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ÖZ 

SARI ABDULLAH EFENDİ’NİN CEVÂHİR-İ BEVÂHİR-İ MESNEVÎ’Sİ, I. CİLT 

(İNCELEME-METİN) 

MİLAD SALMANİ 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, XVII. asrın önde gelen sûfî ve siyaset adamı 

Sarı Abdullah Efendi (ö. 1661) tarafından telif edilmiştir. IV. Murad’a (1623-1640) 

sunulan bu eser, Mesnevî’nin sadece I. defterinin şerhini ihtiva etmekle beraber bu 

defter üzerine yazılmış olan en kapsamlı şerh olarak tanınmaktadır. Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî, Osmanlı kültür mirasının en kıymetli halkalarından biri 

niteliğindedir. Ayrıca bu eser Anadolu’da ve Türkçe kaleme alınan Mesnevî şerhleri 

arasında özel bir yere sahiptir. Bu eserin neşredilmesi, Türk-İslam edebiyatı alanında 

yapılan çalışmalar ve günden güne artmakta olan Mevlânâ araştırmaları için önem 

arz etmektedir.  

Bu tez çalışmasında Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin Süleymaniye 

Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa 740 numaralı nüshası esas alınmıştır. Bu nüsha, 

müellifin hem talebesi hem musahibi olan Cevrî (ö. 1654) tarafından istinsah edilmiş 

ve müellifin kontrolünden geçmiş olması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca 

eserin birinci cildi 1287/1870’te Tasvîr-i Efkâr matbaasında, diğer ciltleri ise 

1288/1871’de Matbaa-i Âmire’de, toplam beş cilt olarak neşredilmiştir. Tezin 

adlandırılmasındaki I. Cilt ifadesi, ilgili nüshadaki varak aralığının matbudaki 

karşılığıdır. Bu çalışmada ilgili bölüm transkribe edilmiş ve eserin içeriği 

incelenmiştir. Bu tez çalışması giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte 

Mesnevî’nin birinci cildine yazılmış olan şerhler tanıtılmaktadır. Birinci bölümde 

Sarı Abdullah Efendi’nin hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ele alınmıştır. İkinci 

bölümde Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin ele aldığı konular ve içeriği ayrıntılı bir 

şekilde incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise eserin nüshaları tanıtılmıştır; ayrıca 

birinci cildin yazma eserdeki ilgili varaklarda yer alan kısmı (1b-107b) 

transkripsiyonlu şekilde verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sarı Abdullah Efendi, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, 

Mevlânâ, Mesnevî şerhi 
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ABSTRACT 

SARI ABDULLAH EFFENDI’S CEVÂHIR-I BEVÂHIR-I MESNEVÎ, VOLUME I 

(ANALYSIS-TEXT) 

MILAD SALMANI 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî was authored by Sarı Abdullah Effendi (d. 

1661), a celebrated Sufi and politician in the 17th century. Presented to Sultan Murad 

IV (1623-1640), this work includes the commentary only on the first book of the 

Mesnevî and is known as the most comprehensive commentary ever written on that 

book. Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî is among the most precious works of the Ottoman 

cultural heritage. Moreover, it occupies an exceptional position when compared to 

the other Turkish commentaries on the Mesnevî produced in Anatolia. The 

publication of this work is of utmost importance both for studies in the Turkish-

Islamic literature and for research on Mevlânâ, which is increasing by the day. 

This dissertation is based on the manuscript no. 740 of Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî in the Collection of Fazıl Ahmed Pasha in Süleymaniye Library. The 

manuscript is significant in that it was created by Cevrî (d. 1654), the author’s 

student and companion, and reviewed by the author himself. Furthermore, the work 

encompasses five volumes; the first volume was printed in Tasvîr-i Efkâr in 

1287/1870, and other volumes were published in Matbaa-i Âmire, the imperial press, 

in 1288/1871. The expression “Volume I” in the dissertation title refers to the 

relevant hardcopy part of the manuscript. This dissertation provides a transcription of 

this part and an analysis of the content of the work. The study is comprised of three 

chapters as well as an introduction. In the Introduction, several commentaries on the 

first volume of the Mesnevî are introduced. Chapter 1 contains an account of Sarı 

Abdullah Effendi’s life, his works and his literary identity. Chapter 2 covers a 

detailed analysis of the content and themes of Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî. In 

Chapter 3, the different manuscripts of the work are presented; in addition, the 

pertinent parts of the folios (1b-107b) of the first volume are transcribed and 

included in the present study. 

Keywords: Sarı Abdullah Effendi, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, Mevlânâ, 

commentary on the Mesnevî.  
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ÖN SÖZ 

Kaleme alındıktan sonra İslam dünyasında üzerine en çok şerh yazılan 

eserlerden biri de Mevlânâ Celâlüddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) Mesnevî-i 

Ma’nevî’sidir. Altı defterde toplanan ve yaklaşık yirmi altı bin beyitten oluşan bu 

şaheser üzerine geçen asırlar boyunca Hindistan, İran ve Anadolu’da çeşitli şerhler 

kaleme alınmıştır. Bu şerhlerin bazısı Mesnevî’nin tamamına yazılmışken bazısı 

sadece birkaç beyti, hikâyeyi veya cildi konu etmiştir. Mevlânâ ve ailesine ev 

sahipliği yapmış olan Anadolu, Mesnevî şerhlerinin en yoğun şekilde telif edildiği 

merkez niteliğindedir. Bu bağlamda, Anadolu’da Mesnevî üzerine Türkçe şerh telif 

edenlerden biri de Sarı Abdullah Efendi’dir.  

XVII. yüzyıl Bayrâmî-Melâmî şeyhlerinden olan Sarı Abdullah Efendi 

Mesnevî’nin sadece birinci defterini şerh etmiş ve eserini Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî olarak adlandırmıştır. Bu şerh Mesnevî’nin ilk defterine yazılmış olan en 

kapsamlı Türkçe şerh olmakla birlikte içerdiği ansiklopedik bilgiler açısından 

önemlidir. Eserin birinci cildi 1287/1870’de Tasvîr-i Efkâr matbaasında, diğer ciltler 

ise 1288/1871’de Matba-i Âmire’de beş cilt halinde basılmıştır.  

Sarı Abdullah Efendi’nin hayatı ve eserleri üzerine daha önce çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî de farklı çalışmalara 

konu olmuştur ancak bugüne kadar şerh metni üzerine ilmî kriterlere uygun, 

bütünlüklü, sağlıklı bir çalışma yapılamamıştır.  

Bu çalışmada Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin metnini kurmak üzere 

müellifin hayatta olduğu dönemde, talebesi Cevrî (ö. 1065/1654) tarafından istinsah 

edilen ve müellif tarafından görülen, Süleymaniye Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa 

740 numaralı olan nüsha esas alınmıştır. Çalışmamız giriş ve üç bölümden 

oluşmaktadır.  

Çalışmanın giriş bölümünde Mesnevî’nin sadece birinci defteri üzerine 

yazılmış olan Türkçe şerhler kısaca tanıtılmaktadır. Birinci bölümde eserin müellifi 

olan Sarı Abdullah Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca 

Abdullah Efendi’nin edebi kişiliği ve XVII. yüzyılın siyasi ve edebi durumu ile ilgili 

bilgiler de bu bölümde yer almaktadır.  
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Çalışmanın ikinci bölümünde müellifin Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî adlı 

eseri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Eserin yazılış sebebi, hangi padişaha 

sunulduğu, Mesnevî’ye göre kaç beyit olduğu ve hangi hikâyeleri kapsadığı bu 

bölümde değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde ise tezin asıl konusu olan Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’nin metni yer almaktadır. Bu eserin imla ve dil özellikleri, 

nüshaları, transkripsiyon alfabesi ve son olarak metni bu bölümde verilmiştir. Sonuç, 

kaynakça, ekler ve araştırıcının özgeçmişi ise çalışmanın en son kısmında yer 

almaktadır.  

Bu tezin hazırlanmasında benden hiçbir yardımı esirgemeyen danışman 

hocam Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ayçiçeği’ne teşekkür ederim. Ayrıca, çalışmalarım 

boyunca bana yol gösteren Doç. Dr. Ali Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Çorak, Doç. 

Dr. Meliha Yıldıran Sarıkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Necdet Yılmaz hocalarıma 

teşekkürlerimi arz ederim.  

Bununla birlilkte, tezin hazırlanmasında desteklerini gördüğüm Gökçen Kuzu 

Bey’e, Tayfur Esen Bey’e, Doç. Dr Ubeydullah Sezikli’ye, Prof. Dr. Mustafa 

Tahralı’ya, Kubbealtı Vakfı’na ve Türkpetrol Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür 

ederim. 

Milad SALMANİ 

Üsküdar 2020  
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GİRİŞ 

MESNEVÎ’NİN BİRİNCİ CİLDİNE YAZILMIŞ TÜRKÇE ŞERHLER 

Yazıldığı dönemden itibaren gerek Anadolu’da gerekse İran ve Hindistan’da ilgi 

gören Mesnevî-i MaǾnevî üzerine birçok Türkçe, Farsça ve Arapça tercüme ve şerh 

telif edilmiştir. Söz konusu eserler “tercüme” ve “şerh” olarak iki sınıfta 

değerlendirilebilir. Bu tercüme ve şerh faaliyetlerinin merkezi ise Anadolu olmakla 

birlikte, bu eserlerin çoğu Türkçedir. Mesnevî’nin tercümeleri veya şerhleri 

tamamına veya sadece bir kısmına yapılmış olan tercüme ve şerhler olarak 

sınıflandırılmaktadır.1 Günümüzde de devam eden bu tercüme ve şerh faaliyetleri 

artık sadece Türkçe, Farsça ve Arapça ile sınırlı kalmamıştır. Artık İngilizce başta 

olmak üzere dünyanın birçok dilinde Mesnevî tercümeleri veya şerhleri 

bulunmaktadır.2   

Türkçe şerhler arasında, Mesnevî’nin sadece birinci cildi üzerine yazılan şerhler 

bulunmaktadır. Bu şerhlerin bazısı Mesnevî’nin birinci cildinin başından başlayıp 

belli bir beyte kadar devam eden şerhlerdir. Bazısı ise birinci cildin tamamını 

kapsayan ve diğer ciltlere başlamadan tamamlanan şerhlerden oluşmaktadır. Bunların 

arasında, Mesnevî’nin birinci cildinin tamamını ve diğer ciltlerin bir kısmının şerhini 

ihtiva eden eserler de bulunmaktadır. Söz konusu şerhler şöyledir:  

a. MuǾînî (ö. XV. yy.):  

XV. asırda yaşamış olduğu ileri sürülen Muînüddîn b. Mustafa’nın doğum 

ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.3 Mevlevî olan Muînî’nin Mesnevî-i Murâdiye adlı 

Mesnevî şerhi bulunmaktadır. Eserin adından da belli olduğu üzere, Muînî bu kitabı 

II. Murad’ın (1421-1451) isteği üzerine telif etmiştir. Bu eser, Mesnevî’nin birinci 

                                                
1 Mesnevî’nin terüme ve şerhleri için bkz. İsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevî tercüme ve 
Şerhleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2008; Şener Demirel, Dinle Neyden: Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin 
Türkçe Şerhleri, Manas Yayıncılık, Elazığ, 2009, s. 9-42. 
2 Mesnevî’nin diğer dillerdeki tercümeleri için bkz. Şener Demirel, a.g.e. s. 17-20; Mevlânâ’nın 
eserlerinin diğer dillerdeki tercüme ve mealleri için bkz. Franklin D. Lewis, Rumi, Past and Present, 
East and West, Oneworld Publications, London, 2014, s. 529-576; Franklin Lewis, Mevlânâ, Geçmiş 
ve Şimdi, Doğu ve Batı, çev. Gül Çağalı Güven, Hamide Koyukan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2010, 
s. 635-697. 
3 Kemal Yavuz, MuǾînî’nin Mesnevî-i Murâdiyesi Mesnevî Tercüme ve Şerhi – Gramer ve Sözlük – I, 
S.Ü. Mevlânâ Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Konya, 2007, s. 19. 
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cildinin aynı vezinde manzum şerhidir ve 839/1436 yılında yazılmıştır. Eser Kemal 

Yavuz tarafından neşredilmiştir.4 

b. Kayserili Ebussuûd Efendi (ö. XVI. yy.) 

Seyyid Ebussuûd b. Seyyid Sadullah b. Seyyid Şeyh Lütfullah b. Seyyid 

Şeyh İbrahim el-Hüseynî el-Kayserî, Mesnevî’nin birinci cildine şerh yazan başka bir 

âlimdir. Mensur olan bu eserin tamamlanma tarihi 985 yılının Cemaziyelevvel’inin 

ilk cuması yani 19 Temmuz 1577’dir. Şerh-i Mesnevî olarak tanınan bu eserde 

Mesnevî’nin Arapça dîbâcesi şerh edilmemiştir. Beyitleri bütün olarak değil, mısra 

mısra şerh eden Ebussuûd Efendi, Farsça başlıkları da tercüme veya şerh etmemiştir.5 

Bu eser mufassal tercüme veya muhtasar şerh niteliğindedir.6  

c. Abdülmecîd-i Sivâsî (ö. 1049/1639) 

Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolunun şeyhlerinden biri olarak tanınan 

Sivâsî, Horasan’dan Zile’ye göçen bir ailenin çocuğu olarak 971/1536 yılında 

doğmuş ve 1049/1639 senesinde vefat etmiştir.7 Yirmiden fazla eseri olan Sivâsî’nin 

Mesnevî üzerine birden fazla çalışması bulunmaktadır.8 Sivâsî’nin Şerh-i Mesnevî 

adlı eseri, Mesnevî’nin birinci cildinin ortalarına kadar olan bölümünü ihtiva 

etmektedir. Sivâsî, iki defa Mevlânâ’yı rüyasında görmüş üçüncü defa ise 

Mevlânâ’nın kendisinden Mesnevî’yi şerh etmesini istemesi üzerine bu eseri kaleme 

almıştır.9 

ç. Cân-ı Âlem Efendi (ö. XVII. yy)  

Pîr Muhammed Efendi veya Cân-ı Âlem Efendi adlarıyla tanınan müellif 

Balıkesirli ve Mevlevîdir. Pîr Muhammed’in Hazînetü’l-Ebrâr adlı eseri, 

Mesnevî’nin ilk dört cildinin şerhi olarak bilinmektedir. Bu eserin Mesnevî’nin 

                                                
4 Bkz. Kemal Yavuz, a.g.e. 
5 Mehmet Özdemir, “Mesnevî’nin Türkçe Şerhleri” Turkish Studies, Volume 11/20 Fall 2016, s. 457. 
Eser yayımlanmıştır: Turgut Koçoğlu, Nakşî Şeyhi Ebussuûd El-Kayserî, Şerh-i Mesnevî, Kayseri: 
Laçin Yayınları, 2014. 
6 İsmail Güleç, a.g.e., s. 159. 
7 Cengiz Gündoğdu, “Abdülmecid Sivâsî”, DİA, İstanbul, 2009, C: XXXVII, s. 286. 
8 Bkz. Cengiz Gündoğdu, “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Türkçe’ye Şerh Geleneği ve Halvetî Şeyhi 
Abdülmecîd-i Sivâsî’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları” Ekev Akademi Dergisi, yıl: 9, sayı: 25, güz 
2005, s. 115-121 
9 İsmail Güleç, a.g.e., s. 161. 
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üçüncü ve dördüncü ciltlerine olan şerhlerinin kütüphanelerdeki künyesi bilinse de 

ilk iki cildin nerede olduğu tespit edilememiştir.10 

d. Sarı Abdullah Efendi (ö. 1071/1661) 

XVII. asrın öne çıkan âlimlerinden olan Sarı Abdullah Efendi’nin Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî adlı eseri, Mesnevî’nin ilk cildine yazılmış en kapsamlı şerhtir. 

Eser beş cilt halinde basılmıştır. Bu tez çalışmasının konusu olan Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî ile ilgili tezin ikinci bölümünde ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

e. İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) 

İsmail Hakkı Bursevî, 1063/1653 yılında Aydos’ta doğup 1137/1725 

senesinde Bursa’da vefât etmiştir. Döneminin tanınan âlimlerinden biri olarak bilinen 

ve tefsîr çalışmalarının yanı sıra şairliğiyle de öne çıkan Bursevî, Celvetiyye 

tarikatına mensup olması hasebiyle Celvetî ve belli bir süre Üsküdar’da ikamet ettiği 

için Üsküdârî nisbeleriyle de anılmıştır.11 Bursevî’nin Rûhu’l-Mesnevî adlı eseri 

Mesnevî’nin birinci cildinin ilk yedi yüz kırk sekiz beytinin şerhidir. Bursevî, 

Mesnevî’nin birinci cildinin başındaki Arapça dîbâceyi şerhine dahil etmemiştir ve 

doğrudan beyitleri şerh etmeye başlamıştır. Eser, İsmail Güleç tarafından 

yayımlanmıştır.12 

f. Âbidin Paşa (ö. 1906) 

1843 yılında doğup 1906 senesinde vefat eden Âbidin Paşa, Arapça ve 

Farsça ile birlikte Arnavutça, Fransızca ve Yunanca da bilen bir siyaset adamı ve 

mutasavvıftır. Âbidin Paşa’nın Şerh-i Mesnevî adlı eseri, Mesnevî’nin ilk cildinin 

şerhidir. Bununla beraber, Mesnevî’nin birinci cildindeki “A‘râbî Kıssası”nın şerhini 

ihtiva eden başka bir eseri de bilinmektedir.13 Âbidin Paşa’nın Şerh-i Mesnevî’de 

                                                
10 Bkz. İsmail Güleç, a.g.e., s. 163. 
11 Ali Namlı, “İsmâil Hakkı Bursevî” DİA, İstanbul, 2001, C: XXIII, s. 102-106.  
12 İsmail Hakkı Bursevi, Mesnevi Şerhi, Ruhu’l-Mesnevi, haz. İsmail Güleç, İnsan Yayınları İstanbul, 
2017. 
13 Mehmet Özdemir, a.g.e., s. 481. 
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Sarı Abdullah Efendi’nin de şerhinden istifade ettiği ileri sürülmektedir. Ayrıca, 

onun şerhi önceki Mesnevî şerhlerinin tekrarı olması açısından eleştirilmiştir.14 

g. Esad Dede (ö. 1911) 

 1834 yılında Selânik’te doğup yirmi yaşında İstanbul’a yerleşen Mehmed 

Esad Dede, kendi döneminin tanınan Mevlevî şeyhi ve mesnevîhanlarından biridir. 

Esad Dede aynı zamanda Ahmed Avnî Konuk (ö. 1938) ve Tâhirülmevlevî (ö. 1951) 

gibi diğer Mesnevî şarihlerinin mürşididir. Esad Dede’nin Mesnevî-i Şerif Tercüme 

ve Şerhi, Mesnevî’nin birinci cildinin beş yüz altmış altı beytinin tercüme ve 

şerhidir.15 Esad Dede Mesnevî’nin birinci cildinin başındaki Arapça dîbâceyi şerh 

etmemiştir. Beyitlerin şerhinde ise dilbilgisi ve kelime anlamlarına yoğunlaşmıştır. 

ğ. Kenan Rifâî (ö. 1950) 

XX. asrın öne çıkan sûfîleri arasında yer alan Kenan Rıfâî, 1876’da 

Selânik’te doğup 1950 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Kenan Rıfâî Mesnevî 

dersleri vermiştir. Şerhli Mesnevî-i Şerîf adlı eser de bu dersler sırasında tutulan 

notların Kenan Rıfâî’nin seçkin talebeleri tarafından kitaplaştırılmış halidir. Eser, 

Mesnevî’nin birinci cildinin şerhini ihtiva etmektedir.16 Kenan Rifâî’nin yine 

talebeleri tarafından yayımlanmış olan Sohbetler adlı kitabında de yer yer 

Mesnevî’nin bazı beyitleri şerh edilmiştir.17 

h. Veysel Öksüz (ö. 1993)  

1927 yılında Konya’nın Yarma nahiyesinde doğup 1993 yılında vefat eden 

Veysel Öksüz, Farsça bilmemesine rağmen, var olan Türkçe tercüme ve şerhlerden 

yola çıkarak Mesnevî’nin birinci cildini hem tercüme hem de şerh etmiştir. Mesnevî 

                                                
14 Bkz. İsmail Güleç, a.g.e., s. 175; İsa Çelik, Abidin Paşa’nın Mesnevi Şerhi ve Tasavvufî 
Düşünceleri, Vefa Yayınları, İstanbul, 2007, s. 164. 
15 Nesrin Öktay, “Muhammed Esad Dede ve Mesnevî Şerhi”, Marmara Üniversitesi SBE, (basılmamış 
yüksek lisans tezi) 2008, s. 51. 
16 İsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevî tercüme ve Şerhleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 
177-178. Ken’an Rifâî, Şerhli Mesnevî-i Şerif, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2017. 
17 Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2017. 
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tercümesi hece vezniyle yazılmış 4003 beyitten oluşmaktadır. Şerhi ise 123 sayfalık 

daktilo halindedir ve yayımlanmamıştır.18 

  

                                                
18 Emine Yeniterzi, Mevlânâ Âşığı Konyalı Bir Şâir Veysel Öksüz ve Şiirleri, Selçuklu Belediyesi 
Yayınları, Konya, 2006, s. 13-14. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

SARI ABDULLAH EFENDĠ’NĠN HAYATI VE ESERLERĠ 

1.1 Hayatı 

Eserlerinde kendisini Abdullah b. es-Seyyid Muhammed b. Abdullah el-

Kostantinî olarak tanıtan Sarı Abdullah Efendi’nin doğum tarihi bazı kaynaklarda 29 

Safer 992/12 Mart 1584 ve bazı kaynaklarda ise ay ve gün belirtilmeden sadece 

992/1584 olarak kaydedilmiştir.19 Doğum yeri İstanbul’dur.20 Babası Seyyid 

Muhammed Efendi, XVI. asrın ikinci yarısında İstanbul’a göçen Mağrib21 

şehzadesidir. Bazı araştırmacılar Seyyid Muhammed Efendi’nin I. Ahmed (1603-

1617) döneminde İstanbul’a göçtüğünü iddia etseler de Abdullah Efendi’nin doğum 

tarihine göre bu iddia doğru değildir.22 Seyyid Muhammed Efendi, Sadrazam Halil 

Paşa’nın (ö. 1038/1629) kardeşi beylerbeyi Mehmed Paşa’nın (ö. 997/1589) kızıyla 

evlenmiş ve Sarı Abdullah Efendi bu evlilik sonucu dünyaya gelmiştir.  

Abdullah Efendi’nin “sarı” lakabı ile ilgili iki farklı rivâyet bulunmaktadır: Bazı 

kaynaklarda sarışın olması, bazı kaynaklarda ise zerrîn türü sarı laleler yetiştirdiği 

için kendisine Sarı Abdullah dendiği ifade edilmektedir.23 Bu bağlamda, Abdullah 

Efendi’nin şükûfe-perverân reisi olarak tayin edildiğini de kaynaklardan 

öğrenmekteyiz.24  

Sarı Abdullah Efendi henüz küçük yaşlardayken babasını kaybeder ve yetim 

kalır. Bunun üzerine, daha temyiz yaşına gelmeden babalığı ve hâmîsi olan Hacı 

Hüseyin Ağa vâsıtası ile Melâmîliğin kutbu sayılan İdris-i Muhtefî’ye (ö. 1024/1615) 

intisap eder. Yine daha küçük yaşlardayken Mevlevî şeyhi İsmail-i Ankarevî (ö. 

                                                
19 Büşra Çakmaktaş, “Sarı Abdullah Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri”, Sakarya 
Üniversitesi SBE, Sakarya, 2017, s. 36. 
20 a.g.e. s. 39. 
21 Mağrib, Kuzey Afrika bölgesinde bulunan ülkenin adıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Harekât, 
“Mağrib”, DİA, İstanbul, 2003, C: XXVII, s. 314. 
22 Bkz. Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf: Sufiler, Devlet ve Ulema, İstanbul, Osmanlı 
Araştırmaları Vakfı, 2001, s. 345-346; Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi 
Konya, Umde Yayınevi, 2017, s. 68. 
23 Bünyamin Ayçiçeği, 
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=909 (erişim tarihi: 
13.11.2019); Ülker Aytekin, a.g.e. s.73-74. 
24 Şaban Er bu konuyla ilgili Sultan İbrahim Han’ın Sarı Abdullah Efendi’ye verdiği beraati eserinde 
yayınlamıştır. Bkz. Şaban Er, Melâmîlik ve Osmânlı Devri Melâmileri, İstanbul, Kutup Yıldızı 
Yayınları, 2015, s. 345. 
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1041/1631) ve Celvetî şeyhi olan Aziz Mahmûd-ı Hüdâyî (ö. 1038/1628) gibi 

dönemin büyükleriyle temasta bulunur. Sarı Abdullah Efendi bu yaşlarda hattatlık 

öğrenir ve bu konuda hayli yol alır. Bazı eserlerinin müellif hattı nüshalarından 

hareketle hattının güzel olduğu söylenebilir.25 Kaynaklarda ilim tahsil ettiği ulemanın 

isimleri ile ilgili, hat hocası Hâlid Efendi dışında pek bilgiye rastlanmamaktadır.26 Ne 

var ki eserlerinde ve özellikle Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de görüldüğü üzere, 

Arapça ve Farsça başta olmak üzere tefsîr ve hadîs gibi ilimlere iyi derecede âşina 

olduğu söylenebilir.  

Abdullah Efendi’nin hat tahsili, meslekî hayatının yönünü belirlemiştir. Şöyle ki 

öncelikle Halil Paşa’nın dividdârlığını, sonrasında ise Dîvân-ı Hümâyûn 

Tezkireciliği yapmıştır. Hatta İran muharebesine gönderilen Halil Paşa ile birlikte 

tezkireci olarak yola çıktığı seferde, dönemin reisülküttâbı Mehmed Efendi’nin 

Tokat’ta vefatı üzerine (1037/1627), Paşa’nın emri ile Reisülküttâblık derecesine bile 

terfi etmiş ancak birkaç ay sonra, Paşa’nın görevden alınmasıyla birlikte o da 

görevden azledilmiştir.27  

Bu azilden sonra Paşa ile birlikte tebdil-i kıyafet yaparak gizlice İstanbul’a dönen 

Abdullah Efendi, Aziz Mahmûd-ı Hüdâyî’ye iltica etmiştir. Ne var ki kısa süre sonra 

hem Aziz Mahmûd-ı Hüdâyî hem de Halil Paşa vefat etmiştir. Her iki hâmîsini de 

kaybeden Abdullah Efendi, bu hadiselerden sonra memuriyetten uzaklaşarak on 

yıllık bir süre inzivâya çekilir.28 Mütalaa ve eser telifi ile geçen bu on yıllık sürede 

ortaya çıkan en mühim eseri şüphesiz 1041/1631 yılında tamamlanan Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’dir.  

Abdullah Efendi, IV. Murad döneminde (1623-1640) ve Bağdad seferi sırasında 

(1638) Reisülküttâb kaymakamlığı görevine getirilerek memuriyet hayatına geri 

döner. Seferde Reisülküttâb İsmâil Efendi’nin şehit düşmesi neticesinde tekrar 

reisülküttâblık derecesine getirilir. Fetih sonrası ordu Diyarbekir’e ulaştığında, tekrar 

reisülküttâb kaymakamlığı vazifesine geri atanır ve reislik Hüseyin Efendi’ye geçer. 

Bu hadiseden sonra Sarı Abdullah Efendi memuriyet hayatı bakımından gittikçe 

                                                
25 Bkz. Ek. nr. 1. 
26 Şaban Er, a.g.e. s. 343. 
27 A.g.e. s.344. 
28 Ülker Aytekin, a.g.e., s. 72 
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düşen bir çizgide ilerler. Yetmiş yaşında memuriyet hayatını bitirip tekrar inzivâya 

çekilir ve lale yetiştiriciliği ile ilgilenmeye başlar.29 

Abdullah Efendi yetmiş altı yaşında ve istiska (verem, ödem) hastalığı sebebiyle 

İstanbul’da vefat etmiştir.30 Topkapı, Maltepe mezarlığındaki mezar taşı, vefat 

tarihini 23 Safer 1071/ 28 Ekim 1660 olarak göstermektedir. Bununla birlikte bazı 

kaynaklarda başka tarihler bildirilse de mezar taşındaki tarih kabul görmüştür.31 

Dönemin büyük şairleri Abdullah Efendi’nin vefatı için tarih düşmüşlerdir. 

Bunlardan Nâilî-i Kadîm’in (ö. 1077/1666) düşürdüğü târih de 1071 yılını 

göstermektedir:  

Gitdi ol râst-rev-i câdde-i her dü serâ 

Ki yanında yok idi farkı gedâdan şâhuñ 

Hak bu kim zîver-i ser-nâme-i a‘mâli idi 

Mansıb-ı âhiret ol hâce-i âlî-câhuñ 

Âciz u kâsır idi bilmede zâhir-bînân 

Rütbe-i zâtını ol ârif-i kâr-âgâhuñ 

Fukarâ melce’i bir pîr idi dünyâda dahi 

Dâr-ı ukbâda da makbûli ola dergâhuñ 

Vakt-i rıhlette dedim Nâilîyâ târîhin 

Zâyir-i ǾAdn ola rûhı, Sarı Abdullâh’uñ.32 

( كزایر عدن اوله روحی صاری عبدالله ) 

                                                
29 A.g.e., s. 73. 
30 Tez çalışması sırasında Sarı Abdullah Efendi’nin torunları olduklarını ileri süren iki kişi ile tanıştık. 
Bunlardan biri Kayseri’de ve diğeri İstanbul’da ikamet etmektedir. Kayseri’de ikamet eden Ömer 
Faruk Sungar Bey’den soyunun hangi vesile ile Abdullah Efendi’ye dayandığına dair net bilgiler 
edinemedik. Kendisi ile yaptığımız görüşmede, yıllar önce vefat eden ebeveyninden bu bilgiyi 
öğrendiğini söyledi. İstanbul’da ikamet eden Murat Dezgahcı Bey ise TRT İstanbul radyosundan 
emeklidir. Murat Bey, kendi araştırmaları sonucu Sarı Abdullah Efendi’den günümüze ve kendi 
ailesine kadar uzanan soyağacını bizimle paylaştı. (Bkz. ek nr. 5) Bu soyağacına göre, XIX. miladi 
asırda vefat eden ve Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin müellifi Sarı Abdullah Efendi’nin soyundan 
gelen başka bir Sarı Abdullah Efendi daha vardır. Konu ile ilgili Murat Dezgahcı Bey’in araştımaları 
devam etmektedir. 
31 A.g.e., s. 77, Necdet Yılmaz, a.g.e., s. 347-348. 
32 Mustafa Nâilî, Nâilî-i Kadîm Divânı, haz. Haluk İpekten, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1970, s. 
496. 
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XVII. asır şairlerinden olan Nisârî’nin (ö. 1073-1075/1662-63/1664-65) 

düşürdüğü tarih de 1071/1660 yılını göstermektedir: 

Nisârî! Fevti için bâğbân-ı dil dedi târîh: 

Gül-i nesrîn-i ǾAdn ola İlâhî Sarı Abdullâh33 

 (گل نسرین عدن اولا الهی صاری عبدالله)

 Bahsi geçen mezarlıkta Sarı Abdullah Efendi’nin mezarının yanında 

Hamzavî-Melâmî tarikatına mensup başka zatların da kabri bulunmaktadır.34 

Abdullah Efendi’nin mezar taşı Hamzavîlerin mezar taşı olarak bilinen “bî-ser ü pâ” 

(başsız ayaksız) taş olup üzerinde talik yazı ile şu ibareler bulunmaktadır:  

شریفلریچون ابن الّسید محمد روح حضرت عبدالله افندی، الکتّابسابقاً رئیس، شارح مثنوی، مرد معنوی  

[Merd-i MaǾnevî, Şârih-i Mesnevî, sâbıkan reîsülküttâb, Hazret-i Abdullah Efendi 

ibni’s-Seyyid Muhammed rûh-ı şerifleriçün.] 

Ayak taşında ise yine talik yazı ile şöyle yazmaktadır:  

23، 1071فی صفر لسنه . الفاتحه، رضای الله ایچون، ارواحیچون جمیع اهل ایمان  

[CemîǾ-i ehl-i îmân ervâhı içün, rızâ-i Allâh içün, el-Fâtiha. Fî Safer, li-sene 1071, 

23] 

Ayak taşının yanında bir de yeni harflerle eklenen bir taş bulunmaktadır. Kabri 

ziyaret ettiğimizde taşların yakın zamanda yeşil renkle boyandığını gördük. Yeni 

harflerle eklenen mezar taşında ise şöyle yazmaktadır:  

 هوالباقی

MELAMİ ŞEYHLERİNDEN 

SEYYİD MEHMED 

EFENDİ’NİN OĞLU 

SARI ABDULLAH EFENDİ 

                                                
33 Şaban Er, a.g.e., s. 349 
34 Abdülbâki Gölpınarlı, Melâmîler ve Melâmîlik, İstanbul, Kapı Yayınları, 2015, s. 138; Ülker 
Aytekin, a.g.e. s. 78-79. 
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RUHUNA FATİHA 

D. HİCRİ. 992 

Ö. HİCRİ. 107135 

 

Abdullah Efendi’nin yetmiş altı senelik hayatı süresince Osmanlı 

İmparatorluğu’nda padişahlık dokuz defa el değiştirmiştir. Söz konusu dokuz 

padişahın isimleri şöyledir: 

III. Murad (1574-1595), III. Mehmed (1595-1603), I. Ahmed (1603-1617), I. 

Mustafa (1617-1618), II. Osman (1618-1622), I. Mustafa (1622-1623), IV. Murad 

(1623-1640), İbrahim (1640-1648), IV. Mehmed (1648-1687).  

XVII. asırda hüküm sürmüş olan padişahların listesini vermek gerekirse, 

yukarıdaki listeden III. Murad’ı çıkartıp II. Mustafa’yı (1695-1703) eklemek gerekir. 

Demek oluyor ki bu asrın tamamına bakıldığı zaman yine padişahlığın dokuz defa el 

değiştirdiği görülmektedir. Önceki asırlarda toplam on üç padişah tarafından 

yönetilen bir imparatorlukta bir asır boyunca dokuz defa padişahın değişmesi, istikrar 

ve düzenin değiştiğini, sıkıntılı bir sürecin başladığını göstermektedir.  

XVII. asrın başlarında ve III. Murad’dan sonra, Osmanlıda bazı değişimler 

başlamaktadır. İktisadî, siyasî ve askeri alanlarda gerçekleşen bu ciddi değişimler 

sonucu, önceki asırlarda elde edilen güç yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Esasında 

XVII. asır, Osmanlı tarihinde özel bir konumda değerlendirilmektedir. Devlet uzun 

süre valide sultanlar ve saray ağalarının etkisinde kalmıştır, rüşvet ve yolsuzluk 

devlet erkanına sızmıştır ve bu asırdaki bazı olaylar Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kaderinde çok ciddi rol oynamıştır. 

XVII. asır askerî, idârî ve iktisadî açıdan bir çözülme ve çöküş dönemi olmakla 

birlikte, itikadî açıdan da önceki asırlarda alevlenen tekke-medrese gerginliğinin 

arttığı çağdır. Bu gerginliğin en bariz örneği ise Kadızâdeliler ve Sivâsîler arasındaki 

                                                
35 Abdullah Efendi’nin mezarının fotoğrafları için bkz. ek nr. 3, ek nr. 4, ve ek nr. 5. 
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tartışmalardır. Bu bağlamda, Kazdızâdelilerle mücâdele eden dokuz büyük sûfîden 

biri de Sarı Abdullah Efendi’dir.36  

Abdullah Efendi’nin devlette önemli hizmetlerde bulunduğu yıllar, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun on yedinci padişahı IV. Murad dönemine tesadüf etmektedir. IV. 

Murad tahta çıkartıldığında on bir buçuk yaşındadır ve padişahlığının ilk yıllarında 

devlet, padişahın validesi olan Kösem Sultan tarafından yönetilmektedir. Yirmi sekiz 

yaşında vefat eden IV. Murad’ın on yedi yıllık saltanatı süresince çeşitli önemli 

hadiseler gerçekleşmiştir.37 

Bu asırda siyasî, iktisadî ve itikadî açıdan yaşanan olumsuz hadiselere rağmen 

Türk edebiyatı açısından önceki asırlarda başlamış olan yükseliş devam etmiştir. 

Esasında tekâmülünü XVI. asırda tamamlayan klâsik edebiyat, muhkem bir seviyeye 

ulaşarak bu asırdaki olumsuzluklardan fazla etkilenmemeyi başarmıştır.38 

XVII. yüzyıl, Türk edebiyatının en parlak dönemlerinden biridir. Bu asırda çok 

sayıda şair yetişmiştir. Tezkire kitaplarında yüzlerce şairin isminin geçmesiyle 

birlikte, bu asra ait sadece İstanbul kütüphanelerinde yüz elliden fazla şairin 

divanının bulunması, bu çağdaki edebî faaliyetlerin büyüklüğünü göstermektedir.39 

Üslup olarak bu dönemin şiirini ve şairlerini etkileyen akım ise “Sebk-i Hindî” 

akımıdır.40 Bu asırda yetişen en önemli şairler olarak Nef’î (ö. 1044/1635), Nev’î-

zâde Atâ’î (ö. 1045/1635), Şeyhülislam Yahyâ (ö. 1053/1644), Nâi’lî-i Kadîm (ö. 

1077/1666), Neşâtî (ö. 1085/1674), Cevrî (ö. 1065/1654), Nedîm-i Kadîm (ö. 

1081/1670) ve Nâbî (ö. 1124/1712) gibi isimler sayılabilir. 

XVII. asırdaki mensur eserlere bakıldığında tezkire, tarih, seyahatname, şerh ve 

ilmî eserler olmak üzere nesir olarak çok önemli eserlerin kaleme alındığı 

                                                
36 Ali Fuat Bilkan, Fakihler ve Sofular Kavgası (17. Yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivâsîler), İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2019, s. 101.  
Kadızâdeliler ve Sivâsîlerle ilgili bkz. Semiramis Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, DİA, C: XXIV, 
İstanbul, 2001, s. 100-102; Cengiz Gündoğdu, “Abdülmecid Sivâsî” DİA, C: XXXVII, İstanbul, 2009, 
s.286-287; İbrahim Baz, Kadızadeliler-Sivasiler Tartışması, Ankara, Otto Yayınları, 2019. 
37 Bkz. Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi 2, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 1979, s. 150- 164. 
38 Ahmet Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul, 2015, 
s. 448-449. 
39 A.g.e., s. 449. 
40 Bkz. a.g.e, s. 415, Ali Fuat Bilkan, “Sebk-i Hindî”, DİA, C: XXXVI, İstanbul, 2009, s. 253-255. 
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görülmektedir.41 Mesnevî’nin en mühim şerhlerinden sayılan ve Türkçe kaleme 

alınmış olan Fâtihu’l-Ebyât, İsmâil Ankaravî (ö. 1041/1631) tarafından bu asırda 

yazılmıştır. Bu asırdaki diğer önemli Mesnevî şerhi ise Sarı Abdullah Efendi’nin 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’sidir. 

Abdullah Efendi şiir neşvesi olan bir siyaset adamı ve sûfîdir. Kaleme aldığı 

şiirlerinde “Abdî” ve “Abd” mahlasını kullanmıştır. Nesir dili ve özellikle Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’nin dilinin aksine, Abdî’nin şiir dili sade ve anlaşılırdır. Sarı 

Abdullah Efendi Mesnevî Şerhi’nde ve diğer eserlerinde bazen kendi şiirlerine de yer 

vermiştir; ancak onun en çok bilinen şiiri Meslekü’l-Uşşâk adlı kasîdesidir.42 

1.2 Eserleri  

Kaynaklarda Sarı Abdullah Efendi’ye ait olduğu ileri sürülen birçok eser 

vardır. Dolayısıyla bu eserleri, müellifi kesin olarak Sarı Abdullah olanlar ve 

kendisine atfedilen eserler şeklinde iki grupta sınıflandırmak mümkündür:  

1.2.1 Sarı Abdullah Efendi’ye Ait Olan Eserler 

1.2.1.1 Semerâtü’l-Fu’âd fi’l-Mebde’i ve’l-MeǾâd  

Sarı Abdullah Efendi’nin kaleme aldığı ilk eseridir. Çorum Hasan Paşa İl 

Halk Kütüphanesi, 784 numarada kayıtlı nüshasına göre eser, 18 Şevval 1033/3 

Ağustos 1624 Cumartesi günü yazılmaya başlamış ve 2 Zilhicce 1033/15 Eylül 1624 

Pazar günü tamamlanmıştır. Buna göre eser, kırk iki günlük bir sürede telif 

edilmiştir. 

İsmini “Başlangıç ve Sonda Gönül Meyveleri” şeklinde tercüme 

edebileceğimiz eser, beş bölüm ve bir hâtimeden oluşmaktadır. Hâtime kısmında yer 

alan sebeb-i te’lîfe göre kitabın telif sebebi şöyledir: Sarı Abdullah Efendi, İskender 

Paşa’nın Tophane’de Mevlevîler için yaptırdığı hankahda İsmail-i Ankaravî’nin 

sohbetine katılır. Ankaravî Mesnevî’nin III. defterindeki “Kıssa-i Dakûkî ve 

                                                
41 Bu asırdaki mensur eserlerle ilgili bkz. Ahmet Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı 
Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul, 2015, s. 506-519. 
42 Bu kaside’nin metni ve Sarı Abdullah Efendi’nin torunu olan La’lî-zâde Abdülbakî’nin ona olan 
zeyli için bkz. Bünyamin Ayçiçeği, “Sarı Abdullah Efendi (ö. 1661)’nin Meslekü’l-Uşşâk Kasîdesi ve 
La’lî-zâde Abdülbakî (ö. 1746)’nin Zeyli, Turkish Studies, Volume 9/3 Winter 2014, Ankara, s.189-
211. Kasidenin şerhi için bkz.: La‘lî-zâde Abdülbâkî , Hediyyetü’l-Müştâk, Haz. Bünyamin Ayçiçeği, 
Ketebe Yayınları, İstanbul, 2020.  
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Kerâmâteş” yani “Dakûkî Hikâyesi” olarak bilinen hikâyenin bir bölümünü şerh 

etmektedir.43 Şerhi geçen beyit üzerine Ankaravî, Mesnevî’deki bazı sırları açıklar ve 

meclisteki herkes nasîbince bu sırlardan faydalanır. Bu sohbet Sarı Abdullah 

Efendi’yi öylesine mest eder ki sekri geçip sahv haline geldiğinde bu konu ile ilgili 

içinde bir risâle yazmak hissi uyanır. Bunun üzerine Sarı Abdullah Efendi “Rûh-ı 

Mevlânâ ve sırr-ı Hacı Bayrâm’dan istimdâd” ederek bu risaleyi yazar. Eser 

Nakşibendiyye, Mevleviyye, Bayramiyye, Kübreviyye, Kâdiriyye ve Melâmiyye 

tarîkatleri silsileleri hakkında bilgi vermektedir. 

Eserde Mesnevî’ye ve Gülşen-i Râz’a çok sayıda gönderme yapılmaktadır. 

Bununla birlikte, Sarı Abdullah Efendi’nin kendi şiirleri de yer yer eserin içinde yer 

alır.  

Semerâtü’l-Fuâd 1288 senesinde Matbaa-i Âmire tarafından basılmıştır. 

Ayrıca, 1967 yılında Kenan Necefzâde bu eseri Gönül Meyveleri adıyla 

sadeleştirerek Neşriyat Yurdu’nda bastırmıştır. Bu sadeleştirilmiş metin hatalı ve 

sağlıksızdır. Eser, 2007 yılında matbu nüsha esas alınarak Abdurrezzak Tek 

tarafından tekrar neşredilmiştir.44 Ayrıca, Semerâtü’l-Fuâd Marmara Üniversitesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından tekrar yayına hazırlanmaktadır.  

1.2.1.2 Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî 

Çalışmamızın konusu olan bu eser hakkında ayrıntılı bilgi ileride verilecektir.  

1.2.1.3 Cevheretü’l-Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye 

Abdullah Efendi’nin de bizzat katıldığı Bağdad fethini tebrik etmek için IV. 

Murad’a ithâf edilerek 1049/1639 yılında telif edilmiş olan Cevheretü’l-Bidâye ve 

Dürretü’n-Nihâye, tasavvuf ve tasavvuf büyüklerini konu eder. Türkçeye “başlangıç 

cevheri ve bitiş incisi” olarak tercüme edebileceğimiz Cevheretü’l-Bidâye ve 

Dürretü’n-Nihâye ismi esere bizzat Sarı Abdullah tarafından verilmiştir. Eserin 

yazılış sebebini ise “hullân-ı ebrâra zebân-ı Türkî ile sır”ları paylaşmak olarak 

                                                
43 Bu hikayenin Türkçesi için bkz. Y.K.M. III/1929-1959. 
44 Abdurrezzak Tek, Melâmet Risâleleri, Bayrâmî Melâmîliği’ne Dâir, Emin Yayınları, Bursa, 2007, s. 
63-120. 
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belirttikten sonra, (kuvvetle muhtemel Attâr-ı Tûnî’den aldığı45) Farsça beyitlerle 

açıklar:  

...Ǿatebe-i Ǿaliyye-i sermed-i üstüvār-ı şehriyārįye niŝār ve esmāǿ-i eşvāķ-ı 

ħullān-ı ebrāra āvįze-i dürr-i şehvār olmaķ içün zebān-ı Türkį ile beyāna tercemān 

olup serāperde-ı ıżmārda sitāre-güzįn-i efkār olan setįre-i meżāmįnüñ çehre-i zįbā-yı 

ĥaķāǿiķ-şiǾārından ķınāǾ-ı girān-bahāǿ-i nikāt ve esrārı refǾ ile Ǿuyūn-ı iştiyāķ 

Ǿuşşāķa ižhār ve Cevheretü’l-Bidāye ve Dürretü’n-Nihāye ile tesmiye iħtiyār olundı 

tā ki şevķ-ı rüǿyet-i dįdār ile niŝār-ı naķd-i efkār ve nažar be-tekrār idüp esrār-ı 

mebdeǿ ve maǾāda vāśıl ve fenāǿ-i aślįlerine nāǿil oldukça ol memdūĥ-ı cihān ve 

şehenşāh-ı zamānuñ duǾāǿ-i ħayrlarına müştaġil olalar. Nažm:  

دارکنون بشنو که جبّار جهان  

و قادر و قیّوم و دادارقدیم   

ها به مشتی خاکیان دادچه دولت  

گمان دادکه دلشان را یقین بی  

 ز حالات دل ارباب معنی

ای از باب معنیبگویم نکته  

 ولی خواهم که ا ن وّهاب و غّفار

 کند یک ذرّه از توفیق در کار

 که تا محرم شوی اسرار ایشان

 بدانی جمله کار و بار ایشان

                                                
45 Feridüddin Attâr-ı Tûnî, kendisini Feridüddin Attâr-ı Nişaburi olarak tanıtan ve onun eserlerine 
çokça eklemeler yapan ve kendi eseriymiş gibi geçinen, IX. Hicri asırda yaşadığı ileri sürülen bir 
kişidir. Mantıku’t-tayr müellifi Attâr’a atfedilen Cevherü’z-zât gibi bazı eserlerin ona ait olduğu son 
yıllarda yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. Sarı Abdullah Efendi gerek Mesnevî Şerhi’nde gerekse 
diğer eserlerinde bu kişinin eserlerinden ve özellikle Cevherü’z-zât’tan yüksek bir ihtimalle onu 
gerçek Attâr düşünüp sahte bir Attâr’ın var olabileceğini tahmin edemeden çokça alıntılarda 
bulunmuştur. 
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ه باز گویمکنون مضمون جمل  

46تو را از سّر حق بس راز گویم  

Beyitlerin tercümesi şöyledir: “Şimdi dinle ve gör ki dünya padişahı olan 

Cebbâr, Kadįm, Kādir, Kayyūm ve Dādār (olan Allah), bir avuç topraktan yaratılmış 

olanlara şüphe işlemeyen bir gönül bahşederek onlara nice devletler verdi. Şimdi 

mâna erbabının gönüllerinin hallerinden, mânâlı bir nükte söylemek istiyorum ancak 

(her şeyden önce) o Vehhâb ve Gaffār’dan işlerimde biraz muvaffakiyet vermesini 

diliyorum. Ta ki (bunları duyunca) sen de onların sırrına mahrem olasın ve onların 

neler yaptığını bilesin. Şimdi bunların hepsinin mazmununu söyleyip Hakk’ın 

sırlarından bir hayli sırrı seninle paylaşacağım.”  

Eserin baş tarafındaki tasavvufî bilgilerden hareketle Cevheretü’l-Bidâye 

için, bir bakıma düzensiz bir tasavvuf ansiklopedisi olan Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’nin düzenli hâlidir denebilir. Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de tasavvufi 

konular sırası geldikçe şerh edilmiştir. Cevheretü’l-Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye ise 

tasavvufa dair mefhûmlar açıklanmak için yazılmıştır. Bu eserde yer alan bazı 

kavramlar şöyledir: Vücud mertebeleri, latîfeler ve etvâr-ı seb‘a, velî, nebî, resûl, 

ricâlü’l-gayb vb. Ayrıca eserde Hz. Âdem ve Hz. Peygamber ve dört halîfe dışında 

on iki imam, dört büyük mezhep imamından sonra, Nakşibendiyye ve Halvetiyye 

silsilesi verilmektedir. Bu eserde de Sarı Abdullah’ın diğer eserlerinin çoğunda 

görüldüğü gibi Mesnevî beyitleri yer almaktadır.  

Bu eser sadece isim olarak Sarı Abdullah Efendi’nin ilk kitabı olan 

Semerâtü’l-Fu’âd fi’l-Mebde’ ve’l-Meâd’a benzerlik göstermeyip muhtevâ açısından 

da benzerlik gösterir. Cevheretü’l-Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye üzerine 2015 yılında 

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Zübeyde Özer tarafından 

doktora tezi hazırlanmıştır.47  

                                                
46 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar nr. 3792, 15b-16a; Zübeyde 
Özer, “Cevheretü’l-Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye (Metin-İnceleme-Sözlük)”, İstanbul Üniversitesi 
SBE, (basılmamış doktora tezi) İstanbul, 2015, s. 214-215. 
47 Zübeyde Özer, a.g.e. 
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1.2.1.4 Düstûru’l-İnşâ 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî gibi bu eserin de ebced harfleriyle adı telif tarihini 

göstermektedir. Düstûru’l-İnşâ ( الانشاء دستور ) 1053/1643 senesine tekabul eder. Ne var ki 

bu tarih Aytekin’in çalışmasında 1053/1640 olarak kayıtlıdır.48 Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’de olduğu gibi, Abdullah Efendi’nin talebesi ve musahibi olan Cevrî (ö. 

1065/1654) bir medhiye yazarak esere tarih düşürmüştür. Düşürülen tarih de kitabın 

adıdır: 

Hezārān āferįn ey kilk-i Cevrį 

Yine ĥüsn-i cemālüñ oldı peydā 

Yine bir nüsħa taĥrįr eyledüñ kim 

Pesend eyler görüp aǾlā vü ednā 

Çıķup bir tuĥfe mecmūǾa beyāża 

Sevādüñdan göründi nūr-ı beyżā 

Ne nüsħa, Baĥr-i zaħħār-ı cevāhir 

Ne mecmūǾa, yem-i lü’lü’-i lālā 

Ne nüsħa, münşe’āt-ı pür-maǾānį 

Ne mecmūǾa, mekātįb-i dil-ārā 

O tuĥfe nāmeler kim pādişāhān 

Yazup birbirine itmişler ihdā 

Ne nāme, her biri bir dürc-i gevher 

Ne nāme, her biri bir baĥr-i maǾnā 

Yazıldı muǾteber mecmūǾalardan 

Hem itdi intiħāb üstād-ı dānā 

ǾUŧārid-ħāme, ǾAbdullāh Efendi 

Ki bu fende odur bį-miŝl ü hem-tā 

Re’įs-i cümle-i küttāb-ı dįvān 

                                                
48 Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi Konya, Umde Yayınevi, 2017, s. 126. 
Bazı araştımacılar sehven yapılan bu hatayı tekrar etmişlerdir. (bkz. Büşra Çakmaktaş, a.g.e., s. 83). 
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Güzįn-i zümre-i aśĥāb-ı imlā 

Odur inşāda ǾAbdullāh-ı ŝānį 

Kelām-ı pākį mürvārįd-i ebhā 

Ĥaķįķatde bu nüsħa münşiyāne 

Revādur bir nümūne olsa zįrā, 

Ki inşāda ķavānįn ü ķavāǾid 

Ne deñlü var ise olmuşdur icrā 

Budur bāǾiŝ ki oldı nām u tārįħ 

Bu zįbā nüsħaya Düstūru’l-İnşā 

Fį sene 1053 

Eserin Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye 4304 numarada kayıtlı nüshası 

Cevrî hattı olup istinsah tarihi 1053 senesinin Cemâzilevvel’inin ortaları yani 1643 

yılının Temmuz sonu ve Ağustos başlarına tekabul etmektedir. Eser II. Bâyezid’in 

(1481-1512) Abdurrahmân-ı Câmî’ye (ö. 898/1492) gönderdiği Farsça mektupla 

başlar ve 21 Rebiulevvel 1016/16 Temmuz 1607 tarihinde Sultan Ahmed zamanında 

Leh kralına yazılan Türkçe bir ahidname ile biter.  

Eserde ve bu nüshada en çok dikkat çeken durumlardan biri özellikle 

fetihnamelerin sonundaki Türkçe ve Farsça mesnevilerin hususen belirtilmesi veya 

yer yer eserin içindeki diğer nazım şekillerinin eğik ve belirgin şekilde istinsah 

edilmesidir. Bu durum, yani eserin içinde çokça geçen “mesnevi” kelimesi, Ülker 

Aytekin’i ilginç bir tespite yönlendirmiştir:  

“Eser, Mesnevî’nin siyâset târihimizde de önemli bir yer tuttuğunu ispatlaması 

bakımından özel bir öneme hâizdir. Hem Osmanlı hükûmeti hem de Acem hükûmeti 

tarafından yazılan mektuplarda Mesnevî beyitleri çokça ve bâzen uzun pasajlar 

hâlinde kullanılmıştır. Mesnevî’nin iki devlet arasında ortak bir dil ve mektuplarda 

kullanılan güzel bir ülsûp hâline gelmiş olduğunu Abdullah Bey’in eseriyle 

öğreniyoruz.”49 

                                                
49 Ülker Aytekin, a.g.e., s. 126. 
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Ne var ki bu tespit doğru değildir. Düstûru’l-İnşâ’da “mesnevî” adı altında 

verilen beyitlerin büyük kısmı aruzun “feûlün feûlün feûlün feûl” kalıbıyla 

yazılmıştır ki bu vezinle Farsça telif edilmiş olan ve akla ilk gelen iki mühim eser 

vardır: İlki Firdevsî’nin (ö. 411/1020 [?]) Şehnâme’si ve ikincisi ise Sadî-i Şîrâzî’nin 

(ö. 691/1292) Bostân’ıdır. İlk bakışta Düstûru’l-İnşâ’da yer alan bahsi geçen vezinde 

kayıtlı beyitlerin çoğunun Şehname’den alındığı izlenimi doğmaktadır. Ancak bu 

konu, eser üzerine yapılacak ayrıntılı bir çalışmayla açığa kavuşturulabilir. 

Dolayısıyla, Mesnevî’nin tarihimizdeki siyasî yazışmalar ve mektuplaşmalarda yer 

alıp almadığı kanaatine varmak için daha ayrıntılı ve dakik araştırmalara ihtiyaç 

duyulmakta olup bu eserdeki “mesnevî”lerin Mevlânâ’nın Mesnevî’si ile bağlantısı 

bulunmamaktadır. Bununla beraber, Düstûru’l-İnşâ’daki Türkçe ve Farsça şiirler 

siyasî-tarihî metinlerde kullanılan edebî metinlerin ehemmiyeti açısından 

incelenmelidir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda Sarı Abdullah Efendi’nin şiirlerini 

içeren bir çalışma yapılacağında Abdullah Efendi’nin kendisine ait şiirlerini de esere 

dahil edip etmediği ele alınabilir. Bununla birlikte sûfî ve melâmî meşrepte bir 

siyâset adamının tarihi yazışmalardaki edebi zevkini incelemek için bu eser dikkatle 

incelenebilecek niteliktedir. 

Düstûru’l-İnşâ’nın incelediğimiz nüshasının 31b varağında “Acem şâhından elçi 

geldikde bu nâme-i hümâyûnu Reisülküttâb Abdullah Efendi tahrîr ve inşâ eyleyip 

lâkin gönderilmemiştir” başlığıyla bir mektup bulunmaktadır. Bu mektubun giriş 

kısımının Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî ile benzerliği dikkat çekicidir.  

Eserin diğer özelliklerinden biri de başlıkların – ilgili metin Farsça olsa dahi – 

çoğunlukla Türkçe olmasıdır. İncelediğimiz nüshadaki bazı başlıklar boş 

bırakılmıştır. Düstûru’l-İnşâ’nın ayrıca dört ayrı isimle de anıldığını Ülker 

Aytekin’den öğrenmekteyiz.50 

1.2.1.5 Nasîhatü’l-Mülûk Tergîben li-Hüsni’s-Sülûk 

Eserin Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu, nr. 679’da bulunan müellif 

nüshasındaki bilgilere göre telifi 16 Cemâzilâhir 1059/ 27 Haziran 1649 Pazar günü 

tamamlanmıştır. “Sülûk güzelliğine tergip için padişahlara nasihat” olarak Türkçeye 

                                                
50 Diğer üç isim şöyledir: Tevkîât-ı Selâtîn-i Osmâniyye, Münşeât-ı Fârisî, Mecmûa-i Mekâtîb-i 
Resmiyye. Bkz. Ülker Aytekin, a.g.e., s. 126. 
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tercüme edebileceğimiz bu mensur eserin adı bizzat müellifi tarafından belirlenmiş 

olup Abdullah Efendi’nin yaşlılık yıllarında kaleme alınmıştır. Eser devlet 

büyüklerini zulüm ve fesattan uzaklaşmaya davet etmek ve onlara nasihat amacıyla 

yazılmış olup IV. Mehmed’e ithâf edilmiştir.  

Nasîhatü’l-Mülûk Tergîben li Hüsni’s-Sülûk iki bâptan oluşur: “Bâb-ı evvel der 

zikr-i lüzûm-ı halîfe-i Rabbü’l-elbâb” ve “Bâb-ı sânî der beyân-ı ahvâl-i ukbâ”. Bu 

bapların her biri fasıllara ayrılmış ve tasavvufî konularda bilgiler verilmiştir.  

Sarı Abdullah Efendi Nasîhatü’l-Mülûk Tergîben li Hüsni’s-Sülûk adlı eserinde 

sık sık Mesnevî’ye başvurmuş ve pek çok Mesnevî beyitine yer vermiştir. Türkçe 

şiirleri arasında ise Muhammediyye’den çokça alıntı yapmıştır. Eserde Mesnevî dâhil 

diğer Farsça beyitlerin yanı sıra, Arapça ve Türkçe beyitler ve şiirlerin oranı göz ardı 

edilemeyecek kadar fazladır. Bu şiirlerin yer yer Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de ve 

beyitlerin şerhi sırasında verilen beyitlerle aynı olduğunu görmek mümkündür.51 Sarı 

Abdullah Efendi’nin Türkçe şiirlerinin tespiti için dikkatle incelenmesi gereken bir 

eserdir. Bu eserin önem arz ettiği diğer husus, XVII. asırdaki Kadızâdeliler-Sivâsîler 

tartışmalarının sürdüğü dönemde, Melâmî meşrep ve Mevlevî olan Abdullah 

Efendi’nin padişah ve saray üzerine etkili olma gayretidir.52 Bununla birlikte, bu eser 

yetmişli yaşlarına gelmiş ve dokuz padişah görmüş bir aksakalın dönemin padişahına 

vermek istediği nasihatler olarak da değerlendirilebilir. 

Nasîhatü’l-Mülûk Tergîben li Hüsni’s-Sülûk sonraki yıllarda “Telhîsü’n-

Nesâyih” adıyla Osmanzâde Ahmed Tâ’ib Efendi (ö. 1136/1724) tarafından 

özetlenip III. Ahmed’e (1703-1730) takdim edilmiştir. Bu eser 1283 senesinde 75 

sayfa olarak Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis Matbaasında basılmıştır. Eserin başında 

Nasîhatü’l-Mülûk’un içeriği ve kime takdim edildiğine dair bilgiler verildikten sonra 

özeti sunulmaktadır. 

                                                
51 Mesela bkz. Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, metin, 31a ve Nasîhatü’l-Mülûk Tergîben li Hüsni’s-
Sülûk, Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu, Nr. 679, 124b-125a.  
52 Ali Fuat Bilkan, Fakihler ve Sofular Kavgası (17. Yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivâsîler), İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2019, s. 66. 
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Nasîhatü’l-Mülûk üzerine Funda Öztürk tarafından özensiz bir yüksek lisans tezi 

hazırlanmıştır.53 Bu çalışmada eserdeki Farsça ve Arapça ibareler sadece müellif 

nüshasından kopyalanarak Türkçe transkripsiyonlu metnin arasına alınmıştır. 

Metindeki Türkçe kısımlarda ise birçok hatalı okuma göze çarpmaktadır.  

1.2.1.6 Mir’âtü’l-Asfiyâ fî Sıfâti’l-Melâmiyyeti’l-Ahfiyâ ve Uluvvi Şâni’l-

Evliyâ 

Eserin müellif nüshası olarak bilinen ve Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali 

Paşa 1401 numarada kayıtlı olan nüshasına göre telifi 13 Şaban 1070/24 Nisan 1660 

tarihinde ve Cuma namazından sonra tamamlanmıştır. Ne var ki 13 Şaban 1070 

Cuma değil Cumartesi gününe denk gelmektedir ve “Cuma namazı eda edildikten 

sonra” ifâdesine göre, 12 Şaban 1070/23 Nisan 1660 tarihini kabul etmek daha 

isabetli olacaktır.54 

Eserin adını Türkçeye “Evliyâ’nın Şânının Yüceliği ve Melâmîlik Sıfatlarında 

Ermişlerin Aynası” şeklinde tercüme edebiliriz. Eser mensûr ve Arapça kaleme 

alınmıştır. Mir’âtü’l-Asfiyâ’nın baş tarafında Mehmetd La’lîzâde’nin oğlu 

Abdülbâkį’nın temellük kaydı ve Hâfız’ın meşhûr beyti kayıtlıdır:  

 ا نان که خاک را به نظر کیمیا کنند

ی چشمی به ما کنند؟ا یا بود که گوشه  

 (Bakışlarıyla toprağı kimyâ yapanlar, acaba [lütfedip] gözucuyla bize de bir 

bakış atarlar mı ki?) 

Abdullah Efendi eserin girişinde anlattığı üzere Melâmî tâifesini sû-i zan ve 

ta’ndan korumak ve bu yüce tâifenin erenlerinin hakikatinin sırlarını keşf etmek 

amacıyla Mir’âtü’l-Asfiyâ’yı kaleme almıştır. Müellifin belirttiği üzere Mir’âtü’l-

Asfiyâ aslında İbn-i Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye’de melâmîlikle ilgili 

anlattıklarının özetidir. Eser makâle, tekmile, hâtime ve hatmü’l-hâtime olmak üzere 

dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde gizli melâmîlerin sıfatları, ikinci bölümde her 

                                                
53 Funda Öztürk, “Sarı Abdullah Efendi’nin Nasîhatü’l-Mülûk Tergîbün li-Hüsni’s-Sülûk (110a-218b) 
İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SBE, Rize, 2018. 
54 Bkz. Sarı Abdullah Efendi, Mir’âtü’l-Asfiyâ fî Sıfâti’l-Melâmiyyeti’l-Ahfiyâ ve Uluvvi Şâni’l-Evliyâ 
Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa nr. 1401, 166a.  
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dönemdeki kutbu’l-aktâb ve sıfatları, üçüncü bölümde Mehdî’nin zuhûru ve İsâ’nın 

nüzûlü ve dördüncü bölümde ise Şeyh’in bazı ahvâli, menkıbeleri, akîdesi ve 

yüceliği anlatılmıştır.  

Eserin içinde yer yer Arapça şiirler bulunmaktadır. Sarı Abdullah Efendi’nin 

Arapça şiirlerinin de olup olmadığını tespit etmek için bu eserin ayrıntılı şekilde 

tedkik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, incelediğimiz nüshanın 132a varağında ve 

“kimyâ” bahsî ile ilişkin olarak başka bir el tarafından, farklı renkte bir mürekkeple 

Farsça bir beyit eklenmiş ve altına “Mesnevî” yazılmıştır:  

 از کرامات بلند اولیاست

کیمیاستاول شعر است و ا خر   

Ne var ki bu beyit bu şekilde Mesnevî’de bulunmamaktadır.  

Eser Türkçeye tercüme edilmiştir. Mirkâtü’l-Evliyâ fî Tercümeti Mirǿâtü’l-

Asfiyâ olarak adlandırılan bu tercüme Binarslanzâde isimli kişi tarafından 

hazırlanmış olup tercümenin tamamlanma tarihi 28 Zilkade 1266/5 Ekim 1850’dir. 

Eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Haşim Paşa 22 numarada kayıtlıdır. 

352 yaprak olan bu nüshanın müstensihi Ali Haydar ibn Ahmed Muhtâr’dır ve 

istinsah tarihi ise 10 Cemâziyelevvel 1306/12 Ocak 1889’dur. 

1.2.1.7 Gazânâme-i Halîl Paşa 

Sarı Abdullah Efendi ile ilgili hazırlanan çalışmaların hiçbirinde bu eserin adına 

rastlanmasa da 2017 yılında Türk Tarih Kurumu’ndan yayınlanmış olan bu eserin 

müellifi Sarı Abdullah Efendi olarak gösterilmiştir. Adından da belli olduğu üzere 

eser Halîl Paşa’nın (ö. 1038/1629) katıldığı savaşları konu eder. Eseri önce doktora 

tezi olarak çalışan ve daha sonra yayına hazırlayan Meltem Aydın, kütüphanelerde 

başka müellifler adına kayıtlı olan bu eserin kuvvetle muhtemel Sarı Abdullah’a ait 

olduğunu iddia etmektedir.55 Bu eser içerdiği târihî bilgiler açısından önemlidir. Halîl 

Paşa’nın hayatına ait bilgilerin Sarı Abdullah Efendi’nin hayatına dair bazı bilgiler 

içermesi, esere ayrıca önem kazandırmaktadır. Bu eserdeki Farsça şiirlerin çoğu 

                                                
55 A.g.e., s. 42-48. 
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Şehnâme vezninde ve epik şiirler olmakla birlikte, yer yer Düstûrü’l-İnşâ’daki şiirleri 

hatırlatır. Ayrıca, eserin içindeki Türkçe şiirler de dikkat çekmektedir. 

1.2.2 Sarı Abdullah Efendi’ye Atfedilen Eserler  

Yukarıda adı geçen yedi eser dışında, Abdullah Efendi’ye ait olup 

olmadıkları kesin olarak bilinmeyen, nüshaları günümüze ulaşmayan veya henüz 

bulunmayan bazı eserler vardır. Bu eserlerin bir kısmı üzerine bazı çalışmalar da 

yapılmıştır. Söz konusu eserler aşağıdaki gibidir: 

Vâridât-ı Sarı Abdullah Efendi, Dîvân56, Cevâhirü’l-Bidâye, Esrârü’l-Ârifîn, Gurre, 

Gülşen-i Râz57, Metâliü’l-Envâr, Mir’âtü’l-Ârifîn, Muhâkemât, Ricâlü’l-Gayb, Risâle 

fî Merâtib-i Vücûd, Şeceretü’l-Fuâd, Tedbîrü’n-Neş’eteyn Fî Islâhı’n-Nüshateyn58, 

Terceme-i Makâsıdi’l-Ayniyye, Tûtî-nâme.59 

1.3 Sarı Abdullah Efendi’nin Edebi KiĢiliği 

Sarı Abdullah Efendi “Abdî” ve “Abd” mahlaslarıyla Türkçe şiirler 

yazmıştır. Bu şiirlerin en çok tanınanı, Meslekü’l-Uşşâk kasîdesidir. Ülker Aytekin 

Hüseyin Ayvansarâyî’den naklen Abdullah Efendi’nin divanından bahsetse de60 

Abdullah Efendi’nin klasik usülde divan tertip edip etmediği bilinmemektedir. Ne 

var ki Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, Semerâtü’l-Fuâd ve diğer eserlerine bakıldığında 

Abdullah Efendi’nin kaleme aldığı birçok şiire rastlamak mümkündür. Kaside, gazel, 

ilahi veya manzum tercüme niteliğinde olan bu şiirlerin ortak özellikleri, Abdullah 

Efendi’nin nesir dilinin tam aksine sade ve anlaşılır olmalarıdır. Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’de Abdullah Efendi genellikle kendisine ait olan şiirleri “li-muharririhi: 

müelliften” ibaresiyle belirtmiştir. Bu bağlamda, çalışmamızın kapsadığı bölümde, 

                                                
56 Sarı Abdullah Efendi’ye atfedilen Vâridât ve Dîvân adlı eserler üzerine yüksek lisans çalışması 
yapılmıştır: Bkz. Mirac Betül Kaptan, “Sarı Abdullah Efendi’nin Süleymaniye Kütüphanesi Hacı 
Mahmud Efendi 3637 Numarada Kayıtlı Manzum ve Mensur Eserleri Transkripsiyonlu Metin-
İnceleme”, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul, 2019. 
57 Eser üzerine yüksek lisan çalışması yapılmıştır: Bünyamin Ayçiçeği, “Sarı Abdullah’ın Hayatı, 
Eserleri ve Gülşen-i Raz Adlı Mesnevîsinin Transkripsiyonlu Metni”, Marmara Üniversitesi TAE, 
İstanbul, 2001. 
58 Eser üzerine yüksek lisans çalışması yapılmıştır: Süleyman Erşahin, “Bir Siyasetnâme Örneği: Sarı 
Abdullah Efendi’nin Tedbîrü’n-Neş’eteyn Fî Islâhı’n-Nüshateyn Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve 
Değerlendirilmesi”, Kırıkkale Üniversitesi SBE, Kırıkkale, 2002. 
59 Sarı Abdullah Efendi’ye atfedilen eserleri için bkz. Ülker Aytekin, a.g.e., s. 133-137. 
60 Ülker Aytekin a.g.e, s. 133-134; Sarı Abdullah Efendi’nin Varidat ve Divan’ı üzerine yüksek lisans 
tezi yapılmıştır. Bkz. s. 16. 
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Meslekü’l-Uşşâk kasîdesi vezni ve kafiyesinde olan fakat söz konusu kasidenin 

yayımlanmış metnine göre farklılıklar göstermekte olan 23 beyte rastlıyoruz.61 Söz 

konusu beyitler aşağıdaki gibidir:  

Bulardur nuŧķumuz cümle bizüm esrār-ı vuślatdır 

Cihānda her ne var ise bize envār-ı vaĥdetdür 

Mežāhirdür tecellįye ķamu gördügümüz ĥaķdur 

Bize bu añlayış besdür yolumuz emn u rāĥatdur 

Bizüm Ǿirfānımız vardur dimeziz nesneye bāŧıl 

Eger dirseñ ķanı burhān bed ü nįk ile ülfetdür 

Eger ħalvet eger Ǿuzlet ne lāzım Ǿārife neyler 

Rıyāżet çekdürüp nefse Ǿaźāb itmek ĥamāķatdur 

Ħudā ĥıfž ide iħvānı bunuñ gibi cehāletden  

Ki zįrā bunlara uymaķ muĥaķķaķ bil đalāletdür 

Bu gūne ķįl u ķāl ile kişi ehl-i meżāķ olmaz 

Müfįd olmaz aña Ǿirfān görür śoñra ne āfetdür 

Gerekdür kim saña evvel tecellį eyleye Allāh 

Dile pertev ide şevķi göresin özge ķudretdür 

Eger sen bilmek isterseñ nedür vuślat nedür vaĥdet 

Mežāhirde tecellįsi ne maǾnįden Ǿibāretdür  

Dile sen evvelā Ĥaķ’dan muĥabbet āfitābın gör 

Vücūdu žıll-i yezdānį, yüzü nūr-ı hidāyetdür 

Sözi ilhām-ı rabbānį, cemāli āb-ı ĥayvānį  

Ŧuŧaġı kevŝer-i cennet göz-i hā’-i hüviyyetdür 

Dili Ǿarşı muǾallādur maķāmı ķurb-ı ev ednā  

Ħıśāli ħulķ-ı yezdānį Ǿaŧāsı bi-nihāyetdür 

Eger yek himmeti olsa ŧola Ĥaķ ceźbesi göñlüñ  

                                                
61 Bkz metin 32a ve 94b. Meslekü’l-Uşşâk kasîdesi için bkz. Bünyamin Ayçiçeği, “Sarı Abdullah 
Efendi (ö. 1661)’nin Meslekü’l-Uşşâk Kasîdesi ve La’lî-zâde Abdülbakî (ö. 1746)’nin Zeyli, Turkish 
Studies, Volume 9/3 Winter 2014, S.189-211, Ankara. 



 

24 

Münevver ola mişkātıñ göresin ħoş leŧāfetdür 

Düşesin Ǿışķı oduna ħalįl-āsā olup teslįm 

Diye “yā nare kūnį berd” selāmet bāġ-ı raĥmetdür 

Ķomaya sende hįç keŝret izāle ola eniyyet  

Hemān Ǿışķı ķala ancaķ murād olan bu vaĥdetdür 

İlāhį ǾAbd’in ayırma bu Ǿuşşāķıñ ķudūmundan  

Ki Ǿışķuñla beķā bulmaķ Ǿaceb devlet saǾādetdür 

Dile sen evvelā Ĥaķ’dan bu genciñ śāĥibini bul 

Ki ķalbi Ǿarşdur Ĥaķķ’a işi luŧf ü seħāvetdür 

Resūlullāh’a pey-revdür anuñ nūruyla birkemiş 

Maķarrı oldurur Ǿışķuñ aña ħilǾat ħilāfetdür 

Oķı sen “nūn” ile “śād”ı anuñ sükker dehānından  

Saña bildüre maǾnāyı diye “hā” “mįm” ne āyetdür 

Ve bilcümle anuñ vechi kitābından eger bir ders  

Oķıdıñsa saǾādetdür saña vuślat beşāretdür 

Ķonarsa ol hümā başa göñül yüz bin yire düşe 

Anuñ sāyesine ŧurmaķ saña Ĥaķ’dan hidāyetdür 

Eger bir kez kerem ķıla ŧola Ĥaķ ceźbesi göñlüñ 

Münevver ola çün cānuñ göresin ħoş leŧāfetdür 

Nažar iksįrini ura nüĥās-ı ķalbiñe ol pįr 

Zer-i ħāliś olup fi’l-ĥāl göresin özge ķudretdür 

İlāhį sen naśįb eyle bularıñ śoĥbetin bize  

Ki zįrā bunlara ķulluķ iki Ǿālemde devletdür 

Abdullah Efendi’nin torunu olan La’lîzâde’nin Meslekü’l-Uşşâk kasîdesi 

için yazdığı zeylin bu kasidenin son haline yazıldığını göz önünde bulundurursak 

Abdullah Efendi’nin Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’yi şerh ederken bu kaside üzerinde 

çalıştığı söylenebilir. Muhtemelen Abdullah Efendi Mesnevî’yi şerh ederken bu 
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kasideyi yazmaya başlamış ve uzun bir zaman sonra, kasidenin son hâlini 

oluşturmuştur.62 

Abdullah Efendi’nin şiirlerinin tamamı tasavvufî gaye ile yazılmıştır. Onun 

şiirlerinde, tercih ettiği nesir dilinden ve özellikle Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de 

olduğu gibi zincirleme tamlamalardan ve girift anlamlardan eser yoktur:  

Çıķar eflāke efġānım melekler zār, āhımdan 

Yanar cānım görünmez āsumān dūd-ı siyāhımdan  

Beni bildim bu varlıķ döndürermiş ķıble-gāhımdan 

Vücūdummış günāhım tövbe yā rabbį günāhımdan  

Ĥicāb olur göñül Ĥaķķ’a saña bir ķıl ķadar senlik  

Göziñden ol ķılı refǿ it ki žāhir ola rūşenlik63 

Bu yolda māniǿ-i ķurb u visāl olmış baña benlik 

Vücūdummış günāhım tövbe yā rabbį günāhımdan64 

1.4 Sarı Abdullah Efendi ve Musiki 

Abdullah Efendi’nin musiki eğitimi alıp almadığı veya bir musiki aleti çalıp 

çalmadığına dair eserlerinden yola çıkarak bir ipucuna rastlanmamaktadır. Sarı 

Abdullah Efendi Mesnevî’nin 11. beyti olan  

 نی حریف هر که از یاری برید

 پرده هایش پرده های ما درید

[Ney, bir sevgiliden kopup ayrılanın arkadaşıdır, perdeleri bizim 

perdelerimizi yırttı.]65 beytinin şerhinde, “perde” kelimesinin musiki perdeleriyle 

bağlantılı olduğu üzerinde de ayrıntılı durmamıştır ve perde kelimesini “pîrân-ı 

tarîkatin suver-i şahsiyyeleri” olarak yorumlamaktadır.66 Bu durum, yani Sarı 

                                                
62 Meslekü’l-Uşşâk kasîdesi ve zeyli için bkz. Bünyamin Ayçiçeği a.g.e.  
63 Mesnevi’nin ikinci cildindeki hikayeye telmih vardır. Bkz. “Hz. Ömer zamanında bir kişinin hayali 
hilal sanması hikayesi”, T.M. II/113-121; Y.K.M. II/112-120 
64 Bkz. metin 42a 
65 T.M. I/11; Y.K.M. I/11 
66 Ankaravî perde kelimesinin musiki ile bağlantısına dikkat çeker. Bkz. Erdoğan Taştan, “İsmâîl 
Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi (Mecmû’atü’l-leyâ’if ve Matmûratü’l-Ma’ârif) I.Cilt, Çeviriyazı-
İnceleme,” (basılmamış doktora tezi) Marmara Üniversitesi TAE, İstanbul 2009, s. 170 
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Abdullah’ın perde kelimesinde musiki makamlarına gönderme yapmaması - şerh 

yöntemine göre zahiri anlamlardan iç anlamlara yöneldiğini göz önünde 

bulundurarak - Abdullah Efendi’nin en azından Mesnevî’yi şerh ettiği zamanlarda 

musiki ile fazla aşina olmadığı hissini uyandırmaktadır. Ne var ki eserin başka bir 

yerinde, Ahmed-i Sârbân’ın musiki perdeleriyle ilgili bir müstezadını aktardığına 

göre musiki terimlerine tamamen yabancı olmadığını da söylemek mümkündür. Söz 

konusu müstezat, “Hz. Ömer ve İhtiyar Çalgıcı” hikâyesinde,  

 خوش بسی بگریست از حد رفت درد

[Epeyce ağlayıp derdi hadden aşınca]67 mısraından sonra verilmiştir:  

Muŧrib ele al sāzını ķıl naġmeñe demsāz 

Rast ile serāġāz 

Seyr eyle Irāķ’ıyle Sıfāhān’e ħoş āvāz 

Keşf ola bize rāz  

Kūçek dehehün ķıśśasını Büzrüg idenler 

Yoķ yere yelerler 

Zengūle śadāsına uyup bulmadı hemrāz  

Hiç demedi uymaz  

Gūş eyle Reĥāvį’de bugün savt-ı Hüseynį  

Gel hüsn-i hasandan 

Var mülk-i Hicāz’a eriş ey tālib-i şehbāz 

Ur cehd ile pervāz 

Çün Būselik āvāzını gūş eyleye ey dost 

Ney gibi Nevā’dan 

Uşşāķ perākende olur cümle ħoş-āvāz 

Çün murġ-ı süħanbāz 

Āvįze-i gūş oldu ve Nevrūz ile Selmek 

Cān ķulaġın açup 

                                                
67 Bkz. T.M. I/2195; Y.K.M. I/2186 
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Gūş eyle ne der Ǿārif iseñ remz ile Şehnāz 

Ey Ǿāşıķ-ı cānbāz 

Gel Māye nedür diñle vü Gerdāne nedür kim 

 Keşf ola bu esrār 

Ǿİşveyle Ĥiśār eyledi ol ŧurra-i ŧannāz 

Her perdede biñ nāz  

Yekgāh ü Dügāh ile, Segāh ile vü Çārgāh 

Çün şuǾbe bulardur 

Taĥsįn ede, gūş eyler ise SaǾdį-i Şįrāz 

Aĥmed yürü gel vāz 

Ķānūn ile çeng iñlese ŧanbūr ile şeş-tār 

Zār olsa kemānçe 

ǾŪd aġlasa nāy iñlese berbaŧle ser-āġāz 

Rāz eylese ibrāz 

On iki maķām oldu yine on iki burcuñ 

Edvārına kāyim 

Āvāze yedi oldu, yedi yıldıza demsāz 

Ħoş oldular enbāz  

Dört şuǾbeyi bil remz-i Ǿanāśırdan oluptur 

Çün gece vü gündüz 

Maĥbūbla muŧrible ye iç, eyle verendāz  

Ki śınmaya hiç sāz68  

                                                
68 Metin, 225b; Şaban Er, Hayrabolulu Melâmî Şeyhi Ahmed-i Sârbân Efendi Külliyâtı [Dîvânı ve 
Mektûbâtı] ve Vizeli Şeyh Alâ’eddîn Alî Efendi’nin Şiirleri, Kutupyıldızı Yayınları, İstanbul, 2013, 
s.137-138. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SARI ABDULLAH EFENDĠ’NĠN CEVÂHİR-İ BEVÂHİR-İ 

MESNEVÎ’SĠ 

 2.1 Genel Bakış 

Bu kısımda Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin yazılış sebebi, eserin adı, 

yazılış tarihi ve eser üzerine yapılmış olan çalışmalar ele alınmıştır.  

2.1.1 Yazılış Sebebi  

Sarı Abdullah Efendi, telif ettiği eserde “der beyân-ı sebeb-i te’lîf” başlığı altında 

kitabın yazılış sebebini kendi dilinden şöyle açıklar: “Ta ezelden beri Mevlânâ’ya 

muhabbet duyup neredeyse her an ve her saat Mesnevî’yi elimden düşürmezdim ve 

onu her okuyuşumda yeni nükteler bulurdum. Mesnevî öylesine kıyısız bir denizdir 

ki onda yüzenler kıyamete kadar marifet incileri bulacaklar. İşte bunları düşünerek 

ben dahi yokluk alemine adım atmadan önce Mesnevî’yi Türkçe şerh etmeyi 

düşündüm. Bunun üzerine bir gece şartlarını yerine getirerek istihâre niyetiyle 

uyudum ve rüyamda olumlu bir işaret gördüm. Bunun üzerine uyanınca Mesnevî’yi 

şerh edebilmem için verilen izni ve müjdeyi okumak üzere Mesnevî’den tefe’’ül 

ederek, “Babasının canı! Ben sana bu doğru nişanı verdim işte. Buna göre hareket et, 

Allah doğru olanı daha iyi bilir.”69 anlamındaki beyit çıktı ve sonrasında Allah’a 

tevekkül ve Hz. Peygamber’e tevessül ile şerhi yazmaya giriştim...” Bu bölüm 

metinde şöyle geçer:  

Der-beyān-ı sebeb-i te’lįf 

Bu nā-peydā-yı beydā-yı vücūd ve źerre-i nābūd-ı mevhūmü’l-vücūd, 

ǾAbdullāh bin es-Seyyid Muĥammed bin ǾAbdullāh ġaferallāhu lehu ve li vālideyhi 

bi’l-lutfi ve’l-cūd, muǾtekifān-ı bār-gāh-ı ceźebāt-ı raĥmāniyye ve ħalvet-nişįnān-ı 

ħān-ķāh-ı Bayramiyye olan deryā-dilleriñ ķaŧre-i nāçįz-i ħāk-ālūdlarından olup ve 

maĥbūb-ı ķulūbü’l-Ǿārifįn, şemǾ-i cemǾü’l-Ǿāşiķįn pįş-rev-i Ǿumūm-ı ehl-i śafā, 

ķāfile-sālār-ı rāh-ı ıśŧıfā, kāşif-i esrār-ı kibriyā, nūr-ı çeşm-i evliyā, ĥażret-i Mevlānā 

ķaddesallāhu sırrahu’l-esnānuñ Ǿahd-ı elestden Ǿışķ u muĥabbetlerinde mecbūl 

                                                
69 Bkz. T.M. III/1193; Y.K.M. III/1190. 
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olmaġla Meŝnevį-i Şerįf her sāǾat ve ān ĥırz-ı cān ve ĥamā’il-i cenān olunup her bār 

ki mażmūn-ı [3a] ĥaķāyıķ-ı meşĥūnı müŧālaǾa olundıķça üstād-ı kār-güzār-ı fikretleri 

her bir kūşesinde ħarįdār-ı maǾārife Ǿarż itdügi emtiǾa-i nefįse-i fāħire ve bihzād-ı 

ħurde-kār-ı ŧabįǾatları her cānibinde çehre-güşā olduġı śuver-i laŧįfe-i nādireleri 

ĥayret-fezā-yı Ǿaķl-i Ǿuķūl-i Ǿurefā olup āb-ı ĥayāt-ı Ǿibārāt-ı rūĥ-efzāları ile dil-i 

Ǿaŧşānı reyyān itdikce fevāyiĥ-i miskiyyesinden dimāġ-ı revān muǾaŧŧar ve āteş-i Ǿışķ 

ile micmer-i ķalb memlū ve pür-şerer ve vücūd bį-ķarār u nā-būd, mānend-i Ǿūd 

müneccer olup āh-ı derūn ve tarāveş-i müje-i laǾl-gūnnumdan sākinān-ı zemįn ü 

āsumān vālih ü ĥayrān olurlar idi. Beyt: 

  شکاف سینه توانم که بندم از مرهم

70ی اشکبار را چه کنم؟تراوش مژه  

Neŝr: 

Ve baĥr-ı muĥįŧ-i Meŝnevį’de sebāĥat ve cezā’ir-i Ǿibārātında seyāĥat iden 

sāǿirān-ı melekūtdan her birinüñ perverde-i dāye-i ŧabįǾatları olan ġavvāś-ı fikretleri 

ġavŧa-i baĥr-i maǾānį itdikde dest-āvįzleri olan dürer-i nikātı silk-i taĥrįre muntažım 

ķılup hediyye-i behiyye-i meĥāfil-i erbāb-ı nažar itmişler. Ammā deryā-yı bį-kerān-ı 

Meŝnevį bir baĥr-i leǾālį-i girān-bahādur ki ilā yevmi’l-ķıyām ġavŧa idenleriñ dest-i 

ebkār-ı efkārına bi-ĥasebi’l-istiǾdād niçe lüǾlü-i zįbā girüp zįver-i maǾārif ile bay ve 

tüvānā olmaķdan ħālį olmazlar. Felihāźā bu źerre-i kem-ķadr u bį-tāb daħı istįlā-yı 

žulümāt-ı Ǿadem, ser-çeşme-i ĥayātı tire-gūn itmemiş iken, Meŝnevį: 

 گر شدی عطشان بحر معنوی

71ی مثنویای کن در جزیرهفرجه  

mażmūnı üzere ol deryā-yı mürvārįdiñ ferā’idinden dest-āvįz-i istiǾdād olan dürer-i 

ĥaķāyıķ ve cevāhir-i daķāyıķı ber-mūceb-i 72 َا َرَزقْنَاُهْم يُنِْفُقون -reşĥa-i ķalem-i şikeste َوِممَّ

zebān ile silk-i taĥrįre keşįde ķılup baǾżı nikāt-ı nefįseyi müştemile olan Ǿibārāt-ı 

                                                
70 Göğsümdeki yarayı merhem ile bağlayabilirim fakat sular akan kipriğimin sızıntılarına ne yapayım? 
71 Maneviyât denizine susadıysan Mesnevî adasında bir ark açıver. T.M. VI/67; Y.K.M. VI/67. 
72 Enfâl 8/3: Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah 
yolunda harcayan kimselerdir. 
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reşįķa ile ber feĥvā-yı  َِّك 73فََحدِّثْ َوَامَّا ِبِنْعَمِة رَب  pįş-keş-i pįş-gāh-ı erbāb-ı Ǿirfān itmek içün 

ħāŧır-ı fātire lisān-ı Türkį’de şerĥ ve terceme olunması ħuŧūr itdikde, bir şeb ki 

kevākib-i ŝevābit-i semāvāt meŧāliǾ-i ufuķdan lāmiǾ ve ecrām-ı ŝevāķıb-ı seyyārāt 

medāric-i eflākden sāŧıǾ olmış idi, ber-feĥvā-yı 74من اراد امرًا فشاور فیه امرًا مسلمًا وفّقه الله لارشد اموره  

ķuvā-yı müǿmine-i rūĥāniyye ile istişāre ve şürūŧıyla istiħāre ve rūĥ-ı muķaddise-i 

Mevlānā’dan meded ü himmet ve fażl-ı Įlāhį’den tevfįķ u Ǿināyet recā olundıķda, 

rūĥāniyyet-i Şemsüddįn ve Celālüddįn’den menāmda seyrān iden rūĥ-ı revāna iźn ve 

işāret ile beşāret olunduġından ġayrı, rü’yāda olan işāreti taǾbįr ve iźn ü beşāreti 

taķrįr içün Meŝnevį-i Şerįf’den daħı tefeǾǾül olunduķda, Meŝnevį: 

 این نشان راست دادم جان باب

75برنویس الله اعلم بالصواب  

neŝr: beyt-i şerįfi gelüp muvāfıķ-ı ĥasb-i ĥāl olmaġla tevfįķ-ı Rabbānį daħı 

ķarįn-i ĥāl olmaķ niyāzıyla mütevekkilen Ǿalallāh ve mütevessilen bi-resūlillāh 

taĥrįre mübāşeret olundı.  

Buna göre müellifin kendi ifadesiyle eseri, Mesnevî ile olan ünsiyeti sebebiyle ve 

Mesnevî denizinde inciler gibi bulduğu sırları paylaşmak üzere kaleme almıştır.  

2.1.2 Şerh’in Adı, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri  

Eserin adı mukaddimede Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî (جواهر بواهر مثنوی) olarak 

belirtilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi, Gelibolulu Tahir, 22 numarada kayıtlı olan 

bir nüshasında ise Cevâhir-i Fevâhir-i Mesnevî (جواهر فواخر مثنوی) şeklinde kayıtlıdır. Bu 

nüshada (4a)’da eserin adı müstensih tarafından Cevâhir-i Fevâhir-i Mesnevî olarak 

yazılmış ancak sonradan çizilmiş ve “fevâhir” kelimesi “bevâhir” olarak 

düzeltilmiştir. Aynı nüshanın başında ise eserin adı farklı bir mürekkeple Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî olarak kayıtlıdır. Kayseri, Raşid Efendi Kütüphansi 1089 

                                                
73 Duhâ 93/11: Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat 
74 Kim bir şey yapmak ister de onda bir Müslümana danışırsa Allah onun o işte en iyisine muvaffak 
kılar. (Mu’cemü’l-evsat, VIII, s. 181, nr. 8333). 
75 Babasının canı! Ben sana bu doğru nişanı verdim işte. Buna göre hareket et, Allah doğru olanı daha 
iyi bilir. (T.M. III/1193; Y.K.M. III/1190). 
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numarada kayıtlı olan nüshada da eserin adı Cevâhir-i Fevâhir-i Mesnevî olarak 

yazılmıştır. Bunlar dışında, diğer nüshalarda eserin adı Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî 

olarak kayıtlı olup kataloglarda da bu şekilde yer almaktadır. 

Cevâhir kelimesi “gevher, kıymetli mücevher, ve bir şeyin varlığındaki maya”76 

gibi birçok anlamı olan “cevher” (جوهر) kelimesinin çoğuludur. Bevâhir kelimesine 

Türkçe sözlüklerde rastlayamadık. Kelime, “parlak, aydın, açık, âşikâr, belli, 

besbelli, güzel ve meşhur”77 gibi birden fazla anlamı olan “bâhir” (باهر) kelimesinin 

cem’-i mükesseridir.78 “Fevâhir” ise “övünen, ihtişamlı, kıymetli ve güzel”79 gibi 

anlamları olan “fâhir” (فاخر) kelimesinin çoğuludur. Böylece, Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî “Mesnevî’nin parlak mücevherleri, Mesnevî’nin âşikâr incileri, 

Mesnevî’nin ihtişamlı cevherleri” şeklinde tercüme edilebilir.  

Ülker Aytekin, çalışmasında Sarı Abdullah Efendi’nin “bevâhir” ve “fevâhir” 

kelimelerini birlikte ve  

 لطف ا ب بحر کاو چون گوهر است

80ریزش جمله دّر و گوهر استسنگ  

beytinin şerhinde kullandığını tespit edip beytin şerhinden yola çıkarak “Mesnevî’nin 

her beytinde bulunan marifet ve hakikati ifade eden kelimeler, aşk denizinin dalgası 

ve berrak suyunun damlalarından meydana gelen inci ve cevâhir gibidir.” diyerek her 

iki kelimenin de kullanılmasının uygun olacağı kanaatindedir.81  

“Bevâhir” ve “fevâhir” kelimeleri bu eserin sonunda ve Cevrî’nin Cevāhir-i 

Bevāhir-i Meŝnevį’nin istinsahı için yazdığı mensur tarihte de birlikte kullanılmıştır:  

                                                
76 Mirza Ali Ekber Han Dihhudâ, Lügatnâme, Danişgah-ı Tahran Müessese-i Lugâtname-i Dihhudâ, 
Tahran, 1377, s. 7915-7917; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın 
Kitabevi, Ankara, 2013, s. 137. 
77 Mirza Ali Ekber Han Dihhudâ, a.g.e., s. 4327; Ferit Devellioğlu, a.g.e., s. 65. 
78 Aslında bahir kelimesinin çoğulu sözlüklerde “bâhirât” şeklindedir. Muhtemelen Abdullah Efendi 
ebced hesabını da dikkate alarak bu şekilde çoğul yapmayı tercih etmiştir. 
79 Mirza Ali Ekber Han Dihhudâ, a.g.e., s. 16922; Ferit Devellioğlu Ferit Devellioğlu, a.g.e., s. 263. 
80 Kevsere benzeyen deniz suyunun lutfiyle içindeki kırık taşların hepsi inci olur. (T.M. I/2838; 
Y.K.M. I/2828; 314b) 
81 Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi, Konya, Umde Yayınevi, 2017, s. 205. 
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“Bu Cevāhir-i Bevāhir-i Meŝnevį ki zįnet-efzā-i silk-i le’ālį-i fevāħir-i 

maǾnevįdür...” 

Kanaatimizce incelenen nüshalar arasında sadece iki nüshada “Cevâhir-i Fevâhir-

i Mesnevî” isminin kayıtlı olması ve eserin ortalarında bir yerde “bevâhir” ve 

“fevâhir” kelimelerinin birlikte geçmesinden yola çıkarak bu eserin “Cevâhir-i 

Fevâhir-i Mesnevî” olarak da adlandırılmasına hükmetmek isabetli olmayacaktır. 

Aşağıda görüleceği üzere, Abdullah Efendi harflerin ebced değerlerini de hesaba 

katarak, özellikle eserinin adını “Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî” şeklinde belirlemiştir. 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî ibaresi ebced hesabı ile 1035/1625’e tekabul 

etmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi Fazıl Ahmet Paşa 740 numara ve Damat 

İbrahim 743 numaradaki nüshalarda kitabın adının geçtiği varakların derkenarında 

“tesmiye-i kitāb bi’l-bedāhe şurūǾ-ı şerĥe tārįħ vāķiǾ oldı. Sene 1035.” yazılıdır. 

Demek oluyor ki Sarı Abdullah Efendi 1035/1625’te eserini telif etmeye başlamıştır. 

Yine eserin son varaklarında Abdullah Efendi “târîh-i hatmü’l-kitâb” başlığı altında 

şerhin bitiş tarihini Mesnevî vezninde olan şu beyit ile açıklar:  

ǾAvn-i Ĥaķ ile kitāb oldı temām 

Yazdüm itmāmına tārįħ-ı ħitām82 

Hitâm (ختام) kelimesi ise ebced hesabı ile 1041/1631 yılını göstermektedir. 

Sonrasında, Abdullah Efendi eserin tamamlanma tarihini daha ayrıntılı olarak 

1041 yılının Rebiülevvel ayının son cuması, yani 19 Aralık 1631 şeklinde şu 

ibârelerle ifâde eder: 

الطالعة الباهره من مشکوة الّلامعة مقتبس الانوار  الله و توفیقه علی ید مولفه اضعف عباد الله و احقرهم و قد اتّفق الفراغ من تنمیقه بعون

یّه علی صاحبها اکمل التّحیه و انا و بمن شهر ربیع الاّول السنه احدی و اربعین و الف من الهجرة النّ  الّزاهره فی یوم الجمعه الثامن والعشرین

لعلّی الکبیر عبدالله بن الّسید محّمد بن عبدالله القسطنطنی مولداً و موطناً البیرامی طریقًة... الفقیر الی رحمة الله ا  

[Allah’ın yardımı ile (eserin) müellifi, Allah’ın kullarının en zayıfı ve en 

hakiri, saçtığı apaçık nurları ışıklı kandillerin parlaklığından alan (bu eserin) 

yazımını Cuma günü Hz. Nebî’nin -en mükemmel övgüler onun üzerine olsun- 

                                                
82Bkz. metin, 493a. 
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hicretinden sonra 1041 senesinin Rebiüelevvel ayının yirmi sekizinci günü bitirdi. 

Ben, Bayramiyye tarikatına mensup, yüce ve büyük Allah’ın rahmetine muhtaç, 

İstanbul’da doğan ve ikamet eden Abdullah oğlu Seyyid Muhammed oğlu Abdullah 

el-Kostantinî...] 

Bu nüshanın sonunda, nüshanın müstensihi olan Cevrî İbrâhim Çelebi şerhin 

ve istinsahının tamamlanması için ayrı tarihler düşürmektedir. İstinsah tarihi için 

düşülen tarih mensur olup nüshanın istinsah tarihi 1050 senesinin Şevvâl ayının son 

cuması, yani 8 Şubat 1641’dir:  

Bu Cevāhir-i Bevāhir-i Meŝnevį ki zįnet-efzā-i silk-i le’ālį-i fevāħir-i 

maǾnevįdür, cerįde-i tārįħ hicret-i Ħatmü’n-nübüvvede Ǿaleyhi ekmelü’t-taĥiyye, 

sene ħamsįne ve elf merķūm ve śaĥįfe-i taķvįm-i eyyām ve şuhūrda CumǾa āħar-i 

Şevvāli’l-mükerrem mersūm idi ki ķalem-i Cevrį-i şikeste-raķam ile rişte-i taĥrįre 

keşįde ve semǾ-i itmāma resįde oldı, bi-minnetihį ve keremihį. 

Cevrî, eserin tamamlanması ile ilgili yazdığı medhiyede ise şu beyit ile tarih 

düşürmüştür:  

Fażįletle bu şerĥüñ ġayrıdan lüŧfı beş artuķdur 

Olursa ħātime tārįħ-i itmāmı iśābetdür 

Ħātime (خاتمه) kelimesi şerhin tarihini göstermekte “beş artık” olduğuna göre, 

tarih 1046-5: 1041 olmaktadır. Cevrî bu medhiyeyi Sarı Abdullah Efendi’nin 

Meslekü’l-Uşşâk kasîdesi ile aynı vezin ve kafiyede yazmıştır. Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’nin neredeyse tüm nüshalarında bulunan bu medhiyenin tamamı şu 

şekildedir:  

Kitāb-ı Meŝnevį kim nüsħa-i Ǿilm-i ĥaķįķatdur 

O kim maǾnāsını idrāk ider, śāĥib-kerāmetdür 

Serāpā şerĥ-ı remz-i nükte-i maǾnā-yı Ķurǿān’dur 

Beyān eyler uśūl-i dįni, her beyti bir āyetdür 

Bilinmez mantıķ u heyǿetle bu Ǿilmüñ işārātı 

Buña idrāki yetmez Ǿaķl u fikrüñ, özge ĥikmetdür 

Degüldür naķl-i aĥkām-ı nücūm-ı āsümān ammā 
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Yine cümle kitāb-ı āsümānįden ĥikāyetdür 

Kitāb-ı āsümānįnüñ budur maǾnā-yı mażmūnı 

Ki her bir nüktesi bir vaĥy-i münzelden kināyetdür 

Zebān-ı ĥālden śādır, kelāmullāh-ı nāŧıķdur 

Bunıñ terkįbi ĥaķķā ħāric-i lafž u Ǿibāretdür 

Ne Ķāşānį bilür teǿvįl ü maǾnāsın ne Cürcānį 

Eger çi anlaruñ her biri bir śāhib-fażįletdür 

Meger feyż irişe Mollā Celālüddįn-i Rūmį’den 

Ki zįrā ol, edįb-i Ǿālem-i ġayb-ı hüviyyetdür 

Ol üstād-ı muǾallim-ħāne-i Ǿilm-i ledünnį kim 

Melāǿik dersgāhında ser ender ceyb-i ĥayretdür 

O keşşāf-ı rumūz-ı müşkilāt-ı rāz-ı maǿnā kim 

Nikāt-ı dilkeşi burķaǿ-güşā-yı sırr-ı śūretdür 

O feyzüñ mažharından biri ǿAbdullāh efendidür 

Ki istiǿdād ile üstād-ı aśĥāb-ı ŧarįķatdür 

Bu sözde şāhidümdür Meŝnevį’ye yazduġı şerĥi 

Ne şāhid, muddeǾāmı śıdķ ile iŝbāta ĥüccetdür 

Ki ol metn-i metįni böyle taĥķįķ üzre şerĥ itmek 

Ne maķdūr-ı beşer, ne ĥadd-i miķdār-ı ŧabįǾatdür 

Bu, feyż-i neşǿe-i śahbā-yı ilhām-ı İlāhį’dur 

Ki bir kem cürǾası şūriş-fezā-yı Ǿaķl u fikretdür 

Bu, şevk-i ceźbe-i envār-ı Ǿaşķ-ı lā-yezālįdür 

Ki ednā źerresi sūzende-i fehm u kiyāsetdür 

Bu feyżüñ şevķı mihr-efrūz-ı Ǿuşşāķ-ı ĥaķįķįdür 

Bu şevķuñ feyżi hestį-sūz-ı erbāb-ı ĥaķįķatdur 

Muĥaśśıl olmayınca mażharı bu feyż u bu şevķuñ 

Bu kāre cürǿet itmek ħāric-i nįrū-yı himmetdür 

Bu şerĥuñ vaśfını tafśįle ĥācet yok, bilür ehli 
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Ki her bir nüktesinde luŧf-ı maǾnā bį-nihāyetdür 

Olunmış müstetir her lafżınuñ taĥtında biñ maǾnā 

Anı idrāk idenler nüktedān-ı sırr-ı vaĥdetdür 

Fünūn-ı maǾrifetde bir mükemmel nüsħadur, ĥaķķā 

Ki ecnās-ı fevāǿid yoķlasañ bį-ĥadd u ġāyetdür 

Ħuśūśā ŧarz-ı inşā vü Ǿibārāt-ı dilārāsı 

Beyān-ı müşkilāt-ı fenn-i iǾcāz-ı belāġatdur 

Edā-yı śāf u pākį, selsebįl-i kevŝer-i bāķį 

Sevād-ı ħaŧŧ-ı müşk-efşānı sünbülzār-ı cennetdür 

Zihį śūret-nümā-yı maǾnevį kim ŧabǾ-ı feyyāżı 

Bu gūne cevher-i mirǿāt-ı ĥusn-i ķābiliyyetdür 

ǾUlūm-ı şerǾ u taĥķįķe bu deñlü destres bulmaķ 

Śafā-yı žāhir u bāŧından āŝār-ı Ǿalāmetdür 

Taśavvuf Ǿālemin merdāne tasħįr eylemek böyle 

ǾAceb ķuvvetdur, elĥaķ saǾy ile olmaz, velāyetdür 

Fażįletle bu şerĥüñ ġayrıdan lüŧfı beş artuķdur 

Olursa ħātime tārįħ-i itmāmı iśābetdür 

Degül ĥaddim bu şerĥuñ vaśfı ammā cürǿete bāǾiŝ 

Lisāna nuŧķ-ı şāriĥden iren āŝār-ı ķuvvetdür 

Kemāl ehli Ǿaceb mi olsa peyrev aña ey Cevrį? 

Cenāb-ı źātı ĥaķķā sālik-i rāh-ı hidāyetdür83 

Aytekin’e göre şerhin hemen hemen bütün yazma nüshalarında bulunan84 

Cevrî’nin aşağıdaki beyti de Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin tarihini 

göstermektedir:  

Muĥammed nûrı kim olmışdur onunla dü âlem pür 

                                                
83 Sarı Abdullah Efendi, Cavâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Fâzıl Ahmed Paşa, 
174 numra 494a; Cevrî Dîvânı’ndakine göre yer yer farklılık göstermektedir. Bkz. Hüseyin Ayan, 
Cevrî: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Dîvânı’nın Tenkitli Metni, Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1981, s. 318-319. 
84 Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi, Konya, Umde Yayınevi, 2017, s. 204. 
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Firûzân oldı ķalbim min haysü lâ yüş’ar 

( 1041: من حیث لایشعر ) 

Ne var ki bu beyti ne incelediğimiz nüshalarda ne de Cevrî Dîvânı’nda 

bulabildik. Ayrıca, beytin ikinci mısraı vezin açısından kusurlu olup من حیث لایشعر 

ibâresi 1041’e değil, 1219’a tekâbul eder ki bu da doğru değildir. 

Bu hesapla Sarı Abdullah Efendi, şerhini altı yıl içinde tamamlamıştır ve 

şerhe başlarken kırk iki, tamamladığı zaman ise kırk sekiz yaşındadır. Kanaatimizce 

Mesnevî’nin sadece birinci defterine yazılan şerhin altı yıl sürmesi tesadüf değildir. 

Abdullah Efendi bilinçli olarak şerhi altı senede tamamlamıştır. Şöyle ki, Sarı 

Abdullah eserin içinde Mesnevî’nin yedi defter olduğu iddiasına altı maddelik bir 

cevap verir ve altıncı cevabın sonunda şöyle der:  

Elĥāśıl Meŝnevį-i Şerįf’üñ şeş mücelled olduġına niçe nikāt beyānı daħı 

ķābildür velākin şeş mücelled [33b] olduġı iǾtibārıyla vücūh-i sitte iĥżār olunup ve 

her bir delįl Meŝnevį-i Şerįf’e iǾtirāż iden aśĥāb-ı aġrāża şeş cihetden cevāb virüp 

zebān-ı taǾarrużlarını tebhįt içün her biri bir seyf-i ķāŧıǾ ve burhān-ı sāŧıǾ olmışdur.85 

Sarı Abdullah Efendi’nin bu konu üzerine gösterdiği hassâsiyet, şerhin 

bilinçli olarak altı senede tamamlandığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca, 

özellikle şerhin son kısımlarında müellifin hızlandığı ve artık eserin baş taraflarında 

olduğu kadar ayrıntılara girmediği gözlemlenebilmektedir.  

2.1.3 Eserin IV. Murad’a İthaf Edilmesi 

Sarı Abdullah Efendi eserinin sebeb-i telif bölümünde şerhini IV. Murad’a 

ithaf etmiştir:  

Ve ħalįfe-i İslām-penāh, pādişāh-ı felek-bārgāh, ħurşįd-ŧalǾat, ķamer-behcet, 

ķāśıru’l-ķayāśire, kāsirü’l-ekāsire, ħādimu’l-ĥarameyni’ş-şerįfeyn, nāşiru’l-Ǿadli 

ve’l-iĥsān, bāǾiŝu’l-emni ve’l-emān es-sulŧān bin es-sulŧān bin es-sulŧān Murād Ħān 

bin es-sulŧān Aĥmed Ħān bin es-sulŧān Muĥammed Ħān –ħalledallāhu mülkehū ve 

sulŧanatehū ve efāże Ǿale’l-Ǿālemįn birrehu ve iĥsānehū ilā yevmi’l-mįzān– 

                                                
85 Bkz. Metin, 32a-33b. 
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ĥażretlerinüñ zamān-ı saǾādet-bünyānları olmaġla teberrüken ism-i şerįfleriyle 

muǾanven olup “Cevāhir-i Bevāhir-i Meŝnevį” deyü tesmiye olundı.86  

 Abdullah Efendi, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin hâtime bölümünde ve 

son varaklarında, yine övgü dolu ifadelerle eserini tekrar IV. Murad’a ithaf eder:  

“RāfiǾ-i rāyātü’l-emni ve’l-emān, dāfiǾ-i ġavā’itü’ż-żulmi ve’l-Ǿudvān, el-

müstaġnį Ǿani’l-iŧnābi fi’l-elķāb, sulŧānü’l-berreyn, ħāķānü’l-baĥreyn, ħādimü’l-

ĥaremeyni’ş-şerįfeyn, es-sulŧān bin es-sulŧān bin es-sulŧān ve’l-ħāķān bin el-ħāķān 

bin el-ħāķān es-sulŧān Murād Ħān bin es-sulŧān Aĥmed Ħān...”87 

Esasında IV. Murad aldığı bazı kararlarıyla Osmanlı tarihinde öne çıkan 

padişahlardan biridir. Sigara ve kahvehaneyi yasaklayan padişah, özellikle sigara 

içenlere şiddetli ceza kesilmesini emretmiştir.88 Ayrıca, bu padişahın döneminde de 

önceki asırlarda başlamış olan fakih-sûfî anlaşmazlıkları devam etmiştir ve padişah 

etrafındakiler, padişahı etkilemeye çalışmışlardır. Bu dönemde sûfîlerin semâ ve 

zikir gibi ritüelleri tartışma gündemindedir.89 Sarı Abdullah Efendi eserinin ilk 

varaklarında semâın câiz olduğuna dair özel bir başlık açmakla,90 aslında bir yandan 

dönemindeki “fakih”lere de cevap verme girişiminde olduğunu göstermektedir. IV. 

Murad’ın kahvehaneleri yıktırmak gibi kararlarının arkasında Kadızâdelilerin vaaz 

ve telkinleri vardır91 ve sûfî olan Abdullah Efendi, padişahın teveccühünü kazanmaya 

çalışmaktadır. Sarı Abdullah Efendi Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’sini 1631 yılında 

IV. Murad’a ithaf ettiğinde, padişah 19 yaşındadır.  

2.1.4 Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî Yarım Mı Kalmıştır? 

 Mesnevî’nin altı ciltten oluşması ve Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin 

sadece birinci cilt üzerine yazılmış olması, “Acaba Abdullah Efendi Mesnevî’nin 

tamamına şerh yazmak istemiş fakat yazmamış veya yazamamış mıdır?” sorusunu 

akla getirmektedir. Esasında, Abdullah Efendi eserinin başında Mesnevî’nin kaç 

                                                
86 Metin, 3a. 
87 Metin, 492b. 
88 Ali Fuat Bilkan, Fakihler ve Sofular Kavgası (17. Yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivâsîler), İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2019, s. 122; İbrahim Baz, Kadızadeliler-Sivasiler Tartışması, Ankara, Otto 
Yayınları, 2019, s. 166. 
89 Ali Fuat Bilkan, a.g.e., s. 131-140. 
90 Metin, 10 b. 
91 Ali Fuat Bilkan, a.g.e, s. 67. 
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cildini şerh etmek niyetinde olduğunu belirtmemektedir. Hatta Mesnevî beyitlerini 

şerh ederken “Musa ve Hızır”dan söz edilince bu konunun ayrıntılı şerhinin 

ertelenmesi92 muhtemelen Mesnevî’nin diğer ciltlerine de şerh yazmayı planladığı 

hissini uyandırmaktadır. Musâ ve Hızır hikâyesi, Mesnevî’nin her altı cildinde 

iktibas ve telmih yoluyla yaklaşık on bir defa gündeme gelse de, en çok birinci ve 

ikinci defterde işlenmiştir. Bu iki cilt arasında ise yine en çok ikinci ciltte 

işlenmiştir.93 Mesnevî’nin birinci cildinde “Musâ ve Hızır hikâyesi”ne iki hikâyede 

telmih vardır: “Padişah ve Cariye” hikâyesi ile “Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye 

Vasiyeti” hikâyesi. Abdullah Efendi “Padişah ve Cariye” hikâyesini şerh ederken 

“Musa ve Hızır” konusuna değinerek bu konuyu ileride ayrıntılı olarak şerh 

edeceğini ifade etmektedir. Ancak ikinci hikâye yani “Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye 

Vasiyeti” hikâyesinin şerhinde “Musa ile Hızır” hikâyesine değinmeden sadece 

beyitlerin tercümesini vermekle yetinmektedir.94 Bu durum, muhtemelen Abdullah 

Efendi bu hikâyeyi ayrıntılı olarak Mesnevî’nin ikinci defterinin şerhinde işleyeceği 

ve dolayısıyla Mesnevî’nin diğer defterlerini de şerh etmek niyetinde olduğu hissini 

uyandırmaktadır.  

 Ne var ki eserin son varaklarında ve kendi eserinden övgü ile bahsederken, 

Mesnevî’nin birinci cildini şerh ederek Mesnevî’deki tüm manaları açıkladığını ifade 

eder. Belki de bu sebeple diğer ciltleri şerh etmeye gerek duymamıştır:  

Tefāsįr u aĥādįŝ u ħaberden 

Ĥikāyāt-ı ġarįbe vü Ǿiberden 

Hem aŧvār-ı ŧarįķatden, edebden 

İrādetden, iŧāǾatden, ŧalebden 

Yazıldı niçe esrār-ı daķāyıķ 

Açıldı dürlü envār-ı ĥaķāyıķ 

Delindi kilk-i taĥrįr ile dürler 

Dizildi silk-i tesŧįre güherler 

                                                
92 Sarı Abdullah en az iki yerde bu konuyu ileryeyen beyitlerde şerh edilmek üzere erteler. Bkz. metin 
53a ve 54a. 
93 Bkz. Mustafa Gürci, “Tahlîl-i Bûtîkâ-i Kıssa-i Musa ve Hızır der Mesnevî ve Keşfü’l-esrâr”, 
Faslnâme-i Pejûhişha-i Edebî, nr. 9 ve 10, güz ve kış 1384, s. 189-192. 
94 Bkz. metin, 328b-331b. 
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Bu, deryā-yı le’ālį-i ġurerdür 

Cevāhir maǾdeni, iksįr-eŝerdür 

Bu, keşf itdi niķābuñ, Meŝnevį’nüñ 

Bu gösterdi cemālüñ, MaǾnevį’nün 

Egerçi cild-i evvel şerĥ olundı 

Velį cümle maǾānį serĥ olundı 

Oķuyanlar, yazanlar bula maķśūd 

NaǾįm-i cennet ile ola mesǾūd 

Daħı semǾ-i ķabūl ile iden gūş 

Şerāb-ı ĥubb-i źātį eyleye nūş 

Ayrıca, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Abdullah Efendi Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’nin telifini bitirdiğinde kırk sekiz yaşındadır. Yetmiş altı yaşında vefat eden 

müellifin yaşının da müsait olmasına karşın bilinçli olarak Mesnevî şerhini 

tamamlamadığı söylenebilir. Aslında Sarı Abdullah Efendi’nin Mesnevî’nin 

tamamını şerh etmek niyetinin olmadığı veya ilk cildin şerhinin hacimli olması 

sebebiyle diğer ciltleri şerh etmediği düşünülebilir. Müellif Mesnevî’nin ilk cildinin 

şerhinde Mesnevî’yi anlamak için gerekli olduğunu düşündüğü konuları anlatmış, 

diğer ciltlerin şerhinde tekrara düşmekten içtinap etmiş olmalıdır. Ama şerhin neden 

yarım bırakıldığı sorusuna karşılık olarak söylenecek her şey, müellifin konu 

hakkındaki ifadeleri tespit edilmeden bir yorumdan öteye geçmeyecektir.  

2.1.5 Eser Üzerine Yapılan Çalışmalar  

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, Mevlânâ’nın altı ciltten oluşan Mesnevî-i 

Ma’nevî’sinin sadece birinci cildine yazılmış olan şerhtir. Bu eser telif edildikten 

sonra ilgili muhitlerde dikkat çekmiş ve ilgi görmüştür. Eser 1287-88/1870-71 

yıllarında beş cilt halinde İstanbul’da basılmıştır. Şimdiye kadar bu şerh üzerine 

akademik muhitlerde ve farklı araştırmacılar tarafından bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Söz konusu çalışmalar muhteva üzerine yapılan çalışmalar ve metin üzerine yapılan 

çalışmalar olarak iki grupta sınıflandırılabilir:  
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 2.1.5.1 Muhteva Üzerine Yapılan Çalışmalar: 

2.1.5.1.1 Ülker Aytekin:  

2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve Prof. Dr. 

Mustafa Tahralı danışmanlığında Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî-i Şerif Şerhi 

başlığı ile tamamlanan doktora tezi, 2017 yılında Konya’da basılmıştır.95 Başlıktan 

da anlaşıldığı üzere Sarı Abdullah Efendi’nin hayatı, eserleri ve hususi olarak 

Mesnevî Şerhi’ni konu edinen bu çalışma kapsamlı bilgiler içermekte olup eserin 

özellikle tasavvufî açıdan incelemelerini ihtivâ etmektedir. Çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır:  

Birinci bölümde Sarı Abdullah Efendi’nin hayatı, şahsiyeti ve eserleri tanıtılarak 

incelenmiştir. İkinci bölümde Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin telifinde kullanılan 

kaynaklar, eserin muhtevası ve diğer Mesnevî şerhleri ile kısaca mukayesesi yer 

almaktadır. Üçüncü ve son bölümü ise Mesnevî’nin birinci defterindeki sembollerin 

değerlendirilmesidir.  

Titizlikle hazırlanan ve 505 sayfadan oluşan bu kitap, bizim çalışmamıza da 

kaynaklık eden en önemli eserlerden biridir.  

2.1.5.1.2 Büşra Çakmaktaş: 

2017 yılında ve Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Dr. Öğretim 

Üyesi Sezayi Küçük danışmanlığında doktora tezi olarak “Sarı Abdullah Efendi’nin 

Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri” başlığı altında hazırlanmıştır.96 416 

sayfadan oluşan bu çalışma Abdullah Efendi’nin hayatı ve eserleri ile ilgili güncel 

çalışmalardan biri olup yine üç bölümden oluşmaktadır:  

Birinci bölümde Sarı Abdullah Efendi’nin yaşadığı döneme dair genel bir bakış 

olarak bilgi verilmiştir. İkinci bölüm Sarı Abdullah Efendi’nin hayatı, eserleri ve 

tasavvufi şahsiyetini konu eder. Üçüncü bölüm ise Sarı Abdullah Efendi’nin 

tasavvufî görüşlerini içerir. Tezin müellifi Abdullah Efendi’nin tasavvufi görüşlerini 

tespit etmek üzere diğer kaynaklarla beraber sıkça Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’ye 

başvurmuştur.  

                                                
95 Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi, Konya, Umde Yayınevi, 2017. 
96 Büşra Çakmaktaş, “Sarı Abdullah Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri” Sakarya 
Üniversitesi SBE, Sakarya, 2017. 
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Bu doktora tezi, çalışmamız sırasında mürâcaat ettiğimiz kaynaklardan biri 

olmuştur.  

 2.1.5.2 Metin Üzerine Yapılan Çalışmalar: 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin metni üzerine de daha önce bazı çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda özellikle birinci ciltte yer alan ve ilk on sekiz beyti 

kapsayan kısım üzerinde durulmuştur. Eserin metni üzerine yapılmış olan çalışmalar 

şöyledir:  

2.1.5.2.1 Selahattin Durgun:  

1993 yılında Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve Fars 

Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’nda “Sarı Abdullah ve Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî)” başlıklı yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, 

yazarının önsözde ifade ettiği üzere beş cilt olarak basılmış olan Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’nin ilk cildini tetkik etmek amacıyla hazırlanmıştır.97 Bu çalışmada Sarı 

Abdullah Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, önce 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî ile ilgili bazı açıklamalar yapılıp sonra Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’nin ilk on sekiz beyti transkripsiyonlu metin olarak verilmiştir. 

Yine çalışmasın önsözünde I. cildin Mesnevî’nin 865 beytini ihtiva ettiği hataen 

belirtilmiştir. İlk ciltteki Mesnevî beyti sayısı 876’dır. Bu çalışmada ayetler, hadisler, 

Arapça şiirler ve ibareler ve Farsça şiirler ve ibâreler Arap alfabesi ile dizilmiş ancak 

anlamları verilmemiştir. Ayrıca, metinde geçen Türkçe mısralar ve şiirler dahi eski 

harflerle dizilmiş ve transkripsiyonlu metinleri verilmemiştir. Metin için matbu 

nüsha esas alınmıştır. Çalışmanın sonunda I. ciltte geçen ayetler ve hadisler için bir 

indeks yer almaktadır. 126 sayfadan ibaret olan bu çalışma Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’nin bir bölümünün yeni harflerle yayınlanma girişiminde bulunan ilk 

çalışma niteliğindedir.  

 2.1.5.2.2 Şener Demirel:  

Şener Demirel, Dinle Ney’den adlı çalışmasında Mesnevî’nin ilk on sekiz beytine 

yazılmış olan Türkçe şerhleri toplayıp yayınlamıştır. Bu çalışmada Sarı Abdullah 

                                                
97 Selahattin Durgun, “Sarı Abdullah ve Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî)” Selçuk 
Üniversitesi SBE, Konya, 1993. 
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Efendi’nin şerhine de yer verilmiştir.98 Demirel yayınladığı metin için matbu nüshayı 

değil, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa 743 numarada kayıtlı 

nüshasını esas almaktadır. Bu çalışmada Arapça ve Farsça ibâreler eski harflerle 

dizilmiş ve anlamları dipnotta gösterilmiştir. Metnin aktarımında bazı okuma hataları 

mevcuttur. Ayrıca, özellikle metin içinde geçen Farsça beyitler ve ibârelerin 

tercümeleri özenle verilmemiştir.  

2.1.5.2.3 Emine Çiftçi:  

“Sarı Abdullah Efendi’nin Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî)’sinin Birinci Cildinin Eski Harflerden Türkiye Türkçesi’ne Aktarımı” 

başlıklı bu çalışma, 2018 yılında Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ Araştırmaları 

Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır.99 Bu çalışmanın hem 

inceleme bölümü hem de metin bölümünde fâhiş hatalar vardır. Mesnevî beyitleri 

numaralandırılmamıştır. Metinde Arapça ve Farsça ibareler eski harflerle verilmiştir 

fakat ibarelerin anlamları verilmemiştir. Ayrıca, başta metnin ilk cümlesi olmak 

üzere, yer yer Türkçe ibareler Arapça veya Farsça sanılmış olacak ki eski harflerle 

dizilmiştir. Ayrıca eser sadece matbu nüshadan hareketle oluşturulmaya çalışılmıştır 

ve matbu nüshadan kaynaklanan problemler de çalışmaya yansımıştır. 

2.1.5.2.4 Aslınur Akdeniz Brehmer:  

2018 yılında ve İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bir Telafi 

ve Ağıt Aracı Olarak Çeviri: Sarı Abdullah Efendi’nin Cevahir-i Bevahir-i 

Mesnevi’sinin İlk 18 Beyit Şerhine Bir Ağıt-Çeviri” başlığı altında tamamlanan 

yüksek lisans tezinde Aslınur Akdeniz, matbu nüshadan yola çıkarak Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’nin ilk on sekiz beytini ihtiva eden bölümü yeni harflerle 

vermiştir.100 Çalışmada Arapça ve Farsça ibareler de transkribe edilmiştir. Ayrıca 

ayetler ve hadisler tespit edilmiş ve anlamları dipnotta gösterilmiştir. Farsça ibareler 

                                                
98 Şener Demirel, Dinle Neyden: Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin Türkçe Şerhleri, Manas Yayıncılık, 
Elazığ, 2009, s. 282-319. 
99 Emine Çiftçi, “Sarı Abdullah Efendi’nin Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî)’sinin 
Birinci Cildinin Eski Harflerden Türkiye Türkçesi’ne Aktarımı”, Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ 
Araştırmaları Enstitüsü, Konya, 2018. 
100 Aslınur Akdeniz Brehmer, “Bir Telafi ve Ağıt Aracı Olarak Çeviri: Sarı Abdullah Efendi’nin 
Cevahir-i Bevahir-i Mesnevi’sinin İlk 18 Beyit Şerhine Bir Ağıt-Çeviri”, İstanbul üniversitesi, SBE, 
İstanbul, 2018. 
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ve şiirlerin de anlamı dipnotta verilmiştir. Bu çalışma kitap olarak da 

yayımlanmıştır.101  

 2.2 ġerh Üzerine Yapılan EleĢtirilerin Değerlendirilmesi 

Sarı Abdullah Efendi’nin Mesnevî şerhi kullanılan dil ve üslûp bakımından 

kolayca anlaşılır bir eser sayılmamaktadır. Belli ki şerh, yüksek eğitimli zümreye 

hitaben hazırlanmıştır. Eserdeki Arapça ve Farsça pasajların nadir durumlar hariç 

tercüme edilmemesi, şerh sırasında kelimelerin sözlük anlamı ve gramatik yapısı 

üzerine yoğunlaşmamak ve daha çok tasavvufî anlamların açıklanması, eserin 

muhatabının ileri seviyede Arapça ve Farsça bilgisinin olması gerektiğini 

göstermektedir. Bu sebeptendir ki eserle ilgili yorumlar ve görüşler genellikle eserin 

dilinin zor olduğunu ifade etmektedir.  

Mehmet Kaplan, en meşhur Mesnevi şârihi olarak üç isimden bahseder: 

Rüsûhî Dede, Sarı Abdullah Efendi ve Bursalı İsmail Hakkı.102 Kaplan, Bursalı 

hakkında daha geniş bilgi verir ve onun şerhi üzerine yoğunlaşır. Ona göre İsmail 

Hakkı Bursevî’nin Mesnevî Şerhi Türk halkına Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’ye 

nazaran daha yakındır:  

“Bursalı, şerhini sade ve güzel bir üslupla yazmıştır. Şerh yaparken genellikle 

Türkçe kaynaklara dayanır. Bu bakımdan eseri Sarı Abdullah’ın (1584-1660) 

şerhinden daha çok Türk halkına yakındır. Dili çetrefilli olan Sarı Abdullah Efendi, 

şerhinde bilhassa Arapça kaynaklardan bol zikir yapar ve sözü fazla dağıtır.”103 

Sarı Abdullah’ın nesir dili çetrefillidir, sıradan ve yaygın sözlüklerde 

anlamına rastlanmayacak kelimeleri eserinde kullanmıştır ve kelime dağarcığı 

oldukça geniştir. Sözü uzatmayı ve konuyu dağıtmayı sever. Mevlânâ da Mesnevî’de 

konuları uzattıkça uzatmıştır ve belki de Sarı Abdullah sözü uzatıp dağıtmakla 

üslubunu Mevlânâ’nın üslubuna benzetmeye çalışmaktadır. Mesela Mesnevî’nin ilk 

cildinde yer alan ve çoğu şarihi yoran  

 بد ز گستاخی کسوف ا فتاب

                                                
101 Bkz. Sarı Abdullah Efendi, Mesnevî’nin Parlak Cevherleri, İlk On Sekiz Beyit Şerhi, haz. Aslınur 
Akdeniz Brehmer, H Yayınları, İstanbul, 2020. 
102 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Dergah Yayınları, İstanbul, 2002, s. 10. 
103 A.g.e., s. 21. 
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 شد عزازیلی ز جرات رّد باب

[Güneşin tutulması küstahlıktandı. Azazil cüretinden dolayı kapıdan 

kovuldu.]104 

beytindeki güneş, küsuf ve küstahlık arasındaki irtibatı Sarı Abdullah şöyle izah 

eder: Güneşin küsufunu “erbâb-ı zevk ve vicdan arasındaki küsuf”a bağlayıp 

açıklamak için önce maddi küsufu açıklama gereği duymaktadır. Şarih, gezegenlerin 

adlarından ve konumlarından yola çıkarak, onların gökyüzündeki durumunu 

açıklamakle işe başlar. Asıl anlatmak istediği konuya gelene kadar da sözü oldukça 

uzatır. Bu uzatmalar ve asıl konudan uzaklaşmalar, yer yer okuyucuyu daraltıp asıl 

şerh edilen konunun ne olduğunu unutturacak seviyededir. Bu tarz konudan 

uzaklaşmaların asıl kaynağının Mesnevî olduğu ve Sarı Abdullah’ın belki de bu 

uzatmalarla üslubunu Mevlânâ’ya benzetmeye çalıştığı göz ardı edilmemelidir. 

Abdullah Efendi bu uzatmaların farkındadır. Mesela “ism-i a’zam” konusundan 

bahsederken şöyle der:  

“...velākin maķśūddan ķalmayalım deyü bu ķadar ile iktifā olundı.”105  

Bu cümlenin benzerini Mesnevî’nin ilk cildinde ve “Yahdileri öldüren 

padişah” hikâyesinde de görmekteyiz: Mevlânâ, hikâyenin ortasında birdenbire 

hikâyeden uzaklaşır ve âdetâ kendinden geçerek “varlık” ve “yokluk” üzerine çokça 

beyit söyler. Sonrasında, kendine gelmiş gibi,  

 این سخن پایان ندارد لیک ما

 بازگوییم ا ن تمامِ قصه را

[Bu sözün sonu yoktur ancak biz hikâyenin tamamını anlatalım.] der ve 

hikâyeye geri döner.106 Mesnevi’nin diğer yerlerinde de buna benzer beyitlere çokça 

rastlanmaktadır.107 

                                                
104 T.M. I/93; Y.K.M. I/92; 40b. 
105 Bkz. metin, 17a. 
106 İlgili bölüm ve beyit için bkz. T.M. I/s. 40-42; Y.K.M I/s. 54-55; metin 86b-91b. 
107 Mesela bkz. T.M I/3354; Y.K.M. I/3343 veya T.M I/3534; Y.K.M. I/3523. 
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Ne var ki yukarıdaki ve özellikle Kaplan’ın cümlelerinden Sarı Abdullah 

Efendi’nin Türk halkına uzak kaldığını düşünmek isabetli olmaz. Sonuç itibariyle bu 

eser İstanbul’da ve Türkçe olarak telif edilmiş ve bir Osmanlı padişahına 

sunulmuştur. Daha da ötesi bu eser, tarikat erbâbının tasavvufla ilgili derli toplu 

birçok bilgiyi ihtiva eden bir baş ucu kitabıdır. Abdullah Efendi eserini telif ederken 

dilbilgisi kaidelerini izah etmeye yoğunlaşmamaktadır. Bu yüzden eserin muhatabı 

dil öğrenme gayesi olmayan, belli eğitimlerden geçmiş ve seçkin bir zümredir. 

Yüksek eğitimli muhatap için kelimelerin kökeni ve gramer yapısı üzerinde 

durmaktansa, onların tarikat ve tasavvufta ne anlama geldiği ve Mevlânâ’nın ne 

demek istediği elbette ki daha fazla önem arz etmektedir. Aslında bu seviyede 

eserler, dönemin tarikat erbabının eğitim seviyesinin de göstergesidir. Sarı Abdullah 

Efendi maneviyat denizinde bir ada olan Mesnevî’de ark açmaya çalışmakla 

kalmayıp108 muhatap aldığı yüksek eğitimli Türk tasavvuf erbabının elinden tutarak o 

denizin içinde gavvaslık yapmaya, kendisiyle birlikte inciler toplamaya davet 

etmiştir. 

Şener Demirel, Cevahir-i Bevahir-i Mesnevi’de kullanılan üslubu izah 

ederken Hacı Pîrî Dede’nin (v. ? )109 izlerine dikkat çekmektedir: 

“Hacı Pîrî şerhinden izlerin görüldüğü eserde, Sarı Abdullah Efendi de 

şerhini üçerli veya dörderli beyitler hâlinde ele almış; ancak Hacı Pîrî’den farklı 

olarak bir arada açıklamaya çalıştığı üçlü veya dörderli gruplardan oluşan beyitleri 

önce mısra mısra tercüme etmiş, daha sonra da söz konusu beyitleri toplu bir 

açıklama yoluna gitmiştir...”110 

Şerh usulündeki benzerliğe dikkat çeken bu tespit doğrudur. Hacı Pîrî Dede, 

şerhinde önce Mesnevî’nin beyitlerini Farsça olarak verir ve sonrasında ise beyitleri 

                                                
108 Maneviyât denizine susadıysan Mesnevî adasında bir ark açıver. T.M. VI/67; Y.K.M. VI/67. 
109 Yapılan çalışmalardan Mesnevî şarihi olarak birden fazla Hacı Pîrî olduğunu ve bunlardan birinin 
1573 diğerinin ise 1640 senesinde vefat ettiğini öğreniyoruz. İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî olarak 
günümüze ulaşan ve eserin başındaki bilgilere göre Hacı Pîrî’ye ait olan eser, Süleymaniye Yazma 
Eserler Kütüphanesi, Halet Efendi Ek, 26 numarada kayıtlı olup eser üzerine biri Cüneyt Uzunlu 
tarafından Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü “Hacı Pîri Efendi’nin İntihâb-ı Şerh-i 
Mesnevîsi, inceleme, metin (1b-53b)”, Konya, 2017); diğeri Emine Yıldız Er tarafından Kocaeli 
Üniversitesi’nde (“Hacı Pîri, İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî (1-50 varak) (İnceleme Metin)” Kocaeli, 2018.) 
olmak üzere iki yüksek lisans tezi yapılmıştır. Hacı Pîri’nin Mesnevî şerhinin ilk on sekiz beytini 
ihtiva eden kısım, Şener Demirel tarafından yayınlanmıştır: Şener Demirel, Dinle Neyden: 
Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin Türkçe Şerhleri, Manas Yayıncılık, Elazığ, 2009, s. 190-203. 
110 Şener Demirel, a.g.e., s. 29. 
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tercüme etmeden üçer veya dörder olarak toplu bir açıklama yapar. Ne var ki bu 

durumla ilgili göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir husus vardır: 

Beyitlerin üçer ve dörder şekilde şerh edilmesi, Hacı Pîrî Dede’ye özgü bir yöntem 

değildir. Zaten Hacı Pîrî şerhini Kemâleddîn Hüseyn Hârezmî’nin (ö.839/1435) 

eserine bakarak yazdığını dile getirse de111 işin aslı biraz farklıdır. Şöyle ki, Hacı 

Pîrî’nin İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî, Hüseyn Hârezmî’nin Cevâhiru’l-Esrâr ve 

Zevâhiru’l-Envâr isimli eserinin tercümesi ve özetidir ve özgün bir yönü yoktur. 

Hacı Pîrî’nin yaptığı şey, istihdâmı sağlansın diye eser telif etmiş gibi görünmektir 

ve belki de bu gaye ile ortaya çıkan tek Mesnevî şerhidir. O, eserini iş bulmak için 

yazdığını çekinmeden dile getirr.112 Bu doğrultuda ise Hüseyn Hârezmî’nin eserini 

alıp içinden fazla gördüğü kısımları ayıklamak, geri kalanını ise Türkçeye tercüme 

etmek suretiyle kendi eserini oluşturmuştur. Muhtemelen bu yüzdendir ki eserine 

İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî (=Şerh-i Mesnevî’den seçmeler) adını vermiştir ve Şerh-i 

Mesnevî’den kastı, Hârezmî’nin Cevâhiru’l-Esrâr ve Zevâhiru’l-Envâr adlı eseridir. 

Dolayısıyla, Abdullah Efendi Hacı Pîrî Dede’nin şerhini görse de ona itina edip 

içerik olarak etkilenmiş olması düşük bir ihtimaldir. Bu yüzden, Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’de görülen bu izler, Hüseyin Hârezmî’nin şerhinin izleridir diyebiliriz. Hacı 

Pîrî’nin şerhi ile ilgili hazırlanan tezlerde Hârezmî’nin eseri ve Hacı Pîrî’nin eseri 

arasındaki münasebetlere dikkat çekilmediğine göre, bu eserler arasındaki bağ 

üzerine müstakil bir çalışma yapılması gerektiği kanâatindeyiz. 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî ile İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî’yi karşılaştırdığımız 

zaman, görülen tablo şöyledir: Hacı Pîrî önce ilk üç beytin aslını verdikten sonra, 

birkaç satırda bu beyitleri şerh eder.113 Sarı Abdullah Efendi ise önce ilk üç beyti 

mısra mısra (Farsçası ve her mısraın tercümesi) olarak verir, sonra “Źikr-i 

Muķaddime ve Beyān-ı Teǿvįlāt” olarak bir başlık açar ve sayfalarca açıklama ve 

hazırlıktan sonra, beyitleri şerh eder. Sarı Abdullah Efendi bu yöntemi kullanmakta 

Hacı Pîrî Dede gibi hareket etmiş görünse de birebir aynı uygulamayı yapmamıştır. 

Mesela, Hacı Pîrî Dede dokuzuncu ve onuncu beyitleri birlikte şerh etmişse de 

Abdullah Efendi bu beyitleri ayrı ayrı şerh etmiştir. Veya Hacı Pîrî dede on birinci ila 

                                                
111 Hacı Pîri, İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Ek 26 numara, 2a 
112 A.g.e., zahriye. 
113 A.g.e., 5a; Şener Demirel, a.g.e., s. 190. 
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on dördüncü beyitleri birlikte aktardıktan sonra şerh ederken, Abdullah Efendi on 

birinci ve on ikinci beyitleri birlikte, on üçüncü ve on dördüncü beyitleri de ayrı ayrı 

şerh eder. Ayrıca, zaten Mesnevî’nin ilk hikâyesinden itibaren Hacı Pîrî’nin şerhi 

seçme beyitlerden oluşacağını göz önünde bulundurduğumuz zaman, Abdullah 

Efendi’nin eserin tamamında Hacı Pîrî Dede’nin etkisi altında olduğunu 

söyleyemeyiz. Ne var ki iki şerhi karşılaştırdığımız zaman, söz konusu benzerliğin 

sadece şerh usulünde olmadığını, şahit gösterilen ayetler, hadisler ve hatta Farsça ve 

Arapça şiirlerin de yer yer aynı olduğunu görmek mümkündür. Farklı olan, Sarı 

Abdullah Efendi’nin konuları çok daha geniş yelpazede ele alması ve özellikle de 

iktibaslarda sınır tanımamasıdır. Kanaatimizce Abdullah Efendi Hârezmî’nin şerhini 

görmüş ve tedkik etmiştir.  

Çağdaş Mesnevî şarihlerinden Abdülbaki Gölpınarlı ise Sarı Abdullah Efendi 

hakkında şöyle der: 

“Tasavvufta, Ankaravî’den çok daha ileri bir zat olmakla beraber o da 

Mevlânâ’yı İbn-i Arabî gözlüğüyle görmüştür. Şerhe başlamadan, Mevlânâ’nın 

hayatı hakkında verdiği bilgi de asılsız rivayetlere istinad eder.”114 

Gölpınarlı’nın bu görüşü üzerinde durmadan önce bir hususta hatırlatma 

yapmak faydalı olacaktır: Mesnevî’nin ilk şârihi, hiç şüphesiz Mevlânâ’nın 

kendisidir. Mevlânâ’dan sonra oğlu Sultan Veled, her ne kadar özgün bir Mesnevî 

şerhi kaleme almamış olsa da gerek telif ettiği eserlerde gerekse bulunduğu 

meclislerde Mesnevî ile ilgili sorulan sorulara cevap vermiştir. Mevlânâ’nın 

vefatından yaklaşık bir asır sonra, artık yavaş yavaş özgün Mesnevî şerhleri telif 

edilmeye başlanmış ve Mesnevî şerhi faaliyetleri, özellikle XVII. asırda artmıştır. Bu 

şerhlerin çoğunun ortak özelliği, Mevlânâ’nın düşüncelerini İbn-i Arabî’nin 

düşüncelerine göre açıklamaktı. Dolayısıyla, dönemin Mesnevî şerhlerinde oluşan 

geleneğe bakıldığında, Mesnevî’yi İbn-i Arabî’ye göre yorumlamak bir kusur 

değildi. Belki de bir yenilik peşinden gidip İbn-i Arabî gözlüğüyle bakmamak bir 

kusur ve bidat sayılacaktı. Mevlânâ ve İbn-i Arabî düşünceleri Anadolu’dan 

Hindistan’a kadar yayılmıştı ve dönemin aydınları fıkıh, felsefe, hadis ve diğer 

ilimleri mezc edebilecek seviyedeydi. Dolayısıyla XVII. asırda telif edilmiş olan bir 

                                                
114 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2018, s. 142. 
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Mesnevî şerhinin İbn-i Arabî düşüncelerine binaen yorumlanmasının bir kusur olarak 

görülmemesi pek isabetki bir görüş olmamalıdır.  

Öte yandan Mesnevî’nin İbn-i Arabî düşüncelerine göre şerh edilmesi, 

Mevlânâ’nın İbn-i Arabî tesirinde olduğu anlamına gelmemeli ve Mesnevî’yi şerh 

etmek için mutlaka İbn-i Arabî düşüncelerinin esas alınması gerekmemektedir. 

Şarihlerin İbn-i Arabî tesirinde oldukları, onların Mesnevî’yi de İbn-i Arabî’ye göre 

yorumlamalarına yönlendirmiş olabilir. Bu bağlamda Ahmed Ateş, makalesinde 

Gölpınarlı dahil Mesnevî şarihlerinin Mesnevî’yi “izâh” değil “iğlâk” ettiklerini ileri 

sürmektedir.115 İbn-i Arabî ve Mevlânâ etkileşimi hususunda ise çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır.116 

Diğer husus, yani Mevlânâ’nın hayatı hakkında asılsız bilgiler meselesi ise şu 

şekilde değerlendirilebilir: Esasında, Mevlânâ’nın vefatından kısa bir dönem sonra, 

hayatı hakkında yazılmış üç önemli kaynak bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 

Mevlânâ’nın oğlu ve Mevlevîliğin tarikat olarak oluşumunda ciddi payı olan Sultan 

Veled’in (ö. 712/1312) mesnevîsidir. Bu eser, Veled-nâme ve Mesnevî-i Veledî ve 

İbtidâ-nâme olarak da tanınmaktadır. Mevlânâ’nın hayatı, görüşleri ve çevresindeki 

kişilerle ilgili birinci el ve en güvenilir kaynak mâhiyetinde olan bu eser, 

Mevlânâ’nın vefatından yaklaşık 18 yıl sonra telif edilmiştir.  

İkinci eser, Ferîdun Sipehsâlâr’ın Risâle-i Sipehsâlâr olarak tanınan ve telif 

tarihi tam olarak bilinmeyen eseridir. Bu eser, müellifinin uzun süre Mevlânâ’nın 

hizmetinde bulunup onu yakından görmesi ve Mevlânâ hakkında ilk menkıbe kitabı 

olması açısından önemlidir.  

Üçüncü eser ise Mevlânâ’nın vefatından yaklaşık 46 sene sonra Ahmed 

Eflâkî tarafından telif edilen Menâkıbu’l-Ârifîn’dir. Ârif Çelebî’nin emri üzerine 

hazırlanan bu eser, yukarıda adı geçen iki eser dışında, Mevlânâ’nın eserleri ve 

                                                
115 Bkz. Ahmed Ateş, “Mesnevî’nin Onsekiz Beytinin Mânası”, 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad 
Köprülü Armağanı, TTK Basımevi, Ankara, 2010, s. 37-50. 
116 Bu konu ile ilgili bazı çalışmaları için bkz. Ekrem Demirli, “İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ Arasındaki 
Bazı Ortak Kavramlar”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 16, Yıl: 2007, s. 229-247 
; Büşra Çakmaktaş, “İbn-i Arabî’nin Osmanlı Tasavvuf Düşüncesine Tesiri: Sarı Abdullah Efendi 
Örneği”, Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları, Editör: Fuat Aydın vd., Mahya 
Yayıncılık, İstanbul, s. 633-652.; İhsân Reisî, “Âsîb-şinâsî-i Şurûh-ı Mesnevî ez Hays-i Bî-teveccühî 
be Sünnet-i İrfânî-i Mevlânâ”, Mecelle-i Şiir-Pejûhî-i Dânişgâh-ı Şîrâz, Yıl: 9, Sayı: 3, Sonbahar 
1396, s.93-116; Muhammedrıza Şefîî Kedkenî, Derâmedî be Sebk-şinâsî-i Nigâh-ı İrfânî: Zebân-ı Şiir 
der Nesr-i Sûfiyye, İntişârât-ı Sühan, Tahran, 1392, s. 524-549.  
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Şems’in Makālāt’ı gibi eserlerden derleme niteliği de taşımakta olup sadece 

Mevlânâ’nın hayatı değil, o dönemle ilgili bazı siyasî ve tarihî bilgiler de ihtiva 

etmektedir. 

Sarı Abdullah Efendi, bu üç eseri veya tercümelerini117 görmüş ve iyice 

incelemiştir. Esasında Abdullah Efendi’nin yazdığı menkıbeler, Sipehsâlâr ve 

Eflâkî’nin eserlerinden seçilmiş ve Türkçeye tercüme edilmiştir. Şârih-i Mesnevî, 

Sultan Veled’in İbtidâ-nâme’sini de okumuş ve çoğu yerde, Türkçe tercümesini 

vermeye bile gerek görmeden, eserden bazı pasajları doğrudan iktibas etmiştir. Peki 

Gölpınarlı’nın dikkat çektiği asılsız rivayet nedir? 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin 10a varağında Abdullah Efendi’nin 

“nâdirâttan” dediği ve kendi dilinden anlattığı bir bölüm vardır:  

Mine’n-nevādir: Bu ĥaķįr-i fürū-māye kibār-ı Ǿārifįnüñ baǾżından şöyle 

istimāǾ itmiş idüm ki: “Şems-i Tebrįzį ĥażretleri Mevlānā Ħudāvendigār’ı cānib-i 

Ġavŝ’dan iźn ile irşāda gelüp maķśūd ĥāśıl ve Şems derece-i şehādete nāǿil olduķtan 

śoñra bir gice Mevlānā Şems’i vaķıǾasında görüp “Hāy merhem-i cānüm!” deyü 

muǾānaķa itdikde “Yā Mevlānā filĥaķįķa beni isterseñ ħıŧŧa-i Tebrįz’e gel.” deyü 

işāret idüp Mevlānā daħı sefer idüp Tebrįz ħıŧŧasına vardıķda ĥażret-i Ġavŝ’a mülāķį 

ve üç gün hem-śoĥbet olduķdan śoñra “Rūm’a git.” deyü icāzet buyrulup envāǾ-ı 

füyūzāt ve fütūĥāt ile Ǿavdet buyurmışlar velākin bu ķıśśa menāķıblaruñ birinde 

masŧūr olmamaġla bu ĥaķįr daħı şekde ķalmış idüm. İttifāķan bir gice rü’yāda ĥażret-

i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnāyı görüp dest-būsları ile muġtenim olduġımda bu 

ĥaķįre inbisāŧ-ı Ǿażįm gösterüp luŧfle muǾāmele itmekle ruħśat bulup tekrar dest-i 

şeriflerin būs idüp ayıtdum: “Ey şemǾ-i cemǾa’l-Ǿāşıķįn! Cenāb-ı şerįflerinüñ 

menāķıbından fülān Ǿazįzden bir Ǿaceb nesne işitdüm, lākin menāķıblardan birinde 

görülmemek ile śıĥĥatı bābında tereddüdde ķaldum.” didikde “MesmūǾuñuz olan 

nedür?” buyurdılar. Bu Ǿabd-i faķįr daħı źikr olunduġı üzre işitdügimi taķrįr itdikde 

“Belį belį öyle vāķiǾ olmışdur ve ol sulŧānuñ ism-i şerifleri Ħˇāce ǾAlį’dür.” deyü 

taĥķįķ ve taśdįķ buyurdılar. Faķįr ayıtdum: “Ey nūr-ı āfitāb-ı ĥaķįķat! Pes buña 

ĥikmet nedür ki eşǾār-ı laŧįfeñüz olan ebyāt-ı şerįfede yāħud Meŝnevį-i Şerįflerinde 

bir beyt ile bu maǾnāya işāret buyurulmaya?” Tebessüm idüp buyurdular ki: 

                                                
117 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2018, s. 29-30. 
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“Kendülerinüñ iźni olmayup ism-i şeriflerini śarāĥaten źikre rıżāları yoġ-idi. Ve 

Şems-i Tebrįzį size ķapu düşmüşdür ve rehber ve pįşvā olmışdur, anları medĥ idüp 

ve ĥaķķ-ı şükr-i niǾmeti yerine getürüñüz buyurmışlar idi. Ve bizüm bu ĥālimize 

Ĥüsāmüddįn Çelebį ve oġlum Veled’den ġayrı kimse vāķıf degil idi. Anuñçün biz 

daħı iħfā itdük.” Egerçi taśrįĥ yoķdur ammā Meŝnevį-i Şerįf’de aña çoķ telmįĥ 

vardur.” deyüp mübārek lisānları ile, Meŝnevį:  

تر ا ن باشد که سرّ دلبرانخوش  

118گفته ا ید در حدیث دیگران  

neŝr: beytini oķudular. Ol ĥālde ĥaķįr daħı ħˇābdan bįdār olup ol śoĥbetüñ eŝerinden 

ķalbimi pür-nūr ve cānımı mesrūr bulup nādireden olmaġla naķl olundı. Ġālibā 

Sulŧān Veled ĥażretleri daħı Mevlānā Ħudāvendigār Şems’i baǾd ez şehādet cüst ü 

cūya gitdi didügi żımnen bu maǾnāya işāretdür. 

Gölpınarlı’nın asılsız dediği rivayet, Mevlânâ’nın Tebriz’e gitme meselesidir. 

Gerçekten de Mevlânâ’nın Şems’i aramak üzere Tebriz’e gittiğine dair – en azından 

şimdiye kadar – kesin kayıtlar bulunmamaktadır. Ne var ki Mevlânâ’nın Tebriz’e 

gitmesine dair kesin kayıtların bulunmaması, Mevlânâ’nın gizlice Tebriz’e gitmediği 

anlamına gelmemelidir. Dönemin şartları ve Mevlânâ’nın Şems’i bulmak için iki 

defa Şâm’a gitmeyi göze alıp hatta üçüncü kez yine Şems’i arayıp bulmak üzere 

Şâm’a gitmek istemesi, üçüncü yolculukta Şam’ı hedef gösterip Tebriz’e gitmiş olma 

ihtimalini varsaymamıza engel olamaz.119 Şems, Konya’yı ikinci terk edişinden sonra 

bir daha görülmemiş ve kimse izine rastlamamıştır. Mevlânâ’nın Tebriz’e yapmış 

olduğu yolculuğu ile ilgili yapılan bir çalışmada böylesi bir seferin 

reddedilemeyeceği ve yüksek bir ihtimalle Mevlânâ’nın gizli bir şekilde Tebriz’e 

gittiği ileri sürülmektedir.120 Ayrıca, Şems’in sözlü veya yazılı olarak Tebriz’den 

Mevlânâ’ya haber gönderdiği ve Mevlânâ’nın Şems’in Konya’ya dönmesini 

                                                
118 Dilberlerin sırrının diğerlerinin sözleri arasında söylenmesi daha hoştur. T.M. I/137; Y.K.M. I/136; 
49a. 
119 Nitekim Gölpınarlı da Mevlânâ’nın Tebriz’e gitmeye niyetli olduğunu reddetmiyor. Bkz. 
Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ Celaleddin: Hayatı, Eserleri, Felsefesi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 
2010, s. 88. 
120 Bu konuyla ilgili bkz. Hasan Karami Karamaleki, “Berresî-i Nişânehâ-i Sefer-i Mevlânâ be Tebrîz 
der Hikâyât-i Âmme ve Âsâr-i Şems-i Tebrîzî ve Mevlânâ Celâlüddîn.” Mecmua Makâlât-i Sevvomin 
Hemâyiş-i Matn Pejûhî-i Edebi (Nigâhî Tâze be Âsâr-i Mevlânâ), Tahran, 1396, s. 1-14. 
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beklediği de ileri sürülen başka bir ihtimaldir.121 Bu seferin Mevlânâ için manevi 

boyutları, yani gavs ile görüşüp görüşmediği ve feyz alması meselesi ise, kolaylıkla 

bir açıkılama getirilmeyecek boyuttadır.  

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin yukarıda verilen bölümü ile ilgili ikinci bir 

durum vardır. Gölpınarlı ve akabinde Aytekin’e göre, yukarıdaki bölüme binaen Sarı 

Abdullah Efendi Mevlânâ’nın Tebriz’e “Ali” adında gavsı ziyaret etmeye gitmiş 

olduğunu ve üç gün boyunca bu gavstan feyz aldıktan sonra Konya’ya geri 

döndüğünü ileri sürmüştür.122 Kanaatimizce burada göz ardı edilen ve dikkatten 

kaçan mesele, gavsın ismidir. Şöyle ki, Abdullah Efendi bu ibarelerde gavsın adını 

değil, Mevlânâ’nın Tebriz’e gittiğini kendisine söyleyen kişinin adını vermektedir. 

Zaten söze başlarken Mevlânâ’nın Tebriz seferi hikâyesini büyüklerinden duyduğunu 

ancak menkıbelerde okumadığına göre bu konuya biraz şüpheli olduğunu anlatan 

Abdullah Efendi, rüyasında Mevlânâ’yı görünce bu durumu kendisine sormak ister 

ve Mevlânâ “Evet evet, böyle bir durum olmuştur ve [bunu sana söyleyen] sultanın 

adı Ali’dir” diyerek, Tebriz seferinin gerçek olduğunu tasdik etmiştir. Böylece 

Abdullah Efendi de kendisine söylenen menkıbenin gerçek olduğunu farketmiş ve 

“nâdirât” olaraktan eserinde anlatmıştır. Tarikat geleneğine göre gavsın ismi gizli 

kalmalıysa Abdullah Efendi de zaten bu ismi ifşa etmemelidir. Bu durumda Abdullah 

Efendi’ye bu hikâyeyi anlatan Ali ise, muhtemelen Abdullah Efendi’nin kendisinden 

ders ve feyz aldığı İdris-i Muhtefî olmalıdır. 

Yukarıda izah edilen mesele dışında, Abdullah Efendi’nin Şems’in şehit 

düşmesine inanması vs. gibi konular ise dönemin menkıbe anlayışı ve tarikat 

büyüklerinden gelen rivayetlerle doğrudan bağlantılıdır. Abdullah Efendi bir 

Bayrami-Melâmî şeyhidir ve belki de ona göre Şems’in şehit edilmesi, Mevlânâ’yı 

bırakıp gitmekten daha inandırıcı gelmektedir. Tarihî hadiselerin anlatımında, hele ki 

bu hadiseler bir tarikat büyüğü hakkında ise, işin duygusal boyutları da göz ardı 

edilmemelidir. 

                                                
121 Bkz. Franklin D. Lewis, Rumi, Past and Present, East and West, Oneworld Publications, London, 
2014, s. 203-204; Franklin Lewis, Mevlânâ, Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı, çev. Gül Çağalı Güven, 
Hamide Koyukan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2010, s. 244-245; Farsçası için: Franklin D. Lewis, 
Molânâ, Dîrûz Tâ İmrûz, Şark Tâ Garb, çev. Hasan Lâhûtî, Tahran: Neşr-i Nâmek, 1397, s. 258-259. 
122 Gölpınarlı Sarı Abdullah’ın verdiği bilgileri reddeder. Bkz. Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve 
Mesnevi-i Şerif Şerhi, Konya, Umde Yayınevi, 201, s. 210; Abdülbaki Gölpınarlı Mevlânâ’dan Sonra 
Mevlevîlik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2018, s. 88. 
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 2.3 Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin Türk Edebiyatındaki Yeri 

Sarı Abdullah Efendi’nin Mesnevî Şerh’i, kendisinden önceki kaynaklardan 

istifade ile tasavvufî bilgileri maddeler hâlinde toplayan kıymetli bir eser olmasına 

rağmen muhtemelen dilinin zor olmasının da etkisiyle, şimdiye kadar ilmî muhitlerde 

hak ettiği derecede ilgi görmemiştir. Bu bağlamda, Abdullah Efendi’nin izlerine 

rastladığımız ilk eser Ömer Ferid Kam’ın Vahdet-i Vücûd adlı kitabıdır. Kam, 

kitabında Abdullah Efendi’nin vahdet-i vücûd hakkındaki görüşlerini aktarır ve 

değerlendirir. Sarı Abdullah Efendi’den de “kâmil-i muhakkık” olarak bahseder.123  

Abdullah Efendi’nin Mesnevî Şerhi’nin izlerine rastladığımız başka bir eser, 

edebiyat muhitlerinde çokça ilgi ve kabul gören, Ahmet Talat Onay tarafından telif 

edilen ve Türk Edebiyatı’nın mühim sözlüklerinden biri olan Açıklamalı Divân Şiiri 

Sözlüğü: Eski Türk Edebiyâtında Mazmunlar ve İzahı adlı eserdir. Onay, hazırladığı 

sözlüğün on maddesinde kaynağını belirterek Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’den alıntı 

yapar. Söz konusu maddeler sırasıyla şöyledir: Abdâl, Ahlât-ı Erbaa, Bâbil Kuyusu, 

Bû Saîd, Keyy, Gölge Harâmîsi, Hârût ve Mârût, Müşterî, Pamuktan Arslan, Sâhib-

kırân.  

Onay’ın Sarı Abdullah’ın eserinden faydalandığı sözlük maddelerine 

bakıldığı zaman onun sadece tasavvufî kavramların açıklamaları için değil diğer 

konularla ilgili de bu eserden faydalandığı görülmektedir.124 

Bununla birlikte, Sarı Abdullah Efendi’den feyz alan şahsiyetler arasında 

hattat ve şair Cevrî (ö. 1065/1654) ve XVII. asrın önemli şairleri arasında yer alan 

Neşâtî (ö. 1085/1674) gibi isimler görülmektedir. Bu sebeple Abdullah Efendi sadece 

eserleriyle değil yetiştirdiği kişiler vasıtasıyla da Türk edebiyatında önemli bir 

konuma sahiptir.125  

                                                
123 İlgili bölüm için bkz. Ferid Kam, Vahdet-i Vücûd, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1331 s. 96-102; Ömer 
Ferid Kam, Vahdet-i Vücûd, sadeleştiren: Ethem Cebecioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
Ankara 2003, s. 78-83. 
124 Bkz. Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Şözlüğü: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve 
İzahı, haz. Cemal Kurnaz, Ankara, Birleşik Yayınevi, 2007. 
125 Abdullah Efendi’den feyz alanlar için bkz. Ülker Aytekin, a.g.e., s. 98-110; Büşra Çakmaktaş, 
“Sarı Abdullah Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri” (basılmamış doktora tezi) Sakarya 
Üniversitesi SBE, Sakarya, 2017, s. 58-71. 
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 2.4 Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî ve Mesnevî’nin Nüsha Farklılıkları  

Abdullah Efendi’nin şerh yöntemiyle ilgili tespitler aktarılmadan önce, Sarı 

Abdullah Efendi’nin esas aldığı Mesnevî nüshaları ve metni ile ilgili bazı hususlara 

dikkat çekmekte fayda var: 

Abdullah Efendi şerhi için bir metin kurmuş ve bu bağlamda birden fazla 

Mesnevî nüshasını görmüştür. Sarı Abdullah, şerh için kurduğu metinde Mesnevî’nin 

en doğru nüshasını yani “esahh-ı nüsahı”126 ve “Veledî”127 nüshayı/nüshaları 

görmüştür. Ne var ki Ankaravî gibi esas aldığı nüsha hakkında bilgi vermemiştir.128 

Abdullah Efendi’nin gördüğü Mesnevî nüshalarıyla ilgili, esas aldığımız nüshanın 

259a ve 259b varaklarında ve  

 ناقه الله ا ب خورد از جوی و میغ

129ا ب حق را داشتند از حق دریغ  

beytininin ilk mısraını, kurduğu metninde “جوِد میغ” şeklinde alıp bulutun cûd ve 

cömertliğini açıkladıktan sonra, isim vermeden şarihlerin çoğunun bu beyitteki “cûy” 

kelimesini doğru kabul ederek “ırmak” olarak şerh etmelerine itiraz etmiştir.130 İtiraz 

sebebi ise rivayetlerde Semûd Kavmi’nin bulunduğu bölgede nehir ve ırmakların 

olmadığı ve Salih’in devesinin kuyu ve ırmak suyu içtiğini duymaması ve 

görmemesidir.  

Abdullah Efendi, bu açıklamaları yaptıktan sonra, Ubeyd Dede’nin istinsah ettiği 

Mesnevî’de de bu ibarenin “جوِد میغ” olarak kayıtlı olduğunu ileri sürer. Bununla 

birlikte, Mevlânâ’nın vefatından dört sene önce 668/1269-70 senesinde Muhammed 

b. İshâk tarafından istinsâh edilen nüshada bu ibarenin “جوِی میغ” şeklinde ve ırmak ile 

                                                
126 Bkz. Metin 36b. 
127 Bkz. Metin 51b. 
128 Erdoğan Taştan, “İsmâîl Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi (Mecmû’atü’l-leyâ’if ve 
Matmûratü’l-Ma’ârif) I.Cilt, Çeviriyazı-İnceleme,” (basılmamış doktora tezi) Marmara Üniversitesi 
TAE, İstanbul 2009, s. 62. 
129 Allah’ın devesi, nehirden ve buluttan su içiyordu, Allah’ın suyunu Allah’tan esirgediler. M.T. 
I/2521; Y.K.M. I/2512. 
130 ŞemǾî ve Ankaravî, bu beytin ilk mısraını “cûy u mîğ” şeklinde esas almışlar. Bkz. Erdoğan 
Taştan, a.g.e., s. 929; Abdülkadir Dağlar “ŞemǾî ŞemǾullâh, Şerh-i Mesnevî, (I.cilt, İnceleme-Tenkitli 
Metin-Sözlük)” (basılmamış doktora tezi) Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 2009, s. 969. 
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bulut arasında teşbih sanatı olduğunu açıklayarak mısraı bir de bu okunuşu ile şerh 

etmiştir.  

Abdullah Efendi’nin burada andığı Ubeydullah Dede (ö. 995/1586-87), 

Eğirdir’de Nurullah Dede zaviyesinde şeyh olmuş, Çelebi Hüsâmeddin’in el yazısı 

olan Mesnevî’den 990/1582 senesinde bir nüsha istinsah etmiştir.131 Diğer müstensih 

yani “Veledî” olarak adı geçen zat, Sultan Veled’in de İbtidâ-nâme’sini 697/1298 

senesinde istinsah etmiş olan Muhammed b. İshâk b. İbrâhîm el-Lârendî el-

Veledî’dir ki Veledî lakabından Sultan Veled’e müntesip olduğu anlaşılmaktadır. Ne 

var ki eski Mesnevî nüshalarıyla ilgili yaptığımız araştırmada, Mesnevî’nin bu 

müstensih tarafından kopye edilmiş nüshasına ulaşamadık.  

Bunların yanı sıra Sürûrî (ö. 962/1562), ŞemǾî (ö. 1011/1602-1603 [?]) ve 

Ankaravî’nin (ö. 1041/1631) şerhleri üzerine görüş bildirmesi, Abdullah Efendi’nin 

kendi eserini telif ettiği sırada bu şârihlerin eserlerini ve dolayısıyla kurdukları metni 

görüp göz önünde bulundurduğunu göstermektedir. Sarı Abdullah Efendi, Arapça 

dîbâce ve başlıklardaki nüsha farklılıklarını aktarmamıştır ve sadece beyitlerdeki 

farklılıklara dikkat çekmiştir.  

Mesnevî beyitlerindeki nüsha farklılıkları Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’ye iki 

şekilde yansımıştır: 

İlki, kelime veya mısra bazındaki farklılıklardır. Bu farklılıkların en çok bilineni 

ve birçok şarih tarafından da dikkate alınanı, Mesnevî’nin ilk beytindeki “în ney (=bu 

ney)” ve “ez ney (=neyden)” meselesidir. Sarı Abdullah Efendi “în ney” ifâdesini 

esas alır ve nüsha farklılığını şu şekilde ifade eder:  

BaǾżı nüsaħda بشنو از نی vāķiǾ olmışdur. Ol taķdįrce muŧlaķā ney murād olınup 

gerek ĥużūr-ı Mevlānā’da istimāǾ olunan ve gerek ġayrı neylerden istimāǾ idiñiz 

dimek olur.132  

Bu farklılıklarla ilgili olarak 74. beytin şerhinde ise şu şekilde bir açıklama 

görürüz:  

                                                
131 Ubeydullah Dede için bkz. Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılap Yayınları, İstanbul, 
2018, s. 142; Sadi Kucur, “Eğirdir Mevlevîhânesi ve Germiyanoğlu Musa Bey’in Temlîki ile Sultan 
Veled’in Vakfı”, I. Eğirdir Sempozyumu, Isparta, 2001, s. 588. 
132 Bkz. Metin 18b. 
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فتپیش آ ن مهمان غیب خویش ر   

ol mihmān-ı cānuñ ĥużūrunda pādişāh kendü ġaybına gitdi. Şürrāĥuñ cümlesi 

“Pādişāh ol mihmān-ı ġaybį öñüne bi-nefsihi gitdi.” deyü maǾnā virmişler velākin 

mıśrāǾ-ı ŝānįdeki “ġayb” yā’-i nisbet ile vāķiǾ olmayup bel ki eśśaĥ-ı nüsaħda ve 

ekŝerinde, mıśraǾ: “پیش ا ن مهمان غیِب خویش رفت” vāķiǾ olup “ġayb” “ħ˘įş”e mużāf olmışdur. 

Ol takdįrce bizüm didigümüz maǾnāyı iķtiżā ider ve mıśrāǾ-ı evvelden mıśrāǾ-ı ŝānį 

maǾnāda meziyyet-i uħrā göstermiş olur. Fe’fhem.133 

Konuyla ilgili farklı bir örneğe metnimizdeki 394. beyitte rastlanmaktadır. 

Abdullah Efendi beyti kendi metnine dahil edip tercüme ve şerh etmekle birlikte bu 

beytin Sultan Veled’e ait olabileceği ihtimalini de ileri sürer.134 

Bir başka örnek ise metnimizin 374. beytindedir:  

BaǾżı nüsaħda عیب ظاهر را نجستندی که کو ve baǾżı nüsaħda da نجستندی yerine نگفتندی vāķiǾ 

olmışdur. Bu taķdįrce maǾnā ĥażret-i Risālet-penāh Ǿaleyhisselāmdan žāhirde olan 

Ǿaybı ŧaleb itmezlerdi ve andan söz söylemezlerdi zįrā žāhir olduķdan śoñra suǿālde 

ĥaşvden perhįz iderler idi.135 

Kelime veya mısra farkı bazındaki nüsha farklılıkları ile ilgili şöyle bir istatistik 

verilebilir: Kurduğumuz metinde Abdullah Efendi, 27 beyitte nüsha farklılıklarını 

gündeme getirmiştir. Nüsha farklılıkları üzerine bilgi verilen beyitlerin numarası ve 

yazmadaki varak numaraları aşağıdaki gibidir: 

1. beyit (18b), 49. beyit (34a), 60. beyit (35b), 74. beyit (36b), 159. beyit (50b), 

177. beyit (51b), 182. beyit (51b), 186. beyit (51b), 253. beyit (54b), 259. beyit 

(54b), 358. beyit (54b), 359. beyit (64b), 367. beyit (65a), 374. beyit (65b), 380. 

beyit (66a), 381. beyit (66a), 393. beyit (67a), 468. beyit (73b), 603. beyit (86b), 674. 

beyit (91a), 679. beyit (92b), 684. beyit (92b), 780. beyit (101a), 811. beyit (102b), 

842. beyit (103b), 854. beyit (104b), 873. beyit (107b). 

                                                
133 Bkz. Metin 36b. 
134 Metin, 67a. Bu beyit Ankaravî ve ŞemǾî’nin şerhinde ve Mesnevî’nin Yazmalar Eserler Kurumu 
neşrinde yer almazken, Mesnevî’nin tenkitli neşrinde yer almaktadır. Bkz. T.M. I/392. 
135 Bkz. Metin 65b. 



 

56 

İkincisi ise Sarı Abdullah’ın gördüğü bazı Mesnevî nüshalarında var olan ancak 

sürh yazılmadıklarına göre Abdullah Efendi tarafından Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî 

metnine dâhil edilmeyen beyitlerdir. Abdullah Efendi ihtiyatlı davranarak bu 

beyitleri aktarıp tercümelerini verir ancak metne dahil olmadıklarını da hatırlatır.  

Bu bağlamdaki ilk örnek şöyledir: 

گاه کرد  شاه رآ ز آ ن شمه [182-2] آی آ    

Pādişāhı maraż-ı kenįzekden bir şemme ħaber-dār eyledi, pes pādişāh 

kenįzekiñ rencinden nevǾan āgāh olduķda ke-enne “Ey ŧabįb-i Ǿįsā-dem buña tedbįr 

nedür?” deyü suǿāl idüp ĥattā baǾżı Veledį nüsħalarda pādişāh ŧarafından vāķiǾ olan 

suǿāl bu beyt ile įrād olunmışdur ki, beyt: 

 شاه گفت اکنون بگو تدبیر چیست؟

136در چنین مشکل تو را تدبیر چیست؟  

Bu beyit Mesnevî’nin tenkitli neşri, Yazma Eserler Kurumu neşri, Ankaravî şerhi 

ve ŞemǾî şerhinde de yer almamaktadır.  

Bunun diğer bir örneği ise metnimizde 262 numarada kayıtlı olan yani “  مرغ ا ن نمود  می

بگفت او ا ید کاندر باشد که تا شگفت/ گون هر را ” beytidir. Abdullah Efendi bu beyitten sonra bazı 

nüshalarda “ جفت کردمی صور با را او چشم/گفت به ا ید مرغ که ا ن امید بر ” şeklinde bir beyit olduğunu 

kaydettikten sonra, beyti tercüme edip açıklar ve Hâfız’ın en meşhur beyitlerinden 

birini de şâhit beyit olarak gösterir:  

  تا که باشد کاندر آ ید آو بگفت [262-2]

Tā ki ol ŧūŧį söze gele. “şegüft” Ǿaceb maǾnāsınadur. Ve baǾżı nüsaħda daħı 

کرد جفتبر امید ا ن که مرغ ا ید به گفت/چشم او را با صور می  vāķiǾ olmışdur. YaǾnį ŧūŧį söze gelmek 

ümidiyle çeşm-i ŧūŧįyi śuvere cüft ider idi. Nitekim ŧūŧįyi taǾlįm itdüklerinde āyine 

                                                
136 Bkz. Metin 51b. 
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ŧutup mütekellim āyine ardında ŧurup söyledikde ŧūŧį kendü cinsinden söyler kıyās 

idüp [55a] ol daħı güftāra taķlįd ider. Nitekim Ĥāfıž bu beytinde aña işāret ider, beyt:  

اند در پس ا ینه طوطی صفتم داشته  

137گویم ا ن چه استاد ازل گفت بگو می   

Bu beyit de yukarıdaki örnek gibi Mesnevî’nin tenkitli neşri, Yazma Eserler 

Kurumu neşri, Ankaravî şerhi ve ŞemǾî şerhinde yer almamaktadır.  

Çalışmamızın kapsadığı bölümde Mesnevî’nin nüsha farklarını gösteren ancak 

Sarı Abdullah Efendi tarafından metne dahil edilmeyen beyit bazındaki farklılıklar 

bu iki örnekle sınırlıdır.  

Ayrıca, Abdullah Efendi bir beyitte nüsha farklılıklarını diğer şarihlerin metinleri 

üzerinden gündeme getirmiştir:  

Mevlānā Ħudāvendigār buyururlar ki  

 ترک آستثنا مرآدم قسوتی آست

Terk-i istiŝnā ile murādım ķalbe bir ķasvetdür, baǾżılar daħı fetĥ-i mįm ile “mer 

ādem” deyü ķırāǿat ve ķasvet maĥalline ġaflet kitābet itmişler, yaǾnį terk-i istiŝnā 

benį-ādeme ġafletdür. 

Burada Abdullah Efendi’nin “ba’zı” dediği kişi ŞemǾî’dir. ŞemǾî’nin bu 

yorumunu Ankaravî de eleştirmiştir.138 

 Bir de, 783. beyitten sonra “BaǾżı nüsħalarda bu dört beyit vāķiǾ olmışdur” 

diye bir notla, dört beyti Mesnevî metnine dâhil ederek tercüme etmiştir.139 Ancak bu 

beyitlerin şerhine gerek duymamış olacak ki herhangi bir şerh ve ayrıntılı açıklama 

vermemiştir. Bu dört beyit (metnimizde 784, 785, 786, 787. beyitler) Mesnevî’nin 

tenkitli metninde ve Yazmalar Kurumu neşrinde yer almamaktadır. Söz konusu 

beyitler aşağıdaki gibidir:  

                                                
137 Beni papağan gibi aynanın arkasında tutmuşlar. Ezeli hoca “söyle” dediği şeyleri söylüyorum. 
Hâfız, Dîvân, Haz. Sâye, Tahran, Neşr-i Kârnâme, 1395, gazel nr. 369, s. 449; Bkz. metin, 54b-55a. 
138 Bkz. metin 34a; Erdoğan Taştan, a.g.e., s. 198; Abdülkadir Dağlar, a.g.e., s. 237. 
139 Bkz. 101a. 
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 سنگ و ا هن در درون دارند نار

 ا ب را بر نارشان نبود گذار

 ا ب چون نار برونی را کشد 

درون سنگ و ا هن کی روددر   

 سنگ و ا هن چشمه ی نارند و دود

 قطرهاشان کفر ترسا و جهود

 ا ب خّم و کوزه گر فانی شود

 ا ب چشمه تازه و باقی بود

[Taş ve demir ateşi kendi içinde barındırır fakat su, onların içindeki ateşi 

söndüremez. Su, dışarıdaki ateşi sönürebilir fakat taşın ve demirin içindeki ateşi 

söndüremez. Taş ve demir ateş ve tütsünün kaynağıdır, o kaynağın damlaları ise 

yahudi ve hıristiyanın küfrüdür. Testi ve küpün suyu fani ve geçici olur ama 

kaynağın suyu taze ve kalıcıdır.] 

 2.5 Tercüme ve Şerh Yöntemi  

Sarı Abdullah Efendi eserini telif ederken Bursevî’de olduğu gibi sistematik 

bir yöntem140 izlememişse de eserini planlı bir şekilde kaleme almıştır. Tercüme 

konusunda ise Bursevî ve diğer klasik Mesnevî şarihleri öncelikle kelimelerin sözlük 

anlamı ve gramer kaidelerini ele alırken Abdullah Efendi bu yönteme yönelmemiş ve 

çoğunlukla sözlük anlamları üzerinde durmamıştır.  

Esasında Sarı Abdullah Efendi eserinin giriş bölümünde kendi şerh 

anlayışını şöyle açıklamaktadır:  

                                                
140 Bkz. İsmail Hakkı Bursevi, Mesnevi Şerhi, Ruhu’l-Mesnevi, haz., İsmail Güleç, İnsan Yayınları 
İstanbul, 2017, s. 53-60. 
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“...Ve rūĥāniyyet-i Mevlānā’dan bu ķadar Ǿināyet erzānį buyurulmaġla bi 

fażlillāh Meŝnevį-i Şerįf’de vāķi’ olan telmįĥ ve işāretler dįde-i fehme Ǿarż-ı cemāl-i 

bā-behcet ider oldılar...”141 

Bu ibarelere bakıldığında Abdullah Efendi’nin asıl niyetinin Mesnevî’deki 

telmihleri ve istiareleri açıklamak olduğu görülmektedir. Dolayısıyla gramer 

kaideleri ve kelimelerin anlamlarını açıklamaktan öte bir bakış açısına sahip olan 

Sarı Abdullah, çoğu beyitte gramer kaidelerine hiç değinmemektedir. Ayrıca 

Abdullah Efendi açıklamasını yaptığı telmihler ve istiareleri kitaplardan değil, 

yukarıdaki satırlarda da ifade ettiği üzere, “rûhâniyyet-i Mevlânâ’dan” gelen bir 

“inayet” ile öğrenmiştir. Bu konuyla ilgili başka bir yerde Abdullah Efendi şöyle 

demektedir:  

“Āh ey sālikān-ı ŧarįķat ve ŧālibān-ı mürşid-i rāh-ı ĥaķįķat! ǾAcabā bu ebyāt-ı 

şerįfede ne maķūle nikāta işāret olunduġın fehm ü dirāyet ile dirāset itdüñ mi? Eger 

fehm itmedüñse cümle ķuvā ile ıśġā ķıl ki bu dil-i şeydāya rūĥāniyyet-i Mevlānā’dan 

ne maķūle maǾānį-i ĥaķāyıķ- nikāt ifāde olundı.”142 

Gerçekten de Abdullah Efendi Mesnevî’deki telmihleri ve istiareleri 

açıklama konusunda yer yer abartıya kaçsa da şerhinde en çok bu telmihleri ve 

istiareleri açıkmaya yoğunlaşmıştır.143 Söz konusu abartılara örnek olarak 

Mesnevî’nin başlarındaki beyitlerden biri örnek verilebilir: “Padişah ve Câriye” 

hikâyesinde, Mevlânâ hikâyeyi başlatır ve devamında, padişahın cariyeyi para ile 

satın aldıktan sonra cariyenin hastalanmasını işlerin ters gitmesini, şanssızlık veya 

bahtsızlığı bildiren iki beyit ile açıklar:  

 ا ن یکی خر داشت و پالانش نبود

 یافت پالان، گرگ خر را در ربود

نامد به دستکوزه بودش ا ب می  

                                                
141 Metin 10a. 
142 Metin 34b. 
143 Ülker Aytekin eserinde özellikle Abdullah Efendi’nin sembolleri açıkladığı yerler üzerine bir 
bölüm oluşturmuştur ve ayrıntılı olarak bu durumu incelemiştir. Bkz. Ülker Aytekin, a.g.e., s. 265-
472. 
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افت، کوزه خود شکستا ب را چون ی  

[Birisinin eşeği vardı da palanı yoktu, palanı buldu bu sefer de eşeği kurt 

kaptı. Birisinin testisi vardı da su bulamıyordu, suyu bulunca bu defa da testi 

kırıldı.]144 

Esasında ilk beyitte eşek varken palanın olmaması ve palan bulununca eşeği 

kurdun kapması, padişahın işlerinin rast girmediğini göstermektedir. Diğer beyitte ise 

testi olunca suyun bulunmaması ve su bulununca testinin kırılması da aynı şekilde, 

padişahın bahtsızlığının ve işinin rast gitmediğinin göstergesidir. Bu örneklerden 

maksat insanın bu dünyada emellerine eksiksiz ulaşamayacağı ve ne yaparsa yapsın 

padişah bile olsa işlerinin ters gidebileceğini hatırlatmaktır. Ne var ki Abdullah 

Efendi’nin bu iki beyitte eşeği ve testiyi insanın cisminden ve kurdu ecelden istiare 

olarak ele alması ve buradan hareketle beyitleri yorumlaması biraz abartı ve konudan 

uzaklaşma olarak değerlendirilebilir.145 Aslında bu iki beytin şerhinde Abdullah 

Efendi muhtemelen Ankaravî’nin etkisinde kalmıştır. Çünkü Abdullah Efendi’nin 

yorumu Ankaravî’nin şerhine benzemektedir. ŞemǾî’nin açıklamasında ise eşek veya 

testi istiare olarak açıklanmamıştır ve şârih, “ahvâl-i dünyâ ihtilâlden hâlî degildür” 

diyerek, bu dünyada hiçbir şeyin mükemmel olmadığına dikkat çekmektedir. Ayrıca, 

Mevlânâ’nın bu iki beyitten maksadının nasihat olduğunu vurgulamıştır.146 

Abdullah Efendi’nin şerh yöntemini Mesnevî Şerhi’nin Arapça mensur 

dîbâcesinin şerhi, başlıkların şerhi, beyitlerin şerhi ve şerhteki hitaplar olmak üzere 

dört alt başlıkta değerlendirebiliriz:  

2.5.1 Arapça Dîbâce’nin Şerhi  

Sarı Abdullah Efendi, Mesnevî şerhini telif ederken diğer pek çok şârih gibi 

doğrudan beyitlerden başlamaz ve Mesnevî’nin başında yer alan ve önemli bilgiler 

içeren Arapça mensûr dîbâceyi de şerh eder. Bu dîbâce muhtemelen Mesnevî’nin 

birinci cildi tamamlandıktan sonra Mevlânâ tarafından imla ettirilmiştir. Dîbâce 

                                                
144 T.M. I/41-42; Y.K.M., I/41-42. 
145 Bkz. metin, 33b.  
146 Bkz. Erdoğan Taştan, “İsmâîl Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi (Mecmû’atü’l-leyâ’if ve 
Matmûratü’l-Ma’ârif) I.Cilt, Çeviriyazı-İnceleme,” Marmara Üniversitesi TAE, İstanbul 2009, s. 196; 
Abdülkadir Dağlar “ŞemǾî ŞemǾullâh, Şerh-i Mesnevî, (I.cilt, İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük)” 
Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 2009, s. 235. 
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besmele ile başlar. Önce Mesnevî hakkında bilgi verir sonrasında ise Mesnevî’yi 

yazmayı Mevlânâ’dan rica eden Hüsamüddin Çelebî (ö. 683/1284) hakkında bilgiler 

ve övgüler ihtivâ eder. Bu dîbâce için müstakil şerhler de kaleme alınmıştır.147  

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de söz konusu Arapça dîbâcenin şerhi 12b-17b 

varakları arasında yer alır. Sarı Abdullah Arapça ibareleri parça parça şerh 

etmektedir. Buradaki dikkat çeken en mühüm husus, ibarelerin birebir Türkçe 

tercümelerinin verilmemesi ve doğrudan şerh edilmeleridir. Bu durum Abdullah 

Efendi’nin eserinde dilbilgisi kaidelerine yer vermeyeceğini ve muhatabının 

Arapçaya aşina olduğunu veya olması gerektiğini göstermektedir. Abdullah Efendi, 

eserinde yer yer şerhini yaptığı konular üzerine Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri de 

metnine dahil etmektedir. Bu kısımdaki şerh sırasında iktibas yoluyla şerhe dahil 

edilen Türkçe, Farsça ve Arapça şiirlerin oranı, diğer bölümlere nazaran oldukça 

azdır ve birkaç konu haricinde, Abdullah Efendi sözü uzatmamıştır.  

Arapça dîbâcenin şerhi sırasında “âfâkî ve enfüsî cennet (13a)” ve 

“Ebülvefâ Hazretleri’nin menkıbesi (14b)”, “ism-i a’zam (16b)” ve “âlemler (17b)” 

mefhumları açıklanmıştır. 

Bu dîbâcede özellikle dikkat çeken bazı hususlar vardır. Abdullah Efendi 

Arapça dîbâcede Mevlânâ’nın Hüsamüddin Çelebî için söylediği bazı sıfatları, bu 

sıfatların Ankaravî ve ŞemǾî’de geçmelerine rağmen metnine almamıştır. Mesela 

Mevlânâ Hüsamüddin’den “Şeyh” veya “İbn-i Ahi Türk” olarak bahseder.148 Ne var 

ki Abdullah Efendi metninde “şeyh” ve “ahi” kelimelerine yer vermez149 ve 

dolayısıyla bu kelimeler için açıklamada da bulunmaz. Oysaki hem Ankaravî hem de 

ŞemǾî bu kelimeye yer vermişlerdir.150 Ayrıca, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de 

kayıtlı olan son Arapça cümle de diğer iki şarihin metinlerinden farklıdır.151 Demek 

oluyor ki Abdullah Efendi Mesnevî’nin beyitleri için nüsha farklılıkları hususunda 

gösterdiği hassasiyeti Arapça dîbâcede göstermemiştir.  

                                                
147 Bkz. İsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevî tercüme ve Şerhleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2008, 
s. 215-216. 
148 T.M. I, s. 1; Y.K.M. s. 32. 
149 Abdullah Efendi “şeyh” kelimesine metinde yer vermese de tercümede “şeyh-i güzin” ibaresini 
kullanır. Bkz. 14a. 
150 Bkz. Erdoğan Taştan, a.g.e., s. 133 ve 137, Abdülkadir Dağlar, a.g.e., 207 ve 209. 
151 Bkz. T.M. I, s. 2; Y.K.M. s. 33; Metin 17b; Erdoğan Taştan, a.g.e., s. 143; Abdülkadir Dağlar, 
a.g.e., s. 215. 
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2.5.2 Başlıklar  

Mesnevî’de ilk 35 beyitten sonra mensûr başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklar 

hikâyelerin başını göstermekle beraber, uzun hikâyeler içinde yer alan daha kısa 

hikâyeleri takip etmek için âdeta bir rehber niteliğindedir. Mensur başlıkların büyük 

bir kısmı Mesnevî yazdırıldığı sırada ortaya çıkmış olsa da Mesnevî nüshalarındaki 

ve çeşitli şerhlerdeki farklılıklar, müstensihlerin ve şarihlerin başlıklarda bazı 

tasarruflarda bulunduğunu ve zaman zaman bazı başlıklar ekleyip çıkarttıklarını 

göstermektedir. Sarı Abdullah Efendi, kurduğu metinde bu başlıkları verdikten sonra 

hemen Türkçe tercümelerini yazmıştır.152 Başlık tercümelerinde detaya girilmemiş ve 

söz uzatılmamıştır. Başlıktaki hikâye veya hikâyenin tarihî şahsiyetleri vs. gibi 

konularda ilgili bilgi verilecekse de genellikle bu bilgiler hikâyenin içinde veya 

başlıktan sonra ve birkaç beytin tercümesinden sonra açıklanmıştır. Misâl olarak, 

“İsa’nın dinini helâk etmeye çalışan diğer yahûdî pâdişah” hikâyesinde153 önce başlık 

tercüme edilmiş, sonra iki beytin tercümesi verilmiş ve ikinci beytin şerhinde, 

beyitteki kelimelerden ve anlamlardan yola çıkarak hikâye ile ilgili daha ayrıntılı 

bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda, “Hûd Kıssası” istisnadır ve Abdullah Efendi 

başlıktan hemen sonra önce hikâye ve Hz. Hûd ile ilgili bilgiler vermiştir.154 

Başlıkların tercümesine genellikle fiil eklenmiş ve bir cümle kurulmuştur. Demek 

oluyor ki başlıklarda, Farsçasında “der beyân-ı...” ibâresi olmasa bile Sarı Abdullah 

Efendi “... beyânındadır.” veya “... beyânındadır ki ...” şeklinde kalıp ifâdeler 

kullanarak başlıkları metinden ayırmıştır. Abdullah Efendi başlık tercümelerinde söz 

uzatmamış, genellikle akıcı bir tercüme vermiştir.  

2.5.3 Beyitler  

Abdullah Efendi beyitleri şerh etme yöntemi ile alakalı kendi dilinden şöyle der:  

Leb-teşnegān-ı bāde-i źevķ ve ser-geştegān-ı bādiye-i şevķ olan erbāb-ı 

Ǿışķa maǾlūm ola ki evvelā “bişnev įn ney” beytinüñ maǾnā-yı žāhirįsi şerĥ ve 

tercüme olunup baǾdehu erbāb-ı müşāhedātuñ taĥķįķātı ve bi-fażlillāhi teǾālā 

                                                
152 Sadece çok kısa olan bir başlıkta tercüme verilmemiştir. Bkz metin, 64b. “تلبیس وزیر با نصاری” 

153 Bkz. Metin, 96a. 
154 Bkz. metin, 105b. 
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ruĥāniyyet-i Mevlānā ve füyūżāt-ı evliyādan mirǿāt-ı żamįr-i fātir-i şeydāya çehre-

güşā olan baǾżı nikātı beyān idelim İnşāllāhu teǾālā.155  

Buna göre, Abdullah Efendi önce beyitlerin zahirî anlamlarını ve tercümelerini 

verecektir. Sonrasında ise – özellikle tartışmaya açık ve Mesnevî’nin zor beyitlerinde 

– diğer şarihlerin görüşlerini aktaracak ve en son ise kendi düşüncelerini muhatabıyla 

paylaşacaktır.  

Sarı Abdullah Efendi kaleme aldığı şerhte önce beyitleri mısra mısra tercüme 

etmiş, sonrasında ise yerine göre toplu halde veya tek tek şerh etmiştir. Beyit 

tercümelerinde, ilk ciltte yer alan 876 beyitten sadece 29 beyit (metindeki 

numaralandırmamıza göre: 32, 37, 80, 81, 86, 104, 116, 124, 131, 137, 146, 165, 

172, 194, 199, 211, 219, 306, 307, 310, 311, 331, 373, 376, 425, 621, 629, 699, 873) 

tam beyit olarak verilmiş ve mısralar olarak parçalanmamıştır. Beyitlerin mısra mısra 

tercüme edilmesi, Abdullah Efendi’ye özgü bir yöntem değildir. XVI. asrın Şârih-i 

Mesnevî’si olarak bilinen ve Farsçadan yaptığı tercüme ve şerhlerle tanınan 

ŞemǾullâh ŞemǾî (ö. 1011/1602-03 [?]) de Mesnevî şerhini mısra mısra tercüme 

ederek kaleme almıştır.  

Birden çok beytin bir arada şerh edilmesi konusunda Abdullah Efendi, 

Kemâleddîn Hüseyin-i Hârezmî’yi (ö. 838/1435-36) örnek almış olmalıdır. XV. 

yüzyılda kaleme alınan ve yarım kalan Hârezmî’nin Cevâhiru’l-Esrâr ve Zevâhiru’l-

Envâr adlı eserinde de156 birkaç beyit bir arada şerh edilmiştir. Kanâatimizde 

Abdullah Efendi, bu şerhin içeriğine vâkıftır. 157  

Abdullah Efendi bazı beyitleri manzum olarak ve Mesnevî vezninde tercüme 

etmiştir. Ne var ki bu beyitlerin sayısı çok değildir. Mesela, metnimizde 38. beyit 

olan  

 یک کنیزک دید شه بر شاه راه

   شد غلام ا ن کنیزک جان شاه

                                                
155 Bkz. metin 17b. 
156 Bu şerhle ilgili bkz. Süleyman Gökbulut, “Kemâleddîn Hüseyin Harezmî ve Yarım Kalmış Farsça 
Mesnevî Şerhi”, Sufi Araştırmaları Dergisi, C: 4, Sayı 8, Yaz 2013, s. 37-47. 
157 Bkz. s. 43-44. 
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beyti, manzum olarak ve aşağıdaki şekilde tercüme edilmiştir:  

Şāh-rāhda bir kenįzek gördi şāh  

Ol kenįzek ķulı oldı cān-ı şāh158  

Başka bir yerde, tek Farsça mısraı bir beyit şeklinde tercüme etmiştir:  

  دید پر روغن دکان و جامه چرب

Gördi pür-rūgan dükān u cāme çerb  

Geydügi esbāb bulaşmış yaġa hep159 

Yine, metnimizin 110. beytinde, tek mısraı bir beyit halinde tercüme 

etmektedir: 

 عشق اصطرلاب اسرار خداست

ǾIşķdur uśŧurlāb-ı esrār-ı Ħudā 

ǾIşķdur mįzān-ı Ǿadl-i Źü’l-Ǿaŧā 

Yine metnimizde 112. beyit olarak geçen beytin de tercümesini manzum 

olarak vermiştir:  

 هر چه گویم عشق را شرح و بیان

   چون به عشق ا یم خجل گردم از ا ن

Her ne disem Ǿışķ içün şerĥ u beyān,  

Şerm-sārem çün ki Ǿışķ ola Ǿıyān.  

Mesnevî beyitlerinin manzum tercümeleri çok fazla değildir ve birkaç örnekle 

sınırlıdır. Bu bağlamda Abdullah Efendi daha çok mensur tercüme yapmayı tercih 

etmiştir ve manzum tercümeye pek itibar etmemiştir.  

Abdullah Efendi beyitlerin şerhinde sâbit bir yöntem izlememiştir. Şöyle ki 

kaynak metin üçer, dörder olarak mısra mısra tercümeden sonra, “yaǾnį” ibaresiyle 

                                                
158 Bkz. metin 33b. 
159 Bkz metin, 54b. 
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başlanarak şerh edilmiş ve Mevlânâ’nın ne dediği açıklanmıştır. Sarı Abdullah 

eserinde kaç beytin bir arada şerh edilmesi gerektiğine dair belirli bir sayı veya 

şablon üzerinden hareket etmemiş ve yerine göre bazen tek beyit, bazen ise birkaç 

beyti birlikte şerh etmiştir. Beyitlerdeki kavramlara göre, şerh kısmında başta Kur’ân 

ve hadis olmak üzere, birçok iktibaslar ve göndermeler yapılmıştır. Abdullah Efendi 

şerh için esas aldığı Mesnevî nüshasından bahsetmese de Farsça beyitlerdeki nüsha 

farklılıklarını açıklaması ve Sürûrî ve Ankaravî’nin şerhlerine gönderme yapması bu 

iki şerhin içeriğine vâkıf olduğunu göstermektedir.160 

Abdullah Efendi’nin şerhi bir bütünlük arz etmektedir. Farsça Mesnevî metni 

(gerek beyitler gerekse başlıklar) eserin içinden çıkarılsa yine anlaşılır bir durumda 

olacaktır ve şerhin yapısı ve cümle düzenlerinde ciddi sıkıntılar olmayacaktır. Bunun 

asıl sebebi ise Farsça metinlerden sonra kelimelerin anlamları ve dilbilgisi kaideleri 

üzerine yoğunlaşmamak olmalıdır. Mesela Mesnevî’nin ilk hikâyesinin baş 

kısmından Farsça başlıklar ve beyitleri çıkartırsak, aşağıdaki gibi bir metinle 

karşılaşırız:  

“Pādişāh bir cāriyeye teǾaşşuķ itmesi ve anı iştirā ķılması ve kenįzek ħaste 

olup pādişāh anuñ muǾālicesinde tedbįr ķılması beyānındadur:  

İşidiñiz ey dostān bu dāstānı, ĥaķįķatde ol dāstān ħod bizüm naķd-i 

ĥālimizdür. YaǾnį ġaraż-ı erbāb-ı ĥaķāyıķ mücerred ĥikāyet-i aĥvāl-i ħalāyıķ 

olmayup belki her bir ķıśśa taĥtında bir ĥiśśe ve her noķta żımnında bir nükte ve her 

işāretüñ merciǾinde bir kināye vardur. Pes ey enįsān-ı hem-dem ve celįsān-ı maĥrem! 

Eger-çi bu ĥikāyet pādişāh ile kenįzek meyānında vāķiǾ olan ķıśśa-i Ǿışķ-bāzįdür 

velākin ber vefķ-ı  َ161َوفٖى َانُْفِسُكْم َاَفَلا تُبِْصرُون  bizüm naķd-i ĥālimüzi işǾārdur ki mıśrāǾ:  

162روح سلطان وجودست بر سریر تخت قلب  

Neŝr: mažmūnunca pādişāhdan murād rūĥ ve kenįzekden murād nefs olmaķ 

üzre naķl ve ĥikāyet olınur ki: Bundan evvel zamān-ı pįşįnde bir pādişāh var idi, hem 

                                                
160 Bkz. s. 29-30. 
161 Zâriyat 51/21: (20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok 
alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz? 
162 Ruh, vücud dünyasında kalbin tahtına oturan sultandır. 
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sulŧān-ı dünyā ve hem sulŧān-ı dįn idi. İttifāķan bir gün şāh-ı kām-kār şikār içün 

kendü ħavāśśı ile süvār olup geşt ü güźār iderken nāgehān,  

Şāh-rāhda bir kenįzek gördi şāh  

Ol kenįzek ķulu oldı cān-ı şāh,  

Çün ki şāhuñ murġ-ı cānı ķafeś-i bedende mużđarib oldı, māl virdi ve ol kenįzeki 

aldı. Çün ki pādişāh ol cāriyeyi alup berħurdār oldı, Ķażā’-i nāgehānįden ol kenįzek 

bįmār oldı...”163 

Görüldüğü üzere, yukarıda Farsça beyitlerin metinden çıkartılması, tercüme ve 

şerh metninin içeriğini etkilememektedir ve Abdullah Efendi’nin eseri bu yönüyle 

kendi dönemine kadar yazılmış olan şerhlere göre temayüz göstermektedir. Elbette 

Abdullah Efendi bu bağlamda metnin bütünlüğünü sağlamak üzere Farsça metinde 

olmayan bazı eklemeler yapmıştır. Söz konusu eklemeler metnin bütünlüğünü 

sağlamakta önem arz etmektedir. Mesela aşağıdaki örnekte bold gösterilen yerler 

Farsça metinde bulunmamaktadır:  

“Ol ŧabįb-i ilāhį olan velįy-yi kāmil cāriyenüñ rencini añlamaķ içün 

pādişāhdan kenįzek ile ħalvet olmasın ŧaleb eyledügidür: 

Ŧabįb-i ilāhį pādişāha ayıtdı: “Ey şeh! Ħāneyi ħalvet eyle. Bir vechle ħalvet 

ki hem kendüñi ve hem bįgāneyi ħāneden dūr eyle.” “Dehlįzlerde kimse ķulaķ 

ŧutmıya, tā ki bu kenįzekden baǾżı nesneler suǿāl idem.” Pes pādişāh emre imtiŝāl 

idüp ħāneyi taħliye itdi, ŧabįb ile bįmārdan ġayrı ferd ķalmadı. MaǾlūm ola ki ĥażret-i 

Mevlānā ķāǾide-i istirşādı beyān idüp buyururlar ki...”164 

Görüldüğü gibi mütercim ve şarih tarafından yapılan bu eklemelerin tamamı 

yerinde ve metnin bütünlüğünü sağlamak üzeredir. Ancak Arapça dîbâce için aynı 

iddia geçerli değildir ve Abdullah Efendi Arapça dîbâceyi çoğunlukla tercüme 

etmeksizin şerh etmiştir.  

2.5.4 Hitaplar, Münâcâtlar ve Dualar  

Diğer çoğu Mesnevî şerhlerinde de olduğu gibi, Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’de zaman zaman hitaplar, münâcâtlar ve dualar yer almıştır.  

                                                
163 Bkz. metin 33b. 
164 Bkz. metin 49b. 
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 2.5.4.1 Hitaplar:  

Mevlânâ Mesnevî’de muhatabına bazı isimler ve ünvanlarla seslenmiştir. Bu 

nidâlar ve seslenişler genel olarak üçe ayrılabilir: Mevlânâ’nın kendi muhatabına 

seslenişleri, dua ederken Allah’a yakarışları ve bir hikâyeyi anlatırken hikâyedeki 

muhatapların birbirine seslenişi. Meselâ, Mesnevî’nin ilk kelimesi yani “Bişnev: 

işit!” ikinci tekil şahsa yapılan bir hitaptır. Burada seslenilen muhatabın adı veya 

ünvanı olmasa da 19. beyitte “Bend bügsil, bâş âzâd ey püser!” mısraındaki “püser” 

bir muhataba seslenme biçimidir.165 Padişah ve Cariye hikâyesi yani Mesnevi’nin 35. 

beyti “Bişnevîd ey dûstân în dâstân” mısraı ile başlar ve görüldüğü gibi burada da 

Mevlânâ muhataplarına “a dostlar!” diye seslenir.166 Yine I. defterin 795. beytinde 

Mevlânâ muhatabına “ey birâder!” diye seslenir.167 Mesnevî’nin diğer defterlerinde 

Mevlânâ’nın Hüsâmüddîn’e seslenişleri veya “Babacığım!” “Amca!”, “Oğul!” 

“Birâder!” gibi kelimelerle Mesnevî’yi duyan veya sonradan okuyacak olanlara 

seslenişlerine rastlamak mümkündür.168  

Sarı Abdullah Efendi de şerhinde muhatabına farklı isimlerle ve ünvanlarla 

seslenir. Bu seslenişler de yukarıdaki gibi genel olarak üç başlığa ayrılabilir: 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’yi okuyan veya okuyacak olan tarikat erbâbı, münâcât 

ve dua sırasında Allah’a seslenişler ve hikâyeler, hadisler ve ayetlerde birbirlerine 

seslenenler. Bizim üzerinde durmak istediğimiz hitâplar ve nidâlar birinci gruptur. 

Abdullah Efendi, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de ilk kez Fâtiha sûresinin 

tefsîrinde “Âh ey müstemi’-i âgâh!” diye muhatabına seslenir ve bundan sonra, 

çeşitli ünvanlarla muhatabına seslenecektir. Bu seslenişler Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’ye özel olmayıp klasik şerh usûlünün bir özelliği sayılmaktadır. Geçmiş 

dönemdeki diğer şârihler de zaman zaman farklı hitaplarla muhataplarına 

seslenmişlerdir. Bu hitaplar, metnin bütünlüğünü sağlamak açısından da önemlidir. 

Ne var ki söz konusu hitap cümlelerinden yola çıkarak, Abdullah Efendi’nin bu eseri 

aslında yazılı olarak değil sözlü olarak telif ettiği yani ders meclislerinde yaptığı 

                                                
165 Bkz. metin, 27a. 
166 Bkz. Metin, 33b. 
167 Bkz. Metin, 101b. 
168 Mesnevî’de hitaplar ve nidâlarla ilgili bkz. Seyyi Ali Asgar Mir Bâkırî Ferd, Zühre İsmâîlî, 
“Berresî-i Nazariye-i İrtibât ve Hitâb der Mesnevî”, Pejûhiş-nâme-i Zebân ve Edebiyât-ı Fârsî, yıl: 1, 
nr. 2, 1388 yaz, s. 53-66. 
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Mesnevî şerhlerinin kendisi veya başkaları tarafından bir araya getirilerek eserin 

oluşturulduğu hükmüne varamayız. Bu hitaplar bazen Arapça olabilmekte ve 

hitaptan sonra genellikle dua cümleleri yer almaktadır. 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’deki hitapların bazıları şöyledir:  

Ey nevr-i ĥadįķa-i Ǿālem ve nūr-ı ĥadeķa-i Ādem! Eyyedeke’llāhu bi-rūĥi’l-

ķudusi ve iyānā! (3b) 

FaǾlem evśale’ni Allāhu ve iyyāküm ilā aǾlā maķāmāti’l-Ǿārįfįn! (3a) 

Ey nevr-i ĥadįķa-i Ǿālem ve nūr-ı ĥadeķa-i Ādem! (3b) 

Ey ŧālib-i ķābil ve müstemiǾ-i muķbil! (4a) 

Ey Ǿāşık-ı śādıķ ve refįķ-ı muvāfıķ! (4a) 

Āh ey ŧālib-i ĥubb-ı źātį! (4b) 

Ey müstemiǾ-i ķābil! (5a) 

Āh ey mest-i medhūş-ı ĥubb-ı źātį! (6a) 

İmdi benüm nūr-ı didem! (8a) 

Ey ŧālib-i derd-i Ħudā! (10b) 

Āh ey ŧālib-i derd-i İlāh ve sālik-i rāh! (11b) 

İmdi benüm rūĥum! (12a) 

Ey enįs-i üns-i viśāl! (13a) 

Ey ħullān-ı bā-śafā! (15b) 

Āh ey sālik-i rāh ve faķįr-i ilallāh! (16a) 

Āh ey Ǿāşıķ-ı ser-bāz u śādıķ-ı hem-rāz! (18a) 

Āh ey ħullān-ı pāk-iǾtiķād! (19a) 

Āh ey ŧālibān-ı maķśūd ve rāġıbān-ı ĥubb-i Vedūd! (19b) 

İmdi ey sāǿil! (50a) 

İmdi ey Ǿāşıķ! (51a) 

Ey müstemiǾ-i mütenaśśıĥ! (52a) 
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Ey ŧālib-i śādıķ! (53a) 

Ey ŧālib-i rabbānį ve Ǿāşıķ-ı sübĥānį! (53a) 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de yukarıda örneklerini verdiğimiz hitapların 

gerek Mesnevî’nin metninin tercümesi olmak hasebiyle gerekse Sarı Abdullah 

Efendi’nin kendi eklemeleri ve kurduğu metni olmak suretiyle, yüzlercesine 

rastlamak mümkündür. 

 2.5.4.2 Münâcâtlar ve Dualar:  

Dua ve münâcât, İslâm beşiğinde yetişmiş müelliflerin verdiği eserlerdeki 

vazgeçilmez bölümlerden biridir. Mevlânâ Mesnevî’de birçok yerde dua eder. Bu 

dualar bazen hikâyelerin sonunda bazen de bir hikâyenin ortasında yer almaktadır. 

Mesnevî’nin başında yani I. defterin Arapça dîbâcesinde de dualar vardır. Mesnevî 

şârihleri de yazdıkları şerhlerde dualara ve münâcâtlara yer vermişlerdir. Sarı 

Abdullah Efendi, eserinde Arapça, Farsça ve Türkçe olarak üç dilde münâcâtlara yer 

vermektedir. Arapça münâcâtlar mensûrdur. Farsça münâcâtlar ise manzum ve 

Farsça şiirlerden alıntıdır. Türkçe münâcâtlar ise hem manzum hem mensûr olmak 

üzere ikiye ayrılır. Mensûr olanların bir kısmı tercümedir. Diğer kısmı ise Sarı 

Abdullah Efendi’nin kendi yazdığı veya Türk edebiyatında var olan ve diğer şairler 

tarafından yazılmış olan şiirlerden ibârettir. Mensur Türkçe münâcâtlara örnek olarak 

aşağıdaki paragrafı gösterebiliriz:  

İlāhį, seyyidį ve mevlāy! Śırāŧ-ı müstaķįme tevfįķ u Ǿināyet senden. Biz Ǿāciz 

ķullaruñı yoldan döndürme ve maķśūd-ı aślįye irişdürmeyince bir menzilde 

eglendürme. İlāhį! Senüñ nāmuñ bize cevāz ve senüñ mührüñ cāna cihāz. Melikā! 

MaǾbūdā! Senüñ şināħtuñ rūĥa emān ve senüñ luŧfüñ çeşme Ǿıyān. Perverdigārā! 

Senüñ fażluñ bize livā ve kenef-i iĥsānuñ cāna meǿvā. Āh, Kerįmā! ŻuǾafāya 

penāhsın, ķāśıdlara ber ser-i rāhsın, müǿminlere güvāhsın. Niyāzumuz budur ki bu 

mesākįn ü fuķarāyı daħı nigāh idesin. İlāhį! ǾAceb Ǿazįzdür ol kimesne ki sen anı 

dileyesin ve yoldan azsa yola getüresin. Devlet-i cāvidān ol kimesneye ki sen anuñ 

olasın. Āyā ki bizden ġayrı kimüñsin?169 

                                                
169 Bkz. metin 3b. 
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Bu pasajı Sarı Abdullah Efendi Hâce Abdullah-ı Ensârî’nin (ö. 481/1089) 

Münâcât-nâme’sinden Türkçeye tercüme etmiştir.170 Tercümelere bakıldığında, 

özellikle Türkçe kelimelerle seci yapma girişiminde bulunması dikkat çekmektedir.  

Metindeki Farsça münâcâtlara bakıldığında, Abdullah Efendi’nin Abdurrahman-ı 

Câmî, (ö. 898/1492) Selîmî-i Tûnî171 (ö. 854/1450-1451) ve Attâr172 (ö. 618/1221) 

gibi şairlerin şiirlerini münacatlar olarak aktardığı görülmektedir. Bu münâcâtlardan 

Selîmî-i Tûnî’ye ait olan alıntı şu şekildedir:  

 ا ن روضه مقّدس و ا ن کعبه صفا

 ا ن مرقد منّور و ا ن قبله دعا

 یا رب به انبیا و قبولان حضرتت

 یا رب به عّز و منزلت فخر مصطفی

 یا رب بحّق سیّد کونین و ا ل او

ییا رب به علم و حلم و کمالات مرتض  

 یا رب به حّق ذات تو و بی نیازیت

 از خلق ای تو باقی و عالم همه فنا

 دارالّشفای خسته دلان ا ستان تست

 ما با نیاز ا مده ایم از پی شفا

 جز زاری و دعا چه بدین حضرت ا ورم؟

 ای قادر و کریم و خداوند رهنما

 چشم عنایتی بسوی حال ما فکن

                                                
170 Bkz. Mansûruddîn-i Hâce Nasîrî, Mecmûa-i Münâcâthâ-i Hâce Abdullah-ı Ensârî, Sâzmân-i Çâp ve 
İntişârât-ı İkbâl, Tahran, 1359, s. 22. 
171 Abdullah Efendi IX. Hicri asırda vefat etmiş olan bu zatı – kuvvetle muhtemel elindeki 
kaynaklardaki hatalardan mütevellit – İmaddüdin Nesîmî (ö. 820/1417[?]) ile karıştırmıştır.  
172 Bu Attâr, Mantıku’t-tayr müellifi olan Feridüddin Attâr değildir. Bkz. s. 11, dipnot. 
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 تا از عنایت تو رهیم از غم و عنا

و تو پادشه بنده پروری درویشم  

 سلطانی و سلیمی و بیچاره ات گدا

 کین بنده ات که روی بدین کعبه ی نجات

 ا ورده است زاری و حاجات و ربّنا

 جرمم ببخش و جمله مرادات بنده ات

 از فضل خود برا ور حاجات ما روا

 اّمیدوار بنده نسیمی به فضل تست (16)

173یا قاضی الحوایج و یا سامع الّدعا  

[O mukaddes ravza ve o safa kabesi, o münevver türbe ve o dua kıblesi... Ya 

Rab! Senin makbulun olanlar ve peygamberler için! Ya Rab Mustafa’nın menzileti 

ve yüceliği için! Ya Rab iki cihanın seyyidi ve âli hakkı için! Ya Rab Murtezâ’nın 

kemâlâti, ilmi ve hilmi için! Ya Rab senin zatın için ve kimseye muhtaç olmadığın 

için! Halktan her şey fânidir ve ey Bâkî sen! Gönlü yaralıların şifahanesi senin 

eşiğindir, biz ile şifa peşinden buraya gelmişiz. Dua ve inlemeden başka bu hazrete 

ne getireyim ki? Ey Kâdir, Kerîm ve yol gösteren Allah! İnâyetinle bize bir bak, bak 

ki senin inâyetinle gamdan ve hüzünden kurtulalım. Ben derviş, sen ise kullarını 

besleyen bir padişahsın. Sen sultan ve padişahsın, ben ise senin zavallı dilencinim. 

Bu kurtuluş kabesine yüzünü tutan ve “rabbenâ” diyerek inleyen kulun benim. 

Benim taksîrimi bağışla ve kulunu muradına kavuşturduğun gibi benim hâcetlerimi 

reva eyle. Kul Nesîmî senin fazlına umut bağlamış ey hâcetleri veren ve duaları 

işiten Allah!]174 

                                                
173 Bkz. metin, 90a. 
174 Selîmî-i Tûnî, Dîvân, haz., Seyyid Abbas Restâhîz, Kitâbhâne Mûze ve Merkez-i Esnâd-ı Meclis-i 
Şûrâ-i İslâmî, Tahran, 1390, s. 18-20. 
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Görüldüğü üzere şiirde mahlas “Nesîmî” olarak kayıtlıdır ancak bu kaside aslında 

IX. hicri asırda Horasan’da yaşamış ve vefat etmiş olan Selîmî-i Tûnî isimli bir 

şairindir. Abdullah Efendi şerhinde Nesîmî’nin Farsça şiirlerinden yer yer iktibaslar 

yapmıştır. Burada gösterdiğimiz karışıklığı dikkate aldığımızda, bu konuya daha 

ihtiyatlı olarak yaklaşmak gerekir. Görünen o ki Attâr’da olduğu gibi, Selîmî ile 

Nesîmî’nin de eserleri Anadolu’da birbirine karıştırılmıştır ve bunun aydınlığa 

kavuşması için özgün ve kapsamlı bir çalışma gerekmektedir.  

Arapça münâcâtlardan örnek olarak aşağıdaki bölüm gösterilebilir:  

و  كو لکننی اقف علی باب عّز  كعلّی حّق فلم استطع کمال تادیته الی كحّق فاطلبه منك و ل كاللهم انّه لیس لی علی

ك و بساط رحمتك و بمحمد نبیّك بنور وجه كسئلیا عزیز یا غنی یا کریم یا واسع ا كو امّد کّف الفقر والفاقة لوسع عطاء كو کرم كغنا

الّسید الکامل الفاتح الخاتم نور الانوار المعارف سّر اسرار العوارف صفوة خلقك و سّر علمك ان تنزع من انفسنا حّب الّدنیا والشهوة 

اقطع بیننا و بین کل قاطع یقطع بیننا و  والهوی والّسمعة والرّیا والشك والشرك الخفی و هب لنا الاخلاص الّذی لایطّلع علیه احد غیرك و

بنور  بینك و قّدسنا من اوصاف بشریّیاتنا و عافنا من کّل علّة و هب لنا الخلوة معك والعزلة عّما سواك و ایّدنا فی استغراق رویة نور ذاتك

جلالك و افننا فی نور التّوحید وابقنا بك و احجب  المعرفة والمشاهدة و اغرق نفوسنا و عقولنا و قلوبنا و ارواحنا و اسرارنا فی انوار جمالك و

و  ابصارنا بانوار جمالك عن مشاهدة الاغیار و اسقنا من شراب محبتك و امخ صفاتنا بانوار صفاتك و کن لنا سمعاً و بصراً و لساناً و یداً 

یا من لیس الّا هو، یا جابر العظم الکسیر، منك بدانا و مویداً یا سمیع یا بصیر یا اّول و یا ا خر یا باطن یا ظاهر یا من هو هو یا هو من هو 

175بك قمنا و الیك المصیر فنعم المولی و نعم النّصیر.   

[Allah’ım benim senin üzerinde hakkım yok ki talep edeyim, fakat senin 

üzerimde hakkın var ama onu kemali veçhile eda edemedim, fakat ben izzet, 

cömertlik ve zenginlik kapında durup fakir ellerimi sana açıyorum senin kereminin 

genişliğine sığınıyorum ey Aziz ey Gani ey Kerim ey Vasi, nurunun hürmetine, geniş 

rahmetin hürmetine, ve resulün el-kamil, el-fatih ve son peygamber olan marifet 

nurlarının nuru, ariflerin sırrı, yaratılmışların en seçkini, ilminin sırrı olan Hz 

Muhammet yüzü suyu hürmetine kalplerimizden dünya sevgisini, şehveti ve hevayı, 

gösterişi ve riyayı, şüphe ve gizli şirki sök at, bize kendinden başkasının bilmediği 

                                                
175 Metin, 31a. 
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bir ihlas nasip et, bizim aramızı açan her şeyle bizim aramızı aç, bizi beşer 

oluşumuzdan kaynaklı evsafımızdan takdis et, her illetten bize afiyet ver, bizi seninle 

halvette kıl, senden başkasından uzlet nasip et, zatının nurunu marifet ve müşahede 

nuruyla görmek için bizi destekle, nefslerimizi, akıllarımızı, kalplerimizi, ruhlarımızı 

ve sırlarımızı cemal ve celalinin nuruna daldır. Bizi tevhid nurunda yok et, bizi 

kendinle baki kıl, ağyara karşı gözlerimize cemalinin nurundan perdeler indir. Bize 

muhabbet şarabından sun, bizim sıfatlarımızı kendi sıfatlarında erit, bize duyan, 

gören, konuşan ol, bize el ol destekçi ol ya Semi ya Basir ya Evvel ya Ahir ya Batın 

ya Zahir, ey O ancak O olan, ey O ancak O olan, ey O’ndan başkası olmayan, ey 

kırık kemiği bitiştiren, seninle var olduk, seninle kaim olduk, dönüş sanadır, ne güzel 

mevlasın ne güzel yardım edensin..]176 

Bu Arapça münâcât ise, Ebü’l-Vefâ’nın duaları ve münâcâtları arasında yer 

almaktadır.  

2.5.5 Abdullah Efendi’nin Tercümelerinin Değerlendirilmesi  

 Bu bölümde, Sarı Abdullah Efendi’nin tercümelerinden hareketle bazı 

tespitler aktarılacaktır.  

 2.5.5.1 Sarı Abdullah Tercümelerinde Metne Ne Ölçüde Sadık Kalmıştır?  

Abdullah Efendi yaptığı tercümelerinde ana metne sadık kalmaya 

çalışmıştır. Bu sadık kalma çabası, dönemin dil anlayışı ve eserin muhtevasının da 

etkisiyle, tercümede Türkçe kelimeler ve cümle yapılarının baskın olmamasına yol 

açmıştır. Bununla birlikte, tercümelerinde yaptığı tasarrufları da yer yer dile 

getirmiştir.  

Yaptığı tasarrufları dile getirdiği örneklerden biri, metnimizde 208. beyit 

olarak kayıtlı olan beytin ilk mısraıdır. Abdullah Efendi önce beyti tercüme eder, 

sonra yaptığı değişikliği dile getirir:  

  خون دوید از چشم همچون جوی او

                                                
176 Mahmûd Hasan el-Arûsî, Ahzâb ve Evrâd ve Salevât li-sâdâti’l-Vefâiyye, Dârü’l-meşîha, Kâhire, 
1367, s. 5-6. 



 

74 

zergerüñ çeşminden sürǾat ile cereyān iden nehr gibi yaş yerine ķan aķdı; 

“devįd” yeldi maǾnāsınadur lākin maĥalle münāsıb aķdı maǾnāsı virildi.  

Tercümelerinde Türkçe kelimeleri tercih etmediğine dair örneklerin sayısı 

çoktur. Mesela, metnimizde 417. beytin ilk mısraının tercümesinde, “hâb: uyku” ve 

“bîdâr: uyanık” kelimelerinin dönemin dilinde var olmasına ve kullanılmasına 

rağmen tercüme edilmemesi, Abdullah Efendi’nin kelimelerin Türkçe karşılığını 

vermeyi pek önemsemediğini göstermektedir. Bunun bir başka sebebi ise seci’li 

cümleler kurma çabasıdır. Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere, Abdullah Efendi 

döneminin dil anlayışına uygun olarak kelimelerin Türkçe karşılığından vermekten 

ziyade sanat yapmak ve seci’li cümleler kurmak çabasındadır: 

تر  ر خوابهر که بیدار است او د  

her kim ki bįdār ve umūr-ı dünyādan ħaber-dārdur ve ol ziyāde ħˇābda ve 

ġafletdedür.177 

Abdullah Efendi tercümelerinde genellikle Farsça tamlamaları olduğu gibi 

bıraksa da fiillerin çoğunu Türkçeye tercüme etmiştir. Ne var ki, fiillerin 

tercümesinde de titiz davranmamış ve yer yer, Türkçede birebir karşılığı olan fiilleri 

Arapça veya Farsça kelimelerle, birleşik fiil olarak tercüme etmiştir. Mesela, 

metnimizin 805. beytinin ilk mısraını şu şekilde tercüme etmiştir:  

 چون بزادم رستم از زندان تنگ

çünki senden tevellüd eyledüm ĥabs-i međįķ ve zindān-ı tengden 

ķurtuldum.178  

“Zâden: doğmak, doğurmak” veya “teng: dar” kelimeleri de “resten: 

kurtulmak” gibi Türkçede var olmalarına rağmen tercüme edilmemiş ve “doğmak” 

yerine “tevellüd etmek” tercih edilmiştir. 

Abdullah Efendi, Mesnevî beyitlerinden yaptığı tercümelerde muhatabının 

açıklamaya ihtiyaç duyacağını hissettiği yerlerde gerekli açıklamayı da yapmıştır. 

Mesela metinde 467. beyte bakıldığında, (بنده گشته) ibaresinin hem öğrenilen geçmiş 

                                                
177 Metin 69b. 
178 Metin 102a. 
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zamanın hikâyesi hem de öğrenilen zaman olarak anlaşılabileceğini ( گشته بودند گشته اند، ) 

göz önünde bulundurarak, öğrenilen geçmiş zamanın tercih edilmesi gerektiğini 

muhatabına anlatmıştır:  

  هر فریقی مر امیری را تبع

   بنده گشته میر خود را در طمع

Naśārādan her bir ferįķ on iki emįrden birisine ŧābiǾ idiler müzaħrefāt-ı 

dünyeviyye ve ĥuŧām-ı fānįye ŧamaǾından her biri kendü ĥākimlerine bende olmışlar 

idi. “بنده گشته بودند” taķdįri üzerine maǾnā virildi.179  

Başka bir yerde, yani metnimizdeki 769. beytin tercümesinde, görülen 

geçmiş zaman olarak tercüme etmesi gereken “فِشاند” kipini geniş zaman olarak 

tercüme etmiştir ancak bunun için hiçbir açıklama yazmamıştır:  

 حق فشاند ا ن نور را بر جانها

Ĥaķ teǾālā ol nūrı ħazįne-i Ǿaŧāsından ervāĥ üzerine niŝār eyler.180  

Farsça başlıkların birinin tercümesinde de bir karışıklık söz konusudur:  

مکر یندر بیان خسارت وزیر در   

Bu mekrde Naśārā’ya eyledi vezįre olan ħasāret ve ziyān beyānındadur.  

Normalde “Bu mekrde vezįre olan ħasāret beyānındadur” olarak tercüme edilmesi 

gereken bu başlık, yukarıdaki şekilde tercüme edilmiştir. “Naśārā’ya eyledi” ibaresi, 

“Naśārā’ya eylediği zulümden dolayı” şeklinde bir anlamı bildirmek üzere eklenmiş 

olmalıdır ama ifade yarım kaldığından anlaşılmamaktadır.  

 Bu minvâlde başka bir örneği Mesnevî’nin 33. beytinde görebiliriz. 

Abdullah Eendi bu beytin ilk mısraını Ankavarî ve ŞemǾî’den farklı olarak aşağıdaki 

şekilde almıştır:  

                                                
179 Metin, 73b. 
180 Bkz. metin 100b. 
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 عشق خواهد کین همه بیرون کند

Ǿışķ istidǾāsı budur ki bu kamu sözler žuhūra gele.181 

 Ankaravî de, ŞemǾî de bu mısraı “عشق خواهد کین سخن بیرون کند” şeklinde 

almışlardır. Bu şarihlerin metininde “همه” kelimesi yoktur.182 Ne var ki ki Sarı 

Abdullah’ın metninde “سخن” kelimesi bulunmamaktadır ancak şarih bu kelimeye 

Türkçe tercümesinde yer vermiştir.  

 Yine metinde 790. ve 791. beyitlere bakıldığında Abdullah Efendi’nin 

yaptığı bazı tasarruflar ve eklemeler daha belirgin şekilde görünmektedir:  

 صد سبو را بشکند یک پاره سنگ

Seng-i yek-pāre yüz Ǿaded destiyi pāre pāre ider,  

درنگ  زهاند بی  و ا ب چشمه می [790-2]  

Ammā çeşme śuyı bilā-tevaķķuf teķāŧur idüp cereyān eyler. YaǾnį bir pāre 

ve belki birķaç ŧaş ķapamaġla çeşme aķmaķdan ķalmaz ve śızmaķdan ħālį olmaz.  

 بت شکستن سهل باشد نیک سهل [791-1] 

Žāhirį olan śanemi şikest etmek be-ġāyet sehl olur ve sehldür,  

ا جهل است جهلسهل دیدن نفس ر  [791-2]  

Ammā nefs-i emmāre bütünüñ kesrini sehl görmek cehldür cehl. Tekrārlar teǿkįd ve 

mübālaġa ifāde ider... 

 Yukarıda verilen iki beyitte, evvela ilk beyitteki “yek pâre-seng: bir taş 

parçası” burada Abdullah Efendi’nin tercüme ettiği gibi “seng-i yek-pâre: tek parça 

                                                
181 Metin 30b. 
182 Erdoğan Taştan, “İsmâîl Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi (Mecmû’atü’l-leyâ’if ve 
Matmûratü’l-Ma’ârif) I.Cilt, Çeviriyazı-İnceleme,” Marmara Üniversitesi TAE, İstanbul 2009, s. 193; 
Abdülkadir Dağlar “ŞemǾî ŞemǾullâh, Şerh-i Mesnevî, (I.cilt, İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük)” 
Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 2009, s. 232. 
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taş, bütün taş” anlamında değildir.183 Mevlânâ, bir parçaçık taşın yüz testiyi 

kırabileceğini ve testinin suyunun bir kaynağı ve devamı olmadığından dolayı 

bitebileceğini söylemektedir. Nitekim çeşmenin üzerini kapatsan bile su kaynaktan 

geldiği için illa bir yolunu bulacaktır. Diğer beyitte ise, Abdullah Efendi put 

kelimesini “sanem” olarak tercüme edip Mevlânâ’nın maksadının zahirî sanemler 

olduğunu, tekrarlardan niyetinin vurgu olduğu söylemektedir.  

 Genel olarak Sarı Abdullah Efendi’nin tercümelerine bakıldığında en ince 

ayrıntıların bile ihmal edilmediği görülmektedir. Tek ve belki de en önemli mesele, 

tercümelerde dönemin dilinde var olan Türkçe kelimelerin tercih edilmemesidir.  

2.5.5.2 Kısa Bir Mukayese: 

Abdullah Efendi, ŞemǾî ve Ankaravî şerhlerini görmüş ve onların yaptığı 

bazı tercüme hatalarını kendi eserinde düzeltmiştir. Mesela, “Padişah ve Cariye” 

hikâyesinde yer alan aşağıdaki beyitte, “âşinâ” kelimesinin anlamlandırılmasıyla 

ilgili yanlışı Sarı Abdullah şöyle düzeltmiştir:  

 هردو بحری، ا شنا ا موخته

دوختن بردوختههردو جان بی  

[Her ikisi de yüzme öğrenmiş birer denizciydi, her ikisi de birbirine dikişsiz 

dikilmiş iki candı.]
184

 

Bu beyitteki “âşinâ” kelimesi, yüzmek anlamındaki “şinâ” kelimesidir ki 

Mevlânâ vezin için kelimenin başına uzun bir hece olarak “â” eklemiştir. Dolayısıyla 

kelimenin tanıdık anlamında olan “âşinâ” ile ilgisi sadece yazılışının aynı olmasıdır 

ve anlamları aynı değildir. Önce ŞemǾî ve ardından Ankaravî bu kelimeyi “âşinâ: 

tanıdık” olarak okumuş, tercüme etmiş ve buna göre şerh etmişlerdir. Kelimeyi doğru 

anlamamakla beraber, yorumlarında ise bunu ruhlar âlemine kadar uzatmışlar ve 

dolayısıyla farklı şekilde şerh etmişlerdir. Ayrıca her iki şarih denizci anlamında olan 

“bahrî” kelimesini de “bir deniz” olarak anlamış ve yorumlamışlardır ki bu da doğru 

                                                
183 Ankaravî bu ibareyi “bir pâre taş yüz destiyi sır ve içlerindeki suyı zâyi’ eyler” şeklinde tercüme 
etmiştir. Bkz. Erdoğan Taştan, a.g.e., s. 453 
184 T.M. I/75; Y.K.M. I/75. 
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değildir.185 Ne var ki Abdullah Efendi bu şarihlerin düştüğü hataya düşmemiş ve bu 

beyti hatasız bir şekilde tercüme ve şerh etmiştir:  

“...her ikisi şināverlik ögrenmiş baĥrįler idi ki 186الا رواح جنود مجندة  taǾārufunda 

mü’telif ve baĥr-ı muĥįŧ-ı vaĥdetde sebāĥat ile muttaśıf olup gūyā ki her iki cān bį-

ħayŧ u ħıyāŧ u ħayyāŧa ber-dūħte idiler. YaǾnį bir vechle ittiĥād itdiler ki gūyā ki 

evvelden daħı nefs-i vāĥide olup iltiĥāķ ĥasebiyle degil idi ve bir ĥayŝiyyet ile ittiśāl 

ki iltiśāķ iǾtibārıyla olmayup bel ki rūşenān-ı buyūtdan lemeǾān iden şuǾāǾ-i āfitābuñ 

ĥālet-i inķıbāżında infiśāl ve ittiśāl taśavvuru muĥāl olduġı gibi anlaruñ buyūt-ı 

ecsāmına pertev iden envār-ı rūĥları daħı āfitāb-ı eĥadiyyete münceźib olduķda 

münśabıġ-ı reng-i vaĥdet olup ittiĥādları lüĥūķ ve lüśūķ cihetinden degil idi. 

Mevlānā Ħudāvendigār bu beyt-i şerįf ile daħı Şems-i Tebrįzį ile mülāķāt-ı cismānį 

ve ittiĥād-ı rūĥānįlerine işāret idüp meŝelā kendüleri baĥr-i Rūm ve Şems-i Tebrįzį 

baĥr-i Fārs idiler ki iki deryā birbirine iltiķā idüp [37a] bį-farķ u imtiyāz vücūd-ı 

vāĥid oldılar...”187 

Mesnevî’nin birinci cildinin başka bir yerinde Mevlânâ şöyle demektedir:  

 هرکسی کو از حسد بینی کند

بینی کندگوش و بیخویشتن بی  

[Kıskançlık yüzünden burnunu koparan kişi, kendisini de kulaksız ve 

burunsuz eder.]188 

ŞemǾî ve ardından Ankaravî ve Sarı Abdullah Efendi bu beytin ilk mısraını 

“bînî kened: burnunu koparır” olarak tercüme etmişler ve “kened” kelimesinin 

“kendîden:کندیدن” fiilinden türediğini vurgulamışlardır.189 Çağdaş İran Mesnevî 

şarihlerinden olan Kerîm Zemânî de, bu üç şarih gibi ilk mısraı “burun koparmak” 

şeklinde tercüme etmiş fakat Fürûzânfer’in bu konuda farklı düşündüğünü 

                                                
185 Bkz. Erdoğan Taştan, a.g.e., s. 207; Abdülkadir Dağlar a.g.e., s. 224. 
186 Ruhlar grup grup toplanmış askerler gibidir. Tanışanlar kaynaşıp ülfet ederler, tanışmayanlar ihtilaf 
edip ayrılırlar. (Sahîh-i Buhârî, Kitâbu’l-Enbiyâ, 2) 
187 Bkz. metin 36b. 
188 T.M. I/445; Y.K.M. I/440. 
189 Bkz Dağlar, s. 352; Taştan, s. 322 ; metin 72b. 
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aktarmıştır.190 Gölpınarlı ise bu ibareyi “burun burmak” olarak tercüme etmiştir ki bu 

tercüme Fürûzânfer’in tercümesiyle uyumludur.
191

 Bu beytin tercümesinde, Sarı 

Abdullah Efendi’nin beyti tercüme ederken önce “kendîden” fiilinden bahsetmesi ve 

onu harekelemesi, aslında beytin tercümesinin kolay olmadığını ve dolayısıyla 

yüksek ihtimalle diğer şarihlerin bilgilerini tekrar etmek zorunda kaldığını 

göstermektedir. Oysa ki kibirlenmek ve böbürlenmek anlamında “bînî kerden: بینی

 kinayesini Mevlânâ başka şiirlerinde de kullanmıştır192 ve Gölpınarlı ve ”کردن

Fürûzânfer’in bu beyitle ilgili tespitleri daha isabetlidir. 

 2.5.5.3 Şiir Tercüme Edilir Mi? 

Gerek eski İran coğrafyasında kaleme alınan telif ve tercüme eserlerde 

gerekse Anadolu’da telif edilen Türkçe, Farsça veya Arapça eserlere bakıldığında, 

geçmişteki alimlerin aslında şiirler ve manzum metinleri nesre tercüme etmekten 

yana olmadıklarını gözlemlemek zor değildir. Manzum bir eser şerh edilmeyecekse, 

salt nesir tercümesinin verildiğini görmek pek nadirdir. Anlaşılan o ki, seleflerimiz 

şiirin nesre tercüme edilmesinden yana olmayıp nesri nesre tercüme etmeyi, şiiri şiir 

olarak tercüme etmeyi tercih ediyorlardı. Anadolu’da telif edilen Türkçe eserlerin 

çoğunda, Farsça ve Arapça şiirler tercüme edilmeksizin verilmiştir. Abdullah Efendi 

de gerek Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de gerekse diğer eserlerinde, telif ettiği 

eserinin arasına çokça Farsça ve Arapça beyit serpiştirerek Farsça ve Arapça şiir 

literatürüne vakıf olduğunu göstermiştir. Öte yandan bu şiirler metnin edebi değerini 

de yükseltmişlerdir.  

Ne var ki mensur eserlerde durum aynı değildir ve özellikle de ilmî mensur 

eserlerin tercümeleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, Abdullah Efendi eserinde 

aktardığı Arapça ve Farsça şiirleri veya tesir kitaplarından aldığı pasajları tercüme 

etmese de, ilmî bir eserden alıntı yaptıysa, bu alıntıyı tercüme etmiştir. Mesela ilm-i 

heyet ve astronoloji gibi konularda iktibas yaptığı bölümü Türkçeye tercüme etmiştir. 

Bu konunun örneği, Abdurrahmân-ı Sûfî’nin (ö. 376/986) sabit yıldızlarla ilgili 

                                                
190 Bkz. Kerîm Zamânî, Şerh-i CâmiǾ-i Mesnevî, İntişârât-ı Ittılâât, Tahran, 1394, s. 176. 
191 Mevlânâ Celalüddin Rumi, Mesnevi ve Şerhi, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, C. 1, Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul, 1973, s. 139. 
192 Fürûzânfer kendi iddiası doğrultusunda Dîvân-ı Kebîr’den dört beyit aktarır. Bkz. Bediüzzamân 
Fürûzânfer, Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, C. I, İntişârât-ı İkbâl, Tahran, 1346, s. 201-202. 
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Suver’il-Kevâkib adlı Arapça eseridir. Telif edildikten uzun süre sonra Farsçaya da 

tercüme edilen bu eserin Osmanlı döneminde Türkçe tercümesi bulunmamaktadır.193 

Ne var ki, Abdullah Efendi kendi eserinde kaynak niteliğinde olan Suver’il-

Kevâkib’in bir bölümünü Türkçeye tercüme etmiş ve okuyucuyu daha fazla bilgi için 

bu esere yönlendirmiştir.194 

2.5.6 Şerhteki Göndermeler  

 Sarı Abdullah Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de çokça gönderme yapmıştır. 

Abdullah Efendi’nin eserinde yaptığı göndermeleri iki grupta sınıflandırabiliriz: 

metin içi göndermeler ve diğer kaynaklara yapılan göndermeler.  

 2.5.6.1 Metin İçi Göndermeler 

 Telifi altı sene gibi uzun bir zaman dilimi süren eserde, özellikle metin içi 

göndermelerin bulunması dikkat çekicidir. Zaten zaman zaman konu dışına çıkarak 

sözü uzattığının farkında olan Abdullah Efendi, tekrarları önlemek üzere metin içi 

göndermelerde bulunmuştur. Bu göndermelerin çoğu daha önce anlatılmış olan 

konuların tekrarını önlemek adına yapılsa da Abdullah Efendi bazen ileride daha 

ayrıntılı olarak anlatmayı planladığı konuları ilerleyen sayfalarda açıklayacağını 

ifade ederek muhatabını yönlendirir. Sayısı az olmayan bu göndermeler, Abdullah 

Efendi’yi tekrara düşmekten kurtarmış olup hacmi zaten büyük olan eserin daha da 

büyümesini önlemiştir.  

 Metin için yapılan göndermeleri kurduğumuz metinde tespit edip hangi 

varağa gönderme yapılmışsa varak numarasını dipnot olarak belirttik. Bu bağlamda, 

daha önce anlatılan metin için göndermelere örnek olarak aşağıdakimisaller ele 

alınabilir:  

 Mesela metinde 146. beytin şerhinde konuyu Mevlânâ ve Şems arasındaki 

münasebetleri üzerinden yorumlarken, onlar arasındaki ahvalin “mukaddime ve 

menakıp” bölümünde ayrıntılı olarak anlatıldığına gönderme yaparak aynı konuları 

tekrar etmemiştir.195  

                                                
193 Bkz. Cengiz Aydın, “Abdurrahman es-Sûfî”, DİA, C: I, İstanbul, 1988, s. 172-173. 
194 Bkz. metin 41b. 
195 Bkz. metin, 50a. 
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 Yine metnimizin 394. beytinin şerhinde, konu üzerine birden fazla yerde 

açıklama yapıldığını yine göndermelerle belirtmiştir:  

 Tafśįli bālāde birķaç yirde vecd ile tevācüd ve ħusūf u küsūf-ı maǾnevį ve 

sālik-i mecźūb ve mecźūb-ı sālik beyān olındiġı maĥalllerde źikr olunmışdur.196 

 Metin içi yapılan göndermelerin bir başka örneği, metnin 763. beyitinde, 

“ahter” kelimesi üzerine yapılan göndermedir:  

 ...Nitekim bunuñ tafśįli “بد ز گستاخی کسوف ا فتاب” ve daħı “عشق اسطرلاب اسرار خداست” 

beytlerinüñ şerĥinde müfaśśal ve meşrūĥ beyān olunmış idi.197 

 Abdullah Efendi, ileride ayrıntılı olarak anlatmayı planladığı konular için 

de gönderme yapmıştır. Mesela Hz. Musa ve Harun hikâyesinden söz ederken, bu 

konunun daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını iki yerde belirtir:  

 Tekrārdan ibā olunup bu maĥallde bir miķdār şerĥ olundı...198 

 İnşāllāh Meŝnevį-i Şerįf’de beyānı geldikde tafśįl oluna...199 

 2.5.6.2 Kaynaklara Yapılan Göndermeler:  

 Sarı Abdullah Efendi, telif ettiği şerhinde çokça alıntı yapmıştır. Abdullah 

Efendi yaptığı alıntılarda bazen eserin adını, bazen sadece müellif veya şairin adını 

bazen ise hem yazarın ve hem eserinin adını vererek muhatabına yönlendirmelerde 

bulunur. Elbette ki müellif ve eser adını vermeden alıntılar yaptığı eserlerin sayısı az 

değildir. Bu bağlamda, Abdullah Efendi’nin bir konu hakkında kısaca bilgi verdikten 

sonra başka kaynaklara yönlendirdiğine dair ilk örnek olarak, astronomi ile ilgili 

alıntılar yapıp aslı Arapça olan eserin belli bir kısmını Türkçeye tercüme ettikten 

sonra, eserin müellifi ve adını belirterek yaptığı göndermeye aittir:  

 “...bunuñ tafśįlin murād iden ‘Abdurraĥmān Śūfį’nüñ Śuverü’l-kevākib 

nām kitābın muŧālaǾa eylesün.”200 

                                                
196 Bkz. metin, 67a. 
197 Bkz. metin, 100a. 
198 Bkz. metin, 53a. 
199 Bkz. metin, 54a. 
200 Bkz. metin 41b. 
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 Aşağıda örneğini verdiğimiz üzere, bazen Abdullah Efendi müellif ve eser 

ismi belirtmeden, muhatabını diğer kaynaklara yönlendirmektedir. Mesela, 

metnimizde 99. beytin şerhinde Cengizhan’ın istilasından bahsederken, şöyle 

demektedir:  

 “Çengįz-ħān āteş-perest iken min Ǿindallāh Muĥammed Ħˇārizim-şāh 

üzerine musallaŧ olmaġla tāc u taħtın ġāret ve kendüsin tevābiǾiyle ķatl ve mülkün 

ħasāret idüp yigirmi dört kere yüzbiñden ziyāde ādem ŧuǾma-i şimşįr ve hedef-i tįr 

oldılar, tafśįlin isteyen kütüb-i tevārįħe nažar itsün.”201 

 Yukarıda verdiğimiz örnekler dışında, Abdullah Efendi’nin özellikle 

ismini zikrettiği kaynaklar aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir.  

2.5.6.2.1 Kur’ân-ı Kerîm: 

Abdullah Efendi’nin Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’si, Ku’rân ayetlerine yapılan 

göndermelerle doludur. Bu ayetlerin bir kısmı Mevlânâ’nın Mesnevî’de gönderme 

yaptığı ayetlerden ibaret olup bir kısmı ise Abdullah Efendi’nin şerh için aktardığı 

ayetlerdir.202 Abdullah Efendi, genellikle aktardığı ayetlerin hangi surelerden 

alındığını belirtmemiştir. Bu bağlamda, bu tez çalışmasının kapsadığı bölümde 

yetmiş bir sureden altı yüzden fazla ayetin aktarıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu 

ayetlerin listesi ve geçtikleri varak numaraları aşağıdaki gibidir:203 

Sure Adı ve Numarası Ayet Numarası Ayet Sayısı Geçtiği Varak 

Alak-96 1 1 19b 

Alak-96 1-8 8 20a 

A’raf-7 29 1 2b 

A’raf-7 142 1 5b 

A’raf-7 54 1 10a 

A’raf-7 55 1 16b 

                                                
201 Bkz. metin 44a. 
202 Mevlânâ’nın Mesnevî’nin tamamında Kur’ât âyetlerinden nazmen yaptığı tercümeler için bkz. 
Kâzım Muhammedî, Mevlânâ ve Tercüme-i Âyât-ı Kur’ân, Tahran: İntişârât-ı Necm-i Kübrâ, 1386 
203 Bu listede, aynı varakta birden fazla tekrar edilen aynı ayetler bir defa sayılmıştır. 
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A’raf-7 23 1 16b 

A’raf-7 179 1 19b 

A’raf-7 204 1 19b 

A’raf-7 172 1 20a 

A’raf-7 23 1 20b 

A’raf-7 115 1 21a 

A’raf-7 179 1 21b 

A’raf-7 143 1 24a 

A’raf-7 143 1 29a 

A’raf-7 54 1 32b 

A’raf-7 156 1 37b 

A’raf-7 99 1 37b 

A’raf-7 12 1 43a 

A’raf-7 198 1 55a 

A’raf-7 196 1 55a 

A’raf-7 31 1 58a 

A’raf-7 58 1 58b 

A’raf-7 179 1 59a 

A’raf-7 128 1 63b 

A’raf-7 23 1 66a 

A’raf-7 205 1 66a 

A’raf-7 23 1 75a 

A’raf-7 179 1 91a 

A’raf-7 40 1 91a 
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A’raf-7 23 1 98b 

A’raf-7 99 1 101a 

A’raf-7 65 1 195b 

A’raf-7 59 1 105b 

Ahzâb-33 62 1 5a 

Ahzâb-33 21 1 12a 

Ahzâb-33 43 1 16a 

Ahzâb-33 72 1 19a 

Ahzâb-33 52 1 37a 

Ahzâb-33 23 1 55a 

Ahzâb-33 72 1 98b 

Ahzâb-33 72 1 99a 

Âl-i İmrân-3 31 1 1b 

Âl-i İmrân-3 28 1 3b 

Âl-i İmrân-3 185 1 11a 

Âl-i İmrân-3 55 1 11b 

Âl-i İmrân-3 185 1 11b 

Âl-i İmrân-3 103 1 12a 

Âl-i İmrân-3 102 1 12a 

Âl-i İmrân-3 108 1 15b 

Âl-i İmrân-3 1, 2 2 16b 

Âl-i İmrân-3 14 1 19b 

Âl-i İmrân-3 97 1 20b 

Âl-i İmrân-3 169 1 25b 
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Âl-i İmrân-3 14 1 27a 

Âl-i İmrân-3 31 1 28b 

Âl-i İmrân-3 119 1 35a 

Âl-i İmrân-3 188 1 37b 

Âl-i İmrân-3 52 1 38a 

Âl-i İmrân-3 92 1 40a 

Âl-i İmrân-3 8 1 40b 

Âl-i İmrân-3 185 1 43a 

Âl-i İmrân-3 31 1 47a 

Âl-i İmrân-3 164 1 55a 

Âl-i İmrân-3 169, 170 2 74a 

Âl-i İmrân-3 19 1 79a 

Âl-i İmrân-3 18 1 79a 

Âl-i İmrân-3 19 1 79b 

Âl-i İmrân-3 7 1 97a 

Âl-i İmrân-3 192 1 98a 

Âl-i İmrân-3 100 1 107a 

Âl-i İmrân-3 101 1 107a 

Âl-i İmrân-3 28 1 107a 

Ankebût-29 69 1 2b 

Ankebût-29 43 1 23a 

Ankebût-29 43 1 55b 

Ankebût-29 45 1 66b 

Bakara-2 255 1 4a 
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Bakara-2 34 1 5a 

Bakara-2 156 1 11b 

Bakara-2 16 1 12a 

Bakara-2 254 1 12a 

Bakara-2 20 1 12b 

Bakara-2 26 1 13b 

Bakara-2 186 1 16a 

Bakara-2 260 1 16b 

Bakara-2 255 1 16b 

Bakara-2 284 1 17a 

Bakara-2 257 1 19a 

Bakara-2 33 1 20a 

Bakara-2 34 1 20a 

Bakara-2 35 1 20a 

Bakara-2 36 1 20a 

Bakara-2 37 1 20a 

Bakara-2 38 1 20a 

Bakara-2 40 1 20a 

Bakara-2 82 1 20a 

Bakara-2 115 1 20b 

Bakara-2 144 1 25a 

Bakara-2 216 1 25a 

Bakara-2 34 1 28a 

Bakara-2 156 1 29a 
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Bakara-2 256 1 29a 

Bakara-2 5 1 29a 

Bakara-2 16 1 29b 

Bakara-2 10 1 29b 

Bakara-2 255 1 30b 

Bakara-2 144 1 34b 

Bakara-2 115 1 35a 

Bakara-2 229 1 37b 

Bakara-2 57 1 37b 

Bakara-2 61 1 37b 

Bakara-2 61 1 38a 

Bakara-2 260 1 39a 

Bakara-2 229 1 39a 

Bakara-2 211 1 39a 

Bakara-2 190 1 39a 

Bakara-2 177 1 39b 

Bakara-2 261 1 39b 

Bakara-2 3 1 39b 

Bakara-2 195 1 39b 

Bakara-2 177 1 40a 

Bakara-2 253 1 46b 

Bakara-2 216 1 53a 

Bakara-2 257 1 53b 

Bakara-2 197 1 54a 
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Bakara-2 10 1 59a 

Bakara-2 94 1 59b 

Bakara-2 112 1 62a 

Bakara-2 286 1 63b 

Bakara-2 253 1 63b 

Bakara-2 260 1 71b 

Bakara-2 125 1 72a 

Bakara-2 20 1 73b 

Bakara-2 285 1 74b 

Bakara-2 184 1 74b 

Bakara-2 185 1 74b 

Bakara-2 106 1 74b 

Bakara-2 185 1 76a 

Bakara-2 16 1 76b 

Bakara-2 124 1 78a 

Bakara-2 138 1 80a 

Bakara-2 261 1 80b 

Bakara-2 23 1 82a 

Bakara-2 179 1 82a 

Bakara-2 29 1 82b 

Bakara-2 102 1 82b 

Bakara-2 285 1 93a 

Bakara-2 24 1 94b 

Bakara-2 48 1 96b 
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Bakara-2 138 1 100b 

Bakara-2 54 1 101a 

Bakara-2 166 1 105a 

Bakara-2 50 1 107b 

Beled-90 10 1 77a 

Beyyine-95 5 1 57a 

Buruc-85 11 1 25b 

Buruc-85 1 ila 7 7 96a 

Buruc-85 10 1 96b 

Buruc-85 12 1 96b 

Buruc-85 13 1 96b 

Buruc-85 7 1 97a 

Câsiye-45 23 1 3b 

Câsiye-45 23 1 27a 

Câsiye-45 23 1 35a 

Câsiye-45 23 1 101a 

Cuma-62 4 1 31a 

Cuma-62 4 1 60b 

Cuma-62 4 1 98b 

Duhâ-93 11 1 3a 

Duhâ-93 83 1 16a 

Duhâ-93 3 1 68b 

En’âm-6 90 1 3a 

En’âm-6 103 1 3b 
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En’âm-6 82 1 37b 

En’âm-6 76 1 71a 

En’âm-6 79 1 71a 

En’âm-6 75 1 71b 

En’âm-6 122 1 74b 

En’âm-6 91 1 75a 

Enbiyâ-21 107 1 1b 

Enbiyâ-21 101 1 21a 

Enbiyâ-21 107 1 25b 

Enbiyâ-21 107 1 28b 

Enbiyâ-21 98 1 52b 

Enbiyâ-21 69 1 84b 

Enbiyâ-21 23 1 88a 

Enbiyâ-21 107 1 95a 

Enbiyâ-21 101 1 99a 

Enfâl-8 3 1 3a 

Enfâl-8 17 1 4a 

Enfâl-8 17 1 23b 

Enfâl-8 25 1 37a 

Enfâl-8 33 1 44a 

Enfâl-8 17 1 53b 

Enfâl-8 17 1 55b 

Enfâl-8 17 1 88a 

Enfâl-8 17 1 92b 
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Fatiha-1 1 ila 7 7 3a, 3b 

Fatiha-1 7 1 15a 

Fatiha-1 6 1 16a 

Fatiha-1 2 1 16b 

Fatiha-1 5 1 75a 

Fâtır-35 10 1 17a 

Fâtır-35 32 1 46b 

Fâtır-35 34 1 46b 

Fâtır-35 32 1 98b 

Fecr-89 27, 28 2 6b 

Fecr-89 27 ila 30 4 85a 

Fecr-89 27 ila 30 4 99a 

Fetih-48 2 1 16b 

Fetih-48 11 1 34b 

Fetih-48 10 1 53b 

Fetih-48 29 1 63a 

Fetih-48 29 1 76b 

Fetih-48 10 1 92b 

Furkân-25 77 1 3b 

Furkân-25 45 1 20b 

Furkân-25 28, 29 2 37a 

Furkân-25 7 1 55a 

Furkân-25 70 1 60a 

Furkân-25 45, 56 2 70b 
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Furkân-25 70 1 84b 

Fussilet-41 53 1 21b 

Fussilet-41 9 ila 12 4 42a 

Fussilet-41 53 1 45b 

Fussilet-41 46 1 52b 

Fussilet-41 53 1 79a 

Fussilet-41 54 1 80b 

Fussilet-41 46 1 103b 

Hac-22 47 1 42b 

Hac-22 7 1 67a 

Hac-22 27 1 72a 

Hadid-57 4 1 60b 

Hadid-57 3 1 75a 

Hadid-57 4 1 75b 

Haşr-59 29 1 17a 

Haşr-59 19 1 19b 

Hicr-15 21 1 4b 

Hicr-15 29 1 16a 

Hicr-15 29 1 22b 

Hicr-15 43, 44 2 101b 

Hicr-15 41 1 101b 

Hucurat-49 13 1 76b 

Hucurat-49 12 1 78b 

Hud-11 120 1 6b 
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Hud-11 46 1 10b 

Hud-11 114 1 15b 

Hud-11 44 1 30b 

Hud-11 18 1 40b 

Hud-11 107 1 61b 

Hud-11 23 1 64a 

Hud-11 54 1 71b 

Hud-11 46 1 76b 

Hud-11 44 1 82a 

Hud-11 18 1 97b 

Hud-11 50, 51 2 105b 

Hud-11 59, 60 2 105b 

Hud-11 52 1 105b 

Hud-11 57 1 106a 

Hud-11 58 1 106a 

Hümeze-104 1-7 7 39b 

İbrahim-14 5 1 16a 

İbrahim-14 49 1 20b 

İbrahim-14 40 1 71b 

İbrahim-14 7 1 79b 

İnşikak-84 1 1 42a 

İnşirah-94 1 1 8b 

İnşirah-94 1 1 43b 

İnşirah-94 1 1 46b 
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İnşirah-94 1 1 69a 

İsrâ-17 1 1 1b 

İsrâ-17 61 1 5a 

İsrâ-17 81 1 14a 

İsrâ-17 85 1 22a 

İsrâ-17 85 1 22b 

İsrâ-17 50 1 23b 

İsrâ-17 1 1 28b 

İsrâ-17 72 1 72a 

İsrâ-17 70 1 99a 

İsrâ-17 44 1 104b 

Kaf-50 37 1 19a 

Kaf-50 31 1 40a 

Kaf-50 6 1 42a 

Kaf-50 15 1 79b 

Kaf-50 30 1 101a 

Kamer-54 55 1 2b 

Kamer-54 55 1 6b 

Kamer-54 55 1 11a 

Kamer-54 55 1 29a 

Kamer-54 11 1 45b 

Kamer-54 55 1 46b 

Kasas-28 88 1 2a 

Kasas-28 88 1 20b 
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Kasas-28 88 1 30a 

Kasas-28 88 1 36a 

Kasas-28 76 1 37b 

Kasas-28 88 1 49b 

Kasas-28 14 1 60a 

Kasas-28 88 1 79b 

Kasas-28 88 1 87b 

Kehf-18 65 1 8a 

Kehf-18 65 1 12b 

Kehf-18 65 1 14b 

Kehf-18 110 1 21b 

Kehf-18 24 1 31b 

Kehf-18 23, 24 2 34a 

Kehf-18 109 1 49b 

Kehf-18 74 1 53a 

Kehf-18 81 1 53a 

Kehf-18 71 1 54a 

Kehf-18 110 1 55a 

Kehf-18 110 1 65a 

Kehf-18 110 1 66a 

Kehf-18 18 1 68a 

Kehf-18 23, 24 2 68b 

Kehf-18 18 1 68b 

Mâide-5 3 1 1b 



 

96 

Mâide-5 73 1 3b 

Mâide-5 54 1 8a 

Mâide-5 54 1 10b 

Mâide-5 35 1 11b 

Mâide-5 3 1 16b 

Mâide-5 114 1 16b 

Mâide-5 54 1 21a 

Mâide-5 112 1 38a 

Mâide-5 111 1 38a 

Mâide-5 112 1 38b 

Mâide-5 113 1 38b 

Mâide-5 114 1 38b 

Mâide-5 115 1 38b 

Mâide-5 78 1 39a 

Mâide-5 114 1 39a 

Mâide-5 54 1 46a 

Mâide-5 15 1 46a 

Mâide-5 35 1 46b 

Mâide-5 54 1 63a 

Mâide-5 36 1 76b 

Mearic-70 23 1 35a 

Mearic-70 4, 5 2 42b 

Meryem-19 4 1 16b 

Mü’min-40 7 1 2b 
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Mü’min-40 16 1 12a 

Mü’min-40 16 1 13a 

Mü’min-40 60 1 16b 

Mü’min-40 14 1 17a 

Mü’min-40 60 1 17a 

Mü’min-40 16 1 31b 

Mü’min-40 60 1 35b 

Mü’min-40 17 1 52b 

Mü’minûn -23 100 1 5a 

Mü’minûn -23 115 1 5b 

Mü’minûn -23 101 1 76b 

Mü’minûn -23 10, 11 2 98b 

Muhammed-47 24 1 27a 

Mülk-67 3 1 20b 

Mutaffifin-83 7 1 25b 

Mutaffifin-83 18 1 25b 

Mutaffifin-83 25 1 29a 

Mutaffifin-83 7, 8, 9 3 90a 

Mutaffifin-83 18 ila 21 4 90b 

Mutaffifin-83 22 1 90b 

Nâziât-79 27-30 3 42a 

Nahl-16 128 1 29a 

Nahl-16 1 1 29a 

Nahl-16 51 1 29a 



 

98 

Nahl-16 33 1 39a 

Nahl-16 68 1 58a 

Nahl-16 93 1 66a 

Nahl-16 43 1 76b 

Nahl-16 125 1 78b 

Nebe-78 4, 5 2 19b 

Nebe-78 10, 11 2 26b 

Nebe-78 40 1 52b 

Necm-53 9 1 1b 

Necm-53 3 1 1b 

Necm-53 9 1 2a 

Necm-53 11 1 14b 

Necm-53 3, 4 2 19b 

Necm-53 3,4 2 23b 

Necm-53 17 1 28b 

Necm-53 8 1 29b 

Necm-53 10 1 46a 

Necm-53 3,4 2 57a 

Necm-53 8 1 69a 

Neml-27 88 1 24b 

Nisa-4 120 1 12a 

Nisa-4 1 1 22b 

Nisa-4 171 1 23a 

Nisa-4 158 1 28a 
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Nisa-4 58 1 29b 

Nisa-4 40 1 40a 

Nisa-4 77 1 51b 

Nisa-4 80 1 55b 

Nisa-4 114 1 57a 

Nisa-4 43 1 66b 

Nisa-4 97 1 81b 

Nisa-4 78 1 87a 

Nisa-4 80 1 88b 

Nisa-4 78 1 89b 

Nisa-4 80 1 92b 

Nisa-4 28 1 99a 

Nisa-4 69 1 101a 

Nuh-71 14 1 2b 

Nuh-71 26 1 16b 

Nuh-71 7 1 19b 

Nur-24 35 1 2a 

Nur-24 39 1 2b 

Nur-24 35 1 12b 

Nur-24 40 1 12b 

Nur-24 35 1 13a 

Nur-24 37 1 19a 

Nur-24 37 1 24b 

Nur-24 35 1 30a 
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Nur-24 35 1 30b 

Nur-24 40 1 31a 

Nur-24 35 1 31a 

Nur-24 40 1 54a 

Nur-24 37 1 55a 

Nur-24 21 1 55b 

Nur-24 35 1 74b 

Nur-24 40 1 77b 

Ra’d-13 11 1 40b 

Ra’d-13 19 1 54a 

Ra’d-13 38, 39 2 59b 

Ra’d-13 39 1 60a 

Ra’d-13 39 1 82a 

Ra’d-13 23 1 98b 

Ra’d-13 23 1 99b 

Rahman-55 19, 20 2 9b 

Rahman-55 26, 27 2 11b 

Rahman-55 46 1 13a 

Rahman-55 26, 27 2 20b 

Rahman-55 29 1 42b 

Rahman-55 20 1 22b 

Rahman-55 27 1 46b 

Rahman-55 26, 27 2 48b 

Rahman-55 19, 20 2 60b 
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Rahman-55 41 1 76b 

Rahman-55 29 1 79b 

Rum-30 32 1 79a 

Sad-38 75 1 5a 

Sad-38 76 1 5a 

Sad-38 72, 73 2 5a 

Sad-38 82, 83 2 16a 

Sad-38 35 1 16b 

Sad-38 26 1 21b 

Sad-38 78 1 28a 

Saf-61 8 1 16b 

Saf-61 4 1 19a 

Saf-61 4 1 35a 

Saf-61 5 1 83b 

Saffat-37 164 1 5a 

Saffat-37 88, 89 2 45b 

Saffat-37 96 1 48a 

Saffat-37 96 1 87a 

Sebe-34 13 1 72b 

Sebe-34 13 1 79a 

Secde-32 5 1 4b 

Şuarâ-26 88 1 31a 

Şuarâ-26 74 1 59a 

Şuarâ-26 79 1 71b 
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Şuarâ-26 82 1 71b 

Şûrâ-42 51 1 35b 

Şûrâ-42 51 1 76b 

Şûrâ-42 7 1 97a 

Tâ-Hâ-20 110 1 3b 

Tâ-Hâ-20 114 1 8b 

Tâ-Hâ-20 131 1 12a 

Tâ-Hâ-20 114 1 16b 

Tâ-Hâ-20 6 1 17a 

Tâ-Hâ-20 41 1 24a 

Tâ-Hâ-20 114 1 26b 

Tâ-Hâ-20 114 1 29a 

Tâ-Hâ-20 14 1 33a 

Tâ-Hâ-20 12 1 33a 

Tâ-Hâ-20 13 1 43b 

Tâ-Hâ-20 23 1 46a 

Tâ-Hâ-20 114 1 57b 

Tâ-Hâ-20 14 1 66a 

Tâ-Hâ-20 122 1 99a 

Tâ-Hâ-20 78 1 107b 

Talak-65 12 1 42a 

Talak-65 3 1 74b 

Târık-84 9 1 59a 

Târık-84 9 1 59b 
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Târık-84 9 1 84a 

Târık-84 9 1 94a 

Tegabun-64 6 1 55a 

Tevbe-9 40 1 1b 

Tevbe-9 67 1 3b 

Tevbe-9 111 1 26a 

Tevbe-9 112 1 37a 

Tevbe-9 5 1 39b 

Tevbe-9 33 1 81a 

Tevbe-9 32 1 81a 

Tevbe-9 111 1 98b 

Tin-95 4, 5 2 16a 

Tin-95 6 1 16a 

Vâkıa-56 23 1 1b 

Vâkıa-56 10, 11 2 99b 

Yâsîn-36 69 1 2b 

Yâsîn-36 83 1 5a 

Yâsîn-36 57 1 19b 

Yâsîn-36 15 1 21b 

Yâsîn-36 22 1 26a 

Yâsîn-36 82 1 32b 

Yâsîn-36 47 1 39b 

Yâsîn-36 54 1 40a 

Yâsîn-36 40 1 47b 
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Yâsîn-36 15 1 55a 

Yâsîn-36 83 1 59 

Yunus-10 62 1 8b 

Yunus-10 24 1 12a 

Yunus-10 57 1 13b 

Yunus-10 88 1 15b 

Yunus-10 88 1 16b 

Yunus-10 57 1 25b 

Yunus-10 71 1 26a 

Yunus-10 62 1 26b 

Yunus-10 62 1 37b 

Yunus-10 36 1 47a 

Yunus-10 36 1 55b 

Yunus-10 62 1 69a 

Yunus-10 62 1 77a 

Yunus-10 62 1 84b 

Yunus-10 62 1 94b 

Yusuf-12 108 1 1b 

Yusuf-12 21 1 7a 

Yusuf-12 101 1 16b 

Yusuf-12 90 1 39b 

Yusuf-12 94 1 48a 

Zâriyat-51 21 1 17b 

Zâriyat-51 21 1 21b 
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Zâriyat-51 52 1 25b 

Zâriyat-51 21 1 33b 

Zâriyat-51 22 1 48a 

Zümer-39 62 1 2a 

Zümer-39 54 1 2b 

Zümer-39 22 1 12a 

Zümer-39 56 1 12a 

Zümer-39 65 1 15b 

Zümer-39 73 1 21a 

Zümer-39 69 1 31a 

Zümer-39 69 1 36a 

Zümer-39 53 1 37b 

Zümer-39 69 1 42b 

Zümer-39 41 1 67b 

Zümer-39 42 1 69a 

Zümer-39 36 1 74b 

Zümer-39 22 1 74b 

Zümer-39 73 1 74b 

Zümer-39 55 1 76a 

Zümer-39 62 1 87a 

2.5.6.2.2 Hadis: 

Abdullah Efendi Mesnevî’yi şerh ederken veya tasavvufî kavramları açıklarken 

Kur’ân ayetlerine başvurduğu kadar hadislere de başvurmuştur. Bu bağlamda 

çoğunlukla hadis kaynaklarının ismini belirtmemekle birlikte, üç hadis kitabının 

adını belirtmiştir: 
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CāmiǾu’l-uśūl: İbnü’l-Esîr Mübârek b. Muhammed’in (ö. 606/1210) Kütüb-i 

Sitte’deki hadisleri bir araya toplayan Câmiu’l-Usûl li-Ehâdîsi’r-Resûl adlı 

eseridir.204 (78b) 

Kitāb-ı Nihāye: Mecdüddîn İbn-i Eŝįr’in (ö. 606/1210) hadise dair en-Nihâye fî 

garîbi’l-hadîs ve’l-eser adlı eseridir.205 (105a) 

2.5.6.2.3 Tasavvuf: 

Sarı Abdullah Mesnevî’yi şerh ederken Mesnevî’den önce ve sonra telif 

edilmiş olan tasavvufî eserlere sıkça başvurmuştur. Bu eserler Mevlânâ dışında diğer 

sûfî âlimlerin eserleridir. Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de ismi anılarak atıf yapılan 

tasavvufî eserler şunlardır:  

ǾAvārifü’l-maǾārif: Sühreverdiyye tarikatının kurucusu Ebu Hafs Şehābüddįn 

Sühreverdį’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.206 (78b) 

Enįsü’l-Ǿārifįn: Safiyyüddîn Muhemmed Târumî (ö. ?) adlı tanınmayan bir 

mütercim tarafından Abdürrezzâk Kâşânî’nin Menâzilü’s-sâirîn şerhinin Farsçaya 

yapılan tercümesidir.207 (10b) 

Fuśūś Şerĥi: Osmanlı kuruluş dönemi müderrislerinden Dâvûd-ı Kayseri’nin 

(ö. 751/1350) Fusûsu’l-Hikem’e yazdığı Matla’u Husûsi’l-Kilem Fî Me’ânî Fusûsi’l-

Hikem adlı Arapça şerhidir.208 (45a) 

Fütūĥāt-ı Meķķiyye: Muhyiddįn İbnü’l-Arabį’nin (ö. 638/1240) tasavvufi 

görüşlerini en geniş boyutlarıyla bildiren eser olarak bilinmektedir. Arapça olan bu 

eser, sonraki dönemlerde tasavvufla ilgili çalışmalara kaynaklık etmektedir.209 (32b) 

Gülşen-i Rāz: Yahya Şebüsterî’nin (ö. 720/1320) tasavvufî mesnevîsidir.210 

(6a, 19a, 19a ve ...) 

                                                
204 İsmail L. Çalkan, “Câmiu’l-Usûl li-Ehâdîsi’r-Resûl”, DİA, C: VII, İstanbul, 1993, s. 136. 
205 İbrahim Hatiboğlu, “en-Nihâye”, DİA, C: XXXIII, İstanbul, 2007, s. 100-101. 
206 Süleyman Uludağ, “Avârifu’l-Maârif”, DİA, C: IV, İstanbul, 1991, s. 109-110. 
207 Safiyyüddîn Muhemmed Târumî, Enįsü’l-Ǿārifįn, hz. Mehdî Evcebî, İntişârât-ı Revzene, Tahran, 
1377 h.ş. 
208 Mehmet Bayraktar, “Dâvûd-i Kayserî”, DİA, C: IX, İstanbul, 1994, s. 32-35. 
209 Mahmud Erol Kılıç, “el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye”, DİA, C: XIII, İstanbul, 1996, s. 251-258. 
210 H. Ahmet Sevgi, “Gülşen-i Râz”, DİA, C: XIV, İstanbul, 1996, s. 253-254. 
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Gülşen-i Rāz: Türkçe ve Aruzun “Mefâîlün Mefâîlün Feûlün vezninde 

yazılmış olan bu eserin asıl müellifinin Abdullah-ı Bosnevî (ö. 1054/1644) veya Sarı 

Abdullah Efendi olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte eser üzerine farklı 

çalışmalar yapılmıştır.211 Sarı Abdullah Efendi Farsça Gülşen-i Râz gibi bu eserden 

de çokça iktibasta bulunmuştur. 

Ĥilyetü’l-ebdāl: Muhyiddįn İbnü’l-Arabį’nin (ö. 638/1240) seyr ü sülûk ile 

ilgili bir risâlesinin adıdır.212 (56b) 

İĥyā’ü Ǿulūmi’d-dįn: İmam Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) tasavvuf, ahlak, fıkıh 

ve kelam gibi ilimlere yeni yaklaşımlar getiren ve Arapça telif etmiş olduğu 

eseridir.213 (10b) 

Kįmyā’-i SaǾādet: İmam Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâ’daki görüşlerinin 

özeti sayılan ve Farsça kaleme aldığı eseridir.214 (10b)  

Kitābü’l-bā: Muhyiddįn İbnü’l-Arabį’nin (ö. 638/1240) bir risâlesidir.215 

(32b) 

Kitābü’l-ErbaǾįn: İmam Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) Cevâhirü’l-Kur’ân adlı 

eserinin aslında üçüncü bölümü olan fakat başlıbaşına bir kitap olarak kabul edilen 

“el-Erba’în fî usûli’d-dîn” adlı kitabıdır.216 (65a) 

Ķūtu’l-ķulūb: Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) tanınan tasavvufî kitabı.217 

(56b) 

Maķśadü’l-esnā: Tam adı el-Maksadü’l-esnâ fî şerhi esmâillâhi’l-hüsnâ olan 

eser, İmam Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) Allah’ın doksan dokuz isminin manasını 

açıklamak niyetiyle kaleme aldığı eseridir.218 (88b) 

                                                
211 Bkz. Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi Konya, Umde Yayınevi, 2017, 
s. 178; Bünyamin Ayçiçeği, “Sarı Abdullah’ın Hayatı, Eserleri ve Gülşen-i Raz Adlı Mesnevîsinin 
Transkripsiyonlu Metni”, Marmara Üniversitesi TAE, İstanbul, 2001. 
212 Mehmet Ayhan, “Muhyiddin İbn Arabî’nin Fütûhât’ta Keşf Yoluyla Naklettiği Tasavvufî 
Muhtevâya Sahip Rivâyetler”, İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, C: I, Sayı: II, 2015, s. 34 
213 Mustafa Çağrıcı, “İhyâü Ulûmi’d-Dîn”, DİA, C: XXII, İstanbul, 2000, s. 10-13. 
214 H. Bekir Karlığa, “Gazzâlî”, DİA, C: XIII, İstanbul, 1996, s. 518-530. 
215 Hülya Küçük, Yusuf R. Saraç, “İbn Arabî’nin Kitâbü’l-bâ Adlı Eseri”, Tasavvuf İlmi ve Akademik 
Dergisi, (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı), sayı: 29, İstanbul, 2009, s. 687-699. 
216 A.g.m.  
217 Bilal Saklan, “Kûtü’l-Kulûb”, DİA, C: XXVI, İstanbul, 2002, s. 501-502. 
218 A.g.m. 
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Mebāĥiŝ-i Maşrıķiyye: Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) felsefe ve mantık 

alanında en önemli eserlerinden biridir.219 (35b) 

Menāzilü’s-sāyirįn: Hâce Abdullah-ı Ensârî el-Herevî’nin (ö. 481/1089) 

tasavvuf makamlarına dair eseri.220 (10b) 

Şerĥ-i Fuśūś: Abdürrezzâk el-Ķāşānį’nin (ö. 736/1335) Fusûsu’l-Hikem 

üzerine yazdığı şerhtir.221 (42a) 

Şerĥ-i Ĥikem: Şâzeliyye şeyhlerinden İbn Atâullâh el-İskenderânî’nin (ö. 

709/1309) hikmetli sözleri, mektupları ve münacatlarından oluşan el-Hikemü’l-

Atâiyye adlı eseridir.222 (66b) 

Şerĥ-i Ĥikmet-i İşrāķ: Kutbuddin Şirâzî’nin (ö. 710/1311) Şehâbeddin 

Sühreverdî Maktûl’ün Hikmeti’l-İşrâk adlı eserine yazdığı şerh.223 (45a) 

Subĥa: Abdurrahmân-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) Heft-evreng’de topladığı yedi 

mesnevîsinden biri olan Sübhatü’l-Ebrâr mesnevîsi.224 (82a) 

TaǾarrüf: Muhammed b. İbrâhîm el-Kelâbâzî’nin (ö. 380/990) tasavvufa dair 

eseri.225 (10b) 

ǾUrve: Şeyħ ǾAlāüddevle olarak da tanınan Rüknüddîn Ahmed b. 

Muhammed es-Simnânî’nin (ö. 736/1316) akaid ve tasavvufla ilgili bazı konuları 

ihtiva eden el-Urve li-ehli’l-halve ve’l-celve ve Safvetü’l-Urve li’l-ihve min ehli’s-

safve adlı iki eseri.226 (45a, 56b, 78b)  

2.5.6.2.4 Tefsir: 

Mevlânâ Mesnevî’nin tüm defterlerinde doğrudan veya zımnî olarak Kur’ân 

ayetlerine göndermelerde bulunmuştur. Öte taraftan Sarı Abdullah Efendi’ye göre 

Mesnevî Kur’ân’ın tefsiridir ve Abdullah Efendi eserinde hemen her fırsatta 

Kur’ân’a göndermeler yapmaya çalışmıştır. Dolayısıyla Cevâhir-i Bevâhir-i 

                                                
219 Yusuf Şevki Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, DİA, C: XII, İstanbul, 1995, s. 89-95. 
220 Erhan Yetik, “Menâzilü’s-Sâirîn”, DİA, C: XXIX, İstanbul, 2004, s. 122-123. 
221 Süleyman Uludağ, “Abdğrrezzâk Kâşânî”, DİA, C: XXV, İstanbul, 2002, s. 5-6. 
222 Mustafa Kara, “el-Hikemü’l-Atâiyye”, DİA, C: XVII, İstanbul, 1998, s. 502-503. 
223 Azmi Şerbetçi, “Kutbüddîn-i Şîrâzî”, DİA, C: XXVI, İstanbul, 2002, s. 487-489. 
224 Ömer Okumuş, “Abdurrahman Câmî”, DİA,C: VII, İstanbul, 1993, s. 94-99. 
225 Süleyman Uludağ, “Muhammed b. İbrâhim Kelâbâzî”, DİA, C: XXV, İstanbul, 2002, s. 192-193. 
226 M. Nazif Şahinoğlu, “Alâüddevle-i Simnânî”, DİA, C: II, İstanbul, 1989, s. 345-347. 
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Mesnevî’de gerek Mesnevî’nin metninde gerekse beyitlerin anlamları şerh edilirken 

Kur’ân ayetleri ve dolayısıyla tefsîr kitaplarına başvurulmuştur. Abdullah Efendi’nin 

adlarını belirttiği tefsir kitapları aşağıdaki gibidir:  

Ĥavāşį-i SaǾdiyye: Sâdî Çelebî’nin (ö. 945/1539) Hâşiye alâ Tefsîri’l-

Beyzâvî adlı eseridir.227 (59a)  

Tefsįr-i ǾArāǿis: İranlı meşhur sûfî, âlim ve şâir Ruzbihân-ı Baklî’nin (ö. 

606/1209) Arapça işârî tesîridir.228 (39a) 

Tefsįr-i Basįŧ: Vâhidî olarak tanınan Ahmed b. Muhammed en-Nişâbûrî’nin 

(ö. 468/1076) tefsiridir.229 (42a) 

Tefsįr-i Beġavį: Ferrâ el-Beġavî’nin (ö. 516/1122) Meâlimü’t-Tenzîl isimli 

tefsir kitabıdır.230 (78b, 90a) 

Tefsįr-i Beśāǿir: Muhammed el-Fîrûzâbâdî’nin (ö. 817/1415) Besâiru Zevi’t-

temyîz fî Letâ’ifi’l-Kitâbi’l-azîz adlı tefsiridir.231 (97a) 

Tefsįr-i Dürrü’l-Maśūn: Tefsîr, kıraat ve nahiv âlimi olan ve İbn-i Semįn 

olarak tanınan Semîn el-Halebî’nin (ö. 756/1355) tefsiridir.232 (96b) 

Tefsįr-i Ebü’l-Leys: Ahmed b. İbrâhîm es-Semerkandî’nin (ö. 373/983) telif 

ettiği tefsirdir.233 (47b) 

Tefsįr-i Fātiĥatü’l-kitāb: Sadreddîn-i Konevî’nin (ö. 673/1274) İ’câzü’l-beyân 

fî tefsîri Ümmi’l-Kur’ân adlı eseri, Fâtiha sûresinin kapsamlı ve geniş tefsiridir.234 

(19b) 

Tefsįr-i Ķāđį: Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullah b. Ömer b. 

Muhammed el-Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl adlı 

tefsîridir.235 (68a) 

                                                
227 Mehmet Pişirli, Ziya Demir, “Sâdî Çelebî”, DİA, C: XXXV, İstanbul, 2008, s. 404-405. 
228 Bkz. M. Nazif Şahinoğlu, “Arâǿisü’l-Beyân” DİA, C: III, İstanbul, 1991, s. 265. 
229 Abdurrahman Çetin, “Vâhidî”, DİA, C: CLII, İstanbul, 2012, 438-439. 
230 Mevlüt Güngör, “Begavî, Ferra” DİA, C: V, İstanbul, 1992, s. 340-341. 
231 Hulusi Kılıç, “Fîrûzâbâdî”, DİA, C: XIII, İstanbul, 1996, s. 142-145. 
232 Abdulaziz Hatip, “Semîn el-Halebî”, DİA, C: XXXVI, İstanbul, 2009, s. 492-493. 
233 İshak Yazıcı, “Ebü’l-Leys Semerkandî” DİA, C: XXXVI, İstanbul, 2009, 473-475. 
234 Ekrem Demirli, “Sadreddin Konevi”, DİA, C: XXXV, İstanbul, 2008, s. 420-425. 
235 Yusuf Şevki Yavuz, “Beyzâvî” DİA, C: VI, İstanbul, 1992, s. 100-103. 
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Tefsįr-i Kebįr: Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Mefâtîhu’l-Gayb adlı 

eseridir.236 (42a, 71a) 

Tefsįr-i Keşfü’l-Esrār: Tam adı Keşfü’l-Esrâr ve ‘Uddetü’l-Ebrâr olan eser, 

Reşîdüddîn-i Meybüdî Yezdį’nin (ö. 520/1126’dan sonra) Farsça tasavvufî Kur’ân 

tefsiridir. Abdullah Efendi bu esere sıkça başvurmuştur.237 Birinci cildin bir yerinde 

(97a) eser “Keşfü’l-estār” olarak kaydedilmiştir. (32b) 

Tefsįr-i Keşşāf: Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) el-Keşşâf Ǿan ĥaķāǿiķı 

ġamâmiżi’t-tenzîl ve Ǿuyûni’l-eķāvįl fį vücûhi’t-teǿvįl adlı eserinin kısa adıdır.238 

(38a, 78a, 90a) 

Tefsįr-i Nişābūrį: Nizâmeddîn el-A’rec en-Nîsâbûrî’nin (ö. 730/1329 [?]) 

Gara’ibü’l-Kur’ân ve regâibü’l-furkân adlı tefsir kitabıdır.239 (83b) 

Tefsįr-i Semerķandį: Ahmed b. İbrâhîm es-Semerkandî’nin (ö. 373/983) telif ettiği 

tefsirdir.240 (38b, 68a) 

Tefsįr-i Teysįr: Ebu Hafs Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-

Nesefî es-Semerkandî’nin (ö. 537-1142) et-Teysîr fî (ilmi)’t-tefsîr adlı eseridir.241 

(83b) 

Tefsįr-i ǾUyūn: Zeyniyye tarikatı şeyhlerinden olan Şehâbeddin-i Sivâsî’nin 

(ö. 860/1456 [?]) Uyûnu’t-tefâsîr li’l-fuzalâ’i’s-semâsîr adlı eseridir. Bu eser 

Tefsîrü’ş-Şeyh olarak da tanınmaktadır.242 (32b) 

Tefsįr-i Vecįz: İbn Atıyye el-Endelüsî’nin (ö. 541/1147) tefsiridir.243 (32b) 

2.5.6.2.5 Astronomi: 

Mevlânâ ve esasında Mevlânâ’dan önceki ve sonraki mutasavvıflar ilm-i 

hey’et ve astronomi ilmine aşinadırlar ve aldıkları dinî-tasavvufî eğitimin yanında, 

kendi dönemlerinde bu alanlarda telif edilmiş olan eserleri okumuşlardır. Bu 

                                                
236 Yusuf Şevki Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, DİA, C: XII, İstanbul, 1995, s. 89-95. 
237 Rıza Kurtuluş “Keşfü’l-esrâr”, DİA, C: XXV, İstanbul, 2002, s. 319. 
238 Ali Özek, “el-Keşşâf”, DİA, C: XXII, İstanbul, 2002, s. 329-330. 
239 Ali Turgut, “Nizâmeddin en-Nîsâbûrî”, DİA, C:XXXIII, İstanbul, 2007, s.181-182. 
240 Bkz. a.g.m. 
241 Ayşe Hümerya Aslantürk, “Necmeddîn Nesefî”, DİA, C: XXXII, İstanbul, 2006, s. 571-573. 
242 Murat Sülün, “Şehâbeddin Sivâsî”, DİA, C: XXXVIII, İstanbul, 2010, s. 418-420. 
243 Abdülhamit Birışık, “İbn Atıyye en-Endelüsî” DİA, C: XIX, İstanbul, 1999, s. 338-340. 
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bağlamda, Abdullah Efendi Mesnevî’de geçen bazı beyitleri açıklarken bu alanda 

telif edilmiş kitaplara göndermelerde bulunmuş ve okuyucusunu bu kitaplara 

yönlendirmiştir:  

Śuverü’l-kevākib: Abdurrahmân-ı Sûfî’nin (ö. 376/986) sabit yıldızlarla ilgili 

eserinin adıdır.244 (41b) 

Tuĥfe: Konusu astronomi olan ve Tuhfe-i Şâhî olarak da bilinen, Kutbuddîn-i 

Şîrâzî’nin (ö. 710/1311) et-Tuhfetü’ş-Şâhiyye fi’l-hey’e adlı eseridir.245 (42a) 

ǾUķle: Muhyiddįn İbnü’l-Arabį’nin (ö. 638/1240) risalelerinden birinin 

adıdır.246 (42a)  

2.5.6.2.6 Tarih:  

Abdullah Efendi Mesnevî’yi şerh ederken tarihle ilgili bazı konurlarda daha 

fazla bilgi için okuyucusunu tarih kaynaklarına yönlendirmiştir. Söz konusu tarih 

kitapları şöyledir: 

Ravżatü’ś-śafā: Timurlular dönemi tarihçisi olan Mîrhând’ın (ö. 903/1498) 

meşhur tarih kitabı.247 (80a) 

Tārįħ-i İbn-i Ħallikānį: İbn-i Hallikân’ın (ö. 681/1282) günümüze ulaşan tek 

eseri olan Vefeyâtü’l-aʿyân ve enbâʾü ebnâʾi’z-zamân mimmâ s ebete bi’n-naḳl evi’s-

semâʿ ev es betehü’l-ʿayân adlı eseri.248 (50b) 

YāfiǾį Tāriħį: İmâm YâfiǾî’nin (ö. 768/1367) Mir’âtü’l-cenân ve Ǿibretü’l-

yaķžân fî maǾrifeti ĥavâdiŝi’z-zamân adlı tarihle ilgili eseridir.249 (45a) 

2.5.6.2.7 Dilbilgisi:  

Sarı Abdullah Efendi Mesnevî’yi şerh ederken dilbilgisi ve gramer 

kaidelerine yoğunlaşmamış ve gramerden çok mefhumlar ve anlamları açıklamaya 

gayret etmiştir. Bu bağlamda, çalışmamızın kapsadığı bölümde adı geçen bir 

dilbilgisi kitabı vardır:  

                                                
244 Cengiz Aydın, “Abdurrahman es-Sûfî”, DİA, C: I, İstanbul, 1988, s. 172-173. 
245 Azmi Şerbetçi, “Kutbüddîn-i Şîrâzî”, DİA, C: XXVI, İstanbul, 2002, s. 487-489. 
246 Mahmud Erol Kılıç, “el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye”, DİA, C: XIII, İstanbul, 1996, s. 251-258. 
247 İsmail Aka, “Mîrhand”, DİA, C: XXX, İstanbul, 2005, s. 156-157. 
248 Abdülkerim Özaydın, “İbn Hallikân” DİA, C: XX, İstanbul, 1999, s. 17-19. 
249 Derya Baş, “Yâfiî”, DİA, C: LIII, İstanbul, 2013, s. 175-177. 
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Muġni’l-lebįb: Meşhûr Arap dili âlimi İbn-i Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) Arap 

gramerine dair eseri.250 (96b) 

2.5.6.2.8 Tıp:  

Mesnevî’nin çeşitli yerlerinde bazı hastalıkların ismi zikredilmektedir. Bu 

nedenle Sarı Abdullah Efendi Mesnevî şerhinde bazı tıp kitaplarına göndermelerde 

bulunmuştur: 

Beźlü’l-māǾūn fį fađli’ŧ-ŧāǾūn: Şeyħ Şehābüddįn bin Ĥacer yani İbn Hacer el-

Askalânî’nin (ö. 852/1449) iki kızını veba hastalığından kaybetmesi üzerine yazmaya 

başladığı eserdir. Ancak kitap tamamlandığında diğer iki kızını da aynı hastalıktan 

kaybetmiştir.251 (40a) 

Esbāb ve ǾAlāmāt: Necîbüddîn es-Semerkandî’nin (ö. 619/1222) tıpla ilgili 

ve birçok esere kaynaklık eden el-Esbâb ve’l-alâmât adlı eserinin adıdır.252 (44a) 

2.5.6.2.9 Felsefe, Kelam ve Diğer Konular:  

Mevlânâ, Mesnevî’de anlattığı hikâyelerde felsefe, kelam, fıkıh ve itikadî 

konularla ilgili görüşlerini ileri sürmüştür. Bu bağlamda, şârih-i Mesnevî Sarı 

Abdullah Efendi de mevzu bahis konularla ilgili bazı kaynaklara göndermelerde 

bulunmuştur:  

İrşād: Tam adı Şerhü’l-İrşad fi Usuli’l-İ’tikâd olan bu eser, Mukterah olarak 

tanınan Takıyyüddin Muzaffer bin Abdullah bin Hüseyin eş-Şafii’nin İmâmü’l-

Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) el-İrşâd adlı eserine yazdığı Arapça 

şerhtir.253 (35b) 

Ķaśįde-i Tāǿiyye: Sultânü’l-âşıkîn olarak tanınan İbnü’l-Fârız’ın (ö. 

632/1235) eseri.254 (23a) 

Milel ve Niĥal: Ebu’l-Feth-i Şehristânî’nin (ö. 548/1153) dinler, mezhepler 

ve felsefe tarihine dair eseridir.255 (78b) 

                                                
250 Mehmet Reşit Özbalıkçı, “İbn Hişâm en-Nahvî”, DİA, C: XX, İstanbul, 1999, s. 74-77. 
251 M. Yaşar Kandemir, “İbn Hacer el-Askalânî”, DİA, C: XIX, İstanbul, 1999, s. 514-531. 
252 Mahmud Kaya, “Necîbüddîn es-Semerkandî” DİA, C: XXXII, İstanbul, 2006, s. 490. 
253 İlyas Üzüm, “el-İrşâd”, DİA, C: XXII, İstanbul, 2000, s. 455-456. 
254 Süleyman Uludağ, “İbnü’l-Fârız”, DİA, C: XXI, İstanbul, 2000, s. 40-43. 
255 Ömer Faruk Harman, “el-Milel ve’n-Nihal”, DİA, C: XXX, İstanbul, 2005, s. 58-60. 
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Şerĥ-i Dįvān: Kâdî Mîr Hüseyin Meybüdî’nin (ö. 909/1503-1504) Şerh-i 

Dîvân-ı Alî İbn Ebî Tâlib adlı eseridir.256 (32b) 

Şerĥü’l-Maķāśid: Sa’deddin el-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) kelâma dair telif 

ettiği kendi eseri olan el-Makāsid’e yazdığı şerhtir.257 (35b) 

Şifā: İbn-i Sînâ’nın (ö. 428/1037) mantık ve nazarî felsefe disiplinlerine dair 

meşhur eseridir.258 (45b)  

Telvįĥāt: Meşhur filozof Şehâbüddîn-i es-Sühreverdî el-Maktûl’ün (ö. 

587/1191) Kitâbü’t-telvîhâti’l-levhiyye ve’l-arşiyye isimli eseridir.259 (45a)  

2.5.7 İsmi Geçmeden Gönderme Yapılan Kaynaklar  

 Yukarıda verilen eserler, Sarı Abdullah Efendi’nin kaynağını belirterek 

alıntı yaptığı eserlerin listesidir. Bu eserler dışında Abdullah Efendi aldığı metnin 

kaynağını belirtmeden birçok eserden alıntı ve iktibas yapmıştır. Esasında kaynağını 

belirtmeden yaptığı iktibaslarda da dönemin iktibas ve alıntı anlayışına uygun olarak 

çoğunlukla müellifin veya şairin adı belirtilmiştir. Ne var ki Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’de alıntının kaynağı ve yazarı belirtilmeden verilen iktibasların da sayısı az 

değildir. Bu gibi alıntılara örnek olarak Şirazlı Sadî’nin (ö. 691/1291) Gülistan ve 

Bostan adlı eserleri, Şirazlı Hâfız’ın (ö. 792/1390 [?]) Dîvân’ı, Nizâmî’nin (ö. 

611/1214 [?]) eserleri, Nesîmî’nin (ö. 820/1417) Türkçe ve Farsça şiirleri Abdullah-ı 

Bosnevî’nin (ö. 1054/1644) ya da kendisinin olan Gülşen-i Râz’ı ve benzeri eserlerin 

de muhtevası yer yer kaynağı belirtilmeden Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de 

alıntılanmıştır.  

2.5.8 Farsça Alıntıların Değerlendirilmesi 

 Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin hacminin büyüklüğünde Abdullah 

Efendi’nin Arapça ve Farsçadan ciddi miktarda alıntı yapmasının payı büyüktür. 

Şerh, özellikle Kur’ân eksenli telif edildiğinden dolayı eserde en çok başvurulan 

kitaplar Kur’ân ve tefsîr kitaplarıdır. Bununla birlikte, eserde farklı konular ve 

kavramlar söz konusu olduğunda yer yer Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler de 

                                                
256 H. Bekir Karlığa, “Kâdî Mîr Meybüdî”, DİA, C: XXIV, İstanbul, 2001, s. 118-119. 
257 Mustafa Sinanoğlu, “el-Makâsid”, DİA, C: XXVII, İstanbul, 2003, s. 455-456. 
258 İlhan Kutluer, “eş-Şifâ”, DİA, C: XXXIX, İstanbul, 2010, s. 131-134. 
259 İlhan Kutluer, “Sühreverdî, Maktûl”, DİA, C: XXXVII, İstanbul, 2010, s. 36-40. 
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verilmiştir. Bu üç dil arasında şiir olarak en çok alıntı yapılan dil Farsçadır. Farsça 

kaynaklar arasında ise, yine konu ve şerh edilen beyit ve kavram itibariyle, Mesnevî 

ve Gülşen-i Râz gibi eserler ve Senâî, Attâr, Câmî, Sultan Veled’in mesnevileri, 

Kâsım-ı Envar, Kemâl-i Hocendî, Nizâmî ve Şems-i Mağribî gibi isimlerin 

eserlerinin yanı sıra, adı geçenlere nazaran az da olsa Hâfız ve Sadî gibi şairlerin 

şiirlerine rastlanmaktadır. Hâfız ve Sadî’nin şiirlerinin muhtevası ve az olması, bu iki 

şâirin şiirlerinin kaynaklardan değil, Abdullah Efendi’nin kendi ezberinden şerhe 

dahil ettiği hissini uyandırmaktadır. Ne var ki diğer şâirlerden alınan pasajların uzun 

ve art arda olması, onların ana kaynaklardan iktibâs edildiğini göstermektedir. 

Bununla birlikte, iktibâs edilen bazı şiirlerin birebir tekrar edilmesi ve bunların 

oranının pek de az olmaması, Abdullah Efendi’nin yer yer tekrara düştüğünü 

göstermektedir. 

 Esasında Anadolu’da telif edilen Mesnevî şerhlerine bakıldığında hiçbir 

Mesnevî şârihinin Abdullah Efendi kadar Horasan tasavvuf geleneğinin büyük 

temsilcileri olan Senâî (ö. 525/1131 [?]) ve Ferîdüddîn-i Attâr (ö. 681/1221) gibi 

mutasavvıf şairlerin eserlerinden iktibasta bulunmadığı gözlemlenmektedir. 

Menâkıbu’l-ârifîn’de Mevlânâ’nın dilinden şöyle bir cümle nakledilmektedir:  

 “Attâr’ın sözleriyle meşgul olan, Hakîm Senâî’nin sözlerinden yararlanır 

ve onun sözlerini ve sırlarını anlar. Senâî’nin sözlerini tam bir ciddiyetle okuyanlar 

da bizim sözlerimizin nurunun sırrına vâkıf olur.”260 

 Yukarıdaki cümleden anlaşıldığı üzere, Mevlânâ mütevazı bir şekilde 

kendi düşüncelerinin anlaşılması için bu iki büyük mutasavvıfın da düşüncelerine 

vâkıf olmak gerektiğini vurgulamaktadır.261 Gerçekten de Abdullah Efendi 

Menâkıbu’l-ârifîn’deki bu cümleyi âdetâ dikkate almış ve Mesnevî şerhinde sık sık 

bu iki şairin şiirlerine yer vermiştir. Ne var ki Attâr ile ilgili yaptığı iktibaslarda 

büyük talihsizlik yaşamıştır. Yakın dönemde yapılan araştırmalar, IX. hicrî asırda ve 

Nîşâbur’da başka bir Attâr’ın kendini Ferîdüddîn-i Attâr olarak tanıttığını 

                                                
260 Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yayınları, 2006, s. 214. 
261 Bu konuyla ilgili bkz. Hicabi Kırlangıç, “Mevlânâ’da Senâî Etkileri”, Nüsha, yıl: IX, sayı: 28, 
2009/I, s. 7-32; Mehmet Necmettin Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, 
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8, sayı: 19, Ankara, 2007, s. 55-77; Osman Nuri 
Küçük, “Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î”, Tasavvuf İlmî ve 
Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6, sayı: 14, Ankara, 2005, s. 455-472. 
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ispatlamıştır. Bu Attâr, Attâr-ı Tûnî olarak tanınmakta olup gulat-ı şiadandır.262 

Dolayısıyla, Sarı Abdullah Efendi farkında olmadan mezhep ve meşrep olarak 

Ferîdüddîn-i Attâr’dan çok farklı olan birinin eserlerini kendi eserine dahil etmiştir. 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de Mevlânâ’yı sadece İbn-i Arabî düşüncelerine göre 

değil, aynı zamanda Senâî ve Attâr düşüncelerine göre şerh etme çabasına giren Sarı 

Abdullah Efendi’nin Attâr hususunda büyük bir talihsizlik yaşamış ve yanılgıya 

düşmüş olduğu görülmektedir.  

2.5.9 Abdullah Efendi’ye göre Mesnevî- Kur’ân İlişkisi 

Sarı Abdullah Efendi’ye göre Mesnevî Kur’ân’ın batınları yani içyüzleri ve 

sırlarıdır:  

...bā-ħuśūś kāşifü’l-esrār Mevlānā Ħudāvendigār’uñ Meŝnevį-i Şerįf’de olan 

taĥķįķātı, tefāsįr-i buŧūn-ı Ķurǿān-ı kerįmdür.263  

Mevlânâ, Mesnevî’nin birinci cildinin Arapça dîbâcesinde Mesnevî’nin 

“Keşşâfü’l-Kur’ân” olduğunu söylemektedir. Abdullah Efendi’nin Mesnevî şerhine 

baktığımız zaman en çok bu mesele üzerine yoğunlaştığını ve Mesnevî’nin 

Kur’ân’daki sırları sunan bir kitap olduğunu vurgulamaya çalıştığını görüyoruz.264 

Abdullah Efendi şerhinde on beşten fazla Arapça ve Farsça tefsir kitabının adını 

zikredip söz konusu kitaplardan alıntılar yapmıştır.  

Arapçaya ve Kur’ân’a iyi derecede vâkıf olan Abdullah Efendi, Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’de yer yer birçok ayeti tefsir etmiş ve hatta yeri gelince tefsirlerle 

ilgili kendi yorumlarını da dile getirmiştir. Şöyle ki Sarı Abdullah eserinde sadece 

Mesnevî şarihlerinin görüşlerini değerlendirmekle kalmayıp tefsir konusunda da 

kendi görüşlerini bildirmiştir. Mesela 32b’de ve Mesnevî’nin altı cilt olduğuna 

sebepler sunarken ayetlere göre yer ve göklerin altı günde yaratılışına dair 

müfessirlerin görüşlerini aktardıktan sonra şöyle demektedir:  

                                                
262 Bkz. Ghazal Mohajerizadeh, “Hulûl-i Attâr ve Attârhâ-i Hulûlî (Berresi-i Menşe’-i Peydâyiş-i 
Feridüddin Attârha-yı Gayr-ı Vakıî”, Mutalaât-ı İrfânî, Danişkede-i Ulum-i İnsani Danişgah-ı Kaşan, 
sy 16 (sonbahar ve kış), Kâşân, 1391, s. 241-57. 
263 Bkz. metin 12a. 
264 Abdullah Efendi Şerh’inin başka yerinde de Ku’rân-Mesnevî benzerliğini dikkat çeker. Bkz. metin, 
33a. 
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Velākin bu faķįr-i kem-dirāyenüñ daħı ħāŧırına anlardan mā-Ǿadā bir nükte-i 

maǾķūle daħı lāyiĥa olup cevāb-ı evvelden aǾlā ve cevāb-ı ŝānįye aķreb olmaġla śaff-

ı vasaŧda maķām gösterüp 265خیر الامور اوسطها  maǾnāsını ifhām eyledük. Cevāb-ı evvel: 

meŝelā on iki burūcuñ ibtidāsı ĥamel iken...266 

Başka bir husus, Sarı Abdullah Efendi’nin eserine Fatiha suresinin tefsiriyle 

başlamasıdır.267 Abdullah Efendi eserinin girişinde Fatiha suresinin tefsirini vererek 

tefsir ilminde de sağlam bir eğitim gördüğünü göstermektedir. Eserin devamında 

kendisinden önce yazılmış olan tefsirler ve haşiyelere yaptığı başvururlarla, hem bu 

eserlere ulaştığını hem de onlar üzerine görüş bildirecek derecede bu ilme vâkıf 

olduğunu vurgulamaktadır. Kendisinden önceki büyük müfessirlerin görüşleri 

üzerine kendi görüşlerini de bildirmekten çekinmeyen Sarı Abdullah Efendi’nin 

tefsir ilmine dair müstakil bir eser kaleme almaması düşündürücüdür.  

 2.6 Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin I. Cildinin Muhtevası 

Bu bölümde Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin birinci cildinin içeriği ve bu 

cildin Mesnevî’nin birinci cildinin hangi bölümlerini kapsadığına dair bilgi 

verilecektir. 

2.6.1 Şerh’in Muhtevası 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin ilk cildi, matbu olarak 520 sayfa hâlinde Tasvîr-

i Efkâr matbaasında 13 Cemâzilâhir 1287/10 Eylül 1870 tarihinde basılmıştır. Matbu 

nüshanın başında bir de Sarı Abdullah Efendi’nin biyografısi iki sayfa hâlinde 

verilmiştir. Bu cilt, Mesnevî’nin ilk cildinin ilk 876 beytine kadar olan bölümü 

içermektedir. Abdullah Efendi’nin Mesnevî şerhinin ilk cildi besmele ve naattan 

sonra genel olarak şu kısımları ihtiva eder:  

Fatiha tefsîri, Mesnevî’nin anlaşılması için Sarı Abdullah Efendi’ye göre 

bilinmesi gereken bazı tasavvufî kavramların açıklamaları (örneğin hazerât-ı hams, 

rûh-ı a’zam, âlem-i lâhût, atvâr-ı seb’a vs.), Mevlânâ’nın babası Sultânu’l-Ulemâ ve 

Mevlânâ’nın hayatı hakkında bilgiler, Seyyid Burhâneddin-i Tirmızî ve Şems-i 

Tebrîzî Menkıbeleri, Çelebî Hüsâmeddin ve Sultan Veled menkıbeleri, mürşid-i 

                                                
265 İşlerin hayırlısı vasat olanıdır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 391, nr. 1247). 
266 Bkz. metin, 32b. 
267 Bkz. metin, 3a ve 3b. 
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kâmil talep edilmesi hakkında mev’ize, Mesnevî’nin Arapça dîbâcesi ve ilk 876 

beyti.  

Beyitlerin tercüme ve şerhi sırasında Abdullah Efendi birçok tasavvufî kavramı 

açıklamaktadır. Tasavvufi konuların Mesnevî’nin anlaşılması için ön bilgi olarak 

bilinmesi gerekiyorsa, Abdullah Efendi şerhini yapacağı beyitlerden evvel bu 

konuları ele almaktadır.  

2.6.2 Şerh’in Mesnevî’ye Göre Muhtevası 

Bu kısımda Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin I. cildi olarak kurduğumuz metnin 

Mesnevî’ye göre hangi bölümleri ihtivâ ettiğine dair bilgi verilecektir. 

2.6.2.1 Arapça Dîbâce  

Arapça dîbâce, muhtemelen Mesnevî’nin ilk cildi tamamlandıktan sonra Mevlânâ 

tarafından imlâ ettirilmiştir. Mukaddime Mesnevî’nin manzum kısmının aksine 

besmele ile başlasa da geleneğe uygun olacak şekilde naat vs. gibi bölümlere yer 

vermemektedir. Bu kısa mukaddime üç bölüm olarak sınıflandırılabilir:  

İlk bölümde Mevlânâ Mesnevî’nin “kitap” olduğunu, “din temellerinin 

temellerinin temeli” olduğunu ve “Allah’ın en büyük fıkhı, aydın şeri’ati ve 

reddedilemez delili” olduğunu söyleyerek Mesnevî’yi hem tanımlar hem de yer yer 

Kur’ân ayetleriyle tavsif eder. Mevlânâ’ye göre Mesnevî “gönüllere şifâ, hüzünlere 

cilâ”dır; keşşâfü’l-Kur’ân’dır, yani “Kur’ân’ı iyiden iyiye açar, açıklar.” Mevlânâ bu 

tanımları verirken, “az, çoğa delâlet eder, bir avuç buğday kocaman harmana delâlet 

eder,” diyerek, bu tanımları ve tavsîfleri noktalar. Bu kısımdaki en önemli mesele, 

Mevlânâ’nın kendi eserini “mesnevi” ve “kitap” olarak tanıtmasıdır. Bir nazım 

biçimi olarak her beytin kendi içinde kafiyeli olduğu mesnevi kelimesi,268 bu “kitap” 

telif edildikten sonra daha çok Mesnevî-i Ma’nevî olarak bilinecek ve “mesnevi” 

denince ilk akla gelen Mesnevî olacaktır.269  

                                                
268 Mesnevi kelimesinin anlamı için bkz. Mustafa Çiçekler, “Mesnevi”, DİA, C: XXIX, İstanbul, 
2004, s. 320-322.  
269 Esasında, Mevlânâ ve Mesnevî’sinden sonra, bu iki kelimeye yüklenen anlamlar da değişmiştir. 
“Efendimiz, mevlamız” anlamında olan ve birçok din adamı ve âlim için kullanılan “Mevlânâ” 
kelimesinde Mevlânâ ile birlikte anlam daralması olmuştur. Nitekim nazım biçimi olarak bilinen 
“mesnevi”nin de andırdığı ilk anlam nazım biçimi değil, Mevlânâ’nın eseri olmuştur. 
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İkinci bölümde Mevlânâ önce kendini “Hüseyn’in oğlu Muhammed’in oğlu, 

Belhli Muhammed” olarak tanıtır ve yine Mesnevî’nin birkaç sıfatını sayarak, 

Mesnevî’yi “Hasan’ın oğlu Muhammed’in oğlu Şeyh Hasan”ın istid’âsı üzerine 

“uzatmaya çalıştığını” ifâde eder. Bu bölümdeki tanımlar ve tavsîfler Mesnevî’den 

daha çok Hüsâmüddîn Çelebî’ye yöneliktir. Mevlânâ’nın cümlelerinden anlaşılıyor 

ki, Eflâkî’nin Mesnevî’nin yazılışı hususunda anlattıkları yanlış değildir. Şöyle ki 

Mevlânâ’nın gazellerinin hacmi epey arttığında Çelebî Hüsâmüddîn, Mevlânâ’dan 

Senâî’nin İlâhî-nâme’sine benzer bir eser yazmayı ricâ eder. Mevlânâ da sarığından 

ilk on sekiz beyti ihtivâ eden bir kâğıdı Çelebî’ye uzatır ve böylece, zâten kendisinin 

de böyle bir şey düşündüğünü hattâ ilk on sekiz beytini yazdığını ifâde eder.270 

Ayrıca, Eflâkî’nin ifadelerinden bu Arapça mukaddimenin daha sonra ve 

muhtemelen cilt tamamlandıktan sonra eklendiği düşünülebilir. Bundan sonra, Çelebî 

Hüsâmüddîn Mevlânâ’nın kâtibi olacaktır ve gazellerin yazılışında gösterdiği 

gayretten daha fazlasını Mesnevî’yi yazarken gösterecektir. Mukaddimenin bu 

bölümünde Mevlânâ, Hüsâmüddîn’i “efendim, dayancım, güvencim, bedenimin 

ruhu, bugünüm ve yarınımın azığı, âriflerin muktedâsı, vaktin Bâyezîd’i ve zamanın 

Cüneyd’i” gibi ifâdelerle tanımlar. Ayrıca onun “Ahi” ve “Urmiyeli” olduğunu ifâde 

ederek intisâbı ve memleketi hakkında da bilgi verir.271  

Üçüncü bölümde ise ikinci bölümde başlatılan dua ifâdelerinin devamı olarak 

Arapça bir beyitten sonra, hamdele ve salvele ifâdeleri yer almaktadır. Arapça 

mukaddime, Mesnevî’nin tenkitli metninde s.1-2 arasında, Yazmalar Kurumu 

tercümesinde ise s. 31-32 arasında yer almaktadır. Bu kısmın metni ve şerhi 

çalışmamıza esas aldığımız nüshada 12b-17b varakları arasında bulunmaktadır. 

Bu Arapça dîbâcenin ilk bölümünde Mevlânâ Mesnevî’den “Keşşâfü’l-Kur’ân” 

olarak bahsetmektedir. Abdullah Efendi, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de bu ismin 

üzerinde özellikle durmuş ve her fırsatta Mesnevî’nin âdetâ Kur’ân’ın bir tefsiri 

olduğunu vurgulamaya çalışmıştır. 

                                                
270 Ahmed Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 556-557. 
271 Abdullah Efendi’nin metninde “ahi” kelimesi yoktur. Bkz. s. 59. 
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2.6.2.2 Neynâme ve 19-35. Beyitler  

Mesnevî’nin ilk on sekiz beytine “Ney-nâme” de denmiştir. Bu beyitlerin bizzat 

Mevlânâ’nın kendi kaleminden yazıldığına göre, ilk on sekiz beyit “küllî ve cüz’î 

bütün sırları açıklayan bir cüz”272 olarak kabul edilip ilgi görmüştür. Özellikle de 

Arapça mukaddimede “Mesnevî’yi uzatmaya çalıştım” anlamındaki ifâdesi, sanki 

Mesnevî’nin aslı ve özü bu on sekiz beyitten oluşmaktadır gibi bir düşüncenin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Gölpınarlı, şerhinde on sekiz sayısı üzerinde durur ve ism-i 

Azam olan “Hayy’in” ebced harfleri ile on sekize tekabul ettiğini ve eskilere göre 

âlemlerin on sekiz olduğunu anlatır.273 Ne var ki Sarı Abdullah Efendi kendi şerhinde 

husûsi olarak ilk on sekiz beytin şerhi ve neden Mevlânâ’nın on sekiz sayısını 

seçtiğine dair ayrıntılı bir bahis açmaz. Gölpınarlı’nın bahsettiği âlemlerin on sekiz 

olması hususunda ise 507.beytin şerhini yaparken, ehl-i âlemin de âlemler gibi on 

sekiz olduğunu ifâde eder.274 Dr. Muvahhid Mesnevî’nin tenkitli metninde bu ilk on 

sekiz beyti (8+6+4) şeklinde yayımlamıştır. Makul bir bölümlendirme olarak 

görürünen bu ayrımın sebebi, beyitlerin anlamıdır. Mesnevî’nin ilk beyti olan “Dinle 

bu ney nasıl şikâyet ediyor; ayrılıkları nasıl anlatıyor.” beytinden sonraki yedi beyit, 

neyin anlattıklarıdır. Kamışlıktan kesilen neyin feryâdıyla kadın erkek herkes 

inlemiştir. Ney, iştiyâk derdini anlatmak üzere ayrılıktan şerha şerha olmuş bir gönül 

aramakta ve başına gelenleri, sırrının aslında iniltilerinde olduğunu ancak göz ve 

kulağın bu sırrı idrâk etmeye kâdir olmadığını ifade etmektedir.  

Âdeta bir girizgâh olan 9.-14. beyitlerde “ney”in ne olduğu işlenir. Ney yel değil, 

ateştir. Bu ateş ise aşk ateşidir. Nitekim şarabın coşkunluğu da aşktandır. Ney, 

dostundan ayrı düşenin yoldaşıdır ve neyin perdeleri bizim perdelerimizi de 

yırtmıştır. Ney, Mecnun’un hikâyesini anlatır ve kan dolu yollardan söz eder. O, hem 

zehirdir hem panzehirdir.  

15.-18. beyitlerde ise günlerin geçtiği ancak bunun üzülecek bir durum olmadığı, 

pişmemiş olanın pişmişin hâlinden anlamayacağı ve işte bu yüzden sözü kısa kesmek 

geretiği ifâde edilmiştir. İlk on sekiz beyit Mesnevî’nin tenkitli baskısında s. 3-4, 

                                                
272 Ahmed Eflaki, a.g.e. s. 556. 
273 Mevlânâ Celalüddin Rumi, Mesnevi ve Şerhi, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, C. 1, Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul, 1973, s. 28-29. 
274 Bkz. Metin, 77b-79a. 
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Yazmalar Kurumu yayınında s. 33 ve Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de ise şerhleri ile 

birlikte 18b-27a varakları arasında yer almakdır. Dokuz varağın bu beyitlere 

ayrılması, Sarı Abdullah Efendi’nin bu beyitleri şerh ederken acele etmediğini ve 

anlatılması gerektiğini düşündüğü konuların olduğunu gösterir.  

Mesnevî’nin 19.-34. beyitlerine bakıldığında ise, 19.beyitte Mevlânâ’nın 

muhatabına “Bağı çöz, özgür ol ey oğul! Ne zamana kadar altın ve gümüşe bağlı 

kalacaksın?” diye seslendiğini ve “kanaat” dersi verdiği görülmektedir. 22.-34. 

beyitler ise aşk, âşık ve maşûk ile ilgilidir. Bu beyitler Mesnevî’nin tenkitli neşrinde 

s. 4-5, Yazmalar Kurumu yayınında s. 33-34 arasında ve Cevâhir-i Bevâhir-i 

Mesnevî’de ise şerhleri ile birlikte 27a-31a varaklarında yer almaktadır.  

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de 34. beytin sonunda Sarı Abdullah Efendi Türkçe 

ve Arapça münâcâtlara yer vermiştir ve bu beyitten sonra Mesnevî’nin ilk hikâyesi 

olan “Padişah ve Cariye” hikâyesine başlamadan önce Mesnevî’nin yedi defter değil 

altı defter olduğuna dair bir bölüm ayırmıştır.275 

 2.6.2.3 Padişah ve Cariye Hikâyesi 

“Padişah ve Cariye”, Mesnevî’nin ilk hikâyesidir. “Âşık şoden-i pâdişâh ber 

kenîzek-i rencûr ve tedbîr kerden der sıhhat-ı û” yani “Padişahın hasta cariyeye âşık 

olması ve onun iyileşmesi için tedbir alması” başlıklı bu hikâyenin özeti şöyledir:  

Geçmiş zamanlarda hem dünya hem de din mülküne sahip bir padişah vardır. Bu 

padişah günlerden bir gün yakınlarıyla birlikte ava çıkar. Yolda bir cariye görür ve 

ona âşık olur. Cariyeyi satın alır ve sarayına götürür. Ezkaza cariye hastalanır. Bu 

durum üzerine padişah tüm maharetli tabipleri toplar ve onlara “Cariyenin de benim 

de canım artık size emanettir. Onu iyileştirene hazinemin kapısını açacağım.” der. 

Kendi ilimlerine güvenen ve Allah’ın kaderini görmezden gelen iddialı tabipler 

                                                
275 Mesnevî’nin yedinci cildi meselesi ile ilgili bkz. Mehmet Ünal, “Mesnevî’nin Yedinci Cildinin 
Sıhhati İle İlgili Görüş ve Tespitler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 9, Sayı: 42, 2016 s. 
395-403; Erdoğan Taştan, “İsmâîl Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi (Mecmû’atü’l-leyâ’if ve 
Matmûratü’l-Ma’ârif) I.Cilt, Çeviriyazı-İnceleme,” (basılmamış doktora tezi) Marmara Üniversitesi 
TAE, İstanbul 2009, s. 14-16; İsa Çelik, “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Yedinci Cildi Üzerine”, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 20, s. 85-98; Abdülbâkî Gölpınarlı, “Mesnevî’nin VII. 
Cildi” Şarkiyat Mecmuası, C: 6, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, s. 11-18.; 
Semih Ceyhan, “İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi”, (basılmamış doktora tezi) Uludağ Üniversitesi 
SBE, Bursa, 2005, s. 321-369 
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ellerinden geleni yaparlar ancak Cariye’yi iyileştiremezler. Hatta Cariye’nin hâli 

daha vahîm olur.  

Padişah doktorların âcizliğini görünce soluğu câmide alır. Ağlayarak dua eder ve 

Allah’tan bir çare diler. Ağlayış ve dua sırasında uyuyakalan Padişah, rüyasında bir 

“Pîr” görür. Pîr, Padişah’a “Müjdeler olsun, hâcetlerin revâ oldu, yarın yabancı biri 

yanına gelirse bizdendir ve becerikli bir tabiptir, ona güven.” der.  

Ertesi gün, vadedilen tabip gelir ve Padişah’ı bulur. Padişah onu hasta yatan 

Cariye’nin başucuna götürür. Tabip, becerisi ve tecrübesiyle Cariye’nin hastalığının 

fiziksel olmadığını fark eder ve bazı sorular sorarak aslında onun Semerkant’ta bir 

kuyumcuya âşık olduğunu ve bu yüzden hasta düştüğünü anlar. Tabip, Semerkantlı 

kuyumcunun saraya getirilmesi gerektiğini söyleyince Padişah gereğini yapar. Sonra, 

yine Tabip’in talimatı üzerine onları evlendirir ve onlar altı ay kadar birlikte mutluca 

yaşarlar. Ancak bu süre içinde Tabip, Allah’ın gönderdiği işaretler doğrultusunda 

kuyumcuyu yavaş yavaş zehirler. Kuyumcunun giderek çirkinleştiğini gören cariye 

ondan soğur. Kısa bir dönem sonra kuyumcu ölür ve cariye ona olan aşkını unutur.  

Bu hikâye Mesnevî’nin tenkitli metninde 213 beyitten oluşmakla birlikte, (35.-

248. beyitler.) 5-18. sayfalar arasında, Yazmalar Kurumu neşrinde s. 34-41 arasında 

(35.-246. beyitler) ve Sarı Abdullah Efendi’nin şerhinde ise 35.beyitten itibaren 

başlayıp ve 247. beyitte bitmek üzere 33b-54b varakları arasında yer almaktadır. 

 2.6.2.4 Bakkal ve Papağan Hikâyesi 

Bu hikâye, “Padişah ve Câriye” hikâyesinin sonunda yer alan kısa bir hikâyedir. 

Mevlânâ “Padişah ve Câriye” hikâyesinin son kısmında Tabip’in Cariye’yi 

öldürmesinin sebebinin şehvet ve nefis olmadığını ve bu olayın Hz. Hızır’ın 

birçocuğun boğazını kestiği olaya benzediğini açıklar ve hikâyeyi okuyan veya 

duyan muhatabını yersiz mukayese yapmasın diye tembih eder. Bu bölümün 

sonundaki beyitte “kıyâs” mefhumu geçmesi üzerine anlatılan hikâyenin özeti 

şöyledir:  

Bir bakkalın yeşil renkli, sesi güzel ve konuşan bir papağanı vardır. Papağan 

âdeta dükkanın bekçisidir. İnsanlarla insan gibi konuşur, papağan gibi ötmekte ise 

pek becerikliydi. Günlerden bir gün bakkal evine gider ve papağanı bekçi olarak 

dükkanda bırakır. Birdenbire bir kedi farenin peşinden dükkanın içine atlar. Ne var ki 
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papağan kedinin kendisine saldırdığını düşünerek can havliyle kaçmaya çalışır ve bu 

sırada gül yağını devirir. Bakkal dükkana dönünce ortalığı yağlar içinde ve elbiselere 

yağ bulaşmış vaziyette bulur. Bunun üzerine kızar, papağanın kafasına vurur ve bu 

vuruşla papağan kel olur. Sonraki günlerde papağan konuşmaz ve ötmez olur. Bakkal 

adam bu duruma içerler ve âh eder. Papağanı tekrar konuşsun diye adaklar adar, 

açların karnını doyurur. Üç gün üç gece sonra, ümitsizce dükkanında otururken ve 

kuş konuşsun diye bin türlü maskaralık yaparken birdenbire sokaktan dazlak bir 

Cavlakî geçer. Cavlakî adamı gören papağan ona seslenir: “Ey kel adam! Sen neden 

kellere karıştın? Yoksa sen de mi yağ şişesini devirdin?” Bunu duyan halk papağanın 

yersiz mukayesesine güler.  

Hikâye, Mesnevî’nin tenkitli neşrinde s.18-19 ve 249.-266. beyitler arasında, 

Yazmalar Kurumu neşrinde s. 41-42 ve 247.-262. beyitler arasında, Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’de ise 248.-266. beyitler olarak şerhleriyle birlikte 54b-55a 

varakları arasında yer alır. Bu hikâyeden sonraki altmış beyitte ve diğer hikâyeye 

başlamadan önce, Mevlânâ “kıyas” ile ilgili bazı başka örnekler vermektedir. 

 2.6.2.5 Hristiyan Öldüren Yahudi Padişah: 

“Dâstân-ı Ân Pâdişâh-ı Cehûd ki Nasrâniyân râ Mîkoşt ez Behr-i Ta’assub” yani 

“Taassup İçin Hristiyanları Öldüren O Yahudi Padişahın Hikâyesi”, Mesnevî’nin en 

meşhur hikâyelerinden biridir. Özeti ise şöyledir:  

Hz. İsâ (a.s.) döneminde zâlim ve Hristiyanlık düşmanı olan bir padişah varmış. 

O padişah, Musa’nın ve İsa’nın yolunun ayrı olduğunu düşündüğü için Hristiyanlara 

zulm eder, Hristiyanlık’ı yok etmeye çalışırmış. Öyle ki padişahlığı süresince yüz 

binlerce mü’min hristiyanı öldürmiş. Bu padişahın düzenbaz sahtekâr bir veziri 

varmış. Vezir padişaha “Bu hristiyanları daha az öldür, öldürmek çözüm değil. Din 

dediğin gizli sırdır.” demiş. Padişah “Peki buna çare nedir?” diye sorunca, vezir 

“Dünyada gizli veya âşikâr hristiyan kalmasın istiyorsan, benim burnumu kulağımı 

kes sonra dar ağacına asmak üzere halkı topla. O sırada birinin şefâatiyle beni affet 

ve hristiyanların arasına bırak. Ben onların arasına fitne sokmayı bilirim. Onlara ben 

gizli hristiyan idim, padişah durumu fark edince beni bu hale getirdi derim” demiş. 

Bu vezir, Hristiyanlık ve İncil’i çok iyi bilirmiş. Padişah onun burnunu ve kulağını 

kestikten sonra işe başlamış ve yüz binlerce Hristiyan’ı başına toplayıp İncil’i 
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anlatmış. Bunun üzerine, avam vezirin hilesine kanmış. Ne var ki hristiyanların 

âkilleri vezirin bu hilesini anlıyor ve görüyorlar.  

Bu sırada padişah ile vezir gizliden gizliye haberleşiyorlardı. Vezir, fitne için 

hazırlıklarını yapıyordu. O dönem, hristiyanların başında on iki emir vardı ve bu on 

iki emirin hepsi vezire bağlanmıştı. Vezir, her bir emir için başka bir tomar hazırladı. 

Bu tomarların her birinde başka bir şey yazılıydı ve birbirinden farklı hükümler 

bulunmaktaydı.  

Bir süre sonra, vezir başka bir düzen kurdu. Artık halka vaaz vermiyor ve 

inzivaya çekiliyordu. Vezirin vaazlarına alışmış olan halk, onu tekrar aralarında 

görmek için sabırsızlansa da vezir bunu kabul etmiyordu. Her ne kadar ısrar etseler 

de inzivadan çıkmayı kabul etmeyen vezir, on iki emiri teker teker ve ayrı ayrı 

yanına çağırdı ve kendisi öldükten sonra halife ilan etmek üzre, her birine ayrı bir 

yazı verdi. Sonra inzivada kendi canına kıyıp intihar etti. Vezir ölünce, halk emirlere 

“Halife kim olacaktır?” diye sorunca, on iki emirin her biri elinde bir hüküm, “Halife 

benim!” diye ilan edince, hristiyanlar arasında fitne koptu.  

Bu hikâye, Mesnevî’nin tenkitli neşrinde s. 23-45 ve 328.-745. beyitler arasında, 

Yazmalar Kurumu neşrinde ise s. 44-59, 324-739. beyitler arasında ve Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’de ise bu bölüm 329. beyitte başlayıp 748.beyitte bitmek üzere, 

şerhleriyle birlikte 63b-95b arasında yer alır. Bu hikâyenin içinde iki kısa hikâye de 

bulunmaktadır. Bu iki hikâyeden “Şaşı çırak ve ustasının hikâyesi” başlıksızdır. İki 

beyitten oluşan “Halîfe’nin Leylâ’yı görmesinin hikâyesi” ise başlıklıdır.  

2.6.2.5.1 Şaşı Çırak Hikâyesi:  

Bu hikâye, yukarıda geçen yahudi padişahın İsâ ve Musâ’nın (a.s.) yollarının 

aynı olduğunu görmemesi ve Hak yolunu tanımakta şaşı gibi biri iki gördüğünü 

anlatan altı beyitlik bir hikâyedir ve başlıksızdır:  

Usta, şaşı çırağına “Hadi çabuk odadan o şişeyi getir!” deyince şaşı, biri iki 

gördüğü için “İki şişeden hangisini getireyim?” diye sordu. Ustası “Orada iki değil 

tek şişe var,” deyince şaşı çırak “Beni kınama usta, iki şişe var,” dedi. Usta bunu 

duyunca kızdı ve “Öyleyse iki şişeden birini kır!” dedi. Şaşı şişelerin birini kırınca 

ikisi de kırılmış oldu.  
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Bu hikâye Mesnevî’nin tenkitli metninde s. 23 ve 331.-336. beyitler arasında, 

Yazma Eserler Kurumu neşrine göre s. 44 ve 327.-331. beyitlerde Cevâhir-i Bevâhir-

i Mesnevî’de ise ise 332.-337. beyitler arasında olmak üzere 64a’da yer almaktadır.  

2.6.2.5.2 Leylâ ve Halîfe Hikâyesi:  

İki beyitten oluşan “Kıssa-i Dîden-i Halîfe Leylî râ” yani “Halife’nin Leylâ’yı 

görmesinin hikâyesi” başlıklı bir hikâyedir. Önceki beyitlerde avamın iyiyi kötüden 

ayıramama ve taklit güçlerinin bir işe yaramamasının devamında gelen bu hikâye 

şöyledir:  

Halife, Leylâ’yı görünce ona “Mecnun’un uğruna perişan olduğu o kişi sen 

misin? Senin diğer güzellere göre fazla bir güzelliğin yok ki!” demiş. Leyla ise “Sus! 

Sen Mecnun değilsin ki! (Mecnun olsan benim güzelliğimi görürdün!” demiş.  

Bu iki beyit Mesnevî’nin tenkitli metninde s.28 ve 413.-414. Beyitler arasında, 

Yazma Eserler Kurumu neşrinde s.47, 408.-409. beyitler arasında ve Sarı Abdullah 

Efendi’nin şerhinde ise 64b’de, 415.ve 416.beyitler olarak kayıtlıdır. 

 2.6.2.6 İsa’nın Dinini Yok Etmeye Çalışan Başka Bir Yahudi Padişahın 

Hikâyesi  

Bu hikâye de Mesnevî’nin bilinen hikâyelerinden olmakla birlikte, bir bakıma 

önceki “Hristiyanları Öldüren Yahudi Padişah” hikâyesinin devamı da sayılabilir. 

Hikâyenin özeti şöyledir:  

Hristiyanları öldüren yahudi padişahın neslinden olan başka bir yahudi padişah, 

ilk padişahın ortaya koyduğu geleneği devam ettirmek amacıyla, İsa’nın dinini yok 

etmeye niyet eder. Bu padişah, bir ateş yaktırır ve ateşin hemen yanına bir put 

diktirir. Sonrasında, hristiyanlara “Puta secde eden kurtulur, etmeyen ise ateşe atılır,” 

der. Derken, hristiyan bir anne çocuğuyla birlikte ateşin kenarına getirilir ve 

padişahın fermanıyla çocuk ateşe atılır. Bunun üzerine anne imanından vezgeçip puta 

secde etmek istediği anda, çocuk ateşin içinden annesine “Anne ben ölmedim, ateş 

içinde olsam da burada iyiyim, sen de ateşin içine gir ve İbrahim’in (a.s.) sırlarını 

gör,” der. Hatta bununla da kalmaz, diğer hristiyanları da ateşe davet eder.  

Ateşin çocuğu yakmaması üzerine yahudi padişah ateşe kızar ve “Neden tabiatına 

uygun davranmayıp yakmıyorsun?” diye sorar. Ateş ise “Ben tabiatıma uygun 
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davranıyorum ve yakıyorum, istersen sen de içeri gir ve gör.” der. Padişah bu olay ile 

alay eder, yakınındaki akıllıların “İnat etmeyi artık bırak.” demesine de aldırmaz ve 

hatta onları bile tutuklar. Bunun üzerine, gaibden bir ses “Bre it! Madem iş buraya 

geldi, bekle, sıra bizim kahrımızda,” diye duyulur ve ateş o yahudileri yakar. 

Mesnevî’nin tenkitli metninde ve Yazma Eserler Kurumu neşrinde “O vezirin 

belâsıyla dermân edilemez bu kan dökücü (olaydan) sonra” meâlindeki 

ناپذیرریز درمانبعد از این خون  

 کاندر افتاد از بلای ا ن وزیر

beyti ile başlayan bu hikâyeyi Sarı Abdullah Efendi bu beyit ile değil, hemen 

sonrasında yer alan “İsa’nın kavmini yok etmek için o Yahudi’nin soyundan başka 

bir padişah ortaya çıktı” meâlindeki  

 یک شه دیگر ز نسل ا ن جهود

 در هلاک قوم عیسی رو نمود

beyit ile başlatmış ve başlığa da bu beyitten önce yer vermiştir. Hikâye 

Mesnevî’nin tenkitli neşrinde 746. beyitten itibaren başlar ve 883. beyte kadar devam 

ederek s. 48-57 arasında yer alır. 884.-904. beyitler, “her cinsin kendinden tat 

alması” gibi konuları ihtiva ettiği için bu hikâyenin sonuç kısmı olarak sayılabilir. 

905-906. beyitler ise, Mesnevî’nin en mühim hikâyelerinden biri olan “Aslan ve Av 

Hayvanları” hikâyesi için giriştir ve bu hikâye 907. beyitten itibâren başlayacaktır. 

Yazma Eserler Kurumu neşrinde bu hikâye 740.-877. beyitler ve s. 60-64 arasında 

yer almaktadır. Sarı Abdullah Efendi’nin şerhinde ise, bu hikâye 748.beyitte başlayıp 

905. beytinde biten “Hikâyet-i pâdişâh-ı cehûd-ı dîger ki der helâk-i dîn-i İsa sa’y 

nümûd” yani “İsa’nın dinini helâk etmeye çalışan diğer yahudi padişah hikâyesi” 

748. beyitten itibâren başlar ve 890. beyitte bitmek üzere, 96a-109a arasında yer alır. 

Bu hikâyenin içinde iki kısa hikâye de yer almaktadır: 

2.6.2.6.1 Hz. Peygamber’in Adı İle Alay Eden Adam:  

Bu hikâye toplamda üç beyitten oluşmaktadır. Adamın biri, Hz. Peygamber’in 

adını ağzını eğerek ve alaycı bir şekilde söylemiş ve bunun üzerine ağzı eğri 
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kalmıştır. Sonrasında, Hz. Peygamber’e gidip af dilemiştir. Mevlânâ, Mesnevî’de bu 

adamın kim olduğunu ve Hz. Peygamber’in kendisini affedip etmediğini söylemez. 

Hikâye, tenkitli neşirde 819.-821. beyitler arasında ve s. 53’de, Yazma Eserler 

Kurumu neşrinde 813.-815. beyitler ve s. 61’de, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de ise 

825.-827. beyitler olmak üzere 103a’da yer almaktadır.  

2.6.2.6.2 Hud (a.s.) Döneminde Yelin Âd Kavmini Yok Etmesi 

Bu hikâye toplam altı beyitten oluşmaktadır. Bu altı beyitten ilk ikisi, Hûd 

peygamberin (a.s.) iman edenlerin etrafına bir çizgi çizmesi ve rüzgarın o çizgiye 

yaklaşınca hafiflediğini anlatır. Diğer dört beyit ise, Şeybân-ı Râî’nin de Cuma günü 

namaz vakti sürüsünü kurttan korumak için etrafına Hûd (a.s.) gibi çizgi çizdiğini ve 

böylece hiçbir kurdun o çizgiye yaklaşmadığını, hiçbir koyunun ise o çizginin dışına 

çıkmadığını konu eder.  

Bu hikâye tenkitli neşirde 861.-866.beyitler olmak üzere s.55-56 aralığında, 

Yazma Eserler Kurumu neşrinde 855.-860 beyitleri olmak üzere s.63’de ve Abdullah 

Efendi’nin şerhinde ise 867.-871. Beyitler arasında olmak üzere, 106a-107b’de yer 

almaktadır. Bu hikâye Yazmalar Kurumu neşri ve Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de 

başlıksızdır.  

 2.7 Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin Dil ve İmla Özellikleri  

2.7.1 XVII. Yüzyıl Nesir Özellikleri ve Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî 

XVII. yüzyılda Anadolu’da var olan Türkçe, “Klasik Devir Osmanlı Türkçesi” 

olarak sınıflandırılmaktadır.276 Klasik Devir Osmanlı Türkçesinin başlıca özelliği, 

önceki dönemlerde Türkçeye girmeye başlamış olan Arapça ve Farsça kelimelerin 

artması ve XVI. asırda doruğa ulaşması, hatta XVII. yüzyılda bu iki dilden Türkçeye 

giren unsurlara nazaran Türkçenin arka planda kalmasıdır. Konuşma dili ile yazı 

dilinin birbirinden oldukça uzaklaşması, zircirleme terkipler ve yazılı dildeki ağırlık, 

Osmanlı Türkçesinin bu devirdeki diğer özelliklerindendir. Divan edebiyatındaki şiir 

ve nazım dili zaten basit ve sade bir dil sayılmamaktaydı. Dolayısıyla bu dönemdeki 

ağırlaşmaların şiir dilinde pek etkili olduğu söylenemez. Ne var ki nesirde durum çok 

                                                
276 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 
2009, s. 43. 
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farklıydı. Mensur eserlerde seci’li ve uzun terkipler, ortaya çıkan eserlerin anlaşılmaz 

hâle gelmesine yol açtı.277  

Edebî üslup açısından ise XVII. asır “Sebk-i Hindî” anlayışının revaçta olduğu 

döneme denk gelmektedir. Sebk-i Hindî’nin başlıca özellikleri ise az kelime ile çok 

şey ifade etme, belâgat ve fesâhat kurallarından uzaklaşmadan yeni ve girift 

mazmunlar ortaya koymaktır.278  

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî Klasik Devir Osmanlı Türkçesi döneminde telif 

edilmiş ve bu dönemin özelliklerini taşıyan bir eserdir. Eserin girişinden itibaren 

dilinin ağır, süslü ve külfetli olduğu bellidir:  

Her dürr-i yektā-yı ĥamd ü ŝenā ve her gevher-i zįbā-yı medĥ-i girān-bahā ki  َكَاْمثَاِل

279اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكنُونِ   āvįze-i gūş-ı kerrūbiyyūn ola, ol Ħudāvend-i bį-miŝl ü mānend ve pādişāh-

ı bį-ħˇįş u peyvendüñ sāĥa-i pįş-gāh-ı Ǿažamet ve celāline niŝār olsun ki...280 

 Eserin sonraki bölümlerinde, özellikle de tasavvufî kavramların açıklandığı 

yerlerde dil ağır ve süslüdür. Eserde Sebk-i Hindî tesiriyle çokça seci örnekleri 

görülmektedir. Mesela:  

 Āh ey ŧālib-i ĥubb-i yār! Manśūr’a ĥaķįķat-ı Ǿışķ ve ĥālāt-i Ǿāşıķdan 

istifsār olunduķda “Üç güne dek teraķķub idiñüz kim ġāyet-i Ǿışķ ve nihāyet-i Ǿāşıķı 

temāşā ķılup istiħbāra ĥācet ķalmıya,” buyurdı. Filĥaķįķa evvel gün Manśūr ber-dār, 

ikinci gün iĥrāķ bi’n-nār, üçüncü gün ħākisterini āb-ı Dicle ile sükker-vār ħalŧ idüp 

nā-bedįdār itdiler.281 

 Ey müstemiǾ-i pāk-nihād! Egerçi tefāvüt-i derecāt-ı istiǾdād ķābil-i taǾdād 

degildür velākin bu ebyāt-ı şerįfede şāribān-ı bāde-i envār-ı taĥķįķ ve źā’iķān-ı şerāb-

ı esrār-ı ŧarįķ aķsām-ı ŝelāŝeyi müştemil olduġına telmįĥ vardur.282 

 Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de ikili, üçlü ve yer yer dörtlü Farsça 

zincirleme tamlamalara rastlamak mümkündür. Farsça tamlamalar ve özellikle 

                                                
277 A.g.e., s. 44. 
278 Ali Fuat Bilkan, “Sebk-i Hindî”, DİA, C: XXXVI, İstanbul, 2009, s. 253-255 
279 Vâkıa 56/23: “...saklı inciler gibi...” 
280 Metin 1b. 
281 Metin 23b. 
282 Metin 26b. 
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Arapça ve Farsça kelimeler eserde âhengin sağlanmasında çok ciddi rol oynasalar da 

bazen dili anlaşılmaz hâle getirebilmektedir. Mesela aşağıdaki iki örneğe 

bakıldığında bu durum daha iyi bir şekilde gözlemlenebilmektedir: 

 “Ol rāh-ı mübāreküñ delįlleri ceźbe-i raĥmānį ve revendegānı refref-süvār-

ı Ǿışķ-ı sübĥānį ve menāzil ve merāĥili emn u emān-ı cāvidānįdür ve ittifāķ-ı 

mecmūǾ-i kümmel-i evliyā bunuñ üzerinedür.”283 

“...deryā-yı mevvāc-ı ĥubb-i źātįnüñ ŧelāŧum-ı envārı aśdāf-i müşāhedelerinde 

münderic olan leǿālį-i ġavālį-i esrārı sāĥa-i sevāĥil-i güftāra münteşir ve esmāǾ-i 

müsteǾiddįne āvįze-i benā-gūş-i sır itdüklerinde...”284 

Eserin dilinin ağır ve çetrefilli olup halk dilinden uzak görünmesi, aynı zamanda 

Anadolu’daki tasavvuf erbabının eğitim seviyesini de göstermektedir. 

Kütüphanelerimizde yirmiden fazla el yazma nüshasının bulunması ve matbu olarak 

basılması, bu eserin ilgili kitle tarafından önemsendiğini ve okunduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla üst düzey bir Arapça ve Farsça eğitiminin yanı sıra dinî 

ilimlere vâkıf olan tarikat mensuplarının âlimleri için elbette bu dil çok da ağır 

sayılmamaktaydı.  

2.7.2 Nüshanın İmla Özellikleri 

a. Metin harekesizdir ve nâdiren, özellikle alışılmamış kelimelerde veya birden 

fazla okunuşu olan kelimelerde hareke kullanılmıştır:  

,  

 , ,  

b. “-lAr” çokluk eki hem ayrı hem de bitişik olarak yazılmıştır: 

, , ,  

c. Şedde çoğunlukla gösterilmiştir.  

, , , ,  

                                                
283 Metin, 27b. 
284 Metin, 29b. 
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d. Arapça kelimelerde hemzeler bazen sadece “ye” bazen de hem “ye” hem de 

“hemze” ile gösterilmiştir.  

, , , , 

, ,  

e. Arapça “tesniye te”si bazen (ة) bazen (ت) olarak gösterilmiştir:  

 

f. Arapça kelimelerde iki imla kullanılmıştır:  

,  

g. Farsça kelimelerdeki “p” harfi üç naktalı ve “پ” olarak gösterilmiştir:  

, , ,  

h. Kâf-ı Fârisî olarak da bilinen “g” harfi çoğu yerde normal kâf “ک” olarak 

yazılmışsa da nadiren bazı yerlerde ve “k” ile karışmasın diye, üzerine işaret 

konarak belirtilmiştir:  

, ,  

i. “j” harfi, üç nokta ile gösterilmiştir:  

, ,  

j. Kelime başındaki “uzun a”larda şapka çoğunlukla konsa da buna çok özen 

gösterilmemiştir. Kur’ân (قرآن) hâriç, birkaç örnekle sınırlı olsa da bazı 

kelimelerde kelime içinde “uzun a”lar gösterilmiştir:  

, , , ,  

k. Farsça çoğul eki olan “-hâ” genellikle ve hatta “hâ-yı gayr-ı melfûz/( هه، )”dan 

sonra bile bitişiktir:  
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, , ,  

l. Farsça tamlamalar genellikle harekesizdir. Gerekli yerlerde (k)esre (  ِ ) ile 

gösterilmiştir: 

,  

m. Sonu “hâ-yı gayr-ı melfûz/( هه، )” ile biten kelimelerle Farsça tamlama 

yapılacaksa, izâfet hemze ile gösterilmiştir:  

, , , 

 

n. Sonu hemze veya uzun a (â) ile biten kelimelerle tamlama yapıldığında kelime 

hem kesre/esre, hem de “ye/ی” ile; Farsça kelimelerde ise sadece “ye/ی” ile 

gösterilmiştir.  

, , , 

, ,  

o. Sonu uzun i (î) ile biten kelimeler tamlamaya dahil olunca hemze ile 

gösterilmiştir: 

 ,  

p. Elif-i Maksûre içeren kelimelerde, kelime ek almışsa normal elif ile yazılmıştır:  

, , , 

 

q. Türkçe aidiyet “-ki” eki nadiren “gayın” ile de yazılmıştır: 
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r. Metinde tek mısra verilecekse çoğunlukla “mıśrāǾ” şeklinde yazılmakla birlikte, 

yer yer ayın “ع” harfiyle gösterilmiştir. 

,  

s. Aynı ekin birkaç farklı şekilde yazımı görülmektedir: 

, , , , 

, ,  

t. “Aleyhisselam” dua cümlesi, yer yer kısaltılmış şekilde gösterilmiştir:  

, ,  

u. Nadir olmak suretiyle, bazı Türkçe ekler kalın yazılmaları gerektiği halde ince 

yazılmışlardır:  

,  

2.7.3 Telaffuz ve Okunuşa Dair 

Metin okumalarında, Osmanlıca metinlerin içindeki Arapça ve Farsça 

ibarelerin okunuşu ve telaffuzu bir tartışma konusudur. Bazı Türkçe ünlülerin bu iki 

dilde olmaması, Türkçeleşmemiş Arapça ve Farsça ibareleri okurken bu ünlülerin 

kullanılıp kullanılmaması hususunda tereddütlerin ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. Mesela “olmak” fiili günümüzde Farsçada “şoden” şeklinde telaffuz 

edilmektedir. Transkripsiyon yöntemiyle latin harflerine aktarılmış metinlere 

bakıldığında bu fiilin araştırmacılar tarafından hem “şüden” hem de “şoden” olarak 

okunduğunu görmekteyiz. Metinlerde “bişnev” mi yoksa “beşnov” mu, “bozorg” mu 

yoksa “büzürg” mü, “to” mu “tü” mü okumamız gerektiği bir problem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Metin okumalarında bu gibi sorunlarda bir ittifaka varmak 

zor görünmektedir.  

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin bir bölümünde Sarı Abdullah Efendi de 

telaffuz meselesine dikkat çekmektedir:  

Meŝelā, 
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 ظاهر نقره گر آسپید آست و نو [457-1]

Nuķrenüñ žāhiri egerçi beyāż ve cedįddür, nov (نو) żamm-ı nūn ile daħı nev 

maǾnāsına lüġatdur.  

 دست و جامه می سیه گردد آزو [457-2]

ammā dest u cāme andan siyāh olur.285 

Bu beyitte, “now, nû: yeni, beyaz” kelimesi ile “û: o” kelimesi hem-

kafiyedir. Abdullah Efendi bu kelimenin Türkçede “nev” şeklinde telaffuz edildiğini 

ve aslında Farsça okunuşunun “ötre” ile olduğuna dikkat çekmektedir. Başka yerde 

Abdullah Efendi telaffuzun değişikliği ile kelimenin anlamının değişeceğini de 

vurgulamıştır:  

گفت جان رآ ُسست شو  در آثر می [456-2]  

Kelāmınuñ eŝerinde ve üslūb ve feĥvāsında cāna süst ol dir idi. Veyāħud iŝr 

 kesr-i hemze ile olmaķ üzere anuñ kelāmınuñ žāhir ĥāli rāh-ı Ĥaķ’da çābük ol dir (اثر)

idi ve anuñ Ǿakabinde ħafiyyeten cānına süst ol dir idi. Ammā vezįr-i pür-tezvįrüñ 

aĥvāli çünki erbāb-ı źevķa maǾlūmdur, eŝer (اثر) fetĥ-i hemze ile ķırāǿat olunmaķ 

evlādur.286 

Görüldüğü gibi Abdullah Efendi yukarıdaki mısraın açıklamasında da 

kelimenin birden fazla okunuşuna ve hangi okunuşun tercih edilmesinin daha isabetli 

olacağı hususunda görüşlerini açıklamıştır.  

Bu tez çalışmasında, metin XVII. asır Osmalı Türkçesi dil özelliklerine 

uygun olarak okunmaya gayret edilmiştir. Metindeki harekeli kelimelere ve okutucu 

harflerin kullanımına göre metin şekillendirilmeye çalışılmıştır.  

2.7.4 Deyimler, Atasözleri ve Mecaz İfadeler 

Sarı Abdullah Efendi Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de çokça deyim, atasözü 

ve mecazi ifadeler de kullanmıştır. Söz konusu ifadeler ve kalıpların bir kısmı 

                                                
285 Bkz metin 73b. 
286 Bkz metin 73a. 
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doğrudan Farsça veya Arapça olmakla birlikte, bazıları dönemin Türkçesinde var 

olan ifadeler ve bir kısmı ise Arapça ve Farsça’dan tercüme edilen ifadelerden 

oluşmaktadır. Söz konusu ifadeler XVII. asır Türkçesinin söz varlığı açısından ve 

hatta zamanla hangi deyimler ve atasözlerinin Arapça ve Farsçanın tesiriyle 

Türkçeye geçtiğini tespit etme açısından önem arz ettikleri aşikardır. Metinde yer 

alan bazı deyim ve atasözleri şöyledir:  

Aśil azmaz (98a) 

Aśśı itmez śoñ peşįmān olduġuñ (76b) 

Ay görenüñ yıldıza ŧañı yoķdur (92b) 

Bal dimekle aġuz ŧatlu olmaz (95a) 

Birinüñ ĥükmi aĥad-i āħara lāzım gelmez (74b) 

(Birilerini) birbirine düşürmek (76a) 

(Birinin) ķalbini śımaķ (103a) 

(Bir şeyde) dāmen der miyān ķılıcı olmaķ (104b) 

(Bir şeye) göz ķulaķ ŧutıcı olmaķ (104b)  

(Bir şeyi) bir ķıla śaymamak (36b) 

(Bir yere) yüz sürmek (34b, 103a) 

Bugün baña ise yarın sañadur (52b) 

DaǾvāya maǾnā Ǿāşıķa nişān (90a, 94b) 

Ele getürmek (24b) 

Elüñden geleni dırįġ itmemek (106a) 

El yumaķ (23b) 

Gözi yaşlu ve baġrı başlu olmaķ (103a) 

Gözlüye gizlü yoķdur (73a, 95a) 

Ķapu düşmek (10a) 

Ķazduġı ķuyıya kendü düşmek (102b) 

Ke-ĥalķatin fį felātin: (40a) 

Kendüyi kendüden almaķ (9a) 

Ķılı ķırķ yarmak (36b) 

Ķurduñ ķoyun sürüsine segirdeşmesi (106b) 

Ķuyruġın śalup dilkülük itmek (103b) 

Śadede gelmek (36a) 
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Sermāye düzmek (73a) 

Vaŧan düzmek (19a) 

Yelken ŧoruda gitmek (27b) 

Yalın ayaķ başı ķabaķ (34b) 

Yelip yüpürmek (34b) 

2.7.5 Arkaik Türkçe Kelimeler 

Abdullah Efendi’nin telif ettiği eserinde arkaik Türkçe kelimelerin de sayısı az 

değildir. Söz konusu kelimelerin bazıları aşağıdaki gibidir:  

 

Bürümek (107b) 

Çapmaķ (107b) 

Düşütmek (84a) 

Ħilāfet uġrusı (34b) 

Iśırmaķ (107b) 

Ķaķımaķ (94a) 

Ķarañu (34b, 62b) 

Püfkürmek (34b) 

Śırmaķ (106a) 

Ŧazlaķ (34b) 

Ŧapşurmaķ (106b) 

Ŧıyranmaķ (93b) 

Tebsürmek (84a) 

Ŧorlak (34b) 

Üleşemek (36a) 

Üşürmek (10a) 

Yarışmaķ (86a) 

Yelmek (52b) 

Yol urucı (34b) 

Yuvalanmak (24b) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METİN 

3.1 Transkripsiyon Sisteminde Benimsenen İlkeler  

 3.1.1 Metin Türkiye’deki ilmi araştırmalarda yaygın olan transkripsiyon 

alfabesine göre kurulmuş, Arapça ve Farsça ibareler orijinal harfleriyle 

dizilmiştir.  

 Metindeki Arapça ve Farsça ibarelerin tercümeleri dipnotta verilmiştir. 

 Metin XVII. asra aittir. Metinde yapım ve çekim ekleri dönemin telaffuzunu 

yansıtacak şekilde verilmiştir.  

 Metindeki özel isimler veya Arapçadan ve Farsçadan Türkçeye geçip 

Türkçeleşmiş olan ibareler ve özellikle de lafz-ı celâl ile birleşik olan 

kelimelerin okunuşunda kesme işareti veya tire kullanılmamıştır. Mesela, 

“Şemsü’d-dîn” yerine “Şemsüddîn”, “Abdu’l-lâh” yerine “Abdullâh”, “in şâ’e 

Allâh” yerine “inşâllâh”, “bi’l-cümle” yerine “bilcümle”, “çün ki” yerine 

“çünki” gibi. 

 Hemze içeren Arapça kelimeler orijinal metinde çoğunlukla hem “y” hem de 

“hemze” gösterilerek istinsah edilmiştir. Kurduğumuz metinde ise kelimelerin 

“y” ile okunuşu esas alınmıştır. Mesela “nesā’im: nesāyim” veya “zāǿil: zāyil” 

gibi.  

 “Kapalı ė” sesi için ayrı bir transkripsiyon harfi verilmemiştir ve “vermek” ve 

“demek” fiilleri gibi kapalı ė içeren kelimeler “i” ile okunmuştur.  

 Metinde noktalama işaretleri kullanılmıştır. Ayrıca, diyalog ve konuşma varsa 

tırnak içine alınarak belirtilmiştir. Şiirlerde de doğru okunuş için gerek 

duyulan yerlerde virgül ve ünlem gibi noktalama işaretleri kullanılmıştır. 

 “Ez, be, râ” gibi Farsça eklerde tire (-) işareti kullanılmamıştır.  

 Şerh’teki Mesnevî beyitleri numaralandırılmıştır. Yer yer bir beytin iki mısraı 

arasında çok konu anlatıldığını ve sayfalar bulunduğunu göz önünde 

bulundurarak mısralar da numarandırılmıştır.  

 Metindeki derkenarlar ilgili yerde metne dahil edilmiştir.  
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 Metinde satır numaraları parantez içinde bold rakamlarla ve varak numaraları 

köşeli parantezlerle gösterilmiştir. 

3.2 Nüshaların Tanıtılması 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin Türkiye’de ve diğer ülkelerde bulunan 

birçok nüshası vardır. Bu nüshalardan bazıları tam nüsha olmakla birlikte, birkısmı 

da eserin belli bir bölümünü ihtiva eden nüshalardan oluşmaktadır. Söz konusu 

nüshalardan tespit edebildiklerimiz aşağıda verilmiştir. 

3.2.1 Süleymaniye Kütüphanesi, Fazıl Ahmed, nr. 740  

 Büyük ebatta koyu kahverengi miklepli kabartma şemseli köşebend ve 

cedvelli meşin cilt. Talik yazı, serlevha müzeyyen müzehhep mülevven, cedvel altın 

yaldızlı, başlıklar sürh. 41 satır, 493 varak. Bu tez çalışmasında esas alınan bu nüsha, 

hicrî 1050 senesinin Şevval ayının son Cuma günü yani 8 Şubat 1641 tarihinde 

Abdullah Efendi’nin talebesi Cevrî (ö. 1065/1654) tarafından istinsah edilmiştir. 

Nüshanın tamamında görülen sah kayıtlarına göre, eser mukabele edilip gözden 

geçirilmiştir. Nüsha çok temizdir. Ayetler ve hadislerin üstü çizili olmak suretiyle 

işaretlenmiş, Farça şiirler ise hemen ayrıt edilecek şekilde genellikle cedvellerle 

süslenmiştir. Kenarlarda, Mesnevî’ye göre veya şerh edilen kavram, hadis veya ayete 

göre bazı başlıklar bulunmaktadır. Nüshanın sonunda Cevrî’nin medhiyesi kendi 

kalemi ile yazılmıştır.287 Nüshadaki “sah” kayıtları, nüshanın mukabele yoluyla başka 

bir nüsha ile karşılaştırıldığını veya Sarı Abdullah Efendi tarafından kontrol edildiğini 

göstermektedir. 

3.2.2 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar nr. 

6307  

Büyük ebatta koyu mor miklepli şemseli meşin cilt. Talik yazı, serlevha 

müzeyyen müzehhep, ilk sayfa altın yaldızlı. Başlıklar sürh, 33 satır, 837 varak. 

Nüsha Mehmed bin Ahmed el-Üsküdarî tarafından 16 Ramazan 1120/29 Kasım 1708 

tarihinde istinsah edilmiştir. Eser okunaklı ve temizdir, şiirler nesirden teşhis 

edilebilir şekilde istinsah edilmiştir. Ayetler ve şahıs isimleri işaretlidir.  

                                                
287 Nüshanın imla özellikleri için bkz. s. 120. 
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3.2.3 Süleymaniye Kütüphanesi, Âtıf Efendi, nr. 1452, 1453, 1455  

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin üç ciltte toplanmış hâlidir. İkinci cildin 

sonundaki ve üçüncü cildin başındaki notlardan aslında iki cilt olarak düşünüldüğü 

ancak herhangi bir sebeple üç ciltte toplandığı anlaşılıyor. Tamamı 27 satır olup 

birinci cilt 261 varak, ikinci cilt 276 varak ve üçüncüsü ise 496 varaktır. Ciltlerin 

tamamı kahverengi miklepli şemseli meşin cilt. Talik hat, serlevha müzeyyen ve 

cedvelsiz. Başlıklar ve Mesnevî beyitleri sürh. Mesnevî’nin Arapça mukaddimesi 

harekeli. Arapça kelimeler ve tamlamalar yer yer harekeli. 

 Birinci cildin başında fihrist vardır. Ayrıca, Ramazan 1173/Nisan-Mayıs 

1760 tarihli Sarı Abdullah Efendi’nin biyografisini içeren bir sayfalık terceme-i hâl 

bulunmaktadır. Bu ciltte sebeb-i telif ve Fatiha tefsîri gibi bazı bölümler eksiktir ve 

istinsah edilmemiştir. İlk cildin sonu:  

 اینت خرگوشی چو ا بی زیر کاه “

İşte saña bir ħargūş śaman altında śu gibi. YaǾnį Ǿaķl-ı maǾādüñ şįr-i nefse 

itdügi ħudǾa-i ħafiyye şol ābe beñzer ki üsti śaman ile mestūr olup...”  

 İkinci cilt (nr.1453): Bu cildin de başında fihrist bulunmaktadır. Ayrıca, 

Sarı Abdullah Efendi’nin erkek torununun oğlu olan ve La’lîzâde olarak bilinen Ebû 

Ârif es-Seyyid Muhammed Masûm’un 1158/1746 tarihli, yani vefatından bir yıl önce 

tarihli temellük kaydı vardır.  

Başı: ve śaman altında śu olduġın bişmeyenler içine düşer...  

Sonu: اسم، غریبم عاشقم زار و نزارمبیا ساقی یده جامی به ق   

Cildin sonunda “Cild-i ŝāniye geçer.” ibaresinden aslında ilk iki cildin tek 

cilt olarak düşünüldüğü fakat iki ayrı bölüm olarak ciltlendiği anlaşılıyor. 

 Üçüncü cilt (nr. 1454): başında yine La’lîzâde’nin aynı şekilde temellük 

kaydı mevcuttur. Eserin fisristinde “cild-i sânî” yazıyor ancak ağzında cild-i sâlis 

kayıtlıdır. Fihristte varak numaraları sürh olarak yazılıp sonradan üstü çizilerek 

düzeltilmiştir.  

Başı: اند...السلام و فرعون هردو مسّخر مشیّتدر بیان ا نکه موسی علیه  



 

138 

Sonu: Cevrî’nin medhiyesi.  

 Her üç nüshada derkenarlarda sah kayıtları mevcuttur ve özellikle üçüncü 

ciltteki sah kayıtları daha fazladır. 

3.2.4 Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye, nr. 668  

 Koyu kahverengi miklepli şemseli zencerek ve köşebendli meşin cilt. İnce 

aharlı kağıt, talik hat. Serlevha müzeyyen müzehhep altın ve sürh. Başlıklar ve 

Mesnevî beyitleri sürh, âyetler ve bazı özel isimler işâretli. 37 satır ve 748 varak. 

Eserin başında Cevrî’nin medhiyesi yer almaktadır. Müstensih: Halîl bin Murtezâ el-

Kırımî’dir. İstinsah tarihi 18 safer 1181/16 temmuz 1767 olarak kayıtlıdır. Müstensih, 

nüshayı müellif nüshasından istinsah ettiğini kaydetmektedir. Eserin sonunda Farsça 

ve Arapça dua beyitleri mevcuttur. 

3.2.5 Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud, nr. 2199 

 Bordo miklepli şîrâzeli köşebend şemse ve zencerekli meşin cilt. İnce 

aharlı kağıt. Talik hat. Serlevha müzeyyen müzehhep. Başlıklar sürh, yer yer mavi 

mürekkep. 41 satır, 210 varak. Eserin başında müellifin terceme-i hâli ve eserin 

fihristi mevcuttur. Eksiktir. Şerhi geçen son beyit “ نهند/ دست و پاهاشان با زبان گرچه که تهمت می

دهندگواهی می ” beytitidir.  

3.2.6 Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Selim Ağa, nr. 515 

 Kahverengi şîrâzeli şemseli ve zencerekli meşin cilt. İç kapak enrulu. Sarı 

ince aharlı kağıt. Nesih hat. Serlevha müzeyyen müzehhep, çifte müzehhep cedvel. 

Başlıklar sürh, 41 satır, 508 varak. Tam nüshadır, eserin sonunda Cevrî’nin medhiyesi 

vardır. Murtezâ Ebû Âbid Alî Efendi’nin emri üzerine Ebu’l-Muhtâr İbrâhîm 

tarafından istinsah edilmiştir. Müstensih istinsah senesini “kitâb-ı Mesnevî li-

Mevlânâ” (کتاب مثنوی لمولانا) ibâresi ile ve Şaban ayı olarak kaydetmektedir. Bu da Şaban 

1187 / Ekim-Kasım 1773 tarihine tekabul eder. 

3.2.7 İran, Kum, Ayetullah MerǾaşî-i Necefî Kütüphanesi nr. 11726  
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 Bu nüshaya ulaşamadık ancak katalogdaki bilgileri şöyledir: Frenk elvan 

kağıt, aharlı mühürlü, serlevha müzeyyen müzehhep, 35 satır 483 varak. Yazı türü 

nesih. Müstensihi İbrahim Tahir Ebü’l-muhtâr ve istinsah tarihi ise Şaban 1187/ 

Ekim-Kasım 1773 senesidir.288 Katalogdaki bilgilere göre nüshanın müstensihi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Selim Ağa, nr. 515 ile aynı kişidir. 

Nüshanın başı: اند...السلام و فرعون هردو مسّخر مشیّتدر بیان ا نکه موسی علیه  

Sonu: ك المقربين و علي اهل طاعتك في برك و بحرك اجمعينو علی ملائت  

3.2.8 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar nr. 

2083 

Büyük ebatta, kırmızı meşin bir cild içerisinde, şemseli salbekli, zencirekli 

ve mıklepli. Fihrist mihrabiyelidir ve yaldızlıdır. Serlevha: Mihrabiyeli ve tezhiblidir. 

Cedvel: Yaldızlıdır. Kağıt: Aharlıdır. Filigran: Su yolu filigranlıdır. Nesih hat, 47 

satır, 585 varak. Mesnevî beyitleri ve başlıklar sürh. Nüshanın başında fihristi vardır. 

11 Zilkade 1187/24 Ocak 1774 tarihinde Hüdâyî tarîkatına bağlı Ömer b. Ömer 

tarafından istinsah edilmiştir.  

 Nüshanın ilk yapraklarında renkli mürekkepler kullanılmıştır. Çok temiz 

bir nüshadır. Bu nüshayı diğer nüshalardan ayıran en mühim hususlardan biri, 

sonundaki fihristidir. Bu fihristte Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin içindekiler bölümü 

tasavvufî kaideler, âyet tefsîrleri vs. olarak değil, doğrudan Mesnevî’nin başlıklarına 

göre verilmiştir ve nüsha bu yönü ile diğer bütün nüshalara göre farklılık 

göstermektedir. 

3.2.9 Kayseri, Raşid Efendi Kütüphanesi, nr. 1089 

Raşid Efendi Kütüphanesi nr.1089-1 ve 1089-2 olarak iki ciltte hâlindedir. 

Büyük ebatta kırmızı deri ile kaplanmış kumaş cilt, serlevha müzeyyen müzehhep, 

ilk sayfa altın yaldızlı. İlk cilt 492, ikincisi ise 461 varaktır ve her bir varakta 31 satır 

var. Başlıklar sürh ve Arapça ibaretler işaretlidir. Nüsha okunaklı ve çok nemizdir. 

Bu nüshanın müstensihi ilk cildin sonunda kendini Derviş Yayha el-Mevlevî olarak 

                                                
288 http://aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=182401 (erişim tarihi: 11.11.2019). 

http://aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=182401
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tanıtmakla birlikte, ikinci cildin sonunda ismini tam olarak Derviş Yayha b. Hâfız 

Muhammed el-Kustantanî el-Mevlevî olarak tanıtmaktadır. İlk nüshanın istinsah 

tarihi ise 1195/1781 senesi, ikincinin ise istinsah tarihi 1197/1782-83 yılıdır.  

İlk cildin sonu: شقم زار و نزارمبیا ساقی یده جامی به قاسم، غریبم عا  

İkinci cildin başı: اند...السلام و فرعون هردو مسّخر مشیّتدر بیان ا نکه موسی علیه  

İkinci cildin sonunda ketebe kaydından sonra Cevrî’nin kasidesi yer 

almaktadır. 

3.2.10 Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi, nr. 175-1, 175-2  

İki cilt. Nüshaların başı müzeyyen müzehhep. 33 ve 35 satır, talik. İstinsahı 

Cuma, 6 Cemaziye’l-evvel 1204/22 Ocak 1790 tarihinde tamamlanmıştır. Seyyid 

Hasîb isimli müstensih tarafından istinsah edilmiştir.  

 İlk cildin sonu: ... taĥķįķına şurūǾ idüp buyururlar ki... 

 İkinci cildin başı: ...در معنی این حدیث; اغتمنوا 

 İkinci cildin sonunda Cevrî’nin medhiyesi bulunmaktadır. Medhiye’den 

sonra eserin müstensihi Seyyid Hasîb, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’yi 1186/1772-73 

senesinde Nûrî Mehmed Bey için istinsah ettiğini fakat istinsah ettiği nüshanın ikinci 

yarısının yaklaşık üçte birininin kaybolduğunu, Haremey-i Şerîfeyn kesedarı olan 

İbrahim Efendi isimli bir zatın eksik olan kısımları müstensihten tamamlamasını 

istemesiyle bu nüshayı tamamladığını ve İbrahim Efendi’ye ithaf ettiğini 

kaydetmektedir 

3.2.11 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar nr. 

1480 

Büyük ebatta, mukavva, deri kaplı mıklepli cilt. Cilt tamir amaçlı kumaş 

kaplamalı ancak kumaş da yıpranmış durumda. Başında dört sayfalık fihrist var. 

Tezhipli, aharlı kağıt. Altın cedvelli, başlıklar sürh, siyah mürekkep. Nesih kırması, 

35 satır, 476 varak. Eserde kurt yenikleri bulunmakta. İstinsah kaydına göre, 15 
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Şaban 1204/30 Nisan 1790 tarihinde Yenikapı Mevlevîhânesi sâkinlerinden olan 

Dervîş Hüseyin tarafından istinsâh edilmiştir.  

 Bismillahirrahmanirrahim’den sonra, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin ilk 

cümlesi olan “Her dürr-i yektâ-yı hamd ü senā...” ifâdesinden önce, esere eklenmiş 

“ محّمد و اله و اصحابه اجمعینالحمدلله رّب العالمین والّصلات والّسلام علی سیّدنا  ” olarak bir dua cümlesi var. 

Şiirleri nesirden ayıracak işaretler veya boşluklar yoktur.  

3.2.12 Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa, nr. 305  

 Kahverengi miklepli yüzleri yeşil kağıt kaplı meşin cilt. İç kapak ebrulu, 

ince aharlı nohudî renkte kağıt. Talik hat. Serlevha müzeyyen, cedvel yok. 528 varak 

ve 41 satır. Başlıklar sürh. Ayetler, hadisler ve bazı özel isimlerin üstü çizili. Eserin 

başında Sarı Abdullah Efendi’nin terceme-i hâli mevcut. Mehmed Muhît tarafından 

ve 1218/1803-1804 yılında istinsah edilmiştir. 

3.2.13 Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, nr. 6638  

Büyük ebatta kırmızı deri ile kaplanmış kumaş cilt, serlevha müzeyyen 

müzehhep, ilk sayfa altın yaldızlı. Başlıklar sürh Nesih hat, 391 varak, 45 satır. 

Okunaklı ve çok temiz bir nüsha. Nüshanın sonunda Cevrî’nin medhiyesi 

bulunmaktadır fakat Cevrî hattı değildir.289 

 Nüshanın baş tarafında istinsah tarihi ile telif tarihi aynı yazılsa da, eserin 

istinsah tarihi farklıdır. Bu nüsha 1183/1804-05 yılında kendini İbrâhim Tâhir el-

Kâdirî olarak tanıtan müstensih tarafından istinsah edilmiştir. Tâhir nüshanın istinsah 

tarihi için “کاتب المثنوی المولوی” terkibini tarih olarak göstermiştir. Eserin sonunda 

müstensihin Abdullah Efendi’ye yazdığı övgü ibareleri bulunmaktadır.  

3.2.14 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar nr. 

130-131  

                                                
289 Şaban Er, Cevâhir-i Benvâhir-i Mesnevî’nin bu nüshasının Cevrî hattı olduğunu kaydetmekle 
beraber, kütüphanelerdeki Cevâhir-i Benvâhir-i Mesnevî nüshalarının “yirmi beş kadarı”nın Cevrî 
tarafından istinsah edildiğini ileri sürmektedir. Bu tespitler doğru değildir. Bkz. Şaban Er, Melâmîlik 
ve Osmânlı Devri Melâmileri, İstanbul, Kutup Yıldızı Yayınları, 2015, s. 362. 
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 Büyük ebatta iki kahverengi meşin cilt. Nesih hat, serlevha cedvelsiz. 

Mesnevî beyitleri ve başlıklar sürh. 39 satır, birinci cilt 341 ve ikinci cilt 374 varak. 

Birinci cildin başında Talik yazı hat ile Cevrî’nin medhitesi ter almaktadır. Her iki 

cildin başında “şerh-i hazret-i Mesnevî-i Şerîf, Kâim-i makâm-ı ? mevlevî, Hasan 

b. Abdullah, 15 muharrem 1282/10 Haziran 1865” olarak temellük kaydı var. 

Birinci cildin sonunda 17 Cemâdilâhihir 1281/17 Kasım 1864 olarak tarih kaydı var. 

Birinci cildin sonu:  

 İmdi ķıyās Ǿale’n-nefs ĥā’iz degüldür ammā ne çāre her kişinüñ ĥareket ve 

cünbüşi kendi mertebesindedür deyü Kāşifü’l-esrār, ĥażret-i Mevlānā Ħudāvendigār 

bu beyāne şurūǾ buyurdılar...  

İkinci cildin başı: .در بیان ا نکه جنبیدن هر کسی از ا نجا که ویست هر کس را از چنبره وجود خود بیند  

İkinci cildin sonunda istinsah tarihi Pazartesi, 10 Muharrem 1182/5 Haziran 

1865 olarak kayıtlıdır. Eserin müstensihi kendini Nakşbendî ve Hâlidî Seyyid Ali 

Talib olarak tanıtmakta olup nüshayı Rodos kā’im-i makāmı Emir Hasan Hakkı için 

istinsah ettiğini kaydetmektedir.  

Ketebe kaydının altında Hasan Hakkı’nın 9 Zilkade 1311/14 Mayıs 1894 

tarihinde düştüğü bazı notlar mevcuttur.  

3.2.15 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar nr. 

2090-2091 

Büyük ebatta koyu kahverengi miklepli şemseli meşin cilt. Talik yazı, serlevha 

müzeyyen müzehhep, ilk sayfa altın yaldızlı. Aharlı kağıt, su yolu filigranlı. Başlıklar 

sürh, 35 satır, 340 ve 373 varak.  

Nüshanın başında Rebiulevvel 1320/Haziran-Temmuz 1902 tarihli ve 

Muhammed Tahir bin Hayrüddin Tunusî’nin temellük kaydı bulunmaktadır. İlk 

cildin sonundaki istinsah kaydına göre, nüshayı Seyyid Mustafa b. Seyyid Ahmed eş-

Şehįr bi-Aşçızāde Şaban 1159’un başlarında yani Ağustos 1746 tarihinde istinsah 

etmiştir. İkinci nüshanın sonunda istinsah kaydı yoktur ancak Cevrî’nin düşürdüğü 

tarih mevcuttur.  



 

143 

İlk cildin sonu: śayd itmege ĥarįś olan müzevvirler hem mār ve hem mārgįr 

olmak gibidür... 

İkinci cildin başı: ...نصیحت کردن زن مر شوی را که سخن افزون از قدم و از مقام خود مگو 

3.2.16 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddîn Efendi, nr. 3612/67  

 Büyük ebatta kahverengi miklepli şemseli köşebentli meşin cilt. Nesih 

yazı. Serlevha müzeyyen müzehhep cedvel altın yaldız. 885 varak ve her varak 37 

satır. Başlıklar sürh. Müstensih ve istinsah tarihi kayıtlı değildir. Tam nüshadır. Son 

beyitten sonra Cevrî nüshasında Sarı Abdullah Efendi’nin düştüğü tarih, açıklamalar, 

IV. Murad’a (1623-1640) ve şehzâdelerine yapılan dua ve Cevrî’nin eser için 

düşürdüğü tarih yer almamaktadır. Nüsha özenle istinsah edilmiştir. Mesnevi beyitleri 

ve bazı başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

3.2.17 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa, nr. 743, 744, 745 ve 

746 

Kahverengi miklepli şîrâzeli şemseli meşin cilt. Cilt tamir görmüş, kurt 

yenikleri var. Kalın aharlı filigranlı kağıt. Nesih hat. Serlevha müzeyyen, müzehhep, 

başlıklar sürh. Cedveller altın yaldızlı. 23 satır, sırayla 289, 287, 289 ve 275 varak. 

İntinsah kaydı yok. Okunaklı, ayetler ve hadislerin üstü çizili, yer yer sah kayıtları 

bulunmaktadır.  

İlk cildin sonu: ...şerįǾat ve ŧarįķate tebaǾiyyet itdürüp aĥkām-ı ilāhiyye ve 

sünen-i nebeviyyeyi nefsiñe tābiǾ itmege teķayyüd itme, zįrā şerǾ-i şerįf ve sünnet-i 

seniyye kimseniñ... 

İkinci cildin başı: ... tābiǾi degüldür belki Ǿālem ve Ǿālemiyān anuñ 

tābiǾidür... 

İkinci cildin sonu: رمبیا ساقی یده جامی به قاسم، غریبم عاشقم زار و نزا  

 Bu cildin sonunda diğer cildin ilk başlığı olan “ السلام و فرعون هردو در بیان ا نکه موسی علیه

اند...مسّخر مشیّت ” ibaresinden sonra “beyān-ı mezbūr cild-i ŝānįye geçer” ifadesi 
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bulunmaktadır. Demek oluyor ki 743 ve 744 numaralı iki cilt aslında tek cilt olarak 

istinsah edilmiştir.  

 Üçncü cildin başı: اند...السلام و فرعون هردو مسّخر مشیّتدر بیان ا نکه موسی علیه  

 Üçüncü cildin sonu: serv-i ser-efrāz gibi ber-efrāşte ķılup śarśar-ı 

ħazāndan ġaflet ile iżhār-ı Ǿacz ve meskenetden Ǿār itdiler... 

 Dördüncü cildin başı: ... pes zuǾm ve pendārleri nezāhetlerin berbād idüp 

şebeke-i şehvete giriftār... 

 Cildin başında şu şekilde not vardır: “Bu ve bundan evvelki üç cild ki 

temām dört cilddir Mesnevį’nüñ cild-i evveli şerhidür ve şārih baķiyyesini şerh 

itmemişdür. 

3.2.18 Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi nr. 3430  

 Bu nüsha aslında Arapça, Farsça ve Türkçe bir mecmuadır. Eserde yer yer 

Sarı Abdullah Efendi’nin şiirleri ile Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’den ve Nasîhatü’l-

Mülûk’den parçalar bulunmaktadır. Söz konusu parçaların tasavvufî mefhumların 

açıklandığı bölümlerin olması hasebiyle, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî telif edildikten 

sonra Sadece Mesnevî şerhi olarak değil, tasavvufî bir ansiklopedi olarak da 

değerlendirildiğinin göstergesidir. Meselâ, 95b’de “cebr-i şeytân”, “cebr-i rahmân”, 

“ihtiyâr-ı cüz’î” ve “ihtiyâr-ı küllî” mefhumları Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’den 

naklen aktarılmıştır. 

3.2.19 Süleymaniye Kütüphanesi, Gelibolulu Tahir, nr. 22 

 Kalın aharlı, sarı kağıt. Hamişte çok sayıda Farsça ve Türkçe beyitler, 

imzalar ve mühürler var. Talik hat. Serlevhasız, cedvelsiz. Başlıklar sürh, 25 satır 69 

varak. Nüsha eksiktir ve çalışmamızda Mesnevî’nin 110. beyti olarak geçen “ علت عاشق ز

ها جداست، عشق اسطلاب اسرار خداستعلّت ” beytine kadar olan kısmı içermektedir. Bu nüshada 

eserin ismi “Cevâhir-i Fevâhir-i Mesnevî” olarak geçer. Mehmed Esad’ın temellük 

kaydı bulunmaktadır. İstinsah tarihi ve müstensihi bilinmemektedir. 

3.2.20 Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Sultan, nr. 233  
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Miklepli, mukavva üzeri yeşil bez kaplı cilt. Kalın aharlı kağıt, nesih hat. 

Serlevha ve cedvelsiz. Eksiktir. 33 satır ve 203 varak. Eserin baş tarafında, 

derkenarlarda şerhin içinde geçen bazı Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe 

tercümeleri verilmiştir. Yazı oldukça özensizdir. Eserin başında ve sonunda fihrist 

bulunmaktadır. Nüshada şerhi geçen son Mesnevî beyti “ تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا

  :beytidir. Nüshanın sonu ”جز قفل ا ن دروازه نیست

Zįrā şerǾ-i şerįf ve sünnet-i seniyye kimsenenüñ tābiǾi olmaz, sen tābiǾ olmaġa saǾy 

eyle. Vesselām 

3.2.21 Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Molla, nr. 1281 ve 1282 

Büyük ebatta iki cilt, kahverengi miklepli ve şemseli meşin cilt. Nesih hat. 

Serlevha müzeyyen, müzehhep, altın cedvel başlıklar sürh. 25 satır. Birinci cilt 464, 

ikinci ise 459 varak. Ahmed el-Muhtar isimli bir zat tarafından istinsah edilmşştir ve 

istinsah tarihi kayıtlı değildir. 

 Birinci cildin sonu: بیا ساقی یده جامی به قاسم، غریبم عاشقم زار و نزارم  

 İkinci cildin başı: اند...السلام و فرعون هردو مسّخر مشیّتدر بیان ا نکه موسی علیه  

 Eserin sonunda Cevrî’nin medhiyesi yer almaktadır.  

3.2.22 Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa, nr. 303 ve 304  

Büyük ebatta iki cilt olarak istinsah edilmiştir. Yazı türü nesih, 31 satır. İlk 

cilt 572, ikinci ise 607 varaktır. Her iki cildin başında fihrist bulunmaktadır. Birinci 

cildin fihrist bölümünde Nesârî’nin Sarı Abdullah için düştüğü tarih kayıtlıdır. Yazısı 

temiz ve okunaklıdır. İsimler, ayetler ve hadislerin üstü çizilidir. Her iki nüshanın baş 

tarafı daha özenli istinsah edilmiştir. İkinci nüshanın sonunda Cevrî’nin medhiyesi 

bulunmaktadır. Nüshaların istinsah tarihi ve müstensihi kayıtlı değildir. 

 İlk cildin sonu: ve Ǿālemüñ küllįsi aǾrāż ile müsemmā olan śuverüñ 

mecmūǾı olup Ǿayn-ı vāĥidde olan źāt-ı eĥadiyyede bāhir ve Ǿayn-ı vāĥide olan 

vücūd-ı Ĥaķ anda žāhir ve Ǿālem anuñ žuhūr ve vücūd... 
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 İkinci cildin başı: ve Ǿālem anuñ žuhūr ve vücūdı ile ķāyim ve kendü nefsi 

ile fānį... 

3.2.23 Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, nr.1266 ve 1267 

 İki ciltten oluşmaktadır. Kahverengi miklepli, şîrâzesi kopmuş, köşebend 

ve şemseli, ince aharlı kağıt. Kurt yenikleri izleri var. Talik hat. Serlevha müzehhep, 

29 satır. İlk cilt 527 ve ikinci cilt ise 430 varak. Birinci cildin baş taraflarında siyah 

mürekkep dışında bazı beyitler, başlıklar ve ayetler pembe, yeşil, sarı ve turucu 

mürekkeplerle yazılmıştır ancak eserin tamamı bu şekilde değildir ve birinci cildin 

ortalarından itibaren diğer renkler görünmez. Eserin içinde bazı Mesnevî beyitleri de 

mavi mürekkeple yazılmıştır. Birinci cildin başında fihrist vardır. Ayrıca, birinci 

cildin baş taraflarında sah kayıtları düşürülmüştür.  

 Birinci cildin sonu:  در معنی ا نچه ولی کامل کند مرید را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن که حلوا

 طبیب را زیان ندارد و بیماران را زیاد دارد و سرما برف انگور را زیان ندارد...

 İkinci cildin başı:  ...اما غوره را زیان دارد که در راه است که 

 Bu cildin sonunda Cevrî’nin medhiyesi bulunmaktadır. Eserin istinsah 

tarihi kayıtlı değildir. Müstensih Yenişehirli Hasan isimli zattır 

3.2.24 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, M.R. 269 

Başlıklar sürh, 39 satır ve 347 varak olan bu nüsha eksiktir. Herhangi bir süs 

ve çerçeve yoktur. Nüshanın başında fihrist mevcuttur. Ayrıca, yine eserin başındaki 

Muhammed Nûrî el-Mevlevî’nin 1279/1861-62 senesine ait temellük kaydından 

anlaşıldığı üzere, dört cilt halinde istinsah edilmiştir. Müstensihi ve istinsah tarihi 

kayıtlı değildir. Nüshanın sonu:  

 لطف حق این شیر را و گور را 

 الف داده است این دو ضد دور را

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānüñ luŧf ve iĥsānı... 

3.2.25 Mısır Nüshası 
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Kahire Türkçe Yazmalar 40 numarada Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin bir 

nüshasının kayıtlı olduğu bilinmektedir ancak bu nüshaya ulaşamadık.290 

3.2.26 Matbu Nüshalar 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî 1287-8/1870-71 yıllarında matbu olarak ve beş 

cilt hâlinde basılmıştır.  

 Birinci cilt 520 sayfa olarak Tasvîr-i Efkâr matbaasında 13 Cemâzilâhir 

1287/10 Eylül 1870 tarihinde basılmıştır. Bu, Sarı Abdullah Efendi’nin kendi 

dîbâcesi, tasavvufi konularla alakalı açıklamaları ve Mevlânâ menkıbelerinden sonra, 

Mesnevî’nin Arapça dîbâcesi ve ilk 876 beytini ve şerhlerini ihtiva eder. Bu cillte 

şerhi geçen son Mesnevî beyti, aşağıdaki beyittir: 

 موج دریا چون به امر حق بتاخت

 اهل موسی را ز قبطی واشناخت

 İkinci cilt, 536 sayfa olarak Matbaa-i Amire’de ve 1288/1871-72 senesinde 

basılmıştır. İkinci cildi ihtiva eden bölümde ilk ve son Mesnevî beyitleri aşağıdaki 

gibidir:  

 خاک قارون را چو فرمان در رسید

 با زر و تختش به قعر خود کشید

 خواه بین نور چراغ از ا خرین

 خواه بین نور از چراغ غابرین

 Üçüncü cilt, 509 sayfa olarak 1288/1871-72 senesinde Matbaa-i Âmire’de 

basılmıştır. Bu cilt, Mesnevî’nin bir bölümü olan “ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها” 

hadisinin şerhi ile başlar. Üçüncü ciltte şerhi geçen ilk ve son beyitler aşağıdaki 

gibidir: 

های حقگفت پیغمبر که نفحت  

                                                
290 Ülker Aytekin, Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi Konya, Umde Yayınevi, 2017, s. 122. 
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ا رد سبقاندر این ایّام می  

شو راه نیستزانکه با جامه درون  

 تن ز جان و جان ز تن ا گاه نیست

 Dördüncü cilt 489 sayfa olarak 1288/1871-72 senesinde Matbaa-i 

Âmire’de basılmıştır.  

 ا ن عرابی از بیابان بعید

در دارالخلافه چون رسید بر  

 برترند از عرش و کرسی و خلا

 ساکنان مقعد صدق خدا

 Beşinci cilt 494 sayfa olarak yine 1288/1871-72 senesinde Matbaa-i 

Âmire’de basılmıştır. Bu cilt Mesnevî’nin birinci cildinde yer alan meşhur 

hikâyelerden biri olan “Zeyd” hikâyesi ile başlar ve Mesnevî’nin ilk defterinin 

sonuna kadar olan beyitleri ve şerhini kapsar. Bu cildin sonunda Cevrî’nin kasîdesi 

de yer almaktadır. Cildin Mesnevî’ye göre başlangıç ve bitiş beyitleri aşağıdaki 

gibidir:  

 گفت پیغمبر صباحی زید را

 کیف اصبحت ای رفیق باصفا

شتابصبر ا رد ا رزو را نی   

 صبر کن والله اعلم بالصواب

 

3.3 Açıklamalar, Metin Tamiri ve Verilen Dipnotlar 

Metin tesis edilirken esas alınan nüshadaki metne göre bazı ilaveler ve tamirler 

yapılmıştır. Bu ilaveler genellikle dipnot şeklinde olup metnin bir sonraki 
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araştırmalarda kullanımı için kolaylık sağlamak üzere verilmiştir. Söz konusu 

tamirleri ve ilaveleri aşağıdaki maddelerde sıraladık:  

3.3.1 Ayetlerin İmlası ve Tercümeleri  

Metinde çok sayıda Kur’ân ayetine yer verilmiştir. Bu ayetlerin bir kısmı 

Mevlânâ’nın Mesnevî’de iktibas veya telmih yoluyla gönderme yaptığı ayetlerden 

oluşmaktadır, diğer kısmı ise Mesnevî beyitlerinin şerhi için Sarı Abdullah 

Efendi’nin başvurduğu ayetlerdir. Bu tez çalışmasında, metinde geçen tüm Kur’ân 

ayetlerinin metni “Hasenât” programından (6.1 sürüm) alınmıştır. Ayetlerin 

tercümelerinde ise adı geçen yazılımdaki Diyannet İşleri Başkanlığı tercümesi esas 

alınmıştır. Dipnotlardaki sure adları da bu yazılımdaki adlandırılmaya göre 

verilmiştir. Yazma nüshada geçen ayet ile Kur’ân’daki ayetler arasında farklılık 

görülen durumlarda Kur’ân ayetlerinin doğru şekli verilmiştir. Meselâ, 12b’de kayıtlı 

olan “ 291َوَمْن لَْم َيْجَعِل اللُّٰه لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن نُور   ” ayeti, yazmada eksik ve “ ا لَُه ِمْن نُور  َوَمْن لَْم َيْجَعِل اللُّٰه نُوًرا فَمَ  ” 

şeklinde kayıtlıydı ve metnimizde doğru şekli verildi. Bir başka örnek olarak, 

19b’deki “292  ُعوَن َسَلاٌم قَْوًلا ِمْن َربٍّ َرٖحيم  ayeti yazmada eksik ve hatalı olarak ”لَُهْم ٖفيَها فَاكَِهٌة َولَُهْم َما َيدَّ

“ یشتهون َسَلاٌم قَْوًلا ِمْن رَبٍّ َرٖحيم  لَُهْم فَاكَِهٌة مّما  ” şeklinde kayıtlıydı ve metinde doğru şekli verildi. 

3.3.2 Hadisler ve Tercümeleri 

Metinde çok sayıda hadis bulunmaktadır. Hadislerin Türkçe tercümelerinin 

verilmesiyle birlikte kaynağı tespit edilebilen hadislerin kaynakları dipnotlarda 

verilmiştir. Hadislerin kaynaklarının tespitinde “Şamile” programına başvurulmuştur. 

3.3.3 Arapça İbareler ve Açıklamalar 

Metinde Kur’ân tefsirleri ve Arapça yazılmış olan bazı kaynak kitaplardan nesir 

ve şiir şeklinde büyük oranda iktibaslar yapılmıştır. Bu iktibasların Arap harfleriyle 

dizilerek tercümeleri ve tespit edildiği kadarıyla kaynakları dipnotta verilmiştir.293  

                                                
291 Nur 24/40: Kime Allah nur vermezse, onun için nur diye bir şey yoktur.  
292 Yâsîn 36/57 Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli 
olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selâm" (vardır). 
293 Arapça ibareler ve hadislerin tercümesi hususunda yardımlarını gördüğüm Aziz Ençakar Bey ve 
Ahmet Faruk Yılmaz Bey’e teşekkür ederim. 
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3.3.4 Farça Şiirler, İbareler ve Tercümeleri 

Sarı Abdullah Efendi şerhini kaleme alırken, başta Mesnevî’nin diğer defterleri 

olmak üzere, Gülşen-i Râz, İbtidâ-nâme vb. birçok Farsça eseri kaynak olarak 

kullanmıştır. Şârih, bu kaynakların bazılarını kaydeder ancak bazılarından isim 

vermeden alıntı yapmaktadır. Çalışmamızda söz konusu kaynakların isimleri 

mümkün olduğu kadar tespit edilmeye ve belirtilmeye çalışılmıştır. Farsça şiirleri ve 

nâdir de olsa nesir olarak geçen ibârelerin dizilişinde günümüz Farsçasında yaygın 

olan alfabe esas alınmıştır ve g (گ), ç (چ), p (پ) ve j (ژ) harfleri gösterilmiştir. Tüm 

Farsça şiirlerin tercümeleri tarafımızca verilmiştir. Ayrıca, bir sonraki çalışmalarda 

kolaylık olacağını düşünerek şerh sırasında Mesnevî’nin diğer defterlerinden 

verilmiş olan beyitleri Mesnevî’nin tenkitli metni ve Yazmalar Kurumu neşri olmak 

üzere iki kaynaktan numaraları tepit edilerek dipnotta verilmiştir. Söz konusu 

beyitlerin ve mısraların tercümesinde ise çoğunlukla Yazmalar Kurumu tercümesine 

sadık kalmaya çalışılmıştır ancak kelime ve mefhum farklılıkları bulunan beyitlerde 

metinde geçen beyitlerin tercümesi verilmiştir. 

3.4 Transkripsiyon Alfabesi 

 Tesis edilen metinde Türkiye’deki yaygın transkripsiyon sistemi ve 

fontlarından biri tercih edilmiştir. Transkripsiyon alfabesi aşağıdaki gibidir:  

3.4.1 Ünlüler 

3.4.1.1 Kısa Ünlüler 

 a, e, ı, i, u, ü :   آ

، و، آو ُُ    : u, ü, o, ö 

، ه،  هُ     : a, e 

، ی  ُ    : ı, i 

3.5.1.2 Uzun Ünlüler 

 ā :   ا ، ا

 į, ā :   ی
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 ū :   و

3.4.2 Ünsüzler 

 ǿ :   ء

 b, p :   ب

 p :   پ

 t :   ت

 ŝ :   ث

 c, ç :   ج

 ç :   چ

 ĥ :   ح

 ħ :   خ

 d :   د

 ź :   ذ

 r :   ر

 z :   ز

 j :   ژ

 s :   س

 ş :   ش

 ś :   ص

 ż, đ :   ض

 ŧ :   ط
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 ž :   ظ

 Ǿ :   ع

 ġ :   غ

 f :   ف

 ķ :   ق

 k, g, ñ :   ك

 g :   گ

 l :   ل

 m :   م

 n :   ن

 v :   و

 h :   ه

 y :   ي
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3.5 Metin 

[1b] (1) Her dürr-i yektā-yı ĥamd ü ŝenā ve her gevher-i zįbā-yı medĥ-i 

girān-bahā ki  ِ294َكاَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ الَْمْكنُون  āvįze-i gūş-ı kerrūbiyyūn ola, ol Ħudāvend-i bį-miŝl ü 

mānend (2) ve pādişāh-ı bį-ħˇįş u peyvendüñ sāĥa-i pįş-gāh-ı Ǿažamet ve celāline 

niŝār olsun ki muķteżā-yı ihtizāz-ı muĥabbet-i źātiyye ve müstedǾā-yı (3) ibtizāz-ı 

meşiyyet-i ezeliyyesinden žuhūr iden nūr-ı tecelli-i emvāc-ı deryā-yı beyāż-ı muŧlaķ, 

žulmet-ābād-ı şebistān-ı sevād-ı Ǿademi, telāŧum-ı şeǾāşiǾ-i (4) żiyāsıyla müzehher ve 

seĥāb-ı semāǾ-i esmāǿ-i cūd ve buħār-ı biĥār-ı śıfāt-ı muŧlaķ-ı vücūddan muķaŧŧar 

olan bārān-ı feyż-i aķdesi aśdāf-ı (5) dürer-i aǾyān-ı ŝābite ve žurūf-ı ġurer-i 

māhiyyāt-ı mümkine ve ĥaķāyıķ-ı ilāhiyyeyi śuver-i ebkār-ı efkār-ı maǾārif-i 

rabbāniyye ve heyǿāt-ı melekāt-ı (6) Ǿavārif-i nā-mütenāhį ile muǾaķķad ve 

muķayyed eyleyüp ve keştį-i taǾayyünāt-ı cevāhir-i Ǿulviyye ve süfün-i hüvviyāt-ı 

zevāhir-i süfliyye ile fevāħir-i (7) Ǿavāŧıf-ı laŧįfe-i rabbāniyyeyi ķavāfil-i esmāǿ-i 

ilāhiyye-i devriyye ve revāĥil-i śıfāt-ı rabbāniyye-i kevriyye ile śaĥrā-yı sevāĥil-i 

nāsūta sefer ve ĥareket-i (8) müstedįre ile girü serĥadd-i eĥadiyyet ve nihāyet-i 

mertebe-i vāĥidiyyete ricǾat itdirüp bidāyeti Ǿayn-ı nihāyet ve nihāyeti Ǿayn-ı bidāyet 

eyledi. Nażm:  

 زمین و ا سمان گردان اویند (9)
 کواکب جمله سرگردان اویند

 خرد انگشت در دندان بماندست
پرده ای حیران بماندست میان  

 عجائب جوهری جانا چه گویم (10)
 که در شرح تو سرگردان چو گویم

 تویی صانع نهان و ا شکارا
 که بنمودی به یکباره تو ما را

 تویی صانع تویی جان و تویی حق(11)
 تویی در هر دو عالم نور مطلق

                                                
294 Vâkıa 56/23: “...saklı inciler gibi...” 
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 وصالت را همه جویا تو در جان
 جهانی بر رخ تو مانده حیران

(12) لیکن عشق می داند صفاتت و   
 که او مشتق شده از نور ذاتت

 حقیقت عشق می بیند جمالت
295که او دیدست اسرار کمالت   

(13) NaǾtü’n-Nebį Ǿaleyhisselām: 

Ve Ǿuķud-ı dürer-i ġurer-i dürūd-ı mevfūr, ve sümūŧ-ı leǿālį-i ġavālį-i 

śalevāt-ı nā-maĥśūr, ol kenz-i rumūz-ı ĥaķāyıķ-ı (14) hüviyyet-i ġaybiyye, ve Ǿillet-i 

ġāyiyye-i žuhūr-ı deķāyıķ-ı esrār-ı lāhūtiyye, şāh-ı Yeŝrib ü Baŧĥā, müsāfir-i  ُسْبَحاَن الَّٖذى
296اَْسرٰى  germ-rev-i 297(15) قَاَب قَْوَسْيِن اَوْ  اَْدنٰى rāst-güftār-ı 298َوَما َينِْطُق َعِن الَْهٰوى imām-ı śaff-ı śuffe-i 

ıśŧıfā, aǾnį maĥrem-i ķurb-ı kibriyā, ĥabįb-i Ħudā, ĥażret-i Muĥammedini’l-

Muśŧafā’nuñ rūĥ-ı (16) aķdes-i muħāŧab-ı ħiŧāb-ı 299كلولا , ve kālbüd-i nefsi mažhar-ı 

teşrįf-i 300 ََوَما اَرَْسْلَناك olan źāt-ı pāklerine ihdā olsun ki ber mūceb-i kerįme-i (17) 

301 ْحبِْبُكُم اللّٰهُ یبُِعوٖنى ُ فَاتَّ   ħalāyıķ u Ǿibādullāh, meżāyıķ-ı miĥnet-i gümrāhįden ŧarāyıķ-ı 

muĥabbet-i ilāhį ve ĥadāyıķ-ı merātib-i meveddet ve āgāhįye anuñ (18) vesāŧetiyle 

hidāyet buldılar. Ve ber feĥvā-yı 302 ِقُْل هِٰذٖه َسٖبيٖلى اَْدُعوا اِلَى اللّٰه dānā vü nādān ve kāfir ü 

müselmān, ĥażįż-i derekāt ü naķś (19) ve nekebāt-ı ĥırmān ve ĥucb-i mükedderāt-ı 

ħiźlāndan, evc-i derecāt-ı tevĥįd u įmān ve kemāl-i maķāmāt-ı Ǿirfān u įķāna anuñ 

Ǿināyeti ile yol buldular.  

                                                
295 Yer ile gök ve tüm yıldızlar O’nun için ve O’ndan dolayı dönüyorlar. Akıl (O’nun zatı hakkında) 
şaşıp hayret perdesinde kalmıştır. Ey cānān! Sen acayip bir cevhersin, seni şerh etmekte yuvarlanan 
top gibi avareyim. Gizli ve açık yaradan sensin, bizi birden bire (yoktan) var eden sensin. Yaradan 
sensin, can sensin, hak sensin; iki âlemde nûr-ı mutlak sensin. Herkes senin visalini arar oysa ki sen 
canın içindesin; cihan senin zatında hayran kalmış. Oysa ki aşk senin sıfatlarını bilir, çünkü aşk senin 
sıfatlarından türemiştir. İşin doğrusu senin cemâlini aşk görür, çünkü o senin kemâlinin esrârını 
görmüştür. (Cevherüzzât) 
296 İsrâ 17/1: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece 
Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir.” 
297 Necm 53/9: “...iki yay aralığı kadar, yahut daha az…” 
298 Necm 53/3: O, nefis arzusu ile konuşmaz. 
299 “Sen olmasaydın...” Hadis’ten iktibastır: لولاك لولاك ما خلقت الا فلاك Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. 

(Keşfü’l-Hafâ, II, s. 196, nr. 2123) 
300 Enbiyâ 21/107: (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. 
301 Âl-i İmrân 3/31: “...bana uyun ki, Allah da sizi sevsin…” 
302 Yusuf 12/108: “De ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah'a çağırırız...” 
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(20) Ĥaķķā bir dānādur ki 303نالاولین والاخریعلمت علم ف  ve bir pįşvādur ki کنت نبیّاً و ا دم بین  
304والطّین الماء  buyurup ve şān-ı şerįflerine ( لِاَْجلِك َو َخَلْقتُك لِاَْجلی21َخَلْقُت اْلاَْشیا ء )305  buyurılup  اَلَْيْوَم

306ٖديَنُكْم َواَتَْمْمُت َعَليْكُْم نِْعَمٖتى اَْكَمْلُت لَُكمْ   kerįmesinin feĥvāsınca emr-i dįn ve nübüvvet anuñ 

vücūd-ı Ǿunśurįsi ile kemāl buldu. Nażm: 

 حقیقت اوست در هر دو جهان نور (22) 
 که اندر هر دو عالم اوست مشهور

 تمامت سالکان محتاج اویند
 بجان پیوسته در معراج اویند

نیارمصفاتش وصف کردن می (23)  
 اگرچه جوهر دریاش دارم

مصطفی از نور پاکستوجود   
 ز لطف حق نبّی اللّه نه خاکست

 هنوز ا دم میان ا ب و گل بود (24)
 که او شاه جهان و جان و دل بود

 نمود او نمود کردگار است
 که در اسرار کل او پایدار است

(25)   چه گویم من؟ ثنای او خدا گفت 

307که نور اوست با نور خدا جفت  
Neŝr: 

Ve tuĥaf-ı taĥiyyāt-ı zākiyāt ve Ǿuref-i [hediyye-i] teslįmāt-ı vāfiyāt, (26) ol 

zebān-āver-i 308انا افصح العرب والعجم  şefįǾu’l-ümem, vesįǾu’l-kerem, server-i yemm-i 

                                                
303 Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini bildim. 
304 Âdem su ile toprak arasında iken ben nebî idim. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 129, nr. 2007) 
305 Eşyayı senin için, seni ise kendim için yarattım.  
306 Mâide 5/3: “...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve size nimetimi tamamladım…” 
307 Hakikatde O iki cihanın nurudur ve iki âlemde meşhurdur. Sâliklerin tamamı ona muhtaç ve 
cânlarını O’nunla birleştirip O’nun mirâcındalar. O’nun denizinden bir damla benim cevherimde 
bulunuyorsa da O’nun sıfatlarını vasf etmeye cesaretim yoktur. Mustafa’nın carlığı temiz ışıktandır; o, 

Allah’ın lutfünden dolayı Nebȋ’dir ve toprak değildir. Âdem henüz su ve çamur arasındayken o cân ve 

gönül ülkesinin şahı idi. Onun görünümü Allah’ın görünümüdür ve o, küllȋ sırlarda kalıcıdır. Onun 
medhini Allâh tealâ söylemişken ben nasıl onu medh edeyim? Onun ışığı Allâh’ın ışığıyla birdir. 
308 Ben Arab’ın ve Acem’in en fasîh olanıyım. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 417) 
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şiyemüñ mā-śadaķ-ı 309اصحابی کالنجوم بایّهم اقتدیتم اهتدیتم  (27) olan aśĥāb-ı kirāmı ve mānend-i 

sefįne-i Nūĥ ve mežāhir-i kerāmet ü fütūĥ olan ehl-i beyt ü Ǿıtret-i ŧāhire ve 

źürriyyet-i zāhireleri (28) ervāĥ-ı ŧayyibelerine erzānį olsun ki, cümlesi ĥāmilān-ı 

Ǿarş-ı şerǾ ve ķābilān-ı naķş-ı aśl u ferǾ olup mesāyil-i rāy-ı mübįn ile senen-i (29) 

sünen-i şerǾ-i metįni rūşen ve ezhār-ı āŝār-ı ĥasene ve envār-ı eŧvār-ı müstaĥsene ile 

reyāĥįn-i müstebniye-i dįn-i mübįni nümūdār-ı gülşen itmişlerdür.  

[2a] (1) Der medĥ-i çehār-yār-ı güzįn rađiyallāhu Ǿanhum ecmaǾįn: 

Ħuśūśan çehār-yār-ı güzįn ve ħulefā-yı rāşidįnden aķdem-i aśĥāb-ı śafā-

intisāb, (2) yār-ı ġār-ı Ĥabįb-i Rabbu’l-erbāb, büzürg-vār-ı Ǿālį-miķdār, mažhar-ı  ثَانَِى
310اثَْنْيِن اِْذ ُهَما فِى الَْغارِ   śıddįķ-ı celįlü’l-ķadr-i bāhirü’t-taśdįķ, (3) ħalįfe-i Resūlullāhi Ǿale’t-

taĥķįķ, Ebū Bekri’ś-Śıddįķ rađiyallāhu Ǿanh. Nażm: 

 ابوبکر تقی صدیق اکبر
 ز یاران او گزیده میر و سرور

 چو او هرگز نخواهد بود صدیق (4)
 که او را بود این اعزاز و توفیق

 حقیقت سّر شرع مصطفی اوست
 ز بعد مصطفی هم پیشوا اوست

ایشانطلب می کن نجات خود ز  (5)  
311که تا یابی حیات خود ز ایشان  

[neŝr:] 

Ve aǾdel-i ecille-i aśĥāb, ekmel-i edille-i şāh-rāh-ı ecr ü ŝevāb, (6) zįnet-

efzā-yı minber ü miĥrāb, reh-nümā-yı ŧarįķ-ı śıdķ u śavāb, aǾnį emįrü’l-müǾminįn, 

ǾÖmer ibini’l-Ħaŧŧāb –rađiyallāhu Ǿanh. Nażm: 

ویم، چون عمر اسراردان است؟چه گ (7)  
العیان استحقیقت صاحب عین  

                                                
309 Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete erirsiniz. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 132, nr. 381) 
310 Tevbe 9/40: “...Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu 
iki kişiden biri olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti.” 
311 Takvalı Ebubekir, Sıddȋk-i Ekber, ashap arasında büyük ve rütbeli. Onun gibi başka bir Sıddȋk 

hiçbir zaman olmayacaktır ve bu şeref sadece ona mahsus idi. Hakikatde Mustafâ’nın şerȋatinin sırrı 
ve Mustafâ’dan sonra önder odur. Kurtuluşunu kendilerinden talep et ki hayatını onlardan bulasın. 
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دار شرع و کان تقویصلابت  
 وزو نازان شده پاکان تقوی

 امیر راستی بر جای احمد (8) 
 جدا کرده به عدل او، نیک از بد

 عمر چشم چراغ ماست ای دل
312کزو اسرار دل پیداست ای دل  

(9) Neŝr: Ve śāĥib-i envār-ı ĥayā vü įmān, cāmiǾ-i āyātü’l-Ķurǿān, śuffe-i 

aśĥāb-ı śafāya zeyn, ŝāliŝ-i şeyħeyn, aķdem-i ħateneyn, (10) Emįrü’l-müǿminįn, 

ǾOŝmān-ı Źü’n-nūreyn – rađiyallāhu teǾālā Ǿanh. Nażm: 

 مر او را سّر قرا ن منکشف بود
 دل و جانش به معنی متّصف بود

 ز تقوی یافته سّر حقیقت (11)
یافت اسرار حقیقتز معنی   

 چو با حق بود با قرا ن به صد راز
 سر خود را فدا کرد ا ن سرافراز

 دلا مانند عثمان جان خود باز (12)
313دل و جان در رخ جانان خود باز  

Neŝr: Ve ħātem-i evliyā, imām-ı hüdā, vaśiyy-i muħŧār-ı Muśŧafā, ġarįķ-i 

baĥr-i belā, (13) ĥarįķ-ı nār-ı velā, rāfiǾ-i Ǿilm-i Resūl-i müctebā, mažhar-ı  انا مدینه علم
314وعلی بابها  zevc-i Betūl, ibn-i Ǿamm-i Resūl, śāĥib-i meĥāsin-i menāķıb, (14) Emįrü’l-

müǾminįn, ǾAlįyyi’bni Ebį Ŧālib, kerremallāhu vechehū. Nażm: 

 امیر دین و دنیا مرتضی دان
ز بعد مصطفی دان شه چارم  

                                                
312 Ömer gibi sırları bilen başka biri var mı ki, ne söylesem? Hakikatde o gözdelerin gözüdür. Şeriatin 
sağlam eri ve takva madeni; takvâ ile temizlenenlerin övünmelerinin kaynağı odur. Ahmed’in yerine 
geçen hakiki emįr odur ve o, adalet ile kötüyü iyiden ayırmıştır. Ey gönül! Ömer bizim gözümüzün 
ışığıdır. Ey gönül! Hakk’ın sırları onda görünmektedir. 
313 Kur’ân’ın sırrı ona keşf edilmiş idi. Onun canı ve gönlü mana ile süslenmiş idi. O, takva ile 
hakikatin ve şeriatin sırlarını bulmuş idi. O yiğit yüz türlü sır ile Allah ve Kur’ân’la beraber olduğu 
için başını feda etti. Ey gönül! Osman gibi canını feda et; cânânının yüzü uğruna canını ve gönlünü 
kurban et. 
314 Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 203, nr. 618) 
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 محمد اوست او نفس محمد (15)
نطق خود چنین فرمود احمده ب  

 علی را همچنین نتوان ستایش
 نمودارش کنم در جان فدایش

 علی جوی از علی دریاب اسرار(16)
 ز لا اَعبُد بدان اسرار ا ن یار

 هزاران جان فدای مصطفی باد
315ابا یاران او جان ا شنا باد   

[Neŝr:] (17) Rıđvānullāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn ĥażerātı ki beyt-i maǾmūr-ı dįne çār-

erkān ve śaķf-ı ħāne-i şerǾ-i güzįne her biri bir Ǿimād-ı saĥt-bünyād-ı ķavį-

bünyāndür.  

(18) Der-vaśf-ı evliyāǿ-i kümmel ve sāyir-i evliyā ve aśfiyā ve eśdiķā ve 

etķıyā. Daħı ber mübteġā-yı 316شوقاه الی لقاء اخوانی وا  perverdegān-ı (19) elbān-ı iħvāniyyet, 

ve şįr-ħordegān-ı pistān-ı insāniyyet ve rehnümāyān-ı ŧarįķ-ı hidāyet olup tābiş-i 

ħurşįd-i įmān ile āsümān-ı (20) Ǿirfānda kev[ā]kib-i dürriyye ve nücūm-ı 

dįniyyelerdür, śalevātullāhi Ǿaleyhim ve Ǿalā cemįǾi’l-enbiyāǿi ve’l-mürselįn ve Ǿalā 

men tābeǾahum bi-iĥsānin ilā yevmi’d-dįn. Nażm: 

 در این ره اولیا باز از پس و پیش (21)
اند از منزل خویش نشانی داده  

 به حد خویش چون گشتند واقف
 سخن گفتند در معروف و عارف

 نبی چون ا فتاب ا مد ولی ماه (22)
317الله ندر لی معمقابل گردد ا   

                                                
315 Din ve dünyanın emiri ve Mustafâ’dan sonra dördüncü şah olarak Murtezâ’yı bil. Muhammed 
odur, o ise Muhammed’in ta kendisi; bunu Muhammd kendi diliyle söyledi. Ali’yi de medh etmek 
mümkün değil. Onu görebilmek için canımı fedâ ederim. Ali’yi ara ve sırları Ali’den öğren. O yârin 

sırlarını “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. (Kâfȋrûn 109/2)” demesinden bil. Binlerce can 
Mustafâ’ya fedâ olsun ve can onun ashabıyla tanışsın. (Heylâcnâme) 
316 Ah! Kardeşlerimi ne kadar çok özledim. 
317 Bu yolda evliya önceden ve sonradan kendi makamları ile alakalı izler göstermişler. Onlar kendi 
makamlarına vâkıf olunca ârif ve marûf (bilen ve bilinen) hakkında konuşmaya başladılar. Peygamber 
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Ammā baǾd, fermān-ı ġayret-i vaĥdet ve ķahramān-ı salŧanat-ı eĥadiyyet, 

(23) serāy-ı ħalvet-ħāne-i şuhūd-ı aĥadiyyetü’l-cemǾde nām u nişān-ı ġayriyyet ve 

vesm ü resm-i eniyyet ve iŝneyniyyet, mürtefiǾ ü mümteniǾ olmaķ iķtiżā idüp (24) کان
318علیه الله و لم یکن معه شی و الان کما کان  feĥvāsınca iķtiżāǾ-i mezbūr müstemirr ve müsteķarr 

olup henūz Ǿālem-i tedvįn ü tasŧįr (25) ĥażret-i Ǿilm ü taķdįrinde mündemic ve śūret-i 

tafśįl ü taśvįr maǾnā-yı tedbįrinde münderic iken, irtiżāǾ-ı sünnet-i ilāhiyye ve iķtiżā-

yı meşiyyet-i (26) źātiyye ve irāde-i Ǿināyet-i ezeliyyesinden medāric-i aĥvāl ve 

meǾāric-i netāyic-i aǾmālde bu minvāl üzre cārį oldı ki kār-gāh-ı fıŧratullāhda (27) 

naķş-bend-ı 319  اَللُّٰه َخالُِق ُكلِّ َشْیء naķş-ı mümezzeĥ-i Ǿulūm u aĥvāl ve mütenessimāt-ı ķurb 

u viśāl ve mütaǾarriżān-ı nefeĥāt-ı kemāli bi-ĥasebi’t-tefāvüt ve’l-istiǾdād (28) beste-

i evżāǾ-ı muħtelife ve heyǿāt-i mütenevviǾa eyleye. Ve her kime kim bār-gāh-ı sırr-ı 

ulūhiyyet ve ħāne-i dergāh-ı ĥażret-i śamediyyetden behre vü bār virilüp (29) yol 

gösterile, evvelā āyįne-i dįl ve śaĥįfe-i levĥ-i żamįrini ġubār-ı śuver-i aġyārdan Ǿārį 

ve zeng-züdūde-i nüfūs ve izāle-i heyǾet-i nuķūş (30) u āŝār idüp küdūret-i pelās-ı 

vücūd-ı vehmį ve evsāħ-ı būd u Ǿademį[den] miknete inħilāǾ ve inķılaǾ müyesser 

olmaġla feżā-yi ħalāǾ-i ĥaķįķį-i (31) 320 ُُكلُّ َشْیء  َهالٌِك اِلَّا َوْجَهه ve finā-i fenā-i źāŧį-i 321ومن قتلته 
semtine döndürüp nažar-ı şuhūd-ı vech-i Ĥaķ ve müşāhede-i vücūd-ı muŧlaķdan 

teşrįf-i ħilǾat-i (32) 322فانا دیته ile muŧarraz ve muǾazzez buyurup, serįr-i serāyir-i 
maķām-ı ķurb-ı 323 ِقَاَب قَْوَسْين üzerinde müstaķarr ider. BaǾdehū, ber-tertįb-i merātib-i 

tenezzülāt redd olunup (33) levāmiǾ-i żiyāǾ-i  ِٰمَواِت َواْلاَرْض 324اَللُّٰه نُوُر السَّ  ve sevāŧiǾ-i śafā-yı 

ََّها َكْوَكٌب ُدرِّى  َكمِ  325ْشكٰوة  ٖفيَهاِمْصَباٌح اَلِْمْصَباُح فٖى زَُجاَجة  اَلزَُّجاَجُة َكاَن  ile (34) şecere-i mübāreke-i zeytūne-i 

ķalbe 326  َيَكاُد َزْيتَُها يُٖضیءُ َولَْو لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعلٰى نُور işrāķ virüp āteş-i tecellį-i eĥadiyyetü’l-cemǾde 

ŝābitü’n-nār itmek ile (35) ħaśāyiś-i künūz-ı esrār-ı ulūhiyyet ve leŧāyif-i rumūz-ı 

envār-ı rubūbiyyete vāķıf idüp ve ( لَْم َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللَّٰه 36َكَسَراب  بِٖقيَعة  َيْحَسبُُه الظَّْماُٰن َماًء َحتّٰى اَِذا َجاَءُه )

                                                                                                                                     
güneş gibi velȋ ise ay misâlidir. Bu iki “Lî ma’allâh” hadisince birbirlerine bakarlar. [Hadis: “Benim 
Allah’la öyle bir ânım vardır ki ne mukarreb melekler ne bir nebî elde edememiştir”] (Gülşen-i Râz) 
318 Allah vardı ve onunla birlikte bir şey yoktu. Şimdi de öyledir. (Buhârî, Bed’ü’l-halk 1/Tevhîd, 22.) 
319 Zümer 39/62: Allah her şeyin yaratıcısıdır. 
320 Kasas 28/88: “...O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır.” 
321 “...kimi öldürürsem...” 
322 “...diyeti benim”.  
323 Necm 53/9: “...iki yay aralığı kadar…” 
324 Nur 24/35: “Allah, göklerin ve yerin nurudur...” 
325 “...Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi 
parlayan bir yıldız....” 
326 “...Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur...” 
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327یُه ِحَسابَهُ ِعْنَدُه فََوفّٰ   sırrına Ǿārif idüp taħt-ı saǾādet-baħt-ı ħilāfetde istiķrār virür. Ĥattā 

ĥadįŝ-i ķudsį-i (37)  لا يزال العبد يتقرب ا لي بالنوافل حتى ا حبه فاذا احببته کنت سمعه و بصره و رجله و یده و لسانه فبی
328و بی یمشی و بی ینطق( 49) یسمع و بی یبصر و بی یبطش  feĥvāsınuñ mažharı olup ve ber-mūceb-i  َوالَّٖذيَن

329َجاَهُدوا ٖفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا  źerrāt-ı vücūddan her bir źerreye (39) kendü cānibine yol 

gösterür. Ve her birini mežāhir-i esmā ve śıfātı itmekle kendüye mirǾāt-ı şuhūd-ı źāt 

ider. Ve daħı  mıśdāķınca anı lisān-ı taǾbįr ve zebān-ı tefsįr (40)  330عرف الله طال لسانه من

idüp her ne ki müşāhede iderse Ǿibārāt ve işārāt-ı muħtelife ve elfāž ve kelimāt-ı 

müterādife ile (41) tefsįr ve taśvįr eyler. Nażm: 

 نظر چون در جهان عقل کردند 
کردنداز ا نجا لفظها را نقل   

 تناسب را رعایت کرد عاقل
[2b] 

331چو سوی لفظ و معنی گشت نازل   

(1) Neŝr: Ve ķavl-i kerįm-i 332 اَوقَْد َخَلَقُكْم اَْطَوارً   işāret-i Ǿaliyyesi üzre merātib-i iħfā 

ve ižhārda taķallübāt ve eŧvār-ı (2) istįdāǾ ve istiķrārda taŧavvurātdan śoñra ħum-i 

“śıbġatullāh”dan her biri bir reng-i ķābiliyyet ve kār-gāh-ı 333کل میسر لما خلق له den herkes 

bir gūne (3) naķş-ı istiǾdād ķabūl idüp ķavl-i raĥįm 334 ََكَما َبَداَُكْم تَُعوُدون neşǿetinüñ ĥįn-i 

Ǿavdinde 335 يبُوا اِلٰى َربُِّكمْ َواَنٖ   āvāzı esmāǿ-i cān ve cānhā-yı semǾlerine (4) resān olduķda bāl-

i iķbāllerin bāz ve cevv-i hevā-yı lā-mekāna pervāz idüp ecniĥa-i himmetleriyle  ٖفى
336َمْقَعِد ِصْدق  ِعنَْد َمٖليك  ُمْقَتِدر    maķarrında ser-efrāz olurlar. (5) Ve feżā-yı vesįǾ ve şikār-cāy-ı 

                                                
327 Nur 24/39: (İnkâr edenlere gelince; onların amelleri) ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse 
onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. (Tıpkı bunun gibi kâfir de hesap günü 
amellerinden bir şey bulamaz). Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tastamam görür. 
328 Kulum nâfile ibâdetle bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. (Sevince de), artık 
onun işiten kulağı, gören gözü, yürüyen ayağı, tutan eli ve konuşan dili olurum. Buhârî, Rikâk, 38; 
Mu’cemu’l-Kebîr, VIII, s. 244 nr. 7833; Abdürrezzâk bin Hemmâm, Musannef, XI, s. 192 nr. 20301; 
İbn Ebi’d-Dünyâ, el-Evliyâ, s. 14 nr. 1; Beyhakî, Zühdü’l-Kebîr, s. 273 nr. 702. 
329 Ankebût 29/69: Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. 
330 Kim Allah’ı tanırsa dili uzar. 
331 Onlar akıl dünyasına baktıklarında oradan lafızları nakl ettiler. Akıllı olan mana ve lafza doğru 
gittiğinde tenâsübe riayet etti. 
332 Nuh 71/14: Hâlbuki, O, sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. 
333 Herkese fıtratına uygun olan kolaylaştırılır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 147, nr. 430) 
334 A’raf 7/29: “...Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O'na) döneceksiniz.”  
335 Zümer 39/54 “...Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun.” 
336 Kamer 54/55: Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. 
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menįǾ-ı 337َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْیء  َرْحَمًة َوِعلًْما  cevelān-gāhında ķābiliyyet-i nev ve istiǾdād-ı tāzeleri 

miķdārınca minķārlarında (6) tįhū-yı esrār ve çengāllerinde teźerv-i envār ŧutup 

ħaŧįre-i ķudsden nişįmen-i inse geldiklerinde teġālüb-i eŧvār-ı aĥvāl ve maķāmāt ve 

teġāyür-i envār-ı Ǿibādāt (7) ve ŧāǾāt ve esrār-ı muǾāķad ĥālāta bināǾen muŧlaķ 

vücūdda iǾtibārāt-ı mütenāsibe ve Ǿibārāt-ı müteķāribe idüp herkes kendü ĥāl ve 

maķāmından (8) ķavālib-i eŧvār-ı maǾānį-i şuhūd olan birer remz ve birer ŧarz ile 

ħaber virüp ve her biri maŧlab u merāmından dürr-i emles-i işārātı birer elmās-ı 

Ǿibārāt ile delüp (9) cümlesinüñ zebān-ı ĥāl ve lisān-ı maķālleri bu beyt-i şerįf olur. 

ŞiǾr: 
 عباراتنا شتّی و حسنك واحدٌ 

338شیرو کّل الی ذاك الجمال ی  
(10) Pes beyān-ı esrār-ı Ǿulūm iki ķısma maĥśūr olup biri menŝūr ve biri 

manžūm olmışdur. Lākin medĥ-i 339ان من الشعر لحكمة  ve ŝenā-yı 340(11) ان من البیان لسحرا ķıśm-ı 

śānį içün olmaġla lā-cerem kāşif-i esrār-ı ķayyūmį ve muǾtekif-i bār-gāh-ı ķurb-ı 

deyyūmį ĥażret-i Celālüddįn-i Rūmį ķaddesallāhu taǾālā sırrehū (12) beyān-ı 

menāzil-i Ǿışķ u muĥabbet ve źikr-i maķāmāt-ı tevĥįd ü maǾrifetde ķısm-ı ŝānįyi 

iħtiyār idüp lücce-i güher-zā-yı himem olan reşĥa-i ķalem-i miskiyyetü’l-ħitāmları 

(13) telāŧum-ı deryā-yı derūnlarınuñ enfās-ı nesāyim-i mevc-engįzinden eśdāf-ı 

ĥurūf-ı güftār ile ĥalķa-i zerrįn-i gūş-ı cān-ı serverān-ı ĥaķįķat olmaġa (14) lāyıķ 

dürer ü cevāhir-i esrār kenāra atup reşk-dih-i nessācān-ı belāġat ve cilve-geh-i 

Ǿarūsān-ı ĥüsn-i Ǿibāret olan Meŝnevį-i Şerįf’de yed-i beyżā (15) āşikār ve taķrįr ü 

tefsįrinde bir siĥr-i ĥelāl ižhār eylemişdür ki, ĥaķķā leŧāfet ve ŧarāvet ve Ǿaźūbet ve 

ĥalāvetinde ŧāķat-ı erbāb-ı hüner kār-ger, (16) belki maķdūr-ı nevǾ-i beşer 

mutaśavver olmayup baĥreyn-i nażm u neŝrde bu gūne leǾālį-i mütelāli ibrāzı 

ġavvāś-ı baĥr-i fikretlerine münĥaśır olmışdur. ŞiǾr:  

 کلم کاّن الّشهد من الفاظها (17)
 جار  و اّن الطّیب منها سائر

فاس المسیح نسیمهاو کاّن ان  

                                                
337 Mü’min 40/7: “…Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır…” 
338 İbarelerimiz farklı farklı, güzelliğin birdir. Herkes bu güzelliğe işaret ediyor. 
339 Muhakkak ki şiirde hikmet vardır. 
340 Muhakkak ki beyanda sihir vardır. 
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 اذ من شذاه لکّل میّت ناشر

 عن کّل لطف فیه لفظ کاشف (18)
 فی کّل معنًی منه حسن باهر

 بحر ولکن الطفاوة عنبر
 مزن ولکّن الغیوث جواهر

 عقد یسّمی نظمه درٍّ دونه (19) 
 نظم الثریا عقده متناثر

 فی التّیه غاد کّل عقل کامل
341مّما تضّمن و النّفوس حواسر  

(20) Ve żamįr-i münįr-i mihr-i tenvįre setįr olmaya ki, muķaddeme-i 

mürettibe-i tabaķāt-ı nüh-eflāk ve netįce-i behįce-i 342لولاك لما خلقت الافلاك  olan ĥaķįķat-ı 

Muĥammedį (21) ve nūr-ı Aĥmedį, śūret-i vāĥidį-i eĥadį ve aśl u menşe’ ve mebdeǿ 

ü meǾād-ı cümle ħalāyıķ ve cāmiǾ-i cemįǾ-i kemālāt-ı İlāhį ve kiyānį ve vāżiǾ-i 

Ǿumūm-ı (22) merātib-i iǾtidālāt-ı melekį ve ĥayvānį ve insānį olmaġla, sāyirān-ı 

ŧarįķ-ı Ĥaķķ’uñ nihāyet-i seyr ve merām ve müsāfirān-ı vücūd-ı muŧlaķuñ ġāyet-i 

maķāmları (23) ol ĥażretden ilerü geçmeyüp Ǿālem ü Ǿālemiyān ol “Hādį-i sübül”üñ 

śuver-i eczā-yı tafśįl, ve ādem ü ādemiyān anuñ tekmįli içün musaħħarlardur. (24) Ve 

 daħı bu maǾnāya işāretdür. Pes, şerāyiǾ ve انا سیّد ولد ا دم و ا دم و من دونه تحت لوایی یوم القیامة343

ŧarāyiķuñ śuver-i bāzār-ı maǾānį ve ĥaķāyıķında (25) Ādem ve cümle enbiyā ve 

rusül, ol ser-efrāz-ı küllüñ ħulefā ve nevvābı olup ĥattā nevbet-i taħmįr-i ŧıynet-i 

Seyyidü’l-beşer irişdikde iǾlā-yı derecāt-ı iǾtidālde (26) bir mizāc-ı kāmil ĥāśıl oldı ki 

ĥaķāyıķ-ı mezbūre mežāhir-i müsteǾāreden tecāvüz idüp kemāhiye bu śūret-i 

muħtārdan yüz göstermek ile (27) sırr-ı 344وسعنی قلب عبدی المومن  bi-tamāmihį ve kemālihį 

žāhir oldı. Pes, kemāl-i beyān ve tamām-ı taǾrįf ü tıbyān içün ĥaķįķat-ı mezbūre bu 

                                                
341 Konuş, sanki onun lafızlarından bal akar, sözlerinden hoş koku yayılır. Sözlerinin esintileri 
Mesih’in nefesleri gibidir, çünkü onun râyihası her ölüyü diriltir. Ondaki her incelikten bir lafız daha 
açılır, her manasında şâhâne bir güzellik vardır. Bir denizdir, lâkin huzmesi amber, yağmur bulutu 
ama cevher yağmuru taşır. Bir gerdanlıktır ki, içindeki inci dizisine, öbeği dağınık Süreyya 
takımyıldızı denir. Sahrâda olanlardan her kamil akıllı yoldan çıkar, kişiler orada örtüsüzdür. 
342 Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 196, nr. 2123) 
343 Ben ademoğlunun çocuklarının efendisiyim onun altındaki herkes kıyamet günü sancağım 
altındadır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 17, nr. 11) 
344 Mümin kulumun kalbi beni alır. 
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śūret-i ŧarįķatda (28) 345 ع الكلماوتيت جوام  ĥükmiyle maǾrūż olup lākin maķām-ı nübüvvet 

ve maķarr-ı risāletde olmaġla ehl-i đalāletüñ defǾ-i töhmetleri içün dest-i menǾ (29) 

ve keff-i redǾ ْعَر َوَما َيْنَبٖغى لَهُ   tenzįhi nāśiye-i beyāna vażǾ olundı. Ammā ĥālā ol  346َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

şems-i eflāk-i nübüvvet ve nūr-ı tāb-nāk-i velāyetüñ (30) vereŝe ve hulefāsı ki 

ümenāǾ-i evliyādur, bu kelāmuñ zimāmı anlaruñ dest-i mütābaǾatına tefvįż olunup ve 

tamām-ı seyr ü sülūkden śoñra bu maķāma ıŧŧlāǾ ile (31) Ǿinān-ı feśāĥat u beyān 

anlaruñ ķabża-i kemāl-i ĥaśāfet ü itķānlarına teslįm olundı ki her biri refǾ-i ĥucub ve 

estār ve keşf-i maǾānį ve ġavāmıż-ı (32) esrār bābında eşǾārda olan manžūmāt-ı 

bedįǾatü’l-āŝār ile maķām-ı tercümānįde ķıyām gösterüp taķrįr ü įżāĥda maķśūda ve 

kemāl-i (33) cemǾiyyeti ĥuśūl-i necāĥa irişdireler. Śulŧān Veled anuñçün dimişlerdür, 

nażm:  
 اینچنین ]شعر[ کین بود اثرش
 همچو جانش پذیر و گیر برش

 زا نکه این شعر شرح قرا ن است (34)
 راحت روح و نور ایمان است

 ا ن فریقی که شعرشان بود این
 که برد خلق را ز کفر به دین

 دین چه، جمله را برد به خدا (35)
 سّر این را بدان دمی به خود ا  

 شعرشان را مخوان به شعر کسان
  َمِشُمر شعر هردو را یکسان

(36) رسد ز نعیم زا نکه این میوه می  
 وا ن شراریست ا مده ز جحیم

  شعر ایشان بود همه اکسیر
 زا ن شود زر ِمَست، به جان بپذیر

(37) کند یزدان مدح ایشان همی  

                                                
345 Bana cevmüminâmi’ul-kelim verildi. (Müsned, VII, s. 208 nr. 7397) 
346 Yâsîn 36/69 “Biz, o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da…” 



 

164 

347ست شاهد بر این سخن قرا نه  

Der-beyān-ı sebeb-i te’lįf 

Bu nā-peydā-yı beydā-yı vücūd ve źerre-i (38) nābūd-ı mevhūmü’l-vücūd, 

ǾAbdullāh bin es-Seyyid Muĥammed bin ǾAbdullāh ġaferallāhu lehu ve li vālideyhi 

bi’l-lutfi ve’l-cūd, muǾtekifān-ı bār-gāh-ı ceźebāt-ı raĥmāniyye (39) ve ħalvet-

nişįnān-ı ħān-ķāh-ı Bayramiyye olan deryā-dillerüñ ķaŧre-i nāçįz-i ħāk-ālūdlarından 

olup ve maĥbūb-ı ķulūbü’l-Ǿārifįn, şemǾ-i cemǾü’l-Ǿāşiķįn (40) pįş-rev-i Ǿumūm-ı 

ehl-i śafā, ķāfile-sālār-ı rāh-ı ıśŧıfā, kāşif-i esrār-ı kibriyā, nūr-ı çeşm-i evliyā, ĥażret-i 

Mevlānā ķaddesallāhu sırrahu’l-esnānuñ (41) Ǿahd-ı elestden Ǿışķ u muĥabbetlerinde 

mecbūl olmaġla Meŝnevį-i Şerįf her sāǾat ve ān ĥırz-ı cān ve ĥamāyil-i cenān olunup 

her bār ki mażmūn-ı [3a] (1) ĥaķāyıķ-ı meşĥūnı müŧālaǾa olundıķça üstād-ı kār-

güzār-ı fikretleri her bir kūşesinde ħarįdār-ı maǾārife Ǿarż itdügi emtiǾa-i nefįse-i 

fāħire (2) ve bihzād-ı ħurde-kār-ı ŧabįǾatları her cānibinde çehre-güşā olduġı śuver-i 

laŧįfe-i nādireleri ĥayret-fezā-yı Ǿaķl-i Ǿuķūl-i Ǿurefā olup āb-ı ĥayāt-ı (3) Ǿibārāt-ı 

rūĥ-efzāları ile dil-i Ǿaŧşānı reyyān itdikce fevāyiĥ-i miskiyyesinden dimāġ-ı revān 

muǾaŧŧar ve āteş-i Ǿışķ ile micmer-i ķalb memlū ve pür-şerer (4) ve vücūd bį-ķarār u 

nā-būd, mānend-i Ǿūd müneccer olup āh-ı derūn ve tarāveş-i müje-i laǾl-gūnnumdan 

sākinān-ı zemįn ü āsumān vālih ü ĥayrān olurlar idi. (5) beyt: 

انم که بندم از مرهمشکاف سینه تو    
348ی اشکبار را چه کنم؟تراوش مژه  

Neŝr: Ve baĥr-ı muĥįŧ-i Meŝnevį’de sebāĥat ve cezāyir-i Ǿibārātında seyāĥat 

(6) iden sāyirān-ı melekūtdan her birinüñ perverde-i dāye-i ŧabįǾatları olan ġavvāś-ı 

fikretleri ġavŧa-i baĥr-i maǾānį itdikde dest-āvįzleri (7) olan dürer-i nikātı silk-i 

taĥrįre muntažım ķılup hediyye-i behiyye-i meĥāfil-i erbāb-ı nažar itmişler. Ammā 

deryā-yı bį-kerān-ı Meŝnevį bir baĥr-i leǾālį-i girān-bahādur ki (8) ilā yevmi’l-ķıyām 

ġavŧa idenlerüñ dest-i ebkār-ı efkārına bi-ĥasebi’l-istiǾdād niçe lüǾlü-i zįbā girüp 

                                                
347 Böyle bir etkisi olan şiiri cân misali kabul et ve bağrına bas. Bu şiir Kur’ân şerhi olduğundan 

dolayı ruhlara ferahlık ve ȋmân nûrudur. Bu şiir, bu tarz şiiri okuyanları küfürden dȋne doğru götürür; 

hem sadece dȋne götürmekle kalmaz ve Allah’a doğru götürür. Bu sırrı böyle bil ve bir an bile olsa 
kendine gel. Bu şiirleri diğerlerinin şiirlerleriyle aynı tutma ve her iki türlü şiiri aynı sanma. Zira bu 

şiir Naȋm olan Allah tarafından geliyor oysa ki diğer şiirler cehennemden çıkan kıvılcımlardırlar. Bu 
tayfanın şiirleri iksir gibidir, o iksir etkisiyle canının bakırı altına dönüşür, o iksiri canınla birlikte 
kabul et. Allah dahi onları medheder; bu sözün sahibi Kur’ân’dır. 
348 Göğsümdeki yarayı merhem ile bağlayabilirim fakat sular akan kipriğimin sızıntılarına ne 
yapayım? 
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zįver-i maǾārif ile bay ve tüvānā olmaķdan (9) ħālį olmazlar. Felihāźā bu źerre-i 

kem-ķadr u bį-tāb daħı istįlā-yı žulümāt-ı Ǿadem, ser-çeşme-i ĥayātı tire-gūn itmemiş 

iken, Meŝnevį: 

 گر شدی عطشان بحر معنوی (10)
349ی مثنویای کن در جزیرههفرج  

mażmūnı üzere ol deryā-yı mürvārįdüñ ferāyidinden dest-āvįz-i (11) istiǾdād olan 

dürer-i ĥaķāyıķ ve cevāhir-i daķāyıķı ber-mūceb-i 350 َا َرَزقَْناُهْم يُْنِفُقون  reşĥa-i ķalem-i َوِممَّ

şikeste-zebān ile silk-i taĥrįre keşįde ķılup (12) baǾżı nikāt-ı nefįseyi müştemile olan 

Ǿibārāt-ı reşįķa ile ber feĥvā-yı  ْا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّث 351َواَمَّ  pįş-keş-i pįş-gāh-ı erbāb-ı Ǿirfān 

itmek içün (13) ħāŧır-ı fātire lisān-ı Türkį’de şerĥ ve terceme olunması ħuŧūr itdikde, 

bir şeb ki kevākib-i ŝevābit-i semāvāt meŧāliǾ-i ufuķdan lāmiǾ ve ecrām-ı (14) 

ŝevāķıb-ı seyyārāt medāric-i eflākden sāŧıǾ olmış idi, ber-feĥvā-yı  ًمن اراد امراً فشاور فیه امرا
352وفّقه الله لارشد اموره مسلماً   ķuvā-yı (15) müǿmine-i rūĥāniyye ile istişāre ve şürūŧıyla istiħāre 

ve rūĥ-ı muķaddise-i Mevlānā’dan meded ü himmet ve fażl-ı Įlāhį’den tevfįķ u 

Ǿināyet (16) recā olundıķda, rūĥāniyyet-i Şemsüddįn ve Celālüddįn’den menāmda 

seyrān iden rūĥ-ı revāna iźn ve işāret ile beşāret olunduġından (17) ġayrı, rü’yāda 

olan işāreti taǾbįr ve iźn ü beşāreti taķrįr içün Meŝnevį-i Şerįf’den daħı tefeǾǾül 

olunduķda, Meŝnevį: 

 این نشان راست دادم جان باب (18)
353برنویس الله اعلم بالصواب  

neŝr: beyt-i şerįfi gelüp muvāfıķ-ı ĥasb-i ĥāl olmaġla tevfįķ-ı Rabbānį daħı ķarįn-i 

(19) ĥāl olmaķ niyāzıyla mütevekkilen Ǿalallāh ve mütevessilen bi-resūlillāh taĥrįre 

mübāşeret olundı.  

Ve ħalįfe-i İslām-penāh, pādişāh-ı felek-bārgāh, ħurşįd- (20) ŧalǾat, ķamer-

behcet, ķāśıru’l-ķayāśire, kāsirü’l-ekāsire, ħādimu’l-ĥarameyni’ş-şerįfeyn, nāşiru’l-

Ǿadli ve’l-iĥsān, bāǾiŝu’l-emni ve’l-emān (21) es-sulŧān bin es-sulŧān bin es-sulŧān 

Murād Ħān bin es-sulŧān Aĥmed Ħān bin es-sulŧān Muĥammed Ħān –ħalledallāhu 

                                                
349 Maneviyât denizine susadıysan Mesnevî adasında bir ark açıver. T.M. VI/67; Y.K.M. VI/67. 
350 Enfâl 8/3: Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah 
yolunda harcayan kimselerdir. 
351 Duhâ 93/11: Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. 
352 Kim bir şey yapmak ister de onda bir Müslümana danışırsa Allah onun o işte en iyisine muvaffak 
kılar. (Mu’cemü’l-evsat, VIII, s. 181, nr. 8333). 
353 Babasının canı! Ben sana bu doğru nişanı verdim işte. Buna göre hareket et, Allah doğru olanı daha 
iyi bilir. (T.M. III/1193; Y.K.M. III/1190). 
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mülkehū ve sulŧanatehū (22) ve efāże Ǿale’l-Ǿālemįn birrehu ve iĥsānehū ilā yevmi’l-

mįzān– ĥażretlerinüñ zamān-ı saǾādet-bünyānları olmaġla teberrüken ism-i 

şerįfleriyle muǾanven olup (23) “Cevāhir-i Bevāhir-i Meŝnevį”354 deyü tesmiye 

olundı.  

Ve bu me’mūlüñ ĥuśūli ve maķśūd-ı aślįnįñ vuśūline ķable’l-ħavż Meŝnevį-

i Şerįf’de olan ıśŧılāĥāt-ı seniyye (24) ve Ǿibārāt-ı Ǿaliyye ve nükāt ve işārāt-ı 

behiyyenüñ fetĥine müteretteb beyne’r-rubūbiyye ve’l-Ǿubūdiyye, sūre-i Fātiĥa’da 

olan merātib-i Ǿaşr ve ĥażerāt-ı ħams (25) ve melekūt-i aǾlā vü esfel ve baǾżı maǾārif-

i celįleyi müştemile bir muķaddime-i müfįde ve Mevlānā ķuddise sırruhu’l-aǾlānuñ 

ĥaseb ü neseb ve menāķıb u ādābı (26) beyānında bir ħātime taķdįm ķılındı ki esrār-ı 

maǾnevį ve nükāt-ı Meŝnevį, meźkūrāt ile münkeşife olur.  

Ve bu Ǿabd-ı żaǾįf, ķalįlü’l-biđāǾa (27) ve kem-māye, keşf ü ıŧŧlāǾda taķśįrāt-

ı keŝįresine muǾterif olmaġla erbāb-ı dāniş ve aśĥāb-ı bįnişüñ mezįd-i mekremet ve 

meziyyet-i mürūǾetlerinden (28) tażarruǾ ve niyāzımuz budur ki vāķıf olduķları 

mevāżiǾ-i zeleli kilk-i Ǿināyet ile ıślāĥ u ifśāĥ ve śūret-i Ǿayb-cūyįden tecennüb 

buyurmaġla (29) 355 ُاُولٰئَِك الَّٖذيَن َهَدى اللّٰه zümresiyle maĥşūr olalar. Āmįn, bi ĥaķķi ŧāhā ve 

yāsįn. Ve nes’elullāhe teǾālā en yerzeķanā semǾa ķabūlin kemā yuĥibbu ve yerđā 

(30) ve bihi’l-ĥavlü ve’l-ķuvvetü ve minhü’l-Ǿiśmetü ve’l-hidāyetü. Beyt: 

که این چندین عجایبدان یقین می  
356برای یک دل بینا نهادیم  

Neŝr: FaǾlem evśalni Allāhu (31) ve iyyāküm ilā aǾlā maķāmāti’l-Ǿārįfįn, ki 

rubūbiyyet ve Ǿubūdiyyetde on mertebe iǾtibār olunmışdur. YaǾnį evvel-i merātib-i 

rubūbiyyet Allāh sübĥānehū (32) ve teǾālānuñ źātiyye ve śıfātiyye esmāǿ-i şerįfesi 

olduġı cihetden mertebe-i isimdür. Ve mertebe-i ŝāniye źāt ve mertebe-i ŝāliŝe śıfāt-ı 

ilāhiyyedür ki (33) miftāĥ-ı Fātiĥa olan  ِبِْسمِ اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيم tertįbinde olan maǾnāda 

ĥāśıladur. Ve mertebe-i rābiǾa ĥamd ü ŝenā ve mertebe-i ħāmise şükr-i Mevlā’dur ki 

(34) sūre-i Fātiĥa’da  ُاَلَْحْمد kelimesinde ĥāśıladur. Ve mertebe-i sādise ħāliķıyyet 

maǾnāsına olan mertebe-i ulūhiyyetdür ki  ِلِلّٰه kelimesinde ĥāśıladur. (35) Ve mertebe-i 

sābiǾa, ħāliķıyyetde olan rubūbiyyet-i vaĥdāniyyedür ki  ََربِّ الَْعالَٖمين’de ĥāśıladur. Ve 

                                                
354 Derkenar: tesmįye-yi kitāb bi’l-bidāhe şurūǾ-ı şerĥe tārįħ vāķiǾ oldı. Sene 1035. (1625). 
355 En’âm 6/90: İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. 
356 Emin ol bu kadar garipliği bir açık gönül için koyduk. 
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mertebe-i ŝāmine mālikiyyet ve mülkiyyetdür ki  ِين  .kelāmında ĥāśıladur (36) َمالِِك َيْومِ الّدٖ

Ve mertebe-i tāsiǾa bi’l-ulūhiyye ve’l-vāĥidiyye ve’l-vaĥdāniyye olan mertebe-i 

maǾbūdiyyetdür ki  ُاِيَّاَك نَْعبُد cümlesinde ĥāśıladur. (37) Ve mertebe-i Ǿāşire mine’l-ezel 

ile’l-ebed ŧarįķ-ı Ĥaķķ’ı hidāyet ve inǾām ve Ǿināyetdür ki  ََراَط الُْمْسَتٖقيم  ķavlinde اِْھِدنَا الصِّ

ĥāśıladur. Pes merātib-i Ǿaşr-i (38) Ǿubūdiyyetde daħı mertebe-i ulādan iǾtibār 

itdükleri rubūbiyyetde olan merātib-i mezbūre ile Ĥaķķ’ı Ǿārif olmaķdur. Ve 

mertebe-i ŝāniye rubūbiyyet-i Ĥaķķ’a (39) ve Ǿubūdiyyet-i nefse iķrārdur. Ve 

mertebe-i ŝāliŝe maǾrifet-i nefs ve merātib-i rubūbiyyetden nefsüñ ħulüvvidür. Ve 

mertebe-i rābiǾa ĥażret-i Ĥaķķ ve feyyāż-ı (40) muŧlaķuñ kendüden ve cemįǾ-i 

mevcūdātdan istiġnāsına ve cümle eşiyānuñ Ĥaķķ’a iĥtiyāc-ı küllį ile muĥtāc 

olduķlarına taĥśįl-i Ǿilm-i yaķįndür. (41) Ve mertebe-i ħāmise Ǿalā mā emera’llāhu 

teǾālā Ĥaķķ’a Ǿibādetdür. Ve mertebe-i sādise tevfįķ-ı ķudret ve taǾlįm ve iħlāś ile 

levāzım-ı Ǿubūdiyyeti riǾāyetde [3b] (1) Rabb u MuǾįn’den ŧaleb-i muǾāvenetdür. Ve 

mertebe-i sābiǾa şevķ u ħuşūǾ ve źevķ u ħużūǾ ile dergāh-ı Ĥaķķ’a duǾā ve münācāt 

ve refǾ-i ĥācātdur. (2) Zįrā Ĥaķ sübĥānehū ve teǾālā ķullarını bārgāh-ı kibriyāsına 

münācāt itmek içün įcād buyurmış. Kemā ķāle teǾālā  ْ357قُْل َما َيْعَبُٶا بِكُْم َربّٖى لَْوَلا ُدَعاُؤُكم  Ve 

mertebe-i (3) ŝāmine śıfāt-ı ilāhiyye ve niǾam-ı ġayr-ı mütenāhiye-i sübĥāniye ve 

ķurb-ı ĥażret-i Eĥadiyye’nüñ vicdānını ŧalebdür. Ĥaķķā ki bundan aǾlā maķśad-ı aķśā 

yoķdur. (4) Ve mertebe-i tāsiǾa ĥażret-i Ĥaķķ’dan istihdādur kim ol hidāyetüñ sebebi 

ile rāh-ı rāsta mühtedį ve ŧārįķ-ı hidāyeti irşād ile Ǿabd-i müsterşid-i (5) müneǾamün 

Ǿaleyh ola. Ve mertebe-i Ǿāşire dergāh-ı Ǿizzetden recā ve temennāda rāsiħ-dem ve 

ŝābit-ķadem olmaķdur ki đalālet ve ġavāyete red olunan  َعَلْيِهمْ الَْمْغُضوِب  (6) fırķasından 

olmayup niǾam-ı dāime-i ilāhiyye müstemirre ve müstaķırra olup enbiyā ve evliyā ile 

ĥaşr ola. ve merātib-i mezbūrenüñ cümlesi اِيَّاَك ) ( نَْسَتٖعيُن 8اِيَّاَك نَْعبُُد َو  kerįmesinden  َغْيِر الَْمْغُضوِب
الّٖينَ   kerimesine varınca vāķıǾ olan maǾānį-i Fātiĥa’da ĥāśıladur. Ķāle َعَلْيِهْم َوَلا الضَّ

Resūlullāhi śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem (8) ك ظلمة ثم رّش علیهم نوره فمن اصابه ذل ان الله خلق الخلق في
358.اهتدی و من اخطاه فقد ظلّ  النّور فقد   

Āh ey müstemiǾ-i āgāh! (9) Ol nūr-ı merşūşdan murād  جذبة من جذبات الرحمن توازی
359عمل الثقلین  ĥadįs-i şerįfinde olan eşiǾǾa-i envār-ı cezebāt-ı ilāhiyyedür, dimişler. (10) 

                                                
357 Furkân 25/77 “(Ey Muhammed!) De ki: "Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!...” 
358 Allah tüm mahlukatı karanlıkta yaratmış ve üzerlerinde nurundan serpmiştir, kendisine o nurdan 
isabet edenler hidayete ermiş, isabet etmeyenler yolunu kaybetmiştir. 
359 Rahmanın cezbelerinden biri iki alemin tüm amellerine denktir. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 332, nr. 1069) 
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Ĥaķķā ki hidāyet buyurılan śırāŧ-ı ķavįme fetĥ-i bāb źikr olunan envār-ı merşūşe-i 

cezebātuñ iśābet ve musādefesidür. Ve maġđūbi Ǿaleyhi ve đāllįn (11) olanlar ol 

şaǾşaǾānį-i ĥubb-ı sübĥānįden maĥrūm ķalanlardur ki tįh-i hevā-yı nefsde đāllįn ve 

deşt-i žulümāt-ı ŧabǾda maġđūbįn ve hālikįn olup (12) şerǾ ve taĥķįķa mühtedį 

olmamaġla śırāŧ-ı ķavįm ve aĥsen-i taķvįm üzere olan mertebe-i insāniyyeden rū-

gerdān olanlardur. Yehūd-ı cühūd ve ol meşrebde (13) olan cühūd-ı Ǿanūdlar gibi, ki 

ĥażret-i Vācibü’l-vücūd, anları merdūd u maŧrūd idüp śūretlerini sįretlerinde merkūz 

olan ķırede ve ħanāzįre (14) śūreten ve maǾnen mesħ ve tebdįl eyledi. Ve ŧāyife-i 

Naśārā daħı elŧāf-ı rubūbiyyeti ferāmūş idüp rāh-ı saķįme meyl itmekle çāh-ı tārįk-i 

beşeriyyete (15) düşüp ŧarįķ-ı müstaķįm-i tevĥįdi nāsį olduķları-çün şeyŧān-ı recįm 

şebeke-i şirkle anları śayd idüp  ُ360اَفََراَْيَت َمِن اتََّخَذ اِلَٰهُه َهوٰیه  (16) muķteżāsınca hevā-yı nefs ve 

dünyāyı ilāh ittiħāź itdükleri ecilden ŝāliŝ-i ŝelāŝe361 ķavllerine 362 ْنَُسوا اللَّٰه فََنِسَيُهم ŧardına 

müstaĥaķ oldılar. Ve keźālik (17) şol fesaķa ve fecere ki vaĥdet-i Ĥaķ ve biǾŝet-i 

enbiyāya iķrār ile ĥużūrdan śoñra ġaybet ve sürūrdan śoñra miĥnet ve nūrdan śoñra 

žulmete (18) düşüp ŧarįķ-ı müstaķįmden rücūǾ ile maġđūbįn ve kerem-i Kerįm ve 

raĥmet-i Raĥįm’den đāllįn ve śırāŧ-ı ķavįmden iǾrāż ile ķalb-i selįm (19) ve cennet-i 

naǾįmden maĥrūmįn ve müsteĥaķķ-ı Ǿaźāb-ı elįm oldılar. NeǾūźu-bi’llāhi mine’l-

ĥavri baǾde’l-kevri. Ve keźālik şol muķteśidįn ki menāzilde ķavāfilden (20) inķıŧāǾ 

ile bāz-geşte ve pįş-rānde olduķları-çün rişte-i maķśūdı yitirüp đāllįn oldılar.  

Münācāt: 

İlāhį, seyyidį ve mevlāy! (21) Śırāŧ-ı müstaķįme tevfįķ u Ǿināyet senden. Biz 

Ǿāciz ķullaruñı yoldan döndürme ve maķśūd-ı aślįye irişdürmeyince bir menzilde 

eglendürme. (22) İlāhį! Senüñ nāmuñ bize cevāz ve senüñ mührüñ cāna cihāz. 

Melikā! MaǾbūdā! Senüñ şināħtuñ rūĥa emān ve senüñ luŧfüñ çeşme Ǿıyān. (23) 

Perverdigārā! Senüñ fażluñ bize livā ve kenef-i iĥsānuñ cāna meǿvā. Āh, Kerįmā! 

ŻuǾafāya penāhsın, ķāśıdlara ber ser-i rāhsın, müǿminlere güvāhsın. (24) Niyāzumuz 

budur ki bu mesākįn ü fuķarāyı daħı nigāh idesin.363 İlāhį! ǾAceb Ǿazįzdür ol kimesne 

ki sen anı dileyesin ve yoldan azsa yola getüresin. (25) Devlet-i cāvidān ol 

kimesneye ki sen anuñ olasın. Āyā ki bizden ġayrı kimüñsin? beyt:  

                                                
360 Câsiye 45/23: Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah'ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve 
kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? 
361 Mâide 5/73: “... üçün üçüncüsü...” 
362 Tevbe 9/67 “...Onlar Allah'ı unuttular; Allah da onları unuttu…” 
363 Dilbilgisi: fukaraya olması gerekirken, fukarayı olarak yazılmış.  
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 جز خدمت روی تو ندارم هوسی
  من بی تو نخواهم که برا رم نفسی364 (26)

ǾAbdullāh-ı Enśārį ķuddise sırruhū buyururlar ki: MuŧįǾler ŧāǾātı iħlāśdan 

buldılar, yoķsa iħlāśı ŧāǾatdan degil. (27) Ve Ǿuśāta maǾśiyet Ǿaźābdan irişdi, yoħsa 

maǾśiyetden Ǿaźāba degil. İlāhį ŧāǾātda iħlāś senüñ luŧfuñdur. Ve maǾśiyetden śıyānet 

senüñ (28) raĥmetüñdür. Sen Ǿināyet ķıl. Beyt:  

 ای مبدل کرده خاکی را به زر
 خاک دیگر را بکرده بوالبشر

 کار تو تبدیل اعیان و عطا
 کار من سهوست و نسیان و خطا (29)

 سهو و نسیان را مبدل کن به علم
365من همه خلمم مرا کن صبر و حلم  

 بفکن از من حمل ناهموار را
366تا ببینم روضه ابرار را (30)  

رهم زین چارمیخ چارشاخ می  
367جهم در مسرح جان زین مناخ می  

 گوش ما گیر و بدان مجلس کشان
368سرخوشانخورند ا ن  کز رحیقت می (31)   

Muķaddeme:  

Ey nevr-i ĥadįķa-i Ǿālem ve nūr-ı ĥadeķa-i Ādem! Eyyedeke’llāhu bi-rūĥi’l-

ķudusi ve iyānā! MaǾlūm ola ki (32) erbāb-ı keşf ü vicdān böyle taĥķįķ 

buyurmışlardur ki künh-i źāt-ı Ĥaķ ve ġayb-ı hüviyyet-i muŧlaķ, bi-iǾtibār-ı 

                                                
364 Senin yüzünü görmekten başka hevesim yoktur, ben sensiz tek nefes bile almak istemiyorum. 
365 Ey bir toprağı altına çeviren ve diğer toprağı insanların atası yapan! Senin işin eşyanın tabiatını 
değiştirmek, ihsanda bulunmaktır, benim işim ise yanılmak, unutmak ve hata yapmaktır. T.M. V/780-
783; Y.K.M. V/779-81. 
366 Şu düzgün durmayan yükü üstümden at da iyilerin bahçesini göreyim. T.M. VI/218; Y.K.M. 
VI/216. 
367 (Uyku sırasında) bu dört çatallı çarmıhtan kurtulur, şu daracık yerden can yaylasına sıçrarım. T.M. 
VI/224; Y.K.M. VI/222. 
368 Kulağımızdan tuttuğun gibi bizi o sarhoşların senin halis şarabından içtikleri meclise götür. T.M. 
V/306; Y.K.M. V/306. 
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vaĥdetih’l-ĥaķįķa hįç-kesüñ müdrek ü meşhūd (33) ve maǾlūm ve mefhūmı 

olmaķdan münezzeh ü muķaddes olup Ĥaķ sübĥānehū ve teǾālā künh-i źāt-ı 

pākinden 369َوَلا يُٖحيطُوَن بِٖه ِعْلًما  ķavl-i kerįmi ile ħaber virmişdür. (34) Zįrā ekvān u aǾyānda 

müdrek ü meşhūd olan mütebāniyetü’l-kemmiyyeh ve muħtelifetü’l-keyfiyyeh elvān-

ı mütenevviǾa ve eżvāǾ-ı müteġayyire ve suŧūĥ-ı muħtelifedür. Mertebe-i (35) ġayb-ı 

muŧlaķda ise vücūd mā hüve emrün zāyidin Ǿaleyh Ǿayn-ı ĥaķįķat olup mā-Ǿadāsında 

şeyǿüñ ĥaķįķati üzerine zāyid bir emrdür. Zįrā her bir mevcūduñ (36) ĥaķįķati Ǿilm-i 

ezelį-i ilāhįde olan aǾyān-ı ŝābite ile müsemmā olan niseb-i taǾayyünden Ǿibāretdür. 

Pes, hüviyyet-i muŧlaķanuñ ĥavlinde ĥavmān-ı (37) Ǿuķūl müyesser olmayup źāt-ı 

baĥtuñ ĥażretine fühūm iśābet itmekden künh-i źāt Ĥaķķ ecell ü aǾlādur. Felihāźā 

cenāb-ı kibriyā kitāb-ı kerįminde (38)  ُُرُكُم اللّٰه 370نَْفَسهُ  َويَُحذِّ  buyurup ve daħı  َلا تُْدرُِكُه اْلاَْبَصاُر َوُهَو
371يُْدرُِك اْلاَْبَصارَ   kerįmesiyle künh-i źātı idrāk ve fehmden münezzeh olduġın (39) bildürüp 

ĥażret-i Sulŧānu’l-enbiyā Ǿaleyhi men śalavātullāhi’l-ezkā daħı  تفکروا فی ا لاء الله و لا تفکروا فی
372ذات الله  kelām-ı (40) muǾciz-nižāmlarıyla źāt-ı Ĥaķķ’da tefekkürden nehy 

buyurmışlardur. İmdi vücūd-ı muŧlaķda ġayruñ vücūdı maǾdūm olmaġla min 

ĥayŝü’l-iŧlāķı’ (41) ź-źātį, tecellį-i źātį źātından ġayrınuñ meşhūdı olmaz; meger 

ķurb-ı nevāfil ki 373کنت سمعه  ĥāli ve ķurb-ı ferāyiż ki 374سمع الله لمن حمده  ķavlidür. [4a] (1) 

veyāħūd nevāfil ile ferāyiż beynini cemǾ, ki  َّ375اللَّٰه َرمٰى َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَميَْت َولِٰكن  maķāmıdur. 

Ĥāśıl-ı meǾāl, Ǿalā küll-i ĥāl, idrāk-i meźkūruñ mütealliķı (2) źāt-ı Ĥaķķ’da 

vāĥidiyyet iǾtibārıyla kendü źātına kendü Ǿilmi ĥayŝiyetinden ġayr ile olmayıcaķ ve 

ol idrāk muŧlaķan mümteniǾ olmayup belki meşiyyet-i Ĥaķķ’a (3) taǾalluķ ider. 

Kemā ķāle teǾālā 376 َشاءَ  اِلَّا بَِما ِمْن ِعْلِمهٖ  َوَلا يُٖحيطُوَن بَِشْیء    Beyit:  

 غیرتش غیر در جهان نگذاشت
377عین جمله اشیا شدلاجرم    

                                                
369 Tâ-Hâ 20/110: “...Onların bilgisi ise Rahmân'ı kuşatamaz.” 
370 Âl-i İmrân 3/28: “Allah, asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır...” 
371 En’âm 6/103: “Gözler O'nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder...” 
372 Allah’ın nimetleri hakkında düşünün Allah’ın zatı hakkında düşünmeyin. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 311, 
nr. 1005). 
373 Onun duyması olurum. (Buhârî, Tevâzu, VIII, s.105, nr. 6502). 
374 Allah, kendisine hamd edenleri işitir.  
375 Enfâl 8/17: Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. 
376 Bakara 2/255: “...Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey 
kavrayamazlar…” 
377 Gayreti, dünyada “gayr” olan bir şey bırakmadı, şüphesiz cümle eşyanın aynı oldu. (Irâkî Dîvânı) 
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(4) Fe iźā kāne keźālik ale’s-sünneti’s-süferāǿi’l-melekiyyetü ve’l-beşeriyye 

münzele olan şerāyiǾ-i ilāhiyyeye müǿmin olan zümre-i müteşerriǾįn min ĥayŝü’l-

iŧlāk (5) źāt-ı Ĥaķ ve ĥaķįķat-ı muŧlaķadan baĥŝ itmek cā’įz degidür. Zįrā cemįǾ-i 

enbiyā ve mürselįn śalevātullāh Ǿaleyhim ecmeǾįn ki baǾŝ olunmışlardur (6) śıfāt-ı 

ŝubūtiyye ve selbiyyeyi beyān ile me’mūr olmışlardur. Pes müǿminler daħı vācibdür 

ki pey-rev-i enbiyā’ ve rusül ola. AǾnį cenāb-ı Ĥaķ źāt-ı bį-çūnunı (7) ne şeyǿ ile 

tavśįf ve ne şeyǿden tenzįh itmiş ise müǿmin daħı anuñla vaśf ve taķdįs idüp cenāb-ı 

İlāhį’de ġāyet-i ĥüsn-ü edeb (8) riǾāyet eyleye. Ve müfżį-i sū’-i edeb olan “tefekkerū 

fi’ź-źāt”dan kemāl-i iĥtirāz ve ħavf u ħaşyet üzre ola. Mevlānā Ħudāvendigār (9) 

ķuddise sırruhu ħūb dimişlerdür: Meŝnevį:  

 از ادب پر نور گشته است این فلک
378وز ادب معصوم و پاک ا مد ملک  

Faśl:  

Ey ŧālib-i ķābil (10) ve müstemiǾ-i muķbil! MaǾlūm ola ki serverān-ı ĥakįķat 

ve rehrevān-ı ŧarįķatüñ mebādį-i delāyil ve ĥücec ve mesāyili keşf-i śaĥįĥ ve şuhūd-ı 

śarįĥ olup (11) evvelā ol zümre-i Ǿaliyye, nūr-ı şeriǾat ile dānende ve emr-i ŧarįķat ile 

Ǿamel-künende, baǾdehü ĥaķįķat-ı ĥāle resānende olup maǾrifet-i nažar-ı fıŧrį (12) ile 

dānende vü bįnende olurlar. Felihāźā erkān-ı dįn ve eczā’-i ĥaķįķat-ı binā’-i İslām-

güzįn daħı şeriat ve ŧarįķat ve ĥaķįķat olmışlardur. (13) Kemā ķāle śallallāhu 

Ǿaleyhim ve sellem  379اقوالی والطّریقة افعالی والحقیقة حالی.الشریعة  İmdi źikr olunan erkān-ı ŝelāŝe ile 

merśūśu’l-bünyān olmayan (14) vücūd-ı şaħś-ı nāķıś kemāl-i İslām ile muttaśıf 

olamaz. Bināǿen Ǿalā haźā, śūret-i cemǾįyye-i küllįye, kümmele maħśūśadur; nitekim 

ĥażret-i [ǾĮsā] śalevātullāh Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyh (15) Eflāŧūn’uñ cevābında 

buyurmışlardur ki ( القدسیّة 16الله بالاستعدادات العقلیّة والرّموزات النقلّیة، کن طالباً لتنویر النّفس بالانوار الالهیّة ) كیا من شرّف
( الی صراط 17محّل الارواح الطّاهرة والنفوس الزکیّة فاّن مجرد العقل غیر کاف  ) الجاذبة من الدار الّدنیّة الفانیّة الی الدار الباقیّة الّتی هی

380مستقیم.  

                                                
378 Felek, edepten dolayı nurla doldu, melek de edepten dolayı masumdur. T.M. I/93; Y.K.M. I/91; 
40b. 
379 Şeriat sözlerim, tarikat amellerim, hakikat ise halimdir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 4, nr. 1532). 
380 Ey Allah’ın aklî yeterliliklerle ve naklî sembollerle şereflendirdiği kişi! Nefsini deni ve fani olan 
alemden çekip onu temiz ruhlar ve duru nefislerin mahalli olan baki aleme götüren kudsî ve ilahî 
nurlar ile aydınlatmanın tâlibi ol, zira tek başına akıl insanı doğru yola iletmez. 
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 Pes bu evśāf-ı celiyye ile muĥallā olan kāmiller ŧavr-ı Ǿaķl-i cüzǿįden rücūǾ 

ile iǾrāż-ı küllį itmişlerdür. Zįrā Ǿuķūl-i beşeriyye (18) ve ķuvā-yı mürekkebe-i 

Ǿunśuriyye sırr-ı rubūbiyyeti idrākde ķāśır ve laŧāyıf-ı rumūz-ı ilāhiyyeyi fehmde 

Ǿāciz ve fātirlerdür. Ve eŝer-i ĥükm-i Ǿaķl-i beşeri aĥķām-ı Ǿubūdiyyetüñ (19) 

iĥāŧasına maķśūr ve şol nesne ki aña mevkūfun-Ǿaleyh ola, aña maĥśūrdur. Kemā 

ķāle Ǿaleyhisselām: 381الرّبوبیّة كل لاقامة العبودیّة لا لادراالعق  (20) Ve ķāle ǾAlį kerremallāhe 

vechehu. ŞiǾr:  

 کیفیة المرء لیس المرء یدرکه
 فکیف کیفیة الجبّار فی القدم

 هو الّذی انشاء الاشیاء مبتدعاً 
(32) 382مستحدث النسم كفکیف یدر   

Neŝr: Pes bu ŧarįķ-ı Ĥaķ sāliklerine lāzım olan budur ki efkār-ı nažariyye ve 

edille-i Ǿaķliyyeden mücerred ķalb-i selįm ile (22) bir ŧabįb-i ǾĮsį-deme teslįm olup 

ĥażret-i Źātiyye teveccühüne Ǿazįmet-i külliyye eyleye tā ki envār-ı subuĥāt ve 

lemeǾāt-ı sürādiķāt-ı źātda ifnāǿ-i vücūd müyesser ola. ǾAŧŧār:  

نماید روی دلداردر اینجا می (23)  
الدارعیان عشق باشد لیس فی  

 در اینجا نیست جسم و عقل و ادراک
 نمود اوست اینجا صانع پاک

 در اینجا اولیا و انبیااند (24)
 حقیقت جمله مردان خدااند

ی خوددر اینجا باز بین گم کرده  
383ی خوددرون دل نظر کن پرده  

                                                
381 Akıl ubudiyyetin gereklerini yerine getirmek içindir rububiyeti idrak etmek için değil. 
382 Kişi kendi keyfiyetini bilmez, kadim olan Cebbar’ın keyfiyetini nereden bilecek? O’dur her şeyi 
güzel bir şekilde yaratan, sonradan yaratılan bunu nasıl anlasın? 
383 Burada Dost’un yüzü tecelli eder. Aşkın tecellisi, Mansur’un ölümden önce söylediği “dünyada 
bizden gayrı ev sahibi yoktur” cümlesidir. Burada cisim, akıl ve idrak yoktur, olanlar ise o temiz 
yaratanın tecellisidir. Buradakiler peygamberler, evliya ve hakikatte Allah erleridirler. Kaybettiğini 
burada ara, gözünün önündeki perdeyi kalbinde gör.  
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(25) ve Ebū SaǾįd Ebū’l-ħayr daħı źikr olunan ifnāǿ-i vücūddan ħaber virup 

buyururlar ki: RubāǾį:  

 چشمی دارم همه پر از صورت دوست
ست تا دوست در اوستبا دیده مرا خوشی (26)  

 از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست
384یا اوست به جای دیده یا دیده خود اوست  

(27) Der beyān-ı ĥażerāt-ı ħams: 

Ĥaķķaķa’llāhu sirreke bi ĥaķāyiķi’l-viśāl ve ceǾaleke mine’l-fāyiķįne’ź-

źāyiķįn, şarābe ünsihi bi’l-ġadüvvi ve’l-āśāl.  

(28) MaǾlūm ola ki ĥażerāt-ı İlāhiyye’ye ĥadd u ġāyet olmaz. Velākin 

erbāb-ı baśįret ü bįniş ve aśĥāb-ı ĥikmet ü dāniş ķatında muĥaķķaķdur ki şol şey ki 

(29) ĥįŧa-i vücūd ve ħıŧŧa-i feyż-ı cūdda münderic ola, lā-cerem ĥażarāt-ı ħamse 

münĥaśırdur ki birisi ĥażret-i Ġayb-ı Muŧlaķ’dur. YaǾnį aǾyān-ı ŝābite (30) ve 

ĥaķāyıķ-ı Ǿilmiyye ĥażretidür. Ve anuñ muķābili ĥażret-i ĥiss ve Şehādet’dür ki aña 

Ǿālem-i mülk ve Ǿālem-i kevn ü fesād dirler. Ve beynehümāda ĥażret-i (31) Miŝāl-i 

Muŧlaķ’dur. Ve Miŝāl-i muŧlaķ ile Ġayb-ı muŧlaķ miyānında ĥażret-i ervāĥ-ı 

ceberūtiyye, yaǾnį Ǿuķūl ve nüfūs-ı mücerrededür ve miŝāl-i muŧlaķ ile (32) şehādet 

miyānında ĥażret-i miŝāl-i Muķayyed’dür ki Ǿālem-i menāmdur. Ve ĥażerāt-ı 

meźkūruñ cümlesini ĥażret-i insāniyye-i kemāliyye-i cemǾįyye cāmiǾa olup (33) 

netįce-i cemįǾ-i ĥażerātdur. Felihāźā mertebe-i insān-ı kāmile ĥażret-i Sādise’dür 

dimişler. Kemā ķāle ǾAlį rađiyallāhu Ǿanhu, şiǾr:  

و ما تشعر كفی كدواء (34)  
 وداءك فیك و ما تبصر

 و انت الکتاب المبین الّذی
 با حرفه یظهر المضمر

 و تزعم انّك جرم صغیر
 و فیك انطوی العالم الاکبر

                                                
384 Dostun simâsıyla dolu bir gözüm var. Dost gözümde olduğu müddetçe, gözümle mutluyum. 
Aslında Dost ve gözü birbirinden ayrı düşünmek hoş değildir; ya gözüm O’dur, ya da O gözümdür...  
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من خارج كفلا حاجة ل (35)  
 و فکرك فیك و ما تفکر

 و تنظر فی الکتب کی تستفید
385و عنك مصنّفها یخبر  

Faśl:  

Ey Ǿāşık-ı śādıķ ve refįķ-ı muvāfıķ! (36) Şöyle ki bir sālik-i fā’įk, cemį-i 

taǾayyünāt-ı vehmiyye ve tamām-ı taķayyüdāt-ı Ǿademiyye, ĥattā şuǾūr ve lā-

şuǾūrdan daħı fānį ve mutelāşį olup celā’-i (37) aślį ile kendünüñ fenāǿ-i źātį-i 

evvelįsine rücūǾ eyleye, ĥālet-i mezbūrenüñ izāsında źātda böylece iǾtibār olunur ki 

eger źātı isķāŧ-ı (38) cemįǾ-i esmāǿ ve śıfāt ve refǾ-i tamām-ı maǾānį ve mefhūmāt ile 

iǾtibār idüp ĥattā mefhūm-ı isķāŧ ve lā-isķāŧuñ daħı iǾtibārı olunmazsa (39) aña ism-i 

eĥad ve muŧlaķ vücūd ve źāt-ı baħt ve nuru’l-envār ve beyāż-ı muŧlaķ ve Ǿamā ve 

kenz-i ħafį ve lā-taǾayyün ve lā-hūt ve ġaybu’l-ġuyūb (40) ve ġayb-ı maśūn ve ġayb-ı 

meknūn ve ġayb-ı hüviyyet ve źāt-ı eĥadiyyet ıŧlāķ iderler. Ve bu ĥāle fenā fi’llāh 

taǾbįr olunup mertebe-i mezbūreye (41) Ǿālem-i lā-hūt ve Ǿālem-i lā-taǾayyün dirler. 

Ve çün ki Ǿārif-i vāśıl baĥr-ı fenādan ħurūc idüp śıfat-ı beķāǿ-i źātį ve naǾt-ı vaĥdet-i 

Ĥaķķı [4b] (1) ve maǾnā-yı vücūd-ı muŧlaķ ile ittiśāfa Ǿurūc idüp kendüyi kendünüñ 

mirǿāt-ı Ĥaķ olan āyįne-i źātında müşāhede ve hįç-kes kendüden vücūd-ı źāt (2) 

ŧutmadugın muǾāyene eyleye. Ĥālet-i mezbūreden ولا نبي  مقرّب  ملك  فيه  لا يسعني  وقت  الله  مع  لي ّ  
387ت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف( مخفیّاً فاحبب3کنت کنزاً ) ĥadįŝ-i şerįfi ile ħaber virilüp  386ُمرسل  daħı bu 

cilveden olur. Gülşen:  

 جناب حضرت حق را دویی نیست
 در ا ن حضرت من و ما و تویی نیست

 حلول و اتحاد ا نجا محال است (4)
 که در وحدت دویی عین ضلال است

 هر ا ن کو خالی از خود چون خلا شد
                                                
385 İlacın sendedir, bilemezsin, hastalık da sendedir, göremezsin. Sen gizli olanın harflerle açığa çıktığı 
âşikâr bir kitapsın. Sen kendini küçük bir cirim olarak sanırsın, oysa ki en büyük alem senin içine 
sığmıştır. Dışarıda bir şeye ihtiyacın yok fakat fikrin kendi içinde olmasına rağmen düşünmezsin. 
Faydalanmak için kitaplara bakarsın oysa ki onları yazan seni anlatır.  
386 Allah ile benim aramda öyle bir vakit var ki, o vakitte ne yakın bir melek ne de gönderilmiş bir 
peygamber yanıma gelebilir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 173, nr. 2159). 
387 Gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve mahlukatı yarattım. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 132, nr. 2016). 
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 اناالحق اندر او صوت و صدا شد

قی جمله هالکشود با وجه با (5)  
 یکی گردد سلوک و سیر سالک

 حلول و اتحاد از غیر خیزد
 ولی وحدت همه از عین خیزد

 تعیین بود کز هستی جدا شد (6)
 نه حق بنده نه بنده با خدا شد

 وجود خلق و کثرت در نمود است
388نماید عین بود استنه هرچه ا ن می  

(7) Pes cilve-i mezbūrede taǾayyün-i źātį ki kendüden kendüye žāhir 

olmışdur ve vaĥdet-i ĥaķįķiyye ve cemǾiyet-i külliye-i iĥāŧiyye ki tamām-ı neseb-i 

esmāǿiyye ve rüteb-i (8) aǾyān-ı kevniyye iĥāŧa-i mezbūrenüñ ŧayy-ı muŧāvįsinde 

semt-i indirāc ile mevsūm ve naǾt-ı indimāc ile mevsūm olup ve bidāyet-i tafśįl-i 

merātib-i medārik-i (9) taǾayyünāt-ı vücūdiyye ki nihāyet-i tekmįl-i me’ārib-i 

mesālik-i teraķķiyāt-ı şuhūdiyye ile cemǾ olmışdur, žuhūr idüp ne vaĥdet keŝrete ve 

ne keŝret vaĥdete muzāĥim olmaz. (10) Anuñ içün dimişlerdür: RubāǾį:  

 چندان برو این ره که دویی برخیزد
 گر هست دویی به رهروی برخیزد

 تو او نشوی ولی اگر جهد کنی
389جایی برسی کز تو تویی برخیزد (11)  

Neŝr: Ammā żamįr-i münįre ħafį olmaya ki bu cilve daħı iki şuǾūru 

mutażammın olur ki birisi kemāl-i źātį ve birisi (12) kemāl-i esmāyįdür. Pes 

eĥadiyyet-i źāt bi-ĥasebi’t-tenezzül-i ŝāniye iǾtibāren vaĥdet-i ĥaķįķiyye ve ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye ve nūr-ı Aĥmedį ve taǾayyün-i evvel (13) ve tecellį-i evvel ve 

                                                
388 Hazret-i Hak’da ikilik yoktur. O Hazret’te ben, sen veya biz diye bir şey yok. Orada hulûl ve ittihât 
muhâldir. Zira vahdet içinde ikilik olamaz. Boşluk gibi, varlığından boşatılmış olan kimsede 
“enelhak” sırrı yankılanır. hulûl ve ittihât ikilik ve gayrılık olduğu yerde olur, ayn ve birlikte ise 
vahdet olur. Asıl varlıktan ayrılan şey, taayyün idi ve taayyünden sonra artık Hak kul değildi, kul da 
Hak değildi. Halkın varlığı ve kesret, görüntüdedir, görünen her şey var olan şeyin ta kendisi değildir. 
389 Bu yolda öylesine yürü ki ikilik kalksın; varsa ikilik, yolda gitmekler kalkar. Sen O olmazsın ancak 
çaba sarfedersen, senliğin senden kalktığı mertebeye ulaşırsın.  
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ķalem-i aǾlā ve dürre-i beyżā ve rūĥ-ı aǾžam ve rūĥ-ı ķudsį ve Ǿunśur-ı aǾžam ve 

mebdeǿü’l-mebādį ve ĥaķįķatü’l-ĥaķāyıķ ve rabbü’l-erbāb (14) ve rabbu’l-aǾlā ve 

mebdeǿ-i vāĥidiyyet ve Ǿālem-i ceberūt ve ĥażret-i Ǿilmiyye ve berzaħu’l-berāziħ ve 

berzaħ-ı fāśıl ve mecmeǾu’l-baĥreyn ve mecmeǾu’l-eŧrāf (15) ve mizācü’l-eżdād ve 

aĥediyyetü’l-cemǾ ve maķām-ı “ķābe ķavseyn” ve maķām-ı bį-rengį ve maķām-ı bį-

nişānį ve śıbġatullāh isimleriyle taǾbįr olunur, nitekim (16) Mevlānā Ħudāvendigār 

bu mertebeye işāret maĥallinde dimişlerdür: Meŝnevį: 

 صبغة الله است خّم رنگ هو
390نقشها یک رنگ گردد اندر او  

 چون که بی رنگی اسیر رنگ شد (17)
391موسی ای با موسی ای در جنگ شد  

 زو نشان جز بی نشانی ره نیافت
392چاره ای جز جانفشانی کس نیافت  

 (18) Ve źāt bu mertebede be iǾtibār-ı şuǾūr kemāl-i esmāǿį ve śıfāt-ı sebǾ-ı 

źātiyye ile müteǾayyen olur ki sebǾa-i mezbūre; ĥayāt ve Ǿilim ve ķudret (19) ve 

irādet ve semǾ ve baśar ve kelāmdür. Ve bu mertebede źāt ism-i vāĥid ve Ĥaķ ve İlāh 

ile ıŧlāķ olunur. Āh ey ŧālib-i ĥubb-ı źātį! ǾAceb devletdür ki (20) vücūd-ı muŧlaķ 

daħı hey’et-i cemǾiyyet-i źātiyyeyi śıfāt-ı sebǾ-ı Ādem ile Ǿıyāne getürmüşdür, 

anuñçün dimişlerdür: Beyit:  

 گروهی ا دم معنیش خوانند
393گروهی علت اولیش خوانند (21)  

Neŝr: Filĥaķįķa, ĥaķįķat-ı Ādem neşǿeteynde tafśįl-i ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye olup erbāb-ı taĥķįķ daħı Ŧāhā vü Yāsįn (22) ķavl-i kerįmį bu 

maǾnāyā işāretdür dimişler. Ve śıfāt-ı mezbūre maǾnįde iżāfiyyedür ki źātda źātuñ 

źātından ĥāśıladur. Ve her biri mebdeǿ-i žuhūr-ı iżāfāt-ı (23) ġayr-ı mütenāhiyyedür. 

Meselā Ǿilim ki vücūd-ı keŝįre ve ittiĥād-ı Ǿadįde-i lā-yetenāhį ile mebdeǿ-i žuhūr-ı 

                                                
390 Hakk’ın boya küpünde Allah’ın boyası vardır. Orada alaca renkliler tek renk olur. T.M. II/1349; 
Y.K.M. II/1336 
391 Renksizlik alemi renge esir düşünce bir Musa diğer Musa ile savaşmaya koyuldu. T.M. I/2476; 
Y.K.M. I/2468 
392 (O’nu arayan kimse) izsizlikten başka bir iz bulamadı ve (O’na ulaşmak için) kimse canından 
vazgeçmekten başka çare bulamadı. (Mantıkuttayr) 
393 Bir grup ona mana “Âdem”i derler, bir grup ise onu evlâ sebep olarak bilirler.  
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źātdur. Pes her bir vech bu minvāl üzre aǾyān-ı ŝābiteden (24) bir Ǿaynuñ žuhūrına ve 

śuver-i Ǿilmiyyeden bir śūretüñ ĥużūrına bāǾiŝ olmışdur. Ve vücūh-i mezbūre aǾyān-ı 

ŝābite ve śuver-i Ǿilmiyye ve māhiyyāt (25) ve aǾdām-ı mümkine ve ĥaķāyıķ-ı 

ilāhiyye ve şuǿūnāt-ı źātiyye ve ĥurūf-ı basįŧa-i Ǿālįye ve māhiyyāt-ı basįŧa taǾbįr 

olunup bu mertebeye Ǿālem-i vāĥidiyyet (26) ve Ǿālem-i Ǿilim ve Ǿālem-i Ǿuķūl-i 

mücerrede ve Ǿālem-i imkān ve ĥażret-i irtisām dimişlerdür. Ve mertebe-i eĥadiyyet 

ile bu mertebe beyninde vākiǾ olan teġāyür (27) iǾtibārį ve ĥaķįķat-ı külldür. Nite ki 

Şeyħ-i Ekber rađiyullāh Ǿanh buyururlar, şiǾr: 

حروف عالیات لم نقلکنّا   
 متعلّقات فی ذری اعلی القلل

 انا انت و نحن انت و انت هو (28)
394والکّل هو هو فسل عّمن وصل  

Ve çün aǾyān-ı ŝābite źāt ile iǾtibār oluna her birinden źātda bir isim (29) 

iķtiżā idüp bir taǾayyün-i āħar žuhūr ider. Ve cümlesinüñ vechi cānib-i źāta olur, źāt 

ise ķayyum-ı cemįǾ-i kāyināt olduġı cihetden cümlesi (30) vāĥid olup yegānegį-i źāt 

žāhir olur. Nižāmį Ǿaceb dimiş: Nażm:  

 ای همه هستی زتو پیدا شده
شده خاک ضعیف از تو توانا  

(53) زیرنشین علمت کاینات  
395ذاته تو قائم چو تو قائم به ما ب  

Ve çün aǾyān-ı ŝābite ŝubūt-i levāzım ve aĥvāl ile iǾtibār oluna (32) aña ķażā 

taǾbįr iderler. Ve eger śaħāyıf-ı ecrām-ı semāviyye üzerine mecmūǾ-ı levāzım ile 

nüzūl idüp śuver-i niseb ve evżāǾ-ı felekiyye ve hey’āt-i (33) ķırānāt ve ıttıśālāt-ı 

kevkebiyye ile žāhir olursa aña ķader taǾbįr olunur. Kemā ķāle’llāhu teǾālā:   اِْن ِمْن َشْیء َو
َماِء اِلَى اْلاَرْضِ  396( اِلَّا بَِقَدر  َمْعلُوم  34اِلَّا ِعْنَدنَا َخَزائِنُُه َوَما نَُنزِّلُُه ) 397يَُدبُِّر اْلاَْمَر ِمَن السَّ  ve çün ki ol cilve bār-ı dįger 

                                                
394 Söylenmemiş yüce sözlerdik, yükseklerde asılı zerrelere bağlı dururduk. Ben sen ve biz, sen ve sen 
ve O. Her şey O’dur O, vuslata erişenlere sor.  
395 Ey tüm varlığın senden ortaya çıktığı ve güçsüz toprağın senden güç bulduğu Allah! Tüm kainât 
senin bayrağının altındadır; bizim varlığımız sana bağlıdır, sen ise kâim bi’z-zâtsın.  
396 Hicr 15/21: Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle 
indiririz. 
397 Secde 32/5: “Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür…” 
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āyįne-i śıfāt ve śuver-i Ǿilmiyye ve iżāfātdan kendü kendüye (35) nažar ķıldı, Ǿālem-i 

melekūt ve Ǿālem-i emr ve Ǿālem-i ifǾāl hüveydā olup ve mertebe-i mezbūre ve bu 

mertebede olan aǾyān-ı cevāhir-i ķudsiyye (36) ve envāǾ-ı kelimāt-ı rūĥiyye ve 

nefsiyye ve eflāke müvekkele olan müfāriķāt-ı emlāk mertebe-i vāĥidiyyetüñ 

mežāhiri ve tefāśįl-i icmāli olup (37) śuver-i Ǿilmį bu mertebede niseb-i iżāfāt-ı 

źātdan neseb-i źātiyye-i evveliyye ile ki aǾyān-ı ŝābite ve ĥurūf-ı basįŧa-i Ǿāliyedür, 

žāhir ve peydā oldı. (38) Nitekim ol Ǿālemüñ mebdeǿi Ǿaķl-i küll ve ķalem-i aǾlā 

olmış idi. Gülşen:  

 تعالی الله قدیمی کو به یک دم
 کند ا غاز و انجام دو عالم

(:4جهان خلق و امر اینجا یکی شد )  
398بسیار و بسیار اندکی شد یکی  

Faśıl: MaǾlūm ola ki bu Ǿālem-i mülkde kemā-hį melekūtdan taǾbįr (40) ve 

tebyįn olunmaķ ĥadd-i imkānda degildür. Zįrā Ǿālem-i mülk maĥsūsāt ve Ǿālem-i 

melekūt ġayr-ı maĥsūsdür. Pes maĥsūs olmayan maǾnāyı maĥsūsda (41) ižhār 

müşkildür. Fe-emmā muķtedā-yı ehl-i taĥķįķ, baĥr-ı mevvāc-ı Ǿamįķ Şeyħ 

Muĥyiyüddįn ǾArabį rađiyallahu Ǿanh ve sāyir-i kümmel-i Ǿārifįn ķaddesallahu 

ervāĥahum [5a] (1) taĥķįķ buyurduķları üzre, Ǿalā sebįl’l-įcāz beyānı budur ki: 

ǾAlem-i melekūte iki iǾtibār vardur ki birisi tecerrüd ve birisi teǾalluķdur. Pes bi 

iǾtibāri’t-tecerrüd (2) aǾyān ve cevāhire Ǿuķūl-i mücerrede ve envār-ı ķāhire ve 

kelimāt-ı tāmme ve cevāhir-i müfāriķa ve melāike-i müheyyeme denilir. Ve źikr 

olunan aǾyān ve cevāhir bi’l-iǾtibāri’l- (3) meźkūr ceberūtį olur. Ve müheyyimįn 

tesmiyyesine bāǾiŝ budur ki anlaruñ vechen mine’l-vücūh Ǿālem-i ecsāmuñ tedbįr ve 

taśarrufuna taǾalluķları olmayup Ǿālem ve Ǿālemiyāndan (4) hįç vehle ħaber ve 

şuǾūrları yoķdur. ve Ādem’e secde ile meǾmūr olanlar da bunlara dāħil olmayup  ها هو
399في جلال الله منذ خلقهم  deyü vaśf olunmışdur. (5) Kemā ķale Şeyħ rađiyallah Ǿanh fi’l-

Fütūĥāti’l-Mekkiyye fi’l-bābi’l-ĥādį ve sittįn ve ŝelāŝemiyye: 

                                                
398 Tek nefesi ile iki âlemi yaratan ve sonlarını getiren Allah ne yücedir. Halk ve emr âlemi burada bir 
oldu, bir olan çok, çok olan ise az oldu. 
399 Allah’ın kendilerini yarattığı zamandan beri, O’nun celâlindedir. 
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( قَاَل َيا اِْبٖليُس َما َمَنَعَك اَْن تَْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَدیَّ علی وجهة 7الله بروح منه اّن الله عّز و جّل یقول لابلیس ) كاعلم ایّد
قال لنا عّز و جّل فی کتابه; ا ّن ( استکبر و 8خبر عنه ا نّه )ا  کان، فا نّه  ك، وکذلكالتشریف والاختصاص لا دم علیه الّسلام اَْسَتْكَبْرَت فی نظر 

( فهذا معنی قولنا فی 9ْسُجُد لَِمْن َخَلْقَت ِطیناً )اَاَ ابلیس قَاَل; اَنَا َخْيٌر ِمنُْه َخَلْقَتٖنى ِمْن نَار  َوَخَلْقَتُه ِمْن ٖطين  وقال لّما قیل له; اْسُجْد; قال; 
الملایکة « العالین»فی نفس الا مر خیر منه، فهذا ظهر جهل ا بلیس. و قد یرید بـ كاَْم ُکْنَت ِمَن الَْعالِیَن فی نفس ا مر، ا ي; ا نّ  كنظر 

( فی جلال الله الذین لم یدخلوا تحت الامر بالسجود، و هم ا رواح ما هم ملایکة، فا ّن الملائکة هی الرّسل من هذه الارواح :المهيمنة )
الة فی لسان العرب، والملائکة هم الرّسل من هذه الارواح خاّصة فما بقی منهم ( فاّن الاَلُوکة هی الرّس21کجبرییل علیه الّسلام وا مثاله، )

( اسجدوا لا دم ولم تدخل الا رواح المهیمة فیمن خوطب بالّسجود فا ّن الله ما ذکر ا نّه خاطب 22الّا سجد لانّهم الّذین قال الله لهم ) كمل
علی الاستشاء المنقطع لا المتّصل، وهذه الا رواح « اِْبلِیسَ »( ونصب 23اَْجَمُعوَن اِلَّا اِْبلِيَس )ا لّا الملائکة و لهذا فََسَجَد الَْمَلائَِکُة ُکلُُّهْم 

ا ّن لله ا رضاً بیضاء مسیرة ( وقال صلّی الله علیه و سلّم 24المهیمنة فی جلال الله لا تعلم ا ّن الله خلق ا دم ولا شیئ یشغلهم بالله. انتهی )
یعلمون ا ّن الله خلق ا دم و ( فی الارض ولا25ام الدنیا ثلاثین مرّة مشحونة خلقاً لایعلمون ا ّن الله تعالی یعصی )فیها ثلثون یوماً هی مثل ا یّ 

 400ا بلیس
Pes eger melekūtuñ teǾalluķı iǾtibār olunursa melekūtį olan aǾyān ve 

cevāhire nüfūs-ı nātıķa (15) ve melāyike-i müdebbire ve ervāĥ-ı ķudsiyye ve ĥamele-

i Ǿarş ve kerrūbiyyūn ıŧlāķ olunur. Egerçi kerrūbiyyūn daħı şühūd-ı ķayyūmiyyetde 

ĥayrān olup Ǿālem-i (16) ecsāma iltifātları yoķdur velākin bunlar vesāyiŧ-i feyż-i 

rübūbiyyet ve ĥicāb-ı bārgāh-ı ulūhiyyet olduķları cihetden müheyyemįn 

mertebesinde bulunmamışlardur (17) ve zümre-i mezbūra re’įs, rūĥ-ı aǾžamdür ki 

                                                
400 Allah seni kendinden bir ruh ile desteklesin bilmelisin ki, Allah Teala İblis’e şöyle der:“İki elimle 
yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir?” (Sad 38/75) Allah’ın insanı iki elle yaratması, 
Âdem’e yönelik bir tahsis ve teşrif amacı taşır. “Kendi nazarında büyüklendin mi?” (Sad 38/75) 
Vakıa, büyüklenmişti, çünkü Allah onun büyüklük duygusuna kapıldığını bildirmiştir. Allah Teala 
yüce kitabından bize İblis’in şöyle dediğini bildirir: “İblis dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım, beni 
ateşten onu topraktan yarattın.” (Sad 38/76) “Secde et” denildiğinde, “Topraktan yarattığın bir şeye mi 
secde edeyim?” (İsrâ 17/61) demiştir. İşte “Kendi nazarında” dememizin anlamı budur. “Yoksa sen 
gerçekten ulvilerden mi oldun.” (Sad 38/75) Yani gerçekte onlardan mı oldun. Yani gerçekten 
onlardan daha mı hayırlısın. Burada İblis’in bilgisizliği ortaya çıkar. “Ulviler” sözüyle Allah’ın 
heybetinde kendilerinden geçmiş, Âdem’e secde etmekle emredilmemiş yüce melekler kastedilmiş 
olabilir. Daha doğrusu onlar melek değil ruhlardır. Çünkü melekler, Cebrail vb. gibi, bu ruhlardan 
olan elçilerden ibarettir. Zaten (melek kelimesinin kökü olan) “elûke” Arapçada risalet ve elçilik 
demektir. Melekler bilhassa bu ruhlardan olan elçilerdir. Öyleyse bütün melekler secde etmiştir, çünkü 
melekler, haklarında Allah’ın “Âdem’e secde edin” (Bakara 2/34) dediği kimselerdir. Halbuki 
Allah’ın celalinde ve heybetinde kendilerinden geçmiş olan ruhlar arasında secde emri alan kimse 
yoktu. Allah Teala sadece meleklere hitap ettiğini zikrederek bu nedenle şöyle demiştir: “Bütün 
melekler secde etti, iblis etmedi” (Sad 38/72-73) İblis kelimesi, müstesnâ-i muttasıl değil, munkatı‘ 
olmakla naspedildi. Allah’ın celâlinde kendinden geçmiş olan bu ruhlar, Allah’ın Âdem’i yarattığını 
bilmedikleri gibi, kendilerini Allah’tan meşgul edecek başka hiçbir şey de bilmezler. Hz. Peygamber 
(sav) buyurdu ki: “Şüphesiz Allah’ın beyaz renkli bir arazisi vardır. O arazi otuz günde kat edilir ki, o 
günler dünya günlerinin otuzar katıdır. O arâziyi, Allah’a yeryüzünde isyan edildiğinden hiç haberleri 
olmayan bir mahlukât kuşatmıştır. Onlar, Allah’ın Âdem’i yarattığını da, İblis’i yarattığını da 
bilmezler. 
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mele’-i aǾlāda andan aǾžam rūĥ yoķdur. Pes bir iǾtibār ile rūĥ-ı aǾžama ķalem ve bir 

iǾtibār ile Ǿaķl-i evvel dirler. (18) Kemā ķāle Ǿaleyhisselām: 

( 19ا قبل، فا قبل، ثم قال له; ا دبر، فا دبر، ثم قال; وعزَّتی وجلالي ما خلقت خلًقا ا کرم عليَّ منك )ا وَّل ما خلق الله العقل، فقال له; 
 401بك ا خذ و بك ا ثیب و بك ا عاقب.

Ve bu rūĥ-ı aǾžam śalavātullah Ǿaleyh kerrūbiyyūnuñ śaf-ı evvelinde olup 

rūĥu’l-ķudüs ki Cibrįl Ǿaleyhisselāmdur (20) śaff-ı aħįrindedür. Ve ber feĥvā-yı 402 َوَما
 her bir melek kendü istiǾdādı olan maķām-ı maǾlūmda muķįmdür. Ve ِمنَّا اِلَّا لَُه َمَقاٌم َمْعلُومٌ 

bilcümle cevāhir-i ķudsiyye-i (21) mezbūre kemāl-i teķaddes ve teǾālāda ecsām-ı 

mükeddere ġāyet-i tedennüs ve tedennįde olup miyānlarında aślā münāsebet 

olmamaġıla ĥikmet-i ilāhiyye şöyle (22) iķtiżā eyledi ki nüfūs-ı nāŧıķa ve ervāĥ-ı 

ķudsiyye ecsāma teǾalluķ itmezden evvel beyne’l-mertebeteyn vāķiǾ olan mertebe-i 

berzaħda evvelā śuver-i laŧįfe (23) ve heyǿet-i nūriyye ile žāhire ola ki “beyne’l-

leŧāfeti ve’l-keŝāfeti nevǾan mā münāsebet vuķūǾa” gele. Pes bu mertebeye Ǿālem-i 

berzaħ ve Ǿālem-i miŝāl ü ħayāl (24) ve Ǿālem-i eşbāĥ ve śuver tesmiyye olunup bu 

mertebeye müteǾalliķa olan cevāhire daħı ervāĥ-ı Ǿāmile ve nüfūs-ı münŧabiǾa ve 

müdebbire-i semāviyye taǾbįr olundı. (25) Ve bu mertebede heyākil-i münevveriyye 

ve heyǿāt-i şeciyye ile žuhūr iden niseb-i Ǿaķliyye ve śuver-i Ǿilmiyyeye müŝül-i 

nūriyye-i Eflāŧūniyye ve eşbāĥ-ı berzaħiyye (26) ve ebvāb-ı nevǾįyye ve śuver-i 

miŝāliyye ve ħayaliyye tesmiyye olundı. Ĥaķķā ki Ǿinde’t-taĥķįķ śuver-i mezbūre 

mežāhir-i śuver-i Ǿaķliyye ve mecālį-i ervāĥ-ı ķudsiyye (27) olup cevāhir-i mezbūre 

daħı filĥaķįķa mežāhir ve tefāśįl-i śuver-i Ǿilmiyyedür. Beyit:  

 اشباح انس صورت ارواح قدس شد
403قدس صورت اعیان ممکنات ارواح  

(28) Ve bu mertebede olan rūĥāniyān iki ķısımdur: Bir ķısmı Ǿālem-i 

ecsāmuñ tedbįr ve taśarrufuna Ǿalāķa idenlerdür ki bunlara rūĥāniyān dirler. Bunlar 

daħı iki (29) ķısımdur: Bir ķısmı semāviyyātda taśarruf iden ervāĥdur ki anlara ehl-i 

                                                
401 Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır. Allah (aklı yarattığında) ona “Yönel/önüne dön” dedi. Akıl önüne 
döndü. Sonra “arkanı dön” buyurdu. Akıl arkasını döndü. Sonra buyurdu ki: “İzzetime ve celâlime 
and olsun, ben senden daha değerli bir varlık yaratmadım. Senin (sebep oldukların) ile yakalar, seninle 
sevap verir, seninle cezalandırırım.” (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 263, nr. 823) 
402 Saffat 37/164: (Melekler derler ki:) "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır." 
403 İnsanın cisimleri, kudsun ruhları oldu. Ruhların kudsu ise a’yân-ı mümkinâtın sûreti.  
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melekūt-ı aǾlā dirler. Ve bir ķısmı arżiyyātda taśarruf ķılan ervāĥdur ki anlara (30) 

ehl-i melekūt-ı esfel dirler. Ve bunlardan śad hezār ve hezārı nevǾ-i insān üzere 

müvekkellerdür. Ve hezār bār hezārı daħı maǾādin ve nebātāt ve ĥayvānāt; (31) belki 

cemįǾ-i mevcūdāt-ı arżiyyeye müvekkellerdür. Ve enbiyā’-i sālifeden Ǿaleyhimü’s-

selām 404ان لکل شی ملکا mefhūmı rivāyet olunup ĥażret-i Faħr-i Kāyināt (32) Ǿaleyhi 

ekmeli’t-taĥiyyāt daħı 405ينزل مع كل قطرة ملك  buyurmışlardur. Ve belki her bir dıraħtuñ 

evrāķ ve eŝmārı icādına min Ǿindallāh yedişer ferişte (33) müvekkil idügi erbāb-ı keşf 

ve yaķįnįñ meşhūdı olduġın taĥķįķ buyurmışlardur. Hākeźā ceret sünnetüllāh  َولَْن تَِجَد
406لُِسنَِّة اللِّٰه تَبْٖديًلا  (34) ve ĥadįŝ-i şerįfde daħı melekü’l-cibāl ve melekü’l-rįĥ ve melekü’r-

raǾd ve melekü’l-berķ vārid olmışdur. Ħülāśa-i kelām, mādām ki Ǿarūs-ı  فَُسْبَحاَن الَّٖذى
407بَِيِدٖه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْیء  ( 35)  cemālinden refǾ-i niķāb itmeye ĥaķįķaten ķudretullāhi hįç-kes 

idrāke ķādir olamaz. Ve bi ķadri’l-mükāşefe müşāhede iden erbāb-ı şühūd (36) daħı 

ķudret-i Ĥaķķ’a ĥayretlerinden, şiir: 

 قد تحیّرت فیك خذ بیدی
408یا دلیلاً لمن تحیّر فیکا  

neŝr: münācātın iderler.  

 Elĥāśıl, (37) ey müstemiǾ-i ķābil! Źikr olunan mertebe-i berzaħiyye evsaǾ-ı 

ĥażerāt-ı ilāhiyyedür. Zįrā Ǿālem-i Ǿilm u Ǿuķūl ve Ǿālem-i ervāĥda olan cevāhir ve 

levāzimden (38) ve aĥvāl-i cevāhirden her ne var ise bu Ǿālem-i berzaħda cemįǾan 

her birinüñ śūret ve miŝāli vardur ve enbiyā’-i Ǿižām ve evliyāǿ-i kirām muǾcizāt (39) 

ve kerāmāt ve ħavāriķ-ı Ǿādātdan her ne ižhār iderlerse ve aĥvāl-i āħiret ve ālām ve 

leźźāt ve Ǿaźāb-ı ķabr ve mįzān ve ĥisāb ve śırātdan (40) ve bunuñ emŝāli 

Ǿibretlerden her ne ki taĥķįķ ve iħbār buyururlarsa ber feĥvā-yı  َ409َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ اِلٰى يَْومِ يُْبَعثُون  

Ǿālem-i berzaħuñ lā yuǾadd ve lā yuĥśā (41) olan Ǿacįbe ve ġarįbesindendür. Ĥattā 

aĥvāl ve maķamāt ve müşāhedāt ve mükāşefāt ve taǾbįr-i vāķıǾāt ve teǿvįl-i 

menāmātdan erbāb-ı mücāhedāta [5b] (1) her ne ki münkeşif olursa bu Ǿālem-i 

berzaħuñ esrārına vāķıf olduġı miķdārcadur. Ve bu Ǿālem-i mülk ve şehādetde olan 

                                                
404 Her şeyin meleği vardır. 
405 Her damla ile bir melek indirir. 
406 Ahzâb 33/62: Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. 
407 Yâsîn 36/83: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir! 
408 Sana olan hayranlığımdan şaşırıp kaldım, tut elimden ey kendinde şaşıp kalanlara yol gösteren.  
409 Mü’minûn 23/100: Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine 
engel) bir perde (berzah) vardır. 
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eflāk ve Ǿanāśır ve mevālįd-i ŝelaŝe (2) ve levāzım-ı meźkūrātdan olan evżāǾ ve 

ecnās ve envāǾ ve ĥarekāt ve kemmiyyāt ve keyfiyyāt ve sāyir-i meķūlāt ve Ǿālem-i 

insāndan žuhūra gelen (3) aĥvāl ve efǾāl ve aķvāl, Ǿumūmen Ǿālem-i berzaħuñ tefāśįl 

ve mežāhiri olup cümlenüñ merāciǾ-i rücūǾı śuver-i mütenāsibede müşāhede 

olunmaķdadur. (4) Kemā ķāle teǾālā: 410 َعَبثًا َواَنَُّكْم اِلَْيَنا َلا تُْرَجُعونَ  اَفََحِسْبتُْم اَنََّما َخَلْقَناُكمْ   ve ķāle 

Ǿaleyhisselām: 411انّما هی اعمالکم ترد علیکم  nażm:  

 هر ا ن چیزی که در عالم عیان است
 چو عکس از ا فتاب ا ن جهان است (5)

 که محسوسات از ا ن عالم چو سایه است
412که این چون طفل و ا ن مانند دایه است  

Ammā ǾĀlem-i şehādet; ki Ǿālem-i ħalķ (6) daħı dirler, Ǿarşdan ferşe ve 

felekü’l-eflākdan merkez-i ħāke gelince āŝār-ı merātib-i tecelliyyātdan Ǿibāretdür. 

Pes şol nesne ki ĥevāss-ı žāhirenüñ ĥükmünde ola, (7) aña Ǿālem-i şehādet ve dünyā 

ve ħāric ve tecellį-i ŝāliŝ ıŧlāķ iderler. Ammā ǾĀlem-i nāsūt; ki insānlıķ Ǿālemidür. 

CemįǾ-i merātib-i müteĥaķķıķanuñ hey’et-i (8) cemǾįyyesinden Ǿibāretdür. Zįrā 

ĥaķįķat-ı ādemiyye ki aña laŧįfe-i müdreke-i rabbāniyye taǾbįr iderler, zübde-i sırr-ı 

melekūtdur. Ve laŧįfe-i müdrike-i meźkūre, Ǿālem-i (9) rūĥānį ve cismānįden terkįb 

olunup ekmel-i mevcūdāt ve Ǿillet-i ġāǾįye-i maśnūǾāt olmışdur. Ve Ǿinde ehli’l-

baśįreti ve’t-taĥķįķ, beynehu ve beynellāh (10) vāsıŧa yoķdur. Ve ol ekmel-i 

mevcūdāt şol sırr-ı Muĥammedį ve ĥaķįķat-ı Aĥmedį’dür ki 413لولاك لما خلقت الکون  ile 

taǾrįf olunup ve Dāvūd Ǿaleyhisselāma (11) vaĥy-i ilāhį gelüp  یا داوود خلقت محمداً لاجلی و
( لاجلی الیه و من اشتغل بما 12خلقت ولد ا دم لاجل محمد و خلقت ما خلقت لاجل ولد ا دم فمن اشتغل بی سقت ما خلقت )

414خلقت لاجله حجبته عنّی  buyurulmışdur. İmdi merātib-i mezbūre ceberūt ve melekūt ve 

mülke münĥaśara olup çün ki nūr-ı (13) śubĥ-ı velāyet ufuķ-ı ezelden ŧulūǾ eyleye, 

eşiǾǾa-i lemaǾāt ve şevārıķ-ı bāriķātıyla sırr-ı įcād-ı kevn ve sırr-ı ķader eśfiyāya 

                                                
410 Mü’minûn 23/115: "Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?" 
411 Size geri dönen sizin kendi amellerinizdir.  
412 Alemde ayan olan her şey, o cihanın güneşinin bir yansıması gibidir. O alemin mahsusatı gölge 
gibidir, bu dünya bebek o dünya ise anne gibidir. (Gülşen-i râz) 
413 Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.  
414 Ey Davut Muhammed’i kendim için yarattım, Âdem’in çocuklarını da Muhammed için yarattım, 
yarattığım her şeyi de Âdem’in çocukları için yarattım. Kim benimle meşgul olursa kendim için 
yarattıklarımı ona eriştiririm, kimde onun için yarattıklarımla meşgul olursa kendimi ondan gizlerim. 
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nümāyān olur ve bū ĥālde (14) 415سبقت رحمتی علی غضبی  maǾnāsı āşikār olup  اّن الله تعالی خلق
416جهنّم من فضل رحمته سوطاً یسوق به عباده الی الجنّة  ĥadįŝ-i şerifinüñ (15) nüktesi Ǿıyān olur. Āh ey 

dil-i āvāre! Şimdenśoñra keşf-i esrāre ruħśat yoķdur. Zįrā bundan ziyādeye ħavża 

ķılınsa mufżį-i ifşā’-i (16) sırr-ı ķader olur. İfşā-i sırr-ı ķaderden ħod ekābir-i ŧarįķat 

nehy idüp 417القدر سّر الله فلا تفشوه  buyurmışlardur. ĶıtǾa:  

 سخنم شد بلند و می ترسم (17)
 که مرا چیزی از دهان بجهد

نورد بیان عجب شد سستره  
418ترسم از دست من عنان بجهد  

(18) Ammā ǾĀlem-i lāhūt; yaǾnį źāt-ı baħt ki cemįǾ-i esmā ve śıfātdan 

muǾarrādur; emr-i iǾtibārįdür. Zįrā źāt cemįǾ-i esmā ve śıfāt-ı kemāliyye ile (19) 

bāķį-i lā-yezāl olup ve esmā ve śıfātdan teǾarrį ve ne iǾtibār-ı tecerrüd ve ıŧlāķ ile źāt-

ı baħtda ĥükm daħı mümkün degüldür. Zįrā ol daħı (20) iǾtibārātdan bir iǾtibārdur. 

Źāt ise min ĥayŝü hiye’ź-źāt cemįǾ-i iǾtibārātdan mücerred ve Ǿārį farż olunmış idi ve 

bilcümle ol ĥażretde (21) cemįǾ-i aġyār ve śuver-ı āŝār müstehlek ve lā-şeyǿi maĥż 

olup aĥkām-ı Ǿuķūl ve śuver-i Ǿilmiyye ise cümle āŝār ve aġyārdandür. Kemā ķāle 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: (22)  ان لله سبعین الف حجاب  من نور  و ظلمة  لو کشفها لاحرقت سبحات وجهه کّل
419من ادرکه بصره  Pes źāt-ı baħt ve muŧlaķ-ı vücūd (23) bi iǾtibāri’l-meźkūr maǾķūl olmaz, 

fe-keyfe ki maĥkūmun Ǿaleyh ola? Ĥāl ān ki mevcūddur ve maǾķūldur, vücūd-ı 

muŧlaķdur. Fe iźā kāne keźālik (24) ĥāletān-ı meźkūretāna ķıyāsen fenā ve beķā ve 

teǾķķul-i muŧlaķ vücūd, nažar-ı mevcūd-ı muŧlaķdur. Pes çün ki Ǿārif-i vāķıf fenādan 

beķāya gele (25) ĥaķįķatde mertebe-i mezbūre mirǿāt-ı ādemde žuhūr iden esmā ve 

śıfāt ile şuǾūr-ı źāt be şuǾūr-ı źāt olur. Beyit: 

 بر مرتبه ها همه گذر کرد (26)
420انسان شد و نام خود بشر کرد  

                                                
415 Rahmetim gazabımı geçti. (Müsned, VII, s. 127 nr. 7279) 
416 Allah teala cehennemi bir rahmet kırbacı olarak kullarını cennete sevk etmek için yaratmıştır. 
417 Kader Allah’ın sırrıdır, onu ifşa etmeyin. 
418 Sesim yükseldi, ağzımdan bir şey çıkacak diye korkuyorum. Söz elçisi inanılmaz gevşedi, gem 
elimden çıkacak diye korkuyorum. 
419 Allah’ın nur ve karanlıklardan yetmiş bin örtüsü vardır. Eğer bu örtüleri kaldırırsa gözü O’nu idrak 
edeni yakıp yok eder. (İbn-i Mâce, I, s. 711, nr. 196) 
420 Tüm mertebeleri geçti, insan oldu ve kendi ismini “beşer” yaptı. 
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Faśl: Ǿİlm-i şerįfe nihān olmaya ki laŧįfe-i rabbāniyye ve hey’et-i cemǾįyyet-

i (27) esmāǿiyye-i ĥaķįķat-ı insāniyye ki maĥtid-i ġayb-ı hüviyyetden tenezzül idüp 

mertebe-i vaĥdet-i mizāciyye-i nāsūtiyyeye muśādefe idinceye degin ber mūceb-i 

 merātib-i külliye-i erbaǾįniyyeden Ǿubūr itmişdür; yaǾnį خمرت طینة ا دم بیدی اربعین صباحا421 (28)

śıfāt-ı sebǾa ve Ǿuķūl-i Ǿaşere ve eflāk-i tisǾā (29) ve kevākib-i sebǾa ve Ǿanāśır-ı 

erbaǾa ve mürekkebāt-ı ŝelāŝe. Pes çün ki ĥaķįķat-ı mezbūre ķavs-ı tenezzülde 

istikmāl bula noķŧa-i vaĥdet-i źātįye mebdeǿiyyete (30) muķābil düşer. Zįrā ĥareket-i 

vücūd devrį ve ŧavr-ı seyri kevrį olmaġla ĥareket ve rücūǾ cānib-i mebdeǿe olur. 

Felihāźā Ǿaded-i tekmįl-i insānį daħı (31) erbaǾįne munĥaśır olup  ً422فَتَمَّ ٖميَقاُت َربِّٖه اَْرَبٖعيَن لَْيَلة  

kerįmesiyle bu maǾnāya işāret buyuruldı. ( ینابیع الحکمة من قلبه 32و من اخلص لله اربعين صباحا ظهرت )
423الی لسانه  ĥađįŝ-i şerįfi daħı bu esrārı keşf itdi. Ammā ķalb-ı insānį çün ki śıfāt-ı sebǾa-i 

źātiyye cemǾįyyetinden (33) žuhūra gelmişdür, lācerem her bir śıfat ķalbde bir ĥāceti 

iķtiżā idüp merāciǾ-i rücūǾ ve maǾāric-i Ǿurūcda ķalbe yedi ŧavr u ĥāl žuhūr ider ki 

(34) žuhūrāt-ı mezbūreye aŧvār-ı sebǾa-i ķalbiyye taǾbįr olunur. YaǾnį evvel ķālibį, 

ŝānį nefsį, ŝāliŝ ķalbį, rābiǾ sırrį, ħāmis rūĥį, (35) sādis ħafiyy, sābiǾ ġaybu’l-

ġuyūbdur.  

Pes ŧavr-ı ķalibį oldur ki seyr-i sālik evvelā ġayb-ı melekūtį-i arżį ve 

keyfiyyet-i ĥudūŝ-i mizācda imtidād-ı (36) Ǿarżį ve irtibāt-ı eczā’-i bedende Ǿālem-i 

maǾden ve nebāta düşer. Ve bu mertebede ĥuśūle gelen Ǿilm-i esbāb ĥıfž-ı şerāyit-i 

intiǾāş ve ıślāĥ-ı (37) umūr-ı maǾāşuñ ādāb ve aǾmāline müteǾalliķ olup mertebe-i 

mezbūre aśĥābınuñ śalātı iķāmet-i evżāǾ-ı şerǾiyye ve edā’-i erkān-ı Ǿörfiyye (38) ve 

ber vefķ-ı evāmir-i nebeviyye maǾāśį ve muħālefātdan neyh ile olur.  

Ve ŧavr-ı ŝānį ki ŧavr-ı nefsįdür, ol bir Ǿilm-i şerįfdür ki vāsıŧa-i (39) ķuvvet-ı 

Ǿameliyye ile ġayb-ı ķuvvet-i nažariyyeden müstemedde olan aħlāķ ve feżāyil ve 

ıślāĥ-ı maǾāde ve taĥśįl-i ĥüsn-i ħiśāle müteǾalliķ olup (40) mertebe-i mezbūre 

aśĥābınuñ śalātı ħużūǾ ve ħuşūǾ ve ħavf ile recā beyninde iŧmįnān ve rüsūħ olur. Ve 

melekāt-ı rediyye ve hey’āt-ı (41) mürediyyeden ictināb ķılur.  

Ve ŧavr-ı ŝāliŝ ki ķalbįdür, ol bir Ǿilm-i yaķįnįdür ki vāsıŧa-i Ǿaķl-i nažarį ve 

inkişāf-ı ĥaķāyıķ-ı nūriyye ile [6a] (1) sırr-ı ġaybįden müstemidde olan śıfāt-ı 

                                                
421 Âdem’in hamurunu kendi elimle kırk sabah yoğurdum. 
422 A’raf 7/142: Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı. 
423 Kim kırk sabah Allah’a ihlas ile yaklaşırsa o kimsenin kalbinden lisanına hikmet pınarları zuhur 
eder. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 224, nr. 2361) 



 

185 

kemāliyye-i insāniyyeye müteǾallıķ olup mertebe-i mezbūre aśĥābınuñ śalātı 

murāķabe ve ĥużūr olur ve fużūl ve ġafletden (2) tenaĥĥį gösterir.  

Ve ŧavr-ı rābiǾ ki ŧavr-ı sırrįdür, ol bir Ǿilm-i ĥaķįķį ve şuhūd-ı źevķįdür ki 

müsāmerāt-ı ġaybiyye ve muĥāżarāt-ı esrār-ı lā-reybiyye vesāŧetiyle ġayb-ı rūĥįden 

(3) müstemidde olan tecelliyyāt-ı aŝāriyye ve müşāhede-i ĥaķāyıķ-ı envāriyyeye 

muteǾalliķ olup mertebe-i mezbūre ibtidāǿ-i mertebe-i Ǿayne’l-yaķįn ve intihā’-i 

mertebe-i Ǿilme’l-yaķįndür; (4) ve bu mertebe aśĥābınuñ śalātı, ber feĥvā-yı ĥadįŝ-i 

şerįf 424المصلّي يناجي ربّه āyįne-i āŝārde şuhūd-ı vech-i Bākį ile münācāt ve mükāleme ve 

śuver-ı aġyārdan iǾrāż (5) ve ħaŧāyır-ı envāra iǾtikāfdan inśırāf ile olur.  

Ve ŧavr-ı ħāmis ki laŧįfe-i rūĥiyyedür, ol bir Ǿilm-i źevķį ve ledünnįdür ki 

425حسنات الابرار سیئات المقربین  ile (6) vaśf olunan erbāb-ı müdānāt ŧavr-ı Ǿurūc-ı rūĥānįde 

žuhūr-ı śıfāt-ı ķalbiyye sebebi ile ŧuġyāndan ictināb ve müşāhede-i tecelliyyāt ve 

muǾāyene-i esrār-ı esmā (7) ve śıfāta muteǾalliķ olup bu mertebe aśĥābı daħı 

śalātinde ber feĥvā-yı 426الصلاه معراج المؤمن  nāyil-i maķām-ı ķurb-ı “ķābe ķavseyn” olur.  

Ve ŧavr-ı sādis ki (8) laŧįfe-i ħafiyyedür, ol bir Ǿilm-i icmālįdür ki vesįle-i 

subuĥāt-ı ħavāŧıf-ı śıfāt-ı celāliyye ve źerįǾa-i cezebāt-ı Ǿavāŧıf-ı tecelliyyāt-ı 

cemāliyye ile ġaybu’l-ġuyūbdan (9) müstemidde olan esrār-ı muĥabbet ve śuver-i 

fikriyyeden ve nuķūş-ı Ǿilmiyye ve niseb-i Ǿaķliyyeden tefrįd-i bāŧına muteǾalliķ olup 

meşhed-i meźkūrde olan (10) śalāt, iħtefā-i ĥükm-i enāniyyet ve intifā’-i iŝneyniyyet 

ile münācāt-ı ħafiyye ve münāġāt-ı maǾneviyyedür. Ve mertebe-i mezbūre nihāyet-i 

mesįr-i sāyirān-ı ilallāh (11) ve ġāyet-i meslek-i sulūk-i sālikān-ı rāhdur.  

Ve ŧavr-ı sābiǾ ki laŧįfe-i aħfādür, ol ġaybu’l-ġuyūbdur ki fenāǿ-i ĥaķįķį ve 

ħelā’-i źātį-i sālikdür; bir ĥadde degin ki (12) sālik-i fānį, fenā ve ħelā’dan daħı ħālį 

ve fānį olup kendünüñ Ǿadem-ı āślįsine rücūǾ ider. Ve ol ĥālde maĥż fażl-ı 

sübĥānįden Ǿināyet buyurulan (13) ħilǾat-ı beķā billāhı ber-dūş ve şarāb-ı ŧahūr-ı 

muĥabbet-i źātiyyeyi 427فا حببت ا ن ا عرف  nūş idüp sāĥil-i baĥr-ı eĥadiyyetde 428فخلقت الخلق 
surūd ve naġemātına (14) āheng ŧutar. Ve ħumħāne-i tecellį-i źātįden ħāk-i 

ķābiliyyāt-ı māhiyyāt-ı kevniyye ve ĥaķāyıķ-ı ilāhiyyeye sāķį-i şarāb-ı maǾrifet-i 

                                                
424 Namaz kılan kimse rabbiyle sessizce konuşmaktadır. (Abdürrezak, Musannef, II, s. 498, nr. 4217) 
425 Ebrâr’ın iyilikleri mukarrabin yanı yakınlaştırılımış kulların kötülükleri mesebesindedir. (Keşfü’l-
Hafâ, I, s. 357, nr. 1137) 
426 Namaz müminin miracıdır. 
427 “...bilinmek istedim...”  
428 “...halkı yarattım...” 
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 olup baǾd ez ān (15) ol şarāb-ı rūĥ-efzānuñ cürǾasını zemįn-i istiǾdādāt-ı لا عرف429

aǾyān-ı merātib-i sāyireye reşş idüp ĥattā cürǾa-i āħirįn tįh-i dest-i ķābiliyyet-i ādeme 

(16) devr ider. Nitekim dimişlerdür: ŞiǾr: 

 شربنا و اهرقنا علی الارض مرامةً 
 وللارض من کاس الکرام نصیب430

Neŝr: Āh ey mest-i medhūş-ı ĥubb-ı źātį! Żamįr-i munįre (17) rūşen olsun ki 

źikr olunan cürǾalarına cürǾa-i mezbūre-i ĥaķįreyi ŧaleb ile ĥālet-i evlāya rücūǾ idüp 

mecnūn olurlar. Nitekim bu beyt-i şerįf ile ictinān-ı (18) mezbūre işāret olunmışdur. 

ŞiǾr:  

ریختیها میساقیا بر خاک ما چون جرعه  
431ریختی؟جستی جنون ما چرا میگر نمی  

Neŝr: Pes eger ĥālet-i mezbūre-i evvel fenāǿ-i muŧlaķ (19) ve bāķį-i bi’l-

Ĥaķķ’da ŝābit ve dāyim olup ve cemįǾ-i źerrāt-ı kāyināt ve tamām-ı merātib-i aǾyān-ı 

mümkinātde anuñ nisbeti Ǿale’s-seviyye vākiǾ olup vücūb-ı imkānį-i źātį (20) ve 

faķr-ı ĥaķįķį ile muttaśıf ve muteĥaķķıķ olursa ol zamānda anuñçün ĥuśūśiyyet-i 

taǾayyün cihetini tekmįle ĥālet-i muntażıra ķalmaz. Velākin vücūd min ĥayŝü’l-

vücūd bilā teǾayyün (21) esmā ve śıfāt olmaduġuna bināǿen ol mažhar-ı kāmil ve 

neşve-i şāmil ki maǾnāda hem küll ve hem muĥįŧ-ı küll ola, her bir neşvede bürūz 

itmek żarūret olur. (22) Anuñçün dimişlerdür, şiǾr:  

 جزو درویشند جمله جزء و کل
432گر نباشد جز و کل درویش نیست  

Neŝr: Ammā ĥālet-i mezbūre esmā ve śıfāt-ı külliyyenüñ besāyiŧi (23) 

iǾtibār olunan edvār-ı erbaǾa ki devre-i Ǿužmā’-i Ǿilim ve devre-i kübrā’-i ĥayāt ve 

devre-i vusŧā’-i ķudret ve devre-i śuġrā’-i irādetdür, edvār-ı (24) mezbūrenüñ 

merātib-i külliyye-i ferdiyye-i cemǾiyye ve cemǾiyyetü’l-cemǾiyyesinde seyr iden 

Ǿārif-i muĥaķķıķ ve kāmil ve mükemmil muteĥaķķıķuñ źerrāt ve neş’āt-ı 

                                                
429 “...bilinmek için.” 
430 İçtik ve bir yudum da yer yüzüne döktük. Yeryüzünün sömert olanların kadehinden nasibi vardır. 
431: Ey sâki! Bizim toprağımıza kadehler boşaltırken, madem cünun ve delilik aramıyordun, neden 
bize içki koyuyordun? (Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 2781) 
432 Cüz ve küllün hepsi dervişin parçalarıdır. Cüz ve küll olmasa derviş de olmaz.  
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kemāliyyesinde (25) maǾlūm olur, ġayrıda olmaz. Āh ol kāmil ve mükemmil, şol 

ķuŧbu’l-aķŧābdur ki eflāk-i vücūd min evvelihi ilā āħirihi anuñ üzerine devr ider. 

( منذ کان الوجود ا لی الا بد الا بدین، ثّم له مظاهر فی ملابس فیسّمی باعتبار لباس لا یسمی باعتبار لباس 26و هو واحد )
اَْسَماءٌ، و  ( ا بو القاسم، ووصفه عبد الله، ولقبه شمس الدین. ثم له باعتبار ملابس ا خری27ا خر، فاسمه الاصل الذی له محمد، وکنیته )

( ثم ا یاك ا ن تتوهم شیئا فی هذا التحقیق من مذهب التناسخ حاشا لله و حاشا 28له فی کل زمان اسم لایلیق بلباسه فی ذلك الزّمان )
فی ( بصورة کملها لیعلي شانهم فهم خلًفا وهو فی الظاهر وهو حقیقتهم 29رسوله ا ن یکون ذلك بل ا ّن رسول الله صلی الله علیه و سلّم )

 433الباطن.

Gülşen-i rāz:  

 تناسخ نبود این از روی معنی
(31)   434ست در عین تجلیظهوراتی

Neŝr: Elĥāśıl  bu tafśįlātdan murād sırr-ı Muĥammedį ve nūr-ı Aĥmedį’nüñ 

śuver-i kümmelde žuhūrı ve āfitāb-ı ĥaķįķat-ı muśŧafaviyyenüñ (32) burūc-ı ķulūb-ı 

kāmilānda biĥayŝü istiǾdādihim bürūzudur, yoħsā ĥāşā ĥulūl ve tenāsuħa telmįĥ 

degüldür. Zįrā tenāsuħ cümle enbiyā ve evliyānuñ merdūdı ve felāsefeden (33) baǾżı 

ŧabāyiǾiyyelerüñ evhām-ı fāsidesidür. Nitekim Şeyħ ǾAttār daħı dimişdür: Şi’r: 

 تناسخ حکمت یونان زمین است
القین استمرا زان هیچ نه عین   

(34) تناسخ دورت اندازد ز دیدار    
 مر این یک نکته را از جان نگه دار

 تناسخ مر تو را کی ره نماید؟
 ترا اندوه خود ا خر فزاید

 (35) تناسخ چیست؟ مر کفر و ضلالت    
435مخوان این جایگه علم جهالت  

                                                
433 O, varlığın başlangıcından sonsuza dek birdir. Sonra onun, libaslarda zuhur edişi vardır, bir libas 
açısından isimlendirilirken, başka bir libas açısından adlandırılmaz. Onun, kendisine âit asıl ismi 
Muhammed’dir. Künyesi Ebu’l-Kâsımdır. Vasfı Abdullah’tır. Lakabı Şemsüddîn’dir. Onun başka 
libasları açısından da isimleri vardır. Her zamanda onun ayrı bir ismi vardır ki, o isim o zamandaki 
libasına uygun/lâyık değildir. Sonra, sen sakın bu hakikatı tenâsuh (reankarnasyon) ile 
karıştırmayasın. Allah’ı ve Rasûlünü bundan tenzih ederiz. Bilakis Rasûlullah (sav), tamamlamış 
olduğu sûret ile onlardan yücedir. Onlar, O’nun zâhirde halifeleri olsa da, O, bâtında onların 
hakikatidir. 
434 Bu, mânâ olarak tenâsüh değildir, tecellînin aynında bir zuhûrâttır. 



 

188 

Ħātime der źikr-i menāķıb: ķāle resūlullah śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: (36) 

436عند ذکر الصالحین تنزل الرّحمة  

Ey ŧālib-i śādıķ ve müstemiǾ-i Ǿāşıķ! Ĥażret-i Vācibu’l-vücūb ve Ħāliķu’l-

ħalāyiķ źikr ü beyāne taĥrįż ve teşvįķ içün (37) ĥabįbi Seyyidü’l-murselįne ĥadįŝ-i 

ķudsį ile 437انا جلیس من ذکرنی  buyurup ve güftār-ı dürer-bār-ı nebiyy-i muħtārdan  من اراد ان
438( مع اهل التصوف38یجلس مع الله فلیجلس )  vārid olup ve sulŧān-ı aśĥāb-ı ŧarįķat, burhān-ı erbāb-ı 

ĥaķįķat, taħt-nişįn-i āzādį, Cüneyd-i Baġdādį ķuddise sırruhudan (39) “Ŧālibān-ı 

İlāhį’ye kelimāt-ı evliyā ve ĥikāyāt-ı aśfiyādan nefǾ ve fāide var mıdur?” deyü suǿāl 

olunduķda bu vechle cevāb virmişler ki: “NeǾem! (40) Mücāhedede ŝebāt-ı ķadem ve 

müşāhedede taķviyyet-i ķalb ĥuśūle gelür.” Tekrār isitsfār olunup “Bu cevāba 

Ķurǿān-ı Kerįm’de daħı delįl var mıdur?” (41) didiklerinde, 439 َِوُكلًّا نَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن اَنَْباِء الرُُّسل 
kerįmesi delįl-i vāżıĥdur buyurmışlar. Bā ħuśūś kümmel-i Ǿārifįnüñ maķāmāt ve 

ĥālātını [6b] (1) naķil ve rivāyetde olan fevāyid-i celįlenüñ birisi budur ki 

muddeǾiyān-ı bį-ĥālet ve cāhil-dilān-ı śūfį-śūret olan her bir şāl ve nemed-pūşuñ 

dām-ı tezvįr (2) ve mānend-i murġ-ı śafįr olan Ǿibārāt-ı mesrūķalarına firįfte olmayup 

ħıśāl-i ĥamįdeleri źikr olunan aśĥāb-ı maķāmāt-ı behiyye ve erbāb-ı derecāt-ı seniyye 

(3) aĥvāline anlarda Ǿadem-i muvāfaķat müşāhede eyledikde cįd-i irādeti anlaruñ 

taśarruf-i vesāvis-i şeyŧāniyyesinden ħalāś olup cādde-i śırāŧ-ı aķvem (4) ve mirśād-ı 

ŧarįķ-ı ememden munśarif olmazlar ve istimāǾ-ı kelimāt-ı ĥayāt-baħşlarıyla 

müstemiǾān-ı müsteǾiddān-ı müstesǾid olduķda hem-śohbet-i rūĥ-ı pür-fütūĥları (5) 

meŝābesinde olup evśāf-ı celįle-i mezbūre ve aħlāķ-ı cemįle-i mesfūre ile muĥallį bir 

śāĥib-i devletüñ dāmen-i himmetine teşebbüŝ ķılup vesāŧet-i śoĥbet-i şerįfeleri ile (6) 

saǾādet-i ebediyyeye nāyil ve rābıŧa-i muśadifeleri ile devlet-i sermeddiyeye vāśıl 

olmaġa Ǿazįmet iderler. Pes ber ĥükm-i muķaddimāt-ı meźkūre maśdūķ-ı ( 7علماء امتی )
440کانبیاء بنی اسرائیل  ve mevśūf-ı 441اخوانی لقاء الیشوقاه  وا  zümresinden olup defāyin-i kunūz-i 

                                                                                                                                     
435 Tenâsüh Yunan’ın hikmetidir ve onun yanlış olduğuna aynülyakîn derecesinde inanıyorum. 
Tenâsüh seni vuslattan uzaklaştırır, bu sözü benden duymuş ol! Tenâsüh hiç sana yol gösterir mi? 
Göstermez ve aksine senin kederini arttırır. Tenâsüh ne midir? Küfür ve dalâlet. Bu mertebede cehâlet 
ilmi okuma. (Cevherüzzât) 
436 Salih kimseler anıldığında rahmet iner. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 70 nr. 1772) 
437 Ben beni zikr edenin celîsiyim. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, I, s. 210 nr. 1291); Keşfü’l-Hafâ, I, s. 
201 nr. 611) 
438 Her kim Allah ile oturmak isterse tasavvuf ehli ile otursun.  
439 Hud 11/120: (Ey Muhammed!) Peygamberlerin haberlerinden, kendileriyle senin kalbini 
pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. 
440 Ümmetimin âlimleri İsrailoğulları’nın peygamberleri gibidir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 64 nr. 1744) 
441 Ah! Kardeşlerimi ne kadar çok özledim.  
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maǾārif-i ilāhiyye ve ħazāyin-i rumūz-ı ĥaķāyiķ-i nā-mütenāhiyye olan (8) pįşvāyān-ı 

ehl-i ŧarįkatden evvelen manžūr-ı nažar-ı ķayyūmį ve maĥrem-i bār-gāh-ı ķurb-ı 

deyyūmį Mevlānā Celālüddįn-i Rūmį ķuddise sırruhunuñ vālid-i mācidleri olan (9) 

sulŧānu’l-Ǿulemā ve’l-meşāyiħ Bahāüddįn el-Veled Muĥammed bin el-Ĥüseyin bin 

Aĥmed el-Ħaŧįb ķaddesellāhu sırrahunuñ bi-ŧarįķi’l-įcāz baǾż-ı aĥvāl ve maķāmāt 

(10) ve menāķıb ve kerāmātını beyān içün semend-i himmete zįn-i efkār vażǾ olunup 

semt-i tıbyāne reftār içün taĥrįk-i licām-ı güftār ķılındı. Ve billāhi’t-tevfįķ ve’l-

Ǿināyeti (11) ve lehü’l-Ǿiśmeti ve’l-hidāyeti. Beyit:  

 گر مجال گفت بودی گفتنی ها گفتمی
442حق ز من خوشتر بگوید تو مهل فتراک دین  

Neŝr: Pes maǾlūm ola ki imām-ı e’imme-i zamān, şeyħ-i (12) meşāyiħ-i 

cihān, sulŧānu’l-ulemā Bahā’-i Veled Muĥammed ķaddesallāhu remsehunuñ telķįn ve 

ħırķası bābında iki rivāyet vardur. YaǾnį bir rivāyetde pederleri (13) Aĥmed 

Ħaŧįbį’den ħırķa-pūş olup Aĥmed-i Ħaŧįbį daħı İmām Aĥmed-i Ġazzālį, ol daħı 

Ebūbekir e’n-Nessāc’dan, ol daħı Muĥammed-i Züccāc’dan, ve ol Ebūbekir-i 

Şıblį’den (14) anlar daħı Cüneyd-i Baġdādį ve Serįyy-i443 Saķaŧį ve MaǾrūf-ı Kerħį 

ve Dāvūd-ı Ŧāyį ve Ĥabįb-i ǾAcemį ve Ĥasan-ı Baśrį ve İmām ǾAlį kerremallāh 

vechehudan (15) ĥażret-i Faħr-i Kāyināt, Ǿaleyhi aŧyebü’t-taĥiyyāta müteselsil 

olurlar. Ve bir rivāyetde sulŧānu’l-Ǿulemā, maĥrem-i bārgāh-i kibriyā, Necmüddįn-i 

Kübrā’dan mülaķķan olup (16) anlar daħı ǾAmmār bin Yāsir’den ve anlar Ebu’n-

Necįb-i es-Sühreverdį ve anlar daħı Vecįhüddįn el-Ķāđį ve anlar Muĥammed-i Bekrį, 

anlar daħı Aĥmed-i Deynūrį, ol daħı Mimşād-ı (17) Deynūrį, anlar daħı Cüneyd 

Baġdādį’den mülaķķan olmışlardur ki rivāyet-i mezbūre tevbe ve ħırķa 

cihetindendür. Ammā min ĥayŝü’śoĥbet olan ǾanǾaneleri (18) Ebu’n-necįb İmām 

Aĥmed-i Ġazzālį ile śoĥbet idüp anlar daħı Ebūbekir e’n-Nessāc, ol daħı ebū ǾAlį-i 

Fārmedį, ol daħı ebu’l-Ķasįm-i Gürgānį, ol daħı Ebū ǾOŝmān-ı (19) Maġribį, ol daħı 

Ebū ǾAlį-i Kātib, ol daħı Ebū ǾAlį-i Rūdbārį’den Cüneyd-i Baġdādį’ye mülĥaķ 

olurlar. Pes tevbe ve ħırķa ve telķįn didkleri kendüyi terbiye iden (20) pįr-i 

ŧarįķatdür. Ve śoĥbet iǾtibār ittikleri baǾde’t-temkįn ve ŧavr-ı sülūki tekmįlden śoñra 

                                                
442 Söyleme mecalim olsa, nice söylenilecek şeyler söylerdin! Fakat Hak benden daha iyi söyler, sen 
dinin izini bırakma. (Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 730 (ilk mısra) ve gazel nr. 1937 (ikinci mısra) 
443 Yazmada: Sırrį 
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śoĥbet-i şerįflerinden niçe kemālāt daħı ĥuśūle getürdügi eǾizzedür, (21) 

ķaddesallāhu ervāĥehüm ve ŧayyeballāhu enfāsehüm ve efāże Ǿaleynā birrehüm ve 

iĥsānehüm. Naķl-i śaĥįĥ ile rivāyet olunur ki Bahāüddįn-i Veled Muĥammed ķuddise 

sırruhunuñ (22) neseb-i şerįfleri rıżā’-i 444ْلاَْعلٰیاِلَّا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّه ا  ve śāĥib-i cāh-i 445َولََسْوَف يَْرٰضى  

sened-i ehl-i tecrįd, seyyid-i erbāb-ı tefrįd, muhācirįn ve enśāruñ (23) efđal ve evlāsı, 

Ĥabįb-i Kirdgār’uñ ħalįfe-i ūlāsı Ebūbekįr ǾAbdullāh bin ǾOŝmān e’ś-Śıddįķ 

rađiyallāhu Ǿanhaya muttaśıl olup cemįǾen ecdād-ı Ǿižāmı (24) Ǿulemā’-i fuĥūl ve 

mutābiǾān-ı senen-i sünen-i resūl olup her biri ħıŧŧa-i Belħ’de ehl-i taķvā ve śāĥib-i 

fetvā olmışlar idi. Ebūbekr-i Śıddįķ’e müntehį oluncaya dek (25) neseb-i şerįfleri bu 

üslūb ile żabŧ olunmışdur: Bahā’-i Veled Muĥammed bin el-Ĥüseyin Aĥmed bin 

Maĥmūd bin Mevdūd bin Ŝābit [bin] Müseyyib bin Muŧahher bin Ĥammād bin (26) 

ǾAbdurraĥmān bin Ebį Bekr e’ś-Śıddįķ rađiyallāhu Ǿanhum ecmeǾįn.  

Naķl olınur ki, sulŧān-ı Ħorāsān olan ǾAlāüddįn Muĥammed Ħˇārezmşāh 

(27) bir gece vāķıǾasında ĥażret-i Seyyid-i Kāyināt Ǿaleyhi ekmelü’t-taĥiyyātuñ 

ruǿyet-i cemāl-i ferħunde-fāl-i bį-miŝālleriyle müstesǾid olduķda “Ey ǾAlāüddįn 

Muĥammed (28) gerekdür ki duħterüñi yār-ı ġārım Ebūbekr-i Śıddįķ evlādından 

Ĥüseyin-i Ħaŧįbį’ye tezvįc eyleyesin.” deyü fermān-ı Ǿālįşānları śādır olmaġıla 

imtiŝālen li’l-emrihi’l-Ǿālį (29) kerįmesini Ĥüseyin-i Ħaŧįbį’ye nikāĥ idüp bi-taķdįr-i 

mūcidü’l-ekvān Bahāüddįn Veled śulb-ı pederden raĥm-i mādere nüzūl idüp nüh 

māh (30) mürūrundan śoñrā sırr-ı kümūndan Ǿālem-i mülke bürūz eyledi. Ve sinn-i 

şerįfleri dü-sāle olduķda peyk-i mübeşşir, aǾnį ķābıżu’l-ervāĥ ĥażret-i Eĥadiyyetden 

446اِْرِجٖعى اِلٰى َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيَّةً  َيا اَيَّتَُها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَّةُ  (31)  elķāb ile muǾanven nāme-i ilāhį getürmekle 

hemān ol an ber mūceb-i fermān rūĥ-ı revānı (32) evc-i ceberūta ŧayerān idüp bu 

fenāǿ-i bį-ķıyāmdan Ǿālem-i beķāǿ-i ber-devāma ħırāmān oldı, ve ebedü’l-ābād  ٖفى َمْقَعِد
447ِصْدق  ِعْنَد َمٖليك  ُمْقَتِدر    (33) āşiyānında mekān baġladı. Pes Bahā’-i Veled daħı sinn-i 

temyįze irişdikde, taĥśįl-i Ǿulūm-ı dįniyye ve tekmįl-i maǾārif-i yaķįniyyeye iştiġāl 

idüp ķuvvet-i (34) istiǾdād ile az zamānuñ içinde baĥr-ı zeħħār-ı bį-sāĥil ve maĥbūb 

ve maķbūl-i ehl-i dil oldı. Ve bilcümle Ǿulūm-ı žāhire ve bāŧınede kemāl-i ġāyete 

nāyil olmaġıla (35) erbāb-ı ĥācāt aķśā-yı Ħorāsān’dan Belħ’e şedd-i raħl idüp 

                                                
444 Leyl 92/20: (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar). 
445 Leyl 92/21: Elbette kendisi de hoşnut olacaktır 
446 Fecr 89/27-28: (Allah, şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!" "Sen O'ndan razı, O da senden razı 
olarak Rabbine dön!" 
447 Kamer 54/55: Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. 
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mesāyil-i dįniyye suǿāl iderler idi. Ve cenāb-ı fażįlet-me’ābları ol zamānda (36) 

mütedāvil olan ziyy-i Ǿulemāda olup baǾde’ś-śalāti’ś-śubĥ Ǿaśre ķarįb oluncaya degin 

ŧalebeye tedrįs-i Ǿulūm-ı dįn idüp taķviyet-i İslām ider idi. (37) Ve baǾde’l-Ǿaśr, 

mülāzimān-ı Ǿatebe-i menįǾalarına keşf-i ĥaķāyiķ-ı maǾārif ile rehnümālıķ buyururlar 

idi. Ve yevmü’l-iŝneyn ve rūz-ı cumǾa da irşād-ı Ǿavām içün (38) Ǿaķd-i meclis-i 

naśāyiĥ idüp Ǿāmme-i müslimįn āŝār-ı envār ve berekāt-ı enfās-ı güher-bārlarından 

tamām istifāde ve istifāża iderler idi. Ĥattā (39) kemālde bir derece-i Ǿāliyyeye irtiķā 

itmişler idi ki ħıŧŧa-i Belħ’de üç yüz nefer müftiyān-ı muttaķıyān bir cumǾa gicesi 

ĥażret-i saǾādet-destgāh-ı (40) risālet-penāh Ǿaleyhi śalavātullāhı menāmlarında şol 

vechle müşāhede ķıldılar ki bir feżā-yı vesįǾde ķurulmış ħayme-i ħażrā-i meniǾa 

içinde (41) śadr-nişįn olup Bahāüddįn Veled Muĥammed daħı cānib-i yemįn-i 

Seyyidü’l-mürselįnde riǾāyet-i merāsim-i ādāb-ı śoĥbet ile maķām-ı bendegįde ķuǾūd 

idüp [7a] (1) zānū-be-zānū olmışlar. Pes bu ĥālde anı gördüler ki ĥażret-i Seyyidü’l-

beşer Ǿaleyhi’ś-śalātu mā dāret e’ş-şemsi ve’l-ķamer Bahā’-i Veled’i eśnāf-ı sitāyiş 

ve envāǾ-ı (2) nevāziş ile der-kenār ķılup ĥużūr-ı mevfūru’n-nūrlarında olanlara 

tevcįh-i ħiŧāb idüp buyurdılar ki “Bunlara laķab Sulŧānu’l-Ǿulemā olsun.”  

(3) Menķūldur ki çün ki erbāb-ı müşāhede ħˇābdan bįdār oldılar, her biri 

Bahā’-i Veled’üñ ziyāretine muştāķ ve bi’l-ittifāķ şeref-i śoĥbetleriyle müşerref (4) 

olmaġıçün mecmūǾ-ı Ǿulemā teşmįr-i sāķ idüp ĥużūr-ı mevfūru’l-ĥubūrlarına 

geldiklerinde ķable taķriri’l-vākiǾa Sulŧānu’l-Ǿulemā menāmlarında gördükleri (5) 

maǾnāyı kemā hüve beyān itmegile iǾtiķādları ziyāde olup türāb-ı aķdām-ı maŧāf-ı 

źevi’l-iĥtirāmlarına rū-māl ve taķbįl-i yed-i beyżāları ile (6) mesrū[r]u’l-bāl oldılar. 

Ve derūn-ı dilden bende-i kemterįneleri olmaġı cāna minnet bildiler. Pes cihān u 

cihāniyānda Sulŧānu’l-Ǿulemā dimegile mulaķķab olup (7) ve imżā’-i fetvāda 

Sulŧānu’l-Ǿulemā deyü yazdılar.  

Rivāyet olınur ki; Sulŧān Celālüddįn Muĥammed Ħˇārezmşāh Bahā’-i 

Veled’üñ cümle-i muǾteķidān, (8) belki zümre-i mürįdāndan olmaġıla, ekŝer-i 

evķātda źiyāretine gelüp meclis-i vaǾžlarına mülāzemet iderler idi. Ve İmām 

Faħrüddįn-i Rāzį Muĥammed Ħˇārezmşāh’uñ (9) ħˇācesi olmaġla tebaǾiyyeten 

meǾan gelüp ġāliben meclis-i vaǾžda ĥāżır olurdı. Ĥaķķā bir meclis olmazdı ki 

Ǿāşiķān-ı sūħte ve śādıķān-ı muĥabbet- (10) endūħte kelimāt-ı ĥaķāyıķ-nikātlarından 

te’eŝŝür ve incizāb ile cān-bāħte olmayalar idi. Ve keşf-i maķāllerinde bi ŧarįķ’il-
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berā’eti ve’l-istihlāl (11) zemzeme-perdāz olduķları kelimāt-ı muǾciz, āyātuñ 

maķāmından mertebe-i rābiǾa ve ħāmiseye tenezzül itmeseler hezārda yek ve 

bisyārde endek448 kimsenüñ (12) vehm ve ħayāli pįrāmen-i güftārlarına resįde olmaķ 

muĥal idi. Nażm:  
ه بوداو ز اسرار خدا ا گا  

او اسرار حق را راه بود هم به  

 سی هزار اسرار حق دانسته بود (13)
 از وجود خویش کلّی رسته بود

 جمله این سرّها ز مکتومات غیب
 از درون او درا مد جیب جیب

 او زخود گم گشته و گلخن شده (14) 
449درمیان عاشقان گلشن شده  

Neŝr: Mervįdür ki Sulŧānu’l-Ǿulemā eŝnāǿi mevǾižede meźheb-i ĥükemā’-i 

Yūnāniyye’yi (15) źemm iderler idi. Bu vechle ki, ĥayfā ve dirįġā kütüb-i āsumānįyi 

verā’-i žahrlarına atup ve eķāvil-i medrūse-i felāsefeyi pįş-nihād iden bed-nihādlar 

(16) “Ǿacabā necāt ümmįdįn iderler mi? Ol ümmįdde olmasunlar.” buyururlar idi. Pes 

İmām Faħrüddįn-i Rāzį Şeyħ’uñ bu iǾtirāżından her zamān kendüyi (17) taǾzįr 

idügün mulāĥaża ile dil-gįr olup tedbįre başladı. Ve Muĥammed Ħˇārezim-şāh’uñ 

iǾtiķādına teşevvüş-i küllį virecek baǾżı kelimāt-ı mudhişe ilķāsını (18) taśmįm idüp 

müteraķķıb-ı furśat oldı.  

Menķūldur ki rü’asā’-i Ǿaśrdan İmām Faħr-ı Rāzį raĥmetullāh Ǿaleyhüñ 

cānibdārları olan Ķāđį (19) Zeyn-i Ferāzį ve Cemāl-i Ĥaśįrį ve Tāc-ı Zeyd ve ǾAmįd-

i Mervezį ve İbn-i Ķāđį-i Śıddįķ ve Şemsüddįn-i Ĥāfį ve Reşįd-i Ķibābį ve bunlar 

emŝāli baǾżı cemāǾat-ı (20) śāĥib-i fażįlet ĥucub-i dāniş-i bisyārlarından neşǿet iden 

aġrāż-ı bį-şümār ile Şeyħ ĥaķķında zebānların cānib-i ŧaǾna güşāde ve niçe kelimāt-ı 

ĥasūdāne ile (21) Bahā’-i Veled Muĥammed’i rencįde-ħāŧır ider oldılar. Ammā 

Bahā’-i Veled taĥammül-pįşe olup, beyit:  

                                                
448 Yazmada: idek. 
449 O, Allah’ın sırlarından haberdar idi ve Hakk’ın sırlarına erişmiş idi. Allah sırlarından otuz binini 
öğrenmiş, kendi varlığından tamamen kurtulmuştu. Tüm bu sırlar, hazine gibi onun içine doldu. O 
kendinden geçti külhana dönüştü ve aşıkları arasında gülşen oldu. (Mazharülacâyib) 
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ارد هر کسیز گکارک خود می  
450ا ب نگذارد صفا بهر کسی  

(22) mażmūnıyla kendü kendüye tesliyet virüp ey dil-i bį-ķarār, ġam-güsār 

olma ki ol dānişmendler aĥkām-ı nefsāniyyeleri ġalebe itmekle Ĥaķ’dan inĥirāf idüp 

(23) sāǾį bi’s-sū’ olmışlardur. Fe-ammā teşevvüş çekme ki ber feĥvā-yı  َواللُّٰه َغالٌِب َعلٰى
451اَْمرِهٖ   ŧaraf-ı ĥaķ ġālibdur, buyururlar idi. Ve bu mācerā sene-i ħams ve sitte mi’ye 

tāriħinde (24) vuķūǾa gelüp naķl olınur ki ittifāķan bir gün Celālüddįn Muĥammed 

Bahā’-i Veled’üñ ziyāretine gelüp meclis-i vaǾžında bir mertebe keŝret ve izdiĥām 

gördi ki (25) Ħˇārezim-şāh iken hįç-kes kendü ile taķayyüd itmeyüp belki celse içün 

güçle bir yer bulabildi. Ve taǾaccübünden Faħr-ı Rāzį’ye müteveccih olup “Yā imām, 

Ǿaceb izdiĥām var,” (26) ancaķ dimegle İmām Rāzį daħı furśatı ġanįmet bilüp, beyit:  

 توانی گاه فرصت ناتوانی
452مکن ا نجا توانی تا توانی  

neŝr: mażmūnıyla Ǿāmil oldı.  

(27) Elĥāśıl  Muĥammed Ħˇārezim-şāh’a ayıtdı: “Filĥaķįķa bu keŝretüñ 

defǾine ĥüsn-i tedbįr olunmazsa lācerem zamān-ı yesįrde erkān-ı salŧanat ħalel-pezįr 

olmaķ muķarrerdur. (28) Zįrā ŧıbāǾ-ı nās ĥased üzerine mecbūldur. Şāyed ki mülūk 

ve ekābir ve aǾyān-ı meşāhįrden Şeyħ’üñ ziyāretine gelenler ile ictimāǾ-ı Ǿažįm ĥāśıl 

olup (29) nāgehānį ħurūc Ǿale’s-sulŧān ideler” deyüp Ħˇārezim-şāh’uñ semǾ-i 

ŧamaǾına zevāl-i salŧanat ilķā olunmaġla ziyāde müteǿeŝŝir oldı. Ve gūş-ı ĥūşunda 

(30) olan penbe-i ġaflet, śamem įrāŝ idüp hātif-i ġaybį nidā itdugi, nażm:  

 حق تعالی سرنگون اندازدت
دانی که چون اندازدتخود چه می  

 رو نظر کن در هزاران شاه راه (31) 
 جمله رفته در درون قعر چاه

 رو تو از ارباب دل همت بدار
453زانکه این دنیا نباشد پایدار  

                                                
450 Her kes kendi işini yapar. Su, kimse için kendi berraklığından vazgeçmez. T.M. II/421; Y.K.M. 
II/417. 
451 Yusuf 12/21: “...Allah, işinde galiptir…” 
452 Eline fırsat geçince, elinden geldiği kadar yapmamazlık yapma. 
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(32) nuśĥunuñ istimāǾına ķudreti olmadı ve derūnını ħavf-i zevāl-i salŧanat istįlā 

itmekle “Meded yā imām, buña Ǿažįm ihtimām gerek, bunuñ tedbįri (33) sizüñ rāy-ı 

dil-peźįrüñize tefvįż olundı, śavāba siz aǾlemsiz” didi. İmām ayıtdı: “Çün ki bize 

tevfįż olundı, bunda rāy-ı śāyib budur ki cenāb-ı (34) pādişāhį ħazāyin ve ķılāǾuñ 

miftāĥlaruñ ĥużūr-ı Şeyħ’e gönderüp şöyle iǾlām buyurasız ki vāsıŧa-i istįlā’-i 

mürįdān ve şevket-i izdiĥām-ı (35) muǾteķidān ile cenāb-ı şerįflerinde bugün 

muǾāyene olunan keŝret-i cemǾiyyetlerinden umūr-ı memlekete vehn-i Ǿažįm ŧārį 

olmaġla bu muħliślerinde miftāĥlardan (36) ġayrı şey ķalmamışdur. Anlar daħı ĥālen 

irsāl-i Ǿizz-i ĥużūr-ı lāmiǾin-nūr ķılındı ki baǾde’l-yevm zimām-ı salŧanat daħı ķabże-

i taśarruflarına müsellem olup (37) bu muĥibbleri ġayrı iķlįme naķl eylemege destūr 

buyurula veyāħud cenābları nehżat ve ĥareket ve murād itdükleri maĥalde tavaŧŧun 

ve sükūnet buyuralar (38) ki esbāb-ı sefer-i muǾteķidānuñız daħı itmāme irişdirile, 

ve’s-selām.” Pes Sulŧān Muĥammed Ħˇārezim-şāh rāy-ı Rāzį mūcebince Ǿamel idüp 

ķāśıd-ı (39) sulŧān ĥużūr-ı Şeyħ’e varup vech-i meşrūĥ üzre teblįġ-i risālet eyledikde 

Bahā’-i Veled bir zamān tefekkürden śoñra ķāśıda ayıtdı: “Emr-i sehldür, (40) 

Ħˇārezim-şāh’a bizden selām eyleyesin ve bizüm lisānımızdan diyesin ki memālik-i 

mülk-i fenā ve salŧanat-ı mevhūme-i bį-beķā anlara lāyıķdur. Faķr-ı ĥaķįķįde (41) 

olan ehl-i fenāya memleket ve salŧanat ne münāsebet? Biz gidelüm, aĥbāb müstaķill 

olsunlar,” deyüp bu beytin mefhūmını söylediler: Beyit: [7b] 

 کسی که نوبت الفقر فخر زد به جهان (1)
454چه التفات نماید به تاج و تخت و لوا  

Neŝr: Pes Ĥażret-i Bahā’-i Veled fuķarāsını cemǾ idüp ber-mūceb-i Ǿahd u 

vaǾd, (2) “Ferdā rūz-ı Ǿazįmetdür, her kimde ki irādet-i dervįşį var ise āmāde 

olsunlar,” deyü işāret buyurmaġla irtesi gün mürįdān ve telāmiźeden (3) üç yüz nefer 

muǾteķidān muheyyā olup ber feĥvā-yı 455سافروا تصحوا و تغتنموا  Bahā’-i Veled ile müsāfereti 

ġanįmet ve śıĥĥat bilüp rikābınca (4) revāne oldılar. Ez įn cānib Ħˇārezim-şāh 

keyfiyyet-i ĥālden āgāh olduķda ĥareket-i sābiķasına nādim ve erkān-ı devlet ile 

                                                                                                                                     
453 Allah Teala seni tepe taslak ederk ve senin başına neler getirir, bilemezsin. Kuyunun dibine düşen 
binlerce padişahın hâline bir bak. Sen, gönül efendilerinden himmet iste, çünkü bu dünya kalıcı 
değildir. (Mazharülacâyib) 
454 Dünyada fakr iftiharımdır diyen kişi taç, taht ve bayrağa değer verir mi hiç? Dîvân-ı Kebîr, gazel 
nr. 223, s. 105. 
455 Seyahat edin, sıhhat bulun, zengin olun. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 445, nr. 1455) 
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ĥużūr-ı Şeyħ’e (5) Ǿāzim olup temhįd-ı maǾźerete ķāyim oldı. Velākin vāķiǾ, mevķiǾ-

i icābet olmayup, nażm:  

 به خود کردی تو غافل هرچه کردی
456تو از معنی ما بویی نبردی  

(6) cevābıyla hicret buyurdılar. Muĥammed Ħˇārezim-şāh daħı Ǿāķıbet-i kār ne 

yüzden firār idecegin tefekkür ve teǿessüf-i bį-şümār ile, beyit:  

 رو بلای ا سمانی را بخر (7)
457تا که یابی از بلای خود ثمر  

neŝr: mażmūnını vird-i zebān idüp āh ü enįn ile giryān oldı. Ez įn cānib (8) Sulŧānu’l-

Ǿulemā daħı ķudūm-ı meymenet-lüzūmları ile her ķanķı belde ve ķaśabayı ki teşrįf 

buyursalar mülūk ve ekābiri istiķbāl idüp envāǾ-ı taǾžįm (9) ve ikrām ile menzillerine 

getürürler idi. Ve ħidemāt-ı mebrūrede itdükleri beźl-i maķdūr ve saǾy-ı mevfūrları 

meşkūr olmaġla ĥuśūl-i fevāyid-i nā-maĥśūr-ı (10) dü-cihānį ile her biri mesrūr 

olurlardı. Ve ol menzilden Ǿubūr itdüklerinde mürįdlerinden birini ķāyim-i maķām 

naśb idüp bir şehre daħı Ǿazįmet (11) buyururlar idi. Pes ber sünen-i mezbūre ŧayy-ı 

merāĥil ve ķaŧǾ-ı menāzil iderek Baġdād-ı daru’s-selāma ķarįb olduķlarında 

Baġdādįlerden bir cemāǾat (13) ķāfile-i Bahā’-i Veled’e muśādefe itmekle “Siz ne 

ŧāyifesüz ve ķandan gelür ķanda gidersiz?” deyü istifsār itdiler. Hįç birinden nuŧķ 

śādır olmayup (14) ancaķ Bahā’-i Veled ķaddasallāhu rūĥahu “min allāhi ila’llāhi lā 

ĥavle ve lā ķuvvete illā bi’llāhi” deyü cevāb virdiler. Pes cemāǾat-ı mezbūre 

mehābet-i (15) cevāb-ı Bahā’-i Veled’den dem-beste ve ĥayrān oldı. Ve içlerinden 

birisi Baġdād’a varup ayıtdı: “Yārān-ı śafā, Ǿaceb ĥālet müşāhede eyledik! (16) 

Ħorāsānįler libāsında ekŝeri ziyy-i Ǿulemāda bir enbūh-ı pür-şükūh gelüp “Ķandan 

gelür ķanda gidersiz?” deyü sūǾāl itdügimüzde içlerinden (17) bir merd-i mehįb, “Lā-

mekāndan gelürüz ve lā-mekāne giderüz, deyü cevāb virdi. Henūz ol cevābuñ 

heybetinden ĥayrānem.” deyü ĥikāye eyledi. Ve ǾanǾane ile (18) ķażiyye-i mezbūre 

ħalįfe-i baġdād’a irişüp gülşen-i tevĥįdin şükufte virdi, Şeyħ Şehābuddįn-i 

Sühreverdi’ye daħı iǾlām olunmaķ ile (19) “Mā hāźā illā Bahā’eddįn Veled” buyurup 

ħidmet-i şeyħ tamāmet-i ekābir ve aśġāir-i baġdād ile istiķbāle çıķup mülāķį 

olduķlarında Şehābüddįn (20) piyāde olup leb-i edeb ile zānū-yı Veled’i būs itdi. Ve 

                                                
456 Sen ey gafil, ne yaptıysan kendine yaptın. Sen bizim manamızın kokusunu dahi alamadın.  
457 Git başına semavi bela al ki aldın bela kurtuluşun olsun. (Mazharülacâyib) 
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şarŧ-ı edā’-i mürāǾāt-ı ħidmetden śoñra Bahā’-i Veled’i ħānķāhlarına daǾvet buyurdı. 

(21) Ĥażret-i Bahā’-i Veled ķuddise sırruhu daħı keŝret-i etbāǾdan Ǿadem-i imkān ile 

maǾźeret dileyüp müstanśıriyye medresesine nüzūl buyurdı. Ve Şeyħ (22) 

Şehābüddįn binefsihi Sulŧānu’l-Ǿulemā’nuñ mūze-i mübārekesin çeküp ķadem-i 

mübārekine yüz sürüp,  

Naķl olunur ki Baġdād’da olan vađįǾ (23) ve şerįf-i bihrūz Bahā’-i Veled’üñ 

meclis-i şerįflerinde ĥāżır olup semǾ-i cān ve gūş-ı cenān ile istimāǾ-ı ĥaķāyıķ-ı 

maǾānį ve nikāt ederlerdi. (24) Elĥāśıl Bahā’-i Veled miķdār-ı yek-māhe tefsįr-i 

besmelede taĥķįķāt-ı Ǿacįbe ve tedķįķāt-ı ġarįbe idüp tefsįr-i evveli, tefsįr-i ŝānįye 

nisbet olunmazdı. (25) Ve Mevlānā Celālüddįn-i Rūmį, Sulŧānu’l-Ǿulemā’nuñ ĥįn-i 

ĥareketlerinde dört yaşında va baǾżılar daħı beş yaşında ŧıfıl idi dimişlerdür.  

(26) Naķl olunur ki, ittifāķan sulŧān-ı rūm ǾAlāüddįn Keyķubād 

mensūbātından bir cemāǾat ol eŝnāda Baġdād’a gelüp Ǿažamat-ı ĥāl-i Şeyħ’i (27) 

müşāhede itmekle engüşt-i fikretlerin dendān-ı ĥayrete vażǾ idüp Rūm’a ricǾat 

etdiklerinde eŝnā’-i muśāĥabetde Bahā’-i Veled ĥażretlerinüñ (28) kerāmāt-ı behiyye 

ve maķāmāt-ı seniyyesinden Sulŧān ǾAlāüddįn’e ħaber virdiklerinde ġāyibāne kemāl-

i iǾtiķād ile müteşevvaķ-ı cemāl-i Bahā’-i Veled olmış idi. 

(29) Pes bā taķdįr-i Kārsāz, Sulŧānu’l-Ǿulemā’ya Ǿazįmet-i ĥicāz vāķiǾ olup 

ŧavāf-ı Beytullāhü’l-ĥarām ve ziyāret-i ravża-i muŧahhara-i Seyyidi’l-enām (29) 

Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām serāyiŧi edā olunduķdan śoñra ŧarįķ-ı Şām’dan Erzincān’a 

gelüp melik-i Erzincān olan Faħrüddįn envāǾ-i tevķįr ve iĥtirām ile (30) şehre 

getürüp Sulŧān ǾAlāüddį’nüñ Ǿammesi ve Melik Faħrüddįn’üñ zevcesi olan Ǿİśmetį 

Ħātūn binā eyledügi Ǿİśmetiyye medresesine (31) nüzūl buyurdılar. Ve anda mekŝ 

itmeyüp Erzincān Aķşehri’ne revāne oldılar. Faśl-i zimistān olmaġla ķaśaba-i 

Aķşehir’de ārām ķılup (32) Melik Faħrüddįn, Bahā’-i Veled içün Aķşehir’de bir 

medrese binā edüp dört yıl anda ķarār itdiler. Pes bā taķdįr-i mufarriķu’l-cumhūr 

Melik Faħrüddįn ile (33) Ǿİśmetį Ħātūn vefāt itmegle Bahā’-i Veled andan naķl ü 

ĥareket idüp Ķonya tevābiǾinden Lārende’ye Ǿazįmet buyurdılar. Ve nüvvāb-ı (34) 

ǾAlāüddįn’den Lārende żābıŧı olan Emįr Mūsā merāsim-i ikrāmı riǾāyetle istiķbāle 

çıķup Bahā’-i Veled’i şehre getürdi ve miyān-ı şehrde (35) bir medrese binā idüp 

Sulŧānu’l-Ǿulemā yedi yıl miķdārı medrese-i mezbūrede temekkün buyurdı.  
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Rivāyet olunur ki Mevlānā Ħudāvendigār Lārende (36) şehrinde ĥadd-i 

bülūġa irişüp on sekiz yaşına ķadem-nihāde olduķlarında Ħˇāce Şerefüddįn Lala-i 

Semerķandį’nüñ duħter-i saǾd-aħteri (37) Gevher Ħātūn’ı ĥıbbāle-i nikāĥlarına ķayd 

idüp sene ŝelāŝe ve Ǿaşrįn ve sitte mi’e tāriħinde Sulŧān Veled mutevellid oldılar. Ve 

şebābe irişdikde (38) bilmeyenler Mevlānā Ħudāvendigār ile Sulŧān Veled’i 

gördüklerinde birāder ķıyās iderler idi. Ve bilcümle Sulŧān ǾAlāüddįn Keyķubād zikr 

olunan (39) taǾaşşuķ-ı sābıķı muķteżāsınca ķāśıd ile Bahā’-i Veled ĥażretlerine 

mektūb-ı muĥabbet gönderüp ĥadden ziyāde Ǿarż-ı ħulūś ve ŧaviyyetden śoñrā (40) 

“Ey āfitāb-ı Ǿālemtāb-ı ĥaķįķat! Elĥamdulillāh teǾālā, çün ki keremüñizden bu ķadar 

ķurb-ı menzil ĥuśūla geldi, mezįd-i Ǿāŧıfetlerinden ümmįdimüz būrdur ki (41) 

isitǾcāl-i ķudūm-ı meymenet-lüzūmları ile Ķonya şehri daħı maǾmūr ve eşiǾǾa-i 

ħurşįd-i cemālleri ile çeşm-i dil pür-nūr ve mesrūr ola deyü istidǾā-yı [8a] (1) Ǿazįmet 

itmekle mültemisleri lāĥıķ-ı icābet olup cānib-ı Ķonya’ya nehżat ve ĥareket 

buyurdılar. Ve Ķonya’ya ķarįb olduķlarında Sulŧān ǾAlāüddįn-i (2) nįk-ħaślet, cümle 

aǾyān-ı devlet ve erkān-ı salŧanat ile isitķbāl idüp cemāl-i pįr-i ŧarįķatı dįde-i cān ile 

müşāhede itdikde vech-i şerįflerinden (3) lemeǾān iden nūr-ı ĥubb-ı lā-yezālįye 

ĥayrān olup Ǿışķ-ı tamām ile, şemām-ı ismi ile meşhūr bir ester-i bād-peymā-yı tünd-

kām hediyye ķıldı ve Ǿarż-ı Ǿubūdiyyet içün (4) şāh-ı cihān piyāde olup rikāb-ı Şeyħ’i 

taķbįlden śoñra maķām-ı ġāşiye-dārįde olmaġı minnet idüp sermāye-i saǾādeti 

bilmekle ħaylį mesāfe458 piyāde yürüdi. (5) Nūr-ı çeşm-i evliyā, Sulŧānu’l-ǾUlemā 

ĥażretleri daħı, nażm:  

459ز گردنفرازان تواضع نکوست  
neŝr: deyü, Sulŧān ǾAlāüddįn’üñ tevāżuǾ ve meskenetinden (6) ħoş-ĥāl olup duǾā-i 

ħayr ile nažar-ı ĥaķķānį ve nevāziş-i derūnį eyleyüp “Süvār olıñuz,” deyü ilĥāĥ ve 

ibrām eyledi. Sulŧān ǾAlāüddįn daħı żarūrį (7) ķalup emr-i pįre imtiŝālen süvār 

olduķdan śoñra şehre duħūl ve Altun-pā nām medreseye nüzūl buyurdular. beyit:  

 هیبت حق است این از خلق نیست
460هیبت این مرد صاحب دلق نیست (8)  

                                                
458 Yazmada: muśāfe 
459 Güçlülere tevazu yapmak yakışır. (Bostan) 
460 Hakk’ın heybeti bu, halktan değil. Bu, şu hırkalı adamın heybeti değil. T.M. I/1432; Y.K.M. I/1425 
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Neŝr: Ħülāśa-i kelām, ol muķtedā-yı enām, āħir-i Ǿömrlerine varınca Ķonya 

şehrini kendülere maķām idüp sene-i ŝemāne ve Ǿışrįne sitte mi’e (9) rebįǾu’l-

āħirinüñ on sekizinci güni yevmü’l-cumǾada vaķt-i đuĥāda vücūd-i mevhūmları 

tetābuǾ-ı tecellį-i źātįde ġarķ u maĥķ olup rūĥ-ı ķudsįleri Ǿālem-i lāhūta (10) cevelān 

itdi. Ve maķǾad-ı śıdķda āşiyān ŧutup śadef-i şerįfleri ĥālā ziyāret-gāh-ı ins ü cān 

olan ravża-i cinānda defn olundı; (11) raħmetullāh Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten. Beyit:  

شرفت ا ن طاووس عرشی سوى عر   
461چون رسید از هاتفانش بوی عرش   

Miśbāĥ-ı esrār-ı ŧarįķat, (12) miftāĥ-ı envār-ı ĥaķįķat, nev-şuküfte gül-i gül-

zār-ı maǾrifet, bedriķa-i maķāmāt, āyine-i kerāmāt, ĥüccet-i velāyet-i 462  َوَلا َيَخافُوَن لَْوَمَة َلائِم, 
(13) rūşen-çeşm-i hidāyet-i 463نایمب قلبه لیس  śāķį-i cezbe-i ķayyūmį, Mevlānā Ħudāvendigār 

Celālüddįn-i Rūmį ķaddesallāhu sırrahu’l-Ǿazįz:  

(14) Nüvįsendigān-ı menāķıb u āŝār ve rivāyet-künendegān-ı ġarāyib [ü] 

aħbārdan naķl olunur ki cenāb-ı Mevlānā ķaddesallāhu remsehunuñ tārįħ-i vilādetleri 

sene (15) erbaǾ ve sitte ve mi’e rebįǾu’l-evvelinüñ altıncı güni şehr-i Ħˇārezm’de 

vāķiǾ olup sinn-i temyįze vardıķlarında uśūl-i ǾArabiyye ve Ǿulūm-ı dįniyye ve 

Ǿaķliyye taĥśįline iştiġāl (16) ve maĥrūse-i Ĥaleb’de bir müddet ifāde ve istifāde idüp 

fażįlet-i bāhire ile meşhūr-ı cihān ve ĥallāl-i müşkilāt-ı cihāniyān olmışları idi.  

Menķūldur ki, (17) seyyidü’l-Ǿārifįn, tācü’s-sālikįn, minhācü’l-vāśılįn, 

Seyyid Burhānüddįn Muĥaķķıķ, Bahāüddįn-i Veled ķuddise sırruhu’l-emced 

ĥażretlerinüñ ħulefāsından olup (18) keşf-i ħavāŧır itdügiçün “seyyid-i sır-dān” 

dimegle maǾrūf olmışlar idi. Ve Termed’de sākin olup ŧalebenüñ terbiye ve 

irşādlarıyla muķayyedler idi. Pes (19) Bahā’-i Veled ĥażretlerinüñ dār-ı beķāya 

riĥletlerin istimāǾ eyledikde sene-i kāmile mātem ŧutup āteş-i āh ü nāleden şemǾa-sān 

sūzān olmışlar idi. İttifāķan bir gice (20) seyrinde rūĥ-ı revānı Bahā’-i Veled’e 

muśādefe ittikde Bahā’-i Veled kemāl-i şiddet ile ħiŧāb idüp “Ey Burhānuddįn, 

ferzendüm Celālüddįn’i tenhā ķoyup (21) terbiyesinde taķśįrāt idersin!” deyü Ǿitāb 

itmegile Burhānuddįn ħavfla yaķażān, ve berg-i ħazān gibi lerzān oldı. Ve bundan 

śoñra bir an tevaķķufa imkān (22) olmayup ħıŧŧa-i Ķonya’ya şitābān oldı. Ve ŧayy-ı 

                                                
461 O arş tavusu gaiplardan kendisine Arş kokusu gelince Arş’a doğru gitt. T.M. VI/3149; Y.K.M. 
VI/3116. 
462 Mâide 5/54: (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. 
463 Kalbi uyumaz. 
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menāzil ve merāĥil idüp bir gün Ķonya’ya dāħil ve ħidmet-i Mevlānā’ya vāśıl 

olduķda birbirini Ǿalā vefķı- (23) ‘ŧ-ŧarįķa muǾāniķa ve der-kenār ve ĥāllerin istifsār 

idüp merāsim-i teǾziyet-i peder ve levāzım-ı ziyāret-i merķad-ı münevveri riǾāyetden 

śoñra Mevlānā ħudāvendigār ile (24) śoĥbete mübāşeret ve Ǿulūmda olan 

mertebesine diķķat idüp derece-i aǾlāda bulmaġla Ĥaķķ’a hezār şükr ve minnet 

eyledi. Ve bunuñ üzerine birķaç gün (25) mürūrdan śoñra menķūldur ki bir gün 

Burhānuddįn Muĥaķķıķ Celālüddįn’e fetĥ-i kelām ve bu vech-le basŧ-ı merām ķıldı 

ki, “Ey nūr-ı çeşm-i Ǿālem, ĥaķķā ki Ǿulūm-ı ġarįbe (26) taĥśįlinde ħayli renc-keş ve 

engüşt-nümāy-ı ehl-i ferş olmışsız, bu daħı ħoş, velākin bunuñ verāsında bir Ǿilm-i 

şerif daħı vardur ki bu Ǿilm-i żāhirį ol lübbüñ ķışrı, (27) belki ķışr-ı ķışrı olup  و اٰتَْيَناُه ِمْن
464لَُدنَّا ِعلًْما  kerimesiyle ol Ǿilme işāret buyurulmışdur. Ve erbāb-ı ĥaķįķat ol Ǿilm-i 

ledünnįyi tavś[į]f ve taǾrįf idüp şiǾr: 

 فثم وراء العقل علم یدق عن (28)
غایات العقول السلیمة كمدار   

خذتهتلقیته منّی و عنّی ا  
465و نفسی کانت من عطایی ممدتی  

(29) buyurmışlardur. Ve degme kesde ol Ǿarūs-ı sitāre-me’nūsuñ ĥüsn-i cemālin 

temāşā itmege nūr-ı dįde olmamaġla maĥrūm ķalmışdur. Nitekim dimişlerdür, şiǾr:  

 علم التصوف علم لیس یعرفه (30)
 الاّ اخوفطنة بالحق معروف

یعرفه من لیس یشهدهو لیس   
466و لیس یشهد ضوء الشمس مکفوف  

(31) İmdi benüm nūr-ı didem! Źikr olunan Ǿilm-i şerįf, ķāl ile olmayup 

maĥż ĥāl olmaġla ŧarįķat-ı pįrleri nażar ve himmet ve mücāhade ve riyāżet ile min 

                                                
464 Kehf 18/65: ayetin aslı şu şekildedir: َا اَٰتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعْلًماَفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدن  Derken 

kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir 
ilim öğretmiştik. 
465 Sonra aklın ötesine bir ilim vardır ki aklı selimin dahi idrakini aşar. Onu kendimden öğrendim 
kendimden aldım, nefsim bunda en büyük yardımcımdı. 
466 Tasavvuf ilmi öyle bir ilimdir ki,onu hakkı anlama hususunda zekası olan kimse dışında kimseler 
bilmez. Ona şahid olmayan onu bilemez, topkı kör kimsenin güneş ışığını bilmediği gibi. 
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ĥayŝü’l-Ǿukūs (32) ķalbden ķalbe vedįǾat iderler. El-ĥāletü haźihi, vālid-i mācidiñiz 

ol Ǿilm-i şerįfüñ miftāĥ-ı künūzını bu dāǾįñize teslim buyurmışlardur. Ve sizden dırįġ 

degüldür (33) ammā cenābıñıza daħı lāzım olan budur ki şeyǿ-i ĥaķįre ķanāǾat 

itmeyup Ǿuluvv-ı himmet ile ol Ǿilm-i ilāhį taĥsįline raġbet ve maŧlab-ı aślįyye meyl 

ve muĥabbet üzre olasız.” (34) deyü naśįĥat buyurdular. Mevlānā Ħudāvendigār daħı 

pend-i Muĥaķķıķ’ı semǾ-i cānla gūş ve āvįze-i binā-gūş-ı hūş idüp taĥķįķ-ı Ǿulūm-ı 

yaķįnįye kemāl-i raġbet (35) ve beźl-i diķķat gösterdi. Pes seyyid Burhānuddįn 

Muĥaķķıķ daħı śadr-nişįn-i ustādı olup kelime-i tevĥįdi telķįn ve taǾlįm ve ādāb-ı 

ŧarįķatı tefhįm (36) ittikden śoñra Bahā’-i Veled’den istifāde eyledügi ĥaķāyıķ ve 

daķāyıķı himmet ve nażar ile Mevlānā’ya ifāde ve taĥķįķ buyurdı.  

Elĥāśıl, Burhānuddįn-i mükemmil, (37) nüh sāl-i kāmil Ħudāvendigār ile 

hem-śoĥbet ve hem-dil olup çün ki Celālüddįn Rūmį’yi mertebe-i kerāmātda derece-i 

kemāle nāyil ve dāyire-i velāyetde (38)  ِْه َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيح 467َزنُونَ اََلا اِنَّ اَْولَِياَء اللّٰ  mecmaǾine 

dāħil, müşāhede eyledi. Maķśūd ħod bu idi. Vefķ-ı merām üzre ĥāśıl oldı deyüp (39) 

birķaç defǾa Ħudāvendigār ile vedāǾa gelüp Ķayśeriyye şehrine hicret içün iźin 

istedikce vāķiǾ-i mevkiǾ-i icābet olmamaġla bilāħare bilā-ruħśat (40) cānib-i 

Ķayśeriyye’ye Ǿazįmet idüp yolda giderken merkebleri sürçüp pāyine şikest iśābet 

itmekle bi’ż-żarūra Ǿavdet ve ħidmet-i Mevlānā’ya (41) mürācaǾat idüp gitmege 

ruħśat içün istidǾā-yı Ǿināyet eyledi. Mevlānā Ħudāvendigār daħı “Ey pįr-i ŧarįķat! 

Cenāb-ı velāyet-me’āblarıyla bu ķadar ĥaķķ-ı śoĥbet [8b] (1) ve beynimizde bu 

mertebe üns ve ülfet var iken şimdi mufāraķat iħtiyār idüp āħar diyārda muǾāşeret 

efkārına sebeb ve ĥikmet nedür? Bārį iǾlāma mürüvvet ķılıñız.” didi. (2) Burhān-ı 

Muĥaķķıķ daħı iżhār-ı mā fi’ż-żamįr idüp ayıtdı: “Ey maħdūm-ı mükerrem ve Ǿazįz-i 

muĥterem, elĥamdülillāh teǾālā cenāb-ı vālā-himemleri bu faķįr hem-demiñizden 

istifādesi mümkin olan (3) fevāyid-i kelimāt itmām ve encām bulup ve her neye 

mālik isem dırįġ olunmayup ķabża-i himmetüñize teslim olundı. Belki burāķ-ı 

himmet-i refref-sürǾatları bizüm semend-i istiǾdādımızdan (4) Ǿarş ile ferş mesāfesi 

ķadar müsābaķa idüp evc-i aǾlāya iǾtilā eyledi. Şimdenśoñra, çeşm-i cenān-ı 

cihāniyān sizüñ envār-ı fiyūżātıñızdan rūşenālardur fe ammā fi’l-aśl (5) sebeb-i 

teǾcįl-i źihāb oldur ki ħāk-i Tebrįz’den bir şįr-i dilįr żuhūr itdi ki anuñ vücūdı ķatında 

bizüm vücūdumuz mefķūddur,” deyüp Şems-i Tebrįzį’nüñ cānib-i Mevlānā’ya (6) 

                                                
467 Yunus 10/62: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. 
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teveccüh ve Ǿazįmetini beşāret idüp baǾduhu icāzet ile dāru’l-fetĥ, belde-i 

Ķayśeriyye’ye vardılar. Ve āħir-i Ǿömrlerine degin anda āsūde olup śadef-i şeriflerin 

(7) Ķayśeriyye’de vedįǾat ķıldılar, raĥmetullāh Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten. 

Muĥaķķıķ-ı Tırmıźį’nüñ kerāmāt-ı Ǿaliyyelerine ĥadd u ġāyet yoķdur; ķaddesellāhu 

rūhehu ve efāđe Ǿāleynā birrehu (8) ve iĥsānehu.  

Ez įn cānib śāĥib-i maĥāsin-i menāķıb, Mevlānā Ħudāvendigār daħı cān u 

dilden vech-i āfitāb-ı Şemsüddįn’e rāġıb olup 468 ( رٖيَح يُوُسَف لَْولَا اَْن تَُفنُِّدونِ 9اِنّٖى َلاَِجُد )  

kerįmesinüñ mıśdāķınca YaǾķūb Ǿaleyi’s-selāmuñ meşām-ı cānı, bū-yı pįrāhen-i 

Yūsuf’u istişmām etdügi gibi Mollā-yı Rūm daħı (10) revāyiĥ-i ŧayyibe-i muĥabbet-i 

Şemsüddįn’i şemm itmegle, nażm:  

ا یدمبوی ا ن خوب ختن می  
ا یدمتن میبوی یار سیم  

 یا ز شعشاع حقیقی احمدی
(11) 469 ا یدممی بوی رحمان از یمن  

neŝr: deyü beşāret-i seyyid żuhūrına muteraķķib olup “ǾAcabā ol bedr-i münįr-i 

hidāyet ve ħurşįd-i bį-nażįr-i velāyet ne günde ve ne sāǾatde (12) ve burc-ı ĥaķįķatüñ 

ķanķı derecesinden ŧulūǾ eyleye ki?”deyü intiżārda iken nāgehān, beyit:  

عصر و سلطان زمانا ن ولی   
470منبع احسان و نور سالکان  

(13) Miśbāĥu’l-eşbāĥ, miftāĥü’l-ervāĥ, meŝele nūrihi kemişkāti fįhā miśbāĥ, 

aǾnį ħadeng-i Ǿışķuñ nebtįzi, Şemsüddįn-i Tebrįzį ķuddise sırruhu (14) ibtidāǿ-i ĥālde 

Ebūbekir Sellebāf-ı Tebrįzį’den tevbe alup ve Bābā Kemāl-i Cendį’den telķįn görüp 

ve Şehābüddįn Sühreverdį’den ħırķa giyüp śoñra (15) ķuŧb-ı dāyire-i zamān, 

Rüknüddįn-i Seccāsį ile śoĥbet ve anlardan tekmil-i ŧarįķat ve taĥśįl-i mertebe-i 

ferdiyyet idüp bir gün maķām-ı müdānātda bi-ŧarįķi’l-muħāŧabāt (16) münācātda iken 

“ǾAcabā ħavāśś-ı bārgāh-ı ilāhį olan Ǿuşşāķdan ķābil-i śoĥbet kim vardur ki?” 

didikde, hātif-i ġaybį “Ey Şems! Lā-reybį ĥarįf-i śoĥbet murād iderseñ (17) Rūm’a 

                                                
468 Yusuf,12/94: “Bana bunak demezseniz, ben şüphesiz Yusuf’ın kokusunu alıyorum.” 
469 O Hoten güzelinin kukusunu alıyorum, gümüş tenli yârin kokusu geliyor burnuma. Veya 
Yemen’den Ahmed’in kokusunu alıyorum. Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 1662, s. 631 
470 O, asrın velîsi ve zamanın sultanı, ihsân kaynağı ve sâliklerin nuru... 
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sefer it.” deyü beşāret ve Rüknüddįn ĥażretlerinden daħı “Mollā-yı Rūm’ı irşād it.” 

deyü işāret buyurulmaġla, der-ĥāl ħıŧŧa-i Rūm’a şedd-i riĥāl idüp (18) deşt ve 

kūhlardan Ǿubūr ve ķurā’ ve ķaśabātdan mürūr ederek bir gün Ķonya şehrine duħūl 

ve Şeker-rįzler ħānına nüzūl itdi. Ve bir miķdār istirāĥatdan śoñra (19) şehri dervāze 

ķılup Mollā-yı Rūmį’nüñ evśāf-ı cemįlesin istiħbār ve ne śūrete inkārı vardur ki deyü 

istifsār itmegle, Ķalenderįlere ruǾūnet (20) ve ol śūretde olanlara Ǿadāvet üzre 

olduġından ħaberdār olmaġla der-ĥāl menziline gelüp kendüyi Ķalenderį-şekl idüp 

Mevlānā’nuñ güzergāhında (21) ŧurdı ve ķadem-i meymenet-lüzūmlarına muteraķķıb 

oldı. 

Menķūldur ki Celālüddįn-i Rūmį medreseden saǾādet-ħānelerine gelürken 

mevķıf-ı Şems’e muśādıf olduķda, (22) Şems-i Tebrįzį istiķbāl idüp, nażm:  

 ای ظریف جهان سلام علیک
دیکانا دائی و صّحتی بی  

 داروی درد بنده چیست؟ بگوی
 قبلة لو رزقت من شفتیک471 (23)

neŝr: mażmūnı ile selām virüp Mevlānā süvār olduġı merkebüñ Ǿinānın ŧutdı ve 

çeşm-i mestāne ile rūy-ı Mollā’ya diķķat idüp (24) bir ġarįb heybet ile ayıtdı: “Ey 

Mollā-yı Rūm! Senden suǿāl idecek bir Ǿaceb müşkülüm vardur, cevābı me’mūldur.” 

Mevlānā ayıtdı: “Ey dervįş! Müşkülün ne ise Ǿarża ķıl.” (25) Şemsüddįn ayıtdı: “Yā 

imāme’l-müslimįn! Ĥażret-i Seyyidü’l-mürselįn mi büzürgdür, yoħsa Bāyezįd mi? 

Bu müşkülümdür, ĥallediñiz.” didi.  

Nüvįsendigān-ı menāķıb aydur: (26) Celālüddįn-i Rūmį ĥikāyet iderler imiş 

ki: “Ol suǿālüñ dehşetinden baña bir Ǿaceb ĥālet geldi ki gūįyā ŧabaķāt-ı heft āsümān 

birbirinden ayrılup zemįne (27) döküldi ve ķıyāmet ķopdı. Mülāĥaża itdüm ve ol 

ĥayret ile derūnumdan dimāġıma bir āteş-i Ǿażįm ser-efrāşte oldı ki dūdı sāķ-ı Ǿarşa 

peyveste (28) oldı. Pes cevāb virdüm ki: “Ey derviş-i medhūş! Bu ne maķūle 

suǿāldur? Bu maĥall-i işkāl midür ki ol mihr-i sipihr-i śafā, māh-ı ķubbe-i vefā, aǾnį 

ĥażret-i Muĥammedini’l-Muśtafā, (29) Ǿaleyhi śalevātullāhi’l-evfā, sebeb-i āferįniş-i 

                                                
471 Ey dünyanın zarifi, selamün aleyküm. Ben hastayım ve tedavim senin ellerindedir. Benim derdimin 
ilacı nedir, söyle. Senin dudaklarından daha önce hiç rızıklanmadım. Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 1323, s. 
510. 
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Ǿālem ve seyyid-i vüld-i Ādem olup şān-ı kerįmine 472لما خلقت الکون كلولا  buyurılup 

büzürgterįn-i Ǿālemiyāndur. (30) Bāyezįd kimdür? Āĥād-ı ümmetden bir ādemdür 

deyüp bu manżūmuñ mażmununca niçe taǾrįf ve tavśįfler itdüm.” nażm:  

 ا ن محمد مقتدای اهل دید
الوریدا ن محمد ا یت حبل (31)  

 ا ن محمد کو حبیب الله بود
 درمیان اهل وحدت شاه بود

 ا ن محمد بهترین خلق بود
 نه چو تو وابسته این دلق بود (32)

ا الاعلی که گفته بایزیدربن  
شنیدا ن معانی را ز جعفر می  

ایما ن محمد بحر و ما چون قطره  
(33) 473 ایما ن محمد نور و ما چون ذره  

Neŝr: Çün ki Şemsüddįn cevābımı dinledi ve derd ile iñledi, “Pes ne 

maǾnįdür ki ĥażret-i şāh-ı enbiyā vü evliyā, maĥbūb-ı cenāb-ı kibriyā, (34) حقّ  كما عرفنا 
474كمعرفت  buyurup Bāyezįd 475سبحانی ما اعظم شانی  zemzemesiyle velvele-endāz-ı cihāniyān 

oldı?” Ben ayıtdım: “Ey derviş-i dil-sitān! (35) ǾAceb müşkül beyān itdüñ! İmdi 

żamįr-i münįre nihān olmaya ki Bāyezįd’üñ Ǿaŧaşına şarāb-ı tecellį-i źātįnüñ bir 

cürǾasından teskin gelüp sįrāb olmış. (36) Ammā ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu 

Ǿaleyhi ve sellemüñ Ǿaŧaşı hįç vechle teskin bulmayup ber feĥvā-yı  َ476اَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدرَك  

sįne-i mübārekleri raĥbu’l-feżā’-i (37) lā-mekānį olmaġla teşnegį ber teşnegį olup her 

bir nefeste hezār ve bį-şümār evcāt-ı ķurebāta iǾtilā ederken müdānāt-ı Ĥaķķ’a ġāyet 

olmamaġla mā Ǿarefnāke, deyüp (38) ber vefķ-ı 477َربِّ زِْدٖنى ِعْلًما ŧaleb-i izdiyādāt iderler 

                                                
472 Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım. 
473 Muhammed (s.a.) basîret ehlinin muktedâsı ve “biz size şahdamarınızdan bile yakınız” âyeti; O, 
Allah’ın dostu ve vahdet ehlinin şahı idi. O, halkın en iyisi idi ve senin gibi bu dünyaya bağlı değildi. 
“Rabbene’l-a’lâ diyen Bâyezîd o manaları Cafer (a.s)’dan duydu. Muhammed (s.a.) deniz ve biz ise 
katreyiz, O, ışık ve biz ise zerre gibiyiz. (Mazharülacâyib) 
474 Seni hakkıyla bilemedik.  
475 Kendimi tenzih ederim, benim şanım ne yücedir. 
476 İnşirah 94/1: (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 
477 Tâ-Hâ 20/114: "Rabbim! İlmimi arttır." 
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idi. Pes ol şāh-ı rusülüñ rütbesi kime müyesser ve Bāyezįd’i anuñla vezn itmek nice 

mutaśavverdur? Nażm:  

لولاكزان به احمد خطاب شد  (39)  
 بهر تو ساختیم ما افلاک

 ور نبودی مراد صورت تو
 نشدی ا فریده یک سر مو

 نه ملایک بدی و نی انسان (40)
 نه جماد و نبات و نی انسان

 انبیا جمله همچو چاوشان
اند نشاناز تو با خلق داده  

رسد سلطانکه پی ما همی (41)  
  چشم دارید مقدمش را، هان!

 همه را اوست دستگیر و پناه
  هرچه او خواهد ا ن کند الله!

[9a] 

 چون ندارد صفات او پایان (1)
 عاجز ا یی تو از شنیدن ا ن

 هرکس از سّر خود بود سرمست
 سّر دل نه بلند باشد و پست

 صورت است این بلندی و پستی (2)
ا ن می ار مستی زین دو بگذر از  

 دو نگنجد بدان در این وحدت
 زحمتی نیست در یم وحدت

 از خدا گو مگو ز غیر خدا (3)
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478ای زو به هیچ نوع جداچون نه  
Menķūldur ki: Çün ki źikr olunan kelimāt-ı ĥaķāyıķ-nikāt-ı Mevlānā’yı (4) 

Şems-i Tebrįzį ıśġā ķıldı deryā-yı mevvāc-ı Ǿışķ ħurūşa gelüp cezebāt-ı ilāhį kendüyi 

kendüden alup her bir ser-i mūyı birer lisān ve cümle vücūdı (5) nūr-ı tābān olup 

derd ile “Allah!” deyü bir şehķa urdı ki heft ŧıbāķ-ı āsümān Şems ile hem-zebān olup 

ġalebe-i vecdden ħākla yeksān oldı. (6) Ve Şems’üñ “Allāh!” naǾrasından bir nūr-ı 

lāmiǾ nümāyān oldı ki eşiǾǾa-i pertevi derūn-ı Mevlānā’da daħı raħşān olup bį-iħtiyār 

raħşinden zemįne indi (7) ve Şemsüddįn’üñ ser-i saǾādetini kendü zānū-yı irādetine 

ķoyup śad-hezār Ǿışk ve muĥabbet ile śaĥve gelince tevaķķuf buyurdı. BaǾd ez ān 

Şems-i Tebrįzį’nüñ (8) dest ü pāyına yüz sürüp “Bende-ħāne sizüñdür.” deyüp 

dāru’s-saǾādelerine daǾvet ķıldı. Nitekim Sulŧān Veled İbtidā-nāme’de ĥikāyet idüp 

dimiştir, nażm: 

کشید از نیاز بوی وراچون  (9)  
حجابی بدید روی ورابی  

 شد بر او عاشق و ز دست برفت
 گه به بالا و گه به پست برفت

ی خویشدعوتش کرد سوی خانه (10)  
 گفت بشنو شها از این درویش

ام گرچه نیست لایق توخانه  
 لیک هستم به صدق عاشق تو

 بنده را هرچه هست و هرچه شود (11)
خواجه بودگمان جمله ا ِن بی  

ی توستپس از این روی خانه خانه  

                                                
478 “Levlâk” işte o yüzden Ahmed’e (s.a) hitap edildi ve kendisine “Biz felekleri senin için yarattık.” 
dendi. Asıl murat senin cemmasaydı, tek saç teli bile yaratılmazdı. Ne melek yaratılmış olurdu, ne 
insan, ne cemâd, ne nebât ve ne hayvan. Tüm peygamberler, çavuş misâli, senin belirtilerini halka 
anlatmışlar. Demişler ki: “Bizden sonra asıl sultan gelecek, dikkat edin ve yolunu gözleyin. O 
herkesin yardımcısı ve sığınağıdır, onun dilediğini Allah yapar. Onun sıfatlarının sonu olmadığı için 
sen sıfatları dinlemeye aciz kalırsın. Herkes kendi bildiği sırdan mest olur; gönül sırrı ne yüksek ne 
alçaktır. Bu yükseklik ve alçaklık sûrettir, o meyden mest isen eğer bu ikisinden vazgeç. Bu vahdete 
ikilik sığmaz, rahmet deryasında zahmet olmaz. Allah’tan bahset ve Allah’dan gayrısının lafını etme, 
çünkü hiçbir zaman O’ndan ayrı değilsin. (Veled-nâme) 
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روی تو درستبه رفاقت همی  

 بعد از ا ن هر دو خوش روانه شدند (12)
479شاد و خندان به سوی خانه شدند  

Neŝr: Pes vech-i meşrūĥ üzre Şemsüddįn-i Tebrįzį daħı daǾvete icābet (13) 

deyüp Mevlānā Celālüddįn ile ħāne-i saǾādetlerine revāne oldılar.  

Menķūldur ki: Çün ki dāħil-i dāru’s-saǾādet oldılar, Mevlānā Ħudāvendigār 

Şemsüddįn’i (14) bir ĥavużuñ kenārına götürüp, şiǾr:  

 تعال یا مدد العیش والّسرور تعال
 تعال یا فرج السهم فاتح الاقفال

 لقاء وجهك فی الّسهم فالق الاصباح
480الفقر منتهی الاقبالسقاء جودك فی    

(15) deyüp śadra geçürdi. Şems-i Tebrįzį daħı nażar itdikde birķaç kütüb-i nefįse 

görüp “Yā Mevlānā bunlar nedür?” didi. Mevlānā Ħudāvendigār daħı “Ey ħurşįd-i 

(16) esrār! Bunlara ķįl ü ķāl dirler.” buyurduķda, Şems-i Tebrįzį “Yā Mevlānā 

şimdenśoñra ķįl ü ķāl ile kāruñız yoķ.” deyüp bilā tereddüt ve tevaķķuf ol kütüb-i 

(17) nefįseyį alup birer birer āb-ı ĥavuża atdı. Mollā-yı Rūm’a daħı Şems’üñ bu 

vażǾından aślā teġayyür gelmeyüp ittifāķan Sulŧānu’l-Ǿulemā ħaŧŧıyla bir mecmuǾa 

ve Şeyħ ǾAŧŧār (18) kendü eliyle Mollā’ya teberrüken ihdā itdügi kitāb-ı Manŧıku’ŧ-

ŧayr’ı daħı alup ĥavuża atdıķda ħāŧır-ı şerįf-i Mevlānā’ya infiǾāl gelüp “Hey dervįş! 

Neyledüñ? Ol iki (19) kitābuñ biri vālidüm Bahā’-i Veled’üñ ve biri Şeyħ-i ǾAŧŧār’uñ 

yādigārları idi.” dimekle Şems-i Tebrįzį daħı “Emr-i sehldür Ħudāvendigār!” deyüp 

kitābları dest-i (20) mübārekleriyle birer birer ŧaşra çıķardı ve Manŧıku’ŧ-ŧayr ve 

Bahā’-i Veled’üñ mecmuǾasını tozın silkerek “Ħuź yā Mevlānā!” didi. Ĥażret-i 

Ħudāvendigār nażarların tekrār (21) itdikde kütüb-i mezbūrenüñ birisinde ruŧūbetden 

eŝer görmeyüp baĥr-i ĥayrete ŧaldı ve Şemsüddįn’e maǾźeret dileyüp “Ey şāh-ı 

                                                
479 Niyaz ile onu dilediğinde, örtüsüz onun yüzünü gördü. Ona aşık oldu ve elden gitti, bazen yukarı 
çıktı bazen ise aşağı indi ve yerinde oturamadı. Onu kendi evine davet etti ve ona “Ey şahım! Şu 
dervişi dinle, evim sana layık olmasa da sadakat ile sana aşığım. Kulun neyi varsa ve neyi olacaksa, 
şüphesiz ki efendisine aittir. Dolayısıyla bu ev senin evindir, sen refâkatin gereğini yaparsın.” dedi. 
Sonra, ikisi yola koyulup güle oynaya eve doğru gittiler.  
480 Gel ey hayat ve mutluğun mededi buyur gel. Gel ey kurtuluş vesilesi, gel ey kilitleri açan buyur 
gel. Yüzünle buluşmak sabahları aydın eder, ihtiyaç halinde senin kereminden nasiplenmek ikbalin 
ulaşılacak en yücesidir. Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 1369, s. 562.  
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kişver-i kerāmet, bu ne ĥikmetdür?” didi. (22) Ol Şems-i āsümān-ı muĥabbet ayıtdı: 

“Ey nūr-ı dįde-i baśįret, buña źevķ ve ĥālet ve tecellį-i ķudret dirler. ǾAcabā sizde 

daħı bu źevķ ve ĥāletden bir leźźet var mıdur?” (23) buyurdı. Pes Mevlānā 

Ħudāvendigār’uñ muĥabbeti biñ mertebe ziyāde olup kemāl-i irādet ile üç ay ve bir 

rivāyetde altı ay miķdārı leylen ve nehāren śoĥbet (24) ve śavm ve viśāl ile ħalvet 

idüp ķatǾan ŧaşra ĥareket itmeyüp ĥįç aĥadüñ daħı ħalvetlerine girmege ķudreti 

olmadı. Ve ŧaşradan ķulaķ ŧutan müstemiǾįne (25) bu ebyātın mażmūnı istimāǾ 

olunurdı. Nażm:  

 اضاء العشق مصباحا فصار اللیل اصباحا
انشقت علی الاحجار احداقو من انواره   

 خذ الدنیا و خلینا فدنیا العشق تکفینا
 لنا فی العشق جنات و بلدان و اسواق

 و ارواح تلاقینا و ارواح سواقینا
481و خمر فیه مدرار و کا س العشق رقراق  

neŝr: ve bilcümle bu źevķ ve muĥabbet ve vecd (27) ve ĥālet ile śoĥbet iderler iken, 

Naķl olınur ki bir gün Şems-i Tebrįzį Ħudāvendigār’dan bir maĥbūb iltimās 

eyledi. Mollā-yı Rūmį “Be-ser ü çeşm (28) ey sulŧān-ı cān ü cism!” deyüp kendü 

ĥaremin ĥużūr-ı Şems’e getürdiler. Şems anı gördükde “Bu benüm ħˇāher cānumdur, 

bize bir dilber-i zįbā olsa.” didiler. Mevlānā (29) fi’l-ĥāl varup Sulŧān Veled’i 

getürdüklerinde “Bu ħod benüm ferzend-i ercmendümdür, ĥālā bir miķdār bāde-i nāb 

olaydı Ǿaceb źevķ idi.” didiklerinde (30) Mevlānā Ħudāvendigār “Aña ne minnet?” 

deyüp iki eline zįr-i dāmeninde iki destį alup ħamr ile getürürken miyān-ı sevķde 

laġzįde-pā ve destįler şikest (31) olup beyne’l-mele’ nefsi rüsvā ve pāy-māl oldı. 

Bundañ śoñra melāmet şālını geyüp tekrār yahūdiler maĥallesinden iki destį ŧoldurup 

āşikāre (32) götürdi. Ol ĥįnde Mollā-yı Rūm’a bir özge Ǿālem yüz gösterüp vecd ve 

ĥālet ile, nażm:  

 ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام

                                                
481 Aşk bir kandili tutuşturdu da geceler sabah oldu, ve onun nurundan kayalar yarıldı da göz göz oldu. 
Dünyayı al da bizi rahat bırak zira aşkın dünyası bize yeter. Bizim aşkta bahçelerimiz, beldelerimiz ve 
çarşılarımız vardır. Ruhlarla buluşur ruhlarla kaynaşırız, orada şarap boldur ve aşk kadehi parlaktır. 
Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 2269, s. 886. 
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ام ها اندر نگنجد خورده زان می که در پیمانه (33)   

 مستم ز خمر من لدن رو محتسب را غمز کن
482ام مر محتسب را و تو را هم چاشنی ا ورده  

(34) deyü raķś ve semāǾ ile pįş-i Şems’e yüz urdı. Şemsüddįn Mevlānā’yı bu ĥālde 

gördükde fi’l-ĥāl yerinden ŧurup cenāb-ı velāyet-me’āb (35) Mollāya “Merĥabā ve 

ĥabbeźā yā Mevlānā, biz cenāb-ı şerįflerinüñ farŧ-ı muŧāvaǾat [ve] ķuvve-i meşreb ve 

mutābeǾatların tecrübe ķıldıķ, ĥaķķā vaśf olunduġundan ziyāde bulduķ, (36) mıśrā: 

483فی العالم لم یخلق كمثل  
deyüp envāǾ-ı fikr ve meskenet ile birbirine tenezzül idüp yüz yire döşediler. Ammā 

zinhār u zinhār ki derviş-i (37) dil-rįş nāmında olup bu maķūle menāķıbı şinevā 

olduķda “Bu ne zįbā śafā.” deyü bunuñ żāhirine taķlįd ile envāǾ-ı fesādāta ictirā iden 

erbāb-ı nefs ve hevā (38) ve muķteżā-yı ŧabiǾata mübtelālar heyhāt heyhāt ki evliyā 

źevķinden bir ĥiśśe alalar ve bū-yı aśfiyādan bir şemme ŧuyalar. Ĥāşā ki merd-i Ħudā 

olanlardan (39) evżāǾ-ı nā-meşrūǾa vücūda gele.  

“Pes Şems-i Tebrįzį’nüñ mürtekib olduġı evżāǾ nā-şāyeste degil midür?” 

dirseñiz, Şems-i Tebrįzį ĥażretleri Mevlānā (40) Ħudāvendigār’uñ vech-i meşrūĥ 

üzre kemāl-i muŧāvaǾatın tecrübe idüp ve ĥucüb-i rāh-ı ĥaķįķat olan baǾżı ĥālātın refǾ 

ve izāle o maķūle imtiĥānāte (41) mevķūf idügin nūr-ı velāyetle temyįz itmegle 

nefsine kemāl-i melāmet ile defǾ-i ruǾūnet idüp ve irşād ve terbiyet buyurmışlar idi. 

Yoħsa ellerine ħamr murdārı [9b] (1) alup ĥāşā ki içeler ve fesāda saǾy idüp ĥudūd-ı 

şerǾiyyeden geçeler. Nitekim Mevlānā ķaddesallāhu rūhahu Meŝnevį-i Şerįf’de 

buyurmışlardur: Meŝnevį: 

 جمله عالم زین سبب گمراه شد (2)
484کم کسی ز ابدال حق ا گاه شد  

یوتی شیخ است ای فلجام می هس  
اندر نگنجد بول دیو کاندر او  

                                                
482 Ey âşıklar, kadehi kaybettim. Kadehlere sığmayan şaraptan içtim. Ben “Men Ledün” şarabından 
mest oldum, git bekçiyi kandır, çünkü sana da, ona da şarap getirdim! Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 1371, s. 
527. 
483 Senin gibisi dünyada yaratılmamış. 
484 1/264: Tüm dünya bu sebepten dolayı yoldan çıktı; pek az kişi Hak abdallarından haberdar oldu. 
T.M. I/268; Y.K.M. II/264; 55a. 



 

209 

نور حق استو مالامال از  485پر (3)  
   جام تن بشکست نور مطلق است

 نور خورشید ار بیفتد بر حدث 
  486او همان نور است نپذیرد خبث

(4) Ve bilcümle menāķıbda masŧūr olduġı üzre Şems-i Tebrįzį Celālüddįn-i 

Rūmį ile bir iki yıl śoĥbet idüp güft ü şenįdleri Ǿışķ u muĥabbet olmaġla (5) Mevlānā 

Ħudāvendigār ķuddise sırruhunuñ mürįdān ve telāmiźesinden baǾżı ħuşk-dil ve nā-

ķābiller ĥālāt-ı Ǿışķa inkār ve Ǿadāvet ve Şems’üñ Mollā ile germ-i iħtilāŧ olup (6) 

dāyimā ħalvet ve kendülerden iħtifā’ ve Ǿuzlet itdüklerine taĥammülden ķalup 

ĥasūdāne niçe ĥareket, belki Şems’üñ ķatline niyyet itdükleri muķarrer olmaġla 

Mollā’ya vedāǾ (7) idüp diyār-ı Şām’a hicret buyurdılar. Nitekim Sulŧan Veled 

İbtidā-nāme’de nażm ile ĥikāyet idüp buyurmışlardur: nażm:  

بودندیک زمانی به هم همی  
 مدت یک دو ساله ا سودند (8)

 غیرت حق درا مد و ناگاه
 فجفج افتاد در همه افواه

 در شناعت درا مدند همه
خبر چو رمها ن مریدان بی (9)   

که شیخ ما ز چه رو گفته باهم  
 پشت بر ما کند ز بهر چو او

 چه کس است این که شیخ ما را او
 برد از ما چو یک کهی را جو (10)

 کرد او را ز جمله خلق نهان
نیابد کسی ز جاش نشانمی  

                                                
485 Yazmada: pįr 
486 Be ahmak! Şarap kadehi şeyhin varlığıdır. Oraya asla Şeydan sidiği yol bulamaz. Şeyhin varlığı 
Hakk’ın nuru ile dolup taşar, teninin kadehi kırılınca (ölünce) ise mutlak nur olur. Güneşin ışığı 
pisliğe vurunca pislenmez (dolayısıyla şeyhin nuru da teninde mahsur kalınca pislenmez.) T.M. 
II/3422-3424; Y.K.M. II/3392-94. 
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 ساحر است این مگر به سحر و فسون
 کرد بر خویش شیخ را مفتون؟ (11) 

 جمله گشته به خون او تشنه
کشتنش دشنهساخته بهر   

 چو غلوشان بر او ز حد بگذشت
شان ز حّد و عد بگذشتدشمنی (12)   

 شمس تبریز رفت سوی دمشق
487تا شود پر دمشق و شام ز عشق  

Naķl olunur ki: Çün ki Şems-i Tebrįzį (13) Şām’a gidüp eyyām-ı mufāraķat 

mütemādį oldı, Mevlānā Ħudāvendigār iştiyāķdan bį-śabr u bį-ķarār olmaġla Sulŧān 

Veled ĥażretlerine müstevfį ħarc-i rāh (14) virüp Şems-i Tebrįzį’yi daǾvet içün 

Şām’a gönderdi ve bu şiǾrüñ mażmūnı üzre ķudūm-ı meymenet-lüzūmları recāsında 

oldı. ŞiǾr:  

 ایها النور فی الفؤاد تعال (15) 
 غایه الجّد و المراد تعال

حیاتنا بیدیک انت تدری  
 لا تضیّق علی العباد تعال

 فمن الهجر ضّجت الارواح (16) 
 انجز الوعد یا سعاد تعال

 استر العیب و ابذل المعروف
488هکذا عاده الجواد تعال  

                                                
487 Bir müddet birlikteydiler ve bir iki seneliğine rahat ettiler. Birden bire onları kıskandılar ve 
herkesin diline düştüler. Habersiz müritler, sürü gibi alçaklık yapmaya başladılar. Birbirlerine diyorlar 
ki: Bizim şeyhimiz onun gibi (Şems) biri için neden bize sırt çevirir? Bu adam kim ki şeyhimiz onun 
için samanı arpadan ayırır gibi bizi bizi ondan ayırıyor? Neden onu herkesten gizliyor ve kimse 
yerlerini bilmiyor? Bu sihirbaz mı ki şeyhimizi böylesine kendine bağladı? Herkes onun (Şems’in) 
kanına susadı ve onu öldürmek için hançer biledi. Müritlerin mübalağaları haddinden geçince 
düşmanlıkları da sınırları zorladı. Tebriz’in Şems’i Dımışk’a doğru gitti ve böylece Şâm ve Dımışk 
aşk ile doldu.  
488 Gel ey gönüldeki nur, buyur gel. Ey istek ve azmin gayesi gel. Biliyorsun ki hayatımız ellerinde, 
kulları dara koyma gel. Hicrandan ruhlar dardadır, vaadi yerine getir ey yüce gel. İyilik yap ve aybı 
ört, zira cömertin adeti budur, gel. Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 1364, s. 525 
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 (17) Pes Sulŧān Veled ĥażretleri ŧayy-i menāzil iderek Şām-ı şerįfe vardıķda 

meşhūrdur ki bir firenk-beççe ile baĥŝ ile şaŧranc oynarken buldı (18) ve yüz yere 

ķoyup zemin-būs itdikten śoñra, beyit:  

 به جان پاک تو ای معدن سخا و وفا
489عزیز بیاتو ای  که صبر نیست مرا بی  

(19) deyü envāǾ-ı taǾžįm ve tekrįm ile ħarc-ı rāhı kefş-i mübārekleri içine ķoyup 

cānib-i Rūm’a döndürdi. Ve teblįġ-i risālet idüp Mevlānā’dan Ǿarż-ı iştiyāķ eyledi:  

الّدینچون رسید او به نزد شمس (20)  
 ا ن شه اولیا، با تمکین

لکبر زمین سر نهاد همچو م  
 گفتش ای شه، غلام توست فلک!

 بعد از ا ن ِشست با حضور و ادب (21) 
490از سر لطف، شه گشاد دو لب  

Menķūldur ki tersā-beçe Sulŧān Veled’üñ Şems’e itdügi taǾżįmden Ǿuluvv-ı 

ķadrine (22) vāķıf olup der-ĥāl müslümān oldı ve zümre-i evliyāya mülĥaķ olduġı 

mervįdür. Pes Şems-i Tebrįzį daǾvete icābet idüp Dımışķ’dan nehżat (23) ve Ķonya 

şehrine Ǿāzįmet itdiler. Ve Sulŧan Veled rikāb-ı Şems’de piyāde revān ve peyk-i 

devān olup Şems-i Tebrįzį her bār ki “Ey Veled-i emced! Süvār (24) olıñuz.” deyü 

ilĥāĥ itdikce “Ey şāh-ı cihān! Şāh süvār ve bende süvār sezāvār degüldür.” deyü 

Ķonya’ya dāħil olunca piyāde geldi. Źikr olunan (25) muǾāmeleyi Sulŧān Veled bu 

vechle nażm ve ĥikāyet buyurmışdur: Nażm: 

 شد ولد در رکاب او پویان
 نز ضرورت، ولی ز صدق و ز جان

 یک مه بیش راه رفت به پا (26)
سکون گه نشیب و گه بالابی  

                                                
489 Ey cömertlik ve vefa kaynağı, senin canına and olsun ki sensiz sabrım kalmadı, gel. Dîvân-ı Kebîr, 
gazel nr. 227, s. 106. 
490 O (Sultan Veled), evliya şahı olan Şems’in yanına varınca, edep ile melekler gibi yüzünü toprağa 
koyup ona “Ey padişah! Felek senin kulundur,” dedi. Sonra edep ile huzurunda oturdu ve o padişah lut 
edip ağzını açtı ve konuştu. (Veled-nâme) 
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 گرچه ره صعب بود و سهل نمود
491زا نکه از رنج قفل گنج گشود  

 (27) Elĥāśıl  Şems-i Tebrįzį çün ki Ķonya’ya dāħil ve iki maǾşūķ 

birbirlerine vāśıl oldı, gūyiyā biri baĥr-ı Rūm ve biri deryā-yı Fārs idi ki (28) 

birbirine mülāķį olup egerçi tenleri müteǾaddid ammā canları mütteĥid olmaġla  َمَرَج
492الَْبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن َبْيَنُهَما بَْرَزٌخ َلا َيْبِغَيانِ   sırrı āşikār oldı:  

 چون رسیدند پیش مولانا (29)
 نوش شد جمله نیش مولانا

 در سجود ا مدند هر دو شهان
ن بگو، ز دیدن جان؟چون شود ت  

 گرچه مردان عشق افواجند (30)
 از یکی همچو بحر مّواجند

 چون به صورت روی، عدد باشند
 چون به معنی روی، احد باشند

 پس به جان کن، نظر مکن بر تن (31)
493خیمه اندر جهان وحدت زن  

Ve bilcümle Mevlānā Celālüddįn bezm-i muĥabbete zįnet virüp Şemsüddįn 

ile (32) cān śoĥbetin iderler iken, 

Ĥiķāyet olunur ki: Mevlānā Ħudāvendigār’uñ Sulŧān Veled’üñ māderį 

Gevher Ħān Ħātūn’dan mutevellid olmış (33) ǾAlāüddįn Muĥammed nām bir 

ferzendleri daħı var idi. Ve Şems-i Tebrįzį Ķonya’ya gelişde ǾAlāüddįn Muĥammed 

seferde bulunup Şems-i Tebrįz ile (34) Mevlānā beyninde olan vaķāyiǾi görmemiş 

                                                
491 Sultan Veled onun peşinde yürümeye başladı fakat zaruret ve zorunluluktan değil, sadakati ve 
isteğiyle bunu yaptı. Bir aydan fazla hiç durmadan bazen bazen çıkış bazen iniş olmak üzere yaya 
yürüdü. Yol zor olsada kolaylaştı. Kilidi açmak için harçanan çaba ve zahmet insanı hazineye ulaştırır.  
492 Rahman 55/19-20: (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. (Fakat) 
aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. 
493 Şems ve Sultan Veled Mevlânâ’nın yanına varınca, Mevlânâ’nın tüm acıları tatlıya dönüştü. 
Şahların ikisi de secde etti. Ten, canı görünce nasıl olur, sen söyle! Aşk erleri görünüşte birden fazla 
olsalar da, birlikten deniz gibi dalgalanırlar. Senin suretlerine bakarsan birden fazla görürsün ama 
manalarına bakarsan birdirler. Dolayısıyla cana bak, tene değil. Bunu yap ve vahdet dünyasına 
çadırını kur.  
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idi. BaǾde zamānin seferden Ǿavdet ve Ķonya’ya ricǾat idüp geldikde Mevlānā 

ĥaķķında (35) şehr-i Ķonya güft ü gū ile māl-ā-māl olmış gördi. Ve “Buña sebeb 

nedür?” deyü telāmiźe-i Mevlānā’dan istifsār itdikde, “Cānib-i Tebrįz’den (36) bir 

nebtįz-i bed-kįş Şemsüddįn nām ķalenderį-i bį-rįş gelüp siĥr ve efsūn ile Mevlānā’yı 

iđlāl eyledi ve bi’ź-źāt Mevlānā kendüsi meyħāneden (37) destįler ile bāde getürüp 

ve māder ve birāderüñ daħı maĥrem-i meclisleri olup ħāŧıra ħuŧūr itmeyecek Ǿaceb 

rüsvālıķlar oldı. Ve bundan aķdem (38) Ǿırż-ı pederiñuz śiyānet itdügimüz içün ol 

ķalenderįnüñ izālesine niyyet itmiş idik, ħaber-dār olmaġıla Şām’a gitmiş idi. 

Mevlānā Ħudāvendigār (39) tekrār Sulŧān Veled’i gönderüp Şām’dan getürdi ve 

gelelden berü tek ü tenhā muśāĥabet ve gāh raķś u semāǾ ile vecd ve ĥāletler iżhār 

(40) idüp tedris ve ifādeden ferāġat ve ŧariķa-i sābıķasına min külli’l-vücūh 

muħālefet itmişdür.” Bunuñ emŝāli niçe kelimāt ile baǾżı (41) ehl-i fesād ǾAlāüddįn 

Muĥammed’üñ nāyire-i ġażabın teheyyüc ve įķād ve ŧabiǾatını kemāl-i mertebe ifsād 

itmekle bį-tereddüd ve tevaķķuf Şemsüddįn’üñ ķatline [10a] (1) naśb-ı nefes ve beźl-

i ķudret idüp bir gice Şems-i Tebrįzį Mevlānā Ħudāvendigār ile germ-ā-germ-i 

ĥaķķānį śoĥbet iderken ǾAlāüddįn Muĥammed yedi nefer eşķıyā-yı (2) pür-şiķāķ-ı 

bį-nidāķ ile ittifāķ idüp ŧaşrada der-kemįn oldılar ve birini ķapuya gönderüp “Ŧaşrada 

sizi isterler, gel.” deyü Şems’e işāret eyledi. (3) Şems daħı nūr-ı velāyet ile ķatle 

daǾvet olunduġın bilüp, şiǾr:  

 اَلا یا صاِح لا تَْعَجْل بَِقْتلی قَْد َدنَا الَْمْقَتلْ 
 تََرفَّْق ساَعًة واْسا ْل َوِصْل َمْن باَد بِالِْهْجران

ْبرِ فی فَنّی (4)   َو ما َذنْبی ِسوی اَنّی َعدیُم الصَّ
494َعْفِو والُْغْفرانذ بِالْ خُ فَلا تُْعرِْض بِذا َعنّی وَ   

deyü fi’l-ĥāl yerinden ķalķup “ElvedāǾ yā Mevlānā, biz ķatle daǾvet olunduķ.” (5) 

didi. Ĥażret-i Mevlānā’ya daħı bu sözden bir Ǿaceb heyemān gelüp bir zamāndan 

śoñra  َ495اََلا لَُه الَْخْلُق َواْلاَْمُر تََباَرَك اللُّٰه رَبُّ الَْعالَٖمين  kerįmesini (6) ķırāǿat buyurdı. Pes Şems-i Tebrįzį 

ŧaşra çıķduġı gibi ol nā-kesler ellerinde ħancer-i ħūn-rįz ile kemin-gāhdan efǾįler gibi 

                                                
494 Efendim! Beni öldürmeye acele etme, ölüm zamanı yaklaştı. Biraz da olsa bana iyi davran, bu 
ayrılığın bana neler yaptığını sor. Nedir benim günahım fani dünyada sabırsız bir kul olmaktan başka? 
Bundan dolayı benden yüz çevirme ve beni bağışla. Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 2119, s. 806. 
495 A’raf 7/54: Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan 
Allah'ın şanı yücedir. 
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śıçraşup Ǿaķr-ı nāķa-i Śālih iden (7) eşkıyā mānendi Şems-i Tebrįz ĥażretlerine 

ħancer üşürüp cām-ı şehādet śundılar.  

Menķūldur ki Şems-i Tebrįzį ĥįn-ı şehādetde derūn-ı dilden bir kerre (8) 

“Allāh!” deyü şehķa itmekle Mevlānā Ħudāvendigār “Hāy Şems cānum, ne ĥāldur?” 

deyü ŧaşra çıķup birķaç ķaŧre dem-i şehādetden ġayrı nām u nişān bulmadılar (9) ve 

her ne ķadar śordular ħaber alımadılar. Pes Mevlānā Ħudāvendigār Şems-i 

Tebrįzį’nüñ firāķından bį-ķarār olup ifrāŧ-ı muĥabbetden ĥayātda olmaķ umįdiyle 

(10) “Cāyiz ki Şām’a gitmişdür.” deyü bilā-tevaķķuf Şām’a varup bilāħire mevti 

muķarrer olmaġla 

  تحسب ا  نا ابدً ا ضایعون496 

deyüp Rūm’a ricǾāt buyurdılar. (11) Nitekim Sulŧān Veled nażm ile bunı ĥikāyet 

itmişlerdür: Nażm:  

 کرد ا هنگ و رفت جانب شام
اش شد روانه پخته و خامدر پی  

 چون رسید اندر ا ن سفر به دمشق (12) 
 خلق را جمله سوخت ز ا تش عشق

شام ندیدشمس تبریز را به   
 ور خودش دید، همچو ماه بدید

 گفت; گرچه به تن از او دوریم (13) 
تن و روح هر دو یک نوریمبی  

 خواه او را ببین و خواه مرا
است ای جویا!ام، او منمن وی  

 بل همه اوست، من در او درجم (14) 
 زو بود جمله دخلم و خرجم

 جنبش من همه ز جنبش اوست

                                                
496 Bizim ebedî olarak zâyi olacağımızı sanıyorusun. Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 2129, s. 811 
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نه روست او مرا نه پشت وهیچ بی  

 کرد رجعت به روم بازا مد (15)
497رفت چون کبک همچو باز ا مد  

Mine’n-nevādir: Bu ĥaķįr-i fürū-māye kibār-ı Ǿārifįnüñ baǾżından şöyle (16) 

istimāǾ itmiş idüm ki: “Şems-i Tebrįzį ĥażretleri Mevlānā Ħudāvendigār’ı cānib-i 

Ġavŝ’dan iźn ile irşāda gelüp maķśūd ĥāśıl ve Şems (17) derece-i şehādete nāyil 

olduķtan śoñra bir gice Mevlānā Şems’i vaķıǾasında görüp “Hāy merhem-i cānüm!” 

deyü muǾānaķa itdikde “Yā Mevlānā filĥaķįķa (18) beni isterseñ ħıŧŧa-i Tebrįz’e gel.” 

deyü işāret idüp Mevlānā daħı sefer idüp Tebrįz ħıŧŧasına vardıķda ĥażret-i Ġavŝ’a 

mülāķį ve üç gün hem-śoĥbet (19) olduķdan śoñra “Rūm’a git.” deyü icāzet buyrulup 

envāǾ-ı füyūzāt ve fütūĥāt ile Ǿavdet buyurmışlar velākin bu ķıśśa menāķıblaruñ 

birinde (20) masŧūr olmamaġla bu ĥaķįr daħı şekde ķalmış idüm. İttifāķan bir gice 

rü’yāda ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnāyı görüp dest-būsları ile (21) 

muġtenim olduġımda bu ĥaķįre inbisāŧ-ı Ǿażįm gösterüp luŧfle muǾāmele itmekle 

ruħśat bulup tekrar dest-i şeriflerin būs idüp ayıtdum: (22) “Ey şemǾ-i cemǾa’l-

Ǿāşıķįn! Cenāb-ı şerįflerinüñ menāķıbından fülān Ǿazįzden bir Ǿaceb nesne işitdüm, 

lākin menāķıblardan birinde görülmemek ile śıĥĥatı (23) bābında tereddüdde 

ķaldum.” didikde “MesmūǾuñuz olan nedür?” buyurdılar. Bu Ǿabd-i faķįr daħı źikr 

olunduġı üzre işitdügimi taķrįr itdikde “Belį belį (24) öyle vāķiǾ olmışdur ve ol 

sulŧānuñ ism-i şerifleri Ħˇāce ǾAlį’dür.” deyü taĥķįķ ve taśdįķ buyurdılar. Faķįr 

ayıtdum: “Ey nūr-ı āfitāb-ı ĥaķįķat! Pes (25) buña ĥikmet nedür ki eşǾār-ı laŧįfeñiz 

olan ebyāt-ı şerįfede yāħud Meŝnevį-i Şerįflerinde bir beyt ile bu maǾnāya işāret 

buyurulmaya?” Tebessüm idüp (26) buyurdular ki: “Kendülerinüñ iźni olmayup ism-

i şeriflerini śarāĥaten źikre rıżāları yoġ-idi. Ve Şems-i Tebrįzį size ķapu düşmüşdür 

ve rehber ve pįşvā olmışdur, (27) anları medĥ idüp ve ĥaķķ-ı şükr-i niǾmeti yerine 

getürüñüz buyurmışlar idi. Ve bizüm bu ĥālimize Ĥüsāmüddįn Çelebį ve oġlum 

Veled’den ġayrı kimse vāķıf degil idi. (28) Anuñçün biz daħı iħfā itdük.” Egerçi 

                                                
497 O, Şam’a doğru yola çıktı ve peşinden ham ve pişmiş, herkes yola koyuldu. Şam’a varınca, aşk 
ateşi onları yaktı. Tebriz Şems’ini orada görmedi ama kendini ayın ışığını yansıtan ay gibi buldu. 
“Cisim olarak ondan uzağız ama biz ruhsuz ve tensiz aynı ışığız.” dedi. Ey arayışta olan kişi, ha onu 
görmüşsün, ha beni; ben oyum ve o bendir. Hatta her şey odur, ben onun içindeyim, her şeyim 
ondandır. Benim hareketim ondandır ve o olmadan ne önüm var ne arkam. Sonra, Rum’a geri döndü. 
Keklik gibi gitti, şahbaz gibi döndü.  
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taśrįĥ yoķdur ammā Meŝnevį-i Şerįf’de aña çoķ telmįĥ vardur.” deyüp mübārek 

lisānları ile, Meŝnevį:  

تر ا ن باشد که سّر دلبرانخوش (29)  
498گفته ا ید در حدیث دیگران  

neŝr: beytini oķudular. Ol ĥālde ĥaķįr daħı ħˇābdan bįdār olup ol śoĥbetüñ (30) 

eŝerinden ķalbimi pür-nūr ve cānımı mesrūr bulup nādireden olmaġla naķl olundı. 

Ġālibā Sulŧān Veled ĥażretleri daħı Mevlānā Ħudāvendigār Şems’i (31) baǾd ez 

şehādet cüst ü cūya gitdi didügi żımnen bu maǾnāya işāretdür. Ve rūĥāniyyet-i 

Mevlānā’dan bu ķadar Ǿināyet erzānį buyurulmaġla bi fażlillāh (32) Meŝnevį-i 

Şerįf’de vāķi’ olan telmįĥ ve işāretler dįde-i fehme Ǿarż-ı cemāl-i bā-behcet ider 

oldılar. Elĥamdülillāhi teǾālā ĥamden keŝįrā, ķaddesellāhu sırrahum (33) ve efāże 

Ǿaleynā bi rabbihim, āmįn.  

Ĥāśıl-ı kelām, Mevlānā ķuddise sırruhu Ķonya’ya ricǾatden śoñra Sulŧān 

Veled ĥażretleri rü’yāsında Şems’üñ cesed-i şerįflerin (34) bir çāhuñ içinde 

müşāhede itmekle irtesi gün maĥall-i mezbūra varılup śadef-i Şemsüddįn Ǿaynı ile ol 

çāhda bulunup ĥālā ziyāret-gāh-ı ħāś u Ǿām olan (35) Emįr Bedrüddįn medresesinde 

defn olundı, raĥmetullāhi Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten. Ve bu güstāħlıġa cürǿet iden 

ǾAlāüddįn Muĥammed idügi Ħudāvendigār’uñ (36) maǾlūm-ı şerįfleri olduķda 

duǾā’un Ǿaleyh idüp  َ499اِنَُّه لَْيَس ِمْن اَْهلِك  dāġıyla müvessem itdiler. Ve ǾAlāüddįn 

Muĥammed vefāt itdikde namāzını (37) Mevlānā Ħudāvendigār ķılmadılar ve Şems-i 

Tebrįzį didikce gözyaşını ceyhūn itdiler. Beyt:  

 بانگ و افغان او به عرش رسید
500اش را بزرگ و خرد شنیدناله  

(38) Naķl olınur ki: Birgün ĥażret-i Ħudāvendigār zerkūblar ĥavālįsinden 

Ǿubūr iderken śadā-yı đarbelerinden müteǿeŝŝir olup keyfiyyet-i Ǿışķ müştedd (39) 

olmaġla der-ĥāl raķś u deverāna girdi ve bu ĥālde Şeyħ Śalāĥuddįn Zerkūb-ı Ķonevį 

dükkānı ġurfesin açup Mevlānā’ya ol ĥāl ile (40) nažar itdikde ceźebāt-ı 

Ħudāvendigār’dan ķalbine bir nūr-ı sāŧiǾ pertev itdi ki āteş-i Ǿışķuñ eşiǾǾası başdan 

                                                
498 Dilberlerin sırrının diğerlerinin sözleri arasında söylenmesi daha hoştur. T.M. I/137; Y.K.M. I/136; 
49a. 
499 Hud 11/46: O, asla senin âilenden değildir. 
500 Onun feryat figanı arşa kadar çıktı. Büyük küçük herkes iniltilerini duydu. (İbtidânâme) 
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aşup iħtiyārdan düşdi (41) ve “Dükkāna yaġma!” deyüp çarħ-ı devvār gibi raķśa girdi 

ve ķadem-i pāk-ı Mevlānā’ya ħāk ve sįne-çāk olup baķiyye-i Ǿömrini ħidmet-i 

Mevlānā’da geçürdi. [10b] (1) Ĥażret-i Mevlānā daħı Śalāĥuddįn’üñ muĥabbet alışın 

ve nār-ı ceźebāt ile kevkeb-i dürrį gibi yanışın görüp kendüye hem-derd bulmaġla 

derūnį muĥabbet idüp (2) Şems-i Tebrįzį ile güźer iden śoĥbet-i Ǿışķ-bāzįyi 

Śalāĥuddįn ile ķażā itdi. On yıl miķdārı mūnis ve müǿtelif olup bu maŧlaǾı 

Śalāĥuddįn (3) medĥinde söyledi. Beyt:  

 یکی گنجی پدید ا مد در این دّکان زرکوبی
501زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی  

Neŝr: Şeyħ Śalāĥuddįn Zerkūbį (4) ibtidāǿ-i ĥālde Seyyid Burhānuddįn 

Muĥaķķıķ’uñ mürįdlerinden olup Sulŧān Veled ĥażretleri Zerkūbį’nüñ kerįmesini 

tezevvüc idüp Ulu ǾĀrif Çelebį andan (5) mutevellid olmışdur. Ve Mevlānā 

Ħudāvendigār Sulŧān Veled’i Zerkūb-i Ķonevį terbiyesine teslįm idüp ādāb-ı ŧarįķatı 

cenāb-ı Veled’e anlar taǾlįm buyurmışlardur. (6) Ve Śalāĥuddįn’üñ śadef-i şerįfleri 

Ĥüsāmüddįn’üñ cenbinde medfūndur; raĥmetullah Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten.  

Ve Mevlānā Ħudāvendigār ibtidāǿ-i sülūklerinde muķademā (7) beyān 

olunduġı üzre Muĥaķķıķ Tırmıźį terbiyesiyle vālid-i mācidleri Bahā’-i Veled ķuddise 

sırruhunuñ ŧarįķat-ı seniyye ve sįret-i Ǿaliyyeleri üzre tedris ve mevǾiža (8) ve nevāfil 

ve rūze ve riyāżet ve mücāhede ile Ǿamel idüp semāǾ ve śafāya raġbetleri yoġidi. Çün 

ki Şems-i Tebrįzį ile mülāķāt itdiler min baǾd, tedrįs (9) ve mevǾiżaya raġbet ve 

mücāhede ve riyāżete muvāneset itmeyüp ŧarįķ-ı Ǿışķ ve ceźbeye Ǿazįmet itdiler ve 

maķśūda sebeb vuśūlı cümleden ziyāde raķś (10) ve semāǾı bulmaġla terk-i 

muŧālaǾa-i kütüb idüp āħir-i Ǿömre varınca raķś ve semāǾ ve vecd ü śafā üzre oldılar. 

Ve dāyimā ebyāt ve eşǾār ile zemzeme-perdāz (11) olmaġla ekŝer-i aĥbābı naġamāt-ı 

gūnāgūn ile velvele-endāz olup şūriş ve sūzişlerine eflāk-i nüh ķıbāb āheng-sāz oldı. 

Nitekim Sulŧān Veled nażmla taĥķįķ ider:  

 روز و شب در سماع رقصان شد (12)
 بر زمین همچو چرخ گردان شد

                                                
501 Bu kuyumcu dükkanından bir hazine çıktı: ne güzel sureti, ne güzel manası ne de çok güzelliği var! 
Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 2515, s. 954 



 

218 

دادسیم و زر را به مطربان می  
دادهرچه بودش ز خان و مان، می  

سماع و رقص نبودیک نفس بی (13)   
ا سودای نمیروز و شب لحظه  

 غلغله اوفتاد اندر شهر
 شهر چه؟ بل، زمانه و در دهر

 کین چنین قطب و مفتی اسلام (14)
 کوست اندر زمانه شیخ و امام

 شورها می کند چو شیدا او
 گاه پیدا و گه هویدا او

اندخوان شدهحافظان جمله شعر (15)   
اندبه سوی مطربان دوان شده  

ست بیت و غزلدرد ایشان شده  
شان صلات و عملغیر این نیست  

 عامی و عالم و غنی و فقیر (16) 
502ده خیره در ا ن فعان و نفیرمان  

Neŝr: Elĥāśıl  ĥarf-gįrler Mevlānā’ya bu sebebden teng-dil olup nāy ve 

ķudūm ile (17) raķś ve deverān itdüklerini üśūle tevfįķ idemediklerinden ŧaǾn ve 

teşnįǾe başladılar. Zįrā meźheb-i Ĥanefį’de olan e’imme-i müctehidįnden birisi (18) 

raķś ve ġınāyı tecviz itmeyüp ĥarāmdur dimişlerdür. Zįrā hevā-yı nefse mübtelā 

olanlar baǾżı sāz ve ġınāyı itsimāǾla iltiźāź itdikde muĥarrik-i hevā vü şehvet (19) 

olmaġla ĥālet-i meźmūma ve müstaķbeĥeleri müştedde olup lācerem ehl-i hevāya 

ġınā semāǾı ĥarām olur. Ammā Ǿiķāl-i Ǿaķlı güseste ve Ǿışķ-ı ilāhį ile aħlāķ-ı (20) 

                                                
502 Gece gündüz sema ile raks edipdurdu ve çark gibi yerde dönmeye başladı. Altını ve gümüşü ve 
dünya malından her şeyini sazendelere veriyordu. Bir an bile semasız ve rakssız kalmıyordu, gece 
gündüz bir an bile rahat etmiyordu. Bu durum sadece bu şehirde (Konya’da) değil, tüm dünyada ve 
zamanda yankılandı: Böylesi İslam müftüsü ve kutbu ve zamanın şeyhi ve imamı olan biri gah aşikar 
gah gizli aşıklar gibi coşuyor, hafızlar Kuran yerine şiir okuyorlar ve sazendelere koşuyorlar. Bunların 
hepsinin tek derdi beyit ve gazelden ibarettir ve kimse namaz ve salih ameli dert etmiyor. Avam, alim, 
zengin ve yoksul herkes bu feryat figan konusunda şaşıp kalmış. (İbtidâname) 
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źemįmeden reste olan Ǿāşıķ-ı dil-ħasteler bu ĥükme dāħil olmamaġla anlara ġınāyı 

semāǾ itmek ve meslūbu’l-iħtiyār olduķlarında raķś ve deverān itmek (21) tecvįz 

olunup meźheb-i ŞāfiǾį’de olan kibār-ı Ǿulemā ve ecille-i Ǿurefā kütüb ve resāyil 

yazmışlardur. Zįrā Ǿuşşāk-ı ilāhį eŝnā’-i semāǾda levĥ-i dillerinden maĥv-i (22) 

nuķūş-ı mā-sivā idüp müstaġraķ-ı deryā-yı ĥubb-i Mevlā olmaġla anlaruñ ĥāli aĥvāl-i 

erbāb-ı hevāya ķıyās olunmayup ġayrlara göre ĥarām olan (23) anlara ĥelāl olur.  

Elĥāśıl, semāǾ cāyiz olduġına:  

Ebū Ŧālib-i Mekkį, Ķūtu’l-ķulūb’da ve Şehābüddįn Sühreverdį ǾAvārif (24) 

ü’l-maǾārif’de ve bundan mā Ǿadā Enįsü’l-Ǿārifįn ve TaǾarrüf ve Menāzilü’s-sāyirįn 

ve bunuñ emŝāli resāyil-i muĥaķķıķįnde şifā-yı śadr ĥāśıl olacaķ (25) mertebe tefśįl ü 

beyān ve įżāĥ ü Ǿıyān buyurmışlardur. Cümleden biri şeyħü’l-enām ve ĥüccetü’l-

islām İmām Muĥammed-i Ġazzālį ķaddesellāhu rūĥehu, İĥyā’-i (26) ǾUlūmü’d-dįn 

ve Kįmiyā’-i SaǾādet’de buyururlar ki Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ bir sırrı vardur ki 

āteş derūn-ı āhende nice mestūr ise ol sırr-ı (27) ilāhį ķalb-i insānįde mektūmdur. Pes 

ĥāline muvāfıķ baǾżı kelimāt-ı mevzūne ve terennümāt-ı melįĥa ve aśvāt-ı laŧįfe 

itsimāǾ eylese der ĥāl bir şevķ-i muheyyic (28) ĥuśūle gelür ki āteş-zene-i dilde 

maħfį olan şerāre-i sırr-ı ilāĥį cünbüşe gelmekle āh ü efġāna başlar ve anuñ iķtiżāsı 

iħtiyārı elden alup raķś u (29) deverān ider. Zįrā laŧįfe-i rabbāniyye-i insaniyye 

Ǿulvįdür. ǾĀlem-i Ǿulvį ise maĥż ĥüsn ü cemāldür. Pes bu Ǿālem-i ĥiss ü şehādetde 

żāhir olan her ĥüsn ü cemāl daħı (30) Ǿālem-i Ǿulvįnüñ ŝemere-i ĥüsn ü cemāli ve 

mevzūnāt-ı maǾneviyye ve eśvāt-ı melįĥa ol Ǿālemüñ Ǿaks-i envārıdur ve ervāĥ-ı 

Ǿāşıķān-ı ilāhį daħı Ǿālem-i elestde (31) eśvāt-ı melįĥa-i rūĥāniyān ile me’nūse iken 

ecsām-ı đayyiķa ve mükeddereye giriftār olmaġla rūĥānįlerden mehcūr olmışlardur. 

Felihāźā Ǿuşşāķ-ı ilāhįnüñ (32) gūş-ı hūşı bir āvāz-ı ħoş istimāǾ eylese der-ĥāl dil-i 

bį-ķarārı cūşa ve rūĥ-ı revānı ħurūşa gelüp kālbedi daħı cünbüşe başlar.  

Ammā ey ŧālib-i derd-i Ħudā! (33) Śavt-ı melįĥuñ daħı teǿŝįri nuķūş-ı mā-

sivādan sāde ve mücellā-yı Ĥaķķ olmaġa āmāde bir dil-i śāf ve āzādeye olur. Yoħsa 

her hevā-yı nefs ile (34) efsürde ve āb ü gilde ālūde olan muđġa-i mükeddere teǿŝįr 

ve te’eŝŝürü bilmez ve Ǿışķ ve muĥabbetden bį-behre gūşt-pāreye ķalb iǾtibār 

olunmaz. Zįrā (35) her ĥayvānda ol laĥm-i śanavberį mevcūddur. Velākin laŧįfe-i 

rabbāniyye andan mafķūddur. Mevlānā Ħudāvendigār anuñçün dimişlerdür: 

Meŝnevį:  
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 ا ن دلی کو عاشق مالست و جاه (36)
 یا زبون این گل و ا ب سیاه

 یا خیالاتی که در ظلمات او 
پرستدشان برای گفت و گو می  

 دل نباشد غیر ا ن دریای نور  (37)
503دل نظرگاه خدا وانگاه کور  

İmdi āteş-i Ǿışķa yanan Ǿuşşāķa semāǾ ehemm-i meşāġil ve hevā-yı nefse 

(38) uyan füssāķa semm-i helāhil ve zehr-i ķātildür. Felihāźā Ǿulemā daħı iħtilāf idüp 

mücerred cihete żāhirine nażar idenler muĥabbet cinsden cinsedür. Öyle olsa (39) 

nevǾ-i benį ādem muĥabbet itdügi kendü cinsinedür. Yoķsa nevǾden ve cinsden ve 

cevherden ve Ǿarażdan olmayup mānend u nażįri olmayanuñ (40) muĥabbetine ādemį 

nice śāliĥ olur dirler. Pes  ُ504يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَه  kerimesine cevāb nedür?” diyenlere, anuñ 

maǾnāsı rıżā ve irādet ve fermān-ı Ĥaķķ’a iŧāǾat (41) ve Ǿibādete müdāvemetdür. 

Yoħsa ķalbde maħlūķdan ġayrın muĥabbeti śūret-bend olur dimek đalāletdur. Ve 

Ǿışķ-ı ħāliķ żann olunan teşbih-i bāŧıl [11a] (1) ve ħayāl-i bį-ŧāyilüñ taśavvurudur 

dirler. Meŝelā İbn-i Teymiyye ve İbn-i Cevzį ve İbn-i Ĥazm ve Ķāđį Ķurŧuba İbn 

Ĥamdūn ve bunuñ emŝāli baǾżı ehl-i ruǾūnet (2) kelām-ı taśavvufa Ǿadāvet ve 

İĥyā’u’l-Ǿulūm ve Ķūtu’l-ķulūb’u ve Risāle-i Ķuşeyriyye ve buña mānend kütüb-i 

şerįfeyi bir alay eĥādįŝ-i bāŧıla įrād itmişler deyü (3) redd idüp eǾizze-i kibāra ıŧāle-i 

lisān iderler, eǾāźenallāh ve iyyāküm min miŝli haźihi’ŧ-ŧabįǾati’l-bādireti.  

Sözimüz ħod o maķūle efsürde-diller ile degüldür. (4) İmdi verāŝet-i 

velāyet-i muŧlaķa-i Ǿāmme-i Muĥammedįyye meżāhiri olan aśĥāb-ı keşf ve şühūd, 

ĥubb-i Ħudā’da tereddüd idenlere bu vechle cevāp virirler ki (5) muĥabbet-i ilāhiyye 

ile ķalb-i śanavberį beynįnde bir niseb-i ħafiyye vardur ki żikr-i Ĥaķķ ve teveccüh ve 

niyāz ile laĥm-i śanavberį mā-sivādan śıķāle olunsa nūr-ı āfitāb (6) mirǿāt-ı 

mücellāda nice münǾakıs olursa nūr-ı muĥabbet-i ilāhiyye daħı mirǿāt-ı mücellā-yı 

                                                
503 Mala ve makama aşık olan veya bu kara balçığa esir olan gönül... veya karanlıklarda söyleşmek 
için hayallere tapınan gönül, gönül olmaz! Nur denizinden başkası gönül değildir. Gönül Allah’ın 
nazar ettiği yer olacak da kör olacak... olacak şey mi bu? T.M. III/2269-71; Y.K.M. III/2265-67 
504 Mâide 5/54: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir 
topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, 
kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının 
kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş 
olandır, hakkıyla bilendir. 
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ķalb-i sālike min ĥayŝü’t-tecellį pertev idüp ażher mine’ş-şems olur inşāllāh teǾālā. 

(7) Bunuñ tafśįli maĥalli geldikçe şerĥ ve beyān olunur. Şimdiki ĥālde nevǾ-i 

münāsebet düşmekle bu ķadar ile iķtifā olundı. Mevlānā ķuddise sırruhu ne ħūb 

buyurmışlardur, beyt:  

  موج گردونها ز موج عشق دان (8)
505گر نبودی عشق بفسردی جهان  

Pes mesāyil-i mezbūreyi bu maĥalle įrāddan murād budur ki maĥbub-ı 

ķulūbi’l-Ǿārifįn, (9) şemǾ-i cemǾi’l-vāśılįn Mevlānā Celālüddįn ķuddise sırruhunuñ 

daħı źāt-ı sütūde-śıfātları gibi cemįǾ-i aĥvāl ve efǾāl ve ĥarekāt ve sekenātı maķbūle 

ve merġūbe (10) olup vücūd-ı bih-būdları cihāna bir gelenlerdendür. Kerāmet-i 

seniyye ve velāyet-i behiyyesine ĥadd ü ġāyet yoķdur. İmdi anuñ āyįn ü ŧarįķasına 

inkār u (11) Ǿadāvetden iĥtirāz olunup ĥüsn-i iǾtiķād üzre olasız dimekdür. Ħülāśa-i 

kelām ber mūceb-i  ِ506ُكلُّ نَْفس  َذائَِقُة الَْمْوت  vaķt-i ecel irişüp āfitāb-ı velāyetleri (12) maġrib-i 

āħiretde ġurūba teveccüh itmekle Ǿunśur-ı laŧįflerinüñ mizāc iǾtidāline iħtilāl gelüp 

sene iŝneteyn ve sebǾįn ve sitte mi’ye Cemāźįyü’l-āħiresinüñ (13) ħāmisinde ġurūb-ı 

şemse ķarįb hengām-ı mevǾūd olduķda tecellį-i źātįden  ً507اِْرِجٖعى اِلٰى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيَّة  nidāsı 

esmāǾ-ı cāna resān olmaġla (14) rūĥ-ı ķudsįleri bir Ǿaceb cevelān ve mehbiŧ-i ħākden 

felekü’l-eflāke ŧayarān idüp   508ٖفى َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمٖليك  ُمْقتَِدر  āşiyānında ħırāmān oldı, (15) 

raĥmetullāhi Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten. Melikü’ş-şuǾārā Bedrüddįn Yaĥyā merŝiye 

içün böyle dimiş: RubāǾį:  

 کو دیده که در غم تو نمناک نشد؟
 یا جیب که در ماتم تو چاک نشد؟

 سوگند به روی تو که از پشت زمین (16)
509بهتر ز تویی در شکم خاک نشد  

ĶıtǾā:  
 کاش ا ن روز که در پای تو شد خار اجل

                                                
505 Feleklerin dalgalanışını aşktan bil. Aşk olmasa dünya donar kalırdı. T.M. V/3855; Y.K.M.V/3853 
506 Âl-i İmrân 3/185: Her canlı ölümü tadacaktır. 
507 Fecr, 89/28: "Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!" 
508 Kamer 54/55: Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. 
509 Senin mersiyende ağlamayan göz veya yırtılmayan yaka nerede? Senin yüzüne and olsun ki 
toprağın üstündekilerden senin gibisi hiç toprağın altına girmedi.  
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 دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر

تو ندیدی چشممتا درین روز، جهان بی (17)  
511بر سر خاک تو که خاکم بر سر 510این منم  

Neŝr: Ĥaķķā ki zeminde miŝli bulunmaz.  

Mervįdür ki; bir gün zübdetü’l-Ǿārifįn (18) Şeyħ Müeyyidüddįn Cendį’den 

aĥbāb suǿāl itdiler ki “Ey şeyħ-i fāyiķ! ǾAcabā ķuŧbu’l-Ǿārifįn ĥażret-i Şeyħ 

Śadrüddįn Ķonevį Celālüddįn Rūmį ĥaķķında ne buyururlardı?” (19) Müeyyidüddįn 

ķasem ile ayıtdı: “Bir gün bu ĥaķįr ve Şemsüddįn ve Faħruddįn-i ǾIrāķį ve 

Şerefüddįn-i Mūśılį ve SaǾįdüddįn-i Ferġānį Ǿayn-ı cemǾ olup ĥażret-i Sadr-ı (20) 

Ķonevį ile śoĥbet-i ħāśda iken basŧ-ı kelāmları Celālüddįn-i Rūmį’nüñ sįret-i 

Ǿaliyyesine sevķ olunduķda, şeyħ-i dįn cenāb-ı Śadruddįn daħı buyurdular ki: (21) 

“Ey ħullān-ı śafā! Be źāt-ı pāk-ı Ħudā, Ǿilm-i şerįfüñüzde rūşenā ola ki eger Cüneyd 

ü Bāyezįd bu zamāna muśādefe ideler idi bu merd-i merdānuñ ġāşiye-dārı (22) 

olmaġa minnet-dār olurlar idi. Ĥaķįķat-ı ĥāl budur ki ħˇān-sālār-ı faķr-ı Muĥammedį 

Celālüddįn Rūmį’dür ve biz ol nūr-ı ķulūb-ı aśfiyānuñ ŧufeyliyüz, (23) buyurdular 

deyü taĥķįķden śoñra ĥaķķā ki biz daħı ol ser-efrāz-ı evliyānuñ cümle-i 

niyāzmendlerindenüz.” deyüp bu beyti zemzeme-perdāz oldülar. ŞiǾr:  

 لو کان فیها اللالوهة صورة (24)
512هی انت لاکنی و لا اترّدد  

Ķaddasallāhu esrārehüm ve ŧayyiballāhu enfāsehüm.  

Naķl olunur ki; müctehid-i evliyā, (25) müteferrid-i aśfiyā, reh-nümāyende-i 

ĥaķįķat, Ǿālimterįn-ı ŧarįķat, zübdetü’l-Ǿārifįn Çelebį Ĥüsāmüddįn evān-ı şebābda 

pederinden yetim ķalup (26) ĥüsn ü cemālde yūsuf-i ŝānį ve maĥāsin-i ħıśālde bį-

miŝl ü ŝānį idi. Pes pederleri intiķāl itdikden birkaç gün śoñra pįşrev-i ehl-i śafā, (27) 

ĥażret-i Mevlānā’nuñ şeref-i ħidmet-i Ǿaliyyelerin iħtiyār idüp cümle ħidmetkārlarına 

destūr virüp “Her biriñüz kendü iħtiyāruñuz olan kārda (28) olıñuz.” buyurdı ve bi 

                                                
510 Yazmada: بود 
511 Ecel dikeni senin ayağına battığı gün keşke dünya elindeki hançerle beni ölüm niyetine bana 
vursaydı. Vursaydı da gözüm sensiz bu dünyaya bakmasaydı. Senin toprağının üstünde asıl başına 
toprak elenen sen değilsin, benim. (Gülistân); Bu bölümler Risale-i Sipehsalar ve Menakıbularifin’den 
alıntı olup doğrudan Gülistân’dan değil). 
512 Uluhiyetin bir sureti olsaydı, hiç şüphem yok ki o, sen olurdun.  
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ĥasebi’l-verāŝe mālik olduġı nuķūd ve emlāk ve sāyir Ǿaķārı Śıddįķ-vār rāh-ı 

muĥabbet-i Mevlānā’ya beźl ü niŝār idüp (29) māl ıŧlāķ olunur şey ķalmadı. Çün ki 

ħidmetkārlar bu ĥāli gördüler Çelebį Ĥüsāmüddįn’e gelüp “Ey veliyyü’n-niǾam! Ne 

Ǿaceb itdüñüz ki cümle ħānımānuñuz tār u mār idüp (30) şeyǿ ıŧlāķ olunur nesne 

ķalmayınca telef kılduñuz?” deyü teşnįǾ-i bisyār itdiler. Çelebį Ĥüsāmüddįn ayıtdı: 

“Ey nādānlar! Ĥamd-i ferāvān ü şükr-i bį-pāyān (31) ol ħāliķ-i ins ü cān ve mūcid-i 

kevn ü mekāna ki mutābiǾ-i iŝr-i faħr-i cihān olmışuz, pes bu niǾmet-i cāvdānį 

şükrānesi-çün ĥasbeten lillāh teǾālā (32) Mevlānā Ǿışķına sizüñ daħı cümleñüz āzād 

oluñuz.” deyüp kendüler daħı kevn ü mekāndan āzād oldı ve Ǿışķ ü sūziş ile, beyt:  

(33) Vārımı ol dosta virdüm ħānümānüm ķalmadı 

Cümlesinden el yudum cān-ı cihānüm ķalmadı 

neŝr: deyüp cemįǾ-i evķātını mücāhedāt ve riyāżāt ve semāǾ ve vecd ve ĥālāt ile 

geçürdi. (34) Ve Śalāĥuddįn Zerkūbį Ǿālem-i beķāya riĥlet itdikden śoñra Mevlānā 

Ħudāvendigār icrā-yı aĥkām-ı ŧarįķat ve irşād-ı ŧālibān-ı rāh-ı ĥaķįķat içün (35) 

Çelebį Ĥüsāmüddįn’i istiħlāf idüp Mevlānā Ħudāvendigār’uñ ĥįn-i intiķāline degin 

terbiye-i sālikįne beźl-i ķudret eyledi. Nitekim Sulŧān Veled (36) bu maǾnāyı nażmla 

ĥikāyet itmişlerdür. Nażm:  

الّدینچون که رفت از جهان صلاح  
ا یینشیخ گفت ای حسام حق  

 بعد از ا ن نائب و خلیفه تویی
 گرچه تو او و او تو، نیست دویی (37)

 شیخ این را به جای ا ن بنشاند
ندبر سرش نورها نثار افشا  

 گفت اصحاب را که سر بنهید
 پیش او عاجزانه پر بنهید (38)

 همه امرش ز دل به جا ا رید
 مهر او در درون جان کارید

 دستگیر شماست در عالم
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 پای از وی نهید بر عالم (39)

الحق ا ن ولّی خداپس حسام  
513بعد از ا ن شیخ گشت در دو سرا  

Neŝr: Çün ki nūr-ı çeşm-i evliyā, şāh-ı güzįn-ı (40) aśfiyā bu cihān-ı fānįden 

Ǿālem-i beķāya iǾtilā itdiler, verāŝet-i kemāliyye-i sırr-ı Mevlānā mažhariyyeti 

Ĥüsāmüddįn Çelebį’ye müyesser olduġı Sulŧān Veled (41) ĥażretlerinüñ keşf-i śaĥįĥ 

ile meşhūdları olmaġla ādāb-ı ŧarįķat üzre cenāb-ı Ĥüsāmüddįn’e tevāżuǾ ve 

meskenet ve emr-i ħilāfeti tehniyet idüp [11b] (1) seccāde-i irşāda iclās itdiler ve 

Sulŧān Veled maķām-ı ħidmetde ŝābit-ķadem oldılar. Ĥüsāmüddįn Çelebį daħı 

ĥużūr-ı Veled’de envāǾ-ı maǾźeret ile (2) on iki yıl kāmil sāķį-i peymāne-i Ǿışķ ve 

muĥabbet olup hengām-ı āħir irişmekle  َرُك 514اِنّٖى ُمَتَوفّٖيَك َوَرافُِعَك اِلَیَّ َوُمَطهِّ  ħiŧābınuñ teşrįfi 

mesmūǾ-ı (3) semǾ-i cānları olmaġla bir ān daħı ķarāra dermān olmayup raķś-künān 

sene ŝelāŝe ve ŝemānįn ve sitte mi’ye şaǾbānınuñ yigirmi ikinci güni yevmi’l-

erbiaǾada (4) rūĥ-ı pür-fütūĥları ħaŧįre-i ķudse cevelān eyledi. Raĥmetullāhi Ǿaleyhi 

raĥmeten vāsiǾaten. Sulŧān Veled ĥażretleri bu maǾnāyı daħı silk-i nażma keşide 

ķılup buyurmışlar ki: Nażm:  

 گفت زان پس حسام دین به ولد (5)
 بعد والد تویی امام و سند

 گفت نی والدم یقین زنده است
 مرده جسمش بود که چون ژنده است

 در زمانش بدی خلیفه ی ما (6)
 هیچ تغییر نیست پیش در ا  

چون امام و ما ماموم تو بدی  
ایم ما معلومز شه این کرده  

                                                
513 Salahattin dünyadan göçünce Şeyh (Hz. Mevlânâ) dedi ki: Ey Hak yolunda olan Hüsâmeddîn! 
Aslında o sensin ve sen osun, aranızdan ikilik yoktur ama ondan sonra nâib ve halîfe sensin. Şeyh 
bunu onun yerine oturttu ve başına ışıklar saçtı. Ashaba “ona itâat edin, yanında kul gibi olun, her 
emrini yerine getirin ve onun muhabbetinin tohumunu ruhunuza ekin. O, bu âlemde sizin elinizden 
tutandır, ondan medet alarak ayağınızı âlemin başına koyun.” dedi. Dolayısıyla, Allah’ın velîsi ve 
Hakk’ın Hüsâm’ı ondan sonra iki cihânda şeyh oldu.  
514 Âl-i İmrân 3/55: Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim… 
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ی مااّول و ا خری خلیفه (7)   
  پیشوایی و شیخ در دو سرا

گون ز جان لابهکردمش گونه  
ریا هر دو از زبان لابهبی  

 سخنم را ز لطف کرد قبول (8)
 شد میّسر هر ا نچه بد مامول

ی شاهجمله بودیم زیر سایه  
گناهایمن از مکر دیو و سهو و   

 بعد ده سال و دو ز ناگه او (9)
 گشت رنجور و شد به حضرت هو

 ماند تنها ولد چو طفل یتیم
  زار گشت و نذار شد از بیم

 وه کجا رو نهم که را گیرم؟ (10)
 چه بود چاره؟ چیست تدبیرم؟

 گفتم ای جان پاک اگر رفتی
 به تن، و زیر خاکدان خفتی،

 خاک پاک تو حاضر است یقین (11)
515 من و جمله ناظر است یقینبر   

Neŝr: Elĥāśıl  Ĥüsāmüddįn Çelebį’nüñ irtiĥāllerinden śoñra ol sırr-ı 

maǾnevį, (12) miśbāĥ-ı envārü’l-Ǿāşıķįn, miftāĥ-ı esrārü’l-Ǿārifįn, bahāü’l-ĥaķķı 

ve’d-dįn Sulŧān Veled ķuddise sırruhuya intiķāl itmekle maŧlaǾ-ı āfitāb-ı (13) envār-ı 

                                                
515 Sondan sonra Hüsâmeddîn Veled’e dedi ki: Babandan sonra bizim imâmımız ve senedimiz sensin. 
Veled, “hayır, babam yakînen diridir, ölmüş olan sadece yıpranmış cismidir. Sen onun zamanında 
bizim halîfemizdin, bundan sonra da hiçbir değişiklik olmayacaktır, buyur. Sen imâm biz ise memûm 
idik, biz şâhımızdan bunu öğrendik. Bizim evvel ve âhir hlîfemizsin ve iki cihânda önderimiz ve 
şeyhimizsin.” dedi. Ona cân-ı gönülden, riyasızca kendi dilimle bin türlü yalvardım. Lütf edip sözümü 
kabul etti ve dilediğimiz ksbul oldu. Hepmiz şâhın gölgesinin altında günâh, hata ve şeytânın 
mekrinden korunmuş idik. On iki sene sonra, birdenbire o hastalandı ve hazret-i Hû’ya gitti. Veled 
yetim çocuk gibi ortada kaldı, korkudan zayıf ve çaresiz düştü: Eyvah, nereye yöneleyim, kimin 
eteğini tutayım, benim çâre ve tedbîrim ne olabilir? Dedim ki, ey temîz cân! Cismin gidip toprağın 
altında uyusa da, yakînen senin temiz toprağın hâzr bulunmakta ve bana ve hepimize nâzırdır.  
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muĥabbet ve silsile-cünbānende-i esrār-ı ceźbe-i raĥmāniyyet olup taħt-nişįn-i ħilāfet 

ve mürşid-i güzįn-i rāh-ı ĥaķįķat oldılar ve Meŝnevį-i Şerįf’i (14) lisān-ı faśįĥ ve 

beyān-ı śarįĥ ile niçe māh u sāl taĥķįķ u tevżįĥ idüp kendüler daħı envāǾ-ı maǾārif ve 

esrārı müştemil üç mücelled bir Meŝnevį-i Şerįf (15) te’lįf buyurup birine İbtidā-

nāme, birine Rebāb-nāme ve birine daħı İntihā-nāme tesmiyye itdiler.  

Menķūldur ki, Mevlānā Celālüddįn Muĥammed (16) nūr-ı dideleri olan 

Sulŧān Bahāüddįn Veled’e her bār ki nažar ideler idi 516انت اشبه الناس بی خلقا و خلقا deyüp 

nevāziş (17) buyururlar idi. Ve bilcümle Sulŧān Veled ĥażretlerinüñ daħı kerāmāt-ı 

keŝįre-i behiyyelerine nihāyet olmayup kāffe-i enām şįfte-i aħlāķ-ı seniyyeleri (18) 

olmışlar idi. Ol şāh-ı kişver-i ŧarįķatüñ daħı sinn-i şerįfleri mirķāt-ı sinninin ŧoķsān 

altıncı pāyesine irtiķā itdiķde ķāśıd-ı ecel (19) dest-i iŧāǾat-ı Veled’e  ُكلُّ َمْن َعَلْيَها فَان  َوَيْبقٰى
517َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجَلاِل َواْلِاْكَرامِ   nāmesin śunup   518َذائَِقةُ الَْمْوتِ ُكلُّ نَْفس  deyü teblįġ-ı (20) risālet itmekle 

cenāb-ı Veled daħı  َاِنَّا اِلَْيِه َراِجُعون 519اِنَّا لِلِّٰه َو  deyü emre imtiŝāl idüp sene iŝnā Ǿaşere ve sebǾe 

mi’e Recebü’l-ferdinüñ (21) yevm-i Ǿāşirinde leyle-i rūz-ı şenbede rūĥ-ı şerįfleri 

ferādįs-i ķuds ve reyāĥįn-i ünsde rāĥat oldı. Ve vüldān-ı muħalledūn nūr-ı saǾādet ile 

(22) mestūr ebārįķ-ı şarāb-ı ŧahūr getürüp ħayr-i maķdem, “Merĥabā ey ciger-gūşe-i 

Mevlānā!” deyü dest-i hidāyet-peyvestine śundılar. Revveĥallāhu rūĥehu (23) ve 

efāże Ǿaleynā sırrahu. ŞiǾr:  

 صورت الموت رحمة و حیات
 هی للروح راحة و نجات

 ظاهر الموت موصل العّشاق
 و علی العکس مهلك الفساق

 موتهم فی هوایه طرب (24)
 تحت ظّل لوایه ظرب

 روحهم فی مماتهم یعلی
 قلبهم فی جواره یحلی

                                                
516 Sen yaradılış ve huy olarak halk arasında bana en çok benzeyensin. 
517 Rahman 55/26-27: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi 
Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. 
518 Âl-i İmrân 3/185: Her canlı ölümü tadacaktır. 
519 Bakara 2/156: "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz." 
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  جسمهم فی التّراب ان یفنی
 روحهم فی الّسمایظ یبقی (25)

الجسم حین ماانکسراقفس   
 منه جمیع الطّیور انتشرا

 کل طیرا یطیر فی جهته
 کل روح یقیم فی صفته

 والّذی فی مقامه الاعلی (26)
520هو بالحمد والثّنا اولی   

neŝr: Ħulāśa-i merām źikr olunan evliyāǿ-i kirāmuñ her biri telāŧum-ı 

emvāc-ı deryā-yı ĥaķįķat-ı Muĥammediyye’den (27) sevāĥil-i beşeriyyete müntebeź 

birer dürr-i yetim olup deryā-yı zaħħār-ı eĥadiyyetüñ emvāc-ı tecelliyātı teǾāķub 

itmekle ġarķ-ı baĥr-i vaĥdet olup cevher-i ferd (28) olan nūr-ı Muĥammedį ve 

cemǾu’l-cemǾ-i Eĥadį’de maĥşūr olmışlardur. Dünyāda ve Ǿuķbāda saǾādet-i Ǿužmā 

ol ŧālibān-ı rāh-ı Ħudā’ya ki dünyā’-i deniyye ve mā-fihānuñ (29) fenāsın bilüp 

dürer-i celāyil-i himmetini bu maķūle bir ĥabl-i metįne muntažım ķılmaġla mā’-i 

ĥübb-i dünyā ile saķy olunan şecere-i ħabįŝe-i ŧabįǾatuñ uśūl-i nefsaniyye (30) ve 

fürūġ-ı şehevāniyyesin ķatǾ idüp 521نْیا َرا ُْس ُکلِّ َخِطیَئة موتوا قبل ان  ne maǾnādur, bile ve ُحبُّ الدُّ
522تموتوا  emrine imtiŝāl ide. Nażm:  

 عاقبت باید ز عالم رخت بست (31)
 هیچ کس از موت این عالم نرست

 رو تو ترک این جهان کن ای پسر
رتا بیابی همچو ایشان خود نظ  

قدر مانددار شد بیهر که دنیا (32)  

                                                
520 Ölümün sureti rahmet ve hayattır, zira o ruha rahat ve kurtuluştur. Ölümün zahiri âşıkların 
visâlidir, fâsıklar içinse tam tersi, bir helaktir. Onların ölümü onun semasında bir nağme gibidir, onlar 
onun sancağı gölgesine yapışırlar. Ruhları ölümleriyle yükselir, kalpleri onun civarında güzelleşir. 
Bedenleri toprakta yok olur, ruhları semada bâkidir. Ruh kafesi o an kırılır da, uçuverir tüm kuşlar 
ondan dışarı. Her biri bir yöne gider de, her ruh onlardan bir sıfattadır. O en yüce makamında olandır, 
hamd ü senada her şeyden üstündür.  
521 Dünya sevgisi her günahın başıdır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s.344 nr. 1099) 
522 Ölmeden evvel ölünüz. (Keşfü’l-Hafâ, II, s.291, nr. 2669). 
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درد رانداز میان عاشقان بی  

 هر که او اهل دل است ترکش گرفت
 هر که او اهل گل است برگش گرفت

ی دنیای دونرو گذر از جیفه (33)  
 تا بر ا ری از صدف گوهر برون

ی ما نوش کنرو تو جام از باده  
523وین سخن از راه معنی گوش کن  

 (34) neŝr: Āh, ĥabbeźā ve merĥabā ol ħullān-ı śafāya ki ĥužūž-ı žulümāt-ı 

beşeriyyeyi mıķrāż-ı taķvā ve riyāżet ile yek be yek kesüp şehbāz-ı laŧįfe-i (35) 

rabbāniyyesini ecniĥa-i nūriyye-i Ǿulūm-ı yaķįniyye ile pervāz itdürüp, beyt:  

پریدهمن شاهباز قدسم از لامکان   
524بهر شکار صیدی در قالب ا رمیده  

(36) deyüp şikārın aldıra ve muķteżā-yı evhām ve ħayālāta iltifāt itmeyüp leźźāt-ı 

behįmiyyeye püşt-i pā ura ve mehbiŧ-i envār-ı ķuds-i (37) ulūhiyyet olan kāşāne-i 

ķalbi ķāzūrāt-ı ŧabįǾat ve ħāşāk-i ĥadeŝātdan cārūb-ı tecrįd ile taŧhįre himmet ķıla ki 

mirǿāt-ı dili (38) Ǿaks-i tābiş-i sırr-ı Aĥmedį ile mücellā olup sulŧān-ı ezel ve ebed 

taħt-nişįn-i ķalb-i bā-temkįn olmaġla 525فیها ما لا عین رات و لا اذن سمعت  (39) mübeşşirāti ile 

behre-mend ola.  

MevǾiža-i müfide: Āh ey ŧālib-i derd-i İlāh ve sālik-i rāh! Eger َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمنُوا اتَُّقوا
526َوَجاِهُدوا ٖفى َسٖبيلِٖه لََعلَُّكْم تُْفلُِحون (40) اللَّٰه َواْبَتُغوا اِلَْيِه الَْوٖسيَلةَ   kerimesinde olan emr-i İlāhį’ye imtiŝāl ve 

cihān-ı fānįden ħalāśā iştiġāl ve Ǿālem-i vaĥdete taĥrįk-i (41) ecniĥa-i bāl itmek 

maķśūduñ ise bir velliy-i kāmil ve mürşid-i mükemmil vesile ittiħāź eyle ki ol 

mecmeǾü’l-feżāyil verāŝet-i velāyet-i muŧlaķa-i Muĥammediyye’ye [12a] (1) 

mažhariyyeti ile bāhir ve śūret-i kemāliyye-i insaniye ile žāhir olup mertebe-i “ او

                                                
523 Sonunda bu dünyayı terk etmeliyiz, bu dünyanın ölümünden kaçıp kurtulan olmadı. Ey oğul! Var, 
bu dünyayı terk et ki onlar gibi nazar sahibi olasın. Dünyayı tutan kıymetsiz kaldı ve aşıklar arasında 
dertsiz kaldı. Ehl-i dil olan dünyayı terk etti, gül ehli olan ise gülün yaprağına sarıldı. Var, bu alçak 
dünyanın murdarından vageç ki pırlanta gibi sadeften çıkasın. Var bizim şaraptan iç ve bu sözü manâ 
kulağınla dinle.  
524 Ben Kuds’ten gelen doğanım, la-mekāndan uçtum ve avlanmak için kalıba girdim. 
525 Orada hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın duymadığı şeyler vardır.  
526 Mâide 5/35: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve 
O'nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. 
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 e mebǾūŝ buyurulmış ola tā ki (2) anuñ pertev-i eşiǾǾa-i”قاب قوسین“ dan maķām-ı”ادنی

terbiyesinden meclā-yı tecelliyyāt-ı rabbāniyye olmaġa lāyıķ bir ķalb-i rāyiķ ĥuśūle 

gele.  

Āh ey müstemiǾ-i ķābil ve müǿmin-i muķbil! Saña (3) iǾŧā buyurılan teşrif-i 

ħilǾat-ı insāniyyenüñ ķadr u ķıymetin bil. Bu furśat bir daħı ele gelür ķıyāsında 

olmayup, nażm:  

 فوت فرصت مکن که وقت صفاست
527که بسی هست در جهان ا فات (4)  

neŝr: mefhūmını iźǾān idüp ħˇāb ve rāhatı çeşm ve cismüñe ĥarām ķıl ve śırāŧ-ı 

mustaķįm üzerinde ŝābit ve muķįm olup (5) 528تخلقوا با خلاق الله ile źātuñı muttaśıf ķıl. 

Siyyemā  ٖ529اَفََمْن َشَرَح اللُّٰه َصْدَرُه لِْلِاْسَلامِ فَُهَو َعلٰى نُور  ِمْن َربِّه  terbiyesiyle ķalbüñi maĥall-i nūr-ı įmān 

idüp (6) vaŧan-ı aślįyye ricǾat ķıl ve pūte-i Ǿışķa girüp āteş-i ceźbede yan yaķıl. 

Eyvāh ü dırįġ ol bį-devlet ve bed-sitāreye ki ezel ve ebed pādişāhınuñ (7) lāyıķ-ı 

ĥażreti ve şāyiste-i emr-i ħilāfeti iken külħan-ı ŧabįǾatda ķalup ħārbun-ı şehevāt-ı 

necāset-ālūd ile yanup merdūd ola. Ĥaķķā ki Ǿaceb ġabn u ħacālet (8) degil midür? 

Ġabn-ı Ǿažįmdür ħod. Eyvāh ü dırįġ ey ķurratü’l-Ǿayn-ı Ǿālem! Birķaç günlük 

Ǿubūdiyyet ile ĥuśūle gelen baħt-ı sermedįyi ŝemen-i nefs-i emmāreye śatmaķ (9) ve 

feżā-yı vesįǾ-ı nūrı dār-ı meżįķ-ı ġurūra tebdil itmek hįç ticāret olsun mı? Ĥāşā ticāret 

degül belki ħüsrān-ı dünyā vü āħiretdür. Kemā ķāle teǾālā: (10)  َلالََة اُولٰئَِك الَّٖذيَن اْشَتَرُوا الضَّ
530ُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتٖدينَ بِالُْهٰدى فََما َربَِحْت تَِجاَرتُ   

Nażm:  

وفابیاینچنین عمر عزیز   
عوض هر دم چرا؟اش بیدهیمی  

ناید تو را ای مرد کارغبن می (11)  
531تا دهی گلزار و گیری خارزار؟  

                                                
527 Sefa sürme vaktidir, zamanını boşa harcama. Zira bu dünyada bir hayli bela ve afet vardır. 
528 Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın.  
529 Zümer 39/22: Allah'ın, göğsünü İslâm'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, 
kalbi imana kapalı kimse gibi midir? 
530 Bakara 2/16: İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri 
onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. 
531 Böylesi aziz ama vefasız olan ömrü sen niye her an karşılıksız veriyorsun ve kıymetini 
bilmiyorsun? Ey akıllı, gül bahçesini verip diken bahçesi almak seni üzmüyor mu? 
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Neŝr: Ve aǾceb ve aġreb budur ki dem-be-dem dāǾį-i luŧf u kerem seni ħˇān-

ı niǾama daǾvet (12) ider, sen ķulaķ ŧuŧmayup teśāmüm idersin ve nefes be nefes 

cemāl-i ezel saña ĥüsn-i zįbāsın Ǿarża ider, sen ise gözüñ yumup teǾāmį ķılursın (13) 

ve leźźāt-ı ĥaķįķį dāħil-i dehānuñ olayım didikçe yüzüñ dönüp firār idersin ve leźźāt-

ı fāniye ŧurmaz ķaçar, sen ardınca yelersin. 

َجِمیٌل فََهرِّْب ِمْنُه، َوَما اََحسَّ نَْفَسَك، اَْطلُبَُك فََتْهرُُب ِمنِّي، فَیَْطرُُدَك  -اَیَُّها الَْخاِطي -( 14َطَلبَُك )کما ورد 
532َغْیرِي فََتا ْتِیهِ   

Āh ey nefs-i gümrāh! Zimām-ı iħtiyār yed-i irādetüñde iken (15) eger bu 

rūz-ı fįrūz-ı furśatda der-kār olmadıñsa şol dem ki dest-i celālet-i 533 َواْلاَْمُر َيْوَمئِذ  لِلّٰهِ   niķāb-

bendi iħtiyārı vech-i kārdan refǾ idüp (16) münādį-i Ǿizzet-baŧnān-ı kibriyādan  لَِمِن
ارِ  534الُْمْلُك الَْيْوَم لِلِّٰه الَْواِحِد الَْقهَّ  nidāsın idüp  ِ535َيا َحْسَرتٰى َعلٰى َما فَرَّطُْت ٖفى َجْنِب اللّٰه  nedāmeti (17) žuhūra 

geldikde Ǿacabā saña kim fāyide virür? Āh ey nefs-i cāhil! Nice bir ġaflet, nice bir 

Ǿacabā? Gözin açup ا 536ْبِل اَْن َياْتَِى َيْوٌم َلا بَْيٌع ٖفيِه َولَا ُخلَّةٌ َوَلا َشَفاَعةٌ َرَزقْنَاُكْم ِمْن قَ  (18) َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمنُوا اَنِْفُقوا ِممَّ  

vaǾįdine ķulaķ ŧutsañ olmaz mı? Beyt:  

ا ورده ماند از نطقپیش از ا ن که جان عذر  
537بین فرو ماند ز کارپیش از ا ن کین چشم عبرت (19)   

Neŝr: Āh ey müstemiǾ-i āgāh! 

ان تکون  كو ایّا كلا خرت ك( و من دنیا20لیوم شبیک ) كو من شباب كلیوم سمق كو من صّحت كلیوم فقر  كتزّود من غنا
538من المسّوفین فاّن اکثر صیاح اهل النّار من التسویف   

münādįsį ħod bir sāǾat ve ān, terġįb (21) ve terhįbden ħālį olmaz.  

                                                
532 Nitekim şöyle denmiştir: Ey hata eden! Arzun güzeldir, ondan uzaklaşıver. Nefsin ne kadar da 
hassas! Seni istiyorum, sen benden kaçıyorsun. Başkası seni kovuyor sen ona gidiyorsun. 
533 İnfitar 82/19: O gün buyruk, yalnız Allah'ındır. 
534 Mü’min 40/16: Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti 
altında tutan Allah'ındır. 
535 Zümer 39/56: (55-56) Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size 
indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, "Allah'ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay hâlime! 
Gerçekten ben alay edenlerden idim" demesin. 
536 Bakara 2/254: Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı 
kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. 
537 Bu cân konuşamadığı için özür sunmadan ve bu ibretleri gören göz çalışamaz hâle gelmeden… 
(Senaî Dîvânı) 
538 Bolluk zamanında yokluk zamanı için donan, sağlık varken hastalık zamanı için hazırlan, 
gençliğinde yaşlılığın için çalış. Dünya hayatında ahiretin için çabala, sakın ha erteleyenlerden olma 
zira cehennem ehlinin feryatları en çok duyulanları erteleyenlerden olacaktır. 
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İmdi benüm rūĥum! Dünyā-yı bį-ŧāyil ĥužūž-ı Ǿācile ve ħayālāt-ı bāŧıledür. 

Pes İblįs ħamr-ı āmālį ve beng-i emānįye efsūn-ı ġurūr (22) ve ġaflet ve dārū-yı sürūr 

u naħvet ilķā idüp ĥulķūm-ı nefse işrāb itmekde cidd-i tamām ve saǾy ve 

ihtimāmdadur. Kemā ķāle teǾālā:  
يِهْم ) ْيَطاُن اِلَّا ُغُروًرا( َوَما َيِعدُ 23َيِعُدُهْم َويَُمنّٖ 539ُهُم الشَّ   

Pes ey zübde-i kevn ve Ǿumde-i kār, zinhār ü zinhār dest-i İblįs-i mekkārdan 

ol ħamr-ı murdārı içmeyüp  َّن نَْيا لَِنْفتِ  (24) َوَلا تَُمدَّ َنُهْم ٖفيِه َورِْزُق َربَِّك َعْيَنْيَك اِلٰى َما َمتَّْعَنا بِٖه اَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرَة الَْحٰيوِة الدُّ
540َخْيٌر َواَْبقٰى  kerįmesinde olan fermān-ı Ħudā’ya iŧāǾat idüp (25) ve Resūl 

Ǿaleyhisselāmuñ emr-i şerįfleri olan  َِو ُعدَّ نَْفَسَك ِمْن اَْهِل الُْقبُور ، ََّك َغرِيٌب، اَْو َعابُِر َسبِيل  نَْيا َكاَن 541ُكْن فِي الدُّ  

naśįĥatı ile Ǿāmil ol.  

(26) Ey nefs-i ġāfil! Ne ümįd idersin şol dünyādan ki evveli türāb ve āħiri 

ħarāb ve ĥelāli ĥesāb ve ĥarāmı Ǿaźāb ola? Ĥaķķ sübĥānehu ve teǾāla ħod kelām-ı 

(27) şerįfinde miŝāl-i dünyāyı nice beyān itmişdür, iźǾān ķıl: ķālellāhu teǾāla: اِنََّما َمثَُل
َماِء فَاْخَتَلَط بِٖه نَبَاُت اْلاَرِْض  نَْيا َكَماء  اَنْزَلَْناُه ِمَن السَّ يََّنْت َوَظنَّ ( 28)الَْحٰيوِة الدُّ ا َياُْكُل النَّاُس َواْلاَنَْعاُم َحتّٰى اَِذا اََخَذِت اْلاَرُْض زُْخُرفََها َوازَّ ِممَّ

ُل اْلاَٰياِت لَِقْوم  َيَتَفكَُّرونَ 29قَاِدُروَن َعَلْيَها اَتٰيَها اَْمُرنَا لَيًْلا اَْو نََهاًرا فََجَعْلَناَها )اَْهلَُها اَنَُّهْم  542( َحٖصيًدا َكاَْن لَْم تَْغَن بِاْلاَْمِس َكٰذلَِك نَُفصِّ  

İmdi benüm rūĥum! Hāviye-i Ǿamįķa-i dünyādan sürādiķāt-ı enįķa-i 

melekūte ĥabl-i ilāhįden (30) ġayr ile irişmek olmaz. Kemā ķāle teǾālā:  َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللِّٰه
543َجٖميًعا  ve sünen-i Reśūl’e mutābeǾatdan ġayr ile žulümāt-ı hevācisden ħalāś müyesser 

olmaz. Kemā ķāle teǾālā: (31)  َ544َسَنةٌ لََقْد َكاَن لَُكْم ٖفى رَُسوِل اللِّٰه اُْسَوٌة ح  

ĶıŧǾa:  

 چنگ در گفته پیغمبر و قرا ن زن و بس
ست و هوسکانچه قرا ن و خبر نیست فسانه  

                                                
539 Nisa 4/120: Şeytan onlara (birçok) vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, 
ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor. 
540 Tâ-Hâ 20/131: Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak 
verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 
541 Dünyada bir garip gibi yabancı gibi hatta bir yolcu gibi ol! Kendini kabir halkından biri gibi kabul 
et. (Tirmizi, Zühd, 25). 
542 Yunus 10/24: Dünya hayatının hâli, ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hâli gibidir ki, 
insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet 
yeryüzü (o bitkilerle) bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine (her 
türlü tasarrufa) kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz 
(afetimiz) geliverir de, bunları, sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi, kökünden yolunmuş bir hâle 
getiririz. İşte düşünen bir toplum için, âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. 
543 Âl-i İmrân 3/103: Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. 
544 Ahzâb 33/21: Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, 
Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. 



 

232 

 اول و ا خر قرا ن ز چه با ا مد و سین؟
545یعنی اندر ره دین رهبر تو قرا ن بس (32)   

Ve ķāle teǾālā:  546تَُموتُنَّ اِلَّا َواَنْتُْم ُمْسلُِمونَ َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمنُوا اتَُّقوا اللَّٰه َحقَّ تَُقاتِٖه َولَا
 İbn-i MesǾūd 

rađıyallāhu Ǿanhdan (33) 547حق تقاته  suǿāl olunduķda,  هو ان یطاع و لایعصی و یشکر و لایکفر و یذکر و لا
548ینسی  buyurmışlar. BaǾżı Ǿurefā daħı ĥaķķ-ı taķvā ŧāǾatına iltifāt ve muķābelede (34) 

tevaķķuǾ mücāżātdan ŧāǾātını tenzih itmekdür dimişler.  

Pes ey müǿmin-i muķbel! Gerekdür ki sen daħı dest-i irādetüñi dāmen-i 

taķvāya peyveste ve metāǾ-ı Ǿömrü (35) zįver-i śafā-yla ārāste ķılup ve tavśiye-i 

aśfiyāyi gūş-ı cenān ile ıśġā ve evśāf-ı etķıyāyı semǾ-i cān-la istimāǾ ķılup iŝr-i 

enbiyā ve evliyāya (36) iķtidā ķılasın. Ammā bu maǾnādan daħı ġāfil olmayasın ki 

erbāb-ı ĥaķįķatüñ telāŧum-ı emvāc-ı deryā-yı müşāhedātlarından sāĥil-i Ǿibārāta iħrāc 

buyurduķları (37) ĥaķāyıķ ve nikāt ve daķāyiķ ve işārāt, bā-ħuśūś kāşifü’l-esrār 

Mevlānā Ħudāvendigār’uñ Meŝnevį-i Şerįf’de olan taĥķįķātı tefāsįr-i buŧūn-ı (38) 

Ķurǿān-ı Kerįm’dür. Velākin her birinüñ murād-ı şerįfleri semǾ-i istiǾdād ile şinevā 

olan müsterşidįni zamānda mevcūd olan insān-ı kāmil ve mürşid-i mükemmil (39) 

ŧalebine delālet ve evśāf-ı kümmeli ĥikāyetden maķśūdları ŧālibān-ı ilāhį mürşid-i 

ĥayyı bulmaġa beźl-i ķudret itsünler dimekdür. Yoħsa öyle degildür ki (40) 

mürşidān-ı rāh-ı ŧarįķatden birinüñ dāmenine teşebbüs itmeksiz mücerred kütüb-i 

taśavvuf tetebbuǾuyla bir ferdüñ mişkˇāt-ı ķalbinde nūr-ı ceźbe ve muĥabbet dıraħşān 

ola, (41) nihāyet-i mertebe-i ħulūś ve iǾtiķād ile ķırāǿat ve istimāǾ iden ehl-i istiǾdād 

ĥaķķı bāŧıldan ve ehl-i taĥķįķı erbāb-ı taķlįdden farķ idüp [12b] (1) her dām-ı tezvįre 

ŧutulmaz ve ŧālib-i maķśūd-ı aślį olur ve ŧalebinde śādıķ olan merd-i ŧālib lā-cerem, 

mıśrāǾ: 
549عاقبت جوینده یابنده شود  

vefķınca maŧlūba (2) vāśıl olur. Pes śıdķ-ı ŧaleb nedür dinürse, śıdķ-ı ŧaleb oldur ki 

meŝelā bir kimseneye cūǾ ve Ǿaŧaş ġalebe eylese taĥśįl-i şibǾ ve teskin-ı tābiş-i Ǿaŧaş 

(3) içün cūyā-yı āb ü nān ve derd-i çeşm ü dendānı olan bį-ārām-ı cān ŧālib-i dermān 

                                                
545 Sadece Peygamber ve Kuran’ın dediğine sarıl, Kuran ve hadîs olmayan masaldır ve hevestir. 
Kuran’ın ilk harfi “b” ve son harfi neden “sin” oldu (be v sin: be; yeterli, kâfi) biliyoru musun? Çünkü 
din yolunda sana rehber olarak Kuran yeterlidir. (Senaî Dîvânı) 
546 Âl-i İmrân 3/102: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece 
sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün. 
547 Allah’tan hakkınca korkmak. 
548 İtaat edip isyan etmemek, şükredip küfretmemek, anıp unutmamak. 
549 Arayan nihayet aradığını bulur. 
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olduġı gibi nāyil-i hidāyet-i Ĥaķ olan Ǿabd-i muvaffaķ daħı (4) āşiyān-ı ķuds-i lā-

mekāndan ŧayerān iden hezār-destān-ı rūĥ naġme-perdāz-ı gülistān-ı ķurb-ı raĥmān 

iken dāne-çįn-i maǾrifet-i Yezdān olmaġ-çün (5) zemįn-i nāsūte hubūŧ idüp mezāriǾ-i 

beşeriyyete ķadem baśdıķda dām-ı ŧabiǾata giriftār ve ĥabs-i kālbed-i nā-pāyidār 

olduġın iħŧār eyleye ve śayyād-ı nefs-i mekkāre (6) cenāĥ-ı himmetin rişte-i ĥırś ve 

emel ile bend ve ĥabl-i iġfāl ve kesel ile ķayd ve meśārįǾ-i ebvāb-ı baśįretin aķfāl-i 

şehvet ile beste ve şedd itdügin (7) dįde-i fikret ile görüp, beyt:  

ست و تن شد خار جانتن قفس شکل  
550در فریب داخلان و خارجان  

neŝr: mefhūmunı iftikār ile asümān-ı dilde (8) terāküm iden suĥub-i ġafleti bād-ı 

nesįm-i himmeti fetķ ve tefrįķ itdügin ve āfitāb-ı ŧaleb ufuķ-ı tevfįķden işrāķ itmekle 

žulümāt-ı ŧıbaǾ-ı esfelden ħurūc (9) ve evcāt-ı melekūt-ı aǾlāya Ǿurūc içün, beyt:  

؟اینچنین باشد وفای دوستان  
551من در این حبس و شما در گلستان  

deyü ŧāyerān-ı mefāviz-i ķuds (10) ve ŧūŧiyān-ı mecālis-i ünse nālişler ķılup mađįķ-ı 

beşeriyyetden ħalāśa dermān isteye. Pes bu vechle olan cūyende lā-cerem yābende 

olmaķ muķarrerdür. (11) Ve illā leyle-i mužlimede lemeǾān ve der-ĥāl zįr-i suĥub-i 

müterākimede pinhān olan berķ-ı ħāŧıf gibi senüñ daħı nāgehān baǾżı aĥyānda 

pertev-i envār-ı (12) himmetüñ lemeǾān ve żiyāsıyla ŧarįķ-ı ŧaleb nümāyān olmış iken 

yine fi’l-ĥāl zįr-i seĥāb-ı nisyānda nihān olursa maĥbūs-ı zindān-ı (13) ĥırmān 

olursın. Eyle olıcak bu maķūleye ŧaleb dinilmez ve böyle ŧaleb ile derde dermān 

bulunmaz. Kemā ķāle teǾālā:  َاَِذا ُكلََّما اََضاَء ل 552اَْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا( 14)ُهْم َمَشْوا ٖفيِه َو  

İlāhį, seyyidį ve mevlāy! Bu mücrim ve cānį ķullaruña maĥż fażl ve 

Ǿināyetüñden tevfįķ ve hidāyetüñ bedriķa-i rāh-ı ĥaķįķat idüp (15)  ُ553َيْهِدى اللُّٰه لِنُورِٖه َمْن َيَشاء  
mažharı olan Ǿibād-ı mükerremįn zümresine ilĥāķ buyur. Ve maĥż kereminle śiyānet 

                                                
550 Ten kafes şeklindedir. Beden, girenleri çıkanları aldatmada diken kesilir. T.M. I/1857; Y.K.M. 
I/1849. 
551 Dostların vefası böyle mi olur? Ben burada hapisteyim, siz ise gülistanda ve bahçedesiniz... T.M. 
I/1565; Y.K.M. I/1558. 
552 Bakara 2/20: Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. 
553 Nur 24/35: Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. 
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idüp ( لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن نُور  16َوَمْن لَْم َيْجَعِل اللُّٰه )554  maśdūķı olan tįre-dillerden eyleme. Āmįn, bi 

ĥürmeti Seyyidi’l-mürselįn. Münācāt:  

جرم مایا الهی عفو کن تو   
 ز ا نکه در عالم بسی کردم خطا (17)

 گر ز من ا ید خطا عفو ا ن توست
 خود بهشت یک ارزنی از خوان توست

 هرچه خواهی ا ن کنی، سلطان تویی
555های من درمان توییبر جراحت (18)   

Neŝr: Ey enįs-i üns-i viśāl! Meŝnevį-i Şerįf’de şimdenśoñra Mevlānā 

Ħudāvendigār buyurduķları, ĥaķįr gibi (19) bir faķįr-i bį-çāre ve derd-i yār ile āvāre 

ve sįnesi āteş-i āh ile śad-pāre olan ney şikāyetini ve hicr ve firāķdan ĥikāyetini diñle 

ve def gibi sįne (20) dögüp ve nāy-veş yürek delüp iñle. Anuñçün dimişlerdür: 

Nażm:  

حالش گرفت مرد ا ن است کو زِ نی  
ی زارش گرفتنه به رقّت و ناله  

 مرد ا ن است کو به حق واصل شود (21)
556زین مراتب خوش ورا حاصل شود  

ĶıtǾa:  
 خداوندا مرا توفیق بخشای

 که کار همچنین تا یابد انجام

 به حق مقبلانی کاندر اینجا (22)
 ز مجمل با مفّصل هستشان نام

ای بر ما نظر کناز ا ن می جرعه  
557ایشان را از ا ن پُر ساختی جامکه   

                                                
554 Nur 24/40: Kime Allah nur vermezse, onun için nur diye bir şey yoktur. 
555 İlâhî! Sen bizim günahımızı bağışla, çünkü ben bu dünyada bir hayli günah işledim. Benim 
elimden günah işlemek geliyorsa, senin elinden affetmek gelir; cennet senin sofranda sadece bir darı 
tanesidir. Sen dilediğini yaparsın, sultan sensin, benim yaralarıma dermân sensin.  
556 Er, ney sesi ile hâli değişendir, hüzünlenip inleyen değil. Er, Hakk’a vasıl olan ve bu mertebelere 
ermiş olandır.  
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 هذآ ک تاُب آلمثنوی (23)

Ǿİlm-i şerįfe ħafiy olmıya ki Mevlānā Ħudāvendigār ķuddise sırruhu, bu 

maĥalde müsnedün ileyhi ism-i işāret ile (24) taǾrįfde nükte ķaśd idüp ekmel-i temyįz 

ile įżāĥ ve beyān-ı ĥāli ķurbda olduġına işāret buyurup dirler ki “Ey ŧālibān-ı esrār-ı 

ilāhį! (25) Mütenebbih olıñuz ki evrāķ-ı müctemiǾada olan işbu ebyāt-ı merķūme 

veyāħud źihnde bi’l-ķuvve mevcūde olan umūr-ı maǾlūme, Kitāb-ı Meŝnevį’dür.” 

(26) YaǾnį ıśŧılāĥ-ı şuǾarāda meŝnevį tesmiye olunan şiǾr ķabįlinden olup daķāyıķ-ı 

esmāǿ-i müteķābile ve ĥaķāyıķ-ı eşyāǿ-i tekviniyyeyi mübeyyin (27) ve maǾānį-i 

buŧūn-ı Kitāb-ı Mübįn’dür. 

قین  و  ُهو  آُصوُل آُصول  آُصول  آلّدین   ْشف  آ سرآر  آلوصول  و آلی  فی ک   

YaǾnį ol kitāb-ı Meŝnevį (28) esrār-ı vüśūl ve yaķįnüñ keşfinde erbāb-ı 

nühāyı iħtiyār-ı maĥmūdlarıyla bi’ź-źāt sābıķun bi’l-ħayrāt ile taǾrįf olunan dįnüñ 

(29) uśūlınuñ uśūlınuñ uśūlıdur. YaǾnį 558الاصل ما یبتنی علیه الشی  vefķınca üzerine dįn-i 

mübįn mübtenį olan uśūl-i uśūl-i uśūldür ki (30) 559الشريعة اقوالي والطريقة افعالي والحقيقة احوالي  

feĥvāsınca bu kitāb-ı Meŝnevį’de sāĥa-i sevāĥil-i Ǿibārāta iħrāc olunmış dürer-i 

bevāhir-i (31) vāridāt-ı ġaybiyye ve ġurer-i cevāhir-i zevāhir-i keşfiyyāt-ı 

ķudsiyyedür ki cemįǾ-i enbiyā ve mürselįn, dįn-ı mübįni ol derā-yı aśl-ı envār-ı 

rūĥiyyeden (32) ižhār idüp üśūl ve fürūǾ-ı fıķh ve Ǿulūm-ı iǾtiķādiyye ve bilcümle 

mecmūǾ-ı ġuśūn-ı şerįǾat ve ŝemerāt-ı ŧarįķat ol nūr-ı şecere-i (33) ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye’den müŝmire ve sırr-ı rūĥ-ı Aĥmedį mişkˇātından iķtibās ve istinbāŧ 

olunmışdur.  

ُر ) رُ 56و  ُهو  ف قُه آلله  آلا ْکب  ُر و  ُبرهاُن آلله  آلا ْظه  رُْع آلله  آلا ْزه  ( و  ش   

Ve Meŝnevį-i Şerįf Allāh sübĥānehu ve teǾālānuñ fıķh-ı ekberi ve şerǾ-i 

ezheri ve burhān-ı ažheridür. (35) YaǾnį mücerred nikāĥ ve ŧalāķ ve beyǾ ve şirā ve 

Ǿıtāķ ve umūr-ı Ǿāmmeyi müştemel olan fıķh-ı aśġar olmayup belki tefekkür ve ķıyās 

ve ictihādsız (36) ber vefķ-ı 560َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلًْما  ilhām-ı rabbānį ve ilķā’-i raĥmānįden 

                                                                                                                                     
557 Allah’ım bana yardım et ki işlerim görülsün. Burada özet veya ayrıntılı olarak isimleri geçen 
velilerin hakkı için, onlara sunduğun kadehten bir yudum da bize sun. 
558 “Asıl”, üzerine bir şey inşa edilendir.  
559 Şeriat sözlerim, tarikat amellerim ve hakikat ise hâlimdir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s.4, nr. 1532) 
560 Kehf 18/65: biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 
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žuhūra gelen maǾānį-i ĥaķāyıķ-ı esrāruñ aǾžamıdur. Ve enbiyā’-ı Ǿižāmuñ (37) keşf u 

şuhūd ve vaĥy-i vedūd ile vażǾ itdükleri mine’r-rabbi ile’l-Ǿabd olan śırāt-ı müstaķįm 

ve ŧarįķ-ı ķavįmdür. Ve mücerred delāyil-i Ǿaķliyye-i (38) cüz’iyyeden olmayup belki 

ĥubb-i źātį-i İlāhį’den lāmiǾ ve lāyıĥ olmış delil-i vāżıĥdur.  

ْشكوة م  ُل نُور ه  ك  ث  صباح   م  ْشر ُق آ شرآقا  53) 561فیها م  ن  آلاصباح   ( یُ ر  م  نْو  آ   

Ve Meŝnevį-i Şerįf’üñ meŝel-i nūrı bir mişkˇātuñ miŝālidür ki anda miśbāĥ 

ola; ancılayın miśbāĥ ki kemāl-i işrāķ ile işrāķda (40) śabaĥlar nūrundan enverdür, 

belki envār-ı aśbāĥ bu mişkātuñ nūrundan müstefįđadur, zįrā: mıśrāǾ:  

562ا فتاب معرفت را نقل نیست  
(41) mażmūnı üzre nūr-ı maǾrifetullāhuñ āfitāb-ı dil-tābına ġurūb ve ufūl olmayup 

Ǿumūmen źerrāt-ı mevcūdāt-ı cihān anuñ nuruyla nümāyān olmışdur.  

[13a] (1) Ve cemįǾ-i mükevvenāt ol deryā-yı envāruñ efvācı ve žuhūr-ı 

mecmūǾ-ı taǾyayyünāt ol baĥr-i zaħħāruñ emvācıdur. Elĥāśıl nūr-ı Meŝnevį benüm 

mişķāt-ı cesed ve zücāce-i (2) kevkeb-i dürrį-i ķalbimde   بِيَّة 563َلا َشْرقِيَّة  َوَلا َغْر  kerimesiyle 

taǾrįf buyurulan şecere-i mübāreke-i zeytūne-i Muśŧafaviyye’den müşteǾil olup ber 

vefķ-ı (3) 564  َولَْو لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعلٰى نُور şaǾşaǾa-bār olmışdur.  

نان  ذوآلُعیون  و آلا ْغصان   ناُن آلج   و ُهو  ج 

YaǾnį kāşifü’l-esrār, Mevlānā Ħudāvendigār (4) maǾķūlü menzile-i maĥsūsa 

tenzil ve müsteǾār-ı miheng-i evśāf ve levāzımını maǾķūl olan müsteǾārün-lehe ıŧlāķ 

ve taħyįl idüp buyururlar ki, bu kitāb-ı Meŝnevį (5) źü’l-Ǿuyūni ve’l-aġśān olan 

cenān-ı Ǿārifįnüñ cennātı ve ķulūb-ı Ǿāşıķįnüñ ravażātıdur. 

565( قالوا و ما ریاض الجنة یا رسول الله؟ قال; مجالس العلم.6ارتعوا في رياض الجنة )کما قال صل الله علیه و سلم;   
( قالوا و کیف یمکن هذا 7فاتعدوا فی ظلّها و کلوا من اثمارها ) و روی قال علیه الّسلام; اذا لقیتم شجرة من اشجار الجنة

566فی دار الّدنیانا یا رسول الله؟ قال علیه الّسلام اذا لقیتم صاحب العلم فکاانّما لقیتم شجرة من اشجار الجنة  

                                                
561 Nur 24/35: Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; 
içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. 
562 Marifet güneşini anlatmak mümkün değildir. T.M. II/43; Y.K.M. II/43 
563 Nur 24/35: ne doğuya, ne de batıya ait 
564 Nur 24/35: Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur 
üstüne nur. 
565 Nitekim Resûlullah (a.s.) buyururlar: “Cennet bahçelerinden istifâde edin.” “Cennet bahçeleri nedir 
yâ Resûlullah?” dediklerinde, “İlim meclisleridir.” buyudular. (Tirmizî, Daavât, 82) 
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Pes ber mūceb-i ĥadįŝ-i Nebevį (8) mecālis-i Ǿilim, riyāđ-ı cennet ve 

ħudāvendān-ı Ǿilm ü maǾrifet şecere-i behiştten Ǿibāret olduysa, Meŝnevį-i Şerįf daħı 

cinān-ı cenān-ı erbāb-ı maǾrifet (9) ve Mevlānā Ħudāvendigār dıraħt-ı mevzūn-ı 

bostān-ı muĥabbet olduġı muĥaķķaķ ve müŝbet olur. Ǿİlm-i şerįfe ħafiy olmaya ki, 

Ǿind-i aśĥābi’ş-şuhūd ve’l-vicdān (10) cennet iki kısma münķasım olup bir ķısmına 

behişt-i āfāķį ve ācil ve bir ķısmına behişt-i enfüsį-i Ǿācil iǾtibār olunmışdur. Pes 

cennet-i āfāķıyye-i ācile ķıyāmet-i kübrā (11) ve ŧāmme-i Ǿužmāda olur ki ol yevm-i 

maǾhūd erkān-ı çār-gāne-i kāyināt olan esmāǿ-i źātiyyeden ǾAlįm ve Ĥayy ve Ķadįr 

ve Mürįd isimlerinüñ edvār-ı (12) erbaǾa-i źātiyyeden devre-i vāĥidenüñ intihā’-i 

śarāĥat-ı ĥükm-i ferdāriyyesinden Ǿibāret olup, çün ki esmāǿ-i meźkūreden bir ismin 

iķtiżā (13) ve terbiyesi münķażį ola, aña nefħ-i evvel iǾtibār olunur. Ve devre-i 

mezbūreye müntesibe olan ecrām-ı semāvāt ve ecsām-ı Ǿāliyāt ve edvār-ı (14) 

mezbūre eflākinüñ retķ ü fetķı źikr olunan nefħ-i evvele müterettep olduġına bināǿen 

devre-i meźkūrenüñ aǾyānı temāmen müntefį ve muħtefį olup devre-i (15) 

śarįĥiyyeden devre-i ħafiyye-i żımniyye ĥükmüne intiķāl iderler. ve aǾyān-ı müntaķil 

ve münhānuñ cümlesi fāniye olduķda 567 َلَِمِن الُْمْلُك الَْيْوم ħiŧābına (16) 568 ِار  cevābı لِلِّٰه الَْواِحِد الَْقهَّ

virilüp cemįǾ-i aĥvāl-i žāhire ve bāŧıneden müntefiye ve muħtefiye olan tamām-ı 

aǾyān-ı devre-i meźkūre devre-i ħafiyye-i żımniyye[dür] ki (17) nefħ-i ŝānį andan 

ibāretdür. BaǾde’l-intiķāl devre-i uħrāda žuhūr idüp her biri kemāllerine lāyıķ 

derecāta nāyil olurlar. Ve vāśıl-ı kemāl olmayanlar (18) derekāt-ı ĥırmān-ı naķś ve 

nekebāt-ı nįrān-ı źülde pes-mānde olup ĥālet-i mezbūre-ye yevm-i mevǾūd ve rūz-ı 

ķıyāmet taǾbįr iderler. Ve ķıyāmet-i (19) mezbūrenüñ žuhūrı āfāķį-i tedrįcį ve 

küllįdür. Ammā ķıyāmet-i cüz’iyye-i defǾiyye-i āfāķıyye oldur ki ber muķteżā-yı 

naǾt-ı imkānį Ǿālemüñ aǾyānı ve bu devrenin (20) ekvānı be-herdem tecelliyāt-ı nūr-ı 

cemāliyye ile mevcūde iken tecelliyyāt-ı žılliyye-i celāliyye ile maǾdume ve mefķūde 

olurlar ve bu nevǾi ķıyāmetüñ žuhūrı (21) retķ ü fetķ-i semāvāt ve tetābuǾ-ı eşrāt ve 

emārāta muĥtāc olmaz. Pes ķıyāmet-i āfāķį cemįǾ-i aǾyān-ı devrenüñ mevt-i 

ŧabįǾįlerine mebni olduġı gibi (22) ķıyāmet-i enfüsį daħı tamām-ı ĥavāśś ve ķuvā ve 

                                                                                                                                     
566 Rivayet edilir ki: Efendimiz şöyle buyurdu: Eğer cennet ağaçlarından bir ağaç görürseniz onun 
gölgesinde oturun ve meyvesinden yiyin. Bunun üzerine ashab “Bu, dünya hayatında nasıl mümkün 
olur ya rasulallah?” diye sırdular. Bunun üzerine şöyle buyurdular: Eğer ilim ehli birine rastlarsanız 
bilin ki cennet ağaçlarından birine rastlamış gibisinizdir. 
567 Mü’min 40/16: “Bugün mülk (hükümranlık) kimindir?...” 
568 Mü’min 40/16: “...Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah'ındır.”  
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mebādi’-i idrākāt-ı cevāriĥ ve aǾżā ve nefs ü hevānuñ mevt-i irādįsine mebnįdür. Ve 

cennet-i āfāķiyye (23) śūret-i cemǾįyyet-i kemālāt-ı źātiyye ve śıfātiyye ve 

esmāǿiyyeden Ǿibāret olup her bir devrenüñ aǾyānı bi’n-nevǾ mütteĥid ve bi’ş-şaħś 

müteġayyir ve müteǾaddid olduġı gibi (24) cennet-i āfāķiyye daħı bi’n-nevǾ vāĥid ve 

aǾyān ve eşħāśa iǾtibār ile müteǾaddiddür. Kemā vuride:  اّن الله تعالی خلق ا دم فی سبعة ا ماد و نحن
569فی الامد الاخیر   

(25) Ve “Emed” şol dehr-i ŧavįldür ki anuñ iĥśāsına Ĥaķ’dan ġayrı kimse 

ķādir olmaz. Pes mevt-i irādį ile duħūl müyesser olan cennet-i enfüsį ġālib-i iĥtimāl 

(26) bu cennet olmaķdur. Veyāħud iħtilāfāt-ı keŝerāt-ı ĥālāt ve tenevvuǾāt, Ǿuluvv-i 

maķāmāt ĥasebiyle 570غطا ما ازددت یقینالو کشف ال  ile işāret (27) olunan cennet ola. Ve bu daħı 

cāyizdür ki iħtilāfāt-ı iķtiżā’āt-ı edvār ve irtiżā’āt-ı ekvār ĥasebiyle cümlesi bi’n-nevǾ 

mütteĥid ve bi’ş-şaħś müteġāyir (28) ve müteǾaddid ola. 571الله اعلم بحقیقة الحال   

Ve ķıyāmet-i āfāķį ŧıbaķınca ķıyāmet-i enfüsį daħı hem küllį-i tedrįcį ve 

hem defǾį olur. Ve Ǿinde’t-taĥķįķ cennet-i enfüs daħı (29) tecelliyyāt-ı esmāǿ-i 

erbeǾanuñ āŝārıdur ki iķtiżā’-i nūr-i cemāl ve irtiżā’-i žıll u celāl ĥasebiyle min 

ĥayŝü’ž-žāhiri ve’l-bāŧın nevǾayne münķasım olup (30) biri śūrį ve biri maǾnevį olur. 

Kemā ķāle teǾālā:  ِ572َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِّٖه َجنََّتان  ammā bu tecelliyāt-ı çār-gāneden daħı ikisi 

aǾlādur ki źātiyye ve śıfātiyyedür. (31) Ve ikisi ednādur ki efǾāliyye ve āŝāriyyedür.  

Āh ey ŧālib-i cennet ve rāġıb-i raĥmet! Bu saǾādet-i sermedį ve devlet-i 

ebedįnüñ şerįŧa-i vuśūl ve źeriǾa-i (32) ĥuśūli žāhiren ve bāŧınen ve śūreten ve 

maǾnen ħalķ ve keŝretden ħalvet ve ehl-i dünyā ile ħalŧadan Ǿuzlet ve şehevāt-ı 

nefsāniye ve leźźāt-ı cismāniyyeden iǾrāż-ı (33) küllį ile kemāl-i śavfet ĥuśūle 

getürmekdür. İmdi derecāt-ı mezbūreye irtiķā murād ise vech-i meşrūĥ üzre Ǿamele 

beźl-i himmet ķıl. 

ْین  ) بیلا  56فیها ع  ْلس  ی س  مَّ ( تُس   

Ey nevr-i ĥadįķa-i Ǿālem ve nūr-ı ĥadeķa-i ādem! İşbu cinān-ı cenān-ı 

Ǿārifān şāmil olduġı enhār-ı maǾneviyyeden bir Ǿayn-ı ĥayāt (35) vardur ki, Ǿinde 

ebnāǿi’s-sebįl aña selsebįl tesmiye olunur. YaǾnį ĥażret-i Mevlānā’nuñ nūş itdügi 

                                                
569 Allah teala Hz. Adem’i sekiz aşamada yaratmıştır. Bizler son aşamadayız. 
570 Hz. Ali: Perde kaldırılsa bile imanım artmaz. (Hilyetü’l-Evliyâ, XIV, s. 203) 
571 Halin hakikatini en iyi Allah bilir.  
572 Rahman 55/46: Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet 
vardır. 
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raĥįķ-ı reķrāķ-ı Ǿışķ-ı ilāhį ve bāde-i müşāhedāt-ı eźvāķ-ı (36) nā-mütenāhį ŧarįķ-ı 

Ĥaķķ’a ķadem-i śıdķla sülūk iden teşne-leblerüñ ĥulķūm-ı cenānına dest-i sāķį-i 

bezm-i vaĥdetden ilķā olunur.  

قامات  ) د  آ ْصحاب  آلم  نْ قیلا   (53و  ع  ُن م  قاما  و  آ ْحس  ْیر  م  رآمات  خ  ک  و  آلْ  

Ve ol Ǿayn-ı selsebįl, aśĥāb-ı maķāmāt ve kerāmāt ķatında maķāmen ħayrlu 

ve maķįl cihetinden aĥsendür. (38) Maķįl ķaylūledendür ki, nıśf-ı nehārda olan 

istirāĥate dirler. Ammā bir istirāĥat ki śūreten ħˇāb ve maǾnen Ǿinde işrāķı’t-tecellį 

keŝreti vaĥdetde (39) ve vaĥdeti keŝretde müşāhede ile ġayriyyet mürtefiǾ olup 

izdiĥām-ı keŝerātdan istirāĥatdur, ve aśĥāb-ı maķāmāt erbāb-ı temkin ve erbāb-ı 

kerāmāt (40) aśĥāb-ı ħavāriķ-ı Ǿādātdür. Zįrā ehl-i kerāmāt seyr-i śıfātda ve 

televvünāt-ı taǾayyünātda olup erbāb-ı temkįn fānį fi’ź-źāt olmaġla (41) kerāmāta 

iltifātları yoķdur.  

بون  آ ْشر  ُکلون  و ی  ا  لا برآُر فیه  ی   

Meĥāsin-i efǾāl ile ārāste olan zümre-i ebrār, bāġ-ı cenān ve cinān-ı [13b] 

(1) revān olan ebyāt-ı Meŝnevį’den yirler ve içerler ve neşv ü nemā bulurlar. YaǾnį 

ķaŧǾ-ı merātib idüp medāric-i aħyāra irtiķā ve belki maǾāric-i aĥrār ve şeŧŧāra (2) 

iǾtilā iderler.  

بون   ْطر  فر حون  و  ی  ُه ی  نْ  و آلا حرآُر م 

Ve ribķa-i rıķķiyyet-i ķuyūd-ı žulümāniyye ve ĥucüb-i nūrāniyyeden āzād 

ve tecelliyāt-ı subuĥāt-ı vech-i (3) eĥadįyyü’ź-źāt ile dil-şād olan zümre-i aĥrār ve ol 

Ǿayn-ı selsebįlden nūş-i cān idüp fereĥ-nāk ve keyfiyyet-i ceźebāt ile ŧarab-nāk olur. 

(4) Kemā vuride:  
( لا 5اذا خلصوا صلوا و اذا صلوا )ان لله شراباً لاولیائه اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تابوا و اذا تابوا ذابوا و اذا ذابوا خلصوا و 

573فرق بینهم و بین الله.  

ل  ف رعون  و  آلْکافرین   لی آ  ْسرة  ع  ْصر  شرآب  ل لّصابرین  و  ح  نیل  م    و  ُهو  ک 

Ve Meŝnevį-i Şerįf’üñ cā-yı menįǾ ve feżā-yı vesįǾinden (6) cereyān iden 

Ǿayn-ı selsebįl śırāŧ-ı ķavįm üzerinde ķadem-i śıdķ-la muśāberet ve Mūsā-yı vaķte 

                                                
573 Allah’ın bir şarabı vardır ki o evliyası içindir, ondan içerlerse sarhoş olurlar, sarhoş olurlarsa tevbe 
ederler, tevbe ettiklerinde ise erirler, eridiklerinde ise biterler, bittikleri zamanda ise namaz kılarlar 
işte o halde onlarla Allah arasında fark yoktur. 
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ittibāǾ ve iŧāǾat eyleyen ķavāfil ve revāĥil-i ŧarįķate (7) şarāb-ı rūĥ-efzā ve Ĥaķķ’ı 

ketm ü setr iden münkirāna ķayĥ ve dem-i şaķā ve cānlarına renc ü Ǿanādur. YaǾnį 

FirǾavniyān ve Ķıbŧıyān her bār ki āb-ı Nįl’den nūş (8) itmek murād itseler dem-i 

sürħ ve āl ve İsrā’įliyān nūş itseler āb-ı zülāl olmaġla Ķıbŧıyān bu ĥālden bįzār ve 

bilāħire Sıbŧiyān ile meǾan (9) ķadeĥ-i vāĥidden içmek temennā idüp meǾa źālik 

Sıbŧiyān’uñ nūş itdügi āb-i zülāl ve Ķıbŧıyān’uñ içdügi dem ve nekāl olurdı. Keźālik, 

beyt:  

فزا  ست این حدیث جانا ب نیل (10)  
574یا ربش در چشم قبطی خون نما  

neŝr: vefķınce evānį-i ebyāt-ı Meŝnevį’de derc olunan dürer-i maǾnevį mānend-i (11) 

āb-ı nįl meźāķ-ı aśĥāb-ı Ǿışķda şerāb-ı nāb ve dehān-ı esmāǾ-ı bį-meźāķ-ı erbāb-ı 

inkār ve fısķda ħūn-ābdur deyü Mevlānā Ħudāvendigār bu emr-i (12) ġarįbi iŝbāta 

āyet-i kerįme įrād idüp bi-ŧarįķi’l-istişhād buyururlar ki:  

ما قال   لُّ ب  آلله ک  ثیرآ  ت عالی یُض  هدی ب ه  ک  ثیرآ  و  ی  ه  ک   

Nitekim (13) Ĥaķ teǾālā ĥabįbi Muĥammedini’l-Muśŧafā’ya źikr olunan 

āyet-i kerįmeyi inzāl idüp ve ber feĥvā-yı 575(14) اِنَّ اللَّٰه َلا يَْسَتْحٖي اَْن يَْضرَِب َمثًَلا َما َبُعوَضًة فََما فَْوقََها 

Ķurǿān-ı Ǿażįmde “beǾūđe” ve “mā fevķe beǾūde” ile đarb-i meŝelden istiĥyā ķılmaz 

ve Ĥaķ celle ve Ǿalā ol meŝel sebebi ile niçeleri ıđlāl ve niçeleri (15) hidāyet ider. Ve 

ber feĥvā-yı  َ576َوَما يُِضلُّ بِٖه اِلَّا الَْفاِسٖقين  Ķurǿān-ı kerįmde beyān buyurılan meŝel ile Ĥaķ Ǿazze 

ve celle iđlāl irāde eylemez, illā dįn (16) ve ŧāǾatdan ħurūc iden feseķanuñ ıđlālini 

irāde buyurur. Pes küffār ve munāfıķįn aĥkām-ı Ķurǿāniyye’ye ittibāǾ itmeyüp redd 

ve inkār üzre olduķları (17) ķāriĥ-i celālet-i şān-ı Ķurǿān olmayup belki iķrār iden 

śādıķlar ile inkār iden münāfıķlaruñ beynini fāriķ olduġı cümle-i muǾcizāt-i bāhire-i 

Ķurǿāniyye’dendür.  

(18) Hemçünān Meŝnevį-i Şerįf’üñ daħı maǾānį-i buŧūn-ı Ķurǿān olan esrār-

ı ĥaķāyıķ-nikātından muĥtecib olan nā-müsteǾiddlerüñ iĥticāb ve ĥırmānı kendülerüñ 

(19) taķśįrātı ve āfitāb-ı cān-tābınuñ kemāl-i ķuvvet-i eşiǾǾa-i envārındandur.  

                                                
574 Bu cana can katan söz Nil suyudur, Ya Rabbi sen onu Kıbti’nin gözünde kan olarak göster! T.M. 
IV/3431; Y.K.M. IV3424. 
575 Bakara 2/26: Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten 
çekinmez. 
576 Bakara 2/26: Onunla ancak fasıkları saptırır. 
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Beyt:  

پره چشمگر نبیند به روز شب  
577ی ا فتاب را چه گناه؟چشمه  

Neŝr: Ĥaķķā ki ķaśd-ı gezend-i (20) raħne-gerden esās-ı şerǾ-i metįne ħalel 

ve teŧarruķ-ı daħl ve iǾtirāż ile şān-ı şāriǾ-i güzįne naķś u zelel vāķiǾ olmaduġı gibi 

Ǿadem-i fehm ile Meŝnevį-i (21) Şerįf’e iǾtirāż ve inkār idenlerden daħı eger ol kitāb-

ı zįbāya ve eger şān-ı Mevlānā’ya nuķśān gelmez.  

فاءُ  لاءُ )لما فیو  آ نَُّه ش  دور  و  ج  ( آلا ْحزآن  44آلصُّ  

Ve Ǿinde’t-taĥķįķ bu Meŝnevį-i bedreķa-i tevfįķ ber mıśdāķ-ı kerįme-i  قَْد
ُدورِ  578َجاَءتُْكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاءٌ لَِما فِى الصُّ  esķām-ı śudūra (23) maĥż şifā ve jeng-i ālām u 

aĥzāna Ǿayn-ı cilādur. 

ّشاُف آلُقرآ ن   و  ک 

Ve Meŝnevį-i Şerįf esrār-ı maǾānį-i buŧūn-ı Ķurǿāniyye’yi kemāl-i įżāĥ-la 

keşşāfdur. (24) Ĥaķķā ki Ķurǿān-ı Ǿażįmu’ş-şānuñ estār ve ħafāyāsında vediǾat 

buyurılan rumūz-ı esrār-ı rabbāniyye ve künūz-ı envār-ı sübĥāniyye ki Ǿavālim-i 

melekūt ve mülk (25) ve nāsūt ve āfāķ ve enfüsde naśb olunan rāyāt-ı āyāt-ı lāhūt ve 

mecālį-i keŝerāt-ı esmā ve śıfāt-ı eĥaddįye’ź-źātuñ ħabāyā-yı ceberūtı (26) 

ġavāmiżindendür. Anları keşf ü Ǿıyān ve įżāĥ u beyān itmekde Meŝnevį-i Şerįf’den 

eblaġ bir kitāb daħı olmaķ mutaśavver degüldür.  

ةُ  ع  س  آلا ْرزآق  و  ت طییُب آلا ْخلاق   (43) و   

Ve Meŝnevį-i Şerįf muŧahhirü’l-ķulūb ve müzekkįyü’n-nüfūs ve 

müferrįcü’l-ġumūm ve’l-kurūb olduġı cihetden erzāķ-ı (28) śuveriyye ve aķvāt-ı 

bedeniyye gibi Ǿulūm ve maǾārif-i dįnįyye ve eźvāķ ve eşvāķ-ı rūĥāniyyenüñ 

müvesevviǾ-ı erzāķı ve ekdār-ı beşeriyye ve ednās-ı nefsāniyyeden (29) tehżįb-ı śıfāt 

ve tekmįl-i żāta müteǾallıķ aħlāķı muŧayyibdür.  

ٍة  ر  ر  رآمٍ ب  ٍة ک  ر  ف  ْیدی س  ا   ب 

                                                
577 Yarasanın gözü gündüz görmüyorsa güneşin suçu nedir? (Gülistân) 
578 Yunus 10/57: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol 
gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi. 
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Lafż-ı sefere bi-maǾne’el-kātib olan cemǾ-i sāfirdür ve berere (30) nekū-

kārān maǾnāsına cemǾ-i bārrdür. Ve bi-eydį kelimesinde olan bā’-i cārrenüñ 

müteǾallıķı muķadder-i mektūb olup cār meǾa’l-mecrūri maĥźūf ile (31) “innehu 

şifā’un” cümlesinden olan “inne” ĥarfinüñ ħaber-i baǾde’l-ħaberidür. Ve aħbār-ı 

sāyire Ǿaŧf ile įrād olunup ve bu cümle-i aħįre bilā-Ǿaŧf įrād buyurulmaķ (32) 

nükteden ħālį degüldür. Ve sefere-i kirām-ı berere Kitābullāh’ı levĥ-i maĥfūżdan 

istinsāħ iden melāyike-i Ǿulviyyedür. Ħulāśa-i kelām Mevlānā Ħudāvendigār (33) bu 

maǾnāyı ifhām iderler ki Meŝnevį-i Şerįf keşşāf-ı rumūz-ı envār-ı Ķurǿāniyye olduġı 

cihetden min ĥayŝü’l-maǾnā anuñ nüvįsendegānı daħı sefere-i (34) kirām-ı berere 

olur. Veyāħud bu maǾnā daħı vecihdür ki aħfā-yı ħafāyā-yı rūĥumdan icmālen laŧįfe-

i sırrıma nüzūl idüp kürsį-i śadrımda levĥ-i maĥfūż-ı ķalbime (35) Ǿalā vechi’t-tafśįl 

münteķış olan esrār-ı maǾānį-i Meŝnevį-i Şerįf’i nefs-i nāŧıķa ķalem-i aǾlā-yı Ǿaķl-ı 

maǾād ve midād-ı devāt-ı dehān-ı reşād ile kāġıź-ı (36) ķavālib-i ĥurūf ve elfāża 

nivişte ve silk-i zebān-ı zemzeme-perdāza der-rişte ķılup gerden-bend-i terekkübāt 

itdügi dürer-i manżūmeyi sefere-i berere-i nevǾ-ı (37) insānįden olan ebrār ve 

aħyāruñ nūr-ı ĥadeķa-i cānı ve aĥrār ve şeŧŧāruñ nūr-ı ĥadįķa-i cenānı melik-ħaślet ve 

ǾAlį-sįret aǾnį Ĥüsāmüddįn serįǾu’l-kitābe (38) daĥı silk-i tasŧįre muntażım ķılup 

nuķūş-ı kelimāt-ı ķudsiyyeyi der-ĥāl raķam-zede-i ħāme-i miskkįyeti’l-ħitām itdiler 

dimek ola.  

ُه )و  سَّ م  ْمن عون  آ ْن لای  رون  53ی  هَّ ( آلّا آلُْمط   

Ve ol sefere-i berere ŧabįǾate muvāfaķat ve hevāya mütābaǾat idüp leźźāt-ı 

nefsāniyye ile mütedennis olan erbāb-ı televvünātı (40) menǾ ve redd iderler, tā ki 

deniyyü’l-himme ve ķaśįrü’n-nażar ve źelįlü’n-naħve ve esįrü’ş-şehve ve ārā-yı 

bāŧılesi ile muǾceb ve bi ĥasebi’ź-źāt ve’ś-śıfāt fāsid (41) ve müfsid olanlaruñ dest-i 

nā-pāk ve ķabża-i çirk-nākları muħadderāt-ı ebkār-ı esrārınuñ źeyl-i Ǿiśmet-i 

envārına mess itmeyüp illā śıfāt-ı beşeriyyeden pāk [14a] (1) ve tįz-fehm u serįǾu’l-

idrāk ve śābir ve şākir u selįm ve mütesellim ve Ǿaliyyü’l-himme u daķįķu’n-nażar ve 

laŧįfü’ŧ-ŧabǾ olan maĥmūdu’l-ħiśāl ve kerįmü’l-fiǾāller teşebbüŝ eyleyeler. 

ْن ر بِّ آلعال مین (2) زیل  م   ت نْ
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Ve bu Meŝnevį-i Şerįf, rabbü’l-Ǿālemįn olan perverdigār-ı żü’l-celāldan 

leyletü’l-ķadr subuĥāt-ı vech-i cemālde defǾaten vāĥideten (3) āsumān-ı ķalbe nüzūl 

idüp baǾd ez-ān tedrįcle Ǿalā ķadri’l-ĥāceti vesāŧat-i Cebrįl-i Ǿaķl ile zemįn-i lisāna 

mebǾūŝ olan resūl-i nuŧķ ve ibārete bi-tarįķi’l-feyżi (4) ve’l-ilhām tenezzül itmişdür. 

Ĥaķķā ki ilā yevmi’l-ķıyām her devrde śāĥib-i zamān olan kāmil insānuñ ķalbi kitāb-

ı rabbānį ve Ǿaķl-ı külli cebrįl meŝābesindedür. Nitekim (5) Mevlānā Ħudāvendigār 

Meŝnevį-i Şerįf’de buyurur: Nażm: 

 پس به هر دوری ولیی قایم است 
579تا قیامت ا زمایش دایم است  

 او چو نور است و خرد جبریل اوست 
  580و ا ن ولیّی کم از او قندیل اوست (6) 

ست و نه خوابست و نه رملاین نه نجم  
581وحی حق، والله اعلم بالصواب  

ه   ْلف  ْن خ  ْیه  و  لا م  د  ْین  ی  ْن ب  ُل م  تیه  آلباط   لایا 

(7) Ve bu Meŝnevį-i Şerįf’e ķabl ü baǾdından ve pįş ü pesinden bāŧıl gelmez. 

YaǾnį tilķā’-i nefsden olmayup ilķā’-i Rabbānį olmaġla ber feĥvā-yı ( 8َوقُْل َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق )
582الَْباِطَل َكاَن َزُهوقًاالَْباِطُل اِنَّ   ĥayyiz-i vāĥidde eżdād cemǾ olmaz.  

مین   ُم آلّرآح  ْرح  ْیر  حاف ظا  و  ُهو  آ  ُه فالله خ  ْرقُبُ ْرُصُدُه و  ی    و  آللُه ی 

Ve Allāh sübĥānehu (9) ve teǾālā fażl ve iĥsānından anı śıyānet ve ĥavme-i 

ĥimāyesinde ĥıfż ve ĥimāyet ider. Zįrā Ĥaķķ celle ve Ǿalā ħayrü’l-ĥāfıżįn ve 

erĥamu’r-rāĥımįndür ki Ǿibādına beźl (10) itdügi niǾam-i ferāvānına nihāyet ve 

iĥsān-ı bį-pāyānına ġāyet olmaz. Ve bir pādişāh-ı lā-yezāldür ki eśnāf-ı aǾŧāf ve 

elŧāfında miķdār źerre ġareż ve Ǿıvaż (11) taśavvur olunmaz. ŞiǾr:  

                                                
579 Her dönemde bir veli vardır ve imtihan kıyamete dek sürecektir. T.M. II/818; Y.K.M. II/813. 
580 O, ışık gibidir ve akıl onun Cebraili’dir. Ondan aşağıdaki veli ise ığşığını ondan alan kandildir. 
T.M. II/821; Y.K.M. II/817. 
581 Bu ne astroloji, ne fal ne de rüyadır. Allah’ın vahyidir, doğrusunu Allah daha iyi bilir. T.M. 
IV/1853; Y.K.M. IV/1846. 
582 İsrâ 17/81: De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur." 
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الاعطا كالمن ل كالامر ل كالخلق ل كل  
القدرة كالعّز ل كالاشیاء ل كل كالمل كل  

التعظیم یا ظاهر كالتّنزیه یا طاهر، ل كل  
القوة كالحول ل كالتقدیر یا قادر ل كل (12)  

الکرسی كالعرش ل كالمجد ل كالعّز ل كل  
الغرّة كالقهر ل كالوعد ل كالصدق ل كل  

یا منعم لك التّوفیق یا محسن الانعام كل (13)  
 لك الافضال یا مفضل لك الجار لك الحشمة

 لك التّوحید یا واحد، لك التّمجید یا ماجد
583لك التّحمید یا حامد لك العلم لك الحکمة  

(14) Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Mevlānā Ħudāvendigār bu kitāb-ı mecmeǾu’l-esrārı 

elķāb-ı kitāb-ı müfettiĥü’l-ebvāb ile mülaķķab itdikden śoñra silk-i taĥrįre muntażım 

olmadıķ (15) niçe elķābı daħı olduġına işāret idüp buyururlar ki:  

ُه آل ب  قَّ ُر ل  لقاب  آُخ  ُه آ  له ت عالیو  ل   

Bu kitāb-ı Meŝnevį içün veyāħud Çelebį Ĥüsāmüddįn içün (16) elķāb-ı 

meźkūreden mā-Ǿadā niçe elķāb daħı vardur ki ol elķāb ile Ĥaķķ celle ve Ǿalā 

mülaķķab buyurmışdur. Laķķabehullāhu bihā taķdįrinde olup mevśūfa (17) rāciǾ olan 

żamįr li-ecli’l-iħtiśār maĥźūfdur. Pes Mevlānā Ħudāvendigār buyururlar ki sābıķu’ź-

źikr olan elķāb daħı elķāb-ı ilāhiyyeden baǾżıdur (18) ve elķāb-ı rabbāniyyenüñ 

cümlesini źikr itmedik.  

لیل   لی هذآ آلق  ْرنا ع   و  آقْت ص 

Ve şu elķāb-ı ķalįle-i meźkūre üzerine iķtiśār itdik.  

لیُل  ثیر  ( 33)و  آلق  لی آلک  ُدلُّ ع  ی   

                                                
583 Yaratma senindir, işler senin elindedir, her türlü lütuf ve ikram sendedir. Mülk senin, eşya senin 
izzet ve kudret sendedir. Tenzih sana ey tahir olan tazim sana ey zahir olan! Takdir senin ey kadir, güç 
ve kuvvet sendedir. İzzet ve şeref sende arş da kürsü de senindir, doğruluk senin vaat senin kahru izzet 
sendedir. Ey nimet veren nimetler senin tevfik senden ey ihsan sahibi, faziletler senindir haşmet ve 
azamet senindir. Tevhid sana ey bir olan macid olan şeref vermek elindedir. Ey kendisine hamd 
edilen, hamd sanadır ilim ve hikmet sendedir.  
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Ĥāl bu ki ķalįl keŝįre delālet ider.  

دیر   لی آلْغ  ُة ت ُدلُّ ع   و  آلُجْرع 

Ve şirebe-i vāĥide mecmaǾ-ı mā olan ġadįre delālet ider.  

ُة ت ُدلُّ  ْفن  بیر.( 42)و  آلْح  ر  آلک  ْید  ب  لی آلْ ع   

Ve bir ķabża gendüm ħarman-i kebįrüñ nümūnesi olur.  

ْلخی ین  آلب  ّمد  بن  آلُْحس  ُد بن  ُمح  مَّ ة  آلله  ت عالی ُمح  عیُف آلُْمحتاُج آ لی ر ْحم  ْبُد آلضَّ ع  ُقوُل آلْ  ی 

(21) Ve faķr-ı źātį ile vücūd-ı mevhūmundan fānį ve muĥtāc-ı raĥmet-i 

sübĥānį olan Ǿabd-i żaǾįf Muĥammed bin Muĥammed bin Ĥüseyini’l-Belħį aydur ve 

recā ider ki:  

ُه  نْ ل  آللُه م  بَّ  ت ق 

(22) Allāĥ sübĥānehu ve teǾālā ĥüsn-i ķabūl ile Ǿamel-i Meŝnevį’yi ķabūl 

buyura ki cenāb-ı Ĥaķķ’a teveccüh-i tām ile tevcįh-i ķalb idüp  

ثْنویّ  نْظوم  آلم  ْدُت فی ت ْطویل  آلم  ه   آ ْجت 

(23) Taŧvįl-i manżūm-ı Meŝnevį’de ictihād ķıldım. Cümle-i “ictehidtü” 

maķūl-i ķavldur. YaǾnį seyr ilallāh ve maǾallāhdan seyr fillāh evcātına iǾtilā ĥuśūle 

gelinceye degin (24) ictihād-ı śūrį ve maǾnevį idüp ifnāǿ-i vücūd ve fenāǿ-i fenā ve 

beķā billāh Ǿarż-ı cemāl itdikde keşf ve įķān ve źevķ ve vicdān ile vāķiǾ olan “farķ 

(25) baǾde’l-cemǾ” ve seyr Ǿanillāh ĥālinde mertebe-i ķurb-i ferāyiżden manżūm-i 

Meŝnevį nümāyān olup ĥįn-i nażmda irādet-i cüz’iyye-i beşeriyyenüñ medħali 

olmamışdur. (26) belki  584الله ینطق علی لسان عمران  ķısmından olup ilhām-ı rebbānįdür.  

ر   رآئ ب  و  آلنّوآد  لی آلغ  ل ع  ُمْشت م   آلْ

Ol manżūm Meŝnevį bir mecmūǾa-i müctemiǾa-i esrār-ı (27) maǾneviyyedür 

ki ġarāyib-i işārāt ve nevādir-i ĥikāyātı müştemeldür.  

                                                
584 Allah, Ömer’in ağzından konuşuyor.  
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قالات  و  دُ  ر  آلْم  لالات  و  ُغر  ر  آلدَّ ر   

Ancılayın Meŝnevį ki ġurer-i vāżıĥa-i maķālāt-ı rūĥiyye (28) ve dürer-i 

lāyiĥa-i delālāt-ı ķudsiyyeyi müştemildür.  

ُعبّاد   دیقة  آلْ ریقة  آلُزّهاد  و  ح   و  ط 

Ve ol Meŝnevį-i MaǾnevį ķulūb-ı ŧāhireleri ĥubb-i dünyādan berį (29) belki 

zühdden daħı zāhid-i Ǿārįlerüñ ŧarįķa-i ķudsiyye ve Ǿibādet-i bedeniyye ve rūĥiyye 

eyleyen Ǿūbbād-ı śūrį ve maǾnevįlerüñ ĥadįķa-i ünsiyyelerini müştemildür.  

عانی (30) ثیرةُ آلْم  بانی ک   ق صیرةُ آلم 

YaǾnį ber vefķ-ı “ħayru’l-kelām mā ķalle ve delle”585 mebānįsi ķaśįre ve 

maǾānįsi keŝįre cevāmiǾul-kelimdür. Ve her beyti, beyt:  

است بیت من بیت نیست اقلیم  
586بهر ارشاد خلق و تعلیم است (31)  

neŝr: vefķınca defter-i erķām-ı mülk ve melekūt ve irşād ve taǾlįm-i rāh-ı ceberūtdur. 

دی  ن دی و  ُمْعت م  یِّدی و  س  ست دعاء  س  کان  لا  ی (54) و  م  د  ومی و  غ  ة  ی  خیر  دی و  ذ  س  ْن ج  آلّروح  م   

YaǾnį źaħįre-i vużūĥum ve sermāye-i fütūĥum ve cesedümde rūĥum 

menzilesinde olan seyyid ve senedüm ve kemāl-i muǾtemedüm (33) Çelebį 

Ĥüsāmüddįnüñ istidǾāsı ile söyledüm.  

ةُ آلعارف ی و  آلیقین  ُو ُهو  قُْدو  ُهد  ین  آ ماُم آلْ  

Ve müstedǾį-i Meŝnevį olan senedim ol şeyħ-i güzįn, (34) muķtedā-yı 

Ǿārifįn ve imām-ı hüdā ve yaķįndür. 

ی میُن آلُْقلوب  و  آلنُّه  و ری آ   ُمغیُث آلْ

Ve ĥįn-i istiġāŝede żāhiren ve bāŧınen dermāndegān-ı ħalķa ve sergeştegān-ı 

(35) bevādį-i faķra feryād-res ve ħazāyin-i nuķūd-ı cevāhir-i ķulūbuñ ħāzin-i emįni 

                                                
585 Sözün hayırlısı az ve öz olanıdır.  
586 Benim şiirim şiir değil, iklimdir ve halkın irşadı ve eğitimi içindir. (Hadîka-i Senâî) 
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ve defāyin-i dürer-i Ǿuķūd-ı Ǿuķūl-i fuĥūluñ ĥāfıż ve śāǾinidür. YaǾnį ĥavāss ve 

meşāǾirini (36) ol reh-nümā-yı dįnüñ dest-i irşād ve terbiyesine teslįm iden mürįdlere 

ŧarįķ-ı hidāyet ve rāh-ı tevfįķ ve Ǿināyeti iżāĥ ve Ǿaķabāt-ı nefs ve derekāt-ı (37) 

vesāvis-i hevācisden kemāl-i ĥimāyet ile ıślāĥ ve iflāĥ idicidür.  

ت ه ریَّ ت ه  فی ب  ْفو  ت ه  و  ص  لیق  ین  خ  ُة آلله  ب  دیع   و 

Ve ol Şeyħ-i dįn beyne’l-ħalįķa (38) Ĥaķķ’uñ emāneti ve ħalāyıķ içinde 

güzįde ve muħtārıdur.  

ه یِّ صایاُه ل نب   و  و 

Ve ol imām-ı hüdā ve yaķįn Allāh’uñ ĥabįbi ve derdlü göñüllerüñ ŧabįbi 

(39) ĥażret-i faħr-i Ǿālem, seyyid-i sādāt-ı vüld-i Ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme 

tavśiye buyurılan cümle veśāyā-yı ilāhįdendür.  

ه فیِّ د  ص  نْ بایاُه ع    و  خ 

(40) Ve ol mürşid-i rāh-ı yaķįn Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ aśfiyāsı ķatında 

ħabāyā’-i ilāhiyyeden bir sırr-ı ħafiyy ve kenz-i maħfįdür. YaǾnį śuver-i 

dünyeviyyede (41) Ǿavāmdan ve aǾmāl-i śāliĥa śūretinde olan ħavāśśdan daħı mestūr 

olup śūret-i Ǿacz ve meskenet ve maĥż Ǿubūdiyyet ile mütereddį olan [14b] (1) 587 اولیایی
 ĥavmesine dāħildür. Felihāźā bu ŧāyife-i Ǿaliyye ve zümre-i تحت قبایی لا یعرفهم غیری

celįlenüñ Ǿuluvv-i ķadrine Ǿārif ve mekānet-i behiyyelerine müsteşrif (2) olan erbāb-ı 

baśįret, śūret-i żāhireye nāżır olmayup nev-Ǿarūsān-ı sitāre-me’nūsān Ǿacz ve ĥayret 

ile her ne cihetden żāhir olurlar ise (3) mişkāt-ı ķalblerinde olan nūra ve mirǿāt-ı 

mücellālarında pertev iden żuhura nażar idüp Ǿaks-i tābiş-i himmetlerinden iķtibās-ı 

envār-ı maǾrifet iderler. (4) 588طوبی لمن ا من بهم و ان لم یرهم  beyt:  

استپیش دانا این معما روشن  
استدر دل او این معّما روزن  

  این معّما نیست مشکل در جهان

                                                
587 Evliyâm kubbelerim altındadır ve onları benden başkası bilemez! (İhyâ, Kitâbü’l-Muhabbe ve’ş-
Şevk, IV, s. 418) 
588 Onları görmeseler dahi onlara iman edenlere müjdeler olsun.  
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589سر بباید تا تو را گردد عیان (5)   

میُن  رش  آ  زآئن  آلع  ْفتاُح خ  رش  م  ُکنوز  آلف    

Ol ķudvetu’l-Ǿārifįn, miftāĥ-i ħazāyin-i Ǿarş ve emįn-i künūz-i ferşdur. (6) 

YaǾnį Ǿālem-i mülk-i ednā ve Ǿālem-i melekūt-i aǾlānuñ bāǾiŝ-i inkişāf-ı ĥaķįķati ve 

kunūz-ı zemįn-i nefs ve ŧabįǾatuñ ħāzin-i muǾtemedidir.  

ضائل  بوآلف   آ 

Ve ol (7) kāmil ve mükemmilüñ künyeti Ebu’l-feżāyildür.  

قِّ و  آلّدین    ُحسام  آلح 

Ol şeyħ-i güzįnüñ laķabı ĥüsāmü’l-ĥaķķe ve’d-dįndür. YaǾnį sübühāt-ı dįn-i 

İslām ve bidǾat ve đalālet-i (8) enāmı tįġ-ı irşād ve hidāyet ile bürįde ķılmaķda 

seyfullāh-i ķāŧıǾ ve burhānullāh-i sāŧiǾdür.  

عروف ب ابن  تُْرک لْم  ن آ  س  ّمد  بن  ح  ُن بن  ُمح  س   ح 

(9) Ĥüsāmüddįn’üñ ism-i şerįfleri ħulķı gibi ĥasen ve nām-ı vālidi 

Muĥammed ve Ǿalem-i ceddi Ĥüseyin’dür ki ibn-i Türk dimegle maǾrūfdur.  

مان   زید  آلو قت  ُجنید  آلزَّ بوی   آ 

(10) Ol Ĥüsāmüddįn Ebū Yezįd-i vaķt ve Cüneyd-i zamāndur.  

ُهمْ  نْ ی  آللُه ع  ّدیق  ر ض  ّدیق  ْبن  ص  ّدیُق ْبن  ص   ص 

Śıddįķ mübālaġa-i śādıķdur; yaǾnį dāyimü’t-taśdįķ ve (11) ķavlini fiǾliyle 

taśdįķ idicidür. YaǾnį miftāĥ-ı künūz-ı esrār-ı ilāhiyye ve miśbāĥ-ı rumūz-ı envār-ı 

sübĥāniyye olan ümenāullāhuñ ķavl-i şerįflerinde (12) ber mūceb-i 590َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما َراٰى 
aķvāllerini efǾālleri ile taśdįķ itmekde şāyibe-i şübhe olmayup bāliġan mā beleġa 

maĥż śıdķ olmaķ muĥaķķaķdur. (13) Keźālik ol kunūz-ı Ǿarş ü ferşüñ emįni Çelebį 

Ĥüsāmüddįn’üñ ābā ve ecdād-ı kirāmları daħı ümenā’-i Ĥaķķ ve śıddįķ-ı muĥaķķaķ 

                                                
589 Akıllı ona göre bu bilmecenin cevabı bellidir ve bu bilmece onun gönlüne ışık tutar. Bu bilmece 
asla zor değildir, bunu anlamak için kafan olmalı.  
590 Necm 53/11: Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. 
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olduķları kerāmāt-ı behiyyelerinden (14) żāhirdür. Bināǿen Ǿalā źālik Ĥüsāmüddįn 

Çelebį śıddįķ bin śıddįķ bin śıddįķdur. Veyāħud bu maǾnā daħı muĥtemeldür ki 

śıddįķ-i ŝāliŝden Mevlānā (15) Ħudāvendigār’uñ murād-ı şerįfleri Ebūbekri’ś-śıddįķ 

rađiyallahu Ǿanh ola. Zįrā Mevlānā ķuddise sırruhunuñ neseb-i şerįfleri Ebūbekr-i 

Śıddįķ’a müteselsil olup (16) Çelebį Ĥüsāmüddįn daħı kednülerüñ merbūb ve veled-i 

ķalbįsi olduġı cihetden beyt:  

Velįnüñ oġlı göñlünden ŧoġandur 

Añı śanma ki taħtına aġandur 

(17) mażmūnı üzre śıddįķ bin śıddįķ bin Śıddįķ olur.  

ْیخ  آلُمک   ُب آ لی آلشَّ ت س  ُمنْ ویُّ آلا ْصل  آلْ ا  آ لاُْرم  بیّ ر  ْحُت ع  ا  و  آ ْصب  ْیُت ُکردیّ ْمس  ُه و   (31) رَّم  ب ما قال آ  س  آللُه ُروح  ق دَّ

روآح  آ ْخلاف ه    آ 

Çelebį Ĥüsāmüddįn’üñ ābā ve ecdādı vilādetde Ermev nām mevżiǾa mensūb 

olup aśılları ekrāddandur. Ve “emseytü (19) kürdiyyen ve aśbeĥtü Ǿarabiyyen” 

dimegle Ǿinde’l-Ǿārifįn mükerrem ve muĥterem olan şeyħe müntesibdür ki Ebu’l-

Vefā ķuddise sırruhu olup mevŧınen Baġdāđį ve neseben Kürdį’dür (20) ve ħırķa-i 

ŝāniyede Dāvūd-ı Ŧāyį ķaddesallahu remsehuya vāśıldur. Allāh sübĥānehu ve teǾālā 

Şeyħ Ebu’l-Vefā’nuñ ve anuñ emŝāli Ǿurefānuñ ve pey-revi olan (21) aħlāfınuñ 

ervāĥ-ı ŧayyibelerin taķdįs eylesün.  

Naķl-ı śaĥįĥ ile rivāyet olunur ki Şeyħ Ebu’l-Vefā ĥażretleri ümmį olmaġla 

zemānesi ħalķı żāhirine (22) nażar ile “Sevād-ħˇān olmayan şeyħūħata ne vechle 

lāyıķ olur?” deyü bi-ŧarįķi’s-suħriyye şeyħden istidǾā-yı mevǾiża itdiler. Ol Ǿārif-i 

āgāh (23) daħı be-ser ü çeşm “İnşāllāh yarın şinevā olasız,” buyurdular. MüstedǾįler 

daħı teǾaccüb ile birbirine işāret idüp “Bu merd-i ümmį bi-lā reviyye (24) Ǿaceb 

vaǾd-i ġarįb eyledi,” didiler.  

Mervįdür ki ol gice Şeyħ Ebu’l-Vefā bārgāh-ı aǾlāya derūn-i dilden duǾā ve 

rūĥ-ı muķaddes-i ĥażret-i Muĥammedini’l-Muśŧafā’ya (25) śalevāt-ı keŝįre ihdā idüp 

teveccüh-i tāmm ile ħˇāba vardıķda rü’yāsında bedr-i dücā, resūl-i müctebā, 

seyyidü’l-kevneyn Ǿaleyhi min śalavātullāhi’l-evfānuñ (26) nūr-ı āfitāb-i cemālleri ile 

dįde-i cānı rūşenā olmaġla ķadem-i pāk-ı “591 كلما خلقت الافلا كلولا ”e ħāk ve Ǿarże-dāşt-ı mā 

                                                
591 Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 196, nr. 2123) 
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fi’ż-żamįr-i pāk olup ayıtdı: (27) “Ey maŧlūb ve maĥbūb ve ŧabįbu’l-ķulūb! Bu Ǿabd-i 

śādıķ ve Ǿāşıķ-ı müştāķıñdan baǾż-ı iħvān-ı müslimįn istidǾā-yı vaǾż itdiler. Bu 

faķįrüñ daħı (28) lisānından lemǾa-i vaǾd iştiǾāl idüp inşāllāhu’l-melikü’l-muteǾāl 

yarın murādıñız üzre ķįl ü ķāl idelim didim. Ammā ey faħr-i Ǿālem ve kāşif-i (29) her 

hemm ü ġam! Benüm ümmį olduġıma sen aǾlemsin, bilmezin ki yarın ĥālim neye 

müncerr olur,” deyü nālişler eyledi. Ĥażret-i Resūl-i ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve 

sellem (30) tebessüm ile “Yā Ebe’l-Vefā! Ne ġam? Ol iĥsānı eǾamm, erĥamü’r-

rāĥımįn ve ekremü’l-ekremįn maĥż-ı fażlından saña ism-i ǾAlįm ve Ĥaķįm ile tecellį 

ķıldı.” deyü tebşįrden śoñra (31) 592َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعْلًما  maǾnāsını taǾlįm ve tefsįr 

buyurdular. Ez įn cānib Ǿulemā-i fiħām ve dānişmendān-ı benām ve ekŝer-i enām 

hengām-ı śubĥda cānib-i mescide (32) devān olup dįde-i baśįretleri olmayan bį-

iźǾānlar ise ol zübde-i aśfiyā içün “Bu merd-i ümmį ne söylese gerekdür? ǾAceb 

temāşā degül midür?” deyü (33) leb-gezān ve ġamze-zenān olduķları ĥālde Şeyħ 

Ebu’l-vefā mescide dāħil olup baǾde edāǿi’ś-śalāt, minbere śuǾūd itdikde bed’-i 

kelāmları “Emseytü kürdiyyen (34) ve aśbeĥtu Ǿarabiyyen.” beyānına meftūĥ oldı. 

Ve kitāb-ı Rabbābį’den bāb-ı Ǿilm-i ledünnįyi açup ol ķadar dürer-i ĥaķāyıķ ve 

cevāhir-i daķāyıķ beźl ü niŝār itdiler ki (35) ķaŧarāt-ı nįsān ve irādet-i ilāhiyyeden 

aśdāf-ı esmāǾ-ı müsteǾiddįn dürer-i ġavālį-i maǾārif ile pür olup raĥįķ-i raķrāķ-ı 

kelimāt-ı ķudsiyyeden (36) mest-i lā-yaǾķal ve temesħur idenler şermende ve ħacil 

oldılar. Nażm:  

النّاس در ظاهر بماندهعوام  
 مگر او علم باطن را نخوانده

النّاس این عرفان چه دانند؟عوام (37)  
 طریق و حالت مستان چه دانند؟

النّاس ا نهایند که تقلیدعوام  
593به پیش خویشتن دانند توحید  

(38) İmdi benüm ruĥum! Ķıśśadan ĥiśśe budur ki ŧarįķ-ı taśavvufta envār-ı 

İlāhį ve esrār-ı nā-mütenāhį ve ez māh tā be māhį maǾrifet-i eşyā kemāhi olduġı 

                                                
592 Kehf 18/65: kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 
593 Avam zahire ve görünüşe takılıp kalmış ve bâtın ilmini okumamıştır. Avam bu irfanın ne olduğunu 
nereden bilir? Sarhoşların yolu ve yordamından ne anlar? Avam, yaptıkları taklidi tevhid zanneder. 
(Cevherüzzât) 
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muĥaķķaķ (39) olup rāh-ı Ĥaķ sālikleri ġarįķ-ı deryā-yı müşāhede ve Ĥaķ’dan 

şinevende ve Ĥaķ ile bįnendedürler.  

Āh ey dil-i tāb-nāk! Ehl-i ĥālüñ śafĥa-i idrākı ġayrdan pāk (40) ve ser-i 

mübārekleri her bį-ser ü pānuñ ķademine ħākdür. Āh kim anlaruñ merāyā-yı ķulūbı 

jeng ve śahbā-yı Ǿışķları reng ŧutmaz. Pes Ǿilm-i şerįf faķaŧ (41) Ǿulūm-ı resmiyyeye 

munĥaśırdur ķıyāsıyla żāhire iķrār ve bāŧını inkār idenler lā-cerem Ǿāķıbet dünyāda 

ve Ǿuķbāda nedāmet çekerler. İmdi baǾżısını ümmį deyü taĥķįr [15a] (1) ve baǾżına 

kelimāt-ı nā-lāyıķ ile eźā ve cefā źevi’l-Ǿuķūle revā degüldür. ǾAle’l-ħuśūś  ما اتخذ الله من
594ي جاهل ولو اتخذه لعلمهول  vefķınca Ĥaķķ celle ve Ǿalā velį (2) ittiħāź itdügi Ǿibād-i 

aśfiyāsına medrese-i nūr-ı ĥaķįķat-ı Muĥammediyye’de taǾlįm-i Ǿulūm-ı ledünnįyye 

buyurur. Bu ħod meşhūrdur ki Ĥabįb-i ǾAcemį ve Ebu’l-Ĥasan-ı Ħaraķānį (3) 

meħāric-i ĥurūf ile ķırāǿat-ı Ķurǿān bilmezler idi. Ĥāşā anlara bį-dāniş deyü iǾtirāż 

nice ķābil ve buña kim ķāyildür? Beyt-i ǾAŧŧār:  

 کتابی کو ز روای شرح باشد
595به پیش اهل معنی جرح باشد (4)  

neŝr: Mevlānā Ħudāvendigār daħı Meŝnevį’de buyururlar ki: Nażm: 

 گفت پیغمبر که هست از امتم 
   همتمگوهر و همکاو بود هم

 مر مرا ز ا ن نور بیند جانشان (5) 
   بینم بدان  که من ایشان را همی

صحیحین و احادیث و رواه  بی  

   بلکه اندر مشرب ا ب حیات

 سر امسینا لکردیاً بدان  (6) 
    596راز اصبحنا عرابیاً بخوان

                                                
594 Allah bir cahili veli edinmez, edindi ise ona ilim vermiştir.  
595 Rivayet edicisi tarafından mânâ ehline şerh edilmiş olan kitap hakkında mânâ ehline bir şey sormak 
eziyettir.  
596 Peygamber, “Benim ümmetimden benimle aynı gevherden ve benimle aynı himmette olanlar 
vardır,” dedi. “Ben onları hangi nurla görüyorsam onların da canı aynı nurla beni görüyor.” Bunlar, 
Peygamber’i Sahiheyn, hadis kitapları ve rivayetler olmaksızın ve âb-ı hayat kaynağında görürler. 
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ُف و  ن عْ  ل  ن ْعم  آلسَّ ل فُ ف  م  آلخ   

Pes Şeyħ Ebu’l-Vefā ne ħūb selef (7) ve Çelebį Ĥüsāmüddįn ne zįbā 

ħalefdür. Nażm:  

یه  ر دآء ها ل  ْمُس ع  ٍت آلشَّ لْق  ب  آ   لُُه ن س 

ها  ْیه  آ ْضوآء  د  ت  آلنُّجوُم ل  ْرخ  ب  آ  س  و  ح    

Neŝr: Ĥüsāmüddįn’üñ bir neseb-i Ǿālįsi (8) vardur ki āfitāb-ı āsumān-ı 

nübüvvet anuñ üzerine envār-ı cezebāt-ı ilāhiyye ilķā itmekle her birinüñ merāyā-yı 

ķulūbı budūr-ı münįre-i melekūt olup tecelliyāt-ı (9) envār-ı subuĥāt-ı vech-i cemāl-i 

eĥadįyyi’ź-źāt ile ridālandı veyaħut bu maǾnā daħı vechdür ki āsumān-ı velāyetüñ 

āfitāb-ı Ǿālem-tābı, Şemsüddįn-i Tebrįzį (10) ol neseb-i maǾnevį ve veled-i ķalbį 

üzerine ridāǾ-i irşād ve himmet ve pertev-i envār-ı cezbe-i muĥabbetini ilķā eyledi 

dimek ola. Ve ol veled-i maǾnevįnüñ ĥaseb-i şerįfi (11) bir vechle żiyā-güster ve 

mihr-i enver-i rūĥ-perverdür ki ber vefķ-ı 597ان لله عبادا قلوبهم انور من الشمس  kevākib-i dürriyye 

ol ĥaseb-i şerįfüñ envār-ı muşriķası ķatında (12) kendüye żiyālarını irħā idüp pes-i 

perde-i ħafāya varurlar veyāħud āsümān-ı velāyetüñ nücūm-ı zāhireleri olan erbāb-ı 

kerāmet anuñ ĥaseb-i (13) āfitāb-menziletlerinüñ lemaǾāt-ı bāriķāt-ı envār-ı 

tecellįyyāt-ı źātiyyesi eşiǾǾasında nücūm-āsā sitāre-i fenā ile rū-pūş-ı żiyā ve maĥv 

ve nā-peydā olurlar (14) dimek ola. 

ُة آ ْل ف ناءُُهم ق ْبل  ز  ْم ی  ُة آْلا مال  ی طوُف ب ها ُوفُوُد آلمجد وآلُعفاتل  ْعب  نُو آلوُلاة  و  ک  ْیها ب  ُه آ ل  و جَّ ت  قْبال  ی  لا   

“Lem yezel” efǾāl-i nāķıśadandur. (15) “İsmi, “finā’uhum”, ħaberi 

“ķıbletu’l-iķbāl”dur. Finā sāĥa-i dara dirler. “Vufūd” elçi maǾnāsına olan vefdüñ 

cemǾidür. ǾUfāt daħı Ǿalā vezn-i vülāt (16) ve ķuđāt, cemǾi Ǿāfįdür ki ŧālib-i iĥsān 

maǾnāsınadur. Ĥāśıl-ı kelām ol źü’n-nesebi’l-Ǿālįnüñ eslāf ve aħlāfınuñ sāĥa-i 

saǾādet-ħāneleri (17) ķıble-i aśĥāb-ı iķbāl ve meŧāf-ı erbāb-ı iclāl olup hemįşe ebnā’-i 

vülāt anlaruñ Ǿatebe-i Ǿaliyyelerine teveccüh ve istiķbāl itmekle devlet ve iķbālden 

(18) ħālį olmasun ve südde-i sidre miŝālleri kaǾbe-i erbāb-ı āmāl olup müstedǾiyān-ı 

                                                                                                                                     
“Kürt olarak uyuduk” sırrını bil ve “Arap olarak sabahladık!”ın sırrını oku. T.M. I/3473-3476; Y.K.M. 
I/3462-65. 
597 Allah’ın öyle kulları vardır ki kalpleri güneşten parlaktır. 
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iĥsān ve ifđāl anı ŧavāfdan zāyil ve himmet-i Ǿaliyyeleriyle (19) kaǾbe-i maķśūda 

vāśıl olmaķdan ħālį olmasun dimekdür.  

رَّ شار ق   ع  ن ْجم  و  ذ  ل  ذلك ما ط   و لازآل  ک 

Ve keźālik nücūm-ı žāhire felekde ŧāliǾa ve ecrām-ı (20) şāriķa-i neyyire 

lāmiǾa olduķça anuñ beyt-i muķaddes ve śoĥbet-i ünsü evśāf-ı mezbūre ile muttaśıf 

olmaķdan zāyil olmasun.  

ما  )ل   کون  ُمْعت ص  ب صار  ا( ل اول ی آلْ 43ی   

YaǾnį Çelebį Ĥüsāmüddįn’üñ Ǿatebe-i ħāne ve südde-i kāşāneleri veyāħud 

sāĥa-i beyt-i neseb-i maǾnevįleri erbāb-ı baśįret ve Ǿiber (22) ve aśĥāb-ı fikret ve 

nažara Ǿurvetü’l-vuŝķā ve muǾtaśam ve mültecā olmaġçün dāyimü’l-beķā olsun. 

Veyāħud Çelebį Ĥüsāmüddįn’üñ taŧvįl-i manžūm-ı Meŝnevį’de (23) olan istidǾāsı ile 

beyt-i nev-Ǿarūs-ı Meŝnevį ulu’l-ebśār ve źevi’l-iǾtibāra maĥall-i temessük ve ilticā 

olmaķdan ħālį olmasun dimek ola.  

انیّین  آلّروحانیّین  آ (24) بّ ماآلر  ْرشیّین  آلنّوریّین  ولسَّ یّین  آلع   

YaǾnį mütemessik-i rişte-i nažm-ı Meŝnevį olan ulu’l-ebśār ancılayın ebrār 

u aħyār (25) ve şeŧŧār u aĥrārdur ki rabbānįler ve rūĥānįler ve semāvįler ve Ǿarşįler ve 

nūrįlerdür.  

ُغیَّب  آلُحّضار   ار  آلْ کوت  آلنُّظّ  آلسُّ

ĶuǾūd cemǾ-i ķāyid olduġı gibi (26) sükūt daħı cemǾ-i sākit olmaķ 

iǾtibārıyla ancılayın nūrį ve rabbānį ve Ǿarşį ve rūĥānįler ki dįde-i baśįret ile esrāra 

nāžırlar ve ižhārdan śoñra (27) sākitler ve taǾyįn-i vehmįlerinden ġāyibler ve 

cemǾü’l-cemǾde ĥāżırlardur buyururlar.  

ت ْحت  آلا ْطمار   كآلُملُو   

Aŧmār elbise-i köhen maǾnāsına, kesr-i “ŧā” ile olan ŧımruñ (28) cemǾidür. 

YaǾnį ol vücūd-ı vehmįlerinden fānį ve beķāǿ-i Ĥaķķ ile bāķį olan rabbānįler śūret-i 

ġınā ile žāhir olmayup zįr-i palāsda muħtefį (29) ve śūret-i beşeriyye ile müktesį-i 
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maśdūķ-ı “evliyāyį taĥte ķabābį” olan selāŧįn-i bį-tāc ve ħavāķįn-i bį-bāclardur. Āh 

ey dil-i bį-ķarār! Ol zümre-i aśfiyānuñ, nažm:  

(30) Libāsı gāh tāc u geh Ǿabādur 

Gehį destāri vü gāhį ķabādur 

Degül maĥśūś bunlar bir libāsa  

Ķabāya, şāla vü yāħud palāsa  

(31) Cihānda ġaflet olmaz aña ŧārį 

Kim unutdura aña kirdigār’ı 

Başında var anuñ rabbāni tācı  

Bu ħalķa yoķdur anuñ iĥtiyācı  

(32) Anuñ bir himmeti var kim cihānda  

Ki bir źerre degül kevneyn anda  

ǾUlūm-ı evvelįn ü āħerįne  

Olupdur sįnesį anın ħazįne  

(33) Adı ħalķ içre dervįş ü gedādur 

Velį maǾnį yüzünde pādişādur 

Anı nūr ile Ĥaķ pinhān idüpdür 

Eger çi śūretā insān idüpdür 

(34) Kimesne śūretinden nesne ŧuymaz  

Anuñçün ekŝer-i ħalķ aña uymaz  

El irmez anuñ ayaġı tozına  

Ki sürme ola cān u dil gözine  

(35) Anı zįreklik-ile kimse bilmez 

Havāsına ŧapan beyhūde yilmez 

Meger Ĥaķ bildüre anı ķuluna  
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Ķaçan ol perdelerden ol biline? 

ضائ ل (36) بائ ل آ ْصحاُب آلف   آ ْشرآُف آلق 

Ol ŧāyife-i Ǿaliyye eşrāf-i ķabāyil ve aśĥāb-i feżāyildür.  

لائ ل نْوآُر آلد   آ 

Ve ol kerįmü’l-ħıśāller müstehdįlere (37) envār-ı delāyildür.  

مین یا ر بَّ آلعال مین     آ 

MıśrāǾ:  

Sen duǾāmız ķıl icābet yā mucįbe’s-sāyilįn.  

Neŝr: Lafž-ı āmįn medd ile ve ķaśr ile istecib (38) maǾnāsına ism-i fiǾldür. 

Eger śalāt ve eger ħāric-i śalātda baǾde  َالّٖين 598َوَلا الضَّ  āmįn dimek sünnetdür. Ammā 

Ǿinde’l-e’immeti’l-Ĥanefiyye muķtedį iħfā ile (39) āmįn dimek gerekdür ve meźheb-i 

ŞāfiǾį’de Vāyil bin Ĥucr rivāyet itdügi ĥadįŝ-i şerįf ile muķtedį cehr ile āmįn dimek 

gerekdür, kemā ruvįye Ǿan (40) Vāyil bin Ĥucr, ķāl: 

الّٖيَن فقال ا مین. مّد بها صوته 599سمعت النّبی صلّی الله علیه و سلّم قراء َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَلْيِهْم َولَا الضَّ  
Bu ĥadįŝ-i şerįf (41) ĥadįŝ-i ĥasendür velākin e’imme-i Ĥanefiyye źikr 

olunan ĥadįŝ ĥāric-i śalāta maĥmūldür, zįrā śalātda dāǾį imāmdur dimişler ve śalātda 

āmįni iħfā itmegi [15b] (1) ĥażret-i resālet-penāh Ǿaleyhi śalevātullāhdan ǾAbdullāh 

bin Muġaffil ve Enes bin Mālik rađiyallāhu Ǿanhümā rivāyet buyurmışlar ve mebnį 

olduġına bināǿen āmįnde (2) aśl sükūn olup iltiķā’-i sākineyn olmaġla eħaff-i 

ĥarekātdan olan fetĥa ile taĥrįk itdiler. Eyne ve keyfe ve leyte miŝillüdür, nitekim 

vađǾda (3) “śa” ism-i üsküt ve “meh” ism-i ükfüf olduġı gibi āmįn daħı ism-i 

istecibdür. Ve Ǿinde’l-baǾż āmįn esmāullāhdan bir ismdür ki duǾā-gūyendegān 

duǾālarını (4) ol ism ile ħatm iderler. Fi’l-aśl “Yā āmįn!” idi, keŝret-i istiǾmāl ile 

ĥarf-i nidā isķāŧ olunmışdur. BaǾżılar daħı āmįn peyvend-i duǾādur ve fi’l-aśl (5) 

                                                
598 Fatiha 1/7: (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba 
uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.  
599 Peygamber efendimizi Fatiha suresinin son ayetini okuduktan sonra uzatarak sesini uzatarak amin 
dediğini işittim. 
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luġāt-ı Ǿİbrį’dendür, nitekim ber-feĥvā-yı kerįme-i  ْ600َربََّنا اْطِمْس َعلٰى اَْمَوالِِهْم َواْشُدْد َعلٰى قُلُوبِِهم  

Musā Ǿaleyhisselām FirǾavniyān’a duǾā’en Ǿaleyhim itdikde ķarındaşı (6) Hārūn 

Ǿaleyhisselām āmįn didügi taĥķįķ olunmışdur dirler. Ve mefħar-ı mevcūdāt Ǿaleyhi 

ekmeli’t-taĥiyyātdan ħaber-i dürüstdür ki imām śalātda fātiĥatü’l-kitābı (7) tamām 

itdikde cemāǾat āmįn diyeler. Zįrā melāyike daħı āmįn dirler. Pes her kimüñ āmįni 

melāyike āmįni ile meǾan vāķiǾ olursa Allāh sübĥānehu ve teǾālā (8) ol Ǿabdüñ 

ħaŧi’ātını maġfiret ider. Ve bu daħı ħaber-i śaĥįĥdur ki ehl-i İslām’a iǾŧā olunan 

niǾam-ı ilāhiyyeden hįç bir niǾmete ŧāyife-i Yehūd ĥased itmez (9) illā ki duǾāda 

āmįn didigüñüze ve birbiriñüze selām virdügüñüze ĥased iderler. Ve İmām ǾAlį 

kerremallāhu vechehu buyurur: “Āmįn bir ħātem-i rabbü’l-Ǿālemįndür ki (10) Ĥaķ 

celle ve Ǿalā śaĥįfe-i edǾiye-i Ǿibādını anuñla mühürler ve bir rivāyetde nārdan 

muǾtaķ olan ehl-i cennetüñ berātlarını Ĥaķ teǾālā ħatm-i āmįn ile mühürler.” (11) 

buyurmışlar. 

ǾAbdullāh bin Zeyd rađiyallāhu Ǿanh daħı āmįn künūz-ı Ǿarşdan bir kenzdür 

ki te’vilini Ĥaķ’dan ġayrı kimesne bilmez buyurmışlar. Veheb bin (12) 

Münebbih’den daħı mervįdür ki āmįn dört ĥarfdür ve cenāb-ı rabbü’l-Ǿālemįn her 

ĥarfi muķābelesinde birer melek ħalķ idüp āmįn diyen Ǿibād-ı (13) müǾminįn içün 

601اللهم الغفر لمن قال ا مین  deyü ilā yevmi’l-ķarār istiġfār iderler ve sūre-i Fātiĥa’nuñ fażl ü 

şerefine āmįn ile ħatm olduġı (14) delįldür. Zįrā süver-i Ķurǿāniyye’den bir sūrenüñ 

āħiri ħātem-i āmįn ile maħtūm degüldür, fe-ammā lafž-ı āmįn bi’l-ittifāķ Ķurǿān-ı 

Ǿažįmden olmayup lākin ħatm-i Fātiĥa (15) āmįn ile olmaķ sünnetdür. Ve ķāle İbn-i 

ǾAŧā:  

( نحوك و انت اکرم 16لا تکلنی الی نفسی طرفة عین و قال جعفر الّصادق ا مین ای قاصدین )معنی ا مین کذلك فافعل و 
( و عن ابی هریره رضی الله 17من ان بجنّب قاصداً و قال جنید معنی ا مین ای عاجزین عن بلوغ الثناء علیك بصفاتنا الّااتّباع الامر فیه )

602مین ختم رب العالمین علی عباده المخلصین.عنه، قال; قال رسول الله صلی الله علیه و سلّم ا    

Ey ħullān-ı bā-śafā! Gūş-ı hūş-ı (18) şinevā ol ki erbāb-ı haķįķat, fażįlet 

āmįnde niçe işārāt-ı ħafiyye beyān itmişlerdür ki istimāǾından ķalbe śafā ve rūĥa ġıdā 

                                                
600 Yunus 10/88: Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. 
601 Ey Allah’ım âmin diyen kişiyi bağışla.  
602 Aminin manası, böyle yap ve beni göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa nefsime bırakma demektir. 
Cafer-i Sadık da şöyle demiştir: Amin sana yöneldik zira sen sana yöneleni geri çevirecek değilsin 
manasındadır demiştir. Cüneyt şöyle demiştir: Amin demek bizler sıfatlarımız gereği seni hakkıyla 
övmekten aciziz sadece sana itaat edebiliriz manasındadır. Ebu Hureyre ra ise şöyle rivayet etmiştir: 
Peygamberimiz amin demek âlemlerin rabbinin muhlis kullarına bir mührüdür. 
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ĥāśıl olur. (19) Pes cümle-i işārātdan birisi budur ki Ǿabd-i Ħudā be-her nefes ķalem-i 

efǾāl ve kilk-i aķvāl ile śaĥāyif-ı aǾmāle taĥrįr-i kitābetden ħālį degüldür. Zįrā (20) 

Ǿibādullāhdan śudūra gelen her ĥareket bir ĥarf ve her Ǿamel bir kelime meŝābesinde 

olup Ǿabdin śafāyiĥ-i ŧāǾat veyāħud maǾśiyetinde müntaķış olur. (21) Ĥayfā vü dırįġā 

ey ĥavāss ve ķuvā! Ǿacabā ķalem-i fiǾl ile evrāķ-ı ŧāǾat veyāħud maǾāśį ve seyyiǿātda 

ne ķadar nuķūş-ı ġarįbe vardur ki melek-i yemįn veyāħud (22) melek-i şimāl kütüb-i 

aǾmāli dergāh-ı mevlā ve bārgāh-ı aǾlāya Ǿarże-dāşt ittiklerinde ber-feĥvā-yı  اِنَّ اْلَحَسَناِت
يِّئاتِ  603يُْذِهْبَن السَّ  seyyiǿātı ĥasenāt (23) maĥv itmiş bulup ve ber mıśdāķ-ı  َّلَئِْن اَْشَرْكَت لََيْحَبَطن
604َعَملُكَ   ŧāǾāt ve Ǿibādātı daħı şirk ve riyā iĥbāŧ ve ibŧāl itmiş görürler. Ķāle teǾālā: (24) 

ْرَك لَظُلٌْم َعٖظيمٌ  606َوَما اللُّٰه يُٖريُد ظُْلًما لِْلَعالَٖمينَ  605اِنَّ الشِّ  
İlāhį! Seyyedį ve mevlāy! Ĥabįbiñ, şefįǾu’l-müźnebįn ĥürmetine bu Ǿāciz ve 

miskįn ķullaruñı şirk ve riyā ile (25) nefsimize žulm-i Ǿažįm idenlerden ķılmayup 

maĥżı keremiñden şol ĥasenātı müyesser ķıl ki defter-i maǾśiyetde olan nuķūş-ı 

seyyiǿātı maĥv ve izāle eyleye.  

(26) İmdi benüm rūĥum! Ol erĥamu’r-rāĥimįn ve ekremü’l-ekremįn ġāyet-i 

cūd ve fażlından ķavl-i āmįni śalāt-ı müǿminįne ħātime ķılmaġla eşyādan bir şeyǿ 

(27) anı ibŧāl itmeyüp belki ilā yevi’l-ķıyām berekāt-i ħatm-i āmįn ile maĥfūž ve ber-

devām olur. Felihāźā ĥażret-i Ĥabįb-i Ħudā, seyyidü’l-enbiyā, Muĥammedini’l-

Muśŧafā (28) Ǿaleyhi efđalü’t-taĥāyā daħı ümmet-i merĥūmeye tebşįr idüp  ختم الا مین کان
607علی الکتاب  deyü duǾā-gūyānı āmįn dimege terġįb buyurmışlardur. (29) Ve işārāt-ı 

ħafiyyeden biri daħı budur ki Ǿabd-i ġāfil ĥicāb-ı ene’iyyet ve vicdān-ı vücūd ile 

Ĥaķ’dan maĥcūb olmışdur. Zįrā vücūd-ı Ǿabd, rūĥānį-i Ǿulvį (30) ve cismānį-i 

süflįden mürekkeb olup ķudret-i şāmile-i raĥmāniyye ve ĥikmet-i kāmile-i 

rabbāniyye ile şerįǾat-i muŧahhere Ǿibād-ı müǿminįni žulümāt-ı ĥicāb-ı cismānį-i (31) 

süflįden nūr-ı rūĥānį-i Ǿulvįye taħrįc ü taǾrįc maślaĥatı içün vażǾ olunmışdur. Kemā 

ķāle Ǿaleyhi ekmelü’t-taĥiyye 608( و ظلمة  32ن الف حجاب من نور  )اّن لِله سبعی   

                                                
603 Hud 11/114: Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. 
604 Zümer 39/65: Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar. 
605 Lukman 31/13: ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. 
606 Âl-i İmrân 3/108: Allah, âlemlere hiç zulüm etmek istemez. 
607 Amin kitap üstündeki mühürdür. 
608 Şüphesiz Allah’ın nuru ve karanlığı arasında yetmiş bin perde vardır. Sahîh-i Müslim, İman, 293. 
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Āh kim nūr-ı ĥaķįķį ħod ol Aĥadiyyü’ź-źāt ve ĥucüb-i žulümānį mā 

sivāullāh ve maħlūķātdur ki maĥbūs-ı žulümāt-ı ŧabįǾat olup nūr-ı şerįǾatdan (33) 

ġayr ile evcāt-ı envār-ı Ǿılliyyįne Ǿurūca dek ķudret yoķdur. Beyt:  

دوزخ است و نار سوزانطبیعت   
 پس اینجا به ببین تو دل فروزان

دار ای عالم دل!شریعت گوش (34)  
 که تا مقصود ]را[ بینی تو حاصل

 مقام ایمنی باشد شریعت
 که محو ا رد نمودار طبیعت

 ز دست خود مهل هرگز شریعت (35) 
 شریعت گوش دار ا نگه طریقت

 محقق دان که اسرار حقیقت
ریعتنور شمسلم نیست بی  

 حقیقت شرع اینجا پیشوا است (36)
 نمود انبیا و اولیا است

 ز شرعت روشنی جان نماید
ها ا سان نمایدتو را دشوار   

 ز شرعت جان و دل گردد هو الله (37)
609ببینی سّر او اینجا به ناگاه   

Neŝr: Ve bilcümle Ǿubūdiyyetde Ǿabdüñ kemāli hestį-i mevhūmdan ħurūc ve 

vicdān-ı (38) vücūd-ı Ĥaķ’da fıķdān-ı vücūd ile nūr-ı hüviyyete Ǿurūc olmaġla 

ĥikmet-i biǾŝet-i enbiyā vü rusül ve vaǾd u vaǾįd ve terġįb u terhįb ve evāmir (39) ü 

nevāhį ve cemįǾ-i aĥkām-ı şerįǾat-ı Muśŧafaviyye ve ādāb-ı sünnet-i nebeviyye bu 

                                                
609 Tabiat ve nefs cehennem ve yanar ateştir, dolayısıyla burada gönlün yanışını iyice seyr et. Ey 
gönülleri bilen! Şeriate kulak ver ta ki istediğini elde edesin. Şeriat güven makamıdır ve orada tabiat 
yok edilir. Sakın ha şeriatten gafil olma, önce şeraite kulak ver sonra tarikate gir. Emin ol ki hakikatin 
esrarı şeriatsız elde edilmez. Hakikatte, şeriat önderdir ve evliya ve enbiyanın makamıdır. Şeriat 
canını aydınlatır ve zorlukları kolaylaştırır. Şeriatten canın ve gönlün O olur ve sen bir bakarsın O’nun 
sırrına ulaşmışsın. (Cevherüzzât) 
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maǾnā üzerine maķśūr ve mebnįdür. Felihāźā Ĥaķ celle ve Ǿalā Ķurǿān-ı mubįnde 

610لِيُْخرَِجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت اِلَى النُّورِ  (40)  ve  ِ611اَْن اَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت اِلَى النُّور  buyurmışdur. Zįrā her bir 

Ǿabd-i faķįr mine’l-ezel ile’l-ebed hidāyet-i Ĥaķķ’a (41) muĥtācdur. Aña bināǿen ki 

Ǿabdüñ iĥtiyāc-ı ezelįsi Ĥaķ celle celālehu ve Ǿamme nevāluhu Ǿibādını vücūda 

hidāyet itdügidür. Zįrā hidāyet-i Ĥaķ olmıyaydı [16a] (1) tįh-i Ǿademde đāll olup 

hergiz vücūda ħurūc itmez idi. 612َوَوَجَدَك َضالًّا فََهٰدى kerįmesi ħod bu maǾnāya işāretdür. Fe 

iźā kāne keźālik, Ǿabdi Ħudā (2) vaķtā kim hidāyet-i emr-i “kün” ile mühtedį oldıysa 

đalālet-i Ǿademden hüdā-yı vücūd-ı rūĥānįye ħurūc idüp baǾdehu ber-vefķ-ı  ضل الماء في
613اللبن  (3) Ǿālem-i ervāĥda güm oldı. Pes ol Ǿabd-i güm-geşte bulūġ-ı Ǿaķl ile mertebe-i 

kemāl-i insānįye bāliġ olmaġıçün hidāyet-i 614َونََفْخُت ٖفيِه ِمْن ُروٖحى  ile (4) đalālet-i 

rūĥāniyyeden hidāyet-i cismāniyyete ħurūcda hidāyet-i Ĥaķķ’a muĥtāc olur. Bu 

mertebeden śoñra tįh-i enāniyyet-i vücūdda đāll olup (5) Ǿademden vücūda geldügi 

śırāŧ-ı müstaķįmden Ǿubūr ve mebdeǿ-i aślįye rücūǾ içün hidāyet-i Ĥaķķ’a muĥtāc 

olup ĥattā śırāŧ-ı meźkūrdan Ǿubūr ile (6) vücūddan Ǿademe rücūǾ itdikde  َراَط اِْھِدنَا الصِّ
615الُْمْسَتٖقيمَ   duǾāsıyla esbāb-ı vücūduñ tehiyyesini recā ider ki esbāb-ı rücūǾ-ı şerįǾat-ı (7) 

muŧahharedür. Ve Ǿinde’t-taĥķįķ ceźebāt-ı Ĥaķ bir ceźbe-i ķaviyyedür ki Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā nefħ ile Ǿabdi vücūda hidāyet idüp Ǿabd daħı (8) ol vācibu’l-

vücūd ve müfįżu’l-cūda mühtedį olduġı gibi ceźbe-i raĥmāniyye daħı mecźūb-ı saliki 

ve sālik-i meczūbı Ǿadem-i aślį ve beķāǿ-i baǾde’l-fenāya (9) hidāyet idüp 616 َوَوَجَدَك َضالًّا
  .kerįmesinüñ maǾnāsında bir sırra daħı işāret bulunur فََهٰدى

Āh ey sālik-i rāh ve faķįr-i ilallāh! Vācibu’l-vücūda (10) nihāyet olmaduġı 

gibi ilā ebedi’l-ābād maǾrifetullāha daħı ĥadd u ġāyet olmayup Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālā maĥż-ı kereminden śalāt-ı Ǿabdi Ǿadem-i (11) enāniyyet ve fıķdān-ı vücūd içün 

miǾrāc ķılmışdur. ǾUrūcu ile’l-Ǿadem ise bi-nefsihi şān-ı insānįden olmayup belki 

vācibu’l-vücūduñ (12) maĥżı hidāyet ve fażl u Ǿināyetidür ki Ǿabdini Ǿademden įcād 

idüp ber-feĥvā-yı  َ617لََقْد َخَلْقَنا اْلِانَْساَن ٖفى اَْحَسِن تَْقٖويم  ثُمَّ رََدْدنَاُه اَْسَفَل َسافِٖلين  (13) esfel-i vücūdda redd 

                                                
610 Ahzâb 33/43: sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için.  
611 İbrahim 14/5: "Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın (geçmiş milletleri 
cezalandırdığı) günlerini hatırlat" diye. 
612 Duhâ 93/83: Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? 
613 Su sütte kabolur. 
614 Hicr 15/29: Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman… 
615 Fatiha 1/6: Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. 
616 Duhâ 93/83: Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? 
617 Tin 95/4-5: Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına 
indirdik. 
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itmiştir. Ve ber-feĥvā-yı  َالَِحاِت فََلُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمنُون  اِلَّا الَّٖذيَن اٰم 618نُوا َوَعِملُوا الصَّ  esfel-i sāfilįnden ħurūc-ı 

įmān ile tev’em (14) olan Ǿamel-i śāliĥden ġayr ile olmaduġın taśrįĥ buyurmışdur. 

Efđal-i aǾmāl-i śāliĥa śalevāt oldıysa śalāt ile aǾlā-yı Ǿillįyįne rücūǾ içün (15) 

Ĥaķ’dan teǾarruc ve Ǿabd üzerine teslįm ve ŧaleb-i tevfįk lāzımdur. Felihāźā Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā 619و لعبدي ما سا ل (16) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين  buyurmışdur, ĥadįŝ-i 

ķudsįdur, zįrā zümre-i müǿminįn ve Ǿibād-ı śāliĥįn śıdķ ve ħulūś ile olan ĥamdi ve 

niǾam-ı Ĥaķķ’a şükrü ile (17) teķarrub ilallāh içün Ĥaķ’dan istidǾā’-i tevfįķ ve 

hidāyet iderler. Kemā ķāle teǾālā: 

اعِ  اَِذا َساَلََك ِعَباٖدى َعنّٖى فَاِنّٖى قَرٖيٌب اُٖجيُب َدْعَوَة الدَّ 620اَِذا َدَعاِن فَْلَيْستَٖجيبُوا لٖى (18) َو  Pes Ǿuşşāk-ı ilāhį 

kerįme-i mezbūre vefķınca taǾlįm-i rabbānį ile Ĥaķ’dan Ĥaķķ’ı ŧaleb ittiklerinde ol 

ķarįb ve mucįb daħı bir cezbe-i (19) hestį-sūz ile ol Ǿuşşāk-ı mefķūdu’l-vücūdları 

kendü Ǿindine ceźb idüp kendüleri kendüliklerinden ifnā be kendüliksiz kendüleriyle 

sermedį-i (20) beķā ider ve tetābuǾ-ı saŧavāt-ı tecelliyyāt-ı śafvet-i hüviyyet ile 

vusūm-ı enāniyyeti ķamǾ ve izāle ve rusūm-ı keŝerāt-ı taǾayyunātı refǾ ve iķāle 

itmegle müsteġraķ-ı (21) baĥr-ı ceźebāt olan Ǿabd-i fānį daħı fiķdān-ı küllį ile faķd 

idüp ebedi’l-ābād vücūdını vācid olmaz. Ve vicdānen mefķūdı vācid olup hergiz anı 

(22) fāķıd olmaz. Zįrā 621و لعبدی ما سال  ĥadįŝ-i şerįfinde lām-ı temlįk ile vicdān-ı mezbūr 

ve ol meczūb-ı pür-nūruñ mülkü olup źikr olunan medāric-i (23) evcāta irtiķā ve 

maǾāric-i müdānāta iǾtilā iden aśfiyānuñ vird-i zebānı Ĥüseyin bin Manśūr’uñ bu 

şiǾri olur, şiǾr:  

 را یت حبّی بعیِن قلبي فقال
َمْن اَنَْت؟ قلُت; ا نتا  (24)  

نت الذی جرت کّل حدّ ا    
 لمحو ا ین فا ین ا نتا

ا ین كفالا ین لا ا ین من  
ا نتا بحيثو لیس ا ین   

                                                
618 Tin 95/6: Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır. 
619 Namazı kulumla kendi aramda ikiye böldüm ve kuluma istediğini veririm.  
620 Bakara 2/186: Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. 
Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim 
davetime uysunlar. 
621 Kuluma istediğini veriririm.  
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وهم كو لیس للوهم عن  
622ا نتا نَ ا ی الوهمُ  علمیف (25)  

 

neŝr: Faħrüddįn-i ǾIrāķį daħı ne ħūb dimişdür:  

ŞiǾr:  

غیرنا كخلوت بمن اهوی فلم ی  
623و لو کان غیری لم یصح وجودنا   

neŝr: Pes bu taķdįrce (26) ĥażret-i Ħudā-yı mutaǾāl, tenezzehet źātuhu 

Ǿani’ş-şebįhi ve’l-miŝāl, bu vechle faķd-ı vücūd idüp bekā’-i Ĥaķķ’la mevcūd olan 

Ǿabd-i mesǾūduñ naķd-i vaķtını (27) ħātem-i āmįn ile ħatm idüp maķām-ı Ǿibād-i 

muħliśįne ħatm-i rabbü’l-Ǿālemįn olan ħātem-i āmįnüñ işāret-i ħafiyyesinden birisi 

daħı bu sırr-ı Ǿažįme telmįĥ olur. (28) Zįrā Ǿibād-ı muħliśįnde Ǿālemįnden hįç ferdüñ 

ve āĥāddan hįç eĥaduñ vechen mine’l-vücūh kāyinen mā kān taśarrufı yoķdur ki ol 

ħātem ħatm-i rabb (29) ve muǾįnini fekk eyleye. Felihāźā İblįs daħı taśarrufdan 

meǿyūs olup  َ624اِلَّا ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخَلٖصين  ķavl-i kerįmi üzre ķaśr-ı yed itmişdür. Nažm:  

 سر و پایت بیفکن تا که این راز (30)
 بدانی در زمان انجام و ا غاز

ستدل صادق بداند کان چه حال  
ستکه این دم عاشقان عین وصال  

جهد کن تا دل نباشد دمدر ا ن (31)  
 حجاب نقش ا ب و گل نباشد

دم در خدا توفنا شو اندر ا ن  
 که تا گردی همه عین لقا تو

                                                
622 Sevdiğimi kalbimin gözüyle gördüm, “sen kimsin”, dedi “senim” dedim. Sen her sınırı aşan kişisin, 
nereyi/heryeri mahvetmek için, ya sen neredesin? Yer, sensiz hiçbir yer yoktur ki. Senin oldugun 
yerde de hiçbir yer yoktur. Hayal senden başkasını tasavvur edemez ki, hayal senin nerede olduğunu 
ne bilsin. 
623 Sevdiğimle başbaşa kaldım da bizden başkası yoktu. Benden başkası olsaydı eğer varlığımız 
olmazdı sahih.  
624 Sad 38/(82-83) İblis, "Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların 
hepsini azdıracağım" dedi. 
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 دل و جان رفت تا دیدار دیدم (32)
کلّی یار دیدمهنظر کردم ب  

 نمود جمله عّشاقم من از دل
 که بگشودم در این جا راز مشکل

 دم من دمدمه در عالم انداخت (33)
وجود عاشقان چون شمع بگداخت   

ستدم من هو زند جز هو ندیده  
ستگه ز لا در هو رسیدهکه اینجا  

 دم من هست سلطان شریعت (34)
 از ا ن دم زد بکلّی در حقیقت

هاست احمدمحیط مرکز جان  
 که دو عالم نباشد چون محّمد

 در ا خر کرد اینجا واصلم او (35)
 همه مقصود کلّی حاصلم او

جانم فدای روی او بادسر و   
 همیشه روی من در سوی او باد

 قبولش کن که دیدار تو دیدم (36)
 کنون در دید دیدت ناپدیدم

 الهی هر که این را گوید ا مین
625قبولش کن به طه و به یاسین  

                                                
625 Bu sırrın başını ve sonunu bilmek istiyorsan başından ve ayağından vazgeç. Bu hâlin ne olduğunu 
ve bu ânın aşıkları için visâl olduğunu ancak sâdık olan gönül bilir. İşte o an gönlünden vazgeçmeye 
ve su ile balçığın nakışlara örtü olmasına mâni olmaya çalış. O ân Allah’ta yok ol tâ ki bekâya 
ulaşasın. Visâli görünce gönlüm de canım da gitti, bakınca sadece yâri gördüm. Ben, gönülden tüm 
aşıkların göstergesiyim ve işte bu zor sorunu çözdüm. Benim nefesim dünyayı titretti ve aşıkların 
varlığını mum misali yaktı. Benim nefesim “Hû” der ve O’ndan başkasını görmemiştir ve bu 
mertebeye, yani O’na, “Lâ” diyerek ulaşmıştır. Benim nefesim şeriat sultanıdır ve oradan hakikate 
geçmiştir. Ahmed canların merkezini kuşatmıştur ve iki alemde Muhammed gibisi yoktur. O beni 
sonunda burada visale eriştirdi, benüm tüm istediğim va hedefim O’dur. Başım ve gönlüm O’na feda 
olsun ve benim yüzüm hep O’na baksın. Bu duamı kabul et, zira senin yüzünü gördüm, şimdi senin 
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(37) Āmįne yā rabbe’l-Ǿālemįn.  

  ر بَّ آلعال مین  

Rabb fi’l-aśl terbiye maǾnāsınadur. Terbiye ise şeyǿi şeyǿen feşeye’en 

kemāline teblįġden Ǿibāretdür. (38) BaǾdehu śavm ile Ǿadl gibi vaśf ķılındı. BaǾżılar 

daħı rabb “yarubbu”dan fe huve rabbün naǾtıdur, nemme yenummu fehuve nemmün 

gibidür dimişler ve ism-i rabb (39) mālikü’l-mülke ıŧlāķ olundı. Zįrā Ĥaķ sübĥānehu 

ve teǾālā Mālik olduġı cemįǾ-ı eşyānuñ ĥāfıž ve mürebbįsidür ve bilā-ķayd ism-i rabb 

Ĥaķ’dan ġayrıya ıŧlāķ (40) olunmaz ve Ĥaķ celle şānuhu ve Ǿamme iĥsānehunuñ 

rubūbiyyeti Ǿāmma ve ħāśśadur. YaǾnį rubūbiyet-i Ǿāmmesi ħālıķıyyet ve mālikiyyet 

ve seyyediyyet maǾnāsınadur, (41) ammā rubūbiyyet-i ħāśśası mevcūdātuñ envāǾı 

ĥasebiyle mütefāvitedür, yaǾnį Ĥaķ celle ve Ǿalā envāǾ-ı niǾamı ile eşbāĥı ve eśnāf-ı 

keremi ile ervāĥı [16b] (1) ve aĥkām-ı şerįǾatı ile nufūs-ı Ǿābidįni ve ādāb-ı ŧarįķati 

ile ķulūb-ı müştāķįni ve envār-ı ĥaķįķati ile esrār-ı Ǿāşıķįni terbiye ve şeyǿen fe-

şeyǿen mertebe-i kemāllerine (2) įśāl idicidür ve ol źāt-ı muķaddes cemįǾ-i esmā ve 

śıfātıyla mine’l-ezel ile’l-ebed her umūruñ ĥakįm ve müdebbiridür ve ber-mūceb-i 

626َواَتَْمْمُت َعَليْكُْم نِْعَمٖتى  (3) dünyāda ve Ǿuķbāda Ǿibād-ı müǿminįn-i muvaĥĥıdįne niǾam-ı 

žāhire ve ālā’-i bāŧınesi mütemmimdür. Ve ber-feĥvā-yı  ٖ627َواللُّٰه ُمتِمُّ نُورِه  esrār-ı ŧālibįnüñ 

mutemmim-i envārıdur (4) ve ol eĥadiyu’ź-źāt ve sermediyu’ś-śıfāt inǾām-ı įcād ile 

Ǿāmmeten ve niǾam-ı hidāyet ile ħāśśeten Ǿumūmen źerrāt-ı mevcūdātuñ münǾimidür 

ve icābet-i duǾāda rabb isminüñ (5) kemāl-i iħtiśāśı olmaġla Ĥaķ teǾālā Ǿibādına āmir 

bi’d-duǾā ve duǾāları müstecāb olmasına vaǾd-i bā-vefā idüp  ْ628اْدُعوٖنى اَْسَتِجْب لَُكم  

buyurmışdur. Ve kemāl-i fażlından (6) ķanķı ism ile ve ne vechle duǾā ideceklerin 

daħı taǾlįm idüp  ً629اُْدُعوا َربَُّكْم تََضرًُّعا َوُخْفَية  kerįmesiyle tefhįm buyurmışdur. Ve Ǿinde ŧalebi 

liĥācetin ve ĥįne isticābeti’d-duǾā (7) Ĥaķ celle ve Ǿalā enbiyā ve rusül Ǿaleyhim min 

śalevātullāhi’l-evfāya ism-i rabb ile ilhām-ı duǾā itmekle evvelā Ādem Ǿaleyhisselām 

630َربََّنا ظََلْمَنا اَنُْفَسَنا  deyüp (8) tevbesi maķbūle ve daǾavātı müstecābe olup ġarķ-ı envār-ı 

                                                                                                                                     
vuslatını gördüğüm için görünmez oldum. Allah’ım, buna “âmin” diyenin duasını Tâhâ ve Yâsin 
hakkı için kabul et. (Cevherüzzât) 
626 Mâide 5/3: Size nimetimi tamamladım 
627 Saf 61/8: Allah ise nûrunu tamamlıyacaktır 
628 Mü’min 40/60: Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. 
629 A’raf 7/55: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. 
630 A’raf 7/23: Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. 
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hidāyet olmışdur. Ve ĥażret-i Nūĥ Ǿaleyhisselām 631َربِّ َلا تََذْر َعَلى اْلاَرِْض ِمَن الَْكافِٖريَن َديَّاًرا  (9) 

deyüp ve İbrāhįm-i Ħalįl Ǿaleyhi’ś-śalevātullāhi’l-cemįl 632َربِّ اَرِٖنى َكْيَف تُْحِي الَْمْوتٰى  ve Mūsā-

yı Kelįm Ǿaleyhi’s-śalevātullāhi’l-Ǿažįm  deyü temennā ve Yūsuf 633َربََّنا اْطِمْس َعلٰى اَْمَوالِِهمْ  

(10) Ǿaleyhi’ś-śalevātullāhi’r-re’ūf  ِ634َربِّ قَْد اٰتَْيَتٖنى ِمَن الُْمْلك  deyü ŝenā ve Süleymān Ǿaleyhi 

selāmullāhi’l-müsteǾān 635َربِّ اْغِفْر لٖى َوَهْب لٖى ُمْلًكا  deyü istidǾā (11) ve Źekeriyā Ǿaleyhi’ś-

śalevātullāhi’l-ezkā 636َربِّ اِنّٖى َوَهَن الَْعْظُم ِمنّٖى  deyü recā ve ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhisselām daħı  َربََّنا
َماءِ  637اَنْزِْل َعَلْيَنا َمائَِدًة ِمَن السَّ  deyü (12) duǾā idüp bā-ħuśūś seyyidü’l-evvelįn ve’l-āħirįn 

ħātemü’l-enbiyāǿi ve’l-mürselįn, nūr-ı ķulūbu’l-evliyāǿi ve’l-Ǿāşıķįn, şefįǾu’l-

müźnebįn, Ĥabįb-i rabbi’l-Ǿālemįn (13) aleyhi śalevātullāhi ve Ǿalā ālihi ve 

aśĥābihi’ŧ-ŧāhirįn ism-i rabb ile duǾā itmek taǾyįn olunup 638َوقُْل رَبِّ زِْدٖنى ِعْلًما  kerįmesi 

vaĥy olundı.  

(14) Pes Rabb isminüñ Ǿindallāh Ǿizzet ve kerāmet ve sāyir-i esmāsı 

beyninde fażl u menzeleti olduġına bināǿen cemįǾ-i enbiyā ve evliyā “Yā rabb, yā 

Allāh” deyü duǾā idüp (15) müstecāb oldı. Ve ol muǾŧį ve vehhāb sūre-i Fātiĥatü’l-

kitābı Ǿibādınuñ śalātda rablarıyla münācātına dįbāce ķılup 

“bismillāhirraĥmānirraĥįm” ile (16) ibtidā ķıldıķdan śoñra źāt-ı ulūhiyyet baǾdehu 

icābete kemāl-i ħuśūśiyeti olan terbiyet-i rubūbiyyet ile 639 َاَلَْحْمُد لِلِّٰه َربِّ الَْعالَٖمين buyurdı. 

Kemāl-i raĥmetine (17) delālet-i tāmme rabb isminüñ ħāśśesinden olmaġla ol rabb u 

raĥįm Ǿālem u Ǿālemiyānı eśnāf-ı eġźiye ve vücūdlarını esbāb-ı beķā ile terbiye ķıldı 

(18) ve ħāśśa-i źerrāt-ı vücūd-ı insānı maĥż-ı raĥmet ve kemāl-i rubūbiyyet ile ketm-i 

Ǿademden Ǿayn-ı vücūda ibrāz ve luŧf-ı rubūbiyyeti ile ħiŧāb-ı dil-nüvāz itdikde (19) 

kerem-i rubūbiyyeti ile şinevende ve nūr-ı rubūbiyyeti ile bįnende ve sırr-ı 

rubūbiyyeti ile gūyende ve fażl-ı rubūbiyyeti ile dānende ve Ǿināyet-i rubūbiyyeti ile 

şehādet-künende (20) idüp zebān-ı iķrārların güftār-ı “belį”ye meftūĥ buyurdı. Ve 

tedbįr-ı ĥikmet-i rubūbiyyeti ile Ǿibādınuñ śıdķ-ı cenān ile olan iķrār bi’l-lisānların 

                                                
631 Nuh 71/26: Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma! 
632 Bakara 2/260: Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. 
633 Yunus 10/88: Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür 
634 Yusuf 12/101: Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin 
635 Sad 38/35: Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk 
(hükümranlık) bahşet! 
636 Meryem 19/4: Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. 
637 Mâide 5/114: Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir 
638 Tâ-Hâ 20/114: "Rabbim! İlmimi arttır" de. 
639 Fatiha 1/2: (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret 
gününün) mâliki Allah'a mahsustur. 
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(21) beźr-i tevĥįd ve įmān idüp ve eħaśś-ı ħavāśś-ı bār-gāh-ı kibriyāsından olan 

enbiyā vü evliyāsı ĥaķķında beźr-i tevĥįdini āb-ı ĥayāt-ı şerįǾat ve edyān (22) ve 

nesemāt-ı Ǿanber-i feveĥāt-ı şuhūd ve įķān ve envār-ı bāriķāt-ı şumūs-ı iĥsān ve irfān 

ile arāżį-i muķaddese-i cān ve mezāriǾ-i muŧahhara-i cenānlarında terbiye ile (23) 

neşv ü nemā virüp ve mütemmimiyyet-i rubūbiyyeti ile müşāhede-i cemāl ve 

mükāşefe-i celālini anlaruñ üzerine isbāġ u itmām eyledi. Kemā ķāle teǾālā li-

ĥabįbiĥi’l-Muśŧafā (24)  ِ640ْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراًطا ُمْسَتٖقيًماَويُتِمَّ ن   

Elĥamdulillāhi teǾālā ki ümmet-i Muĥammed’i daħı rabb ismine olan 

tebeǾiyyetleri berekātıyla teşrįfāt-ı mezbūre ile (25) teşrįf ve śırāŧ-ı müstaķįme 

istidǾāǿi hidāyet ile źikr olunan kerāmāt ve derecātı inǾām ve Ǿināyet ve envāǾ-ı talŧįf 

buyurdı.  

Ammā taǾyįn-i (26) ism-i aǾžam’da:  

Beyne’l-Ǿulemā niçe iħtilāf vaķiǾ olup her biri bir isme işāret itmişlerdür. 

Velākin erbāb-ı keşf ü şuhūd baǾżı aħbār (27) ve āŝāruñ delāleti ile kelime-i celāle 

aǾžam-ı esmāǿ-i ilāhiyye olduġına şehādet itmişler, 
( اللّهم انّی اسئلك بانّك انت الله الواحد الاحد الّصمد الذی لم 28کما روی انّه علیه الّسلام دخل المسجد فاذا رجل یصلّی و یقول ) 

له باسمه الاعظم الّذی اذا سئل به ( دعی ال29. قال فقال رسول الله صّل الله علیه و سلّم )641یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد
ه اَللُّٰه لَا اِلَٰه اِلَّا ُهَو ( قال هو فی قول30اعطی و اذا دعا به اجاب و ما روی ابی بن کعب رضی الله عنه اّن النّبی صلّی الله علیه و سلّم )

يُّومُ الم اَللُّٰه َلا اِلَٰه اِلَّا ُهَو الَْحیُّ الْقَ قوله و فی  اَلَْحیُّ الَْقيُّومُ   

Pes ism-i aǾžam duǾā-yı mezbūr ve āyetān-ı meźkūretānda (31) mūdaǾ 

olduġı muķarrer olmaġla erbāb-ı şuhūd źikr olunan duǾā ile bu iki āyete naźar 

ittiklerinde tekrār kelime-i celālede bulduķları içün ism-i aǾžam (32) lafžatullāhdur 

dimişlerdür. Ve baǾżı Ǿulemā daħı feĥvā-yı rivāyet-i Ubeyy bin KaǾb bu iki āyete 

ĥaśr olmaġla ism-i aǾžam lafžatullāh olmayup belki (33) Ĥayy ve Ķayyūm’dur 

dimişler. Velākin buña cevāp virilmeyup ĥaśra teslįm itmemişlerdür. Zįrā vücūd-ı 

ism-i aǾžam iki āyetüñ birisinde iŝbāt olunup (34) ĥāl ān ki iki āyetde daħı 

mevcūddur. Ve eger ĥaśr olaydı ĥarf-i “ev” (او) şekk-i resūl veyāħud teşkįk-i sāmiǾ 

                                                
640 Fetih 48/2: (2-3) Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini 
tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin. 
641 Yine rivayet edildiğine göre efendimiz bir gün mescide girdi. Namaz kılan bir adam gördü. Adam 
şöyle dua ediyordu: Allah’ım senden vahiül elhad, es-Samed, isimlerinde istiyorum, sen doğmadın 
doğurmadın ve dengin de yoktur. Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi: o adam Allah’ın en azim 
ismiyle istedi, o isimlerle kendinden isteyeni Allah eli boş çevirmez duası makbul olur. (Bakara 
2/255): Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, Kayyum’dur. (Âl-i İmrân 3/1-2): Elif 
Lâm Mîm. Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. 
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olurdı. Ve ism-i aǾžam āyetānın ikisinde (35) meǾan bulunmayup belki dūnü’l-uħrā 

birisinde bulunurdı. Meŝelā زید فی هذه الّدار ve هذه فی  ķavli gibi ki zeyd dūnü’l-uħrā dāruñ 

birisinde bulunur. (36) İmdi “ev” (او) lafžı ĥadįŝ-i şerįfden olmayup belki şekk-i 

rāvįdür ki ĥażret-i seyyid-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ism-i aǾžam içün ya 

م اَللُّٰه َلا اِلَٰه اِلَّا ُهوَ ال veyāħud (37) اَللُّٰه َلا اِلَٰه اِلَّا ُهو“  āyetindedür” buyurdı. “Ve benüm ise cezm u 

yaķįnim yoķdur ki iki āyetden birisine ĥaśr idem.” Resūl Ǿaleyhisselām yā bunda yā 

anda (38) buyurdular deyüp taǾyįnde şekk itmişdür. İmdi ber-mūceb-i rivāyet-i 

mezbūre ism-i aǾžam iki āyetde daħı bulunup mā-sivādan daħı nefy olunmadıysa 

(39) maǾlūm oldı ki mevżiǾ-i āħarda daħı buluna, nitekim 642انت الله الواحد الاحد  duǾāsında 

mevcūd olduġın ( اذا سئل به اعطی40دعی الله باسمه الاعظم الّذی )643  ĥađįŝ-i şerįfi iŝbāt itmişdür. Ve 

bundan mā Ǿadā kelime-i celāle ism-i aǾžam olduġına bir delālet daħı budur ki 

esmāǿ-i ilāhiyye (41) nevǾayn olup biri ism-i źāt ve bir nevǾi esmāǿ-i śıfātdur, pes źāt 

eşref mine’ś-śıfāt olduġı gibi ism-i źāt daħı esmāǿ-i śıfātdan [17a] (1) eşref ve aǾžam 

olur. Ve śıfāt dāħiletün fi’ź-źāt olup ve źāt leyse bi-dāħil fi’ś-śıfāt olduġı gibi ism-i 

źāt daħı esmāǿ-i śıfāta dāħil (2) olmayup esmāǿ-i śıfāt ism-i źāta dāħiledür. Pes Allāh 

ism-i źāt-ı müstecmiǾ-i cemįǾ-i śıfāt oldıysa ism-i aǾžam olduġı muķarrer oldı 

dimişler. (3) ǾAle’l-ħuśūś Ǿažamet-i kelime-i celāleden birisi daħı budur ki ism-i 

Allāh teŝnįye ve cemǾ olmaz. Ve Ǿalā ħilāf-ı cemįǾi’l-esmāǿ Ǿinde’n-nidā 

lafžatullāhdan (4) elif lām sāķıŧ olmaz ve elif ısķāŧ olunsa lillāh (لله) śūreti bāķiye 

ķalup ismiyyetden ħāric olmaz. Kemā ķāle teǾālā:  ِٰمَواِت َوَما فِى اْلاَرْض 644لِلِّٰه َما فِى السَّ  (5) ve lām-

ı evvel ĥaźf olunsa lehu (له) ķalup Ĥaķķ’a işāret olunur. Kemā ķāle teǾālā:  لَُه َما فِى
ٰمَواِت َوَما فِى اْلاَرْضِ  645السَّ  ve lām-ı ŝānį ısķāt olunsa “ism-i hüve” (6) bāķį ķalup źātullāha 

işāret olur. Kemā ķāle teǾālā:  ُ646ُهَو الَْخالِق  ve bilcümle aǾžamiyyet-i lafžatullāh beyne’l-

ķavm delāyil-i keŝįre ile ıŝbāt olunmışdur (7) velākin maķśūddan ķalmayalım deyü 

bu ķadar ile iktifā olundı.  

Ammā bu suǿāl vārid olursa ki “İsm-i aǾžamuñ şānı budur ki anuñla dāǾį 

olan rācįnüñ (8) ber vefķ-ı 647و اذا دعا به اجاب  duǾāsı müstecāb ola biz ħod duǾāmızda 

                                                
642 Sen bir ve tek olan Allah’sın! 
643 Allah’a kendisinden istendiğinde muhakkak vereceği isimle dua etti. 
644 Bakara 2/284: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. 
645 Tâ-Hâ 20/6: Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca 
O'nundur. 
646 Haşr 59/29: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. 
647 O isimle dua edildi mi icabet eder. 
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Allāh deyü münācāt iderken buña ĥikmet nedür ki ekŝer-i evķātda (9) duǾāmız 

müstecāb olmaduġın görüyoruz?” denilürse erbāb-ı taĥķįķ bu suǿāl içün cevāb 

tedārik idüp buyurmışlar ki: Evvelā duǾānuñ (10) ādāb ve serāyiŧi bulunmadıķca 

müstecāb olmaz, nitekim śalevātuñ serāyiŧ ve erkānı bulunmasa maķbūle olmaz. Pes 

duǾāda şarŧ-ı evvel budur ki (11) loķma-i ĥelāl ile taŧhįr-i bāŧın idesin.  فاّن رسول الله صلّی الله
( الی الله فقال یا رّب یا رّب فانّی یستجاب له الحدیث 12علیه و سلّم ذکر الرّجل یطیل الّسفر اشعث اغبر و مطعمة حرام ثّم یمّد یدیه )

648لالصحیح و کما قیل الّدعا مفتاح الّسما و اسنانه اللّقمه الحلا  
DuǾānuñ bir şarŧı (13) daħı iħlāś ile ĥużūr-ı ķalbdur. Kemā ķāle teǾālā:  فَاْدُعوا

ينَ  649اللَّٰه ُمْخلِٖصيَن لَُه الّدٖ . Zįrā ĥużūr-ı ķalbi olmayan lisān-ı insānuñ ĥarekāt ve śıyāĥı içün 

(14) velveletün Ǿale’l-bāb ve savŧu’l-ĥāris Ǿalā’s-saŧĥ taǾbįr itmişlerdür. Elĥāśıl 

serāyiŧ-i isticābet-i duǾā-i keŝįredür, velākin loķma-i ĥelāl ve ħulūś-ı ķalb (15) aǾžam 

serāyiŧidür.  

Ve Ǿilm-i şerįfe ħafiyy olmaya ki eger çi ism filĥaķįķa muǾažžamdur velākin 

her ne ķadar taǾžįmle źikr iderseñ Ǿažameti saña rāciǾ olur. (16) Ve taǾžįm-i ism daħı 

ĥįn-i źikrde ĥužūžāt-ı dünyeviyye ve müsteleźźāt-ı uħreviyyeden ķalbüñi tezkiye ve 

taħliyede Ǿuluvv-i himmet ve śafā’-i niyyetüñ ne miķdār ise (17) aña göre olur, zįrā 

ki sen ism-i aǾžamı ĥužūž-ı nefsāniyye veyāħud ruĥāniyyeden bir ĥažžuñ ĥuśūli içün 

źikr eyleseñ, źikrüñ nefǾi tābiǾ-i (18) ĥažžuñ olur, yaǾnį Ǿažamet ism içün olmayup 

belki ĥažž içün olur. Ve bilcümle eger ķalbüñ levŝ-i ĥužūžātdan müzekkā ve 

mücerred olursa (19) źikr daħı ŧayyiben ve muǾžamen bāķį ķalur. Ve ĥužūždan bir 

ĥažža tābiǾ olmayup nefs-i meźkūre śuǾūd ider. Kemā ķāle teǾālā: ( 20)اِلَْيِه يَْصَعُد الَْكلُِم الطَّيُِّب 
الُِح َيْرفَُعه 650َوالَْعَمُل الصَّ  

Ve Ǿamel-i śāliĥ źikri taŧhįr Ǿani’l-ĥužūž ve murāķib ile’l-ĥuķūķ itmekdür tā 

ki ĥažžuñ źikrden meźkūre ve ismden müsemmāya ola. (21) Pes üslūb üzre olan 

źākirüñ źikri aĥsen-i eźkār ve ism-i meźkūr daħı źikr içün aǾžam, esmā olur. Pes bu 

taķdįrce her ķanķı ism ile (22) Ĥaķķ’a duǾā ķılınsa ol ism-i aǾžam-ı duǾā daħı 

müstecāb olur. Zįrā nefsüñ için duǾā ķılmayup Ĥaķ içün duǾā elyedüñ ve Ĥaķķ’ı 

Ĥaķ’dan diledüñ, Ĥaķ daħı (23) duǾāñı ķabūl idüp murādıñı virdi, kemā ķāle teǾālā: 

                                                
648 Efendimiz şöyle buyurdu: seferi uzamış, perişan toz içerisinde fakat haram yiyen bir adam elini 
semaya açar da ey rabbim ey rabbim diye yalvarır, ona nasıl icabet edilsin? (Musannef, V, s. 19, nr. 
8839) Dua göğün anahtarıdır fakat o anahtarın dişleri helal lokmadır. 
649 Mü’min 40/14: O hâlde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. 
650 Fâtır 35/10: Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel 
sözler ancak O'na yükselir. 
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651اْدُعوٖنى اَْسَتِجْب لَُكمْ   yaǾnį beni ŧaleb idiñiz, bulursız dimek olur; kemā ruviye:  الا من طلبنی
652وجدنی  

(24) Nažm:  

 الا ای نور وحدت روی بنمای
 نمود جسم و جان از پیش بردار

خبر کردفراقت ا ن چنانم بی  
 که جانم رفت و از جسمم گذر کرد

رویم چنان در اشتیاقت زرد (25)  
گویموکه همچون بلبلی در گفت  

 تویی پاک و منزّه در دل من
 تویی در هر دو عالم حاصل من

 تو جویم در همه عالم تو جویم (26)
 که بی رویت دمی هستی نجویم

 دلم جز تو نجوید ای دل ا رام
 که بی تو خود ندارد این دل ا رام

 بسی بار فراق تو کشیدم (27)
 غم و اندوه درد تو کشیدم

 مرا درد تو بس، درمان نخواهم
 تو جانی و چه باشد جان؟ نخواهم

 فرست ای جان مرا تو درد بسیار (28)
 که درد تو خوش است ای ماه رخسار

 تب عشق تو در جانم مکین شد
 در ا ن دردم گمان عین القین شد

 درون جان تویی جمله طلب کار (29)

                                                
651 Mü’min 40/60: Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. 
652 Beni ancak talep eden bulur.  
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 به سرگردان همه مانند پرگار

 درون و هم برون شوق تو دارد
 که جان و دل غم عشق تو دارد

ک مرادمتو را کردم طلب این (30)  
بینم دمادمجمال تو همی  

 به حّق ذات پاک و اسم اعظم
 به حّق احمد مختار و اکرم

 مرا جامی بده تا جان فشانم (31)
 غباری بر سر میدان فشانم

 خدابین باشم و صاحب کمالم
 به جز تو ننگرم در هیچ حالم

بینم اباحقتو را پیوسته می (32)  
 تویی جان و جهان و نور مطلق

داد ا وازمرا در یکی هاتف  
سازسوز و میکه ای مشتاق ما می  

 بسوزان خویش را در حضرت من (33)
 که تا یابی عیان تو وصلت من

چه گم کردی در اینجاز خود جوی ا ن  
 چرا چندین بکردی شور و غوغا

ویش بنگر نظر کن در درون در (34)  
 نمود ذات ما اینجا سراسر

 نظر کن در درون جان حقیقت
تو پایت از شریعت منه بیرون  

 مرا بنگر که اندر جسم و جانم (35)
 ز دید صورتت اندر نهانم
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اممرا کردی طلب من جان ترا  
امترا پیوسته من عین لقاء  

 مرا کردی طلب بنگر تو رویم (36)
 که این دم با تو اندر گفت و گویم

 نیم خارج ترا هستیم داخل
 ترا مقصود شد درویش حاصل

کلی برا رمترا مقصود هم  (37)  
های تو سرا رمغم و اندیشه  

 مرا مقصود من درویش خسته
 مشو اینجا دگر تو دلشکسته

 به جز من منگر و جز من مبین تو (38)
القین توهمیشه باش در عین  

 منم اندر تو و تو دید مایی
 چرا ای عاشقم از ما جدایی؟ 

 جدا از ما مشو در هیچ احوال (39)
 تماشا کن جمالم در همه حال

 ترا واصل کنم درویش اینجا
 برم از تو حجاب از پیش اینجا

 لقای ما نظر کن جمله ا فاق (40)
 مرا در خود ببین درویش مشتاق

 لقای ما نظر کن در دل خود
 کنون بگشای مسکین مشکل خود

 چنین واصل شود از خود میندیش (41)
 بجز او جملگی بردار از پیش

 هر ا ن کو این بخواند گردد ا ن دم
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دم دایما از اسم اعظمزند   
 

[17b] 

  ز ا ن اسمم مرا چون کرد ا گاه (1)
 زنم دم دائما از قل هو الله653

Ve Ǿālemįn cemǾ-i ālemdür, Ǿālem daħı Ǿalāmetden meǾħūźdur, mā-

sivallāhdan (2) Ǿibāretdür.  القالب غلّب کما قال البیضاوی رحمة الله علیه فی تفسیره والعالم اسم لما یعلم به کالخاتم و
654( من الجواهر والاعراض فانّها لا مکانها و افتقارها الی موثر  واجب لذاته تّدل علی وجوده.3فیما یعلم به الّصانع و هو کّل ما سوی الله )  

Ve Şeyħ-zāde Ķāđį Ĥāşiyesi’nde bu vechle taĥrįr buyurmışlar ki: (4) 

لاّن کل شیء داّل علی وحدانیّة الله فکانّه  ،غلیباً لهم علی غیر العقلاءو هو اسم جمع لا واحد له و جمع جمع العقلاء ت 
655ستدلُّ علم منه ذلك و یُ عالم یُ    

                                                
653 Ey vahdet nuru! Yüzünü göster ve can ve cismin perdesini kaldır. Senden ayrı kalmak beni 
öylesine habersiz etti ki canım cismimden çıkıp gitti. Sana varma iştiyakıyla benzim öylesine sararmış 
ki bir bülbül gibi sürekli şakıyorum. Benim gönlümde temiz ve arınmış olan sensin ve iki cihandan 
dilediğim de sensin. Tüm dünyada seni ve yalnızca seni ararım ve senin yüzünü görmeden bir an 
yaşamak istemem. Ey gönlümün huzuru! Gönlüm senden başkasını aramaz ve bu gönlün sensiz 
husuru olmaz. Senden ayrı kalmanın gamını ve üzüntüsünü çok yaşadım. Senden gelen dert bana 
yeter, ben derman istemiyorum. Canım sensin, senin dışında başka can istemem. Ey can! Bana çok 
dert gönder, ey ay yüzlü senin gönderdiğin dert hoştur. Senin aşkının ateşi canıma yer etti ve işte o an 
derdim aynelyakîn oldu. Canımın içinde yalnızca var olan sensin ve diğerleri pergel gibi dolanıp 
dururlar. İçim ve dışım seni istiyor, canım ve gönlüm senin aşkının gamını taşıyor. Seni talep ettim ve 
muradım sensin ve her an senin cemalini görürüm. Temiz zat ve ism-i azam hakkı için, Ahmet, 
Muhtar ve Ekrem hakkı için bana bir kadeh ver ta ki canımı vereyim ve her şeyden vazgeçeyim. Ben 
Allah’ı görenim ve kemal sahibiyim, hiçbir halimde senden başkasına bakmam. Seni her an 
görüyorum, can ve cihan ve mutlak nur sensin. Gayptan bir ses bana dedi ki: Ey aşık! Yan yakıl ve bu 
yanışla geçin. Kendini bende yak, yak ki vuslatıma ulaşasın. Kaybettiğini burada ara, neden bu kadar 
gürültü ve huzursuzluk yaptın? İçine bak ve onu gör, burada hep bizim zatımızı görürsün. Hakikatte 
canın içine bak ve adımını şeriatin dışına atma. Bana bir bak, canımda ve cismimde senin yüzünü 
gördüğümden gizliyim. Beni talep ettin, benim canım senindir. Ben hep senin için lika ve vuslatım. 
Beni talep ettin yüzüme bak, çünkü şuan seninle konuşuyorum. Senin dışında değilim, sen benim 
içimdesin, ey derviş senin istediğin oldu. Senin istediklerini yerine getirir endişelerini de 
sonlandırırım. Ey yorgun derviş, maksudun ben isem buradan kalbi kırık çıkma. Benden başkasına 
bakma ve başkasını görme ve hep aynelyakînde ol. Ben sendeyim sen ise bizim gördüğümüzsün, ey 
bana aşık olan neden bizden ayrısın? Hiçbir durumda bizden ayrı olma ve tüm hallerde benim 
cemalimi seyret. Ey derviş, burada seni visale ulaştıracağım ve burada senden örtüleri kaldıracağım. 
Ey şevki olan derviş, bize varmayı istiyorsan ufuklara bak ve beni gör. Bizim visalimizi gönlünde ara 
ve ey çaresiz, şimdi kendi sıkıntını gider. O’nun dışından her şeyi önünden kaldır, visal böyle olur 
endişe etme. Bunu okuyan kişi sürekli ism-i azamdan bahseder durur. Beni o isimden haberdar 
ettiğinden beri sürekli “Kul hüvallah” derim. (Cevherüzzât) 
654 Beydavi de tefsirinde şöyle demiştir: alim kişinin bilindiği şeye nispetle verilmiş bir isimdir. 
Kalıpçı ve mühür vuran isimlerinde olduğu gibi işi yapanın yaptığı işe göre verilmiş isimlerdir. Allah 
haricindeki tüm cevher ve arazlar mekanları olduğundan ve varlıkları için zorunlu bir müessire ihtiyaç 
duymaları onun varlığına işarettir. 
655 Bu tekili olmayan çoğul bir isimdir ve akıllılar, akıl sahibi olmayanlara üstün tutularak, akıl 
sahipleri için kullanılan cemî sıgasıyla çoğulu getirilmiştir. Çünkü, Allah’ın vahdâniyetine delâlet 
eden her şey, sanki bunun bilinmesini sağlayan ve delil alınan bir alâmettir. 
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(5) Ve baǾżı Ǿulemā daħı Ǿālem melāyike ve ŝeķaleynden źevi’l-Ǿilm içün 

ismdür, anlardan ġayra tenāvülü Ǿalā sebįl’l-istinbāǾdur dimişler. Ve baǾżı 

muĥaķķıķįn daħı (6) insān emnūźec-i Ǿālem olup ve mā fi’l-Ǿālem her ne var ise 

insānda anuñ nažįri mevcūd olmaġla sūre-i Fātiĥa’da olan Ǿālemįn[den] murād 

insāndur (7) buyurmışlar. Bu taķdįrce ber-feĥvā-yı kerįme-i  َ656َوٖفى اَنُْفِسُكْم اَفََلا تُْبِصُرون  nāsden 

her biri bir Ǿālem-i mecmūǾa-i Ǿavālim olur. Maĥmūd-ı Şebüsterį ne ħūb dimişdür: 

Gülşen:  

 در ا ن خردی که ا مد حبّه دل (8)
 خداوند دو عالم راست منزل

  657همه سرگشته یک جزو ایشان
 برون ننهاده پای از حّد امکان

 تو از عالم همین لفظی شنیدی (9) 
658م چه دیدی؟بیا برگوی کز عال  

Ey müstemiǾ-i ķābil! AǾdād-ı ecnās-ı Ǿālemde iħtilāf olunup baǾżılar Ĥaķ 

sübĥānehu (10) ve teǾālā biñ Ǿaded Ǿālem ħalķ idüp altı yüzi baĥrda ve dört yüzi 

berdedür, baǾżılar daħı Ǿālem on sekiz biñdür ve Ǿālem-i dünyā on sekiz biñ 

Ǿālemden (11) biridür ammā dünyānuñ ekŝerį ħarāb ve maǾmūrı bir śaĥrā-yı Ǿažįmde 

bir ķariye ķadardur dimişler, baǾžılar ķırķ biñ Ǿālem vardur ve Ǿālem-i dünyā 

maşrıķdan maġribe (12) varınca Ǿavālim-i mezbūreden bir Ǿālemdür dimişler ve 

baǾżılar “Ǿālemįn” seksen biñ olup ķırķ biñi baĥrda ve ķırķ biñi berdedür ve baǾżılar 

daħı (13) yüz biñdür dimişler, kemā ruviye: 

( 14اّن الله تعالی خلق الف مایة قندیل و علقها بالعرش والّسموات والارض و مافیها من الجنة والنّار کلها فی قندیل واحد )
659و لایعلم احد ما فی القنادیل الّا الله تعالی.  

BaǾżılar daħı Ǿaded-i Ǿavālim üç yüz altmış biñdür dimişler, 

660( الّا الله تعالی و ما یعلم جنود ربّك الّا الله15و قال کعب الاحبار لایحصی عدد العالمین احّد )  

                                                
656 Zâriyat 21: (20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler 
vardır. Hâlâ görmüyor musunuz? 
657 Yazmada: انسان 
658 O günül denen küçük tanenin içi iki cihanın Tanrısının evidir. O, tüm âlemi zarreler olarak 
yaratmıştır ve bu zerrelerin hepsi dönmekte olup hiçbiri olması gerekenin ötesine geçmemiştir. Sen 
âlem denen şeyden sadece bir lafız duymuşsun, âlemden ne gördün hele gel anlat.  
659 Allah yüz bin kandil yarattı onları arşa semavata ve arza ve orada olan cennet ve cehenneme astı. 
Hepsi bir kandil içredir. O kandillerde olanı Allah’tan başkası bilmez. 
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 Ve bilcümle eger çi Ǿālemįne ĥadd u nihāyet ve cunūd-ı Rabbe’l-Ǿālemįne 

ĥaśr u ġāyet yoķtur velākin mecmūǾ-ı Ǿavālim (16) Ǿālem-i ħalķ ile Ǿālem-i emre 

münĥaśıradur. ŞiǾr:  

 تعالی الله قدیمی کو به یک دم
 کند ا غاز و انجام دو عالم

 جهان خلق و امر اینجا یکی شد
661یکی بسیار و بسیار اندکی شد (17)   

Neŝr: Ħulāśa-i kelām, ey ħullān-ı saǾādet-encām! Ħatm-i kelām idelim ki 

ĥażret-i Mevlānā Ĥüsāmüddįn Çelebį içün itdügi duǾāyı 18) āmįn yā rabbe’l-Ǿālemįn 

deyü ħatm idüp duǾāları ķarįn-i icābet olduġına telmįĥ ve işāret içün bu şiǾri inşād 

buyurmışlardur: ŞiǾr:  

نَُّه  (19) دُّ لا  ر   و  هذآ ُدعاء  لایُ

ل   ریُّة شام   دعاء  ل ا ْصناف  آلب 

YaǾnį Çelebį Ĥüsāmüddįn ve sāyir-i sālikįn içün itdügimüz duǾā bir duǾādur 

ki (20) dergāh-ı kibriyā ve bār-gāh-ı aǾlāda redd olunmaz. Zįrā ol duǾā bir duǾādur ki 

cemįǾ-i ħalāyıķuñ menāfiǾ-i dünyeviyye ve uħreviyyesine şāmildür buyururlar.  

(21) Sebeb-i Vurūd-ı Meŝnevį 

Menāķıb-ı Mevlānā’da masŧūrdur ki manžūm Meŝnevį’den evvel fuķarā’-i 

mevleviyye miyānında İlāhį-nāme-i Ĥakįm-i Senāyį ve Manŧıķu’ŧ-ŧayr (22) ve 

Muśįbet-nāme-i ǾAŧŧār ķırāǿat olunup esrār-i maǾānįden işǾāl-i mesāyil-i envār-ı 

muĥabbet iderlerdi.  

Mervįdür ki bir gün Ĥüsāmüddįn Çelebį (23) Mevlānā Ħudāvendigār’ı tek ü 

tenhā vü pür-śafā bulmaġla türāb-ı aķdām-ı kimiyā-eŝerlerine rū-māl ve tażarruǾ ve 

ibtihāl ile Ǿarża-dāşt-ı mā fi’l-bāl olup ayıtdı: (24) “Ey baĥr-ı mevvāc-ı ĥubb-i lā-

yezāl, biĥamdillāhi’l-meliki’l-müteǾāl aķŧār-ı zemįn ķaśāyid-i laŧįfe ve eşǾār-ı 

şerįfeñiz ile māl-ā-māl olmışdur. Velākin telāŧum-ı emvāc-ı biĥār-ı güftāruñızdan 

                                                                                                                                     
660 Ka’bü’l-Ahbar şöyle demiştir: alemlerin sayısını Allah’tan başkası bilmez, Allah’ın ordularını 
ondan başka bilen yoktur. 
661 Tek nefesi ile iki âlemi yaratan ve sonlarını getiren Allah ne yücedir. Halk ve emr âlemi burada bir 
oldu, bir olan çok, çok olan ise az oldu. (Gülşen-i Râz) 
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(25) İlāhį-nāme ŧarzında veyāħud Manŧıķu’ŧ-ŧayr vezninde bir kitāb-ı manžūm-ı 

cevāhir-meşĥūn müntebiź olsa ilā yevmi’l-ķarār śādıķana yādigār ve Ǿāşıķāna mūnis 

ü yār (26) olurdı. Bu bābda elŧāf-ı bį-şümār ĥażret-i Ħudāvendigār’uñdur” deyü 

ħulūś-ı iftiķār ile müstedǾį-i iķrār olduķda Mevlānā Ħudāvendigār daħı (27) tebessüm 

ile buyurdılar ki “Ey nūr-ı dįde-i yaķįn, Çelebį Ĥüsāmüddįn, bu dāǾiye sizüñ mirǿāt-ı 

żamįrüñüzde çihre-güşā olmazdan evvel Ǿālem-i ġaybdan ķalbime şöyle (28) ilhām 

oldı ki “Ke emŝāli’l-lüǿlüǿi’l-meknūn eśnāf-ı cevāhir-i esrār ile meşĥūn bir kitāb-ı 

mevzūn-ı ĥaķāyıķ-nümūn ve manžūm-ı şevķ u muĥabbet-efzūn (29) söyleyem.” deyü 

der-ĥāl destār-ı mübāreklerinden bir varaķ berķ-miŝāl ibrāz idüp şāriĥ-i esrār-ı 

külliyyāt ve cüzǿiyyāt olan, Meŝnevį:  

کندبشنو این نی چون شکایت می (30)  
کندها حکایت میاز جدایی  

beytinden, mıśrāǾ 

 پس سخن کوتاه باید والّسلام

mıśrāǾına degin vākiǾ olan (31) ebyāt-ı daķāyıķ-nikātı Ĥüsāmüddįn Çelebį’ye ihdā 

buyurup ayıtdı: “Ey Ĥüsāmüddįn gerekdür ki cenābıñız daħı ecniĥa-i ŧaleb-i ziyādet 

ile evc-i aǾlā-yı himmete (32) ŧayerān ve medāric-i iǾtilā-yı meǾāric-i ĥaķāyıķ-ı 

mütābeǾat-ı Muĥammedį’de cevelān ķılasuz ki ĥattā bizüm bāŧın-ı fāŧınımuz daħı 

sizüñ āhengiñüzden ihtizāz idüp (33) nažm-ı kelimāt-ı ķudsiyye ve vāridāt-ı ġaybiyye 

beyānına şurūǾ idelüm.” buyurdular.  

Menķūldur ki gāh olurdı ki kāşifü’l-esrār Mevlānā Ħudāvendigār (34) 

evvel-i şebden ŧulūǾ-ı fecre degin mütetābiǾan deryā-yı mevc-engįz-i nāŧıķasından 

leǿālį-i ġavālį-i nažm-ı Meŝnevį-i ĥaķāyıķ-maǾānį sāĥa-i sevāĥil-i elfāž ve Ǿibārāt-ı 

(35) reşāyıķ-mebānįlerine müntebiź olup Ĥüsāmüddįn Çelebį daħı kilk-i miskkiyü’l-

ħitām ile silk-i taĥrįre muntažam ķılurlar idi. Ķadasallāhu rūĥahumā (36) ve ervāĥi 

eħlāfihimā ve efāđe Ǿaleynā min berekāti enfāsehümā, āmįn yā rabbe’l-Ǿālemįn. ŞiǾr:  

 من غلام موج ا ن دریای نور 
662که چنین گوهر بر ا رد در ظهور  

                                                
662 Ben, ortaya böyle bir inci çıkaran o ışık denizinin dalgasının kölesiyim. T.M. I/3997; Y.K.M. 
I/3986. 
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(37) Devlet ü saǾādet ol Ǿāşıķān-ı nįk-baħtāna ki ol muķarreb-i bār-gāh-ı 

ulūhiyyet ve şecere-i mübāreke-i pür-ŝemere-i hidāyetlerüñ toħm-ı muĥabbetlerin 

mezāriǾ-ı ķalblerine (38) dest-i ħulūś ve ŧaviyyet ile ŧarĥ ideler.  

Leb-teşnegān-ı bāde-i źevķ ve ser-geştegān-ı bādiye-i şevķ olan erbāb-ı 

Ǿışķa maǾlūm ola ki (39) evvelā “bişnev įn ney” beytinüñ maǾnā-yı žāhirįsi şerĥ ve 

tercüme olunup baǾdehu erbāb-ı müşāhedātuñ taĥķįķātı ve bi-fażlillāhi teǾālā 

ruĥāniyyet-i Mevlānā (40) ve füyūżāt-ı evliyādan mirǿāt-ı żamįr-i fātir-i şeydāya 

çehre-güşā olan baǾżı nikātı beyān idelim İnşāllāhu teǾālā.  

Rivāyet olunur ki (41) kāşif-i esrār-ı ķayyūmį Mevlānā Celālüddįn-i Rūmį 

āteş-i hestį-sūz-ı cezebāt-ı Ĥaķķ ile muĥteriķ ve deryā-yı mevvāc-ı Ǿışķ-ı rabbānįye 

mütaġraķ [18a] (1) olup semǾ-i şerįflerine śadā-yı naĥle daħı ilķā olunsa silsile-

cünbān-ı şevķ olmaġla neyden istimāǾ itdügi nāle ve ĥanįn nār-ı derd u iştiyāķı (2) 

tehyįc idüp imǾān-ı nažar itdüklerinde sįnesi delik ve baġrı yanıķ kendü gibi bir 

Ǿāşıķ-ı śādıķ görüp ħuśūśan cįd-i irādetin dest-i nāyįye (3) teslįm ve nefħa-i ney-

zenden taǾlįm olunan naġemātı maķāmātı ile müstemiǾįne taķrįr ve tefhįm itdügi 

cihetden insān-ı kāmile müşābehet-i tāmmesi olmaġla Mevlānā (4) Ħudāvendigār 

daħı ifnāǿ-i vücūd ve iħtiyār-ı cüz’įlerini yed-i ķudret-i maǾbūda teslįm ile esrār-ı 

ġaybiyyeden cānib-i güftārlarına nüzūl iden vāridāt-ı ilāhiyyeyi (5) Ǿibārāt-ı enįķa ile 

ižhār ve işārāt-ı reşįķa ile işǾārda kendülerin nā-yı sūzāna temŝįl idüp āh u efġān ve 

cünbüş ve cidd ile mānend-i felek (6) raķś u deverān iderdi. Nažm:  

 روز و شب در سماع رقصان شد
چو چرخ گردان شدبر زمین هم  

 کارشان مستی است و بیهوشی
کیشیملّت عشق هست بی (7)  

شانشمس تبریز شد شهنشه   
663عاشقی شد طریقه و رهشان   

Neŝr: Āh ey Ǿāşıķ-ı ser-bāz u śādıķ-ı hem-rāz! (8) Źamįr-i münįre ħafiyy 

olmaya ki ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem leyle-i isrārda ol 

                                                
663 Yeryüzünden dönen çark gibi gece gündüz sema ve raks eder olu. Aşk milletinin mezhebi 
mezhepsizlik ve işi gücü sarhoşlu ve kendilerinden geçmektir. Şems-i Tebriz aşk milletinin padişahı 
oldu ve onların yolu ve tarikati aşk oldu. 



 

276 

maĥbūb-ı ezelį ve maŧlūb-ı lem-yezelįden ŧoķsān biñ kelimāt ile (9) müşerref olup sį 

hezārın Ǿāmmeye Ǿıyān ve sį hezārın ħavāśśe beyān ve sį hezārın nihān-ı cān itdikde 

Esedullāhi’l-ġālib ǾAliyyibni Ebį Ŧālib (10) źikr olunan esrār-ı ħafiyyeden baǾżınuñ 

vucūh-ı Ǿarāyis-i ķudsiyyesinden keşf-i ķınāǾ temennā itmekle ol āfitāb-ı felek-i 

risālet Ǿaleyhi nesāyimi’t-taĥiyye daħı (11) mültemes-i İmām’ı ķabūl buyurmaġla 

lisān-ı ĥāl ile gūş-ı cenān-ı ǾAlį’ye esrār-ı mektūme-i “‘ev ednā”dan baǾżı rāz ibrāz 

idüp “Fe ammā yā ǾAlį zinhār bu esrār-ı (12) ilāhiyyeden hįç-kese binti şefe ižhār 

itme.” deyü ketm ve iħfāya emr buyurmışlar idi. Velākin İmām ǾAlį kerremallāhu 

vechehu ol deryā-yı mevvāc-ı envāruñ (13) tetābuǾ-ı telāŧumundan bį-śabr u sükūn 

olmaġla, nažm:  

 رفت عقل و رفت صبر و رفت یار
 این چه درد است این چه عشق است این چه کار؟664

neŝr: mefhūmunca bį-ķarār (14) olup seyl-i revān gibi çāh-ı maǾhūde devān oldı. Ve 

derūn-ı çāha pertev-endāz-ı nažar olduķda derĥāl āb-ı çāh teǿŝįr-ı āteş-i Ǿışķdan (15) 

cūşişe gelüp ney andan nümāyān oldı. Ve mācerāyı derd u sūz ile şinevendigāna 

taķrįr u beyān idüp ile’l-ān nālān ve giryān olduġı (16) mesmūǾ-ı cihāniyāndur. 

Nitekim Şeyħ ǾAŧŧār buyurmışlardur: Nažm:  

  ز سّر عشق نی نالان درا مد
 ز بهر عاشقان نی رهبر ا مد

 فغان نی ز اسرار است در دم
گوید ز درد عشق هر دمکه می (17)  

 که چون نی جان و دل سوراخ دارد
  همیشه سوز و درد و واخ دارد

ه ا مد برون تا ِسر بگویدز چا  
 نمود راز خود اینجا بجوید (18)

  ولیکن این بیان واصلان است

                                                
664 Akıl, sabır ve yar gittiler. Bu nasıl dert, nasıl aşk ve nasıl iştir? (Mantıkuttayr) 
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  کسی کین ِسر بداند واصل ا ن است

 فغان نی همه از درد باشد
  کسی داند که مرد مرد باشد (19)

 فغان نی علی دانست ای یار
  که او دانستش و بخشید اسرار

  اگر تو صاحب دردی فغان کن
665خویشتن اینجا نهان کنوجود  (20)  

Zāhidān-ı bį-Ǿirfān ile dānişmendān-ı ĥarf-gįrān ŧaǾne-zenān olup bu ne 

sevdā ve rüsvāyįdür ki (21) Mevlānā-yı Rūmį Ǿilm ve fażįletde ferįd-i Ǿaśr ve zühd ü 

taķvāda vaĥįd-i dehr iken ve istimāǾ-ı ġınāya cevāz olmaduġı maǾlūmı iken Ǿilmi ile 

Ǿamelden (22) ķalup münkerātdan olan ney istimāǾını kendüye mübāĥ ķılup evrād ve 

eźkārından ferāġat ve simāǾ-ı ġınā ile raķś ü deverān (23) ve ebyāt ü eşǾāra ülfet idüp 

bidǾata raġbet eyleye deyü bu ebyāt-ı şerįfe mażmūnı üzre levm ve teşnįǾe cürǿet 
itdiler. Nažm:  

 اینچنین فاضل و هزار فنون (24)
 از چه گشته است عاشق و مجنون

 این چه شیخ است و چه مرید است این
 هیچ کس دید یا شنید چنین؟ (25)

  تا جهان شد ز عهد ا دم کس
 نشنید اینچنین هوا و هوس

 خلق از وی ز شرع و دین گشتند (26)
 همگان عشق را رهین گشتند

سماع باره شدندپیر و برنا   

                                                
665 Aşıkın sırrından ney inler oldu. Ney, aşıkların rehberi olarak geldi. Neyin her an inleyişi 
sırlardandır ve her dem aşk derdinden konuşur. Neyin gönlü ve canı delindiği için her an acı çekip ah 
vah eder. Ney (kamış) sır söylemek ve gizli sözleri aşikar etmek için kuyudan çıktı. Ancak bu, 
erenlerin beyanıdır, işte bu sırrı bilen ermiş olandır. Neyin inleyişleri acıdandır ve bunu ancak erlerin 
eri bilir. Ey dost! Neyin sırrını Ali (a.s.) bildi anladı ve ona sırları bahşetti. Senin de derdin ve acın 
varsa inle ve kendi varlığını burada gizle. (Cevherüzzât) 
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 خیمه بر ا سمان عشق زدند (27)

 همه گشتند خسته و رنجور
شرابی همه شده مخموربی  

  گر بدی ا ن خمارشان ز شراب (28)
  دفع گشتی یقین هم از می ناب

 با چنان مستی و چنان جوشش
 با چنان عشق و با چنان شورش (29)

  همه را کرد سفیه و مفتون
 همه رفتند از خودی بیرون

 خانمان را فدای او کردند (30)
 امرش از دل به جای ا وردند

  این چه سرّست ای خدا بنما
(31) 666 حجابی به ما بکن پیدابی   

Neŝr: Pes muķarreb-i bār-gāh-ı deyyūmį, Mevlānā Celālüddįn-i Rūmį daħı 

[nažm]: 

  نرسی اندرین به قیل و به قال (32)
  سّر این باز جوی از ره حال667

neŝr: mefhūmunca cevāb virüp (33) “Ey leźźāt-ı Ǿışķdan bį-ħaber olan ħįre-serler! 

Beni niçe bir seng-i ŧaǾneye siper idersiz? (34) İmdi bu istimāǾ olunan śadā-yı nāy ki 

                                                
666 Böylesi erdemli ve binbir marifetli biri acaba neden böyle aşık ve mecnun oldu? Bu nasıl bir şeyh, 
bu nice bir mürittir? Daha önce kimse böyle bir şey gördü mü? Dünya dünya olalı, Adem (a.s.) 
zamanından bu yana kimse böyle heva ve heves duymadı. Halk onun yüzünden şeriat ve dinden 
döndüler ve herkesler aşka rehin oldu. Genci ve yaşlısı semaya durdu ve aşk göğüne çadır dikti. 
Herkes yaralandı ve incindi, şarapsızlıktan mahmur oldu. Onların humarlığı şaraptan olsa tabii ki 
katıksız şarap ile giderilirdi. O, böylesi sarhoşluk ve coşku ile ve böylesi aşk ve karışıklık ile herkesi 
sefih ve aşık etti, herkes kendinden geçti. Herkes varını yokunu ona feda etti, onun emirini can-ı gönül 
ile yerine getirdiler. Bu nasıl bir sır? Allah’ım bunubize göster ve örtüsüzlüğü bize aşikar et. (Veled-
nâme) 
667 Buna kil ü kâl ile ulaşamazsın. Bu sırrı hâl yoluyla ara.  
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sizüñ ķatıñızda (35) lehv ve bāzįçeden maǾdūddur, eger benüm gūş-ı hūşumla (36) 

şinevā olaydıñuz, neler şikāyet ider ve cān (37) olanlara neler ĥikāyet ider,” Mıśrā:  

 اگر دانی ازو حیران بمانی668 (38)
(39) deyü buyururlar ki;  

[18b] (1) [1-1] کندمی شکایت بشنو آین نی چون   

İşit bu ney nice şikāyet ider, şikāyet degül belki, 

کندمی حکایت ها  جدآییآز  [1-2]    

Cüdālıķlardan olan (2) sergüźeşti ĥikāyet ider. İmdi śadā-yı nāyı beyhūde 

śanmañız, şikāyet żımnında olan ĥikāyetine gūş-ı cān ve semǾ-i cenān (3) ŧutıñız ki 

size mebdeǿ-i aślįñiz iħŧār idüp böyle ĥikāyet ider ki,  

آند  تا مرآ ببریدهکز نیستان  [2-1]   

Vaŧan-ı aślį olan neyistāndan, tā ki beni (4) ķaŧǾ idüp cüdā ķıldılar, ol 

zamāndan berü,  

آند  آز نفیرم مرد و زن نالیده [2-2]   

Benüm āh u nefįr ü fiġān-ı keŝįrümden merd ü zen nāle eylemişlerdür. (5) 

İmdi benüm gibi  

حه شرحه آز فرآقسینه خوآهم شر  [3-1]  

Firāķdan şerĥa şerĥa bir sįne isterim, 

   تا بگویم شرح درد آشتیاق [3-2]

Ĥattā derd-i iştiyāķuñ (6) şerĥini söyleyem ve sįnemi şerĥa şerĥa eyleyem.  

Elĥāśıl, Mevlānā Ħudāvendigār vaŧan-ı aślįden mehcūr olanlara girye vü 

nāle lāzımdur deyüp televvüŝāt-ı (7) nefsāniyye ile ālūde ve müsteleźźāt-ı 

                                                
668 Bilsen hayret edersin...  
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cismāniyye ile pā-beste olanlar firāķ-ı Ǿuşşāķdan āgāh olmayup bį-źevķ u leźźet ve 

maķām-ı Ǿuşşāķa bį-liyāķat olduķlarını (8) beyān buyururlar.  

BaǾżı nüsaħda بشنو از نی vāķiǾ olmışdur. Ol taķdįrce muŧlaķā ney murād 

olunup gerek ĥużūr-ı Mevlānā’da istimāǾ olunan ve gerek (9) ġayrı neylerden istimāǾ 

idiñiz dimek olur. BaǾżılar “çün” lafžını imāle ile olan istifhām maǾnāsına ŧutmayup 

maǾnā-yı şarŧı mutażammın olan ( حکایت می10چون )کند  ķırāǿat idüp, yaǾnį neyden istimāǾ 

idiñiz çünki ĥikāyet ider, ġaflet olunmasun ki ĥikāyeti cüdālıķlardan şikāyet veyāħud 

şikāyeti (11) hicr ü firāķdan ĥikāyetdür dimişler. Ve nāle-i merd ü zene nefįr-i ney 

Ǿilletdür. Ve سینه خواهم beytinde źikr-i sįne źikr-i cüzǿ, irādeǿ-i külldür ve şerĥüñ derde, 

(12) derdin daħı iştiyāķa olan iżāfetleri be-maǾnį-i lāmdur. Pes Şimdenśoñra mebdeǿ 

ü maǾāda müteǾallıķ bir muķaddime beyān idüp baǾdehu işbu ebyāt-ı (13) şerįfede 

olan teǿvįlāt ve taĥķįķāta şurūǾ idelüm:  

Źikr-i Muķaddime ve Beyān-ı Teǿvįlāt 

Müstekşifān-ı esrār-ı bedāyiǾ-i fıŧrat ve müsteftiĥān-ı (14) ebvāb-ı vedāyiǾ-i 

ķudret olan erbāb-ı Ǿışķ u muĥabbetüñ ķulūb-ı ŧāhire ve ārā-yı zāhirelerine žāhir ü 

bāhir ola ki, ibdāǾ ile įdāǾda iki vech (15) iǾtibār olunup birine nūr u cemāl ve birine 

ġumūr u celāl taǾbįr olunur. YaǾnį Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā vech-i nūr-i cemāl ile 

ibdāǾ ve įcād ve iĥyā ve ižhār (16) idüp iżāfāt ve neseb-i žāhire ve ķuvā-yı ĥassāse-i 

bāhire ve dünyā śarįĥ ve Ǿuķbā mutażammın olur ve vech-i ġumūr ve celāl ile iǾdām 

ve iħfā ve imāte ve ifnā (17) idüp Ǿuķbā āşikār ve dünyā nā-bedįdār olur. Pes celāl u 

cemāl ve śūret-i cemǾiyye ve külliyye-i iĥāŧıyye-i nūriyye ve žıllįye-i efrādiyye ve 

cemǾiyye-i aśliyye (18) ve bunlara müteǾalliķa olan aĥvāl-i tedrįciyye ve defǾiyyeden 

her birinüñ birer iķtiżā ve müddet-i muǾayyene ve terbiye-i mübeyyeneleri olup ve 

bunlardan her birinüñ (19) iķtiżāsı merātib-i erbaǾa-i külliyye ve ferdiyye ve 

cemǾiyye ve cemǾiyyetü’l-cemǾiyyede tamām olur. Ve şuǿūnāt-ı źātiyye ve efǾāl-i 

rabbāniyyeden žuhūra gelen āŝār-ı (20) kevniyye muǾanǾane ve mażbūŧa ve baǾżı 

baǾżına merbūŧa olup żabŧ ise efǾāle bidāyet ve nihāyet iǾtibārıyla ĥāśıl olmaġla 

muķteżā-yı esmāǿ-i (21) ilāhiyye-i devriyye ve murtażā-yı śıfāt-ı rabbāniyye-i 

kevriyye taķdįr olunup bidāyet Ǿayn-ı nihāyet ve nihāyet Ǿayn-ı bidāyet olduġı 

cihetden esmāǿ-i (22) sebǾa-i źātiyyeden ǾAlįm ve Ĥayy ve Ķādir ve Mürįd ve SemįǾ 

ve Baśįr ve Mütekellim śıfātınuñ birer iķtiżā ve istidǾāları vardür ve źikr olunan 

esmāǿ-i (23) sebǾadan Ǿilm ve ĥayāt ve ķudret ve irādet besāyiŧ ve semǾ ve baśar ve 
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kelām Ǿinde baǾżı ehli’ş-şuhūd vesāyit iǾtibār olunmaġla esmāǿ-i (24) erbaǾa-i 

besāyiŧüñ iķtiżā’-i ĥarekātına Ǿale’t-tertįb devre-i Ǿužmā ve kübrā ve dervre-i vusŧā 

ve śuġrā taǾbįr olunup devre-i Ǿužmāya lāhūtiyye, (25) kübrāya ceberūtiyye, vusŧāya 

melekūtiyye ve berzaħiyye, śuġrāya şehādetiyye ve mülkiyye ıŧlāķ olunur. Felihāźā 

Ǿālem-i ĥiss ü şehādet taǾayyününde śuver-i eşħāś-ı (26) insāniyyeden her bir śūret 

bir ism-i vücūdįnüñ mededine muĥtāc olup ve ĥaķįķat-ı insāniyyenüñ her bir mededi 

bir ism-i küllį veyāħud cüzǿį ile (27) terbiyet bulup insān ol isme maħśūś ve 

Ǿāķıbetü’l-Ǿāķıbe rücūǾı ol isme muteǾalliķ olur. Ve esmāǿ-i ilāhiyye ĥįta ve kemālde 

ve külliyyet ve cüz’iyyetde (28) mutefāvitü’d-derecāt olup ve her bir ism içün her bir 

felekde min ĥayŝü’l-kevākib ve’l-menāzil ve ġayrihā bir śūret ve bir mažhar ŝābit 

olmaġla esmāǿ-i (29) mezbūre bu Ǿālem-i kevn u fesādda ol mežāhir ile žāhir olup 

lācerem her bir ismüñ ĥażretinden bir meded, bir śūret-i beşerį ve mizāc-ı insānį 

taǾayyunı içün (30) min ĥayŝü mežāhirihi muteǾayyen olur. Pes eger ol ism-i vücūdį 

küllį olursa muŧlaķa bir kāmilüñ mizācı taǾayyününe teveccüh idüp ol meded 

eĥadiyü’s-seyr (31) bilā-tevaķķuf ve taǾvįķ Ǿanāśır ve muvelledātdan güźer ve śūret-i 

ġıźāyiyye ile śulb-i pederden raĥm-i mādere sefer idüp ol kāmilüñ mizācı 

müteǾayyen olur. (32) YaǾnį enbiyā’ ve rusül ve kibār-ı evliyā vücūda gelüp śūret-i 

Ǿunśuriyye-i mezbūre murādun li-Ǿaynihi olur. Ve eger ol ism-i vücūdį cüzǿį olursa 

[19a] (1) taǾyįn-i mizāc-ı ġayr-i kāmil idüp ol taǾayyünāt ve teşekkülāt vāsıŧa-i 

taǾvįķāt ile felek-i ķamer mežāhiri olan muvelledāt-ı muteǾavvaķaya taǾalluķ ider ve 

śuver-i (2) Ǿunśuriyye-i mezbūre murādun li-ġayrihi olup baǾżısı bir kāmilüñ mizāc 

ve śūretleri taǾyįni içün esbāb ve şurūŧ meŝābesinde olurlar, ābā ve ümmühāt gibi. (3) 

Ve baǾżısı evliyā ve müǿminįnüñ keyfiyyet-i merātib ve maķāmātı taǾmįrine ālāt ve 

muǾāvenāt meŝābesinde olup baǾżısi daħı bu Ǿālem-i şehādetüñ tertįb (4) ve 

taǾmįrine müseħħar olurlar, Ǿavāmü’n-nās gibi. Nitekim Maĥmūd-ı Şebüsterį 

Gülşen-i Rāz’da bu maǾnāyı nažmla icmāl itmişdür: Nažm:  

استز حق با هر یکی حظّی و قسمی  
استمعاد و مبدا هر یک به اسمی (5)  

 از ا ن اسمند موجودات قائم
 بدان اسمند در تسبیح دائم

مبدا هر یکی زان مصدری شدبه   
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 به وقت بازگشتن چون دری شد(6)

 از ا ن در کامد اول هم بدر شد
669اگرچه در معاش از در به در شد  

Neŝr: Pes ism-i cüz’į-i vücūdį kendü mažharı (7) cihetinden vażǾį-i felekį ve 

ittiśālį-i kevkebį ile bir mizāc taǾyįnin iķtiżā itmiş iken ism-i cüz’į-i āħar ki anüñ 

ĥükmi bu ism-i mümiddüñ mużaddı ola, ol müteǾayyen fesād (8) encām olur. Ve 

keźālik bir teşekkül-i ittiśālį-i āħar ol mededi taǾyįn idüp girü teǿŝįrde bu ismüñ 

mużāddı olan ism-i āħir bir vażǾ ve ittiśāl ile anuñ menǾini (9) iķtiżā ider, ĥattā ol 

vaķte degin ki ittifāķan ol ism kendü mažharı ĥayŝiyetinden bį-muǾāriż ve muħālif ol 

mizācı taǾyįn idecek bir vażǾ ve ittiśāl ile (10) raĥm-i māderde istiķrār bulup sālimen 

śūret-i insāniyyede žāhir olur. Maĥmūd-ı Şebüsterį bu maǾnā-yı daħı nažm idüp 

buyurmışlar ki: Gülşen-i Rāz: 

 بدان اول که تا چون گشت موجود (11)
 که تا انسان کامل گشت مولود

 در اطوار جمادی بود پیدا
 پس از روح اضافی گشت دانا

جنبشی کرد او ز قدرتپس ا نگه  (12)  
670پس از وی شد ز حق صاحب ارادت   

Neŝr: Ve taǾvįķātdan her bir nevǾi ol sırr-ı vücūdįye bir ķayd-ı müstelzim ve 

bir vażǾ-ı (13) nā-mülāyim ve müstedǾį-i ĥicāb-ı mužlimdür. Ammā kej-fehm 

olmayup felāsifeden baǾżınuñ źāhib olduķları meźheb-i tenāsüħ ve devr-i teselsül-i 

bāŧıl tefekkürüne düşmeyesin! (14) Zįrā merātib-i tenezzülāt insānda āħir olup tekrār 

Ǿālem-i şehādete rücūǾ itmez. Velākin ber vefķ-ı 671تموتون کما تعیشون و تحشرون کما تموتون  aǾmāl 

ve aķvāl ve ĥarekāt (15) ve efǾāl eger seyyiǿe eger ĥasene śūret-bend olup berzaħda 

                                                
669 Her biri Allah’tan bir haz ve kısım almıştır, her birinin başı ve sonu bir isimdir. Var olanlar o 
isimden var olmuş ve her daim o ismi tesbih ederler. Başta her biri o isimden çıktı, dönüşte ise o isim 
onlar için kapı oldu. İâşe ve yaşayışta kapıdan kapıya gitseler de, tüm varlıklar geldikleri ilk kapıdan 
geri gittiler 
670 Bil ki önce çûn (keyfiyyet) var oldu, sonrasında ise insân-ı kâmil doğdu. O, cemâdî tavırlarda idi, 
izâfî rûh sonrasında bilgili oldu. Sonra, kudret ile hareket etti ve bundan sonra, Hakk’ın izniyle irâde 
sâhibi oldu.  
671 Yaşadığınız gibi ölürsünüz ve öldüğünüz gibi diriltilirsiniz.  
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ve āħiretde ol śūret-i müktesebe ile ĥaşr olur. Nitekim Mevlānā Ħudāvendigār 

Meŝnevį-i Şerįf’üñ (16) bir maĥallinde bu maǾnāyā işāret itmişlerdür: Nažm:  

رُه مستغرِق مطلق شدندیک گُ   
چو عیسی با ملک ملحق شدند هم  

لیک معنی جبرئیلنفس ا دم،    
672رسته از خشم و هوا و قال و قیل (17)   

 قسم دیگر با خران ملحق شدند
 خشم محض و شهوت مطلق شدند

جان شود مرده گردد شخص کو بی (18)  
673ا ن شود خر شود چون جان او بی  

Neŝr: Ammā zümre-i felāsife-i ŧabįǾiyye ve ol meslekde olan ĥumaķā’-i 

İslāmiyye burūzda vāķiǾ olan kelimāt-i ehl-i mükāşefātı (19) iźǾān itmeyüp şuhūd ve 

įķānları olmaduġıçün tebeddülāt-ı śıfāt-ı insāniyyenüñ śuver-i mütenāsibesini Ǿālem-i 

ĥiss ve şehādetde tekevvün ider śanurlar (20) ve śuver-i berzaħiyye seyrinden dįde-i 

baśįretleri maĥrūm olmaġla erbāb-ı keşf ve Ǿıyānuñ śuver-i berzaħiyye ve berzāt-ı 

kemāliyyede olan taĥķįķātını kendüler gibi (21) žann-ı bāŧıl ve ħāyāl-i bį-ĥāśıl üzre 

ķıyās iderler. ŞiǾr:  

 و من قائل بالنّسخ والمسخ واقع به
 ابراء و کن عّما یراه بغرلة

واقعو دعه و دعوالفسخ فالرّسخ   
674به ابدالوّصح فی کّل دورة (22)  

Neŝr: Āh ey ħullān-ı pāk-iǾtiķād! Nažm:  

 میل خلق جمله عالم تا ابد
                                                
672 Bir grup, mutlak varlık içinde boğulmuş İsa gibi melekler arasına katılmıştır. İnsan görünümlüler 
ancak içleri Cebrail gibidir. Öfke, heva ve dedikodudan arınmışlar. T.M. IV/1507-08; Y.K.M. 
IV/1500-01 
673 Diğer kısım ise eşeklere karıştı: Onlar mutlak şehvet ve mahz öfkeye dönüştüler. Cânı olmayan kişi 
ölür. Birinin cânında o sıfat yoksa, eşek olur. T.M. IV/1510, 1512; Y.K.M. IV/1503, 1505. 
674 Kimileri reankarnosyonu söyler, halbuki kendi mesh olmuştur (sûreti değişmekle azap 
olunmuştur). Kendini uzak tut ve onun görüşünden uzakta ol. Onu fesih davasıyla baş başa bırak. Eğer 
bütün vakitlerde doğru olsaydı ona taş olmak yaraşırdı. 
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675گر شناسندت وگر نه سوی توست  

Neŝr: vefķınca (23) sākinān-ı ġurbet-ābād ve ķāŧınān-ı Ǿālem-i kevn ve 

fesāduñ egerçi kendülerde şuǾūr daħı yoġ-ise yine ĥaķįķat-ı sırrįyyeleri mebdeǿ-i 

aślįye meyl idüp (24) merciǾ ve maǾādı ŧalep iderler. Ammā bār-gāh-ı kibriyānuñ 

pįşvā-yı muķarrebānı ve bu rāh-ı bį-pāyānuñ serdār-ı müsāfirānı nevǾ-i insānį 

olmaġla maǾrifet-i (25) sübĥānį daħı bu zümreye taħśįś-i rabbānį olup ķabūl-i 

emānet-i kemāl-i maǾrifete insāndan ġayrda ķābiliyyet olmaduġın işǾār içün  اِنَّا َعرَْضَنا
ٰمَواِت َواْلاَرِْض وَ 26اْلاََمانََة ) 676الِْجَباِل فَاََبيَْن اَْن َيْحِمْلَنَها َواَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلِانَْسانُ ( َعَلى السَّ  kerįmesiyle kemāl-i 

istiǾdād-ı insānįden iħbār olunmışdur. Velākin (27)  النّاس علی ثلث اقسام; قسم یشبهون البهایم و قسم
677یشبهون الملایکة و قسم یشبهون الانبیاء  ĥadįŝ-i şerįfinüñ maġzā-yı laŧįfi üzre ħulāśa-i mevcūdāt 

(28) ve eşref-i maśnūǾāt olan insān daħı müddet-i ĥayātlarında olan ĥālet-i 

maǾįşetlerinde üç ķısma münķasım olmışlardur. Pes firķa-i nāciye śaff-ı evvelde (29) 

678َكاَنَُّهْم بُْنيَاٌن َمرُْصوصٌ   ŝābit-ķadem olan şol ŧāyife-i Ǿaliyyedür ki ticāret-i uħreviyye içün 

irsāl olunduķları dünyā’-i fāniyede müşteheyāt-ı nefsāniyye (30) ve müsteleźźāt-ı 

cismāniyyeye iştiġāl vesāŧatı ile ol sırr-ı vücūdı ve vaŧan-ı aślį ve mesken-i 

ĥaķįķįlerin ferāmūş itmeyüp ve ķalbleri merāyā-yı bāriķāt-ı ilāhiyye (31) ve mecālį-i 

āŝār-ı tecelliyāt-ı rabbāniyye olup şuhūd ve įķān ve źevķ ve vicdān ve keşf ve Ǿıyān 

śāĥibleri olmaġla ber-feĥvā-yı ġarrā-yı 679 ( تَِجاَرٌة َوَلا َبْيٌع َعْن ِذْكرِ اللّٰهِ 32رَِجاٌل لَا تُْلٖهيِهْم )  śuver-i 

dünyeviyye ve uħreviyye keŝerātınuñ ruǿyeti ile müşāhede-i cemāl-i vaĥdetden 

muĥtecip olmazlar. Ve be ĥükm-i 680حب الوطن من الایمان  (33) nār-ı Ǿışķla sūzān ve nūr-ı 

şevķle fürūzān olup źikr-i rücūǾ-i mebdeǿden bir nefes ġāfil ve nāle ve ĥanįnden bir 

dem źāhil olmazlar. Ve bunlaruñ ħidmeti (34) emr-i Ĥaķķ’la Ǿibādullāhı vaĥdet-i 

Ĥaķķ ve verziş-i ceźbe-i Ǿışķa irşād ile ıślāĥ ve cell-i himmetleri ķulūb-ı ŧālibįni 

Ǿalāyiķ-ı kevniyye ve Ǿavāyıķ-ı tekvįniyyeden (35) taħliye ile hidāyet ve iflāĥdur. 

Nažm:  

                                                
675 Âlemdeki herkes, ister seni tanısınlar ister tanımasınlar, sonsuza kadar sana meyl edecekler. (Attâr 
Dîvânı) 
676 Ahzâb 33/72 “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek 
istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi…” 
677 insanlar üç kısımdır: bir kısım vardır ki hayvanlara benzer, bir kısmı meleklere benzer, bir kısmı 
ise peygamberlere benzer. 
678 Saf 61/4: “...duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi…” 
679 Nur 24/37: “...Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım 
adamlar, buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler…” 
680 Vatan sevgisi imandandır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s.345, nr. 1102) 
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ضمیر رازگواین رسولان   
خومستمع خواهند اسرافیل  

  نخوتی دارند و کبری چون شهان
 بندگی خواهند از اهل جهان (36)

 کی رسانند ا ن امانت را به تو
681تا نباشی پیشان راکع، دو تو   

Neŝr: Ve ķısm-ı ŝānį şol ŧāyifedür ki (37) bu ħarāb-ı fānįde vaŧan düzüp ve 

muzaħrefāt-ı dünyā’-i denįde rāyāt-ı muĥabbet açup vaŧan-ı aślį[ye] olacaķ rücūǾları 

bābında źuhūl ve nisyānları (38) ġālib olmaġla ber mūceb-i  اِنَّ ٖفى ٰذلَِك لَِذْكرٰى لَِمْن َكاَن لَُه قَلٌْب اَْو
ْمَع َوُهَو َشٖهيدٌ  682اَلَْقى السَّ  tenbįh-i źikr-i vaŧan içün lācerem bir teźekküre muĥtāc olurlar (39) 

tā ki meķāl-i ehl-i kemāl mesāmiǾ-i istiǾdādlarına ilķā olunduķca gūş-ı ķabūl ile ıśġā 

ve dāmen-i bevāǾiŝe teşebbüŝ ve iǾtinā ve iŝr-i enbiyā ve evliyāya iķtidā itmekle (40) 

āteş-i iştiyāķ-ı viśāl tenūr-ı683 sįnelerinde iştiǾāl idüp maĥrem-i ĥarem-serā-yı cemāl-i 

lā-yezāl olurlar. Ber-feĥvā-yı ( ِمَن الظُّلَُماِت اِلَى النُّورِ 41اَللُّٰه َولِىُّ الَّٖذيَن اَٰمنُوا يُْخرُِجُهْم )684  įmān-ı Ǿaynį 

nuruyla žulümāt-ı esfel-i taķlįdden ħurūc ve dıraħt-ı mįve-dār-ı taĥķįķden ŝemere-i 

Ǿurūc tenāvül iderler. Kemā ķāle teǾālā: [19b] (1) 685  ُعوَن َسَلاٌم قَْولًا ِمْن َربٍّ رَٖحيم  لَُهْم ٖفيَها فَاكَِهةٌ َولَُهْم َما َيدَّ
Ve ķısm-ı ŝāliŝ şol ŧāyifedür ki ber-feħvā-yı 686 َِهَوات -bu ribāt-ı bį ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

ŝebātı maǾmūre-i (2) vaŧan-ı aślįden aĥsen görüp meyl-i ŧabįǾį ve āmāl ü emānį ve 

melābise-i şehevāt ve leźźāt-ı cismānį ve mütābeǾat-ı tesvįlāt-ı nefsānį ve şeyŧānį ve 

ĥübb-i cāh (3) ve ĥaşmet ve taśarruf ve temekkün ve teǾalluķ-ı emlāk-ı nā-pāydār ve 

envāǾ-i taħayyülāt-ı nā-hemvār cįd-i intibāhların bend idüp bu žıll-i zāyil ve ħayāl-i 

bāŧıl-i bį-ŧāyile (4) firįfte-dil olmaġla ĥubb-ı vaŧan-ı aślį küllįyet ile ħāŧırlarından 

mużmaĥil ve lācerem ber-feĥvā-yı  ْ687نَُسوا اللَّٰه فَاَنْٰسیُهم  ŧard ile siccįn-i ŧabįǾatde ķayd-bend-i 

                                                
681 Bu sırları anlatan gönül elçileri, İsrafil huylu dinleyiciler isterler. Şahlar gibi gururları ve kibirleri 
vardır ve dünya ehlinden hizmetkarlık isterler. Karşılarında eğilip iki büklüm olmadıkça emaneti sana 
ulaştırırlar mı hiç? T.M. III/3607-08-10; Y.K.M. III/3597-98, 3600. 
682 Kaf 50/37: Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. 
683 Arapça, Farsça ve Türkçenin ortak kelimelerinden olan ve “tandır” anlamına gelen bu kelime 
Arapça’da şeddeli (tennūr), Farsça’da ise şeddesiz (tenūr) hali tercih edilir. 
684 Bakara 2/257: “Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” 
685 Yâsîn 36/57 Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli 
olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selâm" (vardır).  
686 Âl-i İmrân 3/14: “...nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi…” 
687 Haşr 59/19: “Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu 
kimseler…” 
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selāsil olup (5) nāśıye-i cān ve cebhe-i cenānlarına dāġ-ı ħiźlān urulmışdur. Felihāźā 

bu ŧāyife-i süfliyye kelām-ı ehl-i ĥaķķı şenevende ve ŧarįķ-ı hidāyete revende 

olmayup ( َكاْلاَنَْعامِ َبْل ُهْم اََضلُّ 6اُولٰئَِك )688  ķabįlinden olmaġla teźkįr-i maǾād içün her çend ki, 

şiǾr:  

دانی؟ای میاز کجا ا مده   
 از حریم حرم سلطانی

کن هیچ به یادت ا یدیاد  
689ا ن مقامات خوش و روحانی؟ (7)  

Neŝr: Dinilse, ġāyet-i buǾd ve istikbārlarından  َجَعلُوا اََصابَِعُهْم ٖفى اَٰذانِِهْم َواْسَتْغَشْوا ثَِياَبُهْم
وا َواْسَتْكبَ  690ُروا اْستِْكَباًراَواََصرُّ  (8) kerįmesi vaśf-ı ĥalleri olmaġla bū Ǿālemden ġayrı bir Ǿālem 

daħı olduġın endįşe ķılmazlar. Fe ammā ber-feĥvā-yı  َا َسَيْعَلُموَن ثُمَّ َكلَّا َسَيْعَلُمون 691َكلَّ  daǾvet-i 

(9) Ǿužmā ve ŧāmme-i kübrāda baśar-ı baśįret ve dįde-i Ǿibretlerinüñ rū-pūşu olan 

ġubār-ı ten mürtefiǾ olduķda ĥaķįķat-ı ĥāl Ǿale’s-seviyye cümlenüñ maǾlūmı olur.  

(10) Ĥāśıl-ı kelām ŧāyife-i ūlā enbiyā ve mürselįn ve Ǿārifān u vāśılįndür ve 

ŧāyife-i ŝāniye aśĥāb-ı yemįn olan zümre-i müǿminįndür ve ŧāyife-i ŝāliŝe aśĥāb-ı 

şimāldür ki (11) ehl-i küfr ü đalāl olup müsterşid degüllerdür. Ve cümle enbiyā ve 

evliyā ve müǿminān-ı aśfiyānuñ muķtedāsı ol mebdeǿ-i mevcūdāt ve mefħar-ı 

kāyināt Ǿaleyhi ekmeli’t-taĥiyyāt (12) olup mükemmil-i evvelįn ü āħirįndür. Pes ber-

mūceb-i  َ692اِقَْراْ بِاْسمِ َربِّك  ķırāǿat ile ve ber-feĥvā-yı 693فبلّغ رسالات ربّک  teblįġ-i risālet ile me’mūr 

olmaġla (13) egerçi Ǿāmmeyi daǾvet itmişlerdür, velākin daǾvetlerin icābet iden ħāśśa 

olmaġla cemįǾ-i enbiyā ve vāriŝ-i ĥaķįķatleri olan kümmel-i evliyānuñ muħāŧabe (14) 

ve mükālemeleri ķısm-ı ŝānįden olan ŧāyife-i müsteǾiddįnedür ki  ِاَِذا قُرَِئ الُْقْراُٰن فَاْسَتم ُعوا لَُه َو
694َواَنِْصتُوا لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ   feĥvāsınca anlar zebān ve bunlar gūş (15) ve anlar gūyā ve bunlar 

ħāmūşdur. Anuñçün dimişler: Beyt:  

شود تو گوش باشاو زبانت می  

                                                
688 A’raf 7/179: “...İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar…” 
689 Nereden geldiğini biliyor musun? Sultân’ın iklîminden gelmişsin. O rûhânî ve hoş günleri hiç mi 
hatırlamıyor musun? Dîvân-ı Kebîr, gazel nr. 2927, s. 1111 
690 Nuh 71/7: “...parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve 
büyük bir kibir gösterdiler." 
691 Nebe 78/4-5: Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır; ileride bilecekler. 
692 Alak 96/1: Rabbinin adıyla oku! 
693 Rabbinin mesajlarını tebliğ et. 
694 A’raf 7/204: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. 
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695کند خاموش باشاو حدیثت می  
Neŝr: Hemçünįn vāriŝ-i ekmel-i (16) ĥaķįķat-ı Muĥammediyye olan güftār-ı 

ehl-i kemāl daħı şeǾāşaǾ-ı nūr-ı āfitāb-ı sırr-ı Aĥmedį ile nefes-i raĥmānį olup vücūd-

ı mevhūmları demsāz-ı nāyį olan (17) ney meŝābesinde olmaġla nuŧķ-ı şerįfleri ber-

vefķ-ı  َّ696ا َوْحٌي يُوٰحىَوَما َيْنِطُق َعِن الَْهٰوى اِْن ُهَو اِل  feĥvā-yı kitāb-ı rabbānį ve tefsįr-i kelām-ı sübĥānį 

olur. (18) Mevlānā Ħudāvendigār daħı, beyt:  

 ما چو ناییم و نوا در ما ز تست
697ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست  

neŝr: deyü bu nükteye işāret buyurur. Pes be ĥükm-i muķaddemāt-i (19) meźkūre 

erbāb-ı tefsįr Ķurǿān-ı Kerįm’den Ĥabįb-i Ekrem śallāllāhu Ǿaleyhi ve selleme nüzūl 

iden kelime-i “iķrā”dur deyü taĥķįķ idüp Meŝnevį-i Şerįf daħı tefsįr-i maǾānį-i (20) 

buŧūn-ı kelām-ı sübĥānį olmaġla lācerem Mevlānā Ħudāvendigār daħı nažm-ı dürer-

intižāmların lāzım-ı ķırāǿat olan “bişnev” kelimesiyle bedįdār idüp, mıśrāǾ (21)  

کندبشنو این نی چون حکایت می  

neŝr: buyurmışlardur.  

Āh ey ŧālibān-ı maķśūd ve rāġıbān-ı ĥubb-i Vedūd! Ber vefķ-ı  بالباء ظهر الوجود، منه
698بدا و الیه یعود  (22) Ǿilmį ve Ǿaynį cemįǾ-i śuver-i keŝerātuñ mebdeǿ ve müntehāsı ĥarf-i 

“bā” olup ve aǾyān ve cevāhir ve aǾrāżdan ĥįŧa-i vücūd ve ħıŧŧa-i feyż ve cūdda 

münderic olan (23) tefāśįl ve icmāl āŝār-ı aĥkām-ı besmele olmaġla pįşvā-yı evliyā, 

İmām ǾAlįyyi Murtezā kerremallāhu vechehu ما کان فی کتاب الله فهو فی فاتحه الکتاب و کل ما کان  کل
( فی فاتحه الکتاب فهو فی بسم الله الرحمن الرحیم و کل ما کان فی بسم الله فهو فی الباء و کل ما کان فی الباء فهو فی نقطة 24)

699( تحت الباء25الباء و انا النقطة )  deyüp ĥarf-i “bā” śūret-i nevǾ-i insāniyye olduġın beyān 

buyurdı.  

                                                
695 O senin lisânın olur, sen kulak ol. O seni anlatır, sen sessiz ol. T.M. I/1750; Y.K.M. I/1742 
696 Necm 53/3-4: O, nefis arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir 
vahiydir. 
697 Biz ney gibiyiz, bizdeki nağme sendendir. Biz dağ gibiyiz, bizdeki ses sendendir. T.M. I/606; 
Y.K.M. I/600; 88b. 

698 Varlık “ba”dan ortaya çıktı, onunla başladı ve ona geri dönecektir. 
699 Allan’ın kitabında olan her şey Fatiha suresindedir. Fatiha suresinde olan her şey 
bismillahirrahmanirrahim lafzı içerisindedir. Besmelede olan her şey “ba” harfi içerisindedir ba harfi 
içerisinde olan her şey banın noktası içindedir, ben de banın altındaki noktayım. 
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Ve baĥr-i zeħħār-ı ĥaķįķat, deryā-yı envār-ı maǾrifet, Muĥyiyüddįn ǾArabį 

rađiyallahu Ǿanh (26) Fütūĥāt-ı Mekkiyye’de ve Kitābü’l-bā’da böyle taĥķįķ iderler 

ki:  

( و تمّکنه افتتح الحق به 27جود و هو حرف شریف و من شرفه )اعلم اّن الباء اول موجود و هو فی مرتبة الثانیة من المو 
( فیها بالباء فقال 28کتابه العزیز فقال بسم الله و هکذا ابتداء بها فی کّل سورة و لما اراد الله ان ینزل سورة التوبة بغیر بسم الله ابتداء )

  700براءة من الله دون غیرها من الحروف

Ve maĥbūb-ı ķublūbu’l-Ǿārifįn, śadre’l-milleti ve’d-dįn ķaddasallāhu 

sırrahu’l-Ǿazįzüñ Tefsįr-i (29) Fātiĥate’l-kitāb’ında masŧūrdur ki ism-i aĥadį ġayb-i 

muŧlaķ-ı ilāhįden mümtāz-ı evvel ve miftāĥ-ı ħazāyin-i ĥażerāt-ı esmā olduġı gibi 

nefes-i/nefs-i insānįde olan (30) Ǿilm-i/Ǿalem-i ĥurūfdan daħı ism-i Aĥad’a miŝāl 

ĥarf-i hemze ve elifdir.  

Ve ĥarf-i evvel şol śūret-i Ǿamānuñ mažharıdur ki nefes-i raĥmānįyy-i 

vaĥdāniyyü’n-naǾt andan Ǿibāretdür. (31) Ancılayın naǾt ki taǾayyün-i śuver-i 

mevcūdāt-ı ĥurūf ve kelimāt-ı ilāhiyye ve esmāǿi’l-esmā ol nefes-i raĥmānį ile žāhir 

ve naǾt-ı vaĥdānį ile müteǾayyen ve mütebādir (32) olmışdur. Meŝelā ĥurūf ve 

kelimāt-ı insāniyye nefes-i insānįden śādır olduġı gibi ĥurūfdan bir şeyǿin Ǿaynı 

mažhar-ı/mużhir-i vāĥid olan elifden ġayr ile žāhir olmayup (33) ve Ǿalā sebįli’l-

istiķlāli’t-tām mertebe-i kelāmda daħı elif içün bir Ǿayn žāhir olmaz ve ġayrlar anı 

idrāke ķādir olmaz. Zįrā ġayruñ idrāki mümkin olaydı (34) vāĥidiyyeti śaĥįĥ 

olmazdı. İmdi miftāĥ-ı śuver-i ĥurūf ve bāŧın-ı ķalb olan inbiǾāŝ-ı nefes-i insānįnüñ 

ġayb-ı iżāfįsi müstened-i eĥadiyyet ve taǾayyün-i evvel (35) olan nefes-i ġayb-i 

muŧlaķa miŝāl-i tamām ve şefetān-ı insāniyye āħir-i merātib-i nefes ve kelām-ı insānį 

olup şefetānuñ şehādet ve teşniye-i žāhiresi daħı vaĥdetden (36) muteǾayyene olan 

teŝniye-i ūlā muķābelesinde oldı. Ve minvāl-i meşrūĥ üzre şān, vāĥid-i merātibden 

bir mertebede bi-nefsihi müteǾayyin olmayup belki (37) muǾayyin-i cemįǾ-i merātib 

olduġı gibi elif daħı mažhar-ı vāĥid olmaġla merātib-i ĥurūfdan bir mertebede bi-

nefsihi müteǾayyen olmayup belki müteǾayyin-i cemįǾ-i merātib-i ĥurūfdur (38) ve 

vaĥdete bi’n-nisbe aķreb olan mertebe-i teŝniye-i ūlā olduġı gibi ĥarf-i elife daħı 

bi’n-nisbe aķreb-i ĥurūf ĥarf-i bā olup āħir-i noķŧa evvel-i dāyireye (39) mucāvir 

olduġı cihetden bā elif āħirinde mucāvir oldı ve elif daħı āħir-i “bā”da žāhir oldı. Pes 

                                                
700 Bil ki ba ilk var edilendir. Mevcudatın ikinci seviyesindedir. O şerefli bir harftir. Şeref ve 
mertebesinden dolayı Allah kitabına onunla başlamıştır. Her sure bismillah ile başlamıştır. Besmele ile 
başlamayan Tevbe suresine ise ba ile başlamak için Allah “Beraetün minallahi” lafzıyla başlamıştır. 
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merātib-i vücūd-ı devriyye ve umūr-ı cüzǿiyye ve külliyyeden (40) her ĥarekāt-i 

maǾķūle ve maĥsūse-i kevriyye olduġına işāret olunup lācerem ĥarf-i bā elifden 

mertebe-i ŝāniyede idügi muĥaķķaķ oldıysa ĥażret-i (41) Rabbü’l-Ǿālemįn Ǿahd-i 

elestde cemįǾ-i Ǿibādına  ْ701اَلَْسُت بَِربِّكُم  nidāsıyla ħiŧāb buyurduķda bed’-i cevāpları bā ile 

olup “belā” deyü tekellüm itdiler. [20a] (1) Felihāźā kāşifü’l-esrār Mevlānā 

Ħudāvendigār daħı  702امر ذی بال لم یبداء ببسم الله فهو ابترکل  ĥadįŝ-i şerįfinüñ vāķıf-ı esrārı olup 

ibtidāǿ-i Meŝnevį-i ĥaķāyıķ- (2) diŝārı Kitāb-ı Kerįm’e iķtidā’en ĥarf-i bā ile ıśdār 

idüp bismillāh maǾnāsına olan delālet ve źikr olunan daķāyiķ-ı esrāruñ laŧāyif-i 

envārına telmįĥ ve işāret buyurdılar.  

(3) Ve Ǿilm-i şerįfe ħafiyy olmaya ki şurrāĥ-ı Meŝnevį’den naķķādān-ı 

suħen-şinās ve śarrāfān-ı cevāhir-enfās olan erbāb-ı źevķ ve vicdān mişkāt-ı envār-ı 

dįdār ve mirǿāt-ı (4) cemāl-nümā-yı aŧvār-ı şuŧŧār olan Meŝnevį-i Şerįf’üñ şevāhid-i 

ĥarem-serā-yı esrārına şevķ-i bisyār ve niŝār-ı naķd-i iftikār ile nažar be-tekrār ve 

vücūh-ı Ǿarāyis-i istiǾārātından (5) refǾ-i estār itdüklerinde neyden murād ķaleme 

işāretdür dimişler. Zįrā ber-mūceb-i kerįme-i  َّ703ٖذى َخلََق َخلََق اْلِانَْساَن ِمْن َعلَق  اِقَْراْ بِاْسمِ َربَِّك ال  şemǾ-i 

cemǾü’l-Ǿāşıķįn (6) Mevlānā Celālüddįn ķırāǿat ile me’mūr ve bidāyet-i fıŧratdan 

iħbār ile mülhem olup eşiǾǾa-i nūr-ı ĥaķįķat-ı Aĥmediyye ile izāle-i aĥkām-ı 

beşeriyyet ve iķāle-i āŝām-ı (7) enāniyyet itmekle yümn-i teslįmleriyle dest-i 

taśarruf-i nā’įde ney ve yed-i kātibde ķalem meŝābesinde olup bā-vücūd-i ān ki 

erbāb-i şuhūd  ْ704اِقَْراْ َوَربَُّك اْلاَْكَرُم اَلَّٖذى َعلََّم بِالَْقَلمِ َعلََّم اْلِانَْساَن َما لَْم يَْعَلم  kerįmesinüñ tefsįrinde vāsıŧa-i 

žuhūr-ı sırr-ı mektūm ve rābıŧa-i taǾlįm-i cemįǾ-i Ǿulūm ķalem-i vücūd-ı Muĥammedį 

olduġın müşāhede (9) ve ĥadįŝ-i şerįf-i 705لو لا قلم لما قام الدین و لا صلح العیش  bu maǾnāyı 

mü’eyyed olduġın muǾāyene ve ،708( خلق الله القلم10ا )اول م 707اول ما خلق الله العقل، 706اول ما خلق الله روحی  

aĥādįŝ-i şerįfesinüñ beynlerini tevfįķ ve taŧbįķde bu nükte-i laŧįfeye işāret olunduġın 

źevķ-i derūn ile mükāşefe itmekle (11) nūr-ı çerāġ-ı aśfiyā, ĥażret-i Mevlānā daħı ber 

                                                
701 A’raf 7/172: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? 
702 Besmelesiz başlayan her iş eksiktir. 
703 Alak 96/1-2: Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı "alak"dan yarattı. 
704 Alak 96/3-5: Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana 
bilmediğini öğretendir. 
705 Kalem olmasaydı din kaim olmaz, maişet ıslah bulmazdı.  
706 Allah’ın il yarattığı şey ruhumdur.  
707 Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s.263, nr.823) 
708 Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. (Keşfü’l-Hafâ, I, s.266, nr.827) 
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mıśdāķ-ı ا اِنَّ اْلِانَْساَن لَيَْطغٰى اَْن َراُٰه ا 709ْسَتْغنٰى اِنَّ اِلٰى َربَِّك الرُّْجعٰىَكلَّ  ķısm-ı ŝānįden olan aśĥāb-ı yemįnüñ 

(12) aĥvālini beyān ve ĥaķįķat-ı ricǾatlerinden baǾżı esrār Ǿıyān idüp ŧaleb-i maǾāda 

terġįb ve delālet ve ġurbetden şikāyet ve mebdeǿ-i ĥaķįķį iftirāķından (13) ĥikāyet 

ŧarįķi üzre buyurur ki: Ey müsteftiĥān-ı esrār-ı rubūbiyyet! Bu vücūd-ı mevhūmı 

neyistān-ı Ǿālem-i lāhūtdan sikkįn-i taǾayyünāt ile bürįde ķıldılar (14) ve merd ü zen 

ki min ĥayŝü’t-teǿŝįr ve’t-te’eŝŝür Ǿuķūl ve nüfūsdur, benüm enįn ve śafįr ve ĥanįn ve 

nefįrümden nāle-i ĥazįn iderler. İmdi zaħm-i firāķdan şerĥa şerĥa (15) bir sįne-i 

meftūĥa ŧaleb iderüm ki ĥattā bir nefes şerĥ-i derd-i iştiyāķı sūz-ı firāķ ile aña 

söyleyem buyururlar. Ve Mevlā[nā] Cāmį Ǿaleyhi’r-raĥme daħı neyden murād, ġayb-

ı hüviyyet (16) ve neyistāndan murād aǾyān-ı ŝābite ve nūr-ı ķıdemde reng-i vaĥdet 

ile münśabiġ olan aǾdām-ı mümkine ve merdden murād aŧvār-ı vücūdda fiǾl ve teǿŝįri 

olan (17) esmā ve śıfāt ve zenden murād te’eŝŝür ve infiǾālde olan aǾyān-ı 

mümkinātdur deyüp bu ebyāt-ı şerįfe ile taĥķįķ-ı pür-nikāt iderler. Nažm:  

کندنی که ا غاز حکایت می  
کند ها شکایت می زین جدایی (18)  

 کز نیستانی که در وی هر عدم 
رنگ وحدت داشت با نور قدم   

اند تا به تیغ فرقتم ببریده  
اند در نفیرم مرد و زن نالیده (19)  

 کیست مرد؟ اسماء خلاق ودود  
اطوار وجودکان بود فاعل در   

 چیست زن؟ اعیان جمله ممکنات
 منفعل گشته ز اسماء و صفات (20)

قصور چون همه اسماء و اعیان بی  
ی انسان ظهوردارد اندر رتبه  

هاست جمله را در ضمن انسان ناله  

                                                
709 Alak 96/6-8: Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak 
Rabbinedir. 
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  که چرا هر یک ز اصل خود جداست (21)

گیرشان حب الوطن شد گریبان  
710این بود سّر نفیر مرد و زن  

Ammā ĥarem-i ĥarįm-i ünsde nāy-ı niyāz-ı ķuds ile (22) naġme-perdāz ve 

ħalvet-ħāne-i rāzda şerāb-ı ĥubb ile medhūş ve ser-endāz olan hestį-bāzlar ve bū 

nefāyis-i maǾānįnüñ serā-perde-i nikātında mestūr olan (23) cemāl-i setįresine imǾān-

ı nažar itdüklerinde müstekşifān-ı envār-ı ġuyūb olan gūş-bāzlara bu vechle keşf-i rāz 

itmişler ki: Lafž-ı ney ber ĥisāb-ı ĥurūf-ı ebced (24) altmış Ǿaded ve ĥarf-i sįn daħı 

altmış olup sūre-i Yāsįn’de olan “sįn”e erbāb-ı tedķįķ “Yā Muĥammed!” maǾnāsın 

taĥķįķ itdükleri üzre neyden (25) daħı murād Seyyid-i ǾĀlem śallāllahu Ǿaleyhi ve 

sellemüñ ism-i şerįflerine işāret olunmışdur dimişler. Pes bu ħāk-fersā-yı furū-māye 

ve mübtelā-yı derd ü [be]lā ve kem-dirāyenüñ (26) daħı ħāŧır-ı fātirine bu nükte 

lāyiĥa oldı ki Ādem Ǿaleyhisselām ki āħir-i merātib-i vücūddur, ism-i Ādem bi-

ĥesāb-ı ebced ķırķ beş Ǿaded ve đılǾ-ı eyser-i Ādem’den vücūda (27) gelen Ĥavvā on 

beş Ǿadeddür ki ķırķ beş Ǿadedüñ đılǾı on beşdür ve mecmūǾ-ı ĥurūf-ı Ādem ve 

Ĥavvā altmış Ǿadeddur ki izdivāc-ı Ādem ve Ĥavvā’dan ĥāśıl olan (28) netįce śūret-i 

“sįn”de žuhūr itmekle ol nūr-ı ĥadįķa-i āb u gil, nūr-ı ĥadeķa-i cān u dil, ser-efrāz-ı 

küll, ħātemü’r-rusül Ǿaleyhi efđali’t-taĥiyyātuñ ism-i şerįflerine (29) “sįn” ile işāret 

ve ney daħı ol maǾnāya delālet itdiyse bu muvafaķat üzre neyden murād ber ĥesāb-ı 

meźkūr Ādem ile Ĥavvā ve neyistāndan murād cennet-i aǾlā (30) olmaġla intiķāl 

olunup maǾnā-yı ebyāt-ı şerįfe bu minvāl üzre ola ki şol vaķt-i maǾhūdde ki ĥażret-i 

Ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem  711( بِاَْسَمائِِهمْ 31)قَاَل يَا اَٰدُم اَنْبِْئُهْم  taǾlįmi ve  اِْذ قُْلَنا لِْلَملٰئَِكِة اْسُجُدوا َو
712لِاَٰدمَ   taǾžįmi ile mükerrem ve  َ713َوقُْلَنا يَا اَٰدُم اْسُكْن اَنَْت َوَزْوُجَك الَْجنَّة  teşrįfi ile muĥterem iken  َوَلا تَْقَرَبا
َجَرةَ  714هِٰذِه الشَّ  (32) kerįmesinüñ nehyinde şecerede müŝmere olan lām-ı işāret ile nevǾi 

                                                
710 Hikaye anlatmaya başlayan ney, şu ayrılıklardan şikayet eder: İçinde her adem ve yokluğun kıdem 
nuru ile vahdet rengine büründüğü neyistandan beni ayrılık kılıcı ile kestiklerinden beri kaden ve 
erkek benim feryadımın şiddetinden inlemişlerdir. Erkek nedir? diye sorarsan, erkek varlık 
tavırlarında fâil olan Vedûd ve Hallâk’ın isimleridir. Kadın nedir? diye sorarsan, kadın isimler ve 
sıfatlardan etkilenen tüm mümkinâtın ayânıdır. Ayân isimlerinin tamamı eksiksiz insanda zuhur 
edebildiği için hepsi insanın içinde asıllarından ayrı düştüler diye inlerler. Onların hepsi hubbülvatana 
düçar olmuşlar ve kadın ile erkeğin inlemesinin sırrı budur.  
711 Bakara 2/33: “Allah, şöyle dedi: Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle…” 
712 Bakara 2/34: “Hani meleklere, Âdem için saygı ile eğilin" demiştik…” 
713 Bakara 2/35: “Dedik ki: "Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin…” 
714 Bakara 2/35: “...ama şu ağaca yaklaşmayın…” 
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murād olunmayup belki “Ǿayn”a işāretdür ķıyāsıyla ber-feĥvā-yı  ْيَطاُن َعْنَها فَاَْخَرَجُهَما فَاََزلَُّهَما الشَّ
ا َكانَا ٖفيهِ  715ِممَّ  vesāvis-i İblįs’e firįfte ve Ĥavvā’nuñ ilĥāĥıyla şecere-i menhiyyeden dāne-i 

ĥınŧayı çeşįde ķıldıķda dām-ı furķate giriftār olup (  َوَمَتاٌع اِلٰى ٖحين  34َولَُكْم فِى اْلاَرِْض ُمْسَتَقر )716  

ħıŧābıyla muǾāteb olmaġla cennetden ħurūc ve zemįne hubūŧ ile nūr-ı nehār-ı ķurbı 

şeb-i žalām-ı buǾda vülūc idüp ol mekān-ı üns (35) ve āşiyān-ı ķudsden mehcūr 

olduġıçün derd-i firāķ ve iştiyāķdan sįnesi yāre yāre ve cigeri śad-pāre olup 717 َربََّنا َظلَْمَنا
 iǾtirāfıyla (36) nefs-i mekkāre ve sitem-kārdan şikāyet ve aĥvāl-i perįşānın her اَنُفَسَنا

gördügüne ĥikāyet idüp āh ve nefįr-i nedāmet ile cenāb-ı ġafūr ve settārdan derdine 

(37) bir çāre diledikde  ُاُب الرَّٖحيم ى اَٰدُم ِمْن َربِّٖه َكلَِمات  فََتاَب َعَلْيِه اِنَُّه ُهَو التَّوَّ 718فََتَلقَّ  kerįmesinüñ beşāretiyle 

mübeşşer ve mesrūr ve tevbeleri maķbūl olmaġla ķalb-i (38) meksūrları mecbūr oldı. 

Velākin Ǿahd-i mįŝāķda žahrından bedįdār olan źerrāt-ı źürriyyātı ġamınuñ efkārı 

gülzār-ı cismini ħār-zār itmekle ( فََلا َخوٌْف َعَلْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزنُونَ 39فََمْن تَبَِع ُهَداَى )719  vaǾd-ı kerįmi ile 

anlaruñ daħı müstaġraķ-ı deryā-yı raĥmet-i Ġaffār olacaķları  ْ720َواَْوفُوا بَِعْهٖدى اُوِف بَِعْهِدُكم  

mulāŧafe-i kerįmesiyle (40) źikr-i niǾmet-i sābıķa itmek bābında fermān-ı Kirdgārį 

buyurılup 721َولَْيْبُكوا َكٖثيًرا  emriyle cümlemiz me’mūr iken “Ey benį ādem pederiñüz Ādem 

ve māderiñüz Ĥavvā (41) Ǿaleyhime’s-selām maķām-ı üns-i viśālden bu ĥażįż-i hicr 

ve firāķa mübtelā olduķlarından dįde-giryān ve sįne-biryān olup vaŧan-ı aślį ve 

mebdeǿ-i ĥaķįķįleri [20b] (1) evcātına irtiķā itmeyince ber mıśdāķ-ı  ٰ 722ِمًناَوَمْن َدَخَلُه َكاَن ا  

ħavf ve recādan münfekk olmadılar, “Pes siz daħı ħalef-i Ādem degül misiz? Ne 

Ǿaceb ġāfil ve ĥaķįķat-ı (2) aślįyyeden cāhilsüz? Niçün sįneñüzi mānend-i ney şerĥa 

şerĥa ve bār-gāh-ı aǾlāya dest-i münācātı def gibi meftūĥa ķılup ŧālib-i ķurb-i pederį 

olmazsuz?” (3) deyü ĥālimüze merĥamet ve mesken-i ĥaķįķį ricǾatine irşād ve 

hidāyet iderler.” Zįrā:  

 هر کسی کو دور ماند آز آصل خویش [4-1]

                                                
715 Bakara 2/36: “Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı…” 
716 Bakara 2/36: “Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır…” 
717 A’raf 7/23: “...Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik…” 
718 Bakara 2/37: Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip 
Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, 
çok bağışlayandır. 
719 Bakara 2/38: “...kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir…” 
720 Bakara 2/40: “...sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim…” 
721 Bakara 2/82: “... çok ağlasınlar.” 
722 Âl-i İmrân 3/97: “...Oraya kim girerse, güven içinde olur…” 
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Her ol kes ki kendü aślından dūr (4) ve vaŧan-ı me’lūfundan mehcūr 

olmışdu[r] lācerem  

   خویشباز جوید روزگار وصل  [4-2]

Kendü zamān-ı vaślın ve hengām-ı ittiśālin girü ŧaleb ider. Ve reh-nümā-yı 

rücūǾ (5) olmaġçün bir ǾĮsį-dem-i müşfiķ cüst ü cū eyler.  

Āh ey ħullān-ı ŧarįķat ve iħvān-ı ĥaķįķat! Bu beyt-i şerįfde mebdeǿ ve 

müntehā-yı nefse işāret vardur, (6) yaǾnį mānend-i nefes nefsde daħı min ĥayŝü’l-

hubūŧ ve’l-Ǿurūc ve bi-ĥasbi’l-vulūc ve’l-ħurūc āmed u reft muķarrer olup belki iyāb 

Ǿayn-ı źehāb ve źehāb (7) Ǿayn-ı iyāb olduġı Ǿinde uli’l-ebśār bāhir ve āmed ü şud ve 

ĥareket ve sükūn nisbet-i iżāfetden žāhir olmışdur. Zįrā ĥażret-i vaĥdetde Ǿumūmen 

(8) niseb ve iżāfāt ve keŝerāt-ı taǾayyunāt münśabiġ-i reng-i bį-rengį-i vaĥdet-i źāt 

olmaġla refǾ-i temeyyüzāt idüp kendü eĥadiyyetine ircāǾ ider. YaǾnį cemįǾ-i (9) 

eşyānuñ ĥareket-i inķıbāżį ile kendülerinüñ fenāǿ-i źātį ve Ǿadem-i aślįlerine rücūǾ 

itdükleri ber-vefķ-ı  ِ723ُكلُّ َمْن َعَلْيَها فَان  َوَيْبقٰى َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجَلاِل َواْلِاْكَرام  (10) erbāb-ı keşf ve įķānuñ 

Ǿayn-ı baśįretlerinde Ǿıyān ve ber-feĥvā-yı 724 ُُكلُّ َشْیء  َهالٌِك اِلَّا َوْجَهه dįde-i serįretlerinde 

nümāyāndur.  

Pes Ǿilm-i şerįfe nihān olmaya ki (11) eşyānuñ ĥareketde iki ciheti olup 

birisi Ǿadem-i źātį cihetinedür ki merkez-i dāyire-i taǾayyünāt ve žuhūrātdur ve 

merkez-i mezbūr mertebe-i aĥadiyyetü’l-cemǾ-i cemįǾ-i eşyā olup (12) eger kevnį ve 

eger Ǿaynį mecmūǾ-ı aǾyān u ekvān ber-mūceb-i 725کل شی یرجع الی اصله  bi’ź-źāt cihet-i 

mezbūreye ŧāliblerdür. Zįrā ĥareket-i inķıbāżį muķteżā-yı cihet-i (13) Ǿadem-i źātįdür 

ve cihet-i ŝāniye hestį-i vücūd ve nisebe mübtenįdür. Ve cihet-i mezbūre ĥażret-i 

vāĥidiyyet ve mertebe-i esmāǿ ve śıfātdur ve ĥareket-i inbisāŧį cihet-i mezbūre (14) 

žuhūrı içündür. Bināǿen Ǿalā źālik cümle źerrāt-ı vücūd cemįǾ-i zamānda cihetān-ı 

meźkūretān ile žuhūra gelürler ve žuhūrdan kümūna giderler. Velākin çeşm-i (15) 

aġyārdan pūşįde ķılınmışdur. Ammā Ǿinde uli’l-iǾtibār mecmūǾ-ı eşyā ħuśūś-ı 

mezbūrda mütesāviyetü’l-aķdām olup beynlerinde temeyyüz ve teǾaddüd (16) 

müntefį olduġına   726َما تَرٰى ٖفى َخلِْق الرَّْحٰمِن ِمْن تََفاُوت  kerįmesinde delālet ve fenāǿ-i źātį ve celā-

                                                
723 Rahman 55/26-27: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi 
Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. 
724 Kasas 28/88: “...O'nun zatından başka her şey yok olacaktır.” 
725 Her şey aslına rücu eder. 
726 Mülk 67/3: “...Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin…” 
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yı aĥadiyyet-i aśliyyede mütesāviyetü’l-aķdām olduķları (17) yek-rengį-i 

Ǿademiyyetle daħı ittiśāflarına   727فَارِْجِع الَْبَصَر َهْل تَرٰى ِمْن فُطُور  kerįmesinde işāret bulmışlardur. 

Ammā ĥareketde cihetān-ı mezbūretāndan ġayrı (18) bir vech-i ħāś daħı vardur ki 

vech-i mezbūr neşǿe-i cāmiǾa-i kemāliyye-i insāniyyeye maħśūśdur, zįrā neşǿe-i 

cāmiǾa-i mezbūre iki ciheti daħı muĥįŧ olup gāh (19) śıfat-ı merkeziyye ve gāh naǾt-ı 

muĥįŧiyye ve gāh ciheteyn beyninde śūret-i cāmiǾiyyet ile bedįdār olur. ŞiǾr:  

 بين المحبين سر ليس يفشيه
  قول ولا قلم للخلق يحكيه728

(20) Āh ey dįde-i āgāh ve dil-i pür-intibāh! Merātib-i emvāc-ı keŝerāt ve 

mecālį-i efvāc-ı taǾayyünāt üzerine ber-vefķ-ı  َّ729اَلَْم تََر اِلٰى َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّل  (21) münbasıŧ ve 

mümtedd olan baĥr-ı ġayb-ı hüviyyet ve deryā-yı ĥażret-i aĥadiyyet nihāyet-i inbiśāt-

ı tecelliyyāt ve ġāyet-i inĥiŧāŧ-ı esmā ve śıfāt olan (22) neşǿe-i insāniyyeye gelince 

medd730 ve ĥareketi inbisāŧį olup ve ber ĥükm-i teraķķį ve cezr u ķabż vücūd-ı ĥaķįķį 

mertebe-i mezbūreden merkez-i evvele rücūǾ eyledikde cemįǾ-i (23) emvāc-ı keŝerāt 

ve Ǿumūmen efvāc-ı taǾayyünāt müstaġraķ-ı deryā-yı aĥadiyyet ve münśabiġ-ı reng-i 

bį-rengį-i vaĥdet olup ( ٰمَواُت ُل اْلاَرُْض َغْيَر اْلاَرِْض َوالسَّ ارِ ( َوَبَرُزوا لِلِّٰه الْوَ 24َيْوَم تُبَدَّ 731اِحِد الَْقهَّ  āyet-i kerįmesi 

źikr olunan sırr-ı vaĥdeti işǾār ider. Ve’l-Ǿilmu Ǿindallāhi’s-settār. Nažm: 

 چه نقشی بود ا دم باز گفتم
 تو را راز نهانی باز گفتم (25)

 کمالش اول ا دم کرد پیدا
 وز ا دم شد عیان کل هویدا

  کمال عشق سوی ا دم ا مد
732ا دم کان دم ا مداز ا ن دم بود  (26)  

                                                
727 Mülk 67/3: Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? 
728 Sevenler arasında ifşa edilemez sırlar vardır ki onları ne halkın sözü ne de kalemi anlatır. 
729 Furkân 25/45: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? 
730 Yazmada: meded 
731 İbrahim 14/49: O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve 
kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hâkim) olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. 
732 Âdem’in ne olduğunu sana söyledim ve gizli sırrı sana açıkladım. O’nun kemâli önce Âdem’i 
yarattı, Âdem’den ayân-ı küll ortaya çıktı. Aşkın kemâli Âdem’e doğru geldi ve böylelikle Âdem o an 
ortaya çıktı.  
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Neŝr: İmdi benüm nūr-ı dįdem! Ādem ve ferzendān-ı Ādem maĥbūs-ı 

ŧavārıķ-ı eflākį olan bu tįre ħākį degildür, belki (27) ĥaķįķat-ı insāniyye şol laŧįfe-i 

ħafiyye-i rabbāniyyedür ki نساُن ِسرّی َو ا نا ِسرُّه 733اَلا   andan Ǿibāret olup ol şāh-bāz-ı lā-mekān-

pervāzuñ āşiyānı (28) ħaŧāyir-i ķuds ve cevelān-gāh[ı] mecālis-i üns ve bu ķafeś-i 

müseddese ķable’l-ibtilā’ ŧāvūs-ı bāġ, nişįmen-i firdevs olup heyākil-i Ǿulviyye ve 

ecrām-ı süfliyye (29) ol humā-yı humāyūn-bālüñ zįr-i cenāĥ-ı himmetinde ĥāśıla bir 

beyża-i kemterįnedür, bu cihetden ney nālān olup der ki: Ey refįķ-ı śadįķ! Bu baĥr-i 

fürķate (30) ġarįķ olan bį-żevķlere ĥaķįķat-ı ĥāli iħbāra mecāl mi olur? Zįrā fırķa-i 

mezbūre mecmaǾ-ı cemǾ-i Ĥaķķ’dan mehcūr olup  ْ734ُه اللّٰهِ فَاَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوج  maǾnāsından (31) 

bį-ħaberlerdür. Ve cemǾu’l-cemǾde cemǾ olan meczūbānuñ nūş-ı cān itdükleri şerāb-ı 

Ǿışķdan maĥrūm ve bį-źevķlerdür. Mādām ki anlar daħı iķtiżā’-i Ǿışķla (32) mübtelā-

yı derd-i firāķ ve pūte-i miĥnet-i mücāhedede vücūd-ı mevhūmlarun güdāħte ve nār-ı 

cezebāt-ı iĥtirāķ itmeyeler dest-i irādetleri dāmen-i hidāyete nāyil ve pā-yı 

himmetleri (33) ŧarįķ-ı selāmete dāħil olmaz. Pes bu ġarįķ-i baĥr-i firāķ olan ferįķ 

daħı źikr olunan ŧarįķ-ı bedraķa-i tevfįķde bizümle refįķ olup müteveccih-i bār-gāh-ı 

celāl (34) ve ŧālib-i müşāhede-i cemāl olmaķ recāsıyla kemāl-i şefķatimden  

 من به هر جمعیتی نالان شدم [5-1]

Ben her cemǾiyyetde nālān oldum ve pervāne-sān şemǾ-i Ǿışķa sūzān (35) ve 

Ǿandelįb-i ħoş-elĥān olup derd-i iştiyāķı söyledüm ve Ǿavām ve ħavāś dimeyüp  

    جفت بد حالان و خوش حالان شدم [5-2]

Bed-ĥālān ve ħoş-ĥālānuñ (36) śoĥbetlerine cüft ve ķarįn oldum.  

Āh ey müstekşif-i esrār-ı cemāl-i Meŝnevį! Bu beyt-i şerįf daħı mürşidān-ı 

rāh-ı ĥaķįķat olan pįrān-ı ŧarįķatüñ (37) nįk ü bed ile ülfet ve münkir ve muķırr ile 

hem-śohbet olduķlarını ĥikāyet veyāħud neyistān-ı rabbānįden bürįde olan rūĥ-ı 

insānį cemǾiyyet-i Ǿanāsır (38) ve ŧabāyiǾ ile beden-i keŝįfe muķārin olduķda evśāf-ı 

behįmiyye ve sebuǾiyyet ve aĥlāķ-ı mülkiyye ve rūĥāniyye ile muħteliŧ olduġın işāret 

ider. (39) Ve bed-ĥālānı taķdįmde nükte budur ki ervāĥ-ı mecbūr vaŧan-ı aślįden 

mehcūr ve mebdeǿ-i ĥaķįķįden dūr olduġı sū’-i ĥāl ve rūz-ı fįrūz-ı vuślatı ŧalep itdügi 

                                                
733 İnsan sırrımdır ve ben onun sırrıyım.  
734 Bakara 2/115: “...Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır…” 
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(40) ĥusn-i ĥāl olup vuślat ise firķatden śoñra iǾtibār olunduysa Mevlānā 

Ħudāvendigār daħı taķdįm-i źikr-i bed-ĥālānı iħtiyār buyurmışlar, zįrā rūĥ-ı insānį 

(41) olan laŧįfe-i rabbānį, muķarreb-i bār-gāh-ı sübĥānį iken, nažm:  

 ا نگه از شهر و ز خویشان بر خوری
735کز غریبی رنج و محنتها بری   

[21a] 

 زانکه شیرینی و لذات مقر  (1)
736ی رنج سفر هست بر اندازه  

mażmūnınca bu beden-i keŝįfe teǾalluķ itmege baǾż-ı esbāb tehiyye ķılınup melekūt 

(2) ve mülkde olan Ǿavālim-i muħtelifeyi seyr itdirdiler ve her bir Ǿālemüñ ħazāyinüñ 

dįde-i müşāhedātına açdılar ve cevāhir-i defāyinden perde-i ĥicāb aśdılar (3) ve 

ħulāśa ve zübdeyi anuñla hemrāh ķıldılar tā ki gördükleriyle nevǾ-i ülfet idüp źikr-i 

ķurb-i cemāl-i vaĥdetden teheyyüc iden nāyire-i iştiyāķı (4) bir miķdār sükūnet 

bulmaġla min vechin aġyār üns ile vaĥşeti zāyil ola. Pes baǾżı ervāĥa ħilǾat-i 

mūriŝü’l-behcet-i 737سبقت رحمتی  ilbās (5) olunmaġla mestį-i cām-i elestden girįbān-ı 

hestįlerin çāk ve sırr-ı ġayretden dįde-i ġayr-bįni der-ħāk itdiler. Ve sevķ-ı sābıķa-i 

raĥmet-i raĥamūt ile (6)  ُ738ْم ِمنَّا الُْحْسنٰىاِنَّ الَّٖذيَن َسَبَقْت لَه  zümre-i celįlesine dāħil olup ber-

vefķ-ı  َ739اُولٰئَِك َعْنَها ُمْبَعُدون  dūzaħ-ı teǾalluķāt-ı ŧabįǾiyyeden ħalāś oldılar. (7) Ve aġyārdan 

perhįz itdükleriçün ġāyet-i şevķle bį-māniǾ ve muzāĥim  َ740ى اْلَجنَّةِ َوٖسيَق الَّٖذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم اِل  feĥvā-

yı kerįmesi üzre ŧarįķ-ı cennāte (8) muvaffaķ olup  ،ا ن لله جنة ليس فيها حور ولا قصور ولا لبن ولا عسل
741بل يتجلى فيها ربنا ضاحكا  ĥadįŝ-i şerįfi ile vaśf olunan (9) dāru’l-ħuld-i dįdārda pāydār 

oldılar.  

                                                
735 Gurbette çile ve sıkıntılar yaşadığın zaman sıladan ve yakınlarından haz alırsın. T.M. III/4160; 
Y.K.M. III/4150 
736 Çünkü (varmak istediğin yere) yerleşmenin tadı ve lezzeti yolculuğun sıkıntıları kadardır. T.M. 
III/4159; Y.K.M. III/4149 
737 Rahmetim gazabımı geçti. (Müsned, VII, s. 127 nr. 7279) 
738 738 Enbiyâ 21/101: “Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükâfat hazırlanmış olanlar var 
ya…” 
739 Enbiyâ 21/101: “…işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır.” 
740 Zümer 39/73: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. 
741 Allah’ın bir cenneti vardır ki orada ne huri, ne saraylar ne süt ne bal vardır. Orada sadece rabbimiz 
gülerek tecelli eder. 
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Āh ey dil-i bį-ķarār! Źikr olunan tecellį şol behişt-i cāvidān-ı eħaśś-ı 

ħavāśśdur ki anuñ taǾrįfinde (10)   742فِيَها َما لا َعْيٌن َراَْت َولا اُُذٌن َسِمَعْت َولا َخَطَر َعَلى قَْلِب َبَشر  

buyurulmışdur. Ve Ǿārifān-ı āgāh anuñ içün dimişlerdür: Nažm:  

 عاشقان را به جنت ملکوت (11)
743ال ایزد قوتنبود جز جم  

Ĥabbeźā ve merĥabā bu ŧāyife-i Ǿaliyye, şol sūħtegān-ı Ǿışķ-ı ilāhįdür ki (12) 

bu ebyāt-ı şerįfe anlaruñ evśāf-ı cemįlesi taǾrįfidür. Nažm:  

الستند یا نان که ربوده  
 از عهد الست یار مستند

پاینددر منزل درد بسته  
دستنددر دادن جان گشاده (13)  

خودی چشیدندشربت بیتا   
و امید، باز رستند 744از بیم  

 چالاک شدند و پس به یک گام
 از جوی حدوث، باز جستند

 اندر طلب مقام اصلی (14) 
 دل در ازل و ابد نبستند

 خالی ز خود و به دوست باقی
 این طرفه که نیستند و هستند!

است اهل توحید  این طایفه  
745پرستندباقی، همه خویشتن (15)  

                                                
742 Orada hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın aklına gelmeyen şeyler 
vardır. (Buhârî, IV, s. 118, nr. 3244) 
743 Aşıkların cennette rızkı Allah’ın cemâlinden başka bir şey değildir. (Hadîka) 
744 Nüshada: بیخ 
745 “Elest”e meyl edenler, “Elest” ahdinden beri sarhoşturlar. Onların ayağı dert menzilinde zincire 
vurulsa da Yar yolunda canlarını vermekte elleri pek açıktır. Sekr şarabını tattıklarından itibaren havf 
ve recadan bile kurtuldular. Böylece, çevikleştiler ve tek adımla hudus nehrinden atladılar. Onlar, asli 
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Neŝr: Āh ey müsteftiĥ-i esrār-ı ķudsiyye! BaǾżı ervāĥ-ı insiyye daħı görüp 

bulduķları ve bilüp bilmedikleriyle ülfet ve Ǿacāyib-i (16) melekūtiyye ve ġarāyib-i 

mülkiyye ile muvāneset idüp velākin gāh-be-gāh 746ا ن لربكم في ا يام دهركم نفحات  nesemāt-ı 

Ǿanber-i feveĥātı meşāmm-ı cenānlarında (17) vezān olduķça istişmām-ı revāyiĥ-i 

gülzār-ı vaŧandan dimāġ-ı cānları muǾaŧŧar olup der-ĥāl murġ-ı zümürrüdįn-bāl-i 

himmetlerine per virürler ve ķafes-i mađįķ-ı (18) ķālıbdan çıķup Ǿālem-i vesįǾ-i 

melekūt ve cā-yı menįǾ-i ceberūta ŧayerān iderler. Gāhį daħı ان لله سبعين الف حجاب من نور و 
747ظلمه  sürādiķātından (19) yetmiş biñ ĥucub-i żulmāniyye ve nūrāniyyeyi pįşnihād-ı 

baśįretleri bulurlar. Ve gāh dāneden keh cüdā düşdügi gibi bunlar daħı ķışr-ı bį-maġz 

(20) olup vaŧan-ı aślį teźekkürin ferāmūş iderler. Ve gāh gāh dest-i Ǿināyet-i ezeliyye 

silsile-cünbān-ı şevķ ve muĥabbet olmaġla bį-bāk u çālāk (21) Mūsā-vār zebān-ı 

efgārların  َ748اِْن ِهَى اِلَّا فِْتَنتُك  güftārına güşāde iderler. Ve gāh gāh daħı çāre-sāzį-i yār ve 

dil-nevāzį-i dildārdan (22) şiǾr:  

 ا لا طال شوق الا برار ا لى 
 لقائي وا ني ا شد شوقا  الیهم749

neŝr: nidāsı esmāǾ-ı sırlarına keşf-i rāz idüp bu vechle zemzeme-perdāz olur ki: (23) 

Ey sergeşte-i bādiye-i hicr ü firāķ ve dil-ħaste-i belā-yı derd-i iştiyāķ! Taĥrįk-i 

silsile-i irādet ħod bizüm dest-i meşiyyetimüzden vuķūǾa geldi ve ber-vefķ-ı (24) 

750فاحببت ان اعرف  āfitāb-ı muĥabbet bizüm maŧlaǾ-ı hidāyetimüzden lemeǾān itdi. Ve 

nesįm-i Ǿanber-şemįm-i şevķ u muĥabbet ibtidā bizüm gūşe-i ravża-i rıżāmızdan (25) 

vezān olup  ُ751يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَه  āvāzesi ħod cihān u cihāniyāna bizden irişdi. Ve rāyāt-ı maĥż-

ı fażl-ı bį-ġāyātı Ǿālemiyāne biz açdıķ.  

Ey derd-mend-i (26) bį-çāre! Sen ħod senüñ vücūduñdan evvel bizüm 

maŧlūbumuzsun. Biz daħı senden evvel senüñ maŧlūbuñuz. ǾUşşāķ-ı bį-vücūdlaruñ 

bu rubāǾįleri mesmūǾuñ olmadı mı? 

                                                                                                                                     
makamı talep ederek ezel ve ebedden vazgeçtiler. Kendilerinden fani olmuşlar ve Dost ile bākįdirler; 
ne kadar tuhaf, yokken varlar! Tevhid tayfası dedikleri işte bunlardır, geriye kalanların hepsi kendi 
nefislerine tapanlardır. (Şeyh Bahâî Divânı) 
746 Allah’ın bu şu günlerinizde nefhaları vardır, dikkat edin ve o nefhalara hücum edin. 
747 Allah’ın karanlık ve nurdan yetmiş bin perdesi vardır. 
748 A’raf 7/115: “...Bu, sırf senin bir imtihanındır…” 
749 Ebrârın benimle buluşmaya özlemleri çok uzadı. Ben ise onlarla buluşmaya onlardan daha 
şevkliyim 
750 Bilinmek istedim. 
751 Mâide 5/54: “... Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. …” 
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 ا ن دم که ز هر دو کون ا ثار نبود (27)
بر لوح وجود نقش اغیار نبود   

بودیم معشوقه و ما هردو به هم می  
752ی خلوتی که دیّار نبود در گوشه   

(28) Neŝr: Ey sįne-i śad-pāre! Bir iki gün sen āvāreyi ĥucub-i nūrānį ve 

żulumānįde mestūr idüp ve cemāl-i bį-miŝālimüze perde-nihāde-i ĥicāb olduķ ise 

(29) rābıŧa-i vuślat şikeste ve silsile-i muĥabbet güseste olup ve āyįne-i cemāl-i 

vaĥdet jengār-beste olur śanma. Nažm:  

 هجری که بود مراد محبوب
753از وصل هزار بار خوشتر (30)   

Neŝr: Ammā ey ĥarįķ-ı nār-ı iftirāķ ve ġarįķ-ı baĥr-i iştiyāķ! Bunı daħı bil ki 

bizüm meşşāŧa-i zülf-i cemāl-i bį-hemtāmuz (31) āh u enįn-i sūħtegān-ı fırāķdur ve 

āb-i cārūb-ı Ǿatebe-i kibriyāmuz sirişk-i müje-i ħūnįn-i miĥnet-endūħtegān-ı derd-i 

iştiyāķdur. Ve bu rāh-ı (32) muvāśalātuñ ġubār-ı keşānįdesi nesemāt-ı āh-ı ciger-sūz 

ve sūzende-i ĥucub-i müdānāt-ı keşf-i sübüĥāt-ı vech-i dil-efrūzdur. Ey mübtelā-yı 

miĥnet! Ķarįbdur ki (33) furķat vuślata mübeddel ola ve dest-i ceźebāt-ı Ǿināyetimüz 

dįde-i baśįretüñde olan aġŧiye-i keŝerātı refǾ idüp çeşm-i cihān-bįnüñi Ǿayn-ı ħudā-

bįn ide. (34) ŞiǾr:  

 ظهـرت لمـن ابقیـت بعـد فـنائه
754کنـتـه كفـکـان بالـکـون لانـ   

Neŝr: İmdi bir iki gün nār-ı furķatde yan yaķıl ve pūte-i miĥnetde ħāliś ol 

(35) ve teźekkür-i vaŧan-ı aślįden külliyyet ile ġāfil olma, zįrā saǾy ve ŧaleb bāz-

mānde-i rāh-ı saǾādet olanlaruñ kārıdur ve derd ü ġam ķadr-ı maŧlūbı bilenlerüñ (36) 

ve elem-i mufāreķat vuślat-ı maĥbūba raġbet idenlerüñ ĥālidür.  

Pes ey dįde-i āgāh! Neyi gör kim neyistān firāķından bį-ķarār olup ve sūz u 

güdāzla (37) nāle-perdāz olup neler söyler. Sen ħod bār-gāh-ı kibriyā ve celālden dūr 

                                                
752 İki dünya henüz yokken ve var oluş levhasına başkalarının izi işlenmemişken, biz ve maşuk, hiç 
kimsenin olmadığı tenha bir köşede birlikte idik. (Irâkî Dîvânı) 
753 Mahbûb’un murâdı olan hicrân bin vuslattan daha iyidir. (Irâkî Dîvânı) 
754 Yok olduktan sonra geride bıraktığın kişiye tecelli ettin, o var oluverdi, çünkü sen, o oldun. 
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ve ķurb-ı eĥadiyyet ve cemālden mehcūr iken ŧālib-i cemāl-i vaĥdet ve rāġıb-ı 

ruzigār-ı (38) vuślat olmamaķ ve dimāġ-ı fikretüñ zükām-ı ġaflet olmaġla meşāmm-ı 

cānuñ revāyiĥ-i ķudsiyye-i ışķ u muĥabbetden bir şemme almamaķ münāsib midür? 

Ey nūr-ı (39) ĥadįķa-i Ǿālem! Sen bir śunǾ-ı Ǿacįb-i ilāhįsün ki cemįǾ-i kāyināt senüñ 

hüsn-i cemāl-i bā-kemālüñe ĥayrān olup Ǿacabā bu bir ķabże ħāke bu ķadar luŧf u 

Ǿināyet nedendür ki (40) sįnesį ħazįne-i esrār-ı celāl ve ķalbi āyįnesi mehbiŧ-i envār-ı 

cemāl olup şānına  َ755ْلَناَك َخٖليَفًة فِى اْلاَرْضِ اِنَّا َجع  buyurula ve ķāmet-i ķābiliyyetine (41) ħilǾat-i 

756تخلقوا با خلاق الله  biçile ve śūret-i kemāliyyesi 757ان الله خلق ا دم علی صوره الرحمان  ile vaśf oluna 

deyüp vādį-i bevādį-i tefekkürde [21b] (1) güm-geşte ve Ādem göñlünden vuślat-ı 

Ĥaķķ’a leb-teşnelerdür.  

Pes mecmūǾ-ı mükevvenāt senden mütenaśśaĥ olup ve sen āyāt-ı 

vaĥdānįyü’ź-źātı  ِ758َسنُٖريِهْم اٰيَاتَِنا فِى اْلاٰفَاق  (2) āfāķda muǾāyeneden śoñra ber-feĥvā-yı  َوٖفى
759ونَ اَنُْفِسُكْم اَفََلا تُبِْصرُ   mecmūǾ-i āyāt nefsüñde vedįǾat ķılınup bi-ĥasebi’ž-žāhir mecmūǾa-i 

Ǿālem ve min ĥayŝü’l-bāŧın (3) meclā-yı ĥażret-i aĥadiyyet olduġın müşāhede idüp 

kār-fermā-yı aħyār ve gūyā-yı esrār ve müreşşıĥ-ı envār olayduñ ammā ne fāyide ki 

saña gāh (4) ħurūş-i ney gāh cūşiş-i mey, gāh ĥarekāt-ı felek gāh tesbįĥāt-ı melek, 

gāh rifǾat-ı eflāk ve gāh pestį-i küre-i ħākdan tenbįh ve naśįĥatler olup eŝerden (5) 

müǿeŝŝire ve delįlden medlūle istidlāl ile ser-geşte-i bādiye-i vehm u ħayāl olursun. 

Niçün dūn-himmetsün? Hįç ġanį faķįrden zekāt alsun mı? Ve baśįr (6) đarįrden reh-

nümālıķ umsun mı? Pes lāyıķ olan budur ki evvelā 760من عرف نفسه فقد عرف ربه  vefķınca 

kendü nefsine ricǾān ve nār-ı muĥabbetde sūzān (7) olup  َلا َیَسُعنِی ا ْرِضی َولا َسمائِی َولِکن َیَسُعنِی
761ُب َعْبِدَی الُْمْؤِمنِ قَلْ   mefhūmunu iźǾān ķılasın. Ve ber mıśdāķ-ı  عمل ( 8)جذبة من جذبات الحق توازي

762الثقلين  delālet-i ceźebāt ile cümlesinüñ delāletinden müstaġnį olasun. Çün ki bu 

fırķadan olasun saña neyden śādır olan müǿeŝŝir nāleler (9) müheyyic-i nār-ı 

                                                
755 Sad 38/26: “Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık…”  
756 Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın. 
757 Allah Ademi rahman suretinde yarattı. (İbn-i Batta, İbanetü’l-kübra, VII, s. 264, nr. 196) 
758 Fussilet 41/53: “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi 
nefislerinde onlara göstereceğiz…” 
759 Zâriyat 51/21: “…kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?  
760 Kendini tanıyan rabbini tanır. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 262, nr. 2532) 
761 Beni ne yeryüzüm ne gökyüzüm içine alabildi. Fakat beni takva sahibi mü’min kulumun kalbi içine 
aldı. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 99 nr 1884) 
762 Hakkın cezbelerinden bir cezbe iki cihanı dolduracak amele denktir. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 332 nr. 
1069) 
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muĥabbet olup seni kendüye yār-ı muvāfıķ ve hem-ŧarįķat bulur. Felihāźā yār-ı nā-

muvāfıķdan böyle şikāyet ider ki  

 هر کسی آز ظن خود شد یار من [6-1]

(10) Her bir kes kendü żannından benüm yārum oldı, yaǾnį benümle yār ve 

hem-dem oldı ķıyās itdi velākin  

   آز درون من نجست آسرآر من [6-2]

Benüm derūnumdan benüm (11) esrārım ŧaleb itmedi. YaǾnį mücerred-i 

śūret-i beşeriyyede olan vech-i müşābehet ve nevǾ-i mümāŝelete nažar itmekle  َما اَنْتُْم اِلَّا
763َبَشٌر ِمثْلَُنا  deyüp  َّ764يُوٰحى اِلَی  (12) sırrından ġāfil oldılar. Ve kelimāt-ı ķudsiyye-i enbiyā’ ve 

Ǿibārāt-ı pür-nikāt-ı ünsiyye-i evliyāyı fehm itmeyüp, mıśrāǾ:  

765ی خوابیم و خور  ما و ایشان بسته  
deyü ġalaŧa düşdüler (13) ve ĥaķįķatlerine inkār ile đalāletde ķaldılar. Ĥayfā vü 

dirįġā ol nā-bįnālara ki ber-mūceb-i 766َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهٰوى اِْن ُهَو اِلَّا َوْحٌي يُوٰحى  

 سر من آز ناله من دور نیست [7-1] (14)

Benüm sırrum nāle ve zārumdan dūr degildür. Velākin ber-feĥvā-yı  لَُهْم قُلُوٌب َلا
767بَِها َولَُهْم اَٰذاٌن َلا َيْسَمُعوَن بَِهاَيْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم اَْعيٌُن َلا يُبِْصُروَن   

 لیک چشم و گوش رآ آ ن نور نیست [7-2]

Çeşm-i ser ve gūş-ı kerde ol nūr ve ķuvvet yoķdur ki esrār-ı mezbūreye (16) 

nažar ķıla ve maǾānį-i ħafiyye fehmi müyesser ola. İmdi mā-sivādan Ǿārį bir dil-i 

pür-nūr-ı ĥaķķānį ve dįde-i aġyārdan berį bir dįde-i hūş-ı nūrānį (17) ve fehm-i 

maǾānįye müsteǾǾidd bir gūş gerekdür ki benüm Ǿukūs-ı envār-ı ķudsiyye ve pertev-i 

                                                
763 Yâsîn 36/15: “...Siz de ancak bizim gibi insansınız…” 
764 Kehf 18/110: “... bana vahyolunuyor…” 
765 (Kendilerini peygamberlerle eşit sananlar derler ki: İşte biz de insanız, onlar da;) biz de yemek ve 
uykuya bağımlıyız, onlar da. T.M. I/270; Y.K.M. I/266; 55a 
766 Necm 53/3-4: O, nefis arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir 
vahiydir. 
767 A’raf 7/179: “…kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları 
olup da bunlarla işitmeyen…”  
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esrār-ı ünsiyyem anda eŝer eyleye, belki pertev-i sırrumdan nūr-peźįr olan (18) her 

gūş ve çeşm ve hūş daħı mütefāvitu’d-derecāt olup her biri bi-ĥasebi’l-ķābiliyyāt 

muķtebis-i envār-ı bāriķāt olduġı taķdįrce (19) ķurś-ı āfitāb-ı ĥaķįķat-ı źāta vāśıl olan 

besyārdan endek ve hezār u hezārda yekdür. Pes ĥālet-i istimāǾ-i naġemātda her 

şenevendenüñ maǾāric-i irtiķā (20) ve medāric-i iǾtilāsı ķalbi merāyāsınuñ celā ve 

śafāsına göre çehre-güşā olduġıçün;  

Rivāyet olunur ki ravża-i ķudsuñ zįbā güli ve nişįmen-i ünsüñ (21) raǾnā 

sünbüli, Şeyħ-i Ebūbekr-i Şıblį sūķ-ı Baġdād’da güźer iderken bir sebze-fürūşuñ 

lisānından gūş-ı hūşuna seǾtar-ı berrį (سعتر برّی) nidāsi geldikde (22) deryā-yı muĥabbet 

cūş u ħurūşa gelüp mest u medhūş ve ħāk-fersā-yı ĥayret olup bį-şuǾūr ve bį-hūş 

oldı. Ve baǾde’l-maĥv ve’l-fenā (23) śaĥv meǾa’l-beķāya gelüp ķabā-pūş-ı hūş 

olduķda, “Ey Şiblį-i pür-cūş! Yine ne ĥāle dūş olduñ ki sūzişüñ/şūrişüñ cihānı ħurūşa 

getürdi?” (24) didiler. Şiblį ayıtdı: “Śadā-yı tere-fürūşdan semǾ-i cānüm seǾ terberrį 
 maǾnāsın der-gūş idüp müşāhade-i birr-i Ĥaķķ, beni hestį-i mevhūmdan (سع تر برّی)

fenāǿ-i (25) muŧlaķ ve deryā-yı Ǿışķa ġarķ itmekle ĥālim ħoş oldı.” buyurdılar.  

Ve Abdurrāĥmān-i Sülemį naķl ider ki bir gün Ebū ǾOŝmān-ı Maġribį bir 

çāhdan āb-keş (26) olduġı ĥālde baña suǿāl itdi ki “Yā ǾAbderraĥmān! Derūnçe-i 

çāh-ı Ǿamįķ ne taĥķįķ ider bilür misin?” didi. “Bilmem,” didüm. Ol Ǿārif-i āgāh 

“Allāh Allāh söyler,” deyü (27) buyurdılar.  

Menķūldur ki hizebr-i ġālib, Esadullāh fi’l-maĥārib, ǾAliyyibni Ebį Ŧālib 

kerremallāhu vechehūnuñ bir gün semǾ-i şerįfine āvāz-ı nāķūs cilve-endāz-ı (28) 

Ǿukūs olmaġla, “Bilür misiz bu nāķūs ne söyler?” deyü aśĥābına suǿāl itdikde 

“Bilmeziz yā emįre’l-müǿminįn,” deyüp istikşāf-ı ĥāl itdiler. “Ey ħullān-ı müǿminįn! 
Āvāz-ı (29) nāķūsdan semǾume 768یبقیالله حقاً ان المولی   سبحان  maǾnāsı āks itdi” buyurdılar. 

Çün ki kāmiller çāh ile nāķūsdan bu maǾnāları istimāǾ itdiler, Ǿacabā (30) sen 

naġemāt-ı neyden ne fehm idersün? Sübĥānallāhü’l-Ǿalįm. Ne tefāvut-i Ǿažįmdür ki 

her iki āhen-pāre maǾden-i vāĥidden iken birisi naǾl-i sütūr ve ħar (31) ve birisi 

āyįne-i cemāl-nümā-yı dilberān-ı ħūb-manžar olur. Ve fevākihe ve eŝmār şecere-i 

vāĥidden bedįdār iken baǾżısı ġıźā-yı ĥayvān ve baǾżısı ķūt-i insān olur. (32) Keźālik 

her bir insānuñ çeşm u gūşu mütteĥidü’l-emŝāl iken biri Ħudā-bįn ve biri daħı aġyār-

bįn olur. Ve biri cümle eşyādan śadā-yı tesbįh işidür (33) birisi daħı her śadāyı 

                                                
768 Allah’ı tenzih ederim, o Bâkî’dir. 
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bįhūde nevā śanup hįç nesne fehm itmez. Ve baǾżı gūşa istimāǾ-ı nāy ve ġınā 

müheyyic-i nār-ı ĥubb u velā olur ve baǾżına muĥarrik-i Ǿurūķ-ı nefs u hevā (34) ve 

mūceb-i izdiyād-ı Ǿıśyān ve şeķā olur.  

Pes muķaddemāt-ı mezbūre semǾ-i cānla ıśġā olunduysa ĥüsn-i ķabūl ile 

şinevā ol ki şemǾ-i cemǾ-i aśfiyā, kāşif-i (35) esrār-ı kibriyā, cenāb-ı şerįf-i Mevlānā 

daħı nāy-ı ciger-sūzdan bu sözleri işitdükde “Ben her cemǾiyyetde keyfiyyet-i 

fırāķdan söyledüm ve derd-i iştiyāķ ile (36) zār u zār iñledüm. Ehl-i semāǾ ise iki 

fırķa olmışlar, birisi bed-ĥāller ve birisi ħoş-ĥāller. Ve her biri kendüyi benüm ile 

dem-sāz śanup bed-ĥāller (37) żamįr-i münįrümde olan sırrumdan ħabįr olmadılar ĥāl 

ān ki bende olan esrār-ı Ǿacįbe ve āŝār-ı ġarįbe bisyārdur. Yā Mevlānā! Benüm 

ķıśśamuñ ibtidāsı budur ki (38) ben sābıķda neyistānda pā-beste-i āb u gil ve ķayd-

bend-i vücūd-ı zāyil ve zįnet-i berg ü sāz ile ārāste ve istikbār u nāz ile ser-efrāşte 

olup, mıśrāǾ:  

769بر کمر نی را ز برگ خویشتن صد خنجر است (39)   

mażmūnınca kemer-bendümde zümürrüd ve zeberced ġılāflu ħancerler ve serümde 

lüǿlüǿ ve elmās ile muraśśaǾ otāķalar vażǾ olunup (40) serv-i āzād gibi śalınurdum ve 

meşşāŧa-i nesįm ile zülfümi ŧarardüm ve hevā-yı ħoş-ŧabǾ her ne ŧarafdan geldiyse 

ardına düşüp yelerdüm ve temāşā bu ki (41) bu Ǿucub ve enāniyyet ve maĥż ŧabįǾat 

ile neyem ve dem-sāzdan dūr iken hem-nişįn-i veyem dir idüm. Meger mekr-i nefs 

ile memkūr ve şerāb-ı hestį-i mevhūm ile maħmūr [22a] (1) ve beķāǿ-i baǾde’l-fenā 

devletinden mehcūr idügümden ġāfil imişim. Pes nāgehān defter-i Ǿıśyānuma ķalem-i 

ġufrān keşįde ve Ǿināyet-i sābıķadan peyk-i ceźebe-i (2) Raĥmān ile ġayret-i “illā” 

resįde ve tįġ-ı bürrān-ı “lā” ile ser-i enāniyyeti bürįde ve bįħ-i hestįyi meydān-ı 

fenāya endāħte ķılup sįnemi āteş-i Ǿışķla (3) deldi ve meyānuma kemer-i mücāhedātı 

birķaç yerden muĥkem bend idüp ŧabįǾata muħālif śūret-i düşmende bir dostuñ eline 

teslįm eyledükde yümn-i himmetiyle (4) derūnumu mā-sivādan taħliye ve jengār-

beste olan mirǿāt-ı dil-şikesteyi śayķal-i tevĥįd ile tecliye ve nefħa-i nūr-ı muĥabbet 

ile rūĥumu taśfiye itmekle (5) dest-i irādetüm gerden-i hidāyete ĥamāyil ve pā-yı 

himmetüm ŧarįķ-ı saǾādete nāyil oldı. Pes ĥamd-i bį-ġāyet ve şükr-i bį-nehāyet ol 

ħāliķ-i yektāya ki egerçi (6) mesken-i bį-bekā ve hem-dem-i bį-vefādan ayrıldum fe 

                                                
769 Kamışın kemerinde kendi cinsinden yüzlerce bıçak var. 
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ammā yār-ı pāyidār ile leb-ber-leb dem-sāz ve hevā-dār olup dem-be-dem leǿālį-i 

ġavālį-i güftārın āvįze-i (7) benā-gūş-ı cenān-ı pür-envār itdüm, ķarįn-i ĥāl-i dįde-i 

hūş fermān-ı yāre ber-dūħte ve dil-i pür-ħurūş çerāġ-ı şevķle efrūħte olup külliyyet 

ile iħtiyārumı (8) dest-i ķudret-i Cabbār’a peyveste eyledüm. Felihāźā nefesüm 

nefes-i dildār olup sırr-ı nūrum nāle ve surūdumdan dūr degildür. Velākin çeşm-i ħįre 

ve gūş-i (9) tįrede ol nūrdan miķdār źerre behre yoķdur, nitekim ten cāndan ve cān 

tenden mestūr degül iken her çeşm-i bį-nūra cānı görmege destūr yoķdur.” (10) deyü 

Mevlānā Ħudāvendigār buyururlar ki  

 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست [8-1]

Egerçi ten cāndan ve cān tenden mestūr degildür,  

 لیک کس رآ دید جان دستور نیست [8-2] (11)

Lākin cānı görmege kimseye destūr yoķdur. ĶıtǾa:  

  تو جهانی، لیک چون ا یی پدید
 نه که جانی، لیک چون گردی نهان

پدید ا یی چو پنهانی مدامچون  (12)   
 چون نهان گردی چو جاویدی عیان

 هم نهانی هم عیانی هر دویی
770ا نو هم نه اینی هم نه ا ن هم این   

(13) Ey rūĥ-ı mucessem! MaǾlūmuñ ola ki maǾcūn-ı insānį iki şeyden 

mürekkebdir; birisi kālbed-i Ǿunśurįdür ki beden taǾbįr olunup çeşm-i žāhir anı 

idrāke ķādirdür (14) ve birisi bāŧındur ki çeşm-i žāhir anı idrāke ķādir olmayup nūr-ı 

baśįret ile idrāk olunur. Anuñ taǾrįfi gāh nefs ve gāh ķalb ve gāh rūĥdur (15) ve 

saǾādet ve şeķāvet aña maħśūśdur. RubāǾį:  

 از شبنم عشق خاک ا دم گل شد
ای حاصل شد تنهف و شوری برخاست  

                                                
770 Cihan sensin desem, sen nasıl ortaya çıkarsın ki? Sen can değil misin? Öyleyse nasıl gizlenirsin? 
Hep gizliyken nasıl ortaya çıkarsın? Sürekli göz önündeyken nasıl gizlenirsin? Hen nihân hem de 
ıyânsın ve her ikisisin; ne busun ne de o ama ikisisin... (Attâr Dîvânı) 
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 سر نشتر عشق بر رگ روح رسید

 یک قطره ازو چکید و نامش دل شد771 (16) 
Neŝr: Ammā ĥaķįķat-ı rūĥdan iħbāra şerįǾat-ı muŧahhara ruħśat 

virmemişdür. Zįrā iħbār daħı mümkün degildür ve lisān ile (17) tefhįm müşküldür. 

Anuñçün dimişlerdür: RubāǾį:  

ر حقیقت نشود حل به سوالاسرا   
 تا دیده و دل خون نشود پنجه سال

 نی نیز به درباختن حشمت و مال
772از قال کسی را نبود راه به حال (18)   

Neŝr: Velākin kümmel-i evliyāǿ-i muĥaķķıķįn taĥķįķ-ı rūĥda ķabil-i taǾbįr 

ve mümkin-i taĥrįr olan mertebeyi dırįġ itmeyüp buyurmışlar ki (19) ĥażret-i Ħˇāce-i 

Kāyināt Ǿaleyhi efđalü’t-taĥiyyātdan ŧāyife-i yehūd māhiyyet-i rūĥdan suǿāl 

itdüklerinde mes’ūlün Ǿanhāda ġāyet-i ġumūżet (20) ve māhiyyetini lisān-ı taǾbįrde 

kemāl-i śuǾūbet müşāhede buyurmaġla vaĥye teraķķub ile sükūt buyurmışlar idi. 

Ŧāyife-i Yehūd’da ise dįde-i (21) fuǿād olmayup ĥayvān-nihād olmaġla  َوَيْسَئلُونََك َعِن الرُّوِح
773اَْمرِ َربّٖى قُِل الرُّوُح ِمنْ   kerįmesiyle ħaber virilüp 774 ( ِمَن الِْعْلمِ اِلَّا قَٖليًلا22َوَما اُوٖتيتُْم )  buyuruldı. Zįrā rūĥ 

Ǿālem-i emrden olup “ħalķ” ile “emr” mütebāyin idügi muķaddimede beyān olunmış 

idi.775 (23) Bināǿen Ǿalā źālik Mevlānā Ħudāvendigār daħı, mıśrāǾ:  

  لیک کس را دید جان دستور نیست
dimişlerdür.  

İmdi şol nesne ki mesāĥat ve kemmiyyet ve miķdār (24) ve ķısmet ķabūl 

eyleye aña Ǿālem-i “ħalķ” taǾbįr iderler. Ve “ħalķ”uñ maǾnā-yı luġavįsi be-maǾnā-yi 

taķdįrdür. Ķalb ise kemmiyyet ve mesāĥat ve miķdār ve ķısmet (25) ķabūl itmez. 

Zįrā “ķalb” miķdār ve ķısmet-le muttaśıf olaydı bir cānibinde Ǿilm ve bir cānibinde 

cehl bulunup ĥālet-i vāĥidede hem Ǿālim ve hem (26) cāhil olurdı; bu ħod muĥāldür. 

Pes ķalb ķabūl-ı ķısmetden mücerred oldysa rūĥ daħı be-ŧarįķi’l-evlā ķısmet-peźįr 

                                                
771 Ebû Saîd Ebu’l-hayr: Adem’in toprağı aşkı çiğiyle çamur oldu. Bir coşku ve kalkışma koptu, 
ortaya bir fitne çıktı. Aşk neşteriyle rûhun damarına vurdular, damardan bir katre damladı ve ona 
dönül adı verildi.  
772 Elli yıl boyunca göz de gönül de kan ağlamadıkça, hakîkat esrârı soru sormakla çözülmez. Ayrıca, 
mal ve haşmeti kaybetmekle kimse kâldan hâle geçemez. Dîvân-ı Kebîr, rubai nr. 1088, s. 1435. 
773 İsrâ 17/85: “Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir…” 
774 İsrâ 17/85: “…Size pek az ilim verilmiştir.” 
775 Bkz. 4b 
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degildür ve ħalķuñ maǾnā-yı (27) ıśŧılāĥįsi āferįde dimekdür. Pes bu maǾnā murād 

olunursa rūĥ Ǿālem-i ħalķdan ve maǾnā-yı evvel murād olunursa Ǿālem-i emrden olur. 

(28) Ve Ǿinde’l-baǾż rūĥ ķadįm iǾtibār olunup baǾżılaruñ žann ve ĥisbānında daħı 

Ǿaraż iǾtibār olunmaġla ġalaŧa düşmüşlerdür. Zįrā Ǿaraż ķāyim bi’ź-źātihi (29) 

olmayup ķıyāmı ġayr ile olandur ve ķadįm ise ezelįdür. Rūĥ ise egerçi ebedįdür 

velākin ĥādiŝ olup ezelį degildür. Pes bu taķdįrce (30) ne ķadįm olur ne Ǿaraż. 

BaǾżılar daħı rūĥu cismdür vehm itmişlerdür. Cism ħod ķābil-i tecezzį ve ķısmet 

olup rūĥ ķısmet ve tecezzįden mücerreddür, (31) pes rūĥa cism diyenlerüñ daħı 

vehmi bāŧıl ve teħayyülleri fāsiddür velākin ķısmet-peźįr olan bir rūĥ daħı vardur ki 

ķısmet ve kemmiyetden (32) mücerred olan rūĥuñ ġayrıdur ve ānda insān ile ĥayevān 

müştereklerdür ve bilcümle rūĥ min-ĥayŝü’l-iǾtibār nevǾayne münkasim olup (33) 

birine rūĥ-ı ĥayvānį ve birine rūĥ-ı insānį tesmiye olunmışdur. Pes rūĥ-ı ĥayvānįnüñ 

menbaǾı cānib-i eyser-i tende olan laĥm-ı śanavberįdür ki ekl olunan (34) aġźiyenüñ 

lübb ü laŧįfi laĥm-i śanavberįye dāħil ve andan bir dem-i raķįķ ĥāśıl olup aña 

süveydā-yı ķalb tesmiye iderler. Ve ol dem-i aśfānuñ (35) ĥarāret-i ġarįziyyesinden 

bir buħār-ı laŧįf śuǾūd idüp Ǿurūķ ve đavārib vesātesiyle ķuvā-yı bedeniyye ol buħār-ı 

laŧįfüñ keyfiyyetinden (36) müteǿeŝŝire ve müteĥarrike olur ve dimāġa muteśāǾid 

olduķda ĥarāreti iǾtidāl bulmaġla ķuvvet-i sāmiǾa ve bāśıra ve lāmise ve ķuvvet-i 

nuŧķ ve źāyiķa ĥuśūle gelür. (37) Ve eger Ǿurūķ ve đavāribden birinüñ mecrāsında bir 

Ǿārıża vāķiǾ olup ol buħāruñ teśāǾuduna sedd olsa ol cānibde olan (38) aǾżā 

ĥareketden ve dem-i Ǿurūķ cereyāndan ķalup felc vāķiǾ olur. Ve Ǿilm-i ŧıbb źikr 

olunan Ǿavāriż ve mesādduñ defǾ ve izālesinden (39) ötürü mevżūǾdur. Pes müddet-i 

medįde-i ŧavįle yāħud baǾżı bevāǾiŝ-i sādde-i şedįde-i ġayr-ı müzįle ile laĥm-i 

śanavberiye burūdet ġālibe (40) olduķda ķābil-i ġıźā olmayup mizācuñ iǾtidāline 

iħtilāl gelür ve ķuvā-yı bedeniyye ifāża-i envār-ı buħār-ı laŧįfden maĥrūm olup ĥiss 

ve ĥareketden (41) ķalmaġla felc-i küllį vuķūǾa gelüp ĥālet-i mezbūreye mevt-i ŧabįǾį 

tesmiye olunur. Ve mizāc iǾtidālinüñ bevāǾiŝ-i iħtilālini ityān iden [22b] (1) bir 

melekdür ki ķabż-ı rūĥa müvekkel olduġı-çün aña Melekü’l-mevt dirler ki ismi 

ǾAzrā’įl’dür ve mevte-i mezbūreye mevt-i ĥayvānį taǾbįr iderler. Ammā ķalb ile (2) 

taǾbįr itdükleri rūĥdan ĥayvānāta behre yoķdur ve maĥall-i nūr-ı įmān ve mehbiŧ-i 

esrār-ı maǾrifet-i Yezdān olan ol rūĥdur ki ne cismdür ne Ǿarażdur, (3) belki cevāhir-i 

melekiyye ve zevāhir-i milkiyyeden bir nūr-ı mücerreddür ki anuñ māhiyyeti taķrįr 
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ile beyān dāħil-i dāyire-i imkān olmayup her kes anı idrāke ķādir degildür. (4) 

anuñçün dimişlerdür: Beyt:  

ت به زبان روح نتوان گفتنسّر   
776حرفی به دو صد صبوح نتوان گفتن    

Neŝr: Ĥāśıl-ı kelām, bu laŧįfe-i rabbānį olan (5) rūĥ-ı insānį mevt ile 

maǾdūm ve fānį olmayup, belki mıśrāǾ:  

777بر صدف ا ید ضرر نی بر گهر   
mażmūnınca rūĥ-ı ĥayvānį vāsıŧasıyla memleket-i tende (6) cārį olan ĥükmü nāfiź 

olmaz ve bedenden ķaŧǾ-ı teǾalluķ itdükde aĥvāl ve efkārdan her ne taĥśįl itmiş ise 

aǾrāż-ı aǾmāl-i baǾde’l-mevt cevāhir (7) ve śuver-i mütenāsibe ile berzaħda ve 

āħiretde žāhir olur. Pes şān-ı rūĥ-ı insānįde 778خلقتم للابد  ve 779َونََفْخُت ٖفيِه ِمْن ُروٖحى  buyuruldı ise 

(8) Ǿademden olmayup aña fenā ŧāri olmaz. Felihāźā Muķātil raĥmetullāh Ǿaleyh  قُِل
وُح ِمْن اَْمِر َربّٖى 780الرُّ  kelimesini 781من نور ربّی ile tefsįr idüp (9) Ebūbekr-i Varrāķ daħı  الّروح لاتدخل
782تحت ذّل کن  dimişler.  

Āh ey rūĥ-ı muśavver! Rūĥ dāħil-i ĥįŧe-i kün olmayıcaķ kevn u mekāndan 

olmayup (10) lā-mekānį olur. Ey müstemiǾ-i āgāh! 783ان الله خلق الارواح قبل الاجساد بالفی الف سنه  

ĥadįŝ-i şerįfüñi erbāb-ı taĥķįķden baǾżı ehl-i vicdān (11) böyle şerĥ u beyān itmişler 

ki ħalķiyyet-i rūĥ śıfat-ı fıŧraŧı Ǿarż ve ižhār ve śıfat-ı ķudreti irādeden Ǿibāretdür. Ve 

elfi elf senenüñ (12) her bir güni dünyā yıllarından biñ yılcadur. Bu taķdįrce elfi elf 

senenüñ künhünü idrāke kim ķādir olur? Taķdįr-i sene ve taǾdād-ı eyyām ħod (13) 

felek ve şems ve ķamerüñ ħilķatinden śoñra vücūda geldi. Ħilķat-i rūĥda āsumān u 

zemįnüñ vücūdu gerek idi ki māh u sāl daħı dāħil-i ĥisāb ola. (14) Nitekim Mevlānā 

Ħudāvendigār bir maĥalde dimişdür: Nažm:  

 خود شمار ا نجا بود کا خر بود

                                                
776 Senin sırrını rûh diliyle bile söylemek mümkün değil. İki yüz sabah geçer, tek harf bile söylemek 
mümkün olmaz.  
777 Zarar sadefe gelir, inciye değil. T.M. I/3507; Y.K.M. I/3496 
778 Sizi ebed için yarattım. 
779 Hicr 15/29: “...Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman…” 
780 İsrâ 17/85: “De ki: Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir…” 
781 Rabbimin nurundan. 
782 Ruh, “kün: ol” lafzının altına girmez. 
783 Allah ruhları bedenlerden iki milyon yıl önce yarattı. 
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784ا ن پر بودشمار است ا ن طرف کبی  

Neŝr: Pes bu bir sırr-ı ġarįbe (15) işāretdür ki keşf-i śaĥįĥ ve şuhūd-ı 

śarįĥden ġayr ile bilinmez. Ve وُح ِمْن اَْمِر َربّٖى  kerįmesinden aǾlā taǾrįf olmaz. Velākin قُِل الرُّ

baǾżı Ǿulemā çün ki (16) rūĥ ħalķdan ibhām olundı, fehme ķarįb olan budur ki 

ĥaķįķat-ı rūĥuñ Ǿilmini Ĥaķķ sübĥānehu ve teǾālā nefsi içün istįŝār ķılup (17) ĥattā 

Ĥabįb-i Ekrem śallallāhu Ǿaleyhi vesellem daħı māhiyyet-i rūĥa Ǿālim olmaya 

dimişler. Fe ammā Ǿinde’l-Ǿulemāyi’r-rabbāniyye bu maķūle kelimāta cürǿet sū’-i 

edebdür (18) deyü ķavl-i mezbūru ķabūl itmeyüp manśıb-ı Resūlullāh Ǿaleyhi 

śalevātullāh Ǿālim-i rūĥ olmamaķdan ecell ü aǾžamdur, ħuśūśen Mefħar-ı Mevcūdāt 

(19) Ǿaleyhi nesāyimu’ŧ-taĥiyyāt Ǿālim-i billāh iken rūĥu Ǿālim olmamaķ ne 

iħtimāldür deyüp ol āfitāb-ı felek-i ĥaķįķatüñ envār-ı bāriķāt-ı hidāyetinden (20) 

iķtibās itdükleri lemeǾāt-ı tecelliyyāt-ı rabbāniyye ile ġarķ-ı deryā-yı hüviyyet ve 

cām-ı cemāl-nümā-yı aĥadiyyet olduķları ĥālde vech-i sübüĥāt-ı (21) rubūbiyyet 

dįde-i ĥaķįķatlerinden refǾ-i perde-i ġayriyyet itmekle keşf u şuhūd cihetinden rūĥ-ı 

aǾžam ve nefs-i külliyye-i insāniyye ve nefsle rūĥdan (22) tevellüd eyleyen āŝāruñ 

maǾrifeti beyānında bu vechle taĥķįķ iderler ki “Eŝer müǿeŝŝire münāsib oldıysa,” 

müǿeŝŝir-i ĥaķįķįden śādır olan eŝer-i evvel bir mevcūddur ki (23) Ĥaķ teǾālā ol 

mevcūdı źū-esmā ve śıfāt idüp vücūd ile Ǿadem beyninde vāsıŧa ve beyne’l-ĥudūŝ 

ve’l-ķıdem rābıŧa ķıldı ve źikr olunan (24) śıfāt ve kemālāt ile mevśūf olan vücūd-ı 

ekreme rūĥ-ı aǾžam ve ħalįfetullāh fi’l-Ǿālem tesmiye buyuruldı. Kemā ķāle 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ( تعالی اعظم من الّروح25ما خلق الله )785  nažm:  

 خداوندا تویی حلال مشکل
786تو جاری کن زبانم را بر این دل  

neŝr: rūĥ-ı aǾžamdan ise murād ĥaķįķat-ı Muĥammedį (26) ve rūĥ-ı Aĥmedį’dür ki 

bir cevher-i ferd-i nūrānįdür ve cevheriyyeti žuhūrda źāt-ı mütecelliyenüñ mažhar-ı 

tāmmı olduġı cihetdendür. Pes cevheriyyeti iǾtibārıyla (27) nefs-i vāĥide ıŧlāķ 

olunmışdur. Kemā ķāle teǾālā:   787َخَلَقُكْم ِمْن نَْفس  َواِحَدة  ve nūrāniyyeti iǾtibārıyla Ǿaķl-i evvel 

                                                
784 Ancak sonu olan şey sayılabilir. Dolu olanın sonu olmaz ve sayılmaz.  
785 Allah ruhtan daha üstün bir şey yaratmadı. 
786 Allah’ım sorunları çözen sensin, sen gönlemdekini dilime dökmeme yardım et.  
787 Nisa 4/1: “...Sizi bir tek nefisten yaratan…” 
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tesmiye olunmışdur. Kemā ķāle Ħātemi’r-rusül (28) Ǿaleyhi śalavātullāh ve selāmehu 

788له العقللاول ما خلق ا   

Pes rūĥ źāt-ı ākl-ı küll olmışdur ve źāt-ı Ǿaķla nažar idenler rūĥ ile Ǿaķl 

beynini farķ (29) itmeyüp ve źātı min ĥayŝü hiye’ź-źāt iǾtibār idenler farķ-ı beyyin 

bulmışlardur. Ve beyne’l-ĥudūŝ ve’l-ķıdem olan tevassuŧu iǾtibārıyla rūĥ içün (30) 

cenbeyn iǾtibār olunup cenb-i eyserinden nefs-i küllįye ħalķ olunmaġla cüzvüñ 

külden infiśāli gibi mecāzen nefs-i küllį daħı rūĥdan münfaśıl olup (31) cenbeyn 

meyānında olan meyl-i muķarrer üzre beynehümāda teĥannün ve tecāzüb vāķiǾ 

olmışdur ve Ādem ile Ĥavvā izdivāca ve ikisinden žuhūr-ı netāce (32) ķażā’-i ezelį 

cereyān itdügi gibi rūĥda olan fiǾl ve teǿŝįrcihetinden daħı źukūret ve nefsde vāķiǾ 

olan te’eŝŝür ve infiǾāl cihetinden unūŝet (33) olduġına bināǿen cemįǾ-i kāyināt 

netįceten baǾde netįcetin Ǿale’t-tertįb rūĥ ile nefs-i kūllįyeden žuhūra gelüp ĥattā 

emr-i ilāhį āħir-i mevlūd ve nihāyet-i (34) merātib-i vücūd olan nevǾ-i insāna 

müntehį olmışdur ve nihāyet-i dāyire-i vücūd munŧabaķ-ı hidāyet olmaġla bidāyet-i 

vücūdda vāķiǾ olan (35) rūĥ ile nefs Ādem’de žuhūr idüp ve rūĥ ile nefs insānda 

žāhir olmaġla źukūret ve unūŝet-i insāniyye daħı źukūret ve unūŝet-i (36) 

ĥayvāniyyete mużāf ķılınmışdur. Ve Ǿaķluñ ħāśśaten insāna cihet-i iħtiśāśı rūĥ ile 

nefsüñ insānda žuhūrınuñ Ǿalāmetidür ve nevǾiden (37) śūret-i rūĥda žāhir olan 

evvel-i şaħś Ādem ve śūret-i nefsde žāhire olan şaħś-ı evvel Ĥavvā’dur ki Ādem’den 

ħalķ olunup (38) mecmūǾ-ı kāyināt rūĥ ile nefs-i külliyeden tevellüd itdügi gibi 

Ādem ile Ĥavvā’nuñ izdivācından daħı źürriyyāt-ı insān mutevellide olmışdur (39) 

ve baǾde źālik her bir şaħś-ı insānįde śūret-i rūĥ ve nefs-i cüz’iyyeteyn žāhire 

olmaġla ikisinden rūĥ ile nefsüñ sırrı olan laŧįfe-i (40) ķalbiyye tevellüd idüp ber-

feĥvā-yı  ِ789َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ َلا َيْبِغَيان  laŧįfe-i ķalbiyye berzaħ ve rūĥla nefsi cāmiǾa olmışdur. Ve 

ķalb ve nefs ve rūĥ (41) muteķāribetü’l-maǾnā olmaġla baǾżınuñ elķābı baǾżına 

istiǾāre ķılınup rūĥ ıŧlāķıyla nefs ü ķalb ve bi-Ǿaksihi nefs ü ķalb ıŧlāķıyla [23a] (1) 

rūĥ irāde olunmışdur. Nitekim 790ه العقللاول ما خلق ال  ĥadįŝ-i şerįfi ile daħı rūĥ murād 

buyurulmışdur ve nūrāniyyet-i rūĥa Ǿaķl-i evvel tesmiye olunduġı gibi (2) nesf içün 

daħı nūrāniyyet olmaġla Ǿaķl-i ŝānį tesmiye olunmışdur. Velākin Ǿaķl-i evvel ķalbi 

ufuķ-ı rūĥa ve mebdeǿ-i aśliyye delālet idüp ķalbüñ (3) nefs u ŧabįǾate olan meyl ve 

                                                
788 Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 263, nr. 823) 
789 Rahman 55/20: (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. 
790 Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 263, nr. 823) 
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inciźābını ĥażret-i Ĥaķķ’a Ǿarża-dāşt olur ve Ǿaķl-i ŝānį ķalbi nefs ü ŧabįǾate ceźb 

idüp cānib-ı ervāĥa inciźābdan (4) menǾ ider. Kemā ķįle, şiǾr:  

فقهالاو ذا مظهر للروح هاد    
791و ذا مظهر للنفس حاد  لرفقها  

Ve ǾÖmer ibni’l-Fāriż ķuddise sırruhu daħı Ķaśįde-i Tāǿiyye’sinde (5) Ǿaķl-i 

evveli vāşį ve ġammāżlıķ ile ve Ǿaķl-i ŝānįyi lāĥį ve levvāmlıķ ile vaśf idüp, şiǾr:  

یهدیه لغرة   كفلاح و واش ذا  
792ضلالا و ذا بی ظّل یهدي لغرة  

(6) beyti ile bu maǾnāya işāret buyurur. Pes Ǿaķl-i evvel ķalbi ufuķ-ı rūĥa ve ķurb-ı 

Ĥaķķ’a müstedǾį ve müvekkel bir melek-i muķarreb olup Ǿaķl-i ŝānį daħı ķalbi 

Ǿālem-i ŧabįǾat (7) ve taǾmįr-i śūrete daǾvet içün müvekkel olup insānı ekl-i ŝemere-i 

şecere-i ŧabįǾate sevķ u ilĥāĥ ile ķurb-i eĥadiyü’ź-źātdan dūr ve cennet-i tecellį-i 

śıfātdan (8) mehcūr itdügi içün ebedį ħiźlānda ķalup şeyŧān deyü temsiye olunmışdur 

ve ol İblįs-i merdūd rufeķā’-i nefs olan ķuvā-yı ŧabįǾiyye cünūdınuñ (9) imdād u 

iǾāneti ile insānı mehleke-i dünyāya terġįb idüp ķuvā-yı rūĥāniyyeye kesr u hezįmet 

virmek içün dāyimā beźl-i mechūđ ider. ŦabįǾat ise (10) cism ile nefs meyānında 

berzaħ ve beynehümāda olan taǾalluķa rābıŧa olup ŧabįǾat içün biri śāf ve biri kedir 

iki vech vardur. Ve śāf (11) olan vechı cānib-i nefsedür ve vech-i meźkūr śāf 

olduġıçün śūret-i nefs min ĥayŝü’l-esmāǿi ve’ś-śıfāt vech-i meźkūrda münǾakis olur 

(12) ve aña rūĥ-ı ĥayvānį taǾbįr olunup ervāĥ-ı ĥayvānāt andan müstemidde olur. Ve 

rūĥ-ı ŧabįǾį ervāĥ-ı nebātāt[dan] müstemidde olduġı gibi rūĥ-ı nebātį beyninde (13) 

rābıŧa olup nefs ise rūĥ-ı ĥayvānįye muŧŧaśıl ve śūret-i nefs rūĥ-ı ĥayvānįde münǾakis 

olduġı cihetden gāh olur ki rūĥ-ı ĥayvānįye (14) daħı nefs taǾbįr olunur. Pes كَ َعُدوِّ   اَعدى 
793كَبیالَّتى َبیَن َجن كَ نَفسُ   ĥadįŝ-i şerįfi ile źemm olunup mütābeǾatından nehy ve mekrinden 

taĥźįr olunan (15) nefs-i emmāre-i bi’s-sū’ bu nefsdür ki Ħˇāce-i Kāyināt Ǿaleyhi 

afđali’ś-śalevāt 794اللهم لا تکلنی الی نفسی  buyurup cemįǾ-i enbiyā ve evliyā (16) ve etķıyā ve 

                                                
791 İşte ruha mazhar olan, ufkuna hidâyetçi, işte nefese mazhar olan, kervanbaşı. 
792 O sövendir ve şikayet edendir. Söven şan şerefle sapkınlığa götürür. Şikayet eden benim hakkımda 
(sevgilimi) kıskandırmak için hezeyanlar savurur. 
793 Senin en kötü düşmanın iki yanın arasındaki (içindeki) nefsindir! (Buhârî, Cihad, 2; Müslim, 
İmâret, 29; Nesaî, Cihad, 18) 
794 Allah’ım beni nefsime bırakma. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, XII, s. 93 nr. 36699); Keşfü’l-Hafâ, I, s. 
189, nr. 564) 
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aśfiyā bu nefse muħālefetde ŝābit-ķadem ve rāh-ı iŧāǾat-ı Ĥaķ’da rāsiħ-dem 

olmaġıçün Ĥaķ’dan meded ve Ǿināyet ve tevfįķ ve hidāyet recāsına (17) Ǿatebe-i 

kibriyāya āħir-i Ǿömrlerine dek mülāzemet ve tażarruǾ ve duǾāya müdāvemet 

eylemişlerdür ve mekr-i nefsden ġaflet üzere olan żuǾefā-yı ümmete böyle pend 

itmişlerdür ki;  

 بلا نفس است و شیطان نفس بنگر (18)
 اگر مردی تو مر این نفس منگر

 تمامت انبیا زو دور گشتند
 از ا ن جمله مصفا نور گشتند

 بلای تو ز نفس توست اینجا (19) 
 از ا ن گردی تو هر دم خوار و رسوا

ندانیتو شیطان خودی و می  
کنی در دهر فانیکه بدها می  

 چو نفس کافر است اندر نهادت (20)
 که همراهی در اینجا اوفتادت

 تو همراه سگی سگ با تو همراه
 از این دوری گزین استغفرالله

 ز شیطان بگذر و رحمان طلب کن (21)
 ز جانت بگذر و جانان طلب کن

 تو با جان همرهی کن ای دل خوش
تشکه تا بیرون شوی از عین ا    

 از ا ن زندان خلاصی بخش خود را (22)
 وجود خویشتن گردان احد را

 همه مردان بت خود را شکستند
 ز دست صورت فانی برستند

 بت تو بشکن و ترسان مشو هان (23)
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 بگو تا چند باشی دیر رهبان

 به تقوی باطنت گر پاک داری
 خدا بکند تو را از جمله عاری

 به راه انبیا رو تا توانی (24)
 طریق انبیا شرع است دانی

اندتمامت انبیا اینجا مقیم  
اندهمه مردان در این مجلس ندیم  

 قدم زن همچو مردان طریقت (25)
795چو شد فاشت همه راز حقیقت  

Neŝr: Āh ey ŧālib-i dįdār-ı rūĥ-ı pür-envār! Rūĥuñ evśāfı iǾtibārıyla (26) bir 

ismi daħı ķalemdür, zįrā śuver-i kelimātı Ǿayn-ı cemǾden iħrāca vāsıŧa olmaķda 

ķalem ve ħafā maĥall-i žuhūr ve tafśįle devāt maĥall-i žuhūr ve tafśįl daħı (27) levĥ 

meŝābesinde olmışlardur. Zįrā nefs-i külliyye śuver-i maǾlūmāt-ı mufaśśalayi 

ķabūlde levĥ menzilesindedür ve ber-feĥvā-yı kerįme-i 796َونََفْخُت ٖفيِه ِمْن ُروٖحى  (28) rūĥa 

nefes-i raĥmānį daħı dirler. Zįrā nefħ nefesden žāhir olur, pes nefesde olan rįĥ 

mužhir-i ĥayāt olduġı gibi rūĥ daħı mužhir-i ĥayāt olmışdur. (29) Ve nefes mādde-i 

śuver-i kelimāt olduġı gibi rūĥ daħı eşħāś-ı beşeriyye üzerine fāyiże olan ervāĥ-ı 

kelimātüñ māddesi olup ( اِلٰى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنهُ 30َوَكلَِمتُُه اَلْقٰيَها )797  kelimesiyle tenāsüb-i mezbūreye 

işāret buyurulmışdur. Ve rūĥ śıfat-ı kelāma muħtaśś olduġıçün nuŧķ daħı rūĥa 

muħtaśś olup (31) nefs daħı biĥasebi’t-tecevvūz ve’l-iǾtibār cüz’-i rūĥ taķdįr 

olunmaġla nuŧķ-ı nefs daħı nuŧķ-ı rūĥuñ ferǾidür ve rūĥuñ kelāma sebeb-i iħtiśāśı rūĥ 

                                                
795 Nefis ve şeytân belâdır, bunu gör. Erkek isen sen bu nefsini kâle alma. Peygamberlerin tamamı 
ondan uzaklaştılar ve işte bu yüzden temizlenip nûr oldular. Bil ki senin buradaki belân senin nefsindir 
ve sen bu yüzden her an hâr ve alçak konuma düşersin. Sen kendi şeytanınsın ve bu fani dünyada 
kötülükler yaptığını bilmezsin. İçinde kâfir nefsi olduğu için sen ona eşlik ettin. Sen köpekle yoldaşsın 
ve köpek yani nefsin sana yoldaştır, Allah’tan mağfiret dile ve ondan uzak dur. Şeytan’dan geç ve 
Rahmân’ı talep et. Cânından geç ve cânânı iste. Ey güzel gönül! Sen câna yoldaş ol ki ateşten 
kurtulasın. O zındandan kendini kurtar ve kendi varlığını birleştir. Tüm erler kendi putlarını kırdılar ve 
fânî sûrertten kurtuldular. Sen de putunu kır ve korkak olma, söyle, ne zamana kadar deyrde 
kalacaksın? Takvâ ile bâtınını temîz tutarsan, Allah senî her şeyden arıtır. Elinden geldiği kadar 
peygamberler yoluna git, bilirsin peygamberler yolu şeriat demektir. Peygamberlerin tamamı burada 
mukîmdir ve din erlerinin hepsi buradadır. Mâdem ki hakîkatin tüm sırlarını öğrendin tarîkat erleri 
gibi adım at. (Cevherüzzât) 
796 Hicr 29: Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman… 
797 Nisa 4/171: “...Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur…” 
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emrden (32) olduġıdur. Emr ise bir kelāmdur ki emr itdügi şeyǿüñ vücūdın ŧaleb ider, 

bināǿen Ǿalā źālik Ǿaķl žuhūr itmedikçe ħiŧāb-ı şerǾ daħı teveccüh itmez, (33) zįrā rūĥ 

ile nefs-i insāniyyenüñ žuhūrına Ǿaķl delįldür. İmdi benüm rūĥum! Ber-feĥvā-yı 

kerįme-i  َ798َوَما َيْعِقلَُها اِلَّا اْلَعالُِمون  şān-ı rūĥu Ǿārifler (34) teǾaķķul iderler, nitekim dimişlerdür, 

nažm:  

 هر گه که در صفای رخ یار بنگرد
 گردد همه جهان به حقیقت مصورش

 چون باز در صفای دل خود نظر کند
799بیند چو ا فتاب رخ خوب دلبرش (35)   

Neŝr: Āh ey dil-i hemrāh! Ol Ǿārifān-ı āgāh, sāyirān-ı ilallāh olan şol 

Ǿāşıķān-ı velāyet-penāhlardur ki (36) nefsden ve śıfāt-ı nefsden Ǿubūr idüp ĥarem-

serā-yı ķalbe dāħil olduķlarında nūr-ı ķalb ile Ǿārif-i nefs olurlar ve ķalbden ve śıfāt-ı 

ķalbden (37) Ǿubūr itdüklerinde maķām-ı sırra vāśıl olup Ǿilm-i sırr ile Ǿārif-i ķalb 

olurlar ve sırdan Ǿubūr itdüklerinde Ǿālem-i rūĥa vāśıl olup nūr-ı rūĥla (38) Ǿārif-i sırr 

olurlar ve rūĥdan Ǿubūr itdüklerinde vāśıl-ı menzil-i ħafį olup şevāhid-i Ĥaķķ-la 

Ǿārif-i rūĥ olurlar ve menzil-i ħafādan Ǿubūr itdüklerinde vāśıl-ı sāĥil-i deryā-yı 

ĥaķįķat olup eşiǾǾa-i envār-ı cemāl ile Ǿārif-i ħafį olurlar (39) ve tetābuǾ-i saŧevāt-ı 

tecelliyyāt-ı Celāl ile ene’iyyet-i vücūddan daħı Ǿubūr itseler Ĥaķķ’ı Ĥaķķ-la Ǿārif 

olup muvaĥĥid-i ĥaķįķį olurlar. Nažm:  

نوازد سازمی در پرده عشق (40)  
 عاشقی کو که بشنود ا واز؟

ای دگر سازدنغمههر نفس   
ای کند ا غازهر زمان زخمه  

ی اوستهمه عالم صدای نغمه (41)   
 که شنيد اين چنين صدای دراز؟

                                                
798 Ankebût 29/43: “...Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.” 
799 Yârin yüzündeki safâya baktığında tüm dünya gözünde musavver olur. Sonra, kendi gönlünün 
safâsına geri baktığında, yârinin güneş gibi güzel yüzünü görür. (Irâkî Dîvânı) 
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 راز او از جهان برون افتاد
 خود صدا کی نگاه دارد راز؟

[23b] 

 سر او از زبان هر ذره (1)
800هم تو بشنو، که من نيم غماز  

Neŝr: Pes ey Ǿāşıķ-ı bį-çāre ve derd-i yār ile āvāre! ǾAcabā ten cāndan ve 

cān tenden (2) mestūr olmaduġın gördüñ mi? Ve ĥaķįķat-ı insāniyye ne idügin bildüñ 

mi? Ve şeǾāşaǾ-ı pertev-i envār ile dįde-i cāna cilā virdüñ mi? Ve mürşid-i rāh-ı 

ŧarįķatden müstaǾār (3) olan ķıssadan āġāz u encām-ı kārı ħaber alduñ mı? Ve sūziş-i 

āh ile ney-veş sįneñi şerĥa şerĥa ķılduñ mı? İmdi ķıśśadan ĥiśśe budur ki mādām ki 

sen daħı (4) ney gibi terk-i āb u gil itmeyesin pertev-i cānānı görimezsin ve rufaķā’-i 

hevādan cüdā düşmedikçe devlet-i ķurb-i mevlāyı bulımazsın ve şehbāz-ı dįdeyi (5) 

ġayr-bįnįden bend itmedikçe cemāl-i vaĥdeti görimezsin ve āsümān-veş ser-efkende 

olmadıķça Ǿarş gibi ser-efrāz olımazsın ve hevā-yı Ǿışķ-ı yār ile ķalbüñi (6) mehbiŧ-i 

envār-ı dįdār itmedikçe 801ا ّن ُروَح الُقُدِس نََفَث في ُروِعي  sırrına Ǿārif olımazsın ve bį-zebānlik ile 

iħlāś-pįşe olmadıķça  802اربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه الی لسانه( 7)من اخلص العبادة لله  çeşme-

sārından sāķį-i esrār olımazsın. Ammā źikr olunan śıfāt-ı celįle ile berħurdār olsañ 

(8) her ne söyleseñ esrār-ı maǾānį-i kelām-ı ilāhį ve her ne beyān eyleseñ armaġān-ı 

envār-ı pādişāhį olur. Zįrā Ǿavāriż-i vücūduñdan güźer idüp şuǾūr-ı hestįden (9) bį-

ħaber olmaġla vücūd-ı mefķūdu mānend-i ney leb-i nāyįde zemzeme-endāz ve miŝāl-

i ķalem dest-i kātibde naķş-perdāz bulursın. Li’l-muĥarririhi:  

(10) Dilā ķalma ayaķlarda reh-i maǾşūķa gel ser vir 

Şerāb-ı ĥubbı nūş eyle cenāĥ-ı himmete per vir 

Hümā-yı evc-i ķurbet ol uçup bālā-yı vaĥdetde 

Süvār ol refref-i Ǿışķa k’olasın cümleden berter 

                                                
800 Aşk perdede saz çalıyor, bu sesi duyacak âşık nerede? Aşk her an farklı bir nağme çalar ve her 
zaman bir zahme başlatır. Âlemin tamamı onun nağmesiyle dolu, kim böylesi güçlü bir nağme duydu 
ki? Onun sırrı dünyanın dışına çıktı; ses hiç sır tutabilir mi? Sen onun sırrını dünyadaki her zerreden 
dıuy, çünkü ben sana laf taşıyacak değilim. (Irâkî Dîvânı) 
801 Ruhü’l-kudüs gönlüme ilham etmiştir. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 231, nr. 707) 
802 Her kim ibadeti kırk sabah boyunca ihlas ile yaparsa kalbinde ve lisanında hikmet pınarları zuhur 
eder. 
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(11) Varup dergāhına yüz sür o küntü kenzi maħfįnüñ 

İşit leźźāt-ı vaślından bu simǿ-i rūĥa sükker vir 

Muĥammed Muśŧafā nūrın dile tāc-ı mücevher ķıl 

Livā’-i ĥamd ile yüri iki Ǿālemde ol mehter 

(12) Dıraħt-ı ķuds-i levlāki nihāl-i sırruña vaśl it 

Ġuśūn-ı maǾrifet olup niçe ezhārla ber vir 

Neŝr: Pes ey birāder! Be-cān-ı berāber benüm ķıśśamı işidüp dürr-i girān-

māye-i ĥiśśeyi (13) mengūş-ı hūş itdüñse, mūcebiyle iş it ki rūy-ı dildār mirǿāt-ı 

Ǿışķdan ġayrda pedįdār olmaz.  

Āh ey ŧālib-i ĥubb-i yār! Manśūr’a ĥaķįķat-ı Ǿışķ (14) ve ĥālāt-i Ǿāşıķdan 

istifsār olunduķda “Üç güne dek teraķķub idiñüz kim ġāyet-i Ǿışķ ve nihāyet-i Ǿāşıķı 

temāşā ķılup istiħbāra ĥācet ķalmıya,” (15) buyurdı. Filĥaķįķa evvel gün Manśūr ber-

dār, ikinci gün iĥrāķ bi’n-nār, üçüncü gün ħākisterini āb-ı Dicle ile sükker-vār ħalŧ 

idüp (16) nā-bedįdār itdiler. Pes her bir źerre-i ħurşįd-i żiyā ve her bir ķaŧre-i deryā-

nümāsından Ǿışķ budur deyü cevāb gelüp ĥaķįķat-ı ĥāli āşikār itdi. (17) Keźālik ol 

künūz-ı rumūz-ı esrār, Mevlānā Ħudāvendigār daħı Manśūr-ı Ǿaķlı ber-dār-ı Ǿışķ-ı 

yār ve ħākister-i hestįyi endāħte-i cūybār-ı vaśl-i dildār idüp (18) güftār-ı Ǿāşıķ-ı zār 

vāridāt-ı ġaybiyye-i ilāhiyye ve ilhāmāt-ı ķudsiyye-i rabbāniyye olduġını iħbār ve 

zebān-ı neyden ĥaķįķat-ı Ǿışķı işǾār idüp buyururlar ki,  

  آ تش آست آین بانگ نای و نیست باد [9-1] (19)

Bu nāyuñ bangı āteş-i sūzāndur, bād-ı serd-vezān degildür, imdi  

 هر که آین آ تش ندآرد نیست باد [9-2]

(20) Her kim ki bu āteşi ŧutmaz yoġ olsun, yaǾnį ene’iyyet-i vücūddan el 

yusun ve iħtiyārını Ǿışķ eline virsün, andan śoñra ol daħı śadā-yı (21) nāy ne maķūle 

nār-ı sūzāndur görsün ve bād-ı hevā olmaduġın bilsün. Nitekim dimişlerdür, nažm:  

Ķo Ǿaķlı vir elüñi Ǿışķ eline 

(22) Kim ilte vādį-i įmen iline  
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Senüñ bu varlıġuñdur ħār u ħāşāk 

Gider yoldan buları cüst ü çālāk 

Gidince sen gelür ol žāhir olur 

(23) Bu şarŧıyla ki mažhar ŧāhir olur 

Saña sensiz cemālin rūşen eyler 

Ķamu dikenlerüñi gülşen eyler 

MevāniǾ olmayınca aradan dūr 

(24) Göñül evine düşmez pertev-i nūr 

Neŝr: Āh ey zemherįr-i ŧabįǾatde yeħ-pāre-i şehvet olan mehcūrān-ı bevādį-i 

fürķat! Eger sizde ķabūl-i Ǿışķa (25) liyāķat olmayup ceźebāt-ı hestį-sūz ile ifnāǿ-i 
beşeriyyeti iħtiyār itmezseñüz bir gün rįĥ-i śarśar-ı mevt-i ıżŧırārį sizi nā-bedįdār idüp 

(26) belki ber-feĥvā-yı 803ُكونُوا ِحَجاَرًة اَْو َحٖديًدا  ĥayvāndan bed-ter ve cemād gibi ħˇār ve 

aĥķar olursız. Gerekdür ki bir gün evvel hestį-i vücūdı Ǿāteş-ı Ǿışķla (27) nā-būd 

ķılmaġla beźl-i mechūd eyleyesüz, zįrā tābiş-i Ǿışķ bir nār-ı muĥriķadur ki her neyi 

bulsa yaķar ve vücūddan eŝer olmayup kendü rengine çeker. (28) Ne ħūb dimişler: 

RubāǾį:  

 در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست
 با جان بودن به عشق ]در[ سامان نیست

 وامانده عشق را از ا ن درمان نیست
804نهی عشق ا ن نیستانگشت به هرچه می (29)  

Neŝr: Ĥāśıl-ı kelām, derūnı ney gibi āteş-i Ǿışķa yanmış ve śıbġatullāha 

boyanmış olan Ǿārif-i vāśıl ve mürşid-i (30) kāmil, Mevlānā Celāl-i deryā-dil, bu 

beyt-i şerįf ile şu maǾnāya işāret buyururlar ki: Ey sālikān-ı rāĥ-ı muĥabbet! Maķāl-i 

ehl-i kemāli hevā-yı nefs (31) ve muķteżā-yı żann u ħayālden śudūr iden ķįl u ķāl-i 

erbāb-ı cidāl gibi olmayup belki tavśįf-i ĥabįb-i źi’l-celāl olan  اِْن ُهَو ( 32)َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهوٰى

                                                
803 İsrâ 19/50: "(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir!" 
804 Aynülkuzât Hemedânî: Aşka canından geçmiş olan adım atar. Aşk yoluna girip hâlâ can taşımak 
bu yola uyulmamıştır demektir. Aşktan geri kalmış ve ulaşamamışlara neden çare bulunmaz bilir 
misin? Çünkü parmağınla gösterdiğin ve aşk sandığın her şey aşk değil. 
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805اِلَّا َوْحٌي يُوٰحى  ve kerįme-i 806َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َولِٰكنَّ اللَّٰه َرمٰى  verāŝet-i kemāliyye-i ĥaķįķat-i 

Muĥammediyye ile žāhir ve śūret-i berzaħiyye-i rubūbiyyet ile (33) zāhir olmaġla 

levāķıŧ-ı sevāķıŧ-ı ĥubbāt-ı sünbülāt-ı beyādir-i bevādir-i risāletden neşǿet itdügi 

cihetden aśĥāb-ı irādet gūş-ı hūşların (34) kelimāt-ı kudsiyyelerine ve merāyā-yı 

ķalblerin vāridāt-ı ünsiyyelerine tevcįĥ itdüklerinde cünbüş-i deryā-yı ĥubb-i ilāhįden 

temevvüc eyleyen efvāc-ı envār-ı tecelliyāt-ı (35) nā-mütenāhį ile ednās-i žulümāt-ı 

keŝerātdan muǾarrā ve āfitāb-ı muśaffā gibi mücellā olup āsümān-veş ħurūş ve deryā-

veş cūşa gelüp nāmūs-ı (36) ene’iyyeti temzįķ ve ħarķ iderler ve nūr-ı beyāż-ı muŧlaķ 

olurlar ve mevlevį-i maǾnevįler olup vecd u ĥālāt ile dönerler ve muķteżā-yı ceźebāt 

ile (37) āh-ı ciger-sūz idüp ħayāl-i fānūs gibi yanarlar. Nice yanup tütmesünler ki 

cihān u cihāniyān u zemįn u āsümān u Ǿarşiyān u ferşiyān (38) u ān u zamān cünbüş-i 

Ǿışķla gerdişde olup ĥattā,  

  آ تش عشق آست کاندر نی فتاد [10-1]

Āteş-i Ǿışķdur ki derūn-ı nāya düşdi ve tābiş-i (39) derd-i iştiyāķla ŧutuşdı,  

  آ تش عشق آست کاندر می فتاد [10-2]

Āteş-i Ǿışķdur ki meye düşdi ve ħurūşa gelüp döküldi ŧaşdı ve hemçünān 

(40) mecźūbān-ı ilāhįnüñ lisānlarında olan cünbüş-i sūziş-i Ǿışķ-ı rabbānį ve 

derūnlarındaki cūşiş-i tābiş-i ceźbe-i raĥmānįdür ki ber vefķ-ı, mıśrāǾ  

807وللارض من کاس الکرام نصیب (41)   

neŝr: ser ber zemįn-i irādet iden sālikān-ı ŧarįķat, ol sāķıyān-ı bezm-i vaĥdetüñ 

aķdāĥ-ı ĥurūf-ı güftār-la [24a] (1) idāre itdükleri raĥįķ-ı raķrāķ-ı maǾrifetden cürǾa-

nūşān-ı muĥabbet olduķlarında, nažm:  

 چو ا شامیدم ا ن پیمانه را پاک
808در افتادم ز مستی بر سر خاک  

                                                
805 Necm 53/3-4: O, nefis arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir 
vahiydir. 
806 Enfâl 8/17: “...Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı…” 
807 Kerim ve cömert olanların kadehinden yerin nasibi vardır. 
808 O kadehi kafama dikince sarhoşluktan yere düştüm.  



 

318 

(2) deyüp ķayd-i hestįden ħalāś olurlar. Nažm:  

سوزش و زهی مستیزهی شراب و زهی   
 زهی عطا و زهی منّت و زهی احسان

 ز شرب عشق تو مستیم همچو ا تش تیز
809زهی حلاوت باده زهی حرارت جان (3)   

Neŝr: Āh her kim ki bu bādenüñ cürǾasından mest-şikeste ve rişte-i ħıredi 

güseste ve şuǾūr-ı hestįden bāz-reste (4) olsa, mıśrāǾ:  

810سرمست بیان عشق است ی بلبلنغمه  
neŝr: mażmūnınca güft ü şenįdi Ǿışķ olup bir deryāya ġarķ olur ki pāyānı yoķ ve bir 

zencįre bend (5) olur ki āzādı yoķ. Pes ol Ǿāşıķ-ı pür-derd bu vechle müstaġraķ-ı vecd 

olduķda vecdüñ nihāyeti vücūd olur ve cemāl-i Ǿışķ bu yüzden (6) cilve-nümā olıcaķ 

vücūd-ı mefķūd-ı Ǿāşıķ maĥż Ǿışķdan Ǿibāret olup dil-i pür-nūru felek-i muĥabbetüñ 

āfitāb-ı ĥaķįķati olur ve ĥubb-i źātı (7) ber-feĥvā-yı 811َواْصَطَنْعتَُك لَِنْفٖسی  bilā vāśıŧa ol ferd-i 

ekmelüñ ķalbine pertev-endāz-ı tecellį ve mebdeǿ-i muĥabbet-i ezelį olmaġla cümle 

eşyāya ĥareket ve bį-ķarārį-i (8) muĥabbet-i mezbūrenüñ Ǿukūs-ı tābişinden sārį ve 

āb-ı zülāl-i maǾrifet-i bārį anuñ Ǿayn-ı serinden cārį ve sermāye-i irtiķā’-i medāric-i 

kemālāt-i (9) pāydārį anuñ Ǿaŧiyye-i gencįne-i envārı olup belki evc-i eflākdan ĥażįż-i 

ħāke ve māh u āfitāb u āteş u āb u bād u türābdan ħas u ħāşāke (10) ve ħurūş-ı 

neyden cūşiş-i meye gelince ol āfitāb-ı Ǿışķuñ pertev-i envārına ġarįķ ve derd-i 

iştiyāķına ĥarįķ olmışlardur. İmdi ey dil-i ġāfil! (11) Dįde-i fikretden perde-i ġafleti 

izālet idüp ol āfitāb-ı ĥaķįķatuñ pertev-i muĥabbetiyle vücūd-peźįr olduġuñ bil ve 

gül-zār-ı nįstįye (12) Ǿārıż olan jāle-i hestįyi işrāķ-ı tecelliyāt-la maĥv ve mużmaĥil 

ķıl, bu ħod maǾlūmdur ki, mıśrāǾ:  

Źerrenüñ olmaz vücūdu bį-vücūdu āfitāb  

(13) Pes ķayd-i vücūd-ı mevhūm seni kimüñ civārından mehcūr itdügin 

fehm itdüñ ise derd-i iştiyāķla yan yaķıl ve ney gibi zārį ķıl, zįrā  

                                                
809 Ne güzel şarap, ne güzel aşk ve ne hoş sarhoşluk! Ze güzel bağışlayış, ne hış minnet ve ne güzel 
ihsân! Senin aşıkı kafaya diktiğimiz için ateş gibi sarhoşuz! Bu şarabın tatlılığı ne güzel, canın harâreti 
ne hoş!  
810 Sermest bülbülün nağmesi aşkın beyanıdır.  
811 Tâ-Hâ 20/41: "Ben seni kendim için seçtim." 
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  نی حریف هر که آز یاری برید [11-1] (14)

Ney her ol kimsenüñ ĥarįfidür ki bir yārdan kesildi, pes derd-i firāķla 

mübtelā kendüye münāsib bir yār-ı (15) bā-vefā bulmaġla derd-i iştiyāķı söyledükde,  

  پرده هایش پرده های ما درید [11-2]

Anuñ perdeleri bizüm perdelerimizi ħarķ itdi. (16) İnśāf ile imǾān-ı nažar 

olunsa,  

  همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ [12-1]

Ney gibi zehr u tiryāķ kim gördi?  

  همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ [12-2]

(17) Ney gibi bir dem-sāz u müştāķı kim gördi? Zįrā bir ŧurfe maǾcūndur ki 

ehl-i hevāya semm-i helāhil ve erbāb-ı velāya tiryāķ-ı ekber ve şifā-yı Ǿācildür. (18) 

Āh ey müştāķ-ı cemāl-i envār-ı Meŝnevį! Kāşifü’l-esrār Mevlānā Ħudāvendigār bu 

ebyāt-ı şerįfe ile naġme-perdāz olduķda dem-sāz u müştāķa (19) Ǿaceb maķamāt 

gösterdi, cümleden biri merātib-i semāǾ ve ehlini beyān buyurdı, zįrā nāyı bir 

şeyǿden müsteǾār ŧutmıyup kendü ĥaķįķati (20) üzre maǾnį virilürse istimāǾ-ı 

naġemāt-ı ney şol Ǿāşıķān-ı ilāhįnüñ ĥaķķıdur ki egerçi merāyā-yı dilleri mehbiŧ-i 

envār-ı tecelliyāt olmışdur, (21) velākin henūz eŝer-i hestį fenāǿ-i maĥż olmamaġla 

televvünāt-ı beşeriyyeden baǾżı Ǿavāriż-i keŝerāt aĥyānen rū-pūş-ı ceźebāt olup Ǿışķ 

ise (22) Ǿāşıķuñ sebeb-i ĥayātı olduġı cihetden keyfiyyet-i maǾhūde kemāl-i tābla 

mevcūde olmadıķça kendüyi ħaste ve şikeste görüp Ǿavāriż-i keŝerātı (23) refǾ u 

izāleye bir çāre ŧalebinde iken nāgehān bir śūret-i ħūb ve śadā-yı merġūb veyāħud 

güftār-ı ehl-i ķulūb semǾine zemzeme-endāz-ı (24) naġemāt olduķda silsile-cünbān-ı 

muĥabbet olup nefeĥāt-ı Ǿanber-feveĥātı rū-pūş-ı tecelliyāt olan Ǿavāriż-i beşeriyyeti 

refǾ idüp neyde (25) olan perdeler perd[e]hā-yı keŝreti ķamǾ ider ve ol eŝnāda Ǿāşıķ-ı 

şeydā nevāfil-i tevācüd ile ķurb-i ferā’ż-i vecde teveccüh idüp göñle vārur (26) ve 

semāǾı vüśūl-ı vecde vāsıŧa olmaġla semāǾ-ı ney aña tiryāķ olur ve tevācüd ile vecd 

meyānında farķ budur ki Ǿināyet-i Ĥaķ’dan ķalb-i Ǿāşıķa (27) nāgehānį bir ceźbe-i 
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raĥmānį pertev idüp kerįme-i  َا تََجلّٰى َربُُّه لِْلَجب 812ِل َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ ُموٰسى َصِعًقافََلمَّ  sırrınuñ 

müşāhedesiyle iħtiyārı gidüp (28) vecde gelür. Pes vücūd-ı vecd cānib-i Ĥaķ’dan 

daǾvet ve ceźbe daħı bu maǾnādan Ǿibāretdür. Tevācüd ise vech-i meşrūĥ üzre 

naġemāt-ı (29) ħūb-āvāz ve nāliş ü niyāz ve źikrullāh ve ism-i Hū ile envāǾ-ı sūz u 

güdāz ĥuśūle getürüp vecde vuśūli ŧalebdür ki eŝnā-yı ŧalebde fetĥ-i bāb (30) maŧlūb 

olur ve ceźebāt-ı raĥmāniyye şuǾūr ve lā-şuǾūrı rubūde ķılup deryā-yı źevķde ġarķ ve 

nā-peydā olur. Pes tevācüdüñ nihāyeti (31) vecd ve vecdüñ ġāyeti vücūd olur ve 

aĥkām-ı ŧarįķatde beyne’l-aġyār ižhār-ı tevācüd ĥarāmdur velākin çeşm-i aġyārdan 

mestūr, belki gūş-ı aħyārdan (32) dūr ve zāviye-i ħalvet ve gūşe-i vaĥdetde cilā-yı 

küdūret-i beşeriyyet içün erbāb-ı sülūke tevācüd vācibdür ve hem-derd olan iħvān-ı 

(33) ŧarįķat ile cemǾ olup taśfiye-i derūna iştiġāl vaķtinde tevācüd ile birbirine 

tebaǾiyyet mürşidān-ı ŧarįķatden ķalmış sünnetdür. Pes tevācüde (34) zamān u mekān 

ve belki iħvān daħı lāzımdur ki birbiriyle ķuvvet bulup 813الجماعة رحمة  sırrını göreler ve 

birbirini cism-i maǾdūde cān-ı vāĥid (35) ve yār-ı muvāfıķ ve mütteĥid bulup mıśrāǾ: 

های ما دریدهایش پردهپرده    
nüktesin bileler. Vecde ise zamān u mekān olmaz ve iķtiżā’-i vecd ile (36) aġyār 

beyninde bir ĥareket vākiǾ olsa maǾźūr olur. Ammā şuǾūra geldikde ol ĥareketden 

der-ĥāl ferāġat itmese memkūrdur ve beyne’l-iħvān (37) baña pür-şevķ disünler 

niyyeti ile tevācüde Ǿazįmet itse riyā śūretidür, riyā ise nifāķı ve nifāķ şirki 

müstelźemdür, zįrā ol ħāŧire ve iķtiżā (38) nefs-i mekkāreden hüveydā olmışdur, pes 

her birinüñ iķtiżāsınuñ Ǿilleti tecessüs olunsa ĥįle-i nefs bedįdār ve leben-i şehbāda 

olan mū-yı siyāh gibi (39) āşikār olur ve źikr olunan aŧvār, seyr-i vasaŧda olan 

Ǿāşıķlaruñ aĥvālidür, yoħsa erbāb-ı fenā ķatında semāǾ ve Ǿadem-i semāǾ 

mütesāvįdür, (40) nitekim seyyide’ŧ-ŧāyife, Cüneyd-i Baġdādį ķuddise sırruhudan 

erbāb-ı vecd u semāǾ suǿāl idüp “Ey sāķį-i şerāb-ı vaślat! Bu cürǾa-nūşān-ı muĥabbet 

(41) ĥalķa-bend-i cemǾiyyet olup ġalebe-i Ǿışķla ıżŧırārį raķś u ĥareket iderüz ve 

şemǾ-i şevķı sizüñ āteş-i Ǿışķuñızdan yaķaruz, meǾa hāźā bizüm gibi sizde [24b] (1) 

ĥareket görmezüz didiklerinde,  َِحاب 814َوتَرَى الِْجَباَل تَْحَسبَُها َجاِمَدًة َوِهَى تَُمرُّ َمرَّ السَّ  kerįmesiyle cevāb 

virüp ĥareket ve sükūnları mütesāvį olduġına (2) işāret buyurmışlar. Zįrā evcāt-ı 

                                                
812 A’raf 7/143: “...Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü…” 
813 Cemaatte rahmet vardır. 
814 Neml 27/88: Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi 
hareket ederler. 
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fenāya iǾtilā iden beķā baǾde’l-fenā aśĥābına śaĥv meǾa’l-beķā çehre-güşā olmaġla 

vaĥdetlerine keŝret ve keŝretlerine (3) vaĥdet müzāhime virmeyüp televvünātdan 

ħalāś olurlar ve cevāriĥ-i žāhirelerin umūr-ı dünyeviyyede istiǾmāl itseler, ber-feĥvā-

yı ( َوَلا بَْيٌع َعْن ِذْكرِ اللّٰهِ 4رَِجاٌل لَا تُْلٖهيِهْم تَِجاَرٌة )815  nufūs-ı ķudsiyye-i muŧmaǾinne bir nefes ĥarem-

serā-yı vaĥdetden ser-berāverde olmaz ve ĥareket ve sükūnları müşāhede-i cemāl-i 

eĥadiyyetden anları (5) işġāl itmez. Maķām-ı beķā baǾde’l-fenā ŧavr-ı Ǿaķldan 

dūrdur. Ebū SaǾįd el-Ħarrāz ķaddesallāhu sırrehu ne ħūb dimişdür. şiǾr:  

وجد یطرب من فی الوجد راحتهلا  
 والوجود عند وجود الحق مفقود (6)

َوجـِدي فاذهلني  قد كان يطربني  
816رؤية الوجد من بالوجد مقصودعن    

Neŝr: Menķūldur ki Ebū SaǾįd Ebu’l-ħayr ķuddise sırruhu- (7) u’l-aŧhardan 

“Ehlullāh kimlerdür?” deyü istifsār itdiler, “Nāsla muħteliŧ ve beyǾ u şirā ile mü’telif 

iken yek laĥža Ħudā’dan ġāfil olmayanlardur.” buyurdılar. (8) “Taśavvuf nedür?” 

didiler, “Cümle dānişi ferāmūş ķılmaķ ve terk-i ķįl u ķāl ile Ĥaķ’dan ne gelürse cānla 

ķabūl idüp rıżāya teslįm olmaķdur, bende ile Ħudā (9) beyninde ĥicāb olan zemįn u 

āsumān degildür, belki pindār-ı nefsdür, 817از میان برگیر و به خداوند رس  buyurmışlar. Pes ey 

ŧālib-i Ǿışķ ve rāġıb-ı źevķ! (10) Ney kimüñ ĥarįfidür bildüñ mi? Anuñ ĥarįfidür ki 

ķalǾ-i bend-i pindār ve ķaŧǾ-ı ķayd-ı hestį-i nā-pāyidār idüp kendü gibi müştāķ-ı rūy-ı 

dildār ola.  

Āh ey sālik-i (11) rāh-ı ŧarįķat! Mülāzimān-ı meyħāne-i muĥabbet olanlar 

göñül gözetmekle me’mūr iken medhūşān-ı şerāb-ı tecellį-i aĥadiyyet ve ser-

endāzān-ı mürāķaba-i vaĥdet (12) olan sermedį sermestleri göñül gözedür, anuñçün 

818الرّجال کالجبال  dinilür. İmdi sālikān-ı rāh-ı irādet olan ŧālibān-ı muĥabbet pūte-i 

mücāhedede (13) niçe kerre eriyüp ķāl olmaķ gerekdür ki bu maķām-ı ķurb-ı “ev 

                                                
815 Nur 24/37: (36-37) Allah'ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde 
hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten 
alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler… 
816 Vecd, rahatını bulduğu zât ile coşar. Varlık, hak var iken yok olur. Vecdim beni coştururdu, şimdi 
ise hayrete düşürdü. Vecd ile maksûd olan vecdi gördüğüm zaman. 
817 (Nefsi) ortadan kaldır ve Allah’a var. 
818 Erler dağ gibidirler. 
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ednā”ya vara. Ve 819موتوا قبل ان تموتوا  ne maǾnįdür bile. Āh ey cürǾā-nūşān-ı mevt-i iħtiyārį! 

(14) Mevte-i mezbūre ħod aħlāķ-ı rediyyeden teħalluśdur. Aħlāķ-ı bed ise Ĥaķ’dan 

ġafletdür. Yoħsa mücerred tevāżuǾ ve meskenet ve dūstāne luŧf ve mülāyemet (15) 

ve ižhār-ı beşāşet berā-yı ĥüsn-i zindegānį-i meǾal-ħalķ olan cihāniyān ħulķıdur, pes 

ĥaķįķat-ı ħulķ Ĥaķķ ile mu’ānesetdür, nitekim Sulŧān Veled İbtidā-nāme’de (16) bu 

maǾnāya işāret buyurmışlardur. Beyt: 

 خلق نیکو به حق موانست است
 اینچنین خلق از مجانست است

 دائم از صدق و عشق بالیدن
820روز و شب ز اشتیاق نالیدن (17)   

neŝr: Ve mücāhedāt ve riyāżāt mücerred zāviye-i ĥucerātda min ĥayŝü’l-

Ǿādāt olan śūret-i śavm u śalāt olmıyup (18) belki nefy-i ħavāŧır-ı dünyeviyye ve 

defǾ-i hevācis-i şeyŧāniyye ve nefsāniyye ve belki refǾ-i ħavāŧır-ı melekiyyeye beźl-i 

ķudret ve muĥabbetullāhdan Ǿibāret olan ħāŧır-ı (19) raĥmānį žuhūruna teveccüh ve 

himmet ile rūĥ-ı Ǿibādāt müşāhedātına dįde-i baśįret ele getürmekdür. Pes ħavāŧır 

dört ķısma münķasim olmaġla kümmel-i sālife (20) taǾrįf-i ħāŧır ve taķsįm-i 

ħavāŧırda buyurmışlar ki: 

( ایضا لانه محّل 21الخاطر وارد یخطر بالقلب نازلا من باطنه المسمی بالّسر الی ظاهره المسّمی بالّصدر و یقال الخاطر ) 
( الی 22کّل خاطر یرد بمصاحبة ما یتعلّق بالّسر من محبة الله و النفس و الدنیا و العقبی عند ظهوره فلذلك انقسمت الخواطر ) خطوره و

821خاطر الحق و النفس و الّشیطان و الملک.   

YaǾnį sırr-ı sālikde ĥubb-i ilāhį žuhūruyla ķuvā-yı cismāniyye ve 

rūĥāniyyede kemāl-i sükūnet ĥuśūle gelse ol ĥįnde (23) ķalb-i sālik tecelliyāt-ı 

cemāl-i vaĥdet ile kemāl-i śafvet bulur ve aña ħāŧır-ı raĥmānį tesmiye olunur. Ve 

ķaçan kim muĥabbet-i nefs ü dünyā żuhūr idüp ķuvā-yı cismāniyyeye (24) ġālibe 

olsa ħāŧır-ı nefsānį ve śūret-i şehvet ve şekl-i maǾśiyetde nümāyiş ķılsa ħāŧır-ı şeyŧānį 

taǾbįr olunur ve ĥubb-i āħiret žāhir olup ķuvā-yı (25) ruĥāniyyeye ġalebe ve śūret-i 

                                                
819 Ölmeden evvel ölünüz. (Keşfü’l-Hafâ, II, s.291, nr. 2669). 
820 İyi huy, Hak ile muvânesetle olur ve böylesi huy, aynı cinsten olmaktan dolayıdır: sürekli aşk ve 
sadâkattan büyümek ve gece gündüz iştiyâk ile inlemek.  
821 “Hâtır” kalbin sır isimlendirilen batın kısmından sadır diye isimlendirilen zahir kısmına inen bir 
şeydir. Kalbe de iniş yeri olduğu için hatır da denir. Kalbe inen her hatır beraberinde Allah sevgisi, 
nefis, dünya, ahiret gibi meselelere dair bir sırla iner. Bundan dolayı hatırlar hak hatırı, nefis hatırı, 
şeytan ve melek hatırı olarak ayrılır. 
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ŧāǾātda bedįdār olsa aña ħāŧır-ı melekį taǾbįr olunur. YaǾnį sāliküñ ŧāǾātda ħāŧırası 

muķābelede tevaķķuǾ-ı mücāzāt (26) ve cennāt-ı efǾāle duħūl ile ĥūr-ı Ǿįyne 

muvāśalāt ve nefsüñ müştehiyātı olan temettuǾāt ile tenaǾǾumāt ola ve bundan mā-

Ǿadā vaśf olunan (27) cennāt-ı śıfāt ve źāt-ı derecātına irtiķāya himmet itmeyüp ŧālib-

i ĥubb-i źātį olmaya ve erbāb-ı ķurubātdan olmaķ dāǾiyesin itmeyüp ĥarem-serā-yı 

(28) vaĥdetde visāde-i müdānāta ittikā iden ĥicle-nişįnān-ı hüviyyetüñ ķatında 

dārü’l-ħuld-i dįdārdan ġayrınuñ ķadr u ķıymeti olmaduġın bilmeye ve ol Ǿanādil-i 

(29) ħoş-elĥān-ı ķuds ney-veş nālān olup gülistān-ı ünsde kimüñ ĥarįfleri olduķların 

tefekkür itmeye ve āşiyān-ı rāzda naġme-perdāz olduķları (30) bu şiǾr-i cilve-sāzuñ 

terennümāt-ı niyāzına gūş-bāz olmaya. Nažm:  

کشان خّماریمما که دردی  
ا ریمجم در نظر نمیجام  

 گشته در فکر دوست مستغرق (31)
 وز دو عالم فراغتی داریم

ای نکندجلیگر به جنّت ت  
  از نعیم بهشت بیزاریم

 ور در ا تش رویم همچو خلیل (32) 
822با خیالش درون گلزاریم   

Neŝr: Āh ey ŧālib-i hüviyyet ve fānį ez eniyyet! Eger nāyį ney meŝābesinde 

(33) ālet-i Ĥaķ ve ġarķ-ı şuhūd-ı vücūd-ı muŧlaķ olan mürşidān-ı ħıżr-ferr veyāħud 

leb-i nāyįde olan ney gibi dest-i terbiye-i pįre min külli’l-vücūh teslįm-i irādet (34) 

iden rehberden müsteǾār olursa maǾnāsı böyle iǾtibār olunur ki erbāb-ı fenādan birisi 

ŧarįķ-ı Ĥaķķ’a ŧālib bir rāġıb-ı aǾlā-meŧālibi rāh-ı muĥabbete (35) irşād ve hidāyet 

dilese aña vācibdür ki ol ŧālibüñ cümle zellātına tövbe vire ve kendüye yār-ı pāyidār 

žann eyledügi dünyā’-i deniyye ve müsteleźźāt-ı cismāniyye (36) ve müşteheyāt-ı 

nefsāniyye ve muķteżiyāt-ı ŧabįǾiyye, elĥāśıl cemįǾ-i ümniyye ve belki ĥucub-i ĥubb-

i źātį olan ĥužūžāt-ı uħreviyyeden daħı tecrįd-i ser ve tefrįd-i fikr (37) ŧarįķini 

                                                
822 Biz şarabı tortusuna kadar kafasına diken sarhoşlarız, Cem’in kadehine bakmayız bile. Biz dostun 
düşüncesinde gark olmuş ve iki âlemden ferâgat etmişiz. O, cennette tecellî etmeyecekse cennetteki 
nimetlerden nefret ederiz. Veya, Halîl gibi ateşe atılsak bile, O’nun hayali ile gül bahçesinde gibiyiz.  
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gösterüp ĥaķ üzre terbiye eyleye ki ĥattā ŧālib-i śādıķ daħı bį-ġıll u ġış cenāb-ı 

Ĥaķķ’a teveccühe müsteǾidd ola ve hezār şevk ile mirǿāt-ı (38) ķalbini envār-ı 

bāriķāt-i pįr-i ŧarįķate tevcįh ve ħulūś ve śıdķ ile cān ve tenini ŧabįb-i muĥabbete 

teslįm idüp kendü aradan çıķa. Pes mažhar-ı feyż-i (39) aķdes olan mürşid-i kāmil 

veyāħud rehber olan śāf-dil-i ŧālib-i bį-ġılli źikr olunduġı üzre ney gibi kendülere 

dem-sāz bulduķları ĥįnde (40) nefħ-i envār-i ceźebāt ile müfįż-i sermedį-i ĥayāt 

olurlar. Ve çün ki dil-i ŧālibe nūr-ı feyż-i muĥabbet pertev-endāz-ı Ǿināyet ola, der-

ĥāl verziş-i (41) Ǿışķuñ eŝer-i keyfiyyet-i maǾhūdesi nümāyān ve ruħ-i zerd-ālūdı 

verd-i aĥmer gibi ħandān olup vech-i münįri kevkeb-i dürrį gibi lemeǾān ider. [25a] 

(1) pes ŧālibüñ mürebbįsi mürşid bi-nefsihi olmayup ŧaraf-ı pįrden ŧālibi irşāde 

me’mūr olan rehber ise aña vācibdür ki ol ĥālde dil-i ŧālibde dıraħşān (2) olan nūr-ı 

ĥaķįķat-ı Muĥammediyye min ĥayŝü’l-verāŝeti’l-kemāliyye, meşrıķ-ı mürşidden 

bürūz itdügin tefhįm eyleye ki ŧālib daħı eŝnā’-i niyāzda ber-vefķ-ı (3)  فََولِّ َوْجَهَك َشْطَر
823الَْمْسِجِد الَْحَرامِ   kaǾbe-i ĥaķįķįye istiķbāl-i tāmm eyleye, zįrā mürşid cām-ı cemāl-nümā-

yı Ǿışķ u muĥabbetdür, be-her ĥāl ħulūś-ı bāl ile müteveccih olanlara (4) eŝer-i nūr-ı 

ĥubb-i lā-yezāl cilve-endāz-ı cemāl olup feyyāżda buħl olmaz. Ve bu ĥāl mürşidüñ 

ħāśiyyet-i kemālātinden olup rehberüñ ifāża-i envārda (5) medħali olmaz, nihāyet-i 

mertebe pertev-i nūr-ı füyūżāt-ı pįre mişkāt ve mānend-i ney dem-sāz-ı nefħa-zen-i 

tecelliyāt vāķiǾ olmaġla žuhūra gelen sūziş-i ceźebāt-ı (6) nefeħāt-ı ķudsiyye-i 

Ǿanber-feveĥāt pįr-i ŧarįķatüñ levāķıĥ-ı bāriķātıdur. Fe ammā Ǿıyāźen billāhi teǾālā, 

rehber-i me’mūr ħudāǾ-ı nefs ile memkūr ve kendünüñ vesāŧatine (7) maġrūr ve 

şerāb-ı hestį ile maħmūr olup ŧālibde žuhūr iden eŝer-i nūr benüm beźl-i 

mevfūrumdur deyü bend-i pindāra giriftār olsa naġemāt-ı ney (8) aña tiryāķ olmayup 

zehr-i iftirāķ olur.  

Ey nefs-i ķallāş ve pindār-ı evbāş! Ġāfil mebāş ki bu cā-yı mađįķ-ı pür-

ħāşda niçe rehzenlerüñ (9) kelleleri tırāş olup ķurb-i bārgāh-ı Vedūd’dan maŧrūd 

olmışlardur, tā ki sen daħı Ǿibret alup aña olan ĥaķāret saña naśįĥat ve anuñ (10) 

giriftār olduġı bend-i nekbet saña sebeb-i devlet ola.  

İmdi mürįd-i saǾįd oldur ki ħas u ħāşāk-i pindārı āteş-i Ǿışķ-la yaķup kendü 

murādı ber-bād ola (11) ve cemāl-i murādı mirǿāt-ı pįrde müşāhede ķıla ve rūy-ı dili 

hevāsı ķıblesinden dönderüp pįrüñ cemāli kaǾbesini ķıble idine ve rıķıyyet-i pįrden 

                                                
823 Bakara 2/144: “...(Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir…” 
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(12) hergiz āzādį dilemeye ve rūy-ı niyāzı Ǿatebe-i pįrden ġayra fersūde itmeyüp 

cümleden iǾrāż eyleye ve Ǿizz u saǾādetini pįrüñ kendüyi ķabūlünde (13) ve źell u 

şaķāvetini reddinde bile ve nāśiye-i hestįye raķam-keş-i nįstį olup, nažm:  

 ا ن کس که در سرای نگاری است فارغ است
824از باغ و بوستان و تماشای لاله زار  

(14) mażmūnınca, āfitāb-ı vech-i pįrden ġayra tefriķa-i şuǾūrdan fāriġ ola, ĥattā ney 

daħı anuñ ĥarįfi olup kendüye dem-sāz idine. Ve bu daħı münāsibdür ki (15) mıŝrāǾ: 

های ما دریدهایش پردهپرده   

neŝr: mıśrāǾında olan perdelerden murād pįrān-ı ŧarįķatüñ śuver-i şaħsiyyeleri ola. 

Zįrā reh-revān-ı ĥaķįķatüñ (16) verziş-i ceźbe ve perveriş-i nisbet-i bāŧınada ķānūn-ı 

ķarār-dādeleri budur ki her gāh ki iştiġāle niyyet itseler, evvelā müntesib olduķları 

(17) pįrüñ śūret-i şaħśiyyesini rişte-i ħayāle bend iderler, pes pįrde olan teǿŝįr-i 

ĥarāret ve maǾhūd-ı ehl-i źevķ olan eŝer-i keyfiyyet žuhūra (18) geldikde, mürįd-i 

peyveste ķalbüñ perde-i hestįsini izāle idüp hergiz ol bend olduġı ħayāl-i nūr-ı cemāl 

derūnundan ufūle varmaz (19) ve çeşm u gūş ve cümle ķuvā ve hūş ile anuñ 

nigāhdāştı olup dāyimā mülāĥażadan ħālį olmaz, zįrā Ǿulvį ve süflį mecmūǾ-ı kāyināt 

(20) ĥaķįķat-ı cāmiǾa-i kemāliyye-i insāniyye ve anda įdāǾ olunan laŧįfe-i 

rabbāniyyeden istifāża iderler ammā zinhār, mıśrāǾ 

825حلول و اتّحاد اینجا محال است   

(21) ķażiyyesinden ġaflet ile vehm-i nā-hemvār itmeyesin, ol źāt-ı muķaddes ecsāma 

ĥulūlden münezzehdür velākin muķaddimede beyān olunduġu üzre,826 (22) laŧįfe-i 

rabbānį ile laĥm-i śanavberį-i insānį meyānında bir nisbet vāķiǾ olmışdur ki śayķal-i 

tevĥįd ile taśfiye olunduķda merāyā-yı mücellāya cilve-endāz-ı Ǿukūs (23) olan 

envār-ı şumūsda ĥulūl taśavvuruna mecāl olmaduġı gibi mecālį-i mezbūrede daħı 

taśavvur-ı ĥulūl muĥāldür, nitekim dimişlerdür: Nažm:  

                                                
824 Sevgilisinin evinde olan biri için bağ, bostan ve lâle tarlasını seyretme hevesi olur mu hiç? 
825 Burada hulûl ve ittihât muhâldir. 
826 Bkz. 5b. 
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 وحدتی گشته کثرتش طاری (24)
827در همه ساری از همه عاری  

Neŝr: Ammā ĥālet-i keyfiyyet-i bį-ħodį müstemirr olduķda ħayāle bend olan 

śūret daħı (25) müntefį olur velākin şaħś-ı müteveccih kendülügiyle śūret-i şaħśiyye-i 

pįri levĥ-i ħayālden nefy itmemek gerekdür, ĥattā duħūl ve ħurūc-i nefese vāķıf olup 

(26) nisbet-i ĥużūr maǾallāhda nevǾ fütūr vāķiǾ olmaya. Ĥattā evcāt-ı istiġrāķdan bir 

dereceye irtiķā eyleye ki bį-tekellüf anuñ nigāhdāştı olup (27) nisbet-i mezbūre 

hemįşe ķalbinde ber-ķarār olmaġla bi’ż-żarūre śıfat-ı mezbūreyi izāleye ķādir 

olmaya, gāh ola ki anı külliyyet ile kendülüginden (28) alalar, ne kendüden ħaberi 

ola ne maķśūd-ı ķalbinden. Ve çün ki bu ŧarįķ ile śaĥv meǾal-maĥve gele, nigāhdāştį-

i nisbet-i mezbūreye muvaffaķ olup (29) hergiz Ǿavāriż-i nefsāniyye aña yol 

bulmayup vaĥdetine keŝret muzāheme virmez, nitekim dimişlerdür, ķıŧǾa:  

شانگر شود کون و مکان جمله حجاب ره  
 به توجه همه در پیش نظر بردارند (30)

 همه جا با همه کس در همه حال و همه کار
828باطن و ظاهر اگر فهم کنی با یارند  

neŝr: Ve źikr olunan merātib-i (31) seniyyeye irtiķā ve medāric-i Ǿaliyyeye iǾtilā, 

cenāĥ-ı necāĥ-ı himmet-i pįre teşebbüŝden ġayr ile olmaz. Ve mürįd-i müsteslimüñ 

sikke-i inķıyādı vech-i meşrūĥ üzre (32) śaĥįĥü’l-Ǿayār olduķda ol şemǾ-i cemǾ-i 

şuŧŧārdan müsteǾār olan ney anı kendüye dem-sāz ve hevā-dār ve yār-ı vefā-dār bulup 

kelimātı tiryāķ olur (33) ammā Ǿıyāźen billāh emr-i pįre Ǿadem-i imtiŝāl ile sū’-i 

iǾtiķād ve aĥkām-ı ŧarįķate Ǿadem-i inķıyād ile cādde-i şerįǾatden ħāric ve dāħil-i 

dāyire-i ilĥād olursa (34) kendüyi mürteżā-yı Ǿışķa virmeyüp belki anı muķteżā-yı 

nefs u hevāya ilķā iderse, iķtiżā’-i mezbūr kendüye zehr olur veyāħud zehr u (35) 

tiryāķ ile Mevlānā Ħudāvendigār esmāǿ-i muteżāddeden olan śıfat-ı ķahr u luŧfü 

irāde ve bu maǾnāyı ifāde iderler ki ol ŧabįb-i ĥāźıķ (36) ve ǾĮsį-dem-i müşfiķ mürįd-i 

                                                
827 Kesrette vahdet ve vahdette kesrettedir, her şeyin içinde ama her şeyden sıyrılmıştır.  
828 Kevn ve mekân onların yolunun örtüsü ve hicâbı olsa da, onlar teveccühleriyle onları gözlerinin 
önünden kaldırır. Her yerde, her kesle, her durumda ve her işte onların batını ve zâhiri – sen idrâk 
edersen eğer – Yâr ile birliktedir.  
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śādıķını ber-feĥvā-yı kerįme-i  ْ829َوَعٰسى اَْن تَْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيٌْر لَُكْم َوَعٰسى اَْن تُِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشر  لَُكم  gāh ķahr 

u gāh luŧf ile (37) terbiye ider dimek ola. Beyt: 

  گر به شمشیر غمت کشته شوم باکی نیست
830هر که شد کشته شمشیر غمت مغفور است  

Neŝr: Veyāħud bu daħı mümkündür ki neyden (38) murād Şems-i Tebrįzį 

ola, şu maǾnāya ki Şems-i Tebrįzį emr-i Ġavŝ ile gelüp Mevlānā Ħudāvendigār’a 

rehber olduķda niçe dürlü imtiĥān ile terbiye (39) idüp ve cümle bildiklerin 

unutdurup ve kerāmāt ve maķāmātdan ĥubb-i źātįye māniǾ olan ĥucüb-i nūrānįden 

geçürüp ve yār-ı nā-muvāfıķlardan (40) ayırup nefħ-i ceźebāt ile kendüye dem-sāz 

itmekle Mevlānā Ħudāvendigār daħı mest-i medhūş ve ney gibi ħurūş ve deryā-veş 

cūş eyledi (41) ve Şems-i Tebrįzį ķuddise sırruhu bunuñ gibi tiryāķ-ı ekber ve kibrįt-i 

aĥmer ve mānend-i ķaŧarāt-ı nįsān aśdāf-ı ķulūbda dürr-i ezher iken mār-cibillet 

[25b] (1) ve Ǿaķreb-śıfat olan münkirįne semm-i helāhil ve zehr-i ķātil olup ķatline 

Ǿazįmet ittiler ve hemçünān enbiyā ve mürselįn, ħuśūśān ĥażret-i Ĥabįb-i Rabbü’l-

Ǿālemįn (2) Ǿaleyhimü’ś-śalevatullāhe ecmaǾįn, ber-feĥvā-yı  َ831َوَما اَرَْسْلَناَك اِلَّا َرْحَمًة لِْلَعالَٖمين  

cihāniyānı derekāt-ı küfr u ŧuġyān ve žulümāt-ı buǾd u ħiźlāndan taħrįc (3) ve 

derecāt-ı nūr-ı įmān ve evcāt-ı įķāna taǾrįc içün mebǾūŝ olup ve şān-ı şerįflerinde  قَْد
ُدورِ  832َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشَفاءٌ لَِما فِى الصُّ  (4) buyurılup Ǿāmme-i nās dāħil-i ümmet-i daǾvet 

iken küffār-ı bį-saǾādet icābet itmeyüp inkār ve Ǿādāvet itdikleriçün ber-feĥvā-yı  َّاِن
ارِ ) ين  5كَِتاَب الُفجَّ 833( لَٖفى ِسّجٖ  Ǿaźāb-ı elįmde ħālidįn oldılar. Ve zümre-i celįle-i müǿminįn 

daǾvet-i enbiyā ve mürselįni icābet ve emr-i ilāhįye iŧāǾat ile nāyil-i saǾādet (6) olup 

ber-feĥvā-yı  ينَ اِنَّ كَِتاَب 834اْلاَْبَرارِ لَٖفى ِعلِّيّٖ  āşiyān-ı ķudse iǾtilā itdiler ve ber-feĥvā-yı  ٌَوُهًدى َوَرْحَمة
835لِْلُمْؤِمٖنينَ   biǾŝet-i enbiyā anlara sermāye-i saǾādet (7) ve raĥmet u hidāyet olup  لَُهْم َجنَّاٌت

836َكٖبيرُ تَْجٖرى ِمْن تَْحتَِها اْلاَنَْهاُر ٰذلَِك الَْفْوُز الْ   tebşįr ve tekrįmi ile mükerrem-i ĥarem-serā-yı taǾžįm 

oldılar. (8) Meŝnevį:  

                                                
829 Bakara 2/216: “...Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir 
şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz…” 
830 Gamının hançeriyle öldürüleceksem korkmam çünkü bu kılıçla ölen Allah tarafından affedilir.  
831 Enbiyâ 21/107: (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. 
832 Yunus 10/57: “..İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir 
rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi…” 
833 Mutaffifin 83/7: “…günahkârların yazısı, muhakkak "Siccîn"dedir.” 
834 Mutaffifin 83/18: “…(sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı "İlliyyûn"dadır.” 
835 Yunus 10/57: “...yol gösterici bir rehber ve rahmet…” 
836 Buruc 85/11: “…onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.” 
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ی کور و کبود  ای دریغ ا ن دیده  
837ا فتابی اندرو ذره نمود   

 ای بسا دولت که ا ید گاه گاه 
838دولت بگردد او ز راه پیش بی   

این کوری به دست خلق نیست  839دفع (9)  

استلیک اکرام طبیبان از هدی   

 این طبیبان را به جان بنده شوید 
840تا به مشک و عنبر ا کنده شوید  

 من غلام موج ا ن دریای نور  (10) 
841که چنین گوهر بر ا رد در ظهور  

 یا غیاث المستغیثین اهدنا 
 لا افتخار بالعلوم و الغنا

 لا تزغ قلبا هدیت بالکرم  (11)
   و اصرف السوء الذی خط القلم

ء القضا بگذران از جان ما سو  
 وا مبر ما را ز اخوان صفا

تر از فرقت تو هیچ نیست   تلخ (12)   
   842پناهت غیر پیچاپیچ نیست  بی

                                                
837 Güneşi bir zerre kadar gören göze yazıklar olsun! T.M. III/2760; Y.K.M. III/2756 
838 Bahtsızın karşısına zaman zaman nice ikballer çıkar da o yolunu çevirir. T.M. III/2763; Y.K.M. 
III/2759. 
839 Yazmada: دست 
840 Bu körlüğün giderilmesi yaratılmışların elinden değildir ancak tabiplerin ikramı hidayettendir. Bu 
tabiplere canla köle olun ki misk ve amberle dolup taşasınız. T.M. III/2733-34; Y.K.M. III/2729-30. 
841 Ben, ortaya böyle bir inci çıkaran o ışık denizinin dalgasının kölesiyim. T.M. I/3997; Y.K.M. 
I/3986. 
842 Ey yardım dileyenlerin yardımcısı, bizi doğru yola hidayet et. Bilgi ve zenginlikle övünülmez. 
Kereminle hidayete erdirdiğin kalbi saptırma, (takdir) kaleminin yazdığı kötülükleri bizden def et. 
Kötü kazaları canımızdan savuştur, bizi temiz kardeşlerden koparıp ayırma. Senden ayrı olmaktan 
daha acı hiçbir şey yok. Koruman olmadan, sıkıntı içinde kıvranıp durmaktan başka hiçbir şey yok. 
T.M. I/3911-3914; Y.K.M. I/3900-9003. 
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 غیر تو هر چه خوش است و ناخوش است
    843ا دمی سوز است و عین ا تش است

ی شهوت ندارد خود خلاص   بنده (13)  

   844جز به فضل ایزد و انعام خاص

 بس کنم گر این سخن افزون شود 
845خود جگر چه بود که خارا خون شود   

(14) neŝr: Āh ey derūn-ı ciger-ħūn!  

 ا َلا طال شوق الا برار ا لى لقائي
846ا شدُّ شوقًاالیهم لوا ني     

mıśdāķınca ol muķarrebān-ı bārgāh-ı sübĥānį olan (15) Ǿārifān-ı rabbānį daħı ŧālibān-

ı ilāhįye ŧālibden ziyāde ŧāliblerdür velākin cān u cihāna baķmaz bir śadįķ-ı demsāz 

ve nār-ı iştiyāķa ĥarįķ bir refįķ-ı (16) ser-bāz isterler ki derd-i firāķı deyüp 

derdleşeler ve ney gibi leb-ber-leb-i dem-sāz olup iñleşeler, zįrā terk-i ser iden 

Ǿāşıķlara,  

  نی حدیث رآه پر خون می کند [13-1] (17)

Ney rāh-ı pür-ħūn ħaberlerin rivāyet ider,  

  قصه های عشق مجنون می کند [13-2]

Ve Ǿışķ-ı Mecnūn ķıśśalarını (18) ĥikāyet eyler, yaǾnį, mıśrāǾ:  

847به منزلگاه عشق صد جان به یک جو   
neŝr: mażmūnınca rehberān-ı ŧarįķat ve mürşidān-ı rāh-ı muĥabbet tecelliyāt-ı ķahr 

ve celāl ile (19) her bir demde niçe biñ cān bį-ser u sāmān olan rāh-ı pür-ħūn-ı derd u 

iştiyāķı ve müşāhedāt-ı tecelliyāt-ı luŧf u cemāl ile vālih u sekrān (20) u mecnūn u 

                                                
843 Hoş olsun veya olmasın, senden başka her şey insanı yakar ve ateşin ta kendisidir! T.M. I/3933; 
Y.K.M. I/3922. 
844 Şehvete kul olanın Allah’ın fazlı ve özel ihsanları olmadıkça kurtuluşu yoktur. T.M. I/3829; 
Y.K.M. I/3818. 
845 Söz artık keseyim, çünkü uzatmaya devam edersem değil ciğer, mermer bile kan kesilir. T.M. 
I/3832; Y.K.M. I/3821. 
846 Ebrârın benimle buluşmaya özlemleri çok uzadı. Ben ise onlarla buluşmaya onlardan daha 
şevkliyim. 
847 Aşk makâmında yüz can bir arpa tanesi kadar değersizdir. 
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ĥayrān olan ĥālāt-ı Ǿuşşāķı beyān iderler ve rāh-ı vuślat mevt-i irādįye mevķūf 

olmaġla, nažm:  

 سد ره جانست، جان ایثار کن
848پس برافکن دیده و دیدار کن (21)  

neŝr: dirler. Pes ŧālibān-ı vaśl-i dil-dār olan Ǿāşıķān-ı dįdār-ı yār daħı ķıśśadan ħaber-

dār olduķlarında, mıśrāǾ:  

 عاشقان را لحظه ای با جان چه کار؟849(22)

deyüp zemzeme-perdāz-ı 850اقتلونی یا ثقاتی اّن فی قتلی حیاتی  olup Manśūr-vār ber-dār-ı zülf-i yār 

olurlar. (23) Āh kim meydān-ı Ǿışķda ne ķanlar dökülmiş ve çevgān-ı şevķle ne 

başlar yuvalanmışdur, ĥesābını maǾşūķdan ġayrı kim bilür ve rāh-ı Ǿışķda (24) terk-i 

ser itmeyen ĥaķįķat-ı Ǿışķdan ne ħaber alur.  

Ey serinde derd eŝeri olan birāder! Meydān-ı Ǿışķda terk-i ser iden 

serverlerden (25) ĥaydar-i kerrār-ı safder daħı bu maǾnādan ħaber virüp  انا الذی امت فلم
851امت و ان قتلت  buyurup mevt-i iħtiyārįnüñ (26) Ǿāķıbeti ĥayāt-ı pāyidārį idügin 

bildürmişler, yaǾnį bu maǾnāyı ifāde buyururlar ki eŝnā’-i sülūkde mertebeden 

mertebeye ve neşǿeden (27) neşveye naķl olundum ve ķabża-i cemālde olan seyf-i 

ķahramān-ı celāl ile egerçi ķatl olundum lākin ( َبْل اَْحَياءٌ 28َوَلا تَْحَسَبنَّ الَّٖذيَن قُتِلُوا ٖفى َسٖبيِل اللِّٰه اَْمَواتًا )
852ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزقُونَ   feĥvā-yı kerįmi üzre mevte-i mezbūre baña ĥayāt-ı ebedį ve rāĥat-ı 

sermedį olup beden bendinden ķurtuldum. (29) İmdi benüm rūĥum! Bu rāh-ı pür-

ħūnda ölmek bir olsa ħod herkese āsān idi ammā müşkil budur ki Ǿāşıķān-ı ilāhį her 

bir nefesde biñ cān virürler (30) ve her cān virişde biñ cān bulurlar. Felihāźā 

Mevlānā Ħudāvendigār daħı Meŝnevį’nüñ bir maĥallinde, beyt:  

ستعاشقان را هر زمانی مردنی  

                                                
848 Yolunu kesen şey candır, canından vazgeç ve işte ondan sonra gözünü aç ve visale erdiğini gör. 
(Mantıkuttayr) 
849 Aşıklar (sevgili söz konusu olunca) bir an olsun bile cana iltifat edip değer verirler mi? 
850 Ey güvendiklerim! Beni öldürün. Muhakkak hayatım ölümümdedir.  
Bu cümle Hallac Mansur’un cümlesidir ve Mevlânâ bu mefhumu Mesnevi’de ve Dîvân-ı Kebîr’de 
defalarca kullanmıştır.  
851 Öldüren benim, öldürülsem de ölmem. 
852 Âl-i İmrân 3/169: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri 
katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. 
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853مردن عشاق خود یک نوع نیست (31)  

neŝr: buyururlar. Fe ammā, mıśrāǾ: 

854مرد باید این چنین اسرار را  

neŝr: vefķınce bu rāh-ı pür-ħūn ve Ǿışķ-ı Mecnūn’a ser-nihāde olmaġa (32) cān u baş 

ķalmaz ve sūd u ziyāna baķmaz. Bir merd-i merdān ve dilįr-i meydān gerekdür ki, 

beyt:  

 عاشق ا تش در همه خرمن زند

855اره بر فرقش نهند او تن زند (33)  

neŝr: beyti anuñ vaśf-ı şānı ola. Āh ey derd-i ser ile āvāre, bu ölmkden ħavf u ħaŧar 

itmeyüp, nažm:  

 پای درنه همچو مردان و مترس (34)
 درگذار از کفر و از ایمان مترس

 چند ترسی؟ دست از طفلی بدار
857پیش کار 856باز شو چون شیرمردان  

(35) mażmūnınca bu yolda terk-i ser idüp bir hüner eyle, terk-i ser ħod hüner degül, 

cān ile dilden güźer eyle ve maķśad-ı aǾlā Ǿışķ-ı Mevlā idügün (36) bildiñse ol 

ħurşįd-i velā ķanķı maŧlaǾdan çihre-güşā olursa mirǿāt-ı mücellāyı muķābil ŧutup 

cām-ı cemāl-nümā eyle ve Ǿatebe-i Ǿulyāsında bende-i (37) ħāk-fersā olup mekmen-i 

hevā-yı nefsde iħtifā iden ġayelān-ı vehm u ħayāle iķtifā ile cānuñı siccįn-i buǾd u 

ħiźlāna ilķā itme ve Ĥāfıž’uñ beyt:  

 فضول نفس حکایت بسی کند ساقی (38)
858تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن  

                                                
853 Âşıklara ölmek var. Âşıkların ölümü bir çeşit değildir. T. M. III/3836; Y.K.M. III/3826 
854 Böylesi sırları tutmak için (hakîkî) er olmak gerek. (Mantıkuttayr) 
855 Aşık, harmanını ve varını yoğunu ateşe verir, kafasına testere dayasalar bile gıkı çıkmaz. 
(Mantıkuttayr) 
856 Yazmada: پیرمردان 
857 Erler gibi adımını ileri at, imândan da küfürden de geç ve korkma. Ne zamana kadar korkacaksın? 
Çocukluğu bırak, arslan adamlar gibi işe giriş. (Mantıkuttayr) 
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neŝr: ĥırzını ĥamāyil-bend idüp bedriķa-i Ǿışķ delālet (39) itdügi ŧarįķ-ı hidāyetden 

zāyil olma, yoħsa kendülerin Ǿāķil vehm iden ġāfillerüñ sözin ısġā iderseñ ĥayfā vü 

dırįġā ki, mıśrāǾ: 

(40) Śoñ ucunda bil olısarsın ħacil 

Neŝr: Zįrā Ǿıķāl-i Ǿaķl ile pā-beste ve hevā-yı nefs ile ser-geşte olan güm-

geşteler enbiyā vü evliyāya ber-mıśdāķ-ı (41)  ٌ859َساِحٌر اَْو َمْجنُون  gāh mecnūn u gāh sāħir, 

gāh bāyir, gāh ĥāyir dirler. Ammā ħaberleri yoķdur ki اس انه لا یکمل ایمان العبد حتی یقول الن
860مجنونل  [26a] (1) ĥadįŝ-i şerįfi anlaruñ kemāl-i įmān ve įķānlarına Ǿavāmü’n-nās 

mecnūn ve sāĥir didükleri şāhiddür deyü taǾrįf buyurur, yoħsa ĥāşā ki ol defāyin-i 

esrār (2) ve ħazāyin-i envār mecnūn ve sāĥir olalar. Velākin žulmet, żıdd-ı nūr 

olmaġla žulümāt-ı esfel-i ŧabįǾat ve derekāt-ı cehl u ġafletde pür-küdūret olan (3) 

erāźil ve edānį anları kendülere muħālif görüp  الا رواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها
861اختلف  feĥvāsınca Ǿadem-i mücānesetleri (4) olmaġla iħtilāf u inkār ve bu maķūle 

güftār-ı nā-hemvār iderler, ne dirlerse disünler beyt:  

کنند  زهرها هرچند زهری می  
862کنند زود تریاقاتشان بر می   

(5) vefķınca münkirlerin zehri dost Ǿışķına anlara sükkerden aĥlā gelür. Zįrā evliyāǿ-i 

aśfiyā, vāriŝān-ı enbiyā olmaġla ber vefķ-ı  863فَالامثل   الاْمثَل ّ الانبیاء والاولیاء، ثم  ( علی6 ) ٌ البلاءُ موّکلاّن  

dāmen-i Ǿiśmetleri saħt-gįr-i dest-i erbāb-ı cefādan ħalāś olmayup sįne-i sįnāların (7) 

seng-i melāmete siper itmişlerdür. Āh kim miĥnet ile olan belā’-i muĥabbet mūśil-i 

ĥarem-serā-yı vaĥdet olmaķda cādde-i miĥnetden aķreb olduġı içün (8) enbiyā vü 

evliyā ve Ǿurefā vü aĥibbā ol yola Ǿazįmet itmişlerdür ve nār-ı belā’-i miĥnet ile 

ibrįz-i filizz-i velāyetlerin tedennüs-i maǾden-i insānį ve televvüŝ-i ħısset-i 

ĥayvānįden (9) taśfiye ve taŧhįr idüp 864البلاء للولاء کاللهب للذهب  buyurmışlardur. Felihāźā 

belā’-i miĥnet ile rāĥat olan ehl-i muĥabbet ŧālibān-ı hidāyeti (10) ol rāh-ı pür-ħūna 

                                                                                                                                     
858 Hadsiz nefis çok hikaye anlatır ve gereksiz konuşur. Ey saki! Sen işini bırakma ve şarabı kadehlere 
doldur. Hâfız, Dîvân, Haz. Sâye, Tahran, Neşr-i Kârnâme, 1395, gazel nr. 386, s. 466 
859 Zâriyat 51/52: “..."O bir büyücüdür" yahut "bir delidir"…”  
860 Bir kulun imanı insanlar onun için bu delidir demeden kemale ermez. 
861 Ruhlar grup grup toplanmış askerler gibidir. Tanışanlar kaynaşıp ülfet ederler, tanışmayanlar ihtilaf 
edip ayrılırlar. (Sahîh-i Buhârî, Kitâbu’l-Enbiyâ, 2) 
862 Zehirler zehirliklerini yapsalar da panzehirler onları hemen söküp atarlar. T.M. VI/35; 
Y.K.M.VI/35. 
863 Belalar (imtihanlar) enbiya ve evliya için gönderilmiştir, sonra seviye seviye aşağı doğru iner.  
864 Aslan için pençe ne ise evliya için bela ve imtihan odur. 
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delālet idüp Ǿışķ-ı mecnūn ķıśśaların ĥikāyet iderler. Eger çi ki niçe rivāyetler iderler 

fe-ammā, nažm:  

ول ا ن به که مستمع طلبیا  
 که ندانند هندوان عربی865 (11)

neŝr: mażmūnınca biñde biri nesne fehm itmezler, aña bināǿen:  

هوش نیستمحرم آین هوش جز بی [14-1]   

Bu hūşuñ maĥremi bį-hūşdan (12) ġayrı degildür, zįrā  

  مر زبان رآ مشتری جز گوش نیست [14-2]

Zebāna gūşdan ġayrı müşterį yoķdur, yaǾnį Ǿayn-ı dāniş u hūş olan mey cūş 

(13) u ney ħurūşlaruñ rāh-ı pür-ħūn u Ǿışķ-ı mecnūn ķıssasında müşāhedāt-ı ünsiyye 

ve vāridāt-ı ķudsiyyelerinden śudūr iden ĥaķāyıķ-ı Ǿayniyye (14) ve daķāyıķ-ı 

ġaybiyyelerine şerāb-ı Ǿışķla medhūş ve nār-ı şevķle bį-hūş olanlardan ġayrı maĥrem 

degillerdür. Ve ķuvvet-i sāmiǾa metāǾ-i kelimāt-ı zebāna (15) müşterį olduġı gibi 

erbāb-ı muĥabbetüñ daħı cevāhir-i fevāħir-i nikāt-ı daķāyıķ-ı ķalbiyye ve zevāhir-i 

bevāhir-i Ǿibārāt-ı ĥaķāyıķ-ı rūĥiyyelerine mest-i medhūşlaruñ (16) gūş-ı hūşları 

müşterįdür. Zįrā müsteǾidd-i verziş-i ceźebāt-ı rabbāniyye olan ŧālibān-ı muĥabbet 

hūş-ı cüzǿįlerini ney-veş dest-i hūş-ı pįr-i ŧarįķate (17) teslįm itmekle ber-feĥvā-yı  َّاِن
866ُمْؤِمٖنيَن اَنُْفَسُهْم َواَْمَوالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ اللَّٰه اْشَترٰى ِمَن الْ   metāǾ-ı hestįlerin ŝemen-i nįstįye tebdįl 

itmişlerdür ve ŧālibān-ı ilāhį (18) bu beyǾ u şirāda bulunup fāyide-mend olsun deyü 

ŧarįķ-ı fenāya daǾvet ve bu ebyātla terġįb ve delālet itmişlerdür. Nažm:  

 گر طالب بقایی اول فنا طلب کن
 وندر فنای مطلق عین بقا طلب کن (19)

 ای طالب هویت فانی شو از انیّت
 اینجا مبین خدا را، ا نجا خدا طلب کن

                                                
865 En iyisi önce seni dinleyecek ve dilinden anlayacak birilerini talep etmendir. Misal, Hintliler 
Arapça bilmezler! (Hadîka-i Senâî) 
866 Tevbe 9/111: “Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet 
karşılığında satın almıştır…” 
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نیازی سلطان گدا شد ای دلدر ملک بی  
867سلطانی و گدایی دارد گدا طلب کن (20)  

Nažm:  

Neyleyin ey nefs-i ġāfil Ĥaķ’dan āgāh olmaduñ 

Vehme düşdüñ Ǿaķla uydun Ǿışķa hemrāh olmaduñ 

(21) Āh kim dem-i furśatda nefes-i vāĥidi Ǿömr-i dünyādan bihter olan bį-

ħaberler! Biz ol hūşa maĥrem olmaġıçün niçe riyāżetler çeküp  

گاه شددر غم ما روزها بی [15-1] (22)   

Bizüm ġamımuzda günler bį-gāh oldı,  

  روزها با سوزها همرآه شد [15-2]

Ve hūşa maĥrem olmamız ġamında eyyāmımuz sūz u güdāza (23) hem-rāh 

oldı. Āh ey ġam-ı Ǿışķ u muĥabbet!  

  روزها گر رفت گو رو باک نیست [16-1]

Rūzlar eger gitdi ise di gitsün ġam degildür,  

که چون تو پاک نیست تو بمان آی آ ن [16-2] (24)   

Sen ķal ey ān vāĥid-i sermedį-i rāĥat ve ebedį saǾādet ki sencileyin pāk 

yoķdur, zįrā sen bir dem-i (25) vuślatsın ki saña Ǿadįl ü ŝānį bir sāǾat daħı bulunmaz. 

Ve bu āna gelince teħayyülāt-ı bį-ĥāśıl ve maǾlūmāt-ı bį-ŧāyil evķātımuz żāyiǾ itdiyse 

(26) ne ġam, 868الماضی لا یذکر  dimişler, nažar ĥāledür, hemān sen ķal ey ān tecellį-i cemāl 

ki saña nažįr ü miŝāl yoķdur. Şürrāĥdan baǾżı fuĥūl (27) bu ebyāt-ı şerįfe taĥķįķinde 

dimişler ki kāşifü’l-esrār Mevlānā Ħudāvendigār bu hūşa maĥrem bį-hūşlar idügün 

baǾde’l-işǾār, eyyām (28) ve sāǾāti maǾāş ġamıyla güźer iden dünyā ser-ħoşlarınuñ 

aĥvālini iħbār içün ķāyide-i üslūb-ı ĥakįm levāzımını riǾāyet idüp ve müstemiǾįni 

(29) eŝnā’-i irşādda nevāziş idüp silsile-i devāǾį-i istimāǾı cünbüşe getürmek ve şevķ-

                                                
867 Bekāya talip isen önce fâni olmayı talep et. Ve bil ki mutlak fena mutlak bekā ile aynıdır. Ey 
hüviyyet talibi olan! Benlikten arın. Bil ki Allah burada değil, oradadır. Ey gönül! istiğna mülkünde 
padişah dilenci olur. Madem padişahlık dilencilik ile aynı oldu, sen dilenci olmayı talep et. (Nesîmî 
Dîvânı) 
868 Mazi anılmaz. 



 

335 

ı ıśġā’-i nuśĥ-ı müşfiķānelerine gūş olmaķ dāǾiyesiyle (30) 869َوَما لَِى َلا اَْعبُُد الَّٖذى فََطَرٖنى  

kerįmesinde olan mefhūm-ı güftār-ı Ĥabįb-i Neccār gibi taǾrįżen li’s-sāmiǾįn Mollā 

Ħudāvendigār daħı “ تاندر غم ”870 (31) diyecek maĥalde “ ما در غم ”871 didiler. Ve illā “ در غم
 deyü kendü nefslerin irāde buyursalar anlar daħı ehl-i dünyā gibi hūş-ı maǾāş ”ما

ķaydında olmaķ fehm (32) olunurdu deyü defǾ-i suǿāl itmişler ve baǾżı efāżıl daħı 

“rūzhā” mürşidlerden istiǾāredür, yaǾnį evliyāǿ-i sālife ve reh-nümāyān-ı sābıķa (33) 

bizüm irşādımuz ile ġam-ħorde olmadılar ve cihān-ı śūrįden Ǿālem-i maǾnevįye riĥlet 

itdilerse ne ġam, pes beyt-i evveli beyt-i ŝānį müfessir olup (34) mürşidān-ı sālife 

ġamını çekme ki zamānuñ mürşidi olan Şems-i Tebrįzį saña kāfįdür ve Şems’e 

mānend ferd yoķdur veyāħud rūz-ı güźeşteden (35) murād Şemsüddįn Śalāĥuddįn ve 

kelime-i ān Çelebį Ĥüsāmüddįn’e işāret olup “Ey Ĥüsāmüddįn Şems ile Śalāĥ 

gitdiyse sen bāķį ol.” dimekdür (36) dimişler. BaǾżı şürrāĥ daħı “تو بمان ای ا ن” ħıŧābı 

cenāb-ı Ĥaķķ’adur deyüp cümlesi ān kelimesini lisān-ı Fürs’de olan ism-i işāret (37) 

olmaķ üzre maǾnį virmek iħtiyār idüp “rūzhā” ķarįnesiyle lafž-ı ān ǾArabį olmaķ 

üzre daħı maǾnį virmege tevcįh-i fikr itmemişler, (38) raĥmetullāhi Ǿaleyhim 

ecmeǾįn. Pes bu nā-peydā-yı beydā-yı vücūd ve źerre-i nā-būd-ı ħāk-ālūduñ daħı 

ħāŧır-ı fātir ve fehm-i ķāśırına rūĥāniyyet-i Mevlānā’dan (39) bu maǾnį tebādür itdi ki 

bir emr-i mestūr ki hergiz andan ħurūc mümkin olmıya, o maķūleye “emrün 

ġummetün” dirler, ke-ķavlihi teǾālā:  ًة 872ثُمَّ َلا َيُكْن اَْمُرُكْم َعلَْيُكْم ُغمَّ  (40) ve ķaǾr-i derāya daħı 

ġumme dirler. Ve ġumme endūh-i saħta daħı dirler ki ġamm-ı muĥkeme düşmekdir. 

Pes ber-feĥvā-yı 873َوَجَعْلَنا الَّْيَل لَِباًسا َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشا  iĥāŧa-i (41) saŧavāt-i tecelliyāt-ı celāl hestį-i 

mevhūm ve hūş-ı maǾāş ve humūm u ġumūmdan bizi bir vechle bį-hūş ve bį-rusūm 

itdikde libās-ı şeb maĥsūsātı [26b] (1) setr ve ġayb itdügi gibi biz daħı nūr-ı siyāh-ı 

celāl ile ifnāǿ-i vücūd-ı Ǿāriyyetį idüp baĥr-i hüviyyet ve deryā-yı sermedį-i beķāǿ-i 

ulūhiyyete bir vechle ġarķ ve bir mertebe (2) maĥv ve maĥķ olmışuz ki rūz-ı fįrūz 

gibi Ǿarż-ı cemāl-i dil-fürūz iden ĥiss-i hestį ve temeyyüz-i vehmį murtefiǾ olup rūz 

ile şeb münśabiġ-ı reng-i bį-rengį-i vaĥdet (3) olmaġla rūz-ı teǾayyunuñ temeyyüzü 

hengāmı ķalmadı ve evān-ı vaĥdetimize keŝret muzāhamet virmedi. Zįrā tetābuǾ-i 

                                                
869 Yâsîn 36/22: “Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim…” 
870 Gamınızda 
871 Bizim gamımızda 
872 Yunus 10/71: “...işiniz size dert olmasın!” 
873 Nebe 78/10-11: Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. 
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ānātdan terekküb iden rūzlar sūziş-i āteş-i (4) Ǿışķa hemrāh olup hengām-ı 

istiĥālesinden agāhımuz olmadı ve ezel ile ebed ān-ı dāyimde bilā-farķ olup, nažm:  

ست ی ملت یکی  که از ا ن سو جمله  
   ستصد هزاران سال و یک ساعت یکی (5)

 هست ازل را و ابد را اتحاد 
874عقل را ره نیست زان سو ز افتقاد   

neŝr: ŧıbķınca ibtidāǿ-i noķŧa-i dāyire-i vücūd (6) ĥareket-i devriyye ile mücāvir-i 

intihā olmaġla nihāyet Ǿayn-ı bidāyet ve bidāyet Ǿayn-ı nihāyet oldı. Pes şuǾūr ve lā-

şuǾūr taĥt-ı sürādiķāt-ı tecellį-i źātda (7) mestūr oldıysa eyyām-ı Ǿömrün sāǾati 

geçdügüne ne ġam ki maĥrem-i ĥarem-serā-yı vaĥdet olup ber-mūceb-i  اََلا اِنَّ اَْولَِياَء اللِّٰه َلا
875َخْوٌف َعَلْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزنُونَ   (8) ĥüzn-i māżį ve ħavf-i müstaķbel müntefį oldı, ĥāl ān ki 

maķśad-ı aķśā eyyāmuñ böyle geçmesidür, imdi hemān sen ķal ey ān dāyim-i 

inciźāb-ı küllį ve tecellį-i (9) keşf-i niķāb-ı cemāl-i lā-yezālį ki saña miŝl ve ŝānį 

yoķdur, beķāǿ-i ebedį ve liķā’-i sermedį sensin deyüp kemāl-i fenā ve źühūl ve işrāķ-

ı āfitāb-ı beķāǿ-i bį-ufūllerini (10) iħbār iderler, veyāħud bu esrārı işǾār iderler ki 

aŧvār-ı menāzil-i ħilķatde olan muķteżiyāt-ı esmāǿ-i cüz’iyye-i müteżādde-i 

mütefāvitetü’d-derecāt iħtilāfātıyla (11) mürūr iden ezmān ve eyyāmuñ āŝār ve 

aĥkāmından ħurūc ile, nažm:  

 تا ز روز و شب گذر کردم چنان
876که ز اسپر بگذرد نوک سنان  

(12) mażmūnınca aǾlā-yı maķāmāt-ı Ǿārifįn ve aķśā-yı evcāt-ı derecāt-ı kümmel-i 

vāśılįne Ǿurūc idüp cemįǾ-i edvār-ı ilāhiyye ve kevniyye-i cemāliyye-i aśliyye ve 

ferǾiyye (13) ve temām-ı ekvār-ı ilāhiyye ve tekvįniyye ve celāliyye-i aśliyye ve 

ferǾiyyede seyrān ve esmāǿ-i külliyye-i celāliyye ve cemāliyye ve beynehümāyı 

cemǾle bāriz ve nümāyān olduġın beyān ider.  

                                                
874 Orada bütün milletler birdir, bir saat ile yüz binlerce yıl aynıdır. Orada ezel ile ebed birleşmiş 
vaziyettedir ancak kaybolmuşluğu yüzünden aklın oraya yolu yoktur. T.M. I/3515-16; Y.K.M. I/3504-
05. 
875 Yunus 10/62: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. 
876 Mızrağın ucu nasıl kalkandan geçer, ben de işte öyle gece ve gündüzden geçtim. T.M. I/3514; 
Y.K.M. I/3503. 
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 اگر مردی برون ا ی و سفر کن (14) 
 هر ا نچ ا ید به پیشت زان گذر کن

 میاسا روز و شب اندر مراحل
 مشو موقوف همراه و رواحل

ا سا برو حق را طلب کنخلیل (15)  
 شبی را روز و روزی را به شب کن

خورشید اکبرستاره با مه و   
 بود حس و خیال و عقل انور

 بگردان زین همه ای راهرو روی (16)
877همیشه لا احّب الافلین گوی  

Neŝr: Ve bilcümle źikr olunan evcāt-ı Ǿāliyāta irtiķā iden aśfiyā māhiyān-ı 

(17) deryā-yı Ǿilm-i rabbānį ve ŧūŧıyān-ı āşiyān-ı ķuds-i śamdānį olup zemzeme-

perdāz-ı 878َربِّ زِْدٖنى ِعْلًما  olmaġla Mevlānā Celālüddįn-i Rūmį buyururlar ki,  

  هر که جز ماهی ز آ بش سیر شد [17-1] (18)

Her kim ki māhį degüldür sįrāb oldı ve āb-ı cüzǿįden ķandı,  

  هر که بی روزیست روزش دیر شد [17-2]

Ve her kim ki (19) bį-naśįbdür anuñ rūzı dįr oldı. YaǾnį taķallubāt-ı esmāǿ-i 

cüz’iyye ile emed-i baǾįde düşdi. İmdi źikr olunan maǾānį-i mücerredenüñ rūze-

dārları (20) žuhūrāt-ı esmāǿ-i küllįye-i kemāliyye mažhariyyeti ile bedįdār olanlardur 

ve mežāhir-i esmāǿ-i cüz’iyye olanlar rişte-i ferdāriyye-i devre-i vāĥide ile pā-beste 

ve āteş-i Ǿışķa (21) Ǿadem-i muķārenet ile nā-puħtelerdür, felihāźā her ne ķadar 

cevāhir-i esrār niŝār olunsa ķadem-i ķābiliyetleri şikeste ve fehm u dirāyetleri güseste 

                                                
877 Hakîkî er isen, dışarı gel, yola çık ve karşına çıkandan geç. Geçip gitmen gereken yerlerde gece 
gündüz konaklama ve kervansaraylara takılıp kalma. İbrâhîm gibi, Hakk’ı talep et ve bunun uğruna 
geceyi gündüze ve gündüzü geceye kat. Yıldız, ay ve büyük güneş; his, hayal ve aydın akıldır. Ey 
yolcu, bunların hepsine sırtını dön ve hep İbrâhîm gibi “Ben sönenleri sevmem” de. (Gülşen-i Râz)  
878 Tâ-Hâ 20/114: “...Rabbim! İlmimi arttır…” 
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ve ecniĥa-i himmetleri (22) nā-reste olmaġla maǾāric-i aķśāya irtiķā ve medāric-i 

esnāya iǾtilāya ķādir olmayup cüzǿiyyāt ile iktifā iderler anuñ içün,  

  درنیابد حال پخته هیچ خام [18-1] (23)

Ħāmlar puħte ĥālini derk itmez ve mādām ki nā-puħtedür puħte mertebesin 

bulmaz.  

کوتاه باید وآلسلامپس سخن  [18-2]   

(24) Pes suħan kūteh gerekdür ve’s-selām. YaǾnį enseb olan budur ki 

maķāmāt-ı sāmi’āt-ı vaĥdetde müstehlek fi’ź-źāt olanları muķayyed-i sırr-ı esmā (25) 

ve śıfat olanlara ifhāma iķdām ve taŧvįl-i kelām itmeyüp belki muķteżā-yı maķām 

oldur ki ŧālibleri terbiye hengāmında 879کلم الناس علی قدر عقولهم  (26) fermānına inķıyād-ı 

tamām ile kendü mertebesiñden ŧālibler mertebesine tenezzül idüp her kese kendü 

istiǾdādlarınca tekellüm eyle ki ĥattā tedrįc ile her biri bir ĥayŝiyyet (27) ĥuśūle 

getürüp, nažm:  

خوی گرددها بابه عادت حال  
880ها خوشبوی گرددبه مدت میوه    

neŝr: vefķınce pūte-i mücāhedātda āteş-i riyāżāt ile eriyüp (28) ħāmlıkları gide ve 

ceźbe-i Ǿışķla puħte mertebesine vara. Yoħsa fįl loķması mūrçeye ve deryā kūzeye 

śıġmaz.  

Ey müstemiǾ-i pāk-nihād! Egerçi (29) tefāvüt-i derecāt-ı istiǾdād ķābil-i 

taǾdād degildür velākin bu ebyāt-ı şerįfede şāribān-ı bāde-i envār-ı taĥķįķ ve źāyiķān-

ı şerāb-ı esrār-ı ŧarįķ (30) aķsām-ı ŝelāŝeyi müştemil olduġına telmįĥ vardur. YaǾnį 

dürd-nūşān-ı muĥabbetüñ baǾżıları, beyt:  

 چندان خوردم ز جام عشقش که اگر
 یک جرعه از این بیش خورم نیست شوم881 (31) 

mażmūnı üzre bir cürǾadan medhūş olup dāħil-i bisāŧ-ı ķurb olmadan ayaķ çeküp 

ĥucub-i nūrānįde (32) pesmānde olan ķāyidān-ı maķāmātdur ki ķāniǾān-ı cürǾa-i 

                                                
879 İnsanlara akıllarının yeteceği kadar konuşun. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 196, nr. 592)  
880 Bir huy başka bir huya alışınca onun gibi olur. Meyve ise zamanla (olgunlaşınca) güzel kokmaya 
başlar.  
881 Onun aşk şarabından o kadar çok içtim ki, bir yudum daha içersem yok olurum. (Hilyetü’l-Evliyâ, 
X, s. 40) 



 

339 

tecelliyāt-ı śıfātdur ve baǾżıları şol ġavvāśān-ı biĥār-ı şevķ ve sūħtegān-ı āteş-i (33) 

Ǿışķdur ki keşf-i subuĥāt-ı vech-i Ĥaķķ mecmūǾ-ı ĥucubātı temzįķ ve ħarķ itmekle 

her bir demde hezār deryāları bir yudum iderler ve ġarābet bunda ki (34) henūz 

teşne-leb olup “hel min mezįd” zemzemesiyle cūş u ħurūş iderler. Bu ĥāle münāsib 

rivāyet olunur ki Yaĥyā bin MuǾāź-ı Rāzį (35) seyr-i keŝerāt-ı esmā ve sıfātda sekrān 

olmaġla Ebū Yezįd-i Besŧāmį’ye mektūb yazup 882سكرت من كثرة ما شربت من كا س محبته  ķavliyle 

(36) keyfiyyet-i ĥālini ĥikāyet eyledikde Bāyezįd daħı, şiǾr:  

 شربت الحّب كا ساً بعد كا س
883فما نفد الشراب وما رويت   

neŝr: beyti ile cevāb yazup (37) kāse-çeşān başķa ve mānend-i cürǾa-i ĥaķįre 

deryāları nūş iden dem-keşān başķa olduġına işāret eyledi. Felihāźā Mevlānā daħı, 

mıśrāǾ:  

  هر که جز ماهی ز ا بش سیر شد (38)
neŝr: buyurdı. Ve ķısm-ı ŝāliŝ neşve-i muĥabbetden bį-behre şol beng-ħorde-i dil-

tįrelerdür ki her bir ser-i mū ve źerre anlaruñ (39) çeşm-i aĥvel ve ħįrelerinde bir 

kūh-ı ŝebįre görinüp kaǾbe-i maķśūdu faķd ile evc-i derecātdan ĥażįż-i derekāte 

merdūd ve aĥķāb ve āmād-ı nekebāte (40) maŧrūd olduķlarıçün, mıśrāǾ:  

شدروزی است روزش دیر هر که بی   
neŝr: didikden śoñra 884اذ لا یعرف الفارغ ما فیه غیره حتی ینتهی الیه سره  (41) mażmūnınu işǾār idüp, 

beyt:  

 درنیابد حال پخته هیچ خام
 پس سخن کوتاه باید والسلام

neŝr: beyti ile naķş-i kelimāt-ı ķudsiyyelerin [27a] (1) raķam-zede-i ħāme-i 

miskiyyetü’l-ħitām buyurdı. Zįrā giriftār-ı mā-sivallāh olan efsürde-dillerüñ zamān-ı 

ħalāśları evān-ı vuśūl-i şuhūddan ġayr ile olmaz. Ve ķalb-i sālik (2) saŧvet-i nefy-i 

mā-dūn-ı Ĥaķķ-ıla aġyāra olan ġubār-ı iltifātdan ħalāś olduķda iŝbāt-ı Ĥaķ’dan 

                                                
882 Onun aşk şarabından o kadar çok içtim ki, sarhoş oldum. (Hilyetü’l-Evliyâ, X, s. 40) 
883 Sevgi şerabından kadeh kadeh içtim de, ne şarap tükendi ne ben doyabildim. 
884 Bir şeyin sırrına vakıf olmadıkça boş olan ondakinin ne olduğunu bilmez. 
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ġayrısı ķalmaz ve erbāb-ı şuhūd 885ا نما الا عمال بخواتيمها  (3) mefhūmuna nažar idüp ķable’t-

temkįn aśĥāb-ı źevķı źikr olunan evc-i aǾlāya zümre-i bāliġįnden Ǿadd itmeyüp 

medār-kār-ı ħātimedür dirler. Ve bilcümle muķaddime-i (4) fenā ve mübeşşir-i beķā 

meşrıķ-ı envār-ı aĥadiyyetden bedįdār olan āfitāb-ı ceźebātuñ tābiş-i Ǿukūsuyla 

vücūd-ı ġayra bį-muzāheme-i şuǾūr şuhūd-ı źātįde istihlākdur (5) ve bu maķāmda bir 

teraķķį-i istiġrāķį daħı vardur ki şuǾūr-ı müteraķķį źevķ-i tecelliyāt-ı esmā ve śıfātdan 

daħı bį-şuǾūr olur.  

Kümmel-i Ǿārifįn buyurmışlar ki (6) egerçi evśāf-ı Ĥaķķ-ıla ittiśāf niçe 

sālike müyesser olur, velākin henūz zümre-i vāśılįnden olmaz. Zįrā vuśūlden 

maķśūd, vücūd-ı keŝerāta bį-muzāheme-i şuǾūr (7) ĥuśūl-i şuhūd-i źātįdür ve bį-

keŝret evśāf-ı tecelliyāt-ı śıfāt ile mertebe-i ittiśāf min vechin müteǾaźźerdur. Ne ħūb 

dimişlerdür 886لله در قائله  nažm:  

سی هزار جان مقیمان سفر کنندصد (8)  
887جانی هنوز تکیه نزد بر مقام عشق  

Neŝr: Pes erbāb-ı semāǾ cenāb-ı Mevlānā’dan bu kelimāt-ı ĥaķāyık-nikātı 

istimāǾ (9) ittiklerinde rūy-ı istidǾāyı fersūde-i ħāk-i temennā idüp ayıtdılar: “Ey 

cemǾ-i şemǾ-i evliyā ve şemǾ-i cemǾ-i aśfiyā! ǾAceb bu derd-i furķatüñ çāre-i vuślatı 

nedür ki (10) biz daħı aña göre çāre-cū olalım?” Mevlānā Ħudāvendigār daħı 

buyurdılar ki:  

 بند بگسل باش آ زآد آی پسر [19-1]

Bendi ķaŧǾ eyle ve āzād ol ey püser! (11) Zįrā mādām ki ķuyūd-ı 

cismāniyyeden āzād olmadıķça maķām-ı üns-i Ĥaķ ve şuhūd-ı ķuds vücūd-ı muŧlaķ 

ile dil-şād olımazsız. Bizde ħod bir bend-i maĥsūs yoķ (12) dirseñiz ĥubb-i dünyādan 

ziyāde bir ķayd-ı aķvā olur mı? Niçe bir ĥubb-ı mā-sivā, niçe bir ey ŧıfl-ı bį-ħaber 

  چند باشی بند سیم و بند زر؟ [19-2]

 Niçe ber-bend-i sįm (13) ve esįr-i zer olursız, müzaħrefāt-ı dünyāya göñül 

baġlarsız ve kerįme-i ( َهِب َهَواِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبٖنيَن َوالَْقَناٖطيِر الُْمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ ِة َوالَْخْيِل 14ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ( َوالِْفضَّ

                                                
885 Ameller sonuçlarına göre değerlendirilir. 
886 Bunu diyen kişinin ameli Allah içindir. 
887 Binlerce can yolculuğa çıktı ama hiçbir can aşk tahtına oturmadı. (Senâî Dîvânı) 
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نَْيا َمِة َواْلاَنَْعامِ َوالَْحْرِث ٰذلَِك َمَتاُع اْلَحٰيوِة الدُّ 888الُْمَسوَّ  feĥvā-yı şerįfine niçün nažar itmezsiz? Ķuyūd-ı 

dünyeviyye ħod bunlardan Ǿibāret (15) olup hevācis-i şeyŧāniyye ve ħavāŧır-ı 

nefsāniyyenüñ her biri ber mıśdāķ-ı kerįme-i 889اَفََلا َيَتَدبَُّروَن الُْقْراَٰن اَْم َعلٰى قُلُوب  اَقَْفالَُها  esįr-i ĥubb-i 

(16) dünyā olanlaruñ ķulūbuna birer ķayd-ı muĥkem ve ķufl-i müstaĥkemdür. Pes 

sālikān-ı ŧarįķat ve ŧālibān-ı ĥaķįķat olan śādıķlara lā-cerem ķayd-ı taǾalluķātı izāle 

(17) ve bend-i taħayyulātı iķāle ķılmaķ lazımdur ki cümleden ferd ü mücerred olup 

890َواللُّٰه ِعْنَدُه ُحْسُن الَْماٰبِ   müdānātıyla behremend ola. Zįrā göñül her neye ķayd olsa (18) 

maǾnįde Ǿibādeti daħı aña olup  ُ891اَفََراَْيَت َمِن اتََّخَذ اِلَٰهُه َهٰویه  kerįmesi anuñ ĥāline güvāh olur. 

Ve ( تعس عبد بطنه تعس عبد فرجه تعس عبد قمیصة19تعس عبد الّدنیا و تعس عبد الّدرهم )892  ĥadįŝ-i şerįfi ol güm-

rāhuñ helāk ve tebāh olduġın ħaber virür.  

İmdi benüm rūĥum! Ebedį felāĥ (20) isterseñ źikr olunan ķuyūddan Ǿārį ve 

aġyār ķulluġundan berį ol ki ĥattā Ĥaķ bendeligine lāyıķ olanlaruñ sen daħı biri 

olasın. Ey dil-i āgāh! (21) Eger-çi ĥucüb-i cemāl-i vaĥdet ve mūceb-i buǾd u furķat 

olan ķuyūd bį-nihāyetdür, velākin Mevlānā Ħudāvendigār źikr-i cüz’ irāde-i küll ve 

ednādan aǾlāya Ǿurūca (22) işāret içün evvelā sįm ü zer bendini izāle idüñüz didi ve 

sįm u zerüñ aślı ĥacer ve ħāk daħı aślı seng ü meder olmaġla giriftār-ı bend-i sįm ü 

zer (23) olanları ber vefķ-ı 893التّراب ربیع الصبیان  ħāk ve meder ile melǾabe iden kūdekān-ı bį-

iźǾāndan Ǿadd idüp ey püser deyü buyurdular. İmdį (24) nuĥās-ı hestį-i bį-esāsı nār-ı 

şevķ ile pūte-i riyāżetde güdāħte ve nuķūd-ı kevneyni ķumār-ħāne-i Ǿışķda der-bāħte 

ve Ǿabdiyyet-i aġyārdan āzāde (25) olmayanlaruñ gūş-ı teng-hūş-ı kūze-veşleri deryā-

miŝāl olan kelimāt-ı ehl-i kemāli fehm u ıśġāya ķādir olmazlar. Ve şinevā olduķları 

taķdįrce (26) daħı žurūf-ı istiǾdādları vusǾunca fehm iderler. Meŝelā:  

آیور بریزی بحر رآ در کوزه [20-1]  

Eger bir baħrı bir kūze-ye dökseñ,  

                                                
888 Âl-i İmrân 3/14: “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi 
nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir...” 
889 Muhammed 47/24: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? 
890 Âl-i İmrân 3/14: “...asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.” 
891 Câsiye 45/23: Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah'ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve 
kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? 
892 Helak olsun dünyaya köle olan! Helak olsun paraya köle olan! Helak olsun midesine ve şehvetine 
ve giyisilere köle olan! (Buhârî, Cihad, 70). 
893 Toprak çocukların baharıdır. 
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آیچند گنجد؟ قسمت یک روزه [20-2]  

(27) Ne miķdār śıġar? Emr-i müberhendür ki ķısmet-i yek-rūze śıġar. Pes 

mādām ki bu kūze-i ĥaķįre-i hestį-i şūmı seng-i nįstį ile şikeste ve ķaŧre-i (28) śaġįre-

i taǾayyün-i mevhūmı deryā-yı vaĥdete endāħte ķılmıyasın ķısmet-i yek-rūze ve se-

rūze mużāyaķasından ħalāś olımazsın ve ķaŧre-i (29) rūĥı Ǿayn-ı deryā bulımazsın. 

Beyit:  

 کسی کاندر نمکسار اوفتد گم گردد اندر وی
894دانمشور از نمک کمتر نمیمن این دریای پر  

Neŝr: Ve bu vechle tevcįh (30) olunan maǾnį bu beyt-i şerįf, mıśrāǾ  

 درنیابد حال پخته هیچ خام
neŝr: mıśrāǾınuñ silkine intižām ŧarįķi üzredür. Fe ammā mıśrā  

  چند باشی بند سیم و بند زر
(31) mıśrāǾına nāžır olursa maǾnį böyle olur ki “Ey sįm ü zer bendine ķayd olan 

derd-mend! Ŧuŧalım ki dünyā mālını cemǾ idüp kemāl-i ĥırśıñdan (32) baĥr-ı erzāķı 

sebū-yı ŧamaǾıña dökmüşsün. Neyi müfįd ki ber-feĥvā-yı  نَْحُن قََسْمَنا بَْيَنُهْم َمٖعيَشَتُهْم فِى الَْحٰيوِة
نَْيا 895الدُّ  ķısmet-i yek-rūzeden ġayrı śıġmaz, (33) ve rūz-merreden ġayrı naśįbüñ olmaz. 

Senüñ emŝālüñ niçe aŧfāl ħod cemǾ-i sįm ü zere iştiġāl idüp bir gün kāse-i eceli ŧolup 

irtiĥāl (34) itdikde cümlesinden el silküp ġayrı ile intiķāl itdi. Beyt:  

Niçeler didi benümdür bu mekān  

Aña benüm didügi ķaldı hemān.  

neŝr: Āh ey nefs-i erźel! (35) Niçeye dek bu ŧūl-i emel ve taĥśįl-ı rızķ içün 

olan mekr u ĥiyel saña ħod mıśrāǾ:  

896تر استرزق تو بر تو ز تو عاشق  

                                                
894 Tuz çölüne düşen içinde kaybolur. Benim gözümde bu aşk deryâsının tuz çölünden hiçbir eksiği 
yoktur. (Attâr Dîvânı) 
895 Zuhruf 43/32: “…Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık…” 
896 Senin rızkın sana senden daha âşıktır. T.M. V/2852; Y.K.M.V/2850. 
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dimediler mi? ( یهرب کما یهرب من الموت لادرکه رزقة36ولو اّن ابن ا دم )897  ĥadįŝ-i şerįfini rivāyet 

itmediler mi? Ammā çe fāyide ki ( لاتبغی الیهما ثالثا و لایملاء37لو کان لابن ا دم و ادیان من ذهب و فّضة ) 
898جوف ابن ا دم الّا التراب  vefķınca, 

 کوزه چشم حریصان پر نشد [21-1]

Kūze-i çeşm-i ĥarįśān āb-ı emvāl ile ŧolmadı. (38) Ve āb-şūre-i ĥırśdan dįde-

i nefs tehį olmadıķça āb-ı zülāl-i cemālden pür olmadı. Meŝelā:  

 تا صدف قانع نشد پر در نشد [21-2]

Mādām ki śadef (39) ķāniǾ olmadı pür-dür olmadı, yaǾnį ķaŧre-i nįsāna 

ķanāǾat idüp āb-şūre-i deryādan leb-beste olmadıķça derūn-ı śadef pür-dur olmadı. 

(40) Keźālik śadef-i dil daħı ķanāǾat-pįşe olmadıķça dürer-i girānmāye-i maǾrifet ile 

ŧolmaz ve źüll-i ŧabįǾatdan ķurtulmaz. Nažm:  

 قناعت اندرون صافی نماید
 همه زنگ طبیعت بر زداید (41)

 قناعت جوهری بس بی بها بین
 قناعت گوهری عین لقا بین

 قناعت سلطنت دارد بتحقیق
[27b] 

 ز هر کس ناید از پندار توفیق (1)

 قناعت مرد را در حق رساند
 ولی گر راز فقر کل بداند

 قناعت کردم و دیدار دیدم
899نمود جان ودل را یار دیدم (2)  

                                                
897 Ölümden kaçtığı gibi kaçsa da rızkı ademoğlunu bulur. 
898 Ademoğlunun iki vadi dolusu altın ve gümüşü olsa üçüncüsünü ister, ademoğlunu karnını 
topraktan başka bir şey doyurmaz. 
899 Kanâat insanın içini arındırır ve tabiarından her türlü pası söker. Bil ki kanâat paha biçilmez bir 
cevher ve likânın aynıdır. Şüphesiz kanâatin sonu saltanattır ve bu başarı herkesin elinden gelmez. 
Kanâat eri Hakk’a ulaştırır ancak fakr-i küllînin sırrını biliyorsa bu olur. Ben kanâat ettim ve visale 
erdim, yârin cânı ve gönlünün tecellisini gördüm. (Cevherüzzât) 
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Neŝr: Elĥāśıl āsumān-ı źāt ve suĥub-ı tecelliyāt-ı esmā ve śıfātdan teķāŧur 

iden āb-ı ĥayāt-ı nįsān-ı maǾrifet (3) taǾalluķāt-ı kevniyyeden ħālį olan aśdāf-ı ķulūb 

muĥabbet-i ülfetden ġayrını pür-leǿālį itmez.  

Āh ey gūş-ı śadef-ı pür-leǿālį-i ķanāǾat! Rivāyet (4) iderler ki muķtedā-yı 

erbāb-ı ŧarįķat Ĥasan-ı Baśrį rażıyallāhu Ǿanh eŝnā’-i vaǾž ve naśįĥatde buyurmışlar 

ki: “Ey ħullān-ı ŧarįķat! Ne umarsız şu fenādan (5) ki menzįl-i āħiri ķabr ola? Niçün 

suǿāl itmezsiz ol beķādan ki evvel-i menzili ķabr ola? Çün ki evvel u āħir žāhir oldı, 

lāyıķ olan budur ki evvel u āħire (6) lāzım olacaķ Ǿamele saǾy-ı cemįl ķılasız. Zįrā 

benį ādemįñ cānı dünyādan evc-i ĥasret ile mufāraķat ider. Biri budur ki cemǾ 

itdügine ŧoymaz, biri daħı (7) budur ki ümįt itdügin bulmaz, biri daħı budur ki rāh-ı 

bį-nihāyede zād u zevādeden bir şey bulmaz.  

Źünnūn-ı Mıśrį ķuddise sırruhu daħı buyururlar ki (8) Ǿalāmet-i iħlāś üç 

şeydir: Birisi cümle eşyādan ķaŧǾ-ı taǾalluķ ile müşāhid-i Ĥaķķ olmakdur. Ŝāniyen 

cemįǾ-i kārdan güseste ve cenāb-ı kirdigāra peyveste (9) olmaķdur. Ŝāliŝen cemįǾ-i 

aĥvālde Ĥaķ’dan istimdād itmekdür.  

Ve İbrāhįm-i Edhem ķaddasallāhu rūĥehu buyururlar ki çehre-i ķalb-i 

sālikden üç ĥicāb mürtefiǾ olmayınca (10) fetĥ-i bāb-ı ĥüsnü’l-me’āb olmaz. Birisi 

oldur ki dü cihān devletin virseler şād olmaya, zįrā mevcūdāt ile şād olan ĥarįśdur, 

(11) ĥarįś ise maĥrūmdur. Ve birisi oldur ki dünyā ve Ǿuķbāyı elinden alsalar ġam 

çekmeyüp muĥabbetullāh ile olan neşāŧı endūha mübeddel olmaya, (12) zįrā mesħūŧ 

olan ħabįŝdür. Birisi daħı oldur ki hįç vechle midĥat ve nevāħta aldanmaya, zįrā 

medh-i nāsa firįfte olan dūn himmetdür, (13) ķāśırı’l-himme ise maĥcūbdur ve 

Ǿuluvv-i himmet eŝer-i įmān ve muĥabbetdür. Kemā vürede 900علو الهّمة من الایمان   

Āh ey ŧālib-i muĥabbet! Çün ki sālikān-ı ŧarįķat (14) Mevlānā 

Ħudāvendigār’uñ bu naśįĥatlerin āvįze-i benā-gūş-ı fikret itdiler, pes her biri dürer-i 

celāyil-i himmetlerin muhimmāt-ı sefer-i aślį ve lāzimāt-ı (15) mesken-i ĥaķįķįlerine 

maśrūf idüp vādį-i ġafletden nehżat ve menzilgāh-ı furķatden riĥlet itdiler. Velākin 

ķavāfil-i aħyār cemālāt-i (16) śavm u śalāt ve śāfināt-i eźkār ve tesbįĥāt ve Ǿādiyāt-ı 

ĥacc u źekāta süvār olup bevādį-i mücāhedāta düşdüler. Ve KaǾbe-i (17) müşāhedāta 

müteveccih oldılar. Firķa-i ebrār ise rāh-ı beriyye dırāz, bāħuśūś teşne mürdelikden 

ħalāś olmış ķatı azdur deyü taśfiye-i bāŧın (18) ve tezkiye-i nefs sefįnelerine süvār 

                                                
900 Himmetin yüceliği imandandır. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 81 nr. 1810). 
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olup deryā-yı tecelliyāt-ı esmā ve śıfāta śalındılar ve aħlāķ-ı ĥaseneden zād u zevāde 

düzüp kaǾbe-i (19) maķśūd ķanı deyüp mānend-i seyl-i revān revāne oldılar. 

Filĥaķįķa rāh-ı beriyyeden gidenler niçe śusuzluķlar çeküp ve gāh ķuŧŧāǾ-ı (20) ŧarįķ 

yollārın alup nuķūd-ı ħulūślarını ġāret ve zād u zevāde-i ŧāǾatlarını evbāş-ı riyā ve 

sümǾa ħasāret itmekden ħālį olmadı, (21) ammā keştį-süvārān daħı Ǿaceb girdāblara 

uġrāmışlar. Aśĥāb-ı sefįneden bir kār-dįde ĥikāyet ider ki çün ki fülk-i vücūdu deryā-

yı maķśūda (22) śaldıķ bād-ı himmet ile yelken ŧoruda giderken nāgehān riyāĥ-ı 

himmetimüz Ǿufūnet-i hevādan āheste esmege yüz ŧutup Ǿāķıbet güseste olmaġla (23) 

Ǿummān-ı ĥayretde bį-ĥareket ķalup niçe günler muvāfıķ eyyāma müteraķķıb iken 

nāgehān bir şeb-i želām-ı ġafletde āsumān-ı śafā suĥub-i teħayyülāt ile (24) pür-

küdūret olup rįyĥ-ı şedįd-i ŧabįǾat keştį-i vücūdu öñüne ķatdı ve nice eyyāmda ŧayy 

itdügimüz menzilden rücūǾ-i ķahķarį ile bir sāǾatde (25) girü dönderüp kendümüzi 

evvelki menzilimizde bulduķ ve bilcümle gāh gitdik ve gāh döndük, ķuyūd-ı 

śıfātiyyeden ħalāśa mecāl olmayup (26) evķāt ve sāǾatimizi bir śıfatuñ tebdįline śarf 

eyledik, Ǿömrümüz ķumānįyesi daħı dükendi ve baǾżıları daħı biñ dürlü miĥnet ile 

eyyām re’įsi (27) olup bilāħire sāĥil-i maķśūda vardı işitdik. Biz ise bį-dermān ķalup 

bāri gemįde helāk olmıyalım deyü bilmedügümüz bir beriyyeye çıķdıķ (28) ve ester-i 

āsiyāb gibi ser-geşte olup kemāl-i teĥayyürümüzden zebān-ı Ǿaczimize şiǾr:  

خذ بیدی كقد تحیرت فی  
901یا دلیلا لمن تحیّر فیکا  

(29) mefhūmunu zemzeme-perdāz olup Ǿināyet-i ilāhįden bedriķa-i hidāyet olmaġçün 

bir mürşid-i rāh-ı ĥaķįķat ve śāĥib-kerem ve Ǿālį-himmet recāsında (30) iken bi 

ĥamdillāh teǾālā yā Mevlānā sizüñ gibi bir Ħıżır-ı vaķte muśādefe itdük, pes ĥālen bu 

derdüñ çāresi nedür, bize merĥamet eyle dinildikde, mıśrāǾ:  

(31) Çāresį bį-çārelikdür yine bu derdüñ hemān 

deyüp buyurdılar ki ne Ǿaceb vādįlere düşmüşsiz ammā şifā-yı derūn ĥāśıl olacaķ bir 

iş itmeyüp (32) cānib-i aħyār ve semt-i ebrāra gitmişsiz, aślā ŧarįķ-ı şeŧŧārdan gitmegi 

mülāĥaża ķılmamışsız. Ol rāh-ı mübāreküñ delįlleri ceźbe-i raĥmānį ve revendegānı 

(33) refref-süvār-ı Ǿışķ-ı sübĥānį ve menāzil ve merāĥili emn u emān-ı cāvidānįdür 

ve ittifāķ-ı mecmūǾ-i kümmel-i evliyā bunuñ üzerinedür ki mūśil-i Ĥaķķ olan 

                                                
901 Sana olan hayranlığımdan şaşırıp kaldım, tut elimden ey kendinde şaşıp kalanlara yol gösteren. 
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ŧuruķda (34) bu yoldan āķreb ve evfaķ bir ŧarįķ daħı yoķdur. Ben daħı muķaddemā 

sizüñ gitdügiñüz yolları niçe kerre geşt itdüm ve niçe Ǿaķabāta uġrayup keştį-i 

vücūdu (35) şikest itdüm ve envāǾ-ı riyāżāt ile miĥnet-keş olup cān u ten eritdim, bir 

gün Ǿināyet-i ilāhį feryād-res olup nāgehān cemāl-i Şems-i Tebrįzį (36) nümāyān 

olduķda maŧlaǾ-ı himmetden āsumān-ı ĥaķįķatüñ āfitāb-ı hidāyeti işrāķ idüp eşiǾǾa-i 

lemeǾāt-ı ceżebāt-ı hestį-sūz-ı tābiş-i Ǿışķ-ı dil-fürūzla (37) pertev-endāz-ı tecellį-i źāt 

olduķda ħas u ħāşāk-i teǾalluķātı defǾaten vāĥideten ĥarķ ve ĥucub-i taǾayyünātı 

temzįķ ve ħarķ idüp melekūt ve ceberūtu bir adım (38) itdüm ve şuǾūr-ı hestįden āzād 

olup bį men ü mā evc-i sermedį-i beķāya iǾtilā eyledüm. Pes siz daħı ŧālib-i dįdār-ı 

Mevlā iseñiz baña iķtidā idiñiz (39) zįrā ki;  

 هر که رآ جامه ز عشقی چاک شد [22-1]

Her kimüñ cāme-i hestįsi Ǿışķ-ı ilāhįden çāk oldı,  

 آو ز حرص و عیب کلی پاک شد [22-1]

(40) Ĥırś ve āz ve Ǿayb-ı küllįden ol pāk oldı ve bunlardan mā-Ǿadāsı 

aĥkām-ı ŧabįǾat ile nā-pāk ve ĥucub-i cismāniyye ile maĥbūs-i küre-i ħāk oldı.  

(41) İmdi minnet Ħudā’ya,  
وش سودآی ماشاد باش آی عشق خ [23-1]   

Şād ol ey bizüm Ǿışķ-ı ħoş-sevdāmız,  
  آی طبیب جمله علّتهای ما [23-2]

[28a] (1) Ey bizüm cümle Ǿilletlerimüze ŧabįb olan Ǿışķ-ı zįbāmız,  
  آی دوآی نخوت و ناموس ما [24-1]

Ey bizüm naħvet u nāmūs u kibr u nufūsumuzuñ devāsı olan Ǿışķımız,  
 آی تو آفلاطون و جالینوس ما [24-2] (2)

Ey bizüm ħaste göñlümüzüñ Eflāŧūn ve Cālįnūs’u olan Ǿışķımuz ki şānuñı 

her ne ķadar medĥ u ŝenā eylesek ķāśırız, (3) zįrā müzekkį-i ķulūb-i insānį ve 

muŧahhir-i Ǿuyūb-i nefsānį Ǿışķ-ı rabbānįdür, anuñçün Ǿuşşāķ-ı ilāhį keŝret-i ekl ü 

şurbden berį ve emrāż u Ǿilelden Ǿārįlerdür (4) ve me’kūl ve meşrūbları daħı tābiş-i 
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Ǿışķla nūrānį olup cümle Ǿilel-i cismānį ve rūĥānįnüñ ŧabįb-i mesįĥā-nefesi Ǿışķ-ı 

ilāhįdür, felihāźā cenāb-ı Mevlānā, mıśrāǾ:  

902اا ن خورد گردد همه نور خد (5)  
neŝr: dimişlerdür. Zįrā Ǿāşıķda iķtiżā-yı Ǿışķdan ġayrısı müntefį ve cismleri daħı laŧįf 

ve nūrānįdür ve eger cism-i laŧįf ħod (6) çeşm-i cismānįden mestūrdur bunlar ħod 

maĥsūsdur dirseñiz, egerçi anlarda daħı nevǾ-i cismāniyyet ve ekl u şurbe ĥācet 

vardur velākin anlar mücerred ĥiss ile (7) idrāk olunan cism-i Ǿunśurį olmayup الله  ءاولیا
903عرائس الله و لا یری العرایس الّاالمحرمون  mefhūmu Ǿuşşāķ-ı ilāhįnüñ śūret-i maǾneviyyelerine (8) 

işāretdür. Ĥadįŝ-i ķudsį-i 904اولیایی تحت قبابی و لایعرفهم غیری  ħod bu maǾnāya işāretdür. Āh ey 

dįde-i āgāh! Aġŧiye-i mezbūre ħod ger pas ve ġayrı (9) olmayup belki ķıbāb-ı 

meźkūre śıfāt-ı beşeriyyedür ki cenāb-ı Kibriyā evliyāǿ-i aśfiyāsını verā’-i sürādiķāt-ı 

beşeriyyede mestūr ķılup çeşm-i žāhir (10) anları idrāke ķādir olmaz. و لایعرفهم غیری Bu 

sırra işāretdür ki, mādām ki dįde-i baśįret anlarda vedįǾat olan nūr, ĥaķįķat-i 

Muĥammediyye’den tecliye (11) olunup nūr-ı vaĥdet žuhūr itmedikce ĥaķįķatleri 

fehm olunmaz ve ol nūrdan ġayrısı anları görmez. Ve Ǿuşşāķ-ı ilāhįnüñ Ǿilleti 

Ǿavāriż-i nūrāniyyeden (12) baǾżı Ǿārıża ile eşiǾǾa-i bāriķa-i Ǿışķuñ kemāl-i incilāsına 

nevǾ-i ħalel terettüb itmesidür ve śıĥĥat-ı mizācları lemeǾāt-ı tecelliyyāt-ı żātiyye 

Ǿale’d-devām mirǿāt-ı (13) mücellālarında pertev-endāz-ı envār-ı eĥadiyyet 

olmasıdur. İmdi ĥaķ budur ki Ǿışķdan aǾlā bir ŧabįb daħı olmaz. Ve Mevlānā 

Ħudāvendigār mıśrāǾ-ı aħįrde (14) naħvet ile nāmūsu ifrād bi’ź-źikr buyurduķları aña 

işāretdür ki aħlāķ-ı źemįmenüñ cümlesi bu iki śıfatdan tevellüd idüp ĥattā şeyŧānuñ 

sebeb-i (15) ŧardı bu iki śıfat olmışdur. Zįrā cenāb-ı Ĥaķ’dan cümle-i melāyikeye 

905اْسُجُدوا لِاَٰدمَ   kerįmesiyle emr vārid olduķda ber mūceb-i kerįme-i 906فََسَجُدوا  (16) be-

cemǾihim kemāl-i ħużūǾ ve ħuşūǾ ile zemįn-i iŧāǾata vażǾ-i cebįn-i meskenet itdiler 

ve Ādem’üñ śūret-i cemǾiyye-i kemāliyyesin görüp serįr-i ħilāfetine Ǿalā vechi’l-

ekmeliyye (17) liyāķat ve kerāmet ve fażįletin bildiler. İblįs ise śūret-i Ādem’e nažar 

itdikde neşǿe-i Ǿunśuriyyesinde āb u gili ġālib ve terkįb-i cemǾiyyetini keŝāfete 

                                                
902 (Bu yer, pislik çıkar); o yer, tastamam Tanrı’nın nuru olur. T.M. I/272; Y.K.M. I/272; 58a. 
903 Evliyaullah Allah’ın gelinleri gibidir, onları mahremlerinden başkası görmez. 
904 Evliyâm kubbelerim altındadır ve onları benden başkası bilemez! (İhyâ, Kitâbü’l-Muhabbe ve’ş-
Şevk, IV, s. 418). 
905 Bakara 2/34: “...Âdem için saygı ile eğilin…” 
906 Bakara 2/34: “...saygı ile eğilmişler…” 
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maķrūn (18) görmekle ber vefķ-ı  َ907اِلَّا اِْبٖليَس اَبٰى َواْسَتْكَبر  istikbār ile secdeden ibā ve iǾtirāża 

zebān-güşā olup “Eger Ǿillet-i ictibā’ cemǾiyyet ise bende daħı cemǾiyyet var, (19) 

ħuśūśen beni nārdan ve Ādem’i ŧįnden ħalķ eyledüñ, pes aǾlānuñ ednāya ħużūǾu 

ķażiyye-i ĥikmet nedür?” deyüp bu ķıyās-ı bāŧıl ile Ādem’üñ neşǿet-i kemāliyye (20) 

ve kemāl-i ķābiliyyātına ve ĥaķįķat-ı mizāc ve rūĥı merātib-i iǾtidālātuñ ĥāķķ-ı 

vasaŧında olduġından cāhil olmaġla  ِين اِنَّ َعَليَْك لَْعَنٖتى اِلٰى يَْومِ الّدٖ 908َو  (21) dāġ-ı ħiźlān ile ķurb-ı 

ķudsdan maŧrūd olup āvāze-i reddi velvele-endāz-ı cihāniyān oldı. NeǾūźu bi’llāh 

mine’l-cehli’l-muteǾabbedi ve’l-ĥusbāni’l-mufarraķ.  

(22) Āh ey nefs-i gümrāh! Ġāfil olma ki niçeler mānend-i İblįs naħvet ve 

nāmūsa enįs olmaġla Ǿatebe-i evliyādān dūr ve verziş-i Ǿışķ-ı Ħudā’dan ebedį mehcūr 

olmışdur. (23) Ve zümre-i ĥükemādan Eflāŧun ile Cālįnūs įrādında nükte budur ki 

birisi ħātime-i ĥükemā’-i işrāķıyye biri daħı zübde-i ĥukemāǿ-i meşşāyiyyedür. 

YaǾnį ĥukemāǿ-i işrāķıyye (24) Eflāŧūn’a gelince bį-ķįl u ķāl taśfiye-i derūna iştiġāl 

ile mesāyil-i ĥikmeti işǾāl idenlerdür ve Eflāŧūn Soķrāŧ’uñ mürebbāsı ve Dārāb 

Şāh’uñ muǾāśırıdur. (25) Ve lisān-ı Yūnān’da Eflāŧun Ǿāmmü’l-menfaǾa ve keŝįrü’l-

Ǿilm maǾnāsınadur ve Cālįnūs Bilinyās-ı Ĥakįm’üñ tilmįź-i ħāśśı olup mevlid-i 

ǾĮsā’dan iki yüz yıl śoñra (26) vücūda gelmişdür ve meşhūre olan ĥukemāǿ-i 

ŝemāniyyenüñ ħātemidür ki sābaķlara lāĥiķ ve lāĥiķleri sābıķdur. Nažm:  

Elā ey ŧālib u cūyā-yı esrār  

(27) MaǾānį ķulzumı, deryā-yı envār 

Hidāyet bilesün ķāl ile olmaz 

Mücerred ħırķa vü şāl ile olmaz 

Žuhūr-ı cām-ı ceźbe feyż-ı Ĥaķ’dır 

(28) Kerāmāt u keşif, burhānı çoķdur 

MaǾārif gülleri, çiçekleri ķāl 

Velāyet feyż-ı maǾnįdür daħı ĥāl 

Bulanlar ĥāli ķāle ķanmadılar 

                                                
907 Bakara 2/34: “...İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış …” 
908 Sad 38/78: "Şüphesiz benim lânetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir." 
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(29) Bu ķįl u ķāle hem aldanmadılar 

Burada ķalsun işbu dürr-i şehvār  

Ķılalum baĥr-i Ǿışķa yine reftār 

neŝr: zįrā mebdeǿ-i her kemāl ve menşe’-i Ǿizz u celāl (30) ve cāźib-i Ǿurūc-ı aǾlā-yı 

meǾāric ve mūceb-i śuǾūd-ı aķśā-yı medāric-i Ǿışķ olmaġla,  

  جسم خاک آز عشق بر آفلاک شد [25-1]

Cism-i ħākį Ǿışķdan eflākį oldı. (31) YaǾnį muǾtekif-i ħalvet-ħāne-i tecrįd ve 

mucāvir-i zāviye-i tefrįd, aǾnį ǾĮsā bin Meryem śalevātullāh Ǿaleyhi ve Ǿalā 

nebiyyinā, raħt-ı hestįyi āteş-i Ǿışķa iĥrāk (32) ve çehre-i ķurbeti  ِ909َبْل َرفََعُه اللُّٰه اِلَْيه  nūruyla 

işrāķ itmekle mürebbaǾ-nişįn-i çār-bāliş-i felek-i rābiǾ oldı ve cünbüş-i Ǿışķda olan 

saŧevāt-ı tecelliyātı gör kim,  

  کوه در رقص آ مد و چالاک شد [25-2] (33)

Kūh-ı Ŧūr raķśe geldi ve cüst ü çālāk oldı. YaǾnį nār-ı tecellįden ħurūşa 

gelüp altı ķıŧǾa oldı ve üçü (34) Mekke-i Mükerreme’ye ve üç ķıŧǾası daħı Medįne-i 

münevvere-ye varup maķām ŧutdu, elĥāśıl:  
 عشق جان طور آ مد عاشقا [26-1]

ǾIşķ geldi Ŧūr’uñ cānı oldı Ǿāşıķā! (35) anuñ içün  
  طور مست و خر موسی صاعقا [26-2]

Ŧūr-ı Sįnā Ǿışķ-ı ilāhįden mest u şeydā oldı ve Mūsā Ǿaleyhisselām saŧvet-i 

Ǿışķdan (36) şehķa urup bį-hūş olduġı ĥālde zemįne düşdü. Āh ey dil-i pür-şevķ! 

Nihāyet-ı Ǿışķ vuślat-ı maǾşūķla Ǿayn-ı źevķ olmaġla Mevlānā Ħudāvendigār (37) bu 

ebyāt-ı şerįfe ile medǾuvv-ı dāru’ż-żiyāfe, melekūt-ı aǾlā ve şehsüvār-ı lā-mekān-

peymā, Sulŧānu’l-enbiyā Ǿaleyhi’t-teĥiyyātuñ leyle-i İsrā’da mihmān-serā-yı ķurb-i 

ev ednāya (38) iǾtilā itdügine ve meclis-ārā-yı bezm-i kibriyā, şeref-yāfte-i kelām-ı 

rabbį aǾlā, ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi men śalevātullāhi’l-ezkā, müşāhede-i tecellį-i źāt-ı 

yektāda (39) ifnāǿ-i vūcūd ile sermedį beķā olduġına işāret itmişdür. Nažm:  

                                                
909 Nisa 4/158: Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. 
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 سزد ای دل که معراجش بخوانی
 به الفاِظ زبان ُدرها چکانی

 ز عشق این جملگی شرح و بیان است (40) 
شرح و بیان استولیکن عشق بی  

 دو عالم جمله در گفتار عشقند
ی پندار عشقندهمه در پنده  

 وجود مصطفی از نور پاک است (41)
 ز لطف خود نبی الله نه خاک است

 محمد ثاحب القول امینی
 جهان را رحمًة للعالمینی

[28b] 

 تو دیدستی شب معراج حق تو (1)
 از ا ن بردی به جان اینجا سبق تو

 زهی خلوت که مویی درنگنجد
 فلک در نزد او ذره نسنجد

ا زیبد که ختم انبیاییتو ر  (2)  
 که در هر دو جهان تو پیشوایی

 تویی موسی که اندر کوه طوری
 حقیقت پای تا سر غرق نوری

 تویی عیسی و اندر پایداری (3)
 به هر صورت که ا ید جای داری

 تو خورشیدی و جمله ذره توست
 فلک این جایگه گم کرده توست

 تمامت سالکانت را غلامند (4)
تو خامند تمامت پختگان نزد  



 

351 

 بخواه از حق تعالی امت خویش
 بنه شان مرهمی اندر دل ریش

 مرا نیز امشبی می دار بر یاد (5)
 که جان من فدای روی تو باد

 بهر دم صد هزاران جان قربان
910به عید وصل تو ای نور یزدان  

(6) Ħulāśa-i kelām, erbāb-ı Ǿışķa nihān olmıya ki ķadren ekmel ve maķāmen 

erfaǾ ve dereceten aǾlā, yekke-süvār-ı ķurb-ı ev ednā, aǾnį Sulŧāne’l-enbiyā Ǿaleyhi 

men (7) śalevātullāhi’l-ezkā, maķām-ı Ǿubūdiyyetde ķuyūd-ı beşeriyyeden külliyyet 

ile āzād ve keşf-i subuĥāt-ı vech-i aĥadiyü’ź-źāt ile bend-i iŝneyniyyetden mücerred 

(8) olmaġla şān-ı şerįfine Ǿunvān-ı nāme-i maǾāric ve ŧuġrā-yı menşūr-ı medāric olan 

911ُسْبَحاَن الَّٖذى اَْسرٰى  vārid olup Ĥaķķ sübĥānehu ve teǾālā ol şeb-i (9) ħāriķa-i esrāda kendü 

ile ĥabįbi beyninde cārį olan bir emr-i Ǿažįme işāret buyurdu. YaǾnį ol hümā-yı lā-

mekān-āşıyān, burāķ-ı berrāķ-ı berķ- (10) Ǿinān ve hem-rikābı olan peyk-i raĥmān ile 

ĥücre-i Ümmühānį’den Mescid-i Aķśā’ya revān ve tengnā-yı zemįnden feżā-yı vesįǾ-

i Ǿillįyyįne ŧayerān (11) ve ŧayy-i meydān-ı zümürrüd-gūn-i heft-āsūmān itdüklerinde 

ervāĥ-ı muķaddese-i enbiyā ve rusül, şiǾr:  

 تمامت انبیا استاده در راه
912که تا بینند همه دیدار ا ن شاه  

(12) vefķınca seyrāna çıķup nažžāre-künān iken nāgehān ol şehbāz-ı hümāyūn-bāl-i 

hevā-gįr-i evc-i lā-mekān, nūr-ı āfitāb gibi lemeǾān ve berķ-ı lāmiǾden (13) esraǾ 

                                                
910 Ey gönül! Hazret-i Peygamber’in miraç hikayesini okuman ve lafız incilerini toplaman revadır. 
Bütün bu şerh ve beyan aşk ile yapılır ancak aşkın şerhi ve beyanı yoktur. İki âlem aşk kelimesinin 
içindedir ve her şey aşkın zan perdesindedirler. Mustafa’nın varlığı temiz ışıktandır ve Allah’ın 
lutfünden, o, Allah’ın peygamberidir, toprak değildir. Muhammed bir emin ve sözünü tutan, alemler 
için rahmettir. Sen Hakk ile miraç gecesini görmüşsün ve işte o yüzden senin canın herkesten daha 
kıymetli oldu. Öyle bir halvet ki, aralarına bir kıl bile sığmaz ve felek onun nezdinde bir zerre kadar 
bile olmaz. Bunlar, peygamberlerin sonuncusu ve her iki cihanın öncüsü olan sana yakışır. Tur 
dağında olan Musa sensin, hakikatte sen baştan ayağa ışık içindesin. Sen İsa’sın ve her şeye direnip 
her kalıba girersin. Sen güneşsin ve her şey senin ışığındır, felek ise seni arar. Tüm pişmiler senin 
yanında hamdır, tüm saliklerin senin kölendir. Allah yanında ümmetin için şefaat et ve onları yaralı 
gönlüne merhem koy. İşte bu gecelik beni de hatırla, canım senin yüzüne kurban olsun. Ey Allah’ın 
ışığı, senin vuslatın bayramında, her an binlerce can sana kurban olsun. (Cevherüzzât) 
911 İsrâ 17/1: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece 
Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı 
yücedir…” 
912 O şahın (Hz. Peygamber’in) yüzünü görmek için peygamberlerin tamamı yola dizilmiş.  
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güźerān itdügine ĥayrān ve engüşt-i taĥsįnlerin dendān-ı āferįn ile gezān olup 

maķāmlu maķāmlarına ħırāmān oldılar ve rūĥāniyān-ı (14) Ǿilliyyįn melekūt-ı aǾlāyı 

revāyiĥ-i ünsiyye ile taǾŧįr idüp Ǿuķūl ve nufūs-ı mücerrede daħı revşenān-ı ceberūtda 

çerāġān ve melāyike-i rıđvān (15) tezyįn-i cenān idüp dest-i niyāzlarında cevāhir-i 

esrār ile pür nūrdan ŧabaķlar ŧutup ve ser-i ĥuķķa-i zebān-ı istiǾdādların açup içinde 

(16) münderic olan dürer-i zevāhir-i medĥ u ŝenāyı ķadem-i pākine niŝār itdiler. 

Velākin tįz-rev-i merĥale-i ُسْبَحاَن الَّٖذى اَْسرٰى ber-feĥvā-yı 913َما َزاَغ الَْبَصُر َوَما َطغٰى  birine (17) 

iltifāt itmeyüp ŧarfetu’l-Ǿaynda geçdi ve sidertu’l-müntehā āşiyānına uçdu. Anda daħı 

ķarār itmeyüp refref-i Ǿışķa süvār ve ecniĥa-i cāźibe-i (18) 914ادن منّی  ile hevā-gįr-i evc-i 

dįdār olduķda Cibrįl-i emįn rikāb-ı resūl-i rabbe’l-Ǿālemįne vażǾ-ı cebįn idüp 

Sidre’den öte vażǾ-ı ķademe dermānı (19) olmamaġla  َ915اْحتََرقْتُ لَْو َدنَْوُت اَنُْمَلًة ل  niyāzı ile 

mertebe-i istiǾdādın beyān idüp “ElvedāǾ ey yekke-süvār-ı meydān-ı lā-hūt.” deyüp 

maķām-ı (20) Sidre’de ķaldı. Çün ki maĥrem-i ħalvet-ħāne-i vaĥdet ķurb-i bilā 

maǾiyyetde aġyār degil ġarķ-ı şuhūd-ı envār olanlaruñ daħı güncāyişi muĥāl idügün 

bildi, (21) maķām-ı rūĥdan daħı geçüp fenāǿ-i vaĥdet-i źātįye per açup ķāf-ı “ķurbu 

ķābe ķavseyn”den āşiyān-ı “ev ednā”ya iǾtilā itdi. Ve der-ħāl dest-i (22) hubūb-ı 

nefeħāt-ı eĥadiyu’ź-źāt refǾ-i estār-i taǾayyünāt itmegle kemāl-i iħlāś ile nefy-i śıfāt 

idüp şuhūd-ı vaĥdet-i muŧlaķa ile vücūddan (23) münfaśıl oldı ve hüviyyet-i Ĥaķ’la 

fānį ve rubūbiyyet-i cenāb-ı muŧlaķ ile bāķį ķaldı. BaǾdehu ħilǾat-i śıfat-ı raĥmet ile 

iǾzāz ve ikrām olunup ber mūceb-i  َ916َوَما اَرَْسْلَناَك اِلَّا َرْحَمًة لِلَْعالَٖمين  (24) śūret-i raĥmet ile ħalķa 

irsāl olundı. Ve isrāda Muĥammed, Ǿavdde raĥmet olmaġla teşnegān-ı ümmete refǾ-i 

iŝneyniyyet ve iŝbāt-ı vaĥdet ŧarįķini delālet (25) ve kemāl-i vuślata hidāyet ve luŧf u 

Ǿināyet-i bį-ġāyet-i źāt-ı sermedį-śıfātı teblįġ u beşāret ve 917من رانی فقد رای الحق  Ǿibāreti ile 

bir Ǿaceb remz-i ħafiyye (26) işāret buyurdu. YaǾnį egerçi herkesüñ burāķ-ı himmeti 

südde-i beşeriyye-i cismāniyyeden sidretü’l-müntehā’-i rūĥāniyyeye irtiķā eylemezse 

bāri ol merdüm-i (27) dįde-i her mevcūduñ nūr-ı cihān-efrūz-ı vücūd-bihbūd ve 

ĥüsn-i cemāl-i mütraġraķ-ı envār-ı şuhūduyla dįde-i baśįretleri guşūde ve ķadem-i 

Ǿarş-peymālarına rūy-ı (28) iŧāǾat ve Ǿatebe-i felek-āsālarına cebhe-i muŧāvaǾati sūde 

ķılsunlar, zįrā ol maĥrem-i ĥarem-serā-yı vaĥdet, ĥabįbim Ħātem-i Risālet Ǿaleyhi 

                                                
913 Necm 53/17: Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. 
914 Bana yaklaş. (Hilyetü’l-Evliyâ, III, s. 98) 
915 Bir parmak boğumu kadar yaklaşsan yanarsın. 
916 Enbiyâ 21/107: (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.  
917 Beni gören Hakk’ı görmüştür. (Sahîh-i Buhârî, IX, s. 33, nr. 6996) 
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ekmeli’t-taĥiyyenüñ (29) şānından refǾ-i iŝneyniyyet itmişüzdür. İmdi her kim ki anı 

bula bizi bulur ve her kim ki anı göre bį-şekk ü reyb bizi görür, pes gerekdür ki ber-

mūceb-i (30)  ُ918قُْل اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن اللَّٰه فَاتَّبُِعوٖنى يُْحبِْبُكُم اللّٰه  ĥabįbüme muĥabbet eyleyesüz ki siz daħı 

nāyil-i derece-i maĥbūbiyyet olasız deyü fermān olunmaġla ümmet-i maķbūle (31) 

daħı çāşnį-i ĥubb-i ĥabįbullāh ile keyfiyyet-i şerāb-ı ilāhįden medhūş ve deryā-veş 

ħurūş idüp ķaŧre-i hestį-i mevhūmları ġarķ-ı deryā-yı vaĥdet (32) ve miǾrāc-ı ruĥānį 

ile nāyil-i sermedį-i saǾādet oldılar. Nažm:  

 الا ای نور قدسی روی بنمای
ایی دل پاک بزدز زنگ ا یینه  

العیان جوهر ذاتتویی عین (33)  
 نمود توست بی شک جمله ذرات

 رخ جانان در این ا یینه پیداست
  نظر کن گر تو را دو چشم بیناست

 اگر این جام معنی نوش خواهی (34)
 نگر تا جان دهی در دید شاهی

اسراردان کو؟ ،زهی اسرار جان  
جان کو؟ دلی بینندهیکی صاحب  

رازدانانهزاران جان پاک  (35)  
که یابد سّر جانانفدای ا ن  

ای هرگز چه گویم؟رهی ناکرده  
 که از اسرار معراجت بگویم

 اگر معراج اینجا رخ نماید (36)
 تو را از بود صورت دررباید

 برافکن صورت و معراج یارت
  ز دید جان نظر کن ا شکارت

                                                
918 Âl-i İmrân 3/31: “De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın…” 
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 چو جانت سوی او یابد پناهی (37)
919نماند هیچ جز حق هیچ راهی  

Neŝr: Ĥāśıl-ı kelām, ey birāder-i saǾādet-encām! Eger sen daħı bu devletden 

behremend (38) ve ber-kām olmaġa ihtimām iderseñ, beyt:  

 جز عشق محمدی به کلی هوس است
920بنیاد وجود ما همین یک نفس است  

Neŝr: Ol çemen-ārā-yı bāġ-ı lāhūt, aǾnį (39) ĥażret-i Risālet-penāhuñ ve 

kevākib-i āsumān-ı ceberūt olan āl ve aśĥāb-ı hidāyet-destgāh ve mežāhir-i  وا شوقاه الی
921لقاِء اخوانی  olan Ǿanādil-i (40) hezār-destān gülistān-ı melekū,t aǾnį Ǿārifān-ı billāh ve 

evliyāǿ-i āgāhuñ üns ve muĥabbetleriyle sen daħı şįr-ħordegān-ı pistān-ı 

iħvāniyyetden olup (41) ŧaĥāret-i tecrįd ile ħalvet-nişįn-i zāviye-i tefrįd olasın ve 

ķıble-i tebettüle istiķbāl ve kemer-bend-i tevekkül ile ķāmet-i tevessülüñ dāl ve śalāt-

ı tevĥįde [29a] (1) iştiġāl eyleyesin ki ĥattā devlet-i 922 الَّٖذيَن اتََّقْوا َوالَّٖذيَن ُهْم ُمْحِسنُونَ اِنَّ اللَّٰه َمَع   ve 

saǾādet-i  َ923َكانُوا قَٖليًلا ِمَن الَّْيِل َما َيْهَجُعون  ve źevķ-i (2)  َبِاْلاَْسَحارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرون 924َو  ve Ǿirfān-ı  اِنَّا اِلَْيِه اِنَّا لِلِّٰه َو
925َراِجُعونَ   ve įķān-ı  َّ926ا يُْشرُِكونَ ُسْبَحانَُه َوتََعالٰى َعم  evcātına güşāde-bāl olup meykede-i (3) ķābe 

ķavseynde śadr-nişįn-i  ِ927و َلا تَتَِّخُذوا اِلَٰهْيِن اثَْنْين  sāķįsinden cām-ı tecelliyyāt-ı cemāl-nümā-yı 

928اِنَّٖنى اَنَا اللُّٰه لَا اِلَٰه اِلَّا اَنَا فَاْعبُْدٖنى  (4) şerāb-ı ŧahūrunu nūş idüp ve   929يُْسَقْوَن ِمْن َرٖحيق  َمْختُوم  cürǾasından 

med-hūş ve ceźbe-i  ُ930ُهَو اَلَْحیُّ الَْقيُّوم  ile bį-hūş olup (5) ve  َ931َواُولٰئَِك ُهُم الُْمْفلُِحون  ĥarem-serā-yı 

                                                
919 Ey kudsî nur! Yüzünü göster ve gönül aynasının pasını sil. Zâtın cevherinin ayânının aynı sensin. 
Tüm zerreler, şüphesiz senin yansımandır. Bu aynada cânânın yüzü gözükmektedir, senin gören gözün 
varsa, bak ve gör. Bu manâ kadehini içmek istiyorsan, şâhın yolunda can vermeye bak. İşte bir sürü 
cân sırrı, sır bilen hani? Cânı görebilen gönül sâhibi hani? Cânânın sırrını bulana binlerce canı temiz 
sır bilenler fedâ olsun! Hiç yola çıkmayı bilmiyorsun, ben sana ne diyeyim ve nasıl miraç sırlarını 
söyleyeyim? Burada miraç olursa, seni sûret varlığından kurtarır. Yârinin sûretinden de miracındanda 
geç, geç ki aşikâr bir şekilde cânı görebilesin. Cânın O’nun yanında bir sığınak bulursa şâyet, artık 
Hak’tan bişka hiçbir yol kalmaz. (Cevherüzzât) 
920 Hz. Muhammed’in aşkından başka her şey hevestir, bizim varlığımızın dayanağı tek bir nefestir. 
921 Ah, kardeşlerimi ne kadar çok özledim.  
922 Nahl 16/128: Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. 
923 Nahl 51/17: Geceleri pek az uyurlardı. 
924 Nahl 51/17: Seherlerde bağışlama dilerlerdi. 
925 Bakara 2/156: “...Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz…” 
926 Nahl 16/1: “...Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” 
927 Nahl 16/51: “...İki ilâh edinmeyin…” 
928 Tâ-Hâ 20/14: “...Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et…” 
929 Mutaffifin 83/25: Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir. 
930 Bakara 2/256: “...Diridir, kayyumdur…” 
931 Bakara 2/5: “...kurtuluşa erenler de işte onlardır.” 
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emānında ĥacle-nişįnān-ı Ǿiffet olan  932بشرما لا عين را ت ولا ا ذن سمعت ولا خطر على قلب فیها  

Ǿarāyisini (6) der-āġūş ile   933ٖفى َمْقَعِد ِصْدق  ِعنَْد َمٖليك  ُمْقَتِدر  bālįnine ser-nihāde ķılup ħˇāb-ı nāz-

ı vuślat ile ħāmūş olasın tā kim, beyt: (7)  

 عشق جان طور ا مد عاشقا
 طور مست و خّر موسی صاعقا

neŝr: beytinüñ sırrını źevķ eyleyesin. Zįrā maĥrem-i esrār Mevlānā Ħudāvendigār (8) 

bu beyt-i şerįfi sūre-i aǾrāf’da olan  ا َجاَء ُموٰسى لِٖميَقاتِنَا َوَكلََّمُه َربُُّه قَاَل رَبِّ اَرِٖنى اَنْظُْر اِلَْيَك قَاَل لَْن تَرٰیٖنى َولِٰكِن َولَمَّ
ا تََجلّٰى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ ُموٰسى َصِعًقا9ى الَْجَبِل )انْظُْر اِلَ  934( فَاِِن اْسَتَقرَّ َمَكانَُه فََسْوَف تَرٰیٖنى فََلمَّ  kerįmesinden 

iķtibās idüp cevāz-ı ruǿyetullāha bu āyet-i kerįmede (10) delālet olduġına işāret 

buyurmışlar. Zįrā enbiyādan ŧaleb-i müstaĥįl muĥāl olduġına Ǿulemā müttefiķu’l-

aķvāldür. Yazıcızāde anuñçün dimişdür: Muĥammediyye: 

(11) Ħayāli naķş-i cānımda muśavver olalı göñlüm  

Hep ism u resmi maĥv itdi bu taśvįr-i miŝālįden  

Yüzünü görmege imkān çü vardur ārızūmendem 

(12) Ķulaġım ħālįdür zįrā kelām-ı iǾtizālįden  

Menem deryā-yı tevĥįde çü maĥv-ı maĥż-ı müstaġraķ 

Getürsem nola ger gevher bu deryā-yı viśālįden  

(13) neŝr: Ve bilcümle erbāb-ı müşāhedāt elsene-i teǿvįlāt ile bu āyet-i 

kerįmede vāķiǾ olan mükāşefelerini bu Ǿibāret ile taĥķįķ itmişler ki (14) Mūsā 

Ǿaleyhisselāma bisāŧ-ı müdānātuñ evān-ı ĥuśūlünde aķdāĥ-ı kelimāt ile idāre olunan 

tetābuǾ-ı śahbā-yı śafv-i śıfāt ve leźźāt-ı istimāǾ-i (15) mülāŧıfāt-ı muħāŧabātdan 

tesākür ile saŧevāt-ı keyfiyyet-i źevķ ve ġalebāt-ı devāǾį-i Ǿışķ lisān-ı şevķini  َربِّ اَرِٖنى
 .oldı لَْن تَرٰیٖنى niyāzına dırāz (16) itdikde zemzeme-i nāz ile naġme-perdāz-ı اَنْظُْر اِلَْيكَ 

Ĥaķķā ki ǾUrfį-i Şįrāzį’nüñ bu beyti maĥalle Ǿaceb münāsib düşmüşdür, ne ħūb 

dimişdür: beyt:  

                                                
932 Orada hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın aklına gelmeyen şeyler 
vardır. (Buhârî, IV, s. 118, nr. 3244) 
933 Kamer 54/55: Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. 
934 A’raf 7/143: Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr'a) gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim! Bana 
(kendini) göster, sana bakayım" dedi. Allah da, "Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa 
bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin." dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın 
ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. 
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ها، گاهی بود میل نیازشیوهحسن را از  (17)  
935طلب، صد ره تماشا کرده بودورنه موسی بی  

Neŝr: Elĥāśıl Musā’ya cevāb geldi ki heyhāt heyhāt (18) mādām ki perde-i 

“erinį” ile maĥcūb ve ķayd-i iŝneyniyyetde maġlūbsın, sen sen iken beni görmezsin, 

zįrā 936کنت له بصرا  maǾnāsından ġayrısı (19) beni göremez.  َِولِٰكِن انْظُْر اِلَى الَْجَبل śūret-i hestįye 

nažar-endāz-ı nįstį ol.  ُفَاِِن اْسَتَقرَّ َمَكانَه eger Ǿinde tecelliyü’ź-źātį mekānında müsteķarr 

(20) olursa فََسوَْف تَرٰیٖنى beni Ǿan ķarįb görürsün zįrā cebel-i enāniyyet maĥv-i rüsūm-ı 

fi’ź-źāt ider.  ِا تََجلّٰى َربُُّه لِْلَجَبل  pes vaķtā kim Mūsā (21) ve Ǿālemlerüñ rabbisi Cebel-i فََلمَّ

Ŧūr’a veyāħud hestį-i Mūsā’ya tecellį eyledi, ol ĥįnde َجَعَلُه َدكًّا ke’en lem yekün lā 

vücūden leh aślen medkūken ve mütelāşiyen (22) ifnā itdi. Ve َوَخرَّ ُموٰسى َصِعًقا ve Mūśā 

Ǿaleyhisselām maġşiyyen Ǿaleyh ve fāniyen bilā eniyye derece-i vücūddan sāķıŧ oldı. 

ŞiǾr: 

الا  قد کان ما کان سرّ   
937ابوح فظن خیرا و لا تسئل عن الخبر (23)   

neŝr: Āh ey dil-i āgāh! Eger tecellį-i rabb ile rūĥ-ı Mūsā meyānında cebel-i 

enāniyyet-i Mūsā olmasa fenāǿ-i śırf olup hergiz (24) maǾāşa gelmezdi, ammā ķalbi 

daħı fenāsı ĥālinde ħalįfetullh olmasa tecellį ve teĥallįye müsteǾidd olmazdı.  َا اَفَاق  فََلمَّ
pes vaķtā ki Mūsā śaŧevāt-ı (25) tecelliyāt-ı rubūbiyet ile ġaşyet-i enāniyetden ifāķat 

bulduysa  َقَاَل ُسْبَحانَك Mūsā, bį men u mā ayıtdı: “İlāhį! Seni lisān-ı ķuds ile tesbįĥ (26) 

ve taķdįs ve ħalķdan ve seni ittiśāl-ı ħalķdan tenzįh iderim  َتُْبُت اِلَْيك ifnāǿ-ı enāniyyet ile 

senüñ hüviyyetiñe rücūǾ eyledüm ( اَنَا اَوَُّل الُْمْؤِمٖنينَ 27َو )  ve ĥālen ben evvel-i müǿminįnim, 

yaǾnį įmān-ı yaķįnį ĥuśūle geldi ki sen nūr-ı hüviyyetiñle görinürsün, enāniyyet ile 

seni kimse göremez. (28) Pes ceźebāt-ı hestį-suz ile źātımı źātuñda ve efǾāl ve 

śıfātumı efǾāl-i śıfātuñda maĥv ve ifnā itdügim anda Ǿinde’t-taĥķįķ rā’į ve mer’į 

sensin (29) ve ġayriyyet ve iŝneyniyyet mürtefiǾ olup źātuñı nūr-ı źātuñla müşāhede 

ķılarsın.” deyüp sükūt itdi.  

Āh ey dįde-i āgāh! Ķutb-i zamān, (30) merkez-i dāyire-i cān, ravđa-i 

vaĥdetüñ serv-i āzādı, Cüneyd-i Baġdādį daħı bu raĥįķ-ı nįstįnüñ mest-i med-hūşu 

                                                
935 Güzellik ve hüsnün tecelli etmek istemesi, nazından ve işvesindendir; sen Musa’nın “Rabbim 
kendini bana göster.” demesine bakma, o bu talepte bulunmadan evvel bile görmek istediğini zaten 
görmüştü.  
936 Onun gözü olurum... 
937 Olan ne var ise sır oldu; İfşâ etmem, o hayır zannetti, ne oldu sorma. 
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olmaġla  938فقال من انت فقلت انت( 31)رایت ربی بربّی  deyüp cūş u ħurūş eyledi. İmdi benüm 

rūĥum! ŞiǾr:  

Benüm dimek yaraşur şol Ħudā’ya  

Ki ġayr urmaz ķulluķ işbu rā’ya 

(32) Eger ġāyib eger ħod ĥāżır oldur 

Ki hem ġayb u ĥużūra nāżır oldur 

İkilik olmaz anuñ birliginde  

Ölüm bulunmaz anuñ dirliginde  

(33) Yine birlügün anuñ kendü birler 

Muvaĥĥidler bu sözi böyle dirler 

Görinür ol velį sen göremezsin 

Anı pinhān śanursın, iremezsin.  

(34) Ey Ǿārif-i āgāh! Żamįr-i münįre nihān olmıya ki ķavāfil-i Ǿālem-i 

vaĥdet kişver-i ġaybdan sāĥa-i sevāĥil-i deryā-yı şehādet ve menāzil-i śaĥrā-yı śūrete 

(35) nüzūl itdikde ġayāhib-i leźźāt-ı Ǿālem-i ŧabįǾatde münġamis ve ġarāyib-i 

Ǿavāmil-i ķuyūd-i neşǿe-i beşeriyyede müntekis olup maǾāhid-i Ǿuhūd ve maǾāķıd-ı 

(36) şuhūd-ı ezelį ve maǾrifet-i fıŧrį-i evvelįden nāşį ve bįgāne düşmegle bedįǾ-i 

ĥikmet-i źātiyye veđįǾ-i meşiyyet-i ilāhiyye şöyle iķtiżā eyledi ki zekā’-i nefs (37) ve 

źükā’-i źihn ve śafā’-i Ǿaķla eşħāś-ı beşeriyyenüñ mezįd-i iħtiśāśları olduġı cihetden 

istiśĥāb-ı teźekkürāt-ı ilāhiyye ve işǾār-ı śuĥuf-i (38) semāviyye ile bu Ǿālem-i nāsūta 

gönderile tā ki ħalāyiķ-ı cihānı ĥażāyiż-i derekāt-ı merātib-i keŝerātdan evcāt-ı 

tecelliyāt-ı cennāt-ı vaĥdet (39) ve naǾįm-i ġayb-i hüviyyete delālet ve hidāyet ideler. 

Ĥattā her biri istiǾdādları miķdārı mehdį olup ( َلالََة ( بِالُْهٰدى فََما َربَِحْت 40اُولٰئَِك الَّٖذيَن اْشَتَرُوا الضَّ
939تَِجاَرتُُهمْ   zümresinden olmıyalar. Ve źikr olunan dāǾįler rusül ve enbiyā Ǿaleyhime’s-

selām ve vāriŝān-ı ĥaķįķatleri olan (41) kümmel-i evliyāǿ-i kirāmdur. Pes ĥażret-i 

Mevlānā, min külli’l-vücūh evlānā, daħı kümmel-i vāriŝān-ı enbiyādan oldıysa 

maǾāric-i ķābe ķavseyne irtiķā’-i [29b] (1) rūĥānį ve medāric-i 940ثُمَّ َدنَا فََتَدلّٰى  ya iǾtilā’-i 

                                                
938 Cüneyd-i Bağdadi:Yemin olsun rabbimi gördüm, bana sen kimsin dedi ben senim dedim. 
939 Bakara 2/16: “İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri 
onlara kâr getirmemiş…” 
940 Necm 53/8: Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. 
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vicdānį idüp pey-rev-i iŝr-i Muĥammedini’l-muśŧafā olmaġla inkişāf-ı subuĥāt ve 

tecellį-i vech-i aĥadiyü’ź-źāt (2) estār-ı keŝerātı ħarķ ve rusūm-ı teǾayyünātı ĥarķ 

idüp nām u nişān-ı ġayriyyet-i deryā-yı vaĥdete ġarķ u maĥķ olduķdan śoñra teşrįf-i 

ħilǾat-ı beķā billāh ile (3) muĥterem ve tekrįm-i ħilāfet-i sırr-ı nebiyullāh ile 

mükerrem olmaġla sālikān-ı ŧarįķat ve ŧālibān-ı ĥaķįķati ĥażįż-i derekāt-ı nāsūtdan 

evc-i derecāt-ı melekūta taǾarruc (4) ve hidāyet içün deryā-yı mevvāc-ı ĥubb-i 

źātįnüñ ŧelāŧum-ı envārı aśdāf-i müşāhedelerinde münderic olan leǿālį-i ġavālį-i 

esrārı sāĥa-i sevāĥil-i güftāra münteşir (5) ve esmāǾ-i müsteǾiddįne āvįze-i benā-gūş-

i sır itdüklerinde aśĥāb şevķ-i vāridāt-ı ġaybiyyeye teşne-leb ve cām-ı cemāl-nümā-yı 

muĥabbet-i ilāhiyyeye leb ber leb olmaķ (6) istidǾā itdiler. Velākin bezm-i ünsde 

erbāb-ı “farķ”dan niçe bį-fehm u nā-sāzlar māniǾ-i keşf-i rāz olduġınu işǾār ve iħvān-

ı “cemǾ”e iǾtiźār ķaśdıyla (7) Mevlānā Ħudāvendigār buyururlar ki  

ساز خود گر جفتمیبا لب دم [27-1]   

Eger kendü dem-sāz lebüm ile cüft olaydım, yaǾnį ey leb-i güftārime yār ve 

sürǾat-ı reftārıma (8) hevā-dār olan maĥremān-ı esrār, yalñız sizüñle hem-śoĥbet olup 

baǾżı nā-maĥremler dāħil-i śoĥbetimüz olmıyalardı,  

ها گفتمیهمچو نی من گفتنی [27-2]   

Ben size mānend-i ney (9) niçe söyleyecek sözler söylerdüm ve kunūz-ı 

ġaybiyyeden henüz lisāna bürūz itmedik niçe rumūz-ı ħafiyye ižhār iderdim. Ammā 

ne çāre, beyt:  

است بها گهریحرف معنی گران (10)   
941چون به نادان رسی مگوی و خموش  

neŝr: dimişlerdür. Pes Ǿöźrümüz ķabūl ķılasız ki śad hem-zebān meyānında bir nā-sāz 

ve bed-zebān (11) bulunsa lā-cerem kįse-i dehāna mühr-i sükūt urılur. Zįrā cühelāya 

keşf-i sırr-ı vaĥdet gerden-i ħūke dürr-ü girān-māye vażǾ itmek gibidür, anuñçün, 

beyt:  

اَل ِعْلًما اََضاَعهُ  (12) هَّ  َوَمْن َمَنَح الجُّ
   َوَمْن َمَنَع الُْمْستَْوِجبِيَن فََقْد َظلَمْ 942

                                                
941 Mana sözü pahalı prlantadır, cahille karşılaşırsan söyleme, sus.  



 

359 

neŝr: dimişlerdür. Egerçi yārāndan nesne dırįġ olunmaz ammā müstemiǾįnüñ cümlesi 

(13) münśabaġ-ı reng-i hem-zebānį olmadıķça naġme-perdāzį-i rāza mecāl olmaz. Ve 

bilcümle  
زبانی شد جدآهر که آو آز هم [28-1]   

Her ol kimse ki bir hem-zebāndan dūr oldı,  
زبان شد گرچه دآرد صد نوآبی [28-2] (14)   

Egerçi derūnunda śad nevā daħı ŧutarsa bį-zebān oldı, zįrā leźźet-ı ŧaǾāmı 

gürisne ve ķadr-i ābı teşne bilür. (15) Dimāġ-ı telħ-ı rencūr meze-i nebātı źevķ ve 

baśįrde olan nūr-ı baśarı çeşm-i đarįr farķ itmez, ve bülbül-i hezār bį-gül ü gülzār 

fiġān u zār itmez, görmez misin  
  چون که گل رفت و گلستان درگذشت [29-1] (16)

Çün ki gül gitdi ve hengām-ı gülistān geçdi,  
  نشنوی زآ ن پس ز بلبل سرگذشت [29-2]

Andan śoñra Ǿandelįbden (17) ķıśśa-i sergüźeşti işidemezsin. Hemçinān 

hezār destān-ı gülistān-ı melekūt olan Ǿārifān-ı āşiyān-nişįn-i ceberūtuñ naġme-

zenān-ı esrār-ı (18) lāhūt olduķlarını zāġān-ı bed-zebān-ı çengelistān-ı nāsūt olan bį-

iźǾānlar zümre-i şinevendegān olımaz, zįrā ( اهلها فتظلّموها19لا تعطوا الحکمه الی غیر )943  münādįsi 

ol ŧūŧiyān-ı ķudsu ifşā’-i sırr-ı vaĥdetden menǾ itmekle, beyt:  

ی افهام خلقای دریغا عرصه  
944سخت تنگ ا مد، ندارد خلق حلق  

(20) deyüp ber mūceb-i fermān-ı وا اْلاََمانَاِت اِلٰى اَْهلَِها 945اِنَّ اللَّٰه َياُْمُركُْم اَْن تَُؤدُّ  nā-ehlden kitmān-ı sır 

itmişlerdür. Zįrā verziş-i tābiş-i Ǿışķa müsteǾidd (21) olmıyan bed-kįşler ber-feĥvā-yı 

946ٖفى قُلُوبِِهْم َمرٌَض فََزاَدُهُم اللّٰهُ   emrāż-ı inkār ve Ǿadāvet ile mübtelā-yı derd ü ĥasretdür, egerçi 

                                                                                                                                     
942 Cahillere ilmi veren onu zayi etmiştir. Onu hakkedenlere mani olan ise zulm etmiştir 
943 Hikmeti onu hakedenden başkasına vermeyiniz, ona zulmetmiş olursunuz. 
944 Ne yazık ki insanların kavrayış alanı çok dar. İnsanlarda boğaz yok. T.M. III/13; Y.K.M. III/13 
945 Nisa 4/58: “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor…” 
946 Bakara 2/10: “Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların 
hastalıklarını artırmıştır…” 
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mürşidān-ı ŧarįķ-ı (22) emem ve ŧabįbān-ı ĥāźıķān-ı ǾĮsį-demler daħı her bir derd ü 

eleme merhemdür. Velākin bir marįżuñ Ǿārıżası Ǿillet-i müzmine veyāħud iħtilāl-i 

Ǿaķldan ħasta (23) olsa ŧabįbe lāzım olan Ǿillet-i mezbūre ķābil-i Ǿilāc olmaduġun 

iǾlāmdur, felihāźā erbāb-ı irşād ve terbiye tecribe idüp emrāż-ı ķalbiyyeden (24) üç 

Ǿillet Ǿilāc-peźįr degildür dimişer:  

Birisi budur ki merdān-ı Ħudā’ya vāķiǾ olan daħl u taǾarrużları ĥasedden 

neşǿet eyleye. Ĥased ise (25) maraż-ı müzmin gibi mümkinü’l-Ǿilāc olmayup her bir 

iǾtirāża ĥücec-i ķāŧıǾa ve delāyil-i sāŧıǾa ile cevāb-i müskite ibrāz olunsa müfįde 

olmayup (26) belki buġż ve Ǿadāvet ve kibr ve raǾūneti ŝuǾbān-ı caĥįm gibi ser-

efrāħte ve ħıķd u ĥasedi nār-ı cehennem gibi efrūħte olur, felihāźā, şiǾr:  

 کل العداوة قد ترجی سلامتها
(27) 947 عن حسد كعداوة من عاداالّا    

neŝr: buyurmışlardur. Pes o maķūlenüñ tedbįri ber-mūceb-i 948فَاَْعرِْض َعْن َمْن تََولّٰى  erbāb-ı 

ĥasedden iǾrāż ile ĥalleri üzerine (28) terk olunmaķdur ki ĥattā ber-mıśdāķ-ı  الحسد يا كل
 āteş-i ĥıķd u ĥased ħırmen-i vücūd-ı ħabāŝet-ālūdların iĥrāķ الحسنات كما تا كل النار الحطب949

ve nār-ı ĥamįme (29) ilĥāķ eyleye.  

Birisi daħı Ǿillet-i ĥamākatdur ki nefes-i ǾĮsā Ǿaleyhi aŧyebe’t-taĥiyyātdan 

mürdeler ĥayāt-yāfte iken ĥumeķāya Ǿilācdan ižhār-ı Ǿacz idüp (30)  ابرات الاکمه و الابرص و
950لاحمقاعیانی ا  buyurmışlardur. ǾUrfį:  

 چون اثر در تو کند عشق؟ که اعجاز مسیح
951مرده را جان دهد، ا دم نکند حیوان را  

(31) Bir ķısmı daħı egerçi müsterşiddür ve fehm itdügi maǾnāya Ǿillet-i 

iǾtirāżdan sālim, belki ŧālib-i tefehhümdür velākin idrākda ķuśūru olmaġla Ǿulūm-i 

ĥaķāyıķ- (32) nikātı fehm itmekden maĥrūmdur, pes ŧabįbān-ı ilāhį bu zümreye daħı 

mültefit olmazlar, lāzım geldikde vusǾ-i ĥavśalaları miķdārı tekellüm iderler. (33) 

                                                
947 Gösterilen her düşmanlıktan selamete ermek istenilir. Ancak hasetten dolayı sana düşmanlık 
edeninki başka. 
948 Necm 53/29: Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir 
şey istemeyen kimselerden yüz çevir. 
949 Haset tıpkı ateşin odunları yakıp bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir. (Sünen-i İbn-i Mâce, II, s.1408, 
nr. 4210) 
950 Köre ve sedef hastası kimseye şifa verdim fakat ahmak kimse beni yordu. 
951 Aşk sende nasıl tesîr etsin ki? İsâ’nın mucizesi bile ölüyü diriltir, hayvanı insân yapmaz! 
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Kemā ķāle śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: 952نحن معاشر الا نبياء ا مرنا ا ن نكلم الناس على قدر عقولهم  ve 

ekŝer-i nās hidāyet-i enbiyā ve delālet-i evliyādan (34) şifā-yı Ǿācil ĥāśıl 

itmediklerine sebeb emrāż-ı ĥıķd ve ĥased ve ĥamākat ile merāyā-yı ķalbleri pür-

küdūret olduġıdur.  

Ammā ķısm-ı rābiǾ egerçi Ǿavāriż-i (35) beşeriyye ve emrāż-ı nefsāniyyeden 

kemāl-i selāmetleri yoķtur, velākin müsterşid-i müsteǾidd ve nįk-zįrek ve tįz-fehm 

olmaġla dünyānuñ fenāsın mülaĥaża ķılup (36) ĥırś u şehvet ve meyl-i cāh u ĥaşmet 

ve ĥubb-i riyāset ve miknet ve ŧaleb-i emvāl ve ŝervet ile maġlūb-i aĥkām-ı nefs ve 

ŧabįǾat olmadiġıçün fırķa-i mezbūre (37) Ǿilāc-pezįr olmaġla ŧabįbān-ı ilāhį anlaruñ 

Ǿilācında siĥr-i ĥelāl gösterüp eşribe-i muĥabbet ve maǾācįn-i maǾrifet ile emrāż-ı 

beşeriyyenüñ cümlesinden Ǿārį (38) ve āyįne-i ķalblerin śayķal-i tevĥįd ile cām-ı 

cemāl-nümā-yı kirdgārį iderler ve evc-i melekūtdan ĥażįż-i nāsūta nüzūl idüp bu 

maķūle ķābil-i śıķāle bir āyįne (39) isterler. Ammā hezārda yek ve bisyārdan endek 

bulduķlarıçün te’essüf idüp, beyt:  

ساز خود گر جفتمیبا لب دم  
ها گفتمیهمچو نی من گفتنی  

(40) dirler. Āh ey derd-i mufriŧ! Egerçi böyledür, fe ammā mıśrāǾ:  

 زاغ در رز نعره زاغان کند
953؟بلبل از ا واز خوش کی کم کند  

neŝr: vefķınca śad hezār ve hezāruñ (41) meyānında kendülere dem-sāz bir hem-

zebān bulduķdan śoñra ŧaǾn-ı münkirāna nigerān olmıyup zemzeme-endāz-ı keşf-i 

rāz olmaķdan teĥāşį itmezler. [30a] (1) Meŝelā Mevlānā Ħudāvendigār esrāra 

maĥrem olmıyanlar keşf-i estāra māniǾdür deyü bu ķadar iǾtiźār itmişken Çelebį 

Ĥusāmüddįn cünbüş-i tābiş-i Ǿışķdan (2) bį-ķarār olup beyt:  

هاکز برای حق صحبت سال  
954هاحالبازگو حالی از ا ن خوش  

                                                
952 Biz peygamberler topluluğu insanlara akıllarının erdiği şekilde konuşmakla emrolunduk. 
953 Kuzgun üzüm bağında kuzgunca bağırır ancak bunu duyan bülbül hiç güzel ötüşlerini kısar mı? 
T.M. VI/28; Y.K.M.VI/28. 
954 Yıllarca aramızda olan sohbet hakkı için o güzel hallerden birini anlat. T.M. I/127; Y.K.M. I/126; 
48b. 
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neŝr: deyü tażarruǾ-i bisyār ve ķadem-i pāk-i Ħudāvendigār dįde-i (3) giryānından 

dürer-i eşk-i bį-şümār niŝār itmekle vāriŝ-i Ǿulūmu’l-enbiyāǿi ve’l-mürselįn Mevlānā 

Celālüddįn daħı “Ey Ĥusāmüddįn ġamgįn olma ki bizüm āyįnemiz (4) sensin ve 

ceñābıñızda bir Ǿaceb istiǾdād vardur ki, mıśrāǾ  

955حلق بخشد سنگ را حلوای تو  
neŝr: vefķınca senüñ muĥabbetüñ cemādātı daħı nuŧķa getürür, ĥaķķā bir dem-sāzsın 

ki (5) cümleden mümtāzsın”, Ǿale’l-ħuśūś, beyt:  

ایمثنوی را چون تو مبدا بوده  
956ایگر فزون گردد تواش افزوده  

neŝr: mażmūnı üzre bu ķadar güftār-ı (6) ĥaķāyıķ-nikāt ižhārından ħod maķśūd bi’ź-

źāt sizüñ dāǾiye-i istiǾdādıñızdur, çün ki senüñ gibi bir yār-ı hevā-dār ola ĥarf-

gįrlerüñ inkār (7) ve iǾtirāżlaruña ne iǾtibār. İmdi cām-ı cemāl-nümā-yı güftārımda 

olan śahbā-yı esrārı nūş ve izāle-i perde-i hestį ile bį-hūş olup (8) nevā-yı Ǿuşşāķı 

gūş-ı hūşa mengūş it ki deryā-yı vaĥdet ħurūşa geldikde keştį-i keŝret şikest olur, zįrā 

Ǿinde’t-taĥķįķ  

آیجمله معشوق آست و عاشق پرده [30-1]   

(9) Cümle maǾşūķdur ve Ǿāşıķ bir perdedür,  

آیزنده معشوق آست و عاشق مرده [30-2]   

Zinde maǾşūķdur ve Ǿāşıķ mürde ve mefķūddur deyüp maķām-ı beķā-i 

baǾde’l-fenā (10) ve sırr-ı ķābe ķavseyn ev ednāyı beyān ve 957اذا تّم الفقر فهو الله  maǾnāsını 

Ǿıyān buyurdular.  

Āh ey Ǿāşıķ-ı bį-vücūd! Ǿİlm-i şerįfe nihān olmıya ki (11) meded-i esmā ve 

śıfātdan müstemidde olan cemįǾ-i aǾyān-ı merātib-i taǾayyünāt ve temām-ı maǾānį-i 

śuver-i mümkināt vücūd-ı muŧlaķuñ kemāl-i iĥāŧa ve şumūline nisbet ile (12) źihnen 

ve ħāricen muŧlaķ küllden cüz’-i eczā meŝābesinde iǾtibār olunmışlardur, pes vücūd-ı 

sālik ķayd-i cüź’iyyetden mücerred olduķda ķavs-i teraķķįye (13) Ǿurūc idüp nihāyet-

                                                
955 Senin helvan taşa ble boğaz verir! T.M. III/14; Y.K.M. III/14. 
956 Mesnevi’nin başlatıcısı sen olduğuna göre, çoğalırsa ancak sen çoğaltmış olursun. T.M. IV/5; 
Y.K.M. IV/5. 
957 Fakr hali tamam oldu ise işte o Allah’tır. 
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i ķavs-i teraķķį bidāyet-i ķavs-i tenezzüle muttaśıl olur. Ve muķaddime-i śuġra 

muķaddime-i kübrāya iltiķā ile laŧįfe-i ķalbiyye ve dāne-i ħafiyye-i maǾrifet-i fıŧriyye 

(14) faķr-ı źātį ve kendünüñ Ǿadem-i aślįsine iǾtilā idüp tecellį-i źātį olan maǾānį-i 

cemįǾ-i keŝerāt-ı esmā bedįdār olur ve netįce-i (15) meźkūre ki fenā fillāhdur beķā 

billāha muķterin olup netįce-i küllįyye-i muŧlaķ ve mažhar-ı vücūd-ı Ĥaķ ism-i žāhir 

ile āşikār olur. Ve çün ki netįce-i sermediyye-i (16) tecelliyāt-ı ebediyye-i žuhūrāt-ı 

şuǿūnāta maķrūn ola, netįce-i Ǿužmā-i deymūmiyyet-i neşǿet-i ilāhiyye deverāt-ı 

kübrā ve keverāt-ı Ǿužmāda temāmu’l-istidāre (17) olup kemālin bulur ve bu maǾnā 

ĥuśūle geldikde, beyt: 

ایجمله معشوق است و عاشق پرده  
ایزنده معشوق است و عاشق مرده  

neŝr: ne maǾnādur, bilür.  

(18) Ĥāśıl-ı kelām, istįlā-yı Ǿışķda Ǿāşıķ bir Ǿaceb fenāǿ-i fenāya müstaġraķ 

olur ki mücerred şehevātı zįr-i destinde maġlūb olduġı ile iktifā itmeyüp (19) eŝer-i 

ĥubb-i ħudā muķteżiyāt-ı nefs u hevāyı bir vechle izāle ve ifnā ider ki ne ber vefķ-ı 

şerįǾat ve ne ber ħilāf-ı ŧarįķat hiçbir vażǾ u ĥareketi müttebiǾ-i (20) şehvet olmaz. 

Belki yek himmet olup  958الا الله و لا یتکلّم الا الله الا الله و لا یسکن كلا یتحر  mażmūnı ile muttaśıf 

olur. Ve Cüneyd-i Baġdādį (21) ķaddasallahu remsehu otuz yıldur ki ĥażret-i rabbu’l-

enām lisān-ı Cüneyd’den Cüneyd’e kelām söyler, Cüneyd ise der-miyān 

olmaduġından ħalķ-ı cihān ġāfil (22) ve nādān ancaķ buyurduķları ne maǾnādur iźǾān 

ider. ǾUrfį:  

کنم از وی سراغ دوستهر محرمی که می  
959کند به سراغ دگر مرامحتاج می    

(23) Ey ŧālib-i rāh-ı fenā! Hestį-i mevhūmu maĥż fenā iden anlardur ki āteş-i 

ceźebāt-ı Ǿışķ eŝer-i taǾayyünātı bir vechle maĥv ider ki ( والا خرة 24الّدنیا حرام علی اهل الا خرة )
960حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل الله تعالی  feĥvāsınca dünyā ve āħiret ķaydından ve 

ene’iyyet bendinden āzād idüp feżā’-i (25) ħalā’-i ĥaķįķį-i 961ُكلُّ َشْیء  َهالٌِك اِلَّا َوْجَهه 

                                                
958 Allah’tan başkası hareket etmez ondan başkası durmaz. 
959 Kendisine yâri sorduğum her sırdaşım ve dostum beni başka birine sormaya muhtaç ediyor.  
960 Dünyâ âhiret ehline, âhiret ise dünyâ ehline harâmdır. Ve ehlullâha ise bu ikisi de harâmdır. 
(Deylemî, II, s. 230 nr. 3110). 
961 Kasas 28/88: “...O'nun zatından başka her şey yok olacaktır.” 
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nümāyān olmaġla nažar-ı şuhūd-ı vech-i Ĥaķ ve müşāhede-i vücūd-ı muŧlaķ  و من قتله انا
962دیته  mefhūmunu, mıśrāǾ:  

ایزنده معشوق است و عاشق مرده (26)  
neŝr: deyü tercüme ider. Pes ol mecźūb-ı fānįnüñ levĥ-ı żamįri śuver-i aġyārdan Ǿārį 

olmaġla cümleden ġāyib cümle daħı (27) andan ġāyib olup ne kendü ķalur ve ne 

Ǿālem; illā huve’l-bāķį.  

Āh ey esįr-i bend ü zencįr-i Ǿışķ-ı yār! ĦalǾ-i küdūrāt-ı aġyār ve ķamǾ-ı 

hey’et-i āŝār (28) idenlerden bir merd-i merdüm-dįde-i şuŧŧār ne ħūb dimişdür: ŞiǾr:  

 لقد فنیُت عن الغیر لا وجود سواي
 لا نَّ نفي وجودي ثبوته ببقاي

البقاء للعدمانا البقاء ولا  (29)  
 فکیف ا ثبت شیئا بقاًء لا ببقاي

یتمدّ ی ظلاله نور وجهك لواء  
963یلوا تلكباّن  تتمسك لهایبز   

 (30) Menķūldur ki Muĥammed Ebū Naśr Ceybi “Āŝāre maĥv-i küllį var 

mıdur? deyü Ebū SaǾįd Ebu’l-ħayr’dan istifsār itdikde bu rubāǾį ile cevāb virmişler: 

RubāǾį:  

(31) جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست    
جسم همی باید زیستدر عشق تو بی  

  از من اثری نماند این عشق ز چیست
964ون من همه معشوق شدم عاشق کیستچ  

(32) İmdi mertebe-i fenāǿ fi’l-fenā ķayd-ı fenāyı daħı ifnādur velākin her 

fehm-i derrāk bu maǾnāyı idrāk itmez ve ķįl u ķāl ile bilinmez, meger kim bi şarŧi’l-

istiǾdād-ı (33) śūriyye ve maǾneviyye ile envāǾ-ı mücāhedātla pūte-i muĥabbetde 

                                                
962 Kimi öldürürsem diyeti benim. 
963 Masivadan fena buldum artık benden gayrı varlık yok, zira benim varlığımın nefyi onun sübutunun 
bakiliğim olmasındandır. Beka benim, yokluğun bekası yok. Benim bekam olmayan şeyin bekasını 
nasıl isbat edeyim. Yüzünün sancağı nurdur, gölgesi uzar, bu benim sancağım diye eteklerinden 
tutuyorken. 
964 Ebu Saîd: Cismim tamamen göz yaşına döndü ve gözümden aktı, senin aşkında cisimden ve tenden 
vazgeçmek gerek. Benden iz kalmadı, peki bu aşk kimden ortaya çıktı? Madem ben beştan ayağa 
maşûk oldum, peki âşık olan kim? 
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güdāħte olmaķ gerekdür ki ( الذی یسمع به و 34لا يزال العبد يتقرب ا لي بالنوافل حتى ا حبه فاذا احببته کنت سمعه )
965بصره الّذی یبصر به و لسانه الّذی ینطق به  müdānātına irtiķā ve ķurb-i nevāfilden ķurb-i ferāyiż 

evcātına iǾtilā idüp Evĥaduddįn’üñ (35) bu rubāǾįsi ile āşinā ola. RubāǾį:  

 در جستن جام جم جهان پیمودم
 روزی ننشستم و شبی نغنودم

 ز استاد چو وصف جام جم بشنودم
966خود جام جهان نمای جم، من بودم (36)   

neŝr: Çün ki Ǿāşıķ-ı bį-dil bu devlet-i sermedį-i beķāyā nāyil ola الصباح طلع ا َِذا 
967المصباح َعنِ  استغني  ķażiyyesi (37) emr-i muķarrer olur. Āh ey dįde-i āgāh! Pertev-i 

eşiǾǾa-i  ِٰمَواِت َواْلاَرْض 968اَللُّٰه نُوُر السَّ  her kimi ifnā iderse 969ما رایت شیئا الّا و رایت الله معه  müşāhedesini 

(38) ider. Ve 970لا معبود الّا الله و لا هو الّا هو  tevĥįdini söyler. Ve sevāŧiǾ-i bāriķa-i   َمثَُل نُورِٖه َكِمْشكٰوة
971ٖفيَها ِمْصبَاحٌ   işrāķıyla fenā ender fenā ve āteş-i tecellį-i (39) eĥadiyyü’l-cemǾde sermedį 

beķā olan aśfiyādan 972لیس فی الوجود غیرالله  śaǾķası śādır ve hüve hüve şehķası žāhir olup 

deryā-yı ġayb-i hüviyyetden (40) sāĥil-i şehādete, mıśrāǾ: 

ایجمله معشوق است و عاشق پرده    
neŝr: dürleri bedįdār ve gūş-ı esrār-ı Ǿuşşāķa āvįze-i lüǿlüǿ-i şehvār olur. Ħulāśa-i 

kelām, bu medāric-i (41) aǾlāya Ǿurūc ecniĥa-i ceźbeden ġayr ile müyesser olmaz 

deyü Mevlānā Ħudāvendigār buyurur ki ey nūr-ı ĥadįķa-i yaķįn, Çelebį Ĥusāmüddįn, 

[30b] 

  چون نباشد عشق رآ پروآی آو [31-1] (1)

Çün ki sālikde pervā-yı Ǿışķ olmıya, yaǾnį verziş-i Ǿışķa ŧāķati ve fi’l-cümle 

meyl ü muĥabbeti olmıya,  

                                                
965 Kulum benim sevgimi kazanana dek nafile ibadetlerle bana yakınlaşır, ve ben onu sevdiğimde 
onun duyan kulağı, gördüğü gözü konuştuğu dili olurum. 
966 Cem’in dünyâyı gösteren kadehini bulmak için gündüzler oturmadan ve geceleri uyumadan 
dünyayı katettim. İşin sonunda hocadan Câm-ı Cem’in vasfını duyunca, dünyâyi gösteren o kadeh 
asılnda benmişim, anladım.  
967 Gün doğduğunda kandile olan ihtiyaç biter. 
968 Nur 24/35: “Allah, göklerin ve yerin nurudur…” 
969 Hiçbir şey görmedim ki Allah’ı da onunla görmemiş olayım. 
970 Allah’tan başka mabut yoktur, ondan başka o yoktur. 
971 Nur 24/35: “…O'nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre…” 
972 Varlıkta Allah’tan başka bir şey yoktur. 
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پر، وآی آو!آو چو مرغی ماند بی [31-2]   

(2) Ol, murġ-ı bį-per gibi pervāzdan ķaldı, vāy aña kim pā-yı muĥabbeti āb 

u gile peyveste ve ecniĥa-i himmeti şikeste olmaġla murġ-ı rūĥu ķafes-i međįķ-i 

beşeriyyetde (3) maĥbūs ve çāh-ı Ǿamįķ-ı ŧabįǾatde menkūs oldı. İmdi mādām ki 

tābiş-i ceźbe-i  َ973یُّ الَْقيُّومُ ُهَو اَلْح  hestį-i mevhūmu maǾdūm itmeye hümā-yı rūĥ-ı hümāyūn-

bāl (4) hevā-gįr-i evc-i lā-yezāl olımaz. Ĥaķķā ki Seyyid Ǿİmādüddįn’üñ bu güftārı 

maǾnā-yı maĥv-ı estārı işǾār ider. Nažm:  

Refǿ oldı ĥicāb-ı mā sivallāh  

El-ķudretu ve’l-beķāǿu lillāh 

(5) Ġayr oldı helāk vech ķaldı  

Maĥv oldı şu kim bu baĥre ŧaldı 

Ger açuķ ise baśįretüñ baķ  

Gör sende Ĥaķ’ı vü gitme ıraķ 

Çün müǿmine müǿmin oldı mirǿāt 

(6) Mirǿātına baķ gel anda gör źāt  

Gör sen seni kim ne cism u cānsın 

Maķśūd-ı vücūd-ı “kün fe kān”sın 

Her kimse ki esridi bu meyden  

Ĥayy-ı ebed oldı źāt-ı Ĥayy’dan  

(7) neŝr: Āh ey Ǿāşıķ-ı ser-bāz ve yār-ı muvāfıķ-ı ĥicāb-endāz, çün ki 

Mevlānā Ħudāvendigār bāl-i şehbāz-ı himmetlerin bāz ve evc-i lā-mekāna pervāz 

idüp Çelebį Ĥüsāmüddįn’üñ (8) niyāzıyla esrār-ı miǾrāc-ı rūĥāniyye ve fenāǿ-i śırf ile 

nāyil olacaķ medāric-i menāhic-i vaĥdet-i źātiyyeye müteǾalliķa eśnāf-ı rumūz-ı 

ħafiyye ve laŧāyif-i kunūz-i (9) ġaybiyye ibrāz itdi ise maĥrem-i rāz olan hestį-

bāzlaruñ silsile-i şevķleri ihtizāza gelüp, beyt:  

 کانچه گوید بود همه حالش

                                                
973 Bakara 2/255: “...Diridir, kayyumdur…” 
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974حالش افزون بود خود از قالش (10)  
neŝr: beyti ile zemzeme-perdāz oldılar. Velākin Ǿışķa dem-sāz olmıyan baǾżı nā-

sāzlar, mıśrāǾ: 
975که شنید اینچنین هوا و هوس؟   

(11) deyü velvele-endāz olup maǾānį-i müstaķįmeyi fehm-i nā-dürüstleri gibi saķįm 

görmekle ism-i raķįb-i lisān-ı ġayret ile 976َيا اَرُْض اْبَلٖعى َماَءِك َوَيا َسَماءُ اَقْلِٖعى  kerįmesini semǾ-i 

hūş-i Ħudāvendigār’a ħafiyyeten ķırāǿat idüp ayıtdı: Yā Mevlānā, bundan aķdem ħod 

mıśrāǾ:  

  پس سخن کوتاه باید والسلام
(13) deyüp ħatm-i kelāma niyyet itmiş iken ĥālā bir vechle keşf-i esrār itdüñiz ki 

buħār, biĥār-ı Ǿışķdan āsumān-ı menįǾ-i ķalbe śuǾūd ve meydān-ı vasįǾ-i śadre (14) 

nüzūl iden ķaŧerāt-ı mütetābiǾa-i emŧār-ı envār ve Ǿuyūn-ı elfāždan cereyān iden 

enhār-ı esrār tenūr-ı sįne-i müstemiǾįnden tefeccür idüp ŧūfān-ı (15) fenā kevn u 

mekānı iġrāķ ve āteş-i Ǿışķ-ı Ħudā cihān u cihāniyānı iĥrāķ eyledi. Şimdengirü ketm-

i esrār idiñiz, zįrā pįş-i aġyārda ketm-i esrār itmek (16) Ǿārifān-ı āgāhuñ Ǿādet-i 

me’lūfeleridür, nitekim dimişlerdür: Nažm:  

 سر حق اولیا نهان دارند
پیش اغیار بر زبان نارند    

 گر نمایند سر به خلق عیان (17)
977شود اندر زمان جهان ویران   

neŝr: bā ħuśūś müteraķķıb-ı furśat niçe ĥarf-gįrler olduġı maǾlūm-i şerįfüñizdür, 

felihāźā, mıśrāǾ:  

978گو سخندیوار گوش دارد و ا هسته   
(18) dimişlerdür. Bāri, şimdeñśora pįş ü pes riǾāyet olunup ĥaddden tecāvüze cürǿet 

olunmasa śafā-yı vaķtiñize enseb fehm olunurdu deyü vāķiǾ (19) olan suǿāl-i 

muķaddere bi-ŧarįķi’l-cevāb buyururlar ki “Ey merāsim-i naśįĥati riǾāyet iden iħvān-ı 

                                                
974 Dedikleri hâlindendir, kâlinden değil. Onun hâli kâlinden fazladır.  
975 Böylesi hevâ ve heves hiç gören duyan oldu mu? 
976 Hud 11/44: “Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu…” 
977 Evliyâ Hakk’ın sırrını gizli tutar ve ağyâr yanında dile getirmez. Bu sırları halka âşikâr eder etmez 
dünyâ vîrân olur.  
978 Duvarın kulağı var, yabvaş konuş! 
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ŧarįķat! Ĥaķķā ki benüm ĥimāyetim bābında olan mertebe-i uħuvvetde (20) luŧf ve 

mürüvvetiñize lāyıķ olanı dirįġ itmeyüp ŧarįķ-ı selāmete delālet itdüñiz, velākin  

 من چگونه هوش دآرم پیش و پس [32]

  چون ندآرد نور یارم پیش و پس

(21) Çün ki yārimüñ nūruna pįş ü pes olmaya, pes ben pįş u pese ne gūne 

hūş ŧutarım?” YaǾnį benüm lisānımdan śudūr iden esrār-ı celįle bilā maǾiyyet (22) ve 

iŝneyniyyet ġayb-i hüviyyetde fenāǿ-i muŧlaķ ve bāķį-i bi’l-ĥaķķ olduġuñ āŝār-ı 

cemįlesi ve deryā-yı mevvāc-ı Ǿışķuñ iķtiżāsıdur. Bu mertebede ħod Ǿiķāl-i (23) Ǿaķl 

güseste ve hestį-i mevhūm Ǿadem-i aślįye peyveste ve sırr-ı eniyyet tįġ-ı belā’-i 

muĥabbet ile bürįde ve küşte ve taǾayyünāt-ı keŝerāt derā-yı vaĥdetde gümgeştedür. 

(24) Bundan aķdem ħod, nažm:  

کندنی حدیث راه پرخون می  
کندهای عشق مجنون میقصه  

neŝr: deyüp vāķiǾ ĥāli iǾlām itmiş idik.979 Pes bu mişkāt-ı (25) nūriyyede pertev-

endāz-ı Ǿibāret olan kelimāt-ı rūĥiyye, nažm:  

 هرچه گوید ا ن پری گفته بود
980زین سری زان ا ن سری گفته بود  

neŝr: vefķınca, (26) şecere-i Mūsā’dan śādır olan nidā-yı Įzed-i müteǾāl gibi miśbāĥ-ı 

zücāc-ı Ǿışķdan zāhire ve rūşen-i dürrį-i źevķden bāhire olmışdur. (27) Fānį-i fi’l-

ĥaķķ ve nūr-ı muŧlaķda cihet olmaz, pįş u pes ise cihet iǾtibārıyladur ve ķuddām ve 

ħalf şol yirde taśavvur olunur ki aña ibtidā ve intihā (28) iǾtibār oluna ve dāħil-i şeş-

cihet ola. Nūr-ı tecellį-i eĥadiyü’ź-źāt ħod cihetden münezzeh ve ĥayyizden 

muķaddesdür.  ٖفى ُزَجاَجة  اَلزَُّجاَجُة َكاَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّى  يُوقَُد ِمْن َشَجَرة  ُمَباَرَكة  ( 29)َمثَُل نُورِٖه َكِمْشكٰوة  ٖفيَها ِمْصَباٌح اَلِْمْصَباُح
بِيَّة   981َزْيتُونَة  َلا َشْرقِيَّة  َوَلا َغْر  kerįmesi ħod lā-ezeliyyetin ve lā-ebediyyet ile tefsįr olunup (30) 

ĥall-i işkāl itmişdür. Pes her kim ki ol şecere-i śamediyyetden nūrun Ǿalā nūrin 

                                                
979 Bkz 25b. 
980 Ne söylerse perinin söylediğidir. Bu yanda söylediği o yandan söylenmiştir. T.M. IV/2114; Y.K.M. 
IV/2107 
981 Nur 24/35: “...O'nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam 
fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya 
ait olan zeytin ağacından tutuşturulur…” 
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zeytini çeşįde ķıla keyfiyyet-i fenāǿ-i fenāǿ şuǾūr ve lā-şuǾūru bir vechle (31) maĥv 

ve nā-peydā ider ki ezel Ǿayn-ı ebed ve ebed Ǿayn-ı ezel olup pįş u pes ķaydları 

şikeste ve cihāt-ı sitte bendleri güseste olur. İmdi yārān-ı śafāya (32) nühüfte olmıya 

ki hūşumuz Ǿışķa dūş olmış ve zeytūne-i ķalbimüz anuñ nārına yanmışdur; pes ü pįş-i 

farķından ķalmışdur. Siz daħı bu hūşa maĥrem olmaķ (33) dilerseñiz şerāb-ı fenādan 

bį-hūş olup, nažm:  

Beş ĥavās u şeş cihetden ķıl güźer 

Bulmaķ isterseñ ĥużūr-ı ķalb eger 

Genci var vįrānede eyle ŧaleb 

(34) ǾAķlı gel dįvānede eyle ŧaleb 

neŝr: Āh ey dil-i şeydā dįvāneden murād şol cünūn ile mecnūn olandur ki bu 

beytüñ mā-śadaķı olan mecānįn-i (35) efrāddan ola. ŞiǾr:  

همنمجانین الّا اّن سّر جنو   
982عجیب علی ابوابهم یسجد العقل  

Neŝr: Ħulāśa-i kelām fikr u hūşu pes ū pįşe peyveste ve esrār-ı (36) deryā-

ħurūşu aġyārdan nühüfte eylemek anlaruñ kārıdur ki kişver-i dillerinüñ emįri ħıred-i 

dāniş-kįş ve müdebbir-i umūru fikr-i dūr-endįş ola. ǾĀşıķ-ı bį-hūş (37) ħod ĥarįķ-ı 

nār-ı tecellį-i ġayb-i hüviyyet ve ġarįķ-ı deryā-yı envār-ı eĥadiyyet olup mecālį-i 

mežāhirde cemāl-i vaĥdetden ġayra nažar itmez ve pįş u pes ķaydına (38) bend 

olmaz ve güft ü şinįdi Ǿışķ u muĥabbetden ġayrı olmaz. Pes vücūd-ı Ǿāşıķda Ǿışķ 

ĥākim-i muŧlaķ olıcaķ lā-maĥālete,  

 عشق خوآهد کین همه بیرون کند [33-1]

(39) ǾIşķ istidǾāsı budur ki bu kamu sözler žuhūra gele, pes, beyt:  

اندصفتم داشتهدر پس ا یینه طوطی  
983گویما نچه استاد ازل گفت بگو می  

                                                
982 Delidirler fakat deliliklerinin sırrı acayiptir, zira akıl secde eder kapılarında. 
983 Aynanın arkasında beni papağan gibi tutmuşlar, Ezelî hoca ne diyorsa aynısını tekrar ediyorum. 
Hâfız, Dîvân, Haz. Sâye, Tahran, Neşr-i Kârnâme, 1395, gazel nr. 369, s. 449 
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(40) ŧıbķınca āyįne-i dilde cilve-endāz olan üstād-ı Ǿışķ her ne taǾlįm iderse ŧūŧį-i 

zebān anı söyler. Dil daħı dile āyįne düşer, āyįne ħod (41) derūn-ı śāfında pertev iden 

maǾnāyı ižhār ider. Ĥaķķā ki  

ینه غماز نبود چون بود؟ [33-2]  آ 

Āyįne ġammāz olmıya nice olur. YaǾnį āyįne olmamaķ lāzım gelür.  

[31a] (1) Pes çün ki dil mirāt-ı cemāl-nümāy-ı źāt-ı sermedįyyü’ś-śıfātdür, 

dil daħı dile mirǿātdur. Pes lā-cerem esrār-ı muĥabbet dilden dile pertev idüp gūş-ı 

hūş (2) daħı mirǿāt-ı zebāna nažar itdikde dilden pertev iden cemāl-i maǾnāyı śuver-i 

müstaĥsine-i Ǿibārātla müşāhede ider ve ĥüsn-i cemāli dilden dile düşer [ammā özge] 

temāşādur ki (3) tįre-dil olan ġāfiller zevraķ-ı endįşeleri girdāb-ı ĥayretde ser-geşte 

ve mellāĥ-ı ħıred-pįşeleri ümmįd-i necātdan güseste olup āheste āheste ayıtdılar: (4) 

“Yā Mevlānā! Ol taǾrįf ve tavśįf itdügiñüz āyįne ħod bizde daħı mevcūddur, ne āceb 

ġammāz degildür?” Mevlānā Ħudāvendigār daħı bu suǿāle cevāb içün (5) buyurdular 

ki ey tįre-dil,  
ینهء جانت آز آ ن غماز نیست [34-1]   آ 

Senüñ mirǿāt-ı cānuñ ol sebebden ġammāz degildür ki  
  زآنک ژنگار آز رخش ممتاز نیست [34-2]

(6) Zįrā ki ruħ-i gülgūn-ı cān jengārdan mümtāz degildür, yaǾnį jengār-ı mā-

sivā vech-i mirǿātdan zudūde olmamışdur, imdi mādām ki cām-ı cenān-ı cemāl-

nümā-yı cānān (7) śayķal-i ĥubb-i Yezdān ile śıķāle olunmıya śuver-i ĥaķāyıķ-ı 

maǾānį çehre-güşā olmaz. Ħuśūśen terāküm-i küdūrāt-ı keŝerāt bir mertebeye vara ki, 

beyt:  

ها خوردن گرفتا هنش چون زنگ (8)  
984گوهرش را ژنگ گم کردن گرفت  

neŝr: vefķınca śıķāle-peźįr olmayup baĥr-i küdūrāt ve deryā-yı žulümātda ġarķ 

olmaġla (9)  ٌىٍّ َيْغٰشیُه َمْوٌج ِمْن فَْوقِٖه َمْوٌج ِمْن فَْوقِٖه َسَحاب 985اَْو َكظُلَُمات  ٖفى َبْحر  لُجِّ  feĥvā-yı kerįmi üzre bį-

ħulūś ve ŧaviyyet ve bilā-śıdķ-ı niyyet maĥż-ı ġaflet ile olan (10) aǾmāl ve ŧāǾātüñız 

                                                
984 Paslar demirini yemeye ve cevherini eksiltmeye başladı. T.M. II/3394; Y.K.M. II/3363 
985 Nur 24/40: “Yahut (inkârcıların küfür içindeki hâlleri) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. (Bir 
deniz ki) onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var…” 
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ġarķ-āb-ı lücce-i žulumāt-ı ĥubb-i dünyā olduġıçün emvāc-ı sumǾa ve ārāt ve anuñ 

fevķinden emvāc-i ĥubb-i cāh u ĥaşmet ve ŧaleb-i ŝervet (11) ve riyāset ve anuñ 

fevķiden suĥub-i şirk-i ħafiyy ve ene’iyyet bürimişdür ve žulümāt-ı ġaflet ve 

muķteżiyāt-ı ŧabįǾat ve ĥubb-i şehvet ber feĥvā-yı ( َبْعُضَها فَْوَق َبْعض  12ظُلَُماٌت )986  terāküm 

itmekle ber mıśdāķ-ı 987اَِذا اَْخَرَج يََدُه لَْم يََكْد َيرٰیَها  ruǿyet-i felāĥ-i ĥāl ve müşāhede-i necāĥ-ı 

me’āl ümniyyesiyle dest-i saǾy ve (13) ķaśdıñız iħrāc itseñiz žulumāt-ı mütetābiǾa-i 

mezbūrenüñ terākümden dįde-i Ǿaķluñız enmele-i Ǿazįmetiñizi görmege ķādir olmaz. 

Zįrā ber-feĥvā-yı ġarrā-yı (14)   988َوَمْن لَْم َيْجَعِل اللُّٰه لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن نُور  şöyle ki Ǿinde ķısmeti’l-

envār eşiǾǾa-i nūr-ı tecellį-i Perverdigār merāyā-yı ķulūba pertev-endāz-ı āŝār 

olmıya. (15) Derdā ve ĥasretā ki ber vefķ-ı  989من اخطاه فقد ظلّ و  bį-nūr ve tįh-i ġavāyetde 

mehcūr ķalup žulumāt-ı ġavāşį-i beşeriyyeden iħrāc ider bir nūr daħı yoķdur. (16) 

Bizde ħod nūr-ı Ǿaķl mevcūddur dirseñiz žulumāt-ı meźkūre izālesine nūr-ı Ǿaķluñ 

ķuvveti yoķdur, elĥāśıl ber mūceb-i  ُ990َيْهِدى اللُّٰه لِنُورِٖه َمْن َيَشاء  (17) ķuvvet-i iħrāc nūr-ı 

Ħudā’ya maħśūś olup meşiyyet-i ezeliyye ol nūr-ı hüdā ile Ǿibād-ı aśfiyāsından her 

ķanķısınuñ miśbāĥ-ı sırrını įķād iderse zücāce-i (18) ķalb ve mişkāt-ı kālbedi kevkeb-

i dürrį gibi dıraħşān ve eşiǾǾa-i bāriķası rūşenān-ı ĥavāssden lemeǾān ider. Ve ber 

feĥvā-yı 991َواَْشَرقَِت اْلاَرُْض بِنُورِ َربَِّها  (19) arż-i beşeriyye küdūrāt-ı ŧabįǾiyyeden pāk ve işrāķ-ı 

nūr-ı ĥaķįķat-ı Muĥammedįyye’den tābnāk olup tecelliyāt-ı ilāhiyyenüñ 

tetābuǾundan  992و بی ینطق( 20)فبی یسمع و بی یبصر  maķāmı müteĥaķķaķ olur. Āh ey dil-i āgāh, 

ol nūr-ı hidāyete sebeb-i vuśūl mücerred Ǿibādet olmayup belki ber feĥvā-yı kerįme-i 

993ٰذلَِك فَْضُل اللِّٰه يُْؤٖتيِه َمْن َيَشاءُ   (21) ħāliķu’l-arżi ve’s-semā’ kemāl-i fażl u iĥsānından diledügi 

Ǿibādına iǾŧā buyurur.  

Münācāt:  
 كو لکننی اقف علی باب عّز  كته الی( علّی حّق فلم استطع کمال تادی22) كحّق فاطلبه منك و ل كاللهم انّه لیس لی علی

ك و بساط رحمتك و بنور وجه ك( یا کریم یا واسع اسئل23یا عزیز یا غنی ) كو امّد کّف الفقر والفاقة لوسع عطاء كو کرم كو غنا
( صفوة خلقك و سّر علمك ان تنزع من انفسنا حّب 23بمحمد نبیّك الّسید الکامل الفاتح الخاتم نور الانوار المعارف سّر اسرار العوارف )

طع بیننا و بین ( الّذی لایطّلع علیه احد غیرك و اق24الّدنیا والشهوة والهوی والّسمعة والرّیا والشك والشرك الخفی و هب لنا الاخلاص )

                                                
986 Nur 24/40: “Karanlıklar üstüne karanlıklar.”  
987 Nur 24/40: “İnsan, elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez.”  
988 Nur 24/40: “Kime Allah nur vermezse, onun için nur diye bir şey yoktur.” 
989 Hata eden dalalete düşmüştür. 
990 Nur 24/35: “Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir.” 
991 Zümer 39/69: “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır.” 
992 Benimle duyar, benimle görür, benimle konuşur. 
993 Cuma 62/4: İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. 
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( الخلوة معك والعزلة عّما سواك و ایّدنا فی 25کل قاطع یقطع بیننا و بینك و قّدسنا من اوصاف بشریّیاتنا و عافنا من کّل علّة و هب لنا )
جمالك و جلالك و افننا ( و اسرارنا فی انوار 26استغراق رویة نور ذاتك بنور المعرفة والمشاهدة و اغرق نفوسنا و عقولنا و قلوبنا و ارواحنا )

( شراب محبتك و امخ صفاتنا بانوار 27فی نور التّوحید وابقنا بك و احجب ابصارنا بانوار جمالك عن مشاهدة الاغیار و اسقنا من )
و هو یا هو من هو ( یا من ه28صفاتك و کن لنا سمعاً و بصراً و لساناً و یداً و مویداً یا سمیع یا بصیر یا اّول و یا ا خر یا باطن یا ظاهر )

994یا من لیس الّا هو، یا جابر العظم الکسیر، منك بدانا و بك قمنا و الیك المصیر فنعم المولی و نعم النّصیر.   

Nažm:  

(30) Ey Ħudāvend-i zemįn u āsumān  

Pādişāhā! Āşikārā vü nihān,  

Raĥmetüñ deryāsına yoķdur kenār  

Fażl u iĥsānuñ-çün ey Perverdigār!  

(31) ǾĀlimā! Ǿİlm u kemālüñ ĥaķķıçün 

Mālikā! Ǿİzz u celālüñ ĥaķķıçün  

Aĥmed-i muħtār u ǾĮsā ĥaķķıçün 

Nūĥ u İbrāhįm u Mūsā ĥaķķıçün 

(32) Enbiyā vü evliyā Ķurǿān ĥaķı,  

Encüm ü eflāk u çār erkān ĥaķı,  

ǾĀşıķ-ı śādıķlaruñdan ķıl bizi 

Ħidmete lāyıķlaruñdan ķıl bizi 

(33) Ķulluġundan ġāfil itme bir nefes 

                                                
994 Allah’ım benim senin üzerinde hakkım yok ki talep edeyim, fakat senin üzerimde hakkın var fakat 
onu kemali veçhile eda edemedim, fakat ben izzet, cömertlik ve zenginlik kapında durup fakir ellerimi 
sana açıyorum senin kereminin genişliğine sığınıyorum ey Aziz ey Gani ey Kerim ey Vasi, nurunun 
hürmetine, geniş rahmetin hürmetine, ve resulün el-kamil, el-fatih ve son peygamber olan marifet 
nurlarının nuru, ariflerin sırrı, yaratılmışların en seçkini, ilminin sırrı olan Hz Muhammet yüzü suyu 
hürmetine kalplerimizden dünya sevgisini, şehveti ve hevayı, gösterişi ve riyayı, şüphe ve gizli şirki 
sök at, bize kendinden başkasının bilmediği bir ihlas nasip et, Bizim aramızı açan her şeyle bizim 
aramızı aç, bizi beşer oluşumuzdan kaynaklı evsafımızdan takdis et, her illetten bize afiyet ver, bizi 
seninle halvette kıl, senden başkasından uzlet nasip et, zatının nurunu marifet ve müşahede nuruyla 
görmek için bizi destekle, nefslerimizi,akıllarımızı, kalplerimizi, ruhlarımızı ve sırlarımızı cemal ve 
celalinin nuruna daldır. Bizi tevhid nurunda yok et, bizi kendinle baki kıl, ağyara karşı gözlerimize 
cemalinin nurundan perdeler indir. Bize muhabbet şarabından sun, bizim sıfatlarımızı kendi 
sıfatlarında erit, bize duyan, gören, konuşan ol, bize el ol destekçi ol ya Semi ya Basir ya Evvel ya 
Ahir ya Batın ya Zahir, ey O ancak o olan, ey o ancak o olan, ey ondan başkası olmayan, ey kırık 
kemiği bitiştiren, seninle var olduk, seninle kaim olduk, dönüş sanadır, ne güzel mevlasın ne güzel 
yardım edensin.. 
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Ey ķamu düşmüşlere feryād-res 

Ķoma kim ķul olavuz nefsimüze 

Himmet-i Ǿālį naśįb itgil bize 

(34) Saña āsāndur ķul āzād eylemek 

Ķayġulu göñülleri şād eylemek 

Ķullaruñdan śay bizi ey źü’l-celāl 

Ķuluñ olmaķdur kemāl-i ehl-i ĥāl 

(35) Bu duǾāmız müstecāb it yā Mucįb 

Reşş-i envār it bedįdār-i ĥabįb 

neŝr: Āh ey ŧālib-i ĥaķķānį ve Ǿāşıķ-ı sübĥānį! ǾĀrifān-ı rabbānį, beyt: 

  ا یینه صاف باید تا یار را نماید (36)
995کن! ا یینه را جلا ده، یعنی صفا طلب  

buyurmışlardur, pes sen daħı cemǾiyyet-i ħāŧır ile dergāh-ı eĥadiyyet ve bārgāh-ı (37) 

śamediyyete cebįn-sāy-ı meskenet olup laĥm-i śanavberį-i žulmānįyi pertev-i eşiǾǾa-i 

envār-ı ceźebāt-ı Yezdānį ile mirǿāt-ı mücellā-yı cemāl-nümā-yı rabbānį itmege (38) 

istidǾā-yı Ǿināyet-i rabbānį eyleyesin. Zįrā kitāb-ı kerįm-i sübĥānįde  َيْوَم َلا َيْنَفُع َماٌل َولَا َبنُوَن
996اِلَّا َمْن اَتَى اللَّٰه بَِقْلب  َسٖليم    buyurulmışdur. Ve selāmet-i ķalb (39) āteş-i Ǿışķla ħas u ħāşāk-i 

vücūdu yaķup maĥv-i keŝerāt ile ĥuśūle gelür ve āteş-i Ǿışķ daħı āteş-zene-i zebāndan 

žuhūr iden şerāre-i źikrullāh ile ĥuśūle (40) gelür. Kemā ķāle śallallāhu Ǿaleyhi ve 

sellem:  ا ِنَّ ِصَقالََة 997الُْقلُوِب ِذْكُر اللَّها ِّن لُِكلِّ َشْيء  ِصَقالًَة َو  ammā bir vechle źikr ki ġaflet ve nisyāndan 

teħallüś ola, kemā ķįle: (41) 998الذکر هو تخلص من الغفلة والنّسیان  yoħsa mücerred sįśad u panśad 

deyü sübĥa-i sümǾa ve riyā ile taǾdād-ı esmāǾ źikr olmaz. Zįrā źikr nisyān 

muķābilidür, [31b] (1) kemā ķāle teǾālā:  َ999َواْذُكْر َربََّك اَِذا نَٖسيت  ve bilcümle vuķūǾ-i źikr, 

mādūn-ı Ĥaķķ’ı ve nefsüñi ferāmūş ile olur. Pes vech-i meşrūĥ üzre źikre iştiġāl 

olunduķda, nažm:  

                                                
995 Yâri göstermek için ayna saf olmalıdır. Aynayı parlat, yani safâ talep et!  
996 Şuarâ 26/88: "O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!" "Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka." 
997 Her şeyin cilası ve parlatıcısı vardır, kalbin cilası ise Allah zikridir. 
998 Zikir gaflet ve isyandan kurtuluştur. 
999 Kehf 18/24: “...Unuttuğun zaman Rabbini an…” 
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(2) İre ĥaķķānį vücūd andan saña keşf ola ĥāl  

Kim odur meźkūr u źikr u źākir-i eźkār-ı Ĥaķ 

neŝr: mażmūnı üzre źikrüñ evcāt-ı derecāt-ı źikr-i ĥaķįķįye irtiķā ider ve ol ĥālde (3) 

mirǿāt-ı dilde kemāl-i tecliye ĥuśūle gelmekle şuhūd-i źikrden daħı mücerred olup 

źikr-i Ĥaķ’da źikr sen olursun. Kemā ķāle ehli’t-taĥķįķ: 

1000.ذکره مع بقائه یف الّذاکر افتراء ومعرفةُ من شهود ذکرك،  ( ایّاك، والتخلّصُ 4) الحقِّ  ذكرِ  شهودُ  ;یقي، و هوالذکر الحق  

yaǾnį źikr-i ĥaķįķį ittiĥād-ı maǾnevį-i źākir ve meźkūr ve źikrdür ki źikr-i meźkūr ile 

(5) mirǿāt-i dil-i źākir iŝneyniyyetden berį ve şuǾūr-ı ene’iyyetden Ǿurį olup maǾşūķ-ı 

ĥaķįķį dil-i pür-nūr-ı Ǿāşıķa nažar itdikde kendü cemālin temāşā ķılup  لیس فی الّدار غیرنا
1001دیّار  ve maǾnā-yı  ِار 1002لَِمِن الُْمْلُك الَْيْوَم لِلِّٰه الَْواِحِد الَْقهَّ  āşikāre olmaġla sırr-ı sırr-ı sırr-ı Ǿāşıķdan 

bį-iħtiyār, nažm:  

ایجمله معشوق است و عاشق پرده  
ایزنده معشوق است و عاشق مرده (7)  

neŝr: zemzemesi bedįdār olur. Āh kim bu devlet-i sermedįye vuśūl pįr-i kāmilden 

müsteǾār olan neye demsāz olmadıķça (8) ĥuśūle gelmedigiçün cümleden evvel anuñ 

taĥśįli vācibdür. Yazıcızāde Muĥammed Çelebį anuñ içün dimişlerdür, 

Muĥammediyye:  

Yegāne śavmeǾa mescid çü maķśūdumdur ol mürşid 

(9) Gerek her yüze yüz uram görem anı mecālįden 

Zihi muķbil şu ķuldur kim ola ķatında ol maķbūl  

Zihi ķābil o ķābil kim diye mevle’l-mevālįden 

(10) Śūn ey sāķį mey-i bāķį baña gül ĥüsnü bāġından 

Ki iksįr-i ĥayāt içem ben ol cām-ı zülālįden  

Anuñ sevdāsını bulam geçem sevdā-yı sevdādān  

(11) K’o sevdāyı bulan geçdi bu sevdā-yı melālįden 

                                                
1000 Hakiki zikir, hakkın seni zikretmesi şahitliğidir, senin onu zikretme şahitliğinden kurtulmandır ve 
zikredenin zikrine rağmen bakiliğe öykünmesi iftirasını bilmektir. 
1001 Bu diyarda bizden başka kimse yok. 
1002 Mü’min 40/16: “...Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti 
altında tutan Allah'ındır.” 
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Çün anuñ derdi devrinde bulupdur silsile cānım 

Geçer fikrim teselsülden çıķar devr-i muĥālįden 

(12) Ve bilcümle ittifāķ-ı ārā-yı ehl-i muĥabbet bunuñ üzerinedür ki mādām 

ki sālik-i ŧarįķat, ol sāķį-i bezm-i vaĥdetüñ dest-i himmetinden şerāb-ı muĥabbet (13) 

nūş itmedikçe ĥarem-serā-yı vuślata duħūle ruħśat olmaz. Feliźālik şemǾ-i cemǾül’l-

Ǿāşıķįn Mevlānā Celālüddįn daħı “Ǿāşıķ şoden-i pādişāh ber kenįzek” (14) deyü bir 

Ǿaceb ķıśśa rivāyet ve žımn-ı ĥikāyetde ol pįr-i ŧarįķatüñ feryād-resligine işāret 

buyururlar. Velākin źikr olunan beyāna ķable’l-mübāşere, Meŝnevį-i Şerįf (15) şeş 

mücelled olduġına ĥikmet nedür, baǾżı nüket-i Ǿıyān ve “Yedi cild olmaduġı 

Mevlānā Ħudāvendigār tekmįl-i aŧvār-ı ŧarįķat itmedügüne delālet ider.” (16) 

diyenlerüñ ĥamāķatlerüñ beyān idelim ki siz daħı anlaruñ ne maķūle ħar olduķların 

bilesiz.  

Pes Ǿilm-i şerįfe nihān olmıya ki Meŝnevį’nüñ her bir beyti cām-ı cemāl-

nümā-yı (17) vaĥdet ve Mevlānā Ħudāvendigār’uñ kemāl-i vuślatlarına birer āyet 

iken, ĥālāt-i Ǿuşşāķdan bį-ħaber ve cān u dilleri pür-keder baǾżı ħįre-baśarlaruñ 

mekmen-i (18) evhām-ı fāsidelerinde muħtefį olan ġaylān-ı efkār-ı kāsideleri,  لیس عنده
1003طائل  ķabįlinden olan ħayālāt-i fāsidelerine envāǾ-ı śuver-i bāŧıle (19) taśvįr itmekle, 

“Meŝnevį altı cild olduġına bāǾiŝ budur ki Mollā-yı Rūmį mertebe-i nefs-i 

merđiyyede ism-i ķayyūm ile ķalup evc-i śāfiyeye (20) teraķķį itmemişdür ve belki 

nihāyet-i ŧavr-ı ħāmis ve bidāyet-i ŧavr-ı sādis olan berzaħ-i ceźbeden geçmeyüp 

murġ-ı istiǾdādı evc-i ŧavr-ı sābiǾa (21) uçmamışdur.” deyü envāǾ-ı türrehāt söylerler. 

Ĥāl ān ki ħayşūm-ı cānları zükām-ı ĥırmān ile muħtell olmaġla cenāb-ı 

Ħudāvendigār’uñ fevāyiĥ-i miskiyye-i kelimāt-i (22) ķudsiyyelerinden bir şemme 

istişmām itmemişlerdür. Belki bį-ħˇāb u ħoreş yubūset ile iħtilāl-i dimāġdan ĥuśūle 

gelen ġalebe-i sevdā ve heyecān-ı efkār-ı mā-sivā ile (23) eyledikleri perįşān ve 

bįhūde ĥarekāt-ı caǾliyye ve şaŧaĥāt-ı rediyyelerine iķtiżā’-i ceźbedür zuǾmıyla niçe 

şeyd u cunūna vecd u ĥāl taǾbįrini Ǿurf iderler (24) ve mücāhedeleri taśavvurāt-ı 

bāŧıle üzerine mübtenį ve bį-esās olmaġla birķaç gün içinde ķuvāllarına żaǾf ve 

ŧaleblerine kesel ŧaŧarruķ idüp (25) mücāhede ve riyāżātdan ferāġat ve buķūr-ı 

nefslerini efser-bend-i āħūr-ı nefs ve ŧabįǾat idüp pįş-nihād-ı Ǿalef-i şehvet olmaġla 

ser-nihāde-i ħˇāb-ı ġaflet (26) olduķlarında yubs-i dimāġdan hüveydā olan śuver-i 

                                                
1003 Onun bir yüceliği yok. 
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bāŧıle-i ħayāliyye nā-peydā olur ve buña beķā baǾde’l-fenā deyü iftirā idüp gözleri 

baġlu ester-i āsiyāb gibi (27) çarħ-ı ŧabįǾatde devr idüp dāyire-i behįmiyyetden 

ħurūca ķādir olmazlar ve menzil aluruz deyü ha ŧurmaz yelerler.   بعد  رِ وْ حَ عوذ بالله من الا
1004رِ وْ الكَ   

 Ve Ǿaceb budur ki (28) śūretā ħalvet idüp metāǾ-ı sümǾaları śātılmaķ içün 

sūķ-ı keŝretde dükān-ı Ǿuzlet açarlar ve elsine-i nāsda mažınne-i kerāmetdür deyü 

şöhret (29) bulduķların kendülere sermāye-i cemǾiyyet bilüp, nažm:  

Bahālu śūf alur dikdirir ince  

Muŧavvaķ kesdirir biçdirir anca  

Ziyāret olunup Ǿizzet bulalar 

(30) DuǾāsın alalar ħidmet ķılalar 

Göreler ħalķ aña taǾžįm ideler 

Öñine ardına düşüp gideler 

Diler maķbūlı ola ħāś u Ǿāmuñ  

Yeler ardınca dāyim nįk-nāmuñ  

(31) Neŝr: Pes bu ĥāl ile ben ceźbe ve Ǿışķı yutdum ve anları ŧavr-ı ŝāliŝ ve 

ŧavr-i ħāmisde ķoyup ilerü geçdim, Manśūr ile Mevlānā fülān ŧavrda ķalmışlar, (32) 

ĥayfā ki benüm zāmānuma muśādefe ideler idi anları ol dāyireden geçürürdüm deyüp 

lāf-ı güzāf iderler velākin ol nādire-i zamān ve žarįf-i cihān (33) Meŝnevį’nüñ bir 

maĥallinde anları rüsvā-yı Ǿālemiyān idüp buyurmışlardur ki, Meŝnevį:  

 از خدا بویی نه او را نی اثر
دعویش افزون ز شیث و بوالبشر   

 دیو ننموده و را هم نقش خویش  (34) 
   بیشگوید ز ابدالیم و   او همی

 حرف درویشان بدزدیده بسی 

                                                
1004 İlerledikten sonra gerilemekten Allah’a sığınırım. 
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   1005تا گمان ا ید که هست او خود کسی

نوا از نان و خوان ا سمان   بی (35)  
 پیش او ننداخت حق یک استخوان

ام   او ندا کرده که خوان بنهاده  
     ام  نایب حقم خلیفه زاده

دلان پیچ پیچ الصلا ساده (36)  
   1006تا خورید از خوان جودم سیر هیچ

ی فردا کسان   ر وعدهسالها ب  
   1007گرد ا ن در گشته فردا نارسان

 نیست چیره، چون تو را چیره کند؟  (37) 
1008نور ندهد مر تو را تیره کند  

Neŝr: İmdi benüm rūĥum! Bāyezįd-i Bistāmį ve Ĥüseyn bin Manśūr el-

Beyđāvį ve Celālüddįn (38) e’r-Rūmį ve bunlaruñ emŝāli muķarrebān-ı bārgāh-ı 

ķayyūmį olanlaruñ bį-leb u dehān nūş-ı cān itdükleri şerāb-ı tecelliyāt-ı ĥubb-i 

Yezdānį ve ħāşāk-i (39) hestįlerin iĥrāķ ve bį-nām u nişān iden ceźebāt-ı raĥmānį, ol 

dūġ-ħordelerüñ gümān itdükleri beng-i ħayālāt ve emānį degildür. ǾUrfį: 

ق مچین معرکه ای عقل فضولبر در عش (40)  
 طفل را شیوه بازیچه حرام است اینجا

 عشق بنشست ز پا در ره جویایی قرب
1009ک خرام است اینجابزاغ اندیشه همان ک  

                                                
1005 Onda Tanrı’nın kokusu da, izi de yoktur ancak Şit’ten de Adem’den de daha çok iddialıdır! Hatta 
şeytan bile kendi suretini ona göstermemişken “Biz abdaldan daha üstünüz,” der. Kendisini adamdan 
saysınlar diye dervişlerin nice sözlerini çalmıştır. T.M. I/2281-84; Y.K.M. I/2272-2274. 
1006 Nüshada: سر مپیچ 
1007 Gökyüzünün ekmeğinden ve sofrasından nasipsizdir, Hak ona bir kemik bile atmamıştır! Ancak o, 
“Sofra kurdum, Allah’ın nâibiyim, halife oğluyum!” der. “ Ey saflar! Hadydi gelin de açtığım 
sofradan doyunca “hiç” yiyin!” diye seslenir. İnsanlar yarın vaadiyle o sofranın etrafına toplanır, yıllar 
geçer ancak o yarın bir türlü gelmez. T.M. I/2285-88; Y.K.M. I/2276-80. 
1008 Kendisi gâlip değil, seni nasıl gâlip kılacak? Sana ışık vermeyecek (hatta aksine) seni karartacak. 
T.M. I/2275; Y.K.M. I/2266. 
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(41) Felihāźā baǾżı mutaśavvıfe-i bį-źevķ daħı mücerred kütüb-i taśavvufda 

olan ıśŧılāĥāt-ı ķavmi ĥıfž idüp ceźbe ve muĥabbetden yektā ķįl u ķāl-i maǾrifete 

nevǾ-i āşināyį [32a] (1) ĥuśūle getürmekle maķām-ı Ǿışķuñ verāsında fenāǿ-i fenā ve 

beķā baǾde’l-fenā vardur, Mevlānā ise müheyyic-i şevķ baǾżı ebyāt-ı Ǿāşiķāne ile 

Humāyūn-nāme’de (2) olan Kelįle ve Dimne ĥikāyelerin įrād idüp ve sekri śaĥvna 

ġālib olmaġla bir beyti bir beytine mürtebiŧ olmayup perįşān söylemişdür ve śaĥvi 

sekrine (3) ġālib olan ehl-i kemāl gibi menāzil ve merāĥil-i sāyirįni merātib ve 

maķāmātile beķā baǾde’l-fenāya varınca tertįb ile źikr itmemişdür dirler, maǾa hāźā 

ol efsürde-diller (4) daħı Ǿışķ ve fenā ve beķā ve liķānuñ ancaķ esāmį-i mersūmesini 

görüp ve ıśŧılāĥāt-ı maǾrūfesin işidüp keyfiyyātından bį-ħaberlerdür ve zuǾmlarınca 

ehl-i (5) vaĥdetden geçinürler, maǾa hāźā vaĥdet daħı ne idügün bilmeyüp laķlaķa ile 

cihānı cāndan uśandırurlar. Li-muĥarririhi:  

Bulardur nuŧķumuz cümle bizüm esrār-ı vuślatdır 

(6) Cihānda her ne var ise bize envār-ı vaĥdetdür 

Mežāhirdür tecellįye ķamu gördügümüz ĥaķdur 

Bize bu añlayış besdür yolumuz emn u rāĥatdur 

(7) Bizüm Ǿirfānımuz vardur dimeziz nesneye bāŧıl 

Eger dirseñ ķanı burhān bed ü nįk ile ülfetdür 

Eger ħalvet eger Ǿuzlet ne lāzım, Ǿārife neyler 

(8) Rıyāżet çekdürüp nefse Ǿaźāb itmek ĥamāķatdur 

Ħudā ĥıfž ide iħvānı bunuñ gibi cehāletden  

Ki zįrā bunlara uymaķ muĥaķķaķ bil đalāletdür 

(9) Bu gūne ķįl u ķāl ile kişi ehl-i meżāķ olmaz 

Müfįd olmaz aña Ǿirfān görür śoñra ne āfetdür 

Gerekdür kim saña evvel tecellį eyleye Allāh 

(10) Dile pertev ide şevķi göresin özge ķudretdür 

                                                                                                                                     
1009 Ey her şeye burnunu sokan akıl! Aşk kapısında oynamayı bırak, buralarda dolaşmak çocuk 
oyuncağı değil! Vuslat ararken aşk bile ayaktan düştüyse, kuzgun gibi olan akıl da salına salına 
yürüyen keklik olmalıdır.  
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Eger sen bilmek isterseñ nedür vuślat nedür vaĥdet 

Mežāhirde tecellįsi ne maǾnįden Ǿibāretdür  

(11) Dile sen evvelā Ĥaķ’dan muĥabbet āfitābın gör 

Vücūdu žıll-i yezdānį, yüzü nūr-ı hidāyetdür 

Sözi ilhām-ı rabbānį, cemāli āb-ı ĥayvānį  

(12) Ŧuŧaġı kevŝer-i cennet göz-i hā’-i hüviyyetdür 

Dili Ǿarşı muǾallādur maķāmı ķurb-ı ev ednā  

Ħıśāli ħulķ-ı yezdānį Ǿaŧāsı bi-nihāyetdür 

(13) Eger yeg himmeti olsa ŧola Ĥaķ ceźbesi göñlüñ  

Münevver ola mişkātıñ göresin ħoş leŧāfetdür 

Düşesin Ǿışķı oduna ħalįl-āsā olup teslįm 

(14) Diye “yā nare kūnį berd” selāmet bāġ-ı raĥmetdür 

Ķomaya sende hįç keŝret izāle ola eniyyet  

Hemān Ǿışķı ķala ancaķ murād olan bu vaĥdetdür 

(15) İlāhį ǾAbd’in ayırma bu Ǿuşşāķıñ ķudūmundan  

Ki Ǿışķuñla beķā bulmaķ Ǿaceb devlet saǾādetdür.  

neŝr: Pes Mevlānā Ħudāvendigār kendülerin ehl-i (16) Ǿirfāndan Ǿadd iden 

ŧāǾināna daħı Meŝnevį-i Şerįf’de bu vechle cevāb virirler ki, nažm:  

 کین سخن پستست یعنی مثنوی 
روی قصه پیغامبرست و پی  

 نیست ذکر بحث و اسرار بلند  (17) 
 که دوانند اولیا ا ن سو سمند

 از مقامات تبتل تا فنا 
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1010پایه پایه تا ملاقات خدا   

کنندکودکان خرد فهمش می (18)  
1011نیست جز امر پسند و ناپسند  

 گیرم ای کر! خود تو ا ن را نشنوی
1012ای، چون نگروی؟چون مثالش دیده  

 این ]نه[ ا ن شیر است کز وی جان بری (19)
1013یا ز پنجه قهر او ایمان بری   

 نور خورشیدم فتاده بر شما
 لیک از خورشید ناکرده جدا

 نک منم ینبوع ا ن ا ب حیات (20) 
1014تا رهانم عاشقان را از ممات  

Āh ey ŧālib-i āb-ı ĥayāt! Źikr olunan ceźbe 1015من لم یذق لم یعرف  (21) ķabįlinden 

olup lisān ile beyān ĥadd-i imkānda degildür velākin ol Ǿışķ ve ceźbenüñ 

keyfiyyetinde ne ĥālet vardur, şundan maǾlūm ola ki (22) Mevlānā Ħudāvendigar bu 

ķadar Ǿulūm-i bį-şumār ile celįlü’l-ķadr ve’l-iǾtibār olduġından ġayrı Burhānüddįn 

Muĥaķķıķ terbiyesiyle tekmįl-i ŧarįķat-i ebrār (23) ve aħyār idüp envāǾ-ı mücāhedāt 

ve seyr-i esmā ve śıfātda envār-ı riyāżātla eśnāf-ı esrār-ı müşāhedāt idüp nāyil-i 

derecāt-ı kerāmāt olmış-iken (24) nāgehān āsümān-ı cānuñ nūr-ı fįrūzu, Şemsüddįn-i 

Tebrįzį şāriķ-ı meşārıķ-ı Ǿışķdan dıraħşān ve pertev-i eşiǾǾası rūşen-cenān-ı 

Mevlānā’da lemeǾān (25) itdikde tābiş-i ceźebāt-ı hestį-sūz ħıred-i maǾrifet-āmūzu 

                                                
1010 (Mesnevî’yi kınayan bir kaz kafalı dedi ki) Bu söz (Mesnevî) alt düzeydir; peygamberler ve 
hikayelerini anlatır. İçinde velîlerin at koşturduğu tartışmalar ve yüksek sırlar yer almaz. Dünyadan 
kopuş (tetebbül), yokluk (fenâ) ve Allah ile buluşma makamları (Mesnevî’de bulunmaz.) T.M. 
III/4235-37; Y.K.M. III/4235-37 
1011 Küçük çocuklar bile onu anlar ve içinde bu iyi bu kötü demekten başka bir şey yoktur. T.M. 
III/4241; Y.K.M. III/4231 
1012 Be sağır! Tutalım ki sen onu duymuyorsun, benzerini gördüğün halde neden inanmıyorsun? T.M. 
III/4283; Y.K.M. III/4273 
1013 Bu, kendisinden canını kurtarabileceğin veya kahır pençesiyle iman getireceğin bir aslan değildir. 
T.M. III/4285; Y.K.M. III/4275 
1014 Size vuran güneş ışığı gibiyim ama güneşten ayrı değilim. Âşıkları ölümden kurtarmaya gelen 
bengisu benim. T.M. III/4290-91; Y.K.M. III/4280-81 
1015 Tatmayan bilmez. 
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sūħte-pūz idüp levĥ-i sįnesinde münaķķaş olan śuver-i maǾlūmāt-i keŝerātı ĥarįķ-i 

ceźebāt oldı. (26) ǾUrfį:  

 کدام مسئله عشق تو در میان ا ورد
؟که عقل معرفت ا موز در جواب نماند  

 هدایتی که به تزویر امتان عناد
ا موزی از کتاب نماندامید معرفت  

نان زد صلای معموریعنایت تو چ (27)  
1016که در دیار محبت دلی خراب نماند  

Neŝr: Ve bilcümle raħt-i şuǾūr ve lā-şuǾūr-i Mevlānā āteş-i Ǿışķla nār u nūr 

(28) ve ĥużūr-ı   1017فِيَها َما لا َعْيٌن َراَْت َولا اُُذٌن َسِمَعْت َولا َخَطَر َعلَى قَْلِب بََشر  ile mesrūr olup, Meŝnevį:  

 حیرتی ا مد درونش ا ن زمان 
    که برون شد از زمین و ا سمان (29) 

 جستجویی از ورای جستجو 
دانی بگو  دانم تو می  من نمی  

و قالی از ورای حال و قال  1018حال  
   غرقه گشته در جمال ذو الجلال (30) 

ای نه که خلاصی باشدش   غرقه  
1019جز دریا کسی بشناسدشه یا ب  

neŝr: mażmūnı üzre ķaŧre iken (31) baĥr-i aħżar ve źerre iken mihr-i enver oldı, bir 

deryāya ġarķ oldı ki enbiyā ve mürselįn ol baĥr-i vaĥdetüñ emvāc-ı nā-mütenāhįleri 

                                                
1016 Senin aşkının ortaya sunduğu hangi soruya akıl cevap bulabildi ki? Bu inatçı ümmetin (şeriat 
meselelerinde) yalanları o kadar arttı ki, Kitap’tan marifet öğrenmeye umut kalmadı. Senin inâyetlerin 
muhabbet diuarındakileri öylesibe mamur etti ki artık oarada harabe olan hiçbir gönül kalmadı.  
1017 Orada hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın aklına gelmeyen şeyler 
vardır. (Buhârî, IV, s. 118, nr. 3244) 
1018 Yazmada: عقل 
1019 O anda içine bir hayret düştü de yerin göğün dışına çıktı. Arayışların ötesinde bir arayışa (girdi); 
(bu hali) ben bilmiyorum, sen biliyorsan söyle. Halden ve sözden öte bir hale daşdı, Zülcelâl olan 
Allah’ın cemaline daldı. Kurtuluşu olmayan, denizden başka kimsenin onu tanıyamayacağı bir dalış. 
T.M. I/2219-22; Y.K.M. I/:2210-13 
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ve evliyāǿ-i vāśılįn (32) māhįleridür. İmdi benüm rūĥ-ı revānım! TaǾrįf-i ceźbe budur 

ki ĥadd-i imkānda olan mertebe beyān olundı. ǾUrfį:  

 صورت گشاده پرده و نشناخت چشم عقل
1020هابا ا ن که ا شنا شده بود از مثال (33)  

neŝr: Pes şimdeñśoñra gūş-ı śafā ile ıśġā ķıl ki Meŝnevį-i Şerįf şeş mücelled 

olduġınuñ vücūh-ı nikātı (34) dįde-i nühāye çehre-güşā ola.  

Evvelā ĥażret-i Mevlānā Meŝnevį-i ĥaķāyıķ-iĥtivānuñ cild-i sādisinde, 

Meŝnevį:  

 شش جهت را نور ده از شش صحف
1021کی یطوف حوله من لم یطف (35)  

neŝr: deyüp cihāt-ı sitte ifāđa-i muĥabbet itdüklerine işāret buyururlar. Ve eger 

ĥaķįķat-ı şeş cihetden suǿāl olunursa (36) Ǿilm-i şerįfe nihān olmıya ki erbāb-ı ĥikmet 

istidāre-i felekde cihet-i ĥaķįķį ikidür dimişler, yaǾnį biri fevķ ve biri taĥtdur ki 

felek-i aǾžam ile (37) maĥdūd olup felek-i aŧlasuñ saŧĥ-ı muĥaddebi cihet-i fevķ ve 

merkezi cihet-i taĥtdur ki noķŧa-i küre-i zemįndür, bināǿen Ǿalā źālik felek-i aǾžam 

(38) muĥaddid-i cihātdur dimişler, zįrā müntehā-yı işārāt-ı ĥissįyye felekü’l-eflāküñ 

muĥaddebidür ve Ǿinde’l-baǾż muķaǾǾar-ı felek ķamerdür, zįrā müntehā-yı ĥareket-i 

(39) müstaķįme felek-i ķamerüñ muķaǾǾarıdur, pes işārāt-ı ĥissįyye anda nihāyet 

bulur dimişler. Ve mā-ħalā-yı fevķ ü taĥt, aǾnį ķabl ü baǾd ve yemįn ü yesār (40) 

cihāt-ı ĥaķįķiyye olmayup iżāfiyyedür, zįrā ecsāmda muǾtebere olan ebǾād, zevāyā-

yı ķavāyimi taķāŧuǾ iden ebǾād-i ŝelŝāden ġayrı degildür, (41) pes ebǾād-ı ŝelāŝeden 

her birine ŧarafeyn iǾtibārıyla eŧrāf-ı sitte žāhire olup şeş cihet taǾbįr olunur. Ve 

ebǾād-ı ŝelāŝeden murād ŧūl u Ǿarđ u Ǿumķdur. [32b] (1) Meŝelā cism-i insānįde 

muǾtabere olan ebǾād-ı ŝelāŝeden her birine buǾd-i vāśıl dirler. YaǾnį ebǾāddan olan 

ŧūl-ı insānuñ ķademeyn ile re’si beynini (2) vāśıldur ve vāśıl-ı beyn-i cenbeyn 

Ǿarđdur ve baŧn ile žahr beynini vāśıl olan Ǿumķdur. Pes şaħś-ı insānuñ ĥālet-i ķıyāmı 

vażǾ-ı ŧabįǾisi üzre olduķda (3) imtidād-ı ŧūlįsinden re’sini vely eyleyene fevķ ve fį 

tilke’l-ĥāleti ķademeynün vely idene taĥt ve imtidād-ı Ǿarđınuñ nihāyetinden bi-

ĥasebi’l-ġālib aķvā-yı (4) cānibeyn vely idene yemįn ve ażǾaf-ı cānibeyn vely idene 

yesār dirler. Ve nihāyeti imtidād-ı Ǿumķįden baŧnı vely idene ķuddām ve žahrı vely 

                                                
1020 Perdeyi yüzünden attı ancak akıl misallerinden ona aşina olmasına rağmen onu tanımadı.  
1021 Bu altı kitapla altı yöne ışık saç ki dolaşmayan etrafında dolaşsın. T.M. VI/4; Y.K.M. VI/4 
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idene ħalef dirler. (5) Ve cihetān-ı ĥaķįķatān olan fevķ ile taĥt ķāmet-i insānuñ eger 

intiśābı ve eger intikāsı ĥālinde hįç ĥāl ile mütebeddil olmaz. Zįrā fevķüñ fevķiyyeti 

(6) re’s-i insānı ve taĥtuñ taĥtiyyeti ķadem-i insānı vely itdükleriçün olmayup belki 

insān içün olan vażǾ-ı ŧabįǾį bu vechi muķteżįdür. Meŝelā vażǾ-ı (7) mezbūr intikāsla 

münķalib olsa eger çi insān vażǾ-ı ŧabįǾįsinde ķalmaz velākin fevķ taĥte ve taĥt fevķa 

mütebeddil olmaz. Ammā cihāt-ı sāyire nefs-i (8) ĥaķįķat iǾtibārıyla olmayup belki 

cihetān-ı ĥaķįķatāndan ħāric olan umūra nisbet ile iǾtibār olunmışdur. Pes Ǿinde’t-

taĥķįķ cihātdan her biri (9) yā cihet-i fevķ yāħud cihet-i taĥt olup Meŝnevį-i Şerįf’üñ 

daħı şevārıķ-ı esrārı Ǿarş-ı aǾlā-yı melekūtdan taĥte’ŝ-ŝerā-yı nāsūta varınca cihāt-ı 

(10) beşeriyyeti ġarķa-i envār-ı ġayb-ı hüviyyet itmişdür, fe’fhem.  

Ve Meŝnevį-i Şerįf şeş mücelled olduġınuñ nikātından vech-i ŝānį budur ki 

āsūmān u zemįn ve mā beynehümā (11) ħilķatinde Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā eyyām-ı 

sitte źikriyle fażįlet-i sitte işāret idüp Furķān-ı Kerįm’de buyurur ki  اِنَّ َربَُّكُم اللُّٰه الَّٖذى َخلََق
ٰمَواِت ) 1022( َواْلاَرَْض ٖفى ِستَِّة اَيَّام  12السَّ  ķāle Beyđāvį: تعالی و من یولّهم یومئذ دوبره او فی مقدار ستّة  ای فی ستّة اوقات کقوله

( زمان طلوع الّشمس الی غروبها و لم یکن حینذ و فی خلق الاشیا مدرّجا مع القدرة علی ایجادها دفعة دلیل 13ایّام فاّن المتعارف )
1023( علی التانی للامور14الاختیار و اعتبار للنظار و حّث )   

Ve baǾżı müfessirįn źikr olunan eyyām-ı sitte ile eyyām-ı āħirete işāret 

buyurulmışdur ki her bir güni dünya yıllarından biñ yıl ķadardur dimişler, (15) Ǿalā 

külli’t-taķdįreyn Ĥaķ celle ve Ǿalā dilese semāvāt ve arż ve mā beynehümāyı 

defǾaten vāĥideten ān-ı vāĥidde įcād iderdi velākin Ǿibādına te’ennį-i umūru (16) 

taǾlįm içün eyyām-i sitte miķdārı müddetde ħalķ itdi dimişler. BaǾžılar daħı ħalķ-ı 

bārįde lā-aślen ve lā-taĥķįķan ve lā-taķdįren imtidād yoķdur (17) deyüp ve Tefsįr-i 

ǾUyūn’da aķvāl-i mezbūreyi baǾde’l-įrād bu vechle ifāde murād ider ki  فالتّفسیر بذلك خطاء
( خلقهما فی هذه الایّام الّستة لابالامتدات و قد کانت موجوده قبل خلق الّسموات والارض 18الّصحیح ان یقال اّن الله تعالی ) بیّن و

غیرهما من الکواکب و لذلك لم ( و فلکها دایراً قبل خلق الّسموات والارض والّشمس والقمر و 19لاّن الایّام قبله لفلك النجوم الثوابت )
1024یقل فی ستّة اشهر   

                                                
1022 A’raf 7/54: “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a 
kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da 
buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır…” 
1023 Beydavi şöyle demiştir: Yani altı vakitte demektir şu ayette olduğu gibi: “işte o gün yüz 
çevirenler…” yahut da altı gün miktarında yarattı demektir. Zira kelimenin bilinen manası gün 
doğumundan batımına kadarki süredir. Burada eşyanın yaratılışında tek seferde yaratmaya kudreti 
olmasına rağmen tederrüce gidildiği görülmektedir. Bu da görenler için bir ibret vesilesi ve işlerin 
teenni ile yapılmasına teşvik içindir. 
1024 Bu şekilde tefsir etmek açık bir hatadır. Doğru olan Allah bu ikisini bu altı günde uzatma-aşamalar 
olmadan yarattı demektir. Zira o semavat ve yer var olmadan önce de vardı. Zira ondan önceki günler 
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Ve Tefsįr-i Keşfü’l-esrār’da (20) masŧūrdur ki kerįme-i mezbūrede olan 

eyyām-i sitte-i maǾrūfe olan hafta eyyāmına delālet idüp “ħamsįne elf senetin” 

kerįmesinde đarb-i meŝel olan (21) eyyāmdan degildür ve Tevrāt’da daħı fį sitteti 

eyyām mefhūmu muśarraĥdur. Pes ber-feĥvā-yı  ُ1025اَِذا اََراَد َشْيًئا اَْن َيُقوَل لَُه ُكْن فََيُكون  Ĥaķķ 

sübĥānehu ve teǾālā (22) fį lemĥi’l-baśar cemįǾ-i mevcūdātı ħalķa ķādir iken eyyām-ı 

sittede ħalķ eyledügi şu maǾnāya işāretdür ki ol ǾAzįz ve Cabbār Ǿibād-i Ǿuśātı ĥįn-i 

Ǿiśyānlarında (23) muǿāħaźe ve Ǿiķāba ķādir iken mühlet virdügi tevbe ve nedāmet 

ile aǾmāl-i śāliĥaya tevcįh-i ķudret ve ŧāǾāt ve Ǿibādāta beźl-i himmet eylemek (24) 

ve münhemik fi’l-maǾśiyet olan erbāb-ı şaķāvet “Bize mühlet virilmedi yoħsa biz 

daħı maǾāśįden ferāġat ve ŧarįķ-ı ŧāǾāte Ǿazįmet iderdik.” deyü (25) maǾźeret idecek 

bir ĥālleri ķalmayup ķaŧǾ-ı ĥüccet olmaķ içündür. Ve Tefsįr-i Vecįz’de  ای فی مقدار ستّة ایّام
1026جمعة( و اجتمع الخلق فی ال26من الاحد الی الّسبت )  deyü masŧūr olup İmām ǾAlį’nüñ daħı beyti bu 

maǾnāyı mu’eyyeddür, ķāle kerremallāhe vechehu: şiǾr:  

 و فی الاحد النباء لاّن فیه
1027تبدِی الله فی خلق الّسما (27)  

neŝr: Ve Şerĥ-i Dįvān’da masŧūrdur ki binā’-i semāya yevm-i aĥadde bed’ 

olunduġı taķdįrce şeb ile rūzuñ vücūdu ħod (28) ĥareket-i felek-i şems ve ķamere 

mevķūfdur, pes ibtidāǿ-i ħilķat-i semā yekşenbede olmaķ nice tevfįķ olunur deyü 

vāķiǾ olan şübheyi baĥr-i zaħħār-i ĥaķāyıķ, (29) Şeyħ Muĥyiyüddįn ǾArabį 

rađıyallāhu Ǿanh Fütūĥāt-ı Meķķiyye’de ĥall idüp buyurur ki yevm ile nehār 

beyninde farķ vardur zįrā vücūd-ı yevm felek-i aǾžamuñ (30) devre-i vāĥidesinden 

Ǿibāret olup ve felek-i semādan degildür, belki ıŧlāķ-ı semā ve kevākib-i seyyāre 

semāvātına münĥaśırdur ve leyl ü nehāruñ vücūdu (31) felek-i āfitābuñ ĥareketine 

delįldür. BaǾżı kimesne daħı suǿāl įrād eylemiş ki “Rūz-ı şenbe eĥad ile tevśįf 

olunmayup mā-baǾdinde olan rūz-ı yekşenbe (32) eĥad ile tevśįf olunduġuna ĥikmet 

nedür?” Bu suǿāle iki vechle cevāb virilüp nükte beyān itmişler. Velākin bu faķįr-i 

kem-dirāyenüñ daħı ħāŧırına (33) anlardan mā-Ǿadā bir nükte-i maǾķūle daħı lāyiĥa 

                                                                                                                                     
sabit yıldızların felekleri içindi, onun feleği de gökler, yer, ay ve güneşin yaratılışından önce 
dönmekteydi. Bundan dolayıdır ki altı ay denmemiştir. 
1025 Yâsîn 36/82: Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen 
oluverir. 
1026 Pazardan cumartesiye olan altı gün miktarında yaratmıştır. Cuma günü de yaratılış tamam 
olmuştur. 
1027 Haberler Pazar günündedir zira, o gün başlamıştır Allah göğü yaratmaya. 
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olup cevāb-ı evvelden aǾlā ve cevāb-ı ŝānįye aķreb olmaġla śaff-ı vasaŧda maķām 

gösterüp (34) 1028خیر الامور اوسطها  maǾnāsını ifhām eyledük. Cevāb-ı evvel: meŝelā on iki 

burūcuñ ibtidāsı ĥamel iken erķām-ı burūcda ĥarf-i elif burc-i (35) ŝānį olan ŝevre 

vażǾ olunup ĥamel burcu vażǾ-ı ĥurūfdan mücerred olduġı gibi cumǾadan mā-Ǿadā 

eyyām-ı üsbūǾdan olan şenbe daħı yevm-i tāmm (36) ve evvel-i eyyāmdur, pes rūz-ı 

evvele şurūǾ şenbe ile olur ammā yekşenbe yevm-i tāmm olmıyup belki śabāĥ-ı 

sebtüñ ikinci güni yevmü’l-eĥadde olup (37) ve ĥaķįķatde yevme şurūǾ yine şenbe 

olup yevmü’l-eĥad ikinci şenbe ve bed’-i taǾdād yekşenbeden olmaġla yevmü’l-

eĥadd denilür. Ve şenbenüñ śabāĥ-ı ŝāliŝi (38) düşenbede tamām olup tekrār sebt-i 

ŝāliŝe şurūǾ olunur ve Ǿalā ĥaźe’l-ķıyās pencşenbe günine varınca bu üslūb üzre Ǿadd 

olunan rūz-ı şenbe (39) yevm-i sebtüñ śabāĥ-ı rābiǾ ve sabāĥ-ı ħāmisi dimek olur, 

fe’fhem. Ve bu faķįrüñ ħāŧırası olan cevāb budur ki çün ki bünyād-ı semāvāta 

yevmü’l-eĥadda bed’ olunup (40) min ĥayŝü’l-icmāl tertįb-i envāǾ-ı āħir-i merātib-i 

vücūd olan nüsħa-i insāniyyede tamām olup yevmü’l-eĥaddan cumǾaya varınca 

merātib-i tenezzülāt iħtitām (41) bulmışdur ve Ǿālem-i nāsūt mecmūǾa-i mülk ü 

melekūt olduġı ecilden sādis ile tavśįf olunacaķ iken yevm-i cumǾa ile taǾrįf olunup 

ĥattā insān [33a] (1) ĥażret-i sādis iǾtibār olunmışdur ve sebt āsāyiş ve rāĥat ve ķaŧǾ 

ve ferāġat maǾnāsına olup baǾde’l-cumǾa žuhūra gelecek bir mertebe daħı olmamaġla 

(2) yevm-i mezbūre sebt tesmiye olundı, el-Ǿilmu Ǿindallāh. Ve mertebe-i ŝāliŝede 

olan cevāb-ı ŝānį budur ki şenbe źāt-ı baħta işāret ola ve źāt-ı baħt ise (3) ġayb-ı 

muŧlaķ ve lā-teǾayyun olmaġla ne vāĥiddür ne keŝįr ve yekşenbe mertebe-i 

eĥadiyyete ve düşenbe mebdeǿ-i žuhūr-ı keŝerāt olan mertebe-i vāĥidiyyete ve 

seşenbe (4) Ǿālem-i Ǿuķūl ve nüfūs-ı mücerredeye ve çahārşenbe Ǿālem-i miŝāl ve 

pencşenbe Ǿālem-i şehādetdür ve yevmü’l-cumǾa cāmiǾ-i cemįǾ-i merātib olan Ǿālem-

i nāsūta işāret (5) olup eyyām-i usbūǾ tamām olur. Pes ġayb-ı muŧlaķdan eger ķālen 

eger işāreten eger ĥālen iħbār ĥadd-i imkānda olmadıysa Mevlānā Ħudāvendigār 

daħı (6) bu maǾnāyı telmįĥ içün dāħil-i ĥįŧa-i Ǿibāret olan mertebe-i eĥadiyyet ve 

vāĥidiyyet ve Ǿuķūl ve nüfūs-ı mücerrede ve Ǿālem-i berzaħ ve Ǿālem-i şehādet ve 

ĥaķįķat-ı (7) insāniyyeden ħaber virmekle Meŝnevį-i Şerįf’i şeş mücelled olmaķ üzre 

tertįb buyurmışlardur.  

                                                
1028 İşlerin hayırlısı vasat olanıdır. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 391, nr. 1247) 
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Vech-i ŝāliŝ: Necmüddįn-i Dāye ŧayyeballāhu enfāsehu (8) bu āyet-i 

kerįmede lisān-ı tevfįķ ile şöyle taĥķįķ itmişler ki و هی الرّبوبیت  ان الله یعرف ذاته الخلق بصفاته
ٰمَواِت َواْلاَرَْض ٖفى ِستَّةِ اَيَّام   اِنَّ َربَُّكُم اللُّٰه الَّٖذى َخلَقَ ( والمدبّریّة والحکیمیّة والاستوائیّة فقال 9والالوهیّت والقادریّة والخالقیّة )   1029السَّ

YaǾnį bu āyet-i (10) kerįmede şu maǾānį-i ĥaķāyıķ-mebānįye işāret vardur 

ki ol vācibu’l-vücūd, müfįżu’l-luŧfi ve’l-cūd Ǿibādını ŧarįķ-ı tevĥįde delālet maķśūd 

(11) idinüp buyurur ki bi-ĥasebi’r-rubūbiyyet üzeriñize ŧāǾātı vācibe olan rabb ve 

mūcidiñiz şol źāt-ı muķaddes ve yektā ve ħālıķ-ı arż u semādur ki (12) ķādiriyyet ve 

ĥālıķiyyet ve müdebbiriyyet ve ĥaķįmiyyeti ile semāvāt ve arżı eyyām-ı sittede ħalķ 

ve įcād buyurup śıfat-ı raĥmāniyyeti ile Ǿarş (13) üzerine müstevlį oldı. Pes ĥaśr-ı 

eyyām-ı sittede nükte budur ki min ĥayŝü’l-küllį envāǾ-ı mükevvenāt Ǿaded-i sitti 

müştemildür, yaǾnį bir nevǾi ervāĥ-ı mücerrededür (14) ve bir nevǾi melekūtiyyātdur 

ki melāyike ve melekūt-ı semāvāt ve Ǿuķūl-i mücerrede ve mürekkebe ve cinn ve 

şeyāŧįn andandur ve nevǾ-i ŝāliŝ nüfūsdur ki nüfūs-ı (15) kevākib ve maǾādin ve 

nebāt ve ĥayvān ve insāndur ve nevǾ-i rābiǾ ecrāmdur ki ecsām-ı laŧįfe ve besāyiŧa-i 

Ǿulviyye aǾnį Ǿarş u kürsį (16) ve sebǾ-i semāvāt ve dūzaħ ve cennāt ve bunlaruñ 

emŝāli ecrām-ı laŧįfe nevǾ-i rābiǾdandur ve nevǾ-i ħāmis ecrām-ı müfrede-i basįŧadur 

ki Ǿanāśır-ı erbaǾadur (17) ve nevǾ-i sādis Ǿanāśırdan mürekkebe olan ecsām-ı 

keŝįfedür ki bunlardan her bir nevǾüñ tertįb-i ħilķatine yevm ile taǾbįr olundı. Pes 

Mevlānā Ħudāvendigār (18) daħı eşyāǿ-i mezbūrenüñ aĥvālini beyān itmekle 

Meŝnevį’yi şeş mücelled idüp bu maǾnāya işāret buyurdı.  

Vech-i rābiǾ budur ki rūĥ-ı ķudsį-i iżāfį (19) śuver-i ĥaķāyıķ-ı kelimātı feyż-

i aķdes ve Ǿayn-ı cemǾden iħrāca vāsıŧa olmaķda ķalem ve ħafā-devāt ve maĥall-i 

žuhūr ve tafśįl olan āyįne-i dil levĥ (20) meŝābesinde olmaġla kātib-i maǾānį-i 

mücerrede olan feyż-i aķdes ķalem-i rūĥ ile Ǿayn-ı ħafāda cemǾ olan medār-ı vāridāt-

ı ġaybiyyeden levĥ-i dile (21) naķş eyledügi kelimāt-ı ķudsiyye fikr ü ħayāl ve ĥıfž u 

śavt ve tekellüm mertebelerinden Ǿubūr itmedikce mefhūm olmaz. Ve dest-i kātibde 

olan (22) ķalemden daħı ibtidā śudūr iden noķŧa ŝāniyen terekküb-i nuķātdan śūret-i 

ĥarf ŝāliŝen ĥurūf-i müfredenüñ terekkübü rābiǾan terekküb-i ĥurūfdan kelime (23) 

ħāmisen terekküb-i kelimātdan kelām ve mertebe-i sādisede mefhūm-ı maǾānį žuhūra 

gelüp lā-cerem merātib-i sitteden Ǿubūra mevķūf oldıysa Meŝnevį-i (24) Şerįf’de olan 

                                                
1029 Allah yarattıklarına zatını sıfatları yoluyla bildirmektedir. O sıfatlar: Rububiyet, uluhiyet, kudret, 
yaratma, işleri çekip çevirme, hikmeti ve istivadır. Şöyle buyurmuştur: gökleri ve yeri altı günde 
yaratan Allah sizin rabbinizdir. 
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vāridāt-ı ķudsiyye daħı źikr olunan merātibe nüzūl itmedikçe müstemiǾįnüñ 

mefhūmu olmaduġuna telmįĥ içün şeş mücelled olmasın (25) iħtiyār buyurmışlardur.  

Vech-i ħāmis budur ki vaķtā kim Mūsā Ǿaleyhisselām vādį-i Eymen’de 

nümāyān olan şecere-i lāmiǾadan iķtibās içün (26) varup kerįme-i  ِلَّا اَنَا اِنَّٖنى اَنَا اللُّٰه َلا اِلَٰه ا
1030فَاْعبُْدٖنى  emriyle muħāŧab olduķda “Cāyiz ki semǾüme ilķā olunan kelām kelām-ı 

Ĥaķķ olmıya,” deyü nefs-i Mūsā (27) teşevvüşe düşmekle ilhām-ı rabbānį vesvese-i 

Mūsā’yı izāle idüp ayıtdı: “İstimāǾ olunan kelimāt-ı ķudsiyye bi-lā-reyb ve lā-şubhe 

muħāŧabāt-ı (28) ilāhiyyedür, zįrā ben anı cihet-i vāĥideden şinevā olmıyup belki 

cemįǾ-i cihātdan mecmūǾ-ı ķuvā ile ıśġā ķıldum ve kelām-ı rabbānį idügün 

muĥaķķaķ bildüm.” (29) deyüp muŧmaǿin oldı. Ve Ķāđį Beyđāvį źikr olunan 

taĥķįķuñ siyāķında bu vechle raķam-zede-i naķş-i kelimāt-i miskiyyetü’l-ħitām olur 

ki 

 ( ا لی ا نّه صلّی الله علیه و سلّم تلّقی من ربّه کلاما تلقیّا روحانیًّا ثم تمثَّل ذلك الکلام لبدنه وانتقل ا لی الحّس المشترك30وهو ا شارة ) 
1031.وجهة بعضو( 31) اختصاص ریغ من فانتقش  

Pes kāşifü’l-esrār Mevlānā Ħudāvendigār’uñ daħı Mūsā-yı rūĥu vādį-i 

Eymen-i ķalbinden žuhūr iden nūr-ı muĥabbetüñ ünsiyle ber-mıśdāķ-ı (32)  َ1032فَاْخلَْع نَْعَلْيك  

sāĥa-i sırrını teǾalluķāt-ı kevneynden taķdįs itmekle verāŝat-i velāyet-i muŧlaķa-i 

Muĥammediyye maķāmında ķāyim oldı ve müsterşidini (33) žulümāt-ı beşeriyyetden 

evcāt-ı envār-ı melekūta taǾrįc ile me’mūr olmaġla şecere-i źāt-i ķudsden ħiŧāb-i üns 

ile müşerref olduġı vāridāt-ı (34) ġaybiyye ki Meŝnevį-i Şerįf’de münderic olan 

cevāhir-i Ǿibārāt-ı ķudsiyyedür, cihet-i vāĥideden olmayup belki cemįǾ-i cihātdan 

yaǾnį ĥayyiz ve cihātdan (35) muķaddes olan feyyāż-ı muŧlaķuñ ilhāmātı olduġına 

işāret ķaśdıyla şeş mücelled itdiler.  

Vech-i sādis budur ki 1033( اعرف فخلقت الخلق لاعرف36فاحببت ان ) یاً فکنت کنزاً مخ  vefķınca 

žuhūr-i ħalķ ĥubb-i sübĥānį ile olduġı gibi vuśūl ile’l-Ĥaķķ daħı Ǿışķ-ı rabbānį iledür. 

Felihāźā bāġ-ı ceberūtuñ (37) serv-i āzādı, Seyyidü’ŧ-ŧāyife Cüneyd-i Baġdādį’den 

“ve mā e’n-nihāyetü” deyü netįce-i sülūkdan suǿāl itdüklerinde “hiye’r-rucūǾ ile’l-

bidāye” deyüp nihāyet (38) Ǿayn-ı bidāyet olduġın iǾlām buyurmışlar. Pes cenāb-ı 

                                                
1030 Tâ-Hâ 20/14: “...Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et…” 
1031 Bu, Hz. Peygamber (sav)’in Rabbinden rûhânî bir kelam telakkî ettiğine, sonra bu kelâmın onun 
bedeni olarak sûretlendiğine, ortak hisse intikal ettiğine ve daha sonra bir uzva ve yöne mahsus 
olmaksızın çekip çıkarıldığına işâret eder. 
1032 Tâ-Hâ 20/12: “...Hemen ayakkabılarını çıkar…” 
1033 Gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve mahlukatı yarattım. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 132, nr. 2016) 
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Mevlānā daħı mebde ve müntehā Ǿışķ-ı Ħudā olduġın inhā içün ibtidāǿ-i ĥikāyāt-ı 

Meŝnevį’yi (39) kenįzeke Ǿāşıķ olan pādişāh-ı yem-şiyem ve intihāsını ķalǾa-i źātı’ś-

śuverde āteş-i Ǿışķa vücūd-ı vehmįsin iĥrāķ iden şehzāde-i vālā himem ĥikāyeti ile 

(40) muħtemm idüp nihāyeti ibtidāya muŧŧaśıl ve eŧrāf-ı ebǾādı müştemil olan Ǿarş-ı 

muĥįŧ gibi Meŝnevį-i Şerįf daħı min ĥayŝü’l-mecmūǾ şeş cihāt-ı ķulūb-ı sālikįni (41) 

muĥaddid bir nūr-ı bį-cihet idügüne işāret buyurmışlardur.  

Elĥāśıl Meŝnevį-i Şerįf’üñ şeş mücelled olduġına niçe nikāt beyānı daħı 

ķābildür velākin şeş mücelled [33b] (1) olduġı iǾtibārıyla vücūh-i sitte iĥżār olunup 

ve her bir delįl Meŝnevį-i Şerįf’e iǾtirāż iden aśĥāb-ı aġrāża şeş cihetden cevāb virüp 

(2) zebān-ı taǾarrużlarını tebhįt içün her biri bir seyf-i ķāŧıǾ ve burhān-ı sāŧiǾ 

olmışdur. İmdi Ǿilel-i aǾrāżdan yektā olan iħvān-ı śafā (3) şinevā olsunlar ki cenāb-ı 

Mevlānā ne buyururlar:  

( و تدبیر شاه در معالجه 6( عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و خریدن پادشاه آ ن کنیزک رآ و رنجور شدن کنیزک )5)

 آو

Pādişāh bir cāriyeye teǾaşşuķ itmesi ve anı iştirā ķılması ve kenįzek ħaste 

olup pādişāh anuñ muǾālicesinde tedbįr ķılması (5) beyānındadur.  

  بشنوید آی دوستان آین دآستان [35-1]

İşidiñiz ey dostān bu dāstānı, 

 خود حقیقت نقد حال ماست آ ن [35-2]

(6) Ĥaķįķatde ol dāstān ħod bizüm naķd-i ĥālimizdür. YaǾnį ġaraż-ı erbāb-ı 

ĥaķāyıķ mücerred ĥikāyet-i aĥvāl-i ħalāyıķ olmayup belki her bir ķıśśa taĥtında bir 

ĥiśśe (7) ve her noķta żımnında bir nükte ve her işāretüñ merciǾinde bir kināye 

vardur. Pes ey enįsān-ı hem-dem ve celįsān-ı maĥrem! Eger-çi bu ĥikāyet pādişāh ile 

(8) kenįzek meyānında vāķiǾ olan ķıśśa-i Ǿışķ-bāzįdür velākin ber vefķ-ı  َوٖفى اَنُْفِسُكْم اَفََلا
1034تُْبِصُرونَ   bizüm naķd-i ĥālimüzi işǾārdur ki mıśrāǾ:  

1035روح سلطان وجودست بر سریر تخت قلب (9)  

                                                
1034 Zâriyat 51/21: (20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok 
alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz? 
1035 Ruh, vücud dünyasında kalbin tahtına oturan sultandır. 
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Neŝr: mažmūnunca pādişāhdan murād rūĥ ve kenįzekden murād nefs olmaķ 

üzre naķl ve ĥikāyet olınur ki:  

 بود شاهی در زمانی پیش آز آین [36-1] (10)

Bundan evvel zamān-ı pįşįnde bir pādişāh var idi.  

   بودش و هم ملک دین دنیاملک  [36-2]

Hem sulŧān-ı dünyā (11) ve hem sulŧān-ı dįn idi.  

 آتفاقا شاه روزی شد سوآر [37]

 با خوآص خویش آز بهر شکار

İttifāķan bir gün şāh-ı kām-kār şikār içün kendü (12) ħavāśśı ile süvār olup 

geşt ü güźār iderken nāgehān,  

 یک کنیزک دید شه بر شاه رآه [38-1]

MıśrāǾ: 

şāh-rāhda bir kenįzek gördi şāh  

   شد غلام آ ن کنیزک جان شاه [38-2] (13)

MıśrāǾ:  

ol kenįzek ķulu oldı cān-ı şāh,  

طپید  مرغ جانش در قفس چون می [39-1]  

Çün ki şāhuñ murġ-ı cānı (14) ķafeś-i bedende mużđarib oldı,  

 دآد مال و آ ن کنیزک رآ خرید [39-2]

Māl virdi ve ol kenįzeki aldı.  

 چون خرید آو رآ و برخوردآر شد [40-1]

Çün ki (15) pādişāh ol cāriyeyi alup berħurdār oldı,  

  آ ن کنیزک آز قضا بیمار شد [40-2]

Ķażā’-i nāgehānįden ol kenįzek bįmār oldı.  
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YaǾnį pādişāh-ı (16) rūĥ envāǾ-ı fütūĥ ile ĥarem-serā-yı ceberūtdan nehżat 

ve menzilgāh-ı melekūtdan ĥareket idüp ħavāśśı olan ķuvā-yı rūĥāniyyesiyle 

semend-i şehādete (17) süvār olup dest-i istiǾdādında olan bāzū-yı ķābiliyyātına tįhū-

yı esrār-ı şikārın aldırmaķ içün şāŧırān-ı erkān ile şāh-rāh-ı (18) mevālįdden güźār 

iderken kenįzek-i nefse muśādefe itdikde rişte-i iħtiyārı güseste ve çeşm-i mekkārına 

şįfte ve kemend-i zülf-i ħudǾa-kārına (19) dil-beste oldı ve her ne giderse gitsün 

hemān dest-i ümįd dāmen-i murāda irsün deyü ħazįne-i vücūdda olan ĥayāt ve Ǿilm u 

ķudret ve irādet (20) ve semǾ u baśar nuķūdunu virüp kenįzek-i nefse mālik oldı. Ve 

dāħil-i ĥacle-i vücūd olduķda ne zįbā niǾmet, bundan aǾlā hem-śoĥbet mi olur deyü 

(21) ülfetinden kemāl-i meserret üzere iken nāgehān nefs mübtelā-yı derd-i ŧabįǾat 

olup leŧāfetine keŝāfet geldi ve pādişāh-ı rūĥ ŧarāvet-i nefsde (22) küdūret görmekle, 

şiǾr:  

لم ار کالّدنیا بها اغتّر اهلهاف  
1036ولا کالیقین استوحش الّدهر صاحبه  

neŝr: deyüp ġāyet-i ĥüzn ü eleminden ayıtdı: ǾAcabā ne ĥāletdür ki (23) bir rāĥat-i bį-

cerāĥat ve bir menĥat-i bį-miĥnet olmayup, beyt:  

Bir ķadeĥ yoķdur ki bį-renc-i ħumār 

Her gülün yanında vardur renc-i ħār 

(24) Āh, dırįġ ki şerāb-ı dünyānuñ śūreti serāb ve maǾmūru ħarāb ve 

ümniyyesi nā-yāb ve śafāsı ħayāl ve ħˇābdur. Āh kim dest-i emel dāmen-i murāda 

(25) irse ferāġ-ı bāl śanursın ve ĥuśūle gelince cāndan uśanursın. MaǾa haźā ol daħı 

bir iĥtiyācuñ netįcesi ve hezār źilletüñ muķaddimesi olup (26) ne ümniyyesine ġāyet 

ve ne meşaķķatine nihāyet var. Beyt:  

Kime ķıldı çarħ-ı ser-gerdān vefā 

Saña ķıla, itmeye cevr ü cefā?  

Neŝr: Āh ey dil-i şeydā! (27) Senüñ ĥālüñ aña mümāŝildür ki  

خر دآشت، پالانش نبود آ ن یکی [41-1]  

                                                
1036 Dünya gibi kendi sahibini korkutan ve ölüm gibi halkı vahşete düşüreni görmedim.  
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Ol birisi ħar ŧutdı ammā semeri yoķ idi, yaǾnį bir ħara mālik oldı (28) ammā 

ĥumur-i mü’ekkefeden degül idi.  

  یافت پالان گرگ خر رآ در ربود [41-2]

Bu kerre pālānı buldı velį ħarı ķurd ķapdı. Pes rūĥ daħı merkeb-i (29) 

kālbedi buldı ammā puşt-ı Ǿažįmetinde ikāf-ı ŧāǾat ve ser-i himmetinde efser-i Ǿibādet 

yoġ idi. Çün ki rūĥ bunları bulup merkeb-i bedeni ŧarįķ-ı (30) hidāyete sevķ niyyeti 

ile geldikde gürg-i ecel rubūde ķılmış bulup Ǿamel müyesser olmadı ve hemçünįn 

birisinin daħı  

نامد به دست  کوزه بودش آ ب می [42-1]  

 (31) Kūzesi var idi ammā āb ele getürmedi ve cüst u cū idüp  

 آ ب رآ چون یافت خود کوزه شکست [42-2]

Çün ki ābı buldı kūze şikest oldı. (32) Keźālik rūĥ daħı kūze-i cismi ele 

getürdi lākin āb-ı muĥabbet ve şerāb-ı maǾrifetden tehį idi, çün ki çeşme-i muĥabbeti 

buldı fe-ammā Ǿömr āħire irüp (33) seng-i felāħun-i mevt kūze-i cismi şikest itmekle 

āb-ı ĥayāt-ı maǾrifetden maĥrūm ķaldı ve bilcümle pādişāh-ı Ǿālem-penāh bu ķadar 

nāle ve āh (34) itdikden śoñra zebān-ı intibāh ile ķalbine tesliyet virüp ayıtdı: Ey 

ħāŧır-ı ġam-gįn! Niçün meǿyūs olursın? Senüñ ħod kūze-i cismüñ (35) henūz şikest 

olmadı, mādām ki cān tendedür lā-cerem her derde bir em ve her zaħme bir merhem 

vardur. İmdi bu kenįzeküñ daħı derdi bir dermānla (36) tev’emdür deyüp  

 شه طبیبان جمع کرد آز چپ و رآست [43-1]

Pādişāh saġ ve śoldan ve cenūb ve şimālden ŧabįbler cemǾ idüp  

   گفت جان هر دو در دست شماست [43-2] (37)

Ayıtdı: Ey ŧabįbān-ı Luķmān-śanāǾat! Her ikimizün cānı sizüñ dest-i 

ĥaźāķatiñizdedür, ĥālā benüm (38) maĥbūbemüñ istiķāmet-i mizācına inĥirāf ve Ǿillet 

ve leŧāfet-i ruħsārına śufret Ǿārıż olup gül yapraġı gibi śoldı, imdi,  

 جان من سهل آست جان جانم آوست [44-1] (39)

Benüm cānum sehldür cānumuñ cānı ol maĥbūbe-i bį-bedeldür,  

   آم درمانم آوست  خستهدردمند و  [44-2]
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Ben anuñ (40) Ǿışķı ile derdmend-i ħasteyim, dermānum odur. Pes 

maǾlūmuñuz ola ki,  

 هر که درمان کرد مر جان مرآ [45-1]

Her kim ki benüm cān-ı cānuma veyāħud ismi “Mercān” (41) olan 

cānānuma dermān iderse muķābelesinde  

و در و مرجان مرآبرد گنج  [45-2]  

Benüm zer ü cevāhir ħazįnemi ve dürr ü mercān gencįnemi iltedi. [34a] (1) 

YaǾnį kendü mülküne idħāl itdi. Ĥāśıl-ı kelām sulŧān-ı memleket-i insāniyye olan 

rūĥ-ı ķudsiyye nefs ile izdivāc ve kemāl-i imtizāc idüp hiye hiye (2) olmışken dünyā-

yı muĥtāle śūret-i bāŧılesini ĥužūžāt-ı Ǿācile ile tezyįn itmekle nefs nefįse-i ġamze-i 

emānįsine meftūn olup leźźāt-ı nefsāniyye (3) ve şehevāt-ı cismāniyyeye iştiġāl ile 

mizācına iħtilāl gelüp kedūrāt-ı ŧabįǾiyyeden şikeste-ĥāl olmaġla rūĥa daħı iħtilāl-i 

nefsden melāl (4) ve iǾvicāc gelüp inĥirāf-ı mizācına Ǿilāc ve žulümāt-ı 

cüŝmāniyyeden iħrāc olunmadıķça kendü daħı evcāt-ı rūĥāniyyeye miǾrāc müyesser 

olmaduġın (5) ve dām-ı belādan ħalāś içün bir ŧabįb-i ĥāźıķa muĥtāc olduġın 

bilmekle her bir dükkān-ı daǾvį açup śadr-nişįn-i ĥubb-i riyāset olan zümre-i 

muķallide-i (6) bį-hidāyeti mürşid-i rāh-ı ĥaķįķat ve ŧabįb-i ĥāźıķ-ı ehl-i ŧarįķatdur 

mülāĥażasıyla derd-i furķate maǾācįn-i vuślat isteyüp her ikimizüñ cānı dest-i 

himmet (7) ve ķabża-i terbiyetiñüzdedür deyü ħulūś ve ŧaviyyet ile irādet getürdükde 

hįç birisi ižhār-ı Ǿadem-i ķudret itmeyüp belki her biri Ariśŧo-yı vaķt (8) geçinüp  

بازی کنیم  جمله گفتندش که جان [46-1]  

Cümlesi pādişāha didiler ki ħidmetüñde cān-bāzį ve ser-endāzį idelüm,  

ریم و آنبازی کنیمفهم گرد  [46-2]    آ 

(9) Fehm ve ārā cemǾ idelüm ve fikrimüz derüp bu me’mūlüñ ĥuśūlüne bi’l-

ittifāķ ihtimām idelüm. Zįrā  

 هر یکی آز ما مسیح عالمی آست [47-1]

Bizden her birimüz (10) Mesįĥ-i Ǿālemdür,  

   هر آلم رآ در کف ما مرهمی آست [47-2]
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Her derd ü devā içün bizüm destimüzde merhem vardur, pes ittifāķ-ı ārā 

daħı olursa merżā nedür ki (11) şifā bulmıya belki murdeler iĥyāsı ķābildür deyüp  

 گر خدآ خوآهد نگفتند آز بطر [48-1]

ǾUcb ve ġurūrlarından İnşāllāh dimeyüp meşiyyet-i ilāhiyyeye (12) taǾlįķ 

itmediler.  

 پس خدآ بنمودشان عجز بشر [48-2]

Pes Ħudā Ǿazze ve celle anlara Ǿacz-i beşeri gösterdi. İmdi ber vefķ-ı 

kerįme-i (  اِنّٖى فَاِعٌل ٰذلَِك َغًدا اِلَّا اَْن َيَشاَء اللّٰهُ 13َوَلا تَُقولَنَّ لَِشاْىء )1037  eger mā-fevķ-ı ġad ve eger mā-dūn-

ı ġadde be-ġayri’l-istiŝnā bir şey içün “innį fāǾil” dimeyüp (14) her bir Ǿamele ĥįn-i 

şurūǾda fiǾl ve iħtiyāruñı ķabża-i meşiyyetde maķhūr görüp vācibu’l-vücūduñ irādeti 

teǾalluķ itmedin bir şey vücūda (15) gelmiyecegin bilmek ve terk-i istiŝnā itmemek 

gerekdür velākin istiŝnā daħı mücerred ķavl ile śaĥįĥ olmayup belki ĥaķįķat-ı istiŝnā 

cemįǾ-i aĥvālde (16) iħtiyārı meşiyyet-i Ĥaķķ’a teslįmdür deyü Mevlānā 

Ħudāvendigār buyururlar ki  

 ترک آستثنا مرآدم قسوتی آست [49-1]

Terk-i istiŝnā ile murādum ķalbe bir ķasvetdür, (17) baǾżılar daħı fetĥ-i mįm 

ile “mer ādem” deyü ķırāǿat ve ķasvet maĥalline ġaflet kitābet itmişler, yaǾnį terk-i 

istiŝnā benį-ādeme ġafletdür, pes mādām ki (18) bir kimesne ķalbinden izāle-i ķasvet 

ve iķāle-i ġaflet itmeye iħtiyārı dest-i meşiyyetde maķhūr idügün müşāhedeye dįde-i 

baśįreti olmaz, yoħsa  

   نی همین گفتن که عارض حالتی آست [49-2] (19)

İstiŝnā hemān İnşāllāh dimek degildür. Zįrā müccered ķāl lisāna bir Ǿārıżį 

ĥāletdür belki ber-mūceb-i (20)  1038لاينظر الي صوركم و اعمالکم بل ينظر الي قلوبكم و نیاتکمان الله  nažar-ı 

Ĥaķ ķulūb ve niyyātadur deyü Mevlānā Ħudāvendigār ķuddise sırrıhu buyurur ki  

 آی بسا ناورده آستثنا به گفت [50-1] (21)

                                                
1037 Kehf 18/23-24: Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! Ancak, "Allah dilerse 
yapacağım" de. 
1038 Allah sizin ne dış görümüşünüze ne de amellerinize bakar. O sadece sizlerin kalblerinize ve 
niyetlerinize değer verir. (Müslim, Birr, 10) 
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Ey çok kimesneler istiŝnāyı ķāle getürmemişlerdür velākin  

ا جان آستثناست جفتجان آو ب [50-2]  

Anuñ cānı (22) cān-ı istiŝnā ile cüftdür. Ey nūr-ı ĥadeķa-i ādem ve nūr-ı 

ĥadįķa-i Ǿālem! Çün ki ķulūb-ı sālikān-ı ŧarįķat mücāhedāt-ı śūriyye ve maǾneviyye 

ile kedūrāt-ı (23) beşeriyyeden tecliye oluna pertev-i eşiǾǾa-i envār-ı tecelliyāt-ı 

vech-i eĥadiyü’ź-źāt ile ķayd-i ene’iyyetden āzād olurlar ve mažhar-ı یبصر یسمع و بیو بی
1039ینطق( و بی24)  olup her ne söylese Ĥaķ’dan ve Ĥaķ ile söylerler. Ve maĥrem-i ĥarem-

serā-yı fenā olan bāķį-i bi’l-Ĥaķķ’dan her ne śudūr eylese istiŝnāya (25) muķārenet 

ider. Pes istiŝnāda źikr-i ķalb kāfį olduķdan śoñra ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu 

Ǿaleyhi ve sellem ħod sulŧānu’l-enbiyāǿi ve’r-rusül (26) olup ŧarfeti Ǿayn Ĥaķ’dan 

ġāfil degül iken nehy-i terk-i istiŝnā ħuśūśunda nüzūl iden āyet-i kerįmedeki ħiŧāb 

evvelen ve bi’ź-źāt ĥażret-i (27) Faħr-i Mevcūdāt Ǿaleyhi ekmeli’t-taĥiyyātadur, bu 

taķdįrce, Meŝnevį:  

  ای بسا ناورده استثنا به گفت
ن استثناست جفتجان او با جا   

(28) nice tevfįķ olunur deyü suǿāl iderlerse cevāb budur ki ĥażret-i Risālet-penāh 

Ǿaleyhi śalevātullāhuñ mertebe-i velāyet-i ħāśśe ve mertebe-i nübüvvet-i (29) 

Ǿāmmeleri vardur. Velāyet ise bi-ĥasebi’l-luġa ķurb maǾnāsınadur ve ıśŧılāĥ-ı 

ķavmde aħlāķ-ı ilāhiyye ile teħalluķ ve beķā baǾde’l-fenā ve śaĥv maǾa’l-maĥve (30) 

dirler. Pes velāyet bāŧın ve nübüvvet žāhir olup her bir nebį nubüvveti kendünüñ 

velāyet-i ħāśśasından aħź ider. Velį daħı nūr-ı velāyeti miśbāĥ-ı (31) nubüvvetden 

iķtibāś idüp āfitāb-ı āsumān-ı nubüvvet, aǾnį şāh-ı kişver-i risālet Ǿaleyhi efđalü’t-

taĥiyyetüñ kendü velāyetleri nubüvvetlerinden eħaśś ve efđal olur (32) ve resūl 

nebįden nebį daħı velįden ekmeldür ve bilcümle velāyet-i Muĥammediyye cihet-i 

ĥaķįķıyye ve nubüvvet-i Aĥmediyye cihet-i melekiyye olup ve risālet-i Muśŧafaviyye 

(33) cihet-i beşeriyyeleri olup bu iǾtibār ile her bir resūlüñ nubüvveti risāletinden ve 

velāyeti nubüvvetinden eħaśś olur. fe iźā kāne keźālik, ĥażret-i Seyyidü’l-enām (34) 

Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selāmuñ velāyet-i ħāśśaları ber-feĥvā-yı كلی مع الله وقت لا یسعنی فیه مل 

                                                
1039 Benimle duyar, benimle görür, benimle konuşur. 
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1040مقرّب و لا نبّی مرسل  ġayb-i ĥuviyyetden istiġrāķdur, (35) ammā mertebe-i nubüvvetleri 

teşrįǾiyye olmaġla efǾāl ve aķvālde eger žāhiren ve bāŧınen ve eger śūreten ve 

maǾnen bir şey terk olunmayup ĥįn-i daǾvetde evc-i ceberūtdan (36) ĥażįż-i nāsūta 

hubūŧ ile me’mūr olduķlarıdur. Pes terbiye-i tekmįl-i źāt-ı ħātem-i risālet ve tesliyet-i 

ħavāŧır-ı ümmet-i bedriķa-i hidāyet ve taǾlįm-i źikr-i meşiyyet (37) içün   اِنّٖى  َوَلا تَُقولَنَّ لَِشاْىء
1041فَاِعٌل ٰذلَِك َغًدا اِلَّا اَْن َيَشاَء اللّٰهُ   kerįmesi nüzūl idüp maǾānį-i teşrįǾiyyelerine delālet itmişdür. 

YaǾnį ey nūr-ı (38) ħurşįd-i nubüvvet, eger-çi senüñ ħalvet-ħāne-i cemāl-i vaĥdet 

olan ķalb-i śafā-ülfetüñ benden bir nefes ġāfil degildür, velākin muķteżā-yı cihet-i 

teşrįǾiyye budur ki (39) inşa’allāh ķavli daħı fiǾl-i şerįfüñe muŧābıķ olup ümmet-i 

żaǾįfeye naśįĥat ve cemįǾ-i ĥālde müteşebbiŝ-i dāmen-i meşiyyet olasuz deyü irşād 

(40) ve hidāyet ķılasuz maǾnāsına işāret idügün işǾār içün Mevlānā Ħudāvendigār 

buyururlar ki žāhiren ve bāŧınen Ĥaķ’dan maĥcūb olan zümre-i muķallide (41) kibr u 

ġurūrlarından ne lisānen ve ne ĥālen İnşāllāh dimediler, maǾa ĥaźā bu maķūle ħod-

furūşlar terk-i istiŝnā daħı itmeseler ber-mıśdāķ-ı [34b] (1)  ُ1042وَن بِاَلِْسَنتِِهْم َما لَْيَس ٖفى قُلُوبِِهمْ َيُقول  

lisānları cenānlarına muvāfıķ olmaduġıçün ol Celįl ve Cabbār ve Ķādir-i Muħtār her 

ĥālde Ǿacz ve iftiķārların bedįdār ider. (2) Meŝelā pādişāhuñ cemǾ itdügi ŧabįblerüñ 

bįmāra virdikleri tiryāķ zehr-i ķātil ve eşribeleri semm-i helāhil olup  

  هر چه کردند آز علاج و آز دوآ [51-1]

(3) Ǿİlāc ve devādan ne itdilerse  

 گشت رنج آفزون و حاجت ناروآ [51-2]

Renc efzūn oldı ve ĥācet icābete maķrūn olmadı. (4) Ve bilcümle  

 آ ن کنیزک آز مرض چون موی شد [52-1]

Ol kenįzek istįlā-yı marażdan naĥįf ve zār olup bir ķıla döndi,  

  چشم شه آز آشک خون چون جوی شد [52-2]

                                                
1040 Benimle Allah arasında öyle bir vakit vardır ki, vakitte Allah ile arama ne yakınlaştırılmış ve 
mukarrep bir melek, ne de bir nebi girer. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 173, nr. 2159) 
1041 Kehf 18/23-24: Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! Ancak, "Allah dilerse 
yapacağım" de. 
1042 Fetih 48/11: Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. 
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(5) Çeşm-i şeh eşk-i ħūndan cūy gibi oldı yaǾnį gözinden aķān ķanlu yaş ile 

ırmaķlar ŧoldı.  

  آز قضا سرکنگبین صفرآ فزود [53-1]

Sikencübįn müzeyyil-i śafrā iken (6) ķażā’-i ilāĥįden śafrāyı ziyāde eyledi,  

نمود  روغن بادآم خشکی می [53-2]   

Ve dehen-i bādāmuñ ħāśśa-i ŧabįǾiyyesi ruŧūbet iken yubūset gösterdi ve 

keźālik  

 آز هلیله قبض شد آطلاق رفت [54-1] (7)

Helįle didükleri dārū müleyyin iken ħāśśa-i telyįni gitdi ķābıż oldı, elĥāśıl  
her ne itdilerse Ǿaksi žāhir olup (8) meŝelā  

 آ ب آ تش رآ مدد شد همچو نفت [54-2]

Mā’-i raŧb ve bārid ıŧfā’-i nār iderken rūġan-ı neft gibi tābiş-i āteşe mümidd 

ve muheyyic oldı, yaǾnį cümle eşyā maķhūr-ı (9) yed-i ķudret idügi āşikār ve 

eŧibbānuñ Ǿaczi bedįdār olup Ǿilāce’l-Ǿalįlu Ǿalįlün1043 mażmūnınca her bir ittikleri 

devā dā’ oldı, felihāźā Serį-i Seķatį (10) ķaddasallāhu sırrahu “Kendü nefsi te’dibine 

Ǿāciz olan ġayruñ nefsini te’dįb ve terbiyesine hezār bār Ǿācizdür.” dimişler. Pes 

ķıśśadan ĥiśśe budur ki henūz (11) kendüleri tehźįb-i aĥlāķ ve hestį-i mevhūmların 

āteş-i Ǿışķa iĥrāķ itmeyüp kedūrāt-ı beşeriyyeden ħalāś olmıyan ħām-destler ĥubb-u 

riyāsetle (12) iddiǾā-yı şeyħūħet idüp aŧvār-ı ŧarįķat ve esrār-ı maǾrifetden niçe 

kelimāt söylemek ile ŧālib-i ŧarįķat olan baǾżı sāde-diller gelüp (13) inābet itdikde ol 

muķallide-i bį-ĥamiyyetler gāh senüñ ķalbüñde olan āb-ı zülāl-i fikretüñ ġubār-ı 

keŝret ile bulanıķ ve gāh mādde-i yaķįnüñ śafrā’-i şekk ile (14) yanıķdur. Saña 

muvāfıķ olan Ǿilāc sirkengebįn-i źikr istiǾmāliyle bir ħalvete girüp Ǿuzlet itmekdür 

deyüp ķalbleri gibi girifte-zeng bir ķarañu ĥücre-i tenge (15) ķoduķlarınca cūǾ ve 

seherden ĥarāret-i śafrā ve yubūset-i sevdā dimāġ-ı ħalvet-nişįne peyveste olup ve 

dįde-i evhāma envāǾ-ı ħayālāt-ı bāŧıle (16) teşekkül itmekle düşde śayıķlar gibi nice 

elfāž-ı bį-maǾnā ve dürlü dürlü mā-lā-yaǾnįler śudūre geldikde “Meded buña ceźbe 

ġalebe itdi hemān (17) yutdurmaķ gerek yoħsa dimāġı muħtell olur” deyü başına 

                                                
1043 Hastanın vereceği ilaç hastalıklıdır. 
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bādām yaġları ŧılā idüp ve ruŧūbet virecek ġıdālar yidirüp niçe diķķatler iderler (18) 

ve gāhį ĥücre-i tįre ve tengden śıķılup śūreti eger-çi ħalvetde velākin ķalbi maĥż 

keŝretde olmaġla ķabża düşdükde “Saña bir miķdār ĥareket lāzımdur” (19) deyü deşt 

u śaĥrāları gezdürüp gāhį daħı keŝret-i źikr-i đarbįden dil ü dimāġı ķuruyup niçe 

evhām ve taśavvurātına baǾżı terkįbim var deyü (20) ol şeyħ-i muķallide iǾlām 

itdikde “saña furūǾdan bir isim lāzımdur ki bu dāyireden geçesin, buña keşf dirler 

maķbūl degildür” deyü ķulaġına üfürüp (21) ve gözine püfkürüp Ǿömri āħir olunca bu 

üslūb üzre yeler yüpürür ve ŧālib-i müsteǾidd bunlaruñ cümlesi ħayāl-i bį-ĥāśıl ve 

tezvįr-i bāŧıl (22) ve leyse taĥta ŧāyil idügün bilüp bir mürşid-i kāmil śoĥbetine nāyil 

olmaġıçün dergāh-ı Ķāđi’l-ĥācāt’a yüz sürüp ve nāliş ve zārį itmegi (23) aǾžam-ı 

vesāyil bilüp anlardan dūr olurlar. Ammā ey müstemiǾ-i naśįĥat ve ŧālib-i ŧarįķat! 

Zinhār kej-fehm olmıyasın, zįrā bundan murād ol degildür ki (24) Ǿalā nehci’l-ĥaķįķa 

aŧvār-ı sebǾa ile tekmįl-i ŧarįķat iden kāmil ve mükemmillere iǾtirāż ola. Lākin 

tekmįl-i ŧarįķat itmedin baǾżı ħilāfet uġrusı müzevvirler (25) ve yol urucı ĥarāmįlerüñ 

māhiyyetlerin iǾlāmdur, yoħsa pįrān-ı ŧarįķat ve rehrevān-ı ĥaķįķat olan kāmillerüñ 

ħāk-i pāylerine śad hezārān cān (26) ve dil ķurbān olsun. MutaǾannallāhe biŧūli 

ĥayātihim ve efāđe Ǿaleynā berekāte enfāsihim. Pes Mevlānā Ħudāvendigār daħı bu 

maǾnāyı işǾār içün (27) işbu beyāna şurūǾ buyurdılar:  

آلعالمین و در ( رّب 41گاه خدآی )ظاهر شدن عجز حکیمان آز معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آ وردن پادشاه به در 

 خوآب دیدن پادشاه مبّشر غیبی رآ و یافتن طبیب آلهی و حاصل شدن مرآد

Ĥużūr-ı pādişāhįde muǾālece-i kenįzekden (29) ĥukemānuñ Ǿaczi žāhir 

olması ve dergāh-ı rabbü’l-Ǿālemįne pādişāh-ı rūy-ı zemįn vażǾ-ı cebįn itmesi ve 

ħˇābda mübeşşir-i ġaybį görüp ŧabįb-i rabbānįyi (30) bulmaġla murād-ı pādişāhį ĥuśūle 

gelmesidür.  

Naķl olınur ki:  

 شه چو عجز آ ن حکیمان رآ بدید [55-1]

Pādişāh çün ki ol ĥakįmlerüñ Ǿaczini gördi,  

 پا برهنه جانب مسجد دوید [55-2] (31)

yalın ayaķ başı ķaba[ķ] cānib-i mescide yeldi, yaǾnį  
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 رفت در مسجد سوی محرآب شد [56-1]

Mescide gitdi ve cānib-i miĥrāba (32) varup yüzün zemįne sürdi ve derd ü 

furķat ile aġlayup  

گاه آز آشک شه پر آ ب شدسجده [56-2]   

Secde yeri şāhuñ gözi yaşından (33) pür-āb oldı.  

Āh ey sālikān-ı ŧarįķat ve ŧālibān-ı mürşid-i rāh-ı ĥaķįķat! ǾAcabā bu ebyāt-ı 

şerįfede ne maķūle nikāta işāret olunduġın (34) fehm ü dirāyet ile dirāset itdüñ mi? 

Eger fehm itmedüñse cümle ķuvā ile ıśġā ķıl ki bu dil-i şeydāya rūĥāniyyet-i 

Mevlānā’dan ne maķūle maǾānį-i ĥaķāyıķ- (35) nikāt ifāde olundı. AǾnį ĥadaķa-i 

efkār bu ebyāt-ı şerįfenüñ ĥadįķa-i esrārında geşt ü güźār iderken rūĥ-ı Ħudāvendigār 

cemāl-i (36) pür-envārından refǾ-i estār ve dįde-i efkāra Ǿarż-ı dįdār idüp buyurdılar 

ki ey Ǿāşıķ-ı zār ve maĥrem-i esrār! Ĥayyiz ve mekāndan ve cihet (37) ve zamāndan 

muķaddes olan mūcidü’l-ekvān ve mubdiǾü’l-aǾyān ber-feĥvā-yı kerįme-i  فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر
1044الَْمْسِجِد الَْحَرامِ   KaǾbe-i mükerremeyi ķıble-i ħayrü’l-aǾmāl (38) idüp aña istiķbāl 

itmeyenlerüñ Ǿibādātı ve dergāh-ı Ǿizzetimüze olan münācātı ķabūle ķarįn olmaz 

deyüp maǾnįde insān-ı kāmile (39) aǾnį ĥażret-i Ħātemü’r-rusül teveccühüne delālet 

buyurdı. Zįrā İbrāhįm-i Ħalįl Ǿaleyhi śalevātullāhi’l-cemįl bā fermān-ı Celįl Mekke-i 

mükerremeyi (40) ĥįŧān-ı erbaǾa ve esāŧįn-i ŝelāŝe üzerine terśįś ķılup maĥremān-ı 

rāza işbu nükteyi ibrāz itdi ki vech-i Ādem’üñ türābı (41) mevżiǾ-i Mekke’den alınup 

binā’-i vücūduna bede’ olundıķda ol beyt-i mükerrem daħı çār dįvār Ǿunśurı ve 

esāŧįn-i Ǿaķl u rūĥ u nefs üzerine [35a] (1) bünyād olunup yedi şeyǿden terkįb olundı 

ve meşiyyet-i ilāhiyye şöyle iķtiżā eyledi ki rūĥ ve Ǿaķl ve nefsi şerįǾat ve ŧarįķat ve 

maǾrifet (2) ve ĥaķįķat ile tekmįl-i kemālāt-ı insāniyye iden bir Ǿabd-i eħaśśını Ǿibād-

ı sāyireden istiśfā idüp ķalb-i mücellāsın cemįǾ-i esmā ve śıfāt ve tecellį-i (3) źātına 

mirǿāt-ı muśaffā ve serįr-i ħilāfetde iclās ve ibķā idüp ķuŧb-i zamān ve merkez-i 

eflāk-i cenān olmaġla sālikān-ı ŧarįķ-ı muĥabbet ol (4) KaǾbe-i ĥaķįķati ŧavāf ve 

ziyāret iderler ve cāmiǾ-i cemįǾ-i kemālāt olan ķalbi cumǾasında cemǾ olup  َّفَاَْينََما تَُولُّوا فَثَم
1045َوْجُه اللّٰهِ   ħuŧbesin ıśġā (5) ve 1046َعلٰى َصَلاتِِهْم َدائُِمون  müdānātında ke-“  ٌ1047بُْنَياٌن َمرُْصوص ” śaf-ārā ve 

                                                
1044 Bakara 2/144: Yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. 
1045 Bakara 2/115: Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. 
1046 Meâric 70/23: Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.  
1047 Saf 61/4: Duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina 
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imām-ı hüdāya iķtidā idüp bį-men ü mā münācāt-ı Ĥaķķ’a dest-güşā olurlar. (6) Pes 

mādām ki vech-i sālik hevāsı ķıblesinden dönmeye ve ķıble-i ĥaķįķįye teveccüh 

itmeye ve miĥrāb-ı cāmiǾ-i kemālāt olan Ǿatebe-i pįre yüz sürmeye, (7) maķśad-ı 

aślįye vuśūl müyesser olmaz. Zįrā nefs-i muśallį śalātında fikr u ħayālden mücerred 

olmadıķca taśavvurātdan ħalāśa ķādir olmayup (8)  ُ1048اَفََراَْيَت َمِن اتََّخَذ اِلَٰهُه َهوٰیه  Ǿitābıyla 

muǾāteb olmaķdan ħālį olmaz ve ķuyūd-ı cihātı ķamǾ ve izāle itmedikce ĥālet-i bį-

ħodį ile cihetden münezzeh (9) olan źāt-ı muķaddese sācid olımaz. Ve bi-ĥasebi’l-

Ǿaķl her ne mertebe tenzįh ve taķdįs eylese vehm ve ħayāli teşbįhāt ve taśavvurātdan 

ķurtulmaz. (10) İmdi sāliki evhām ve taśavvurātdan teħlįś iden bir ceźbe-i hestį-

sūzdur ki pįr-i ŧarįķatüñ āfitāb-ı himmetinden bürūz itdikde cihāt ve taǾayyünātı (11) 

ifnā ve izāle idüp bilā eniyyet ve eynįyyet mescūdı cemāl-i vaĥdet olur, pes pādişāh 

daħı iddiǾā-yı ĥaźāķat iden eŧibbānuñ muǾāleceleri (12) bį-menfeǾat olduġın bilüp 

Ǿacz ve ĥayretlerini gördükde İmām-ı ǾAlį kerremallāhu vechehunuñ şiǾr  

ن یصحبودع الکذوب فلیس ممّ   
1049بذلا یک الذی ءبالمر كو علی   

(13) naśįĥatıyla Ǿāmil olup vech-i meşrūĥ üzre bārgāh-ı kibriyāya yüz sürdükde 

pertev-i eşiǾǾa-i ceźebāt-ı ilāhiyye kendüyi kendüden alup ġarķ-ı derā-yı (14) ġayb-ı 

hüviyyet oldı ve bir zamāndan śoñra Vücūd-ı Ĥaķķānįyle,  

 چون به خویش آ مد ز غرقاب فنا [57-1]

Çün ki ġarķāb-ı fenādan beķāya geldi; ( الذی و بی ینطق15کنت لسانه )1050  evcātına 

iǾtilā idüp leźźāt-ı üns ile  

  خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا [57-2]

Medĥ u ŝenāya zebān-güşā olup ( حمد نفسه لنفسه16الحمد لله الذي )1051  sırrını temāşā 

ķıldı. Ey sālik-i ŧarįķat! Ol dürr-i deryā-yı ĥaķįķat bu beyt-i şerįf ile daħı ķuŧb-i 

dāyire-i hidāyet ve merkez-i eflāk-i (17) velāyet olan nūr-ı āfitāb-ı muĥabbetüñ irşād 

ve terbiyeleri ķavāǾidinden bir ķāyideye işāret buyurmışlardur, yaǾnį ŧarįķa-i kümmel 

                                                
1048 Câsiye 45/23: Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah'ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve 
kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? 
1049 Yalancıyı bırak, o oturup kalkılacak biri değildir. Sen yalan atmayan kişilerden ayrılma. 
1050 Onun konuştuğu dili idim. 
1051 Kendi kendine övünen Allah’a hamd olsun.  
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budur ki erbāb-ı (18) muĥabbetden birisi ol cām-ı cemāl-nümā-yı vaĥdetüñ dāħil-i 

ĥarem-serā-yı śoĥbeti olsa veyāħud iħvān-ı ŧarįķat gūşe-i ħalvetde birbirine mülāķāt 

itseler, (19) baǾde’s-selām ķaŧǾ-i kelām idüp ħulūś-ı tamām ile ķıble-i tecellįye 

istiķbāl ve taśfiye-i bāŧına iştiġāl itdükleri ĥālde ġarķ-ı deryā-yı envār-ı (20) ĥubb-i 

lā-yezāl olup niçe zamān şuǾūra gelmezler, baǾdehu ġaybdan ĥisse geldikde eŝer-i 

keyfiyyet-i fenā tercemān-ı maĥv-i fi’l-liķā olan lisān-ı śaĥv (21) ve beķāların 

cünbüşe getürüp cenāb-ı Ĥaķķ’a ĥamd u ŝenādan śoñra bākūre-i şecere-i istiǾdādları 

olan ŝemerāt-ı fu’ādı nuķl-i bāde-i muĥabbet idüp (22) śoĥbet-i ħāśś iderler ve bezm-

i maǾrifetde aķdāĥ-ı Ǿibarāt ile idāre olunan śahbā-yı müşāhedātdan gāh mest-i med-

hūş ve gāh deryā-veş (23) cūş u ħurūş idüp sāĥa-i sevāĥil-i hūşu leǿālį-i ġavālį-i 

mükāşefāt ile mālāmāl iderler. Elĥāśıl, anlaruñ śoĥbeti sāyir-i ehl-i ġaflet gibi (24) 

mücerred naķl u rivāyet olmayup gāh vecd u ĥāl ve gāh ĥamd u ŝenā-yı źü’l-celāl ile 

üns-i müşāhade-i cemāldür. Pes ol şāh-ı cihān daħı (25) bu zümreden olmaġla beķā 

baǾde’l-fenā dergāh-ı aǾlāya zebān-güşā olup ayıtdı:  

 کای کمینه بخششت ملک جهان [58-1]

Ki ey ħālıķ-ı kevn u mekān (26) ve rāzıķ-ı ins ü cān, mülk-i cihān senüñ 

kemįne iĥsānuñdur, ey ġafūr ve şekūr ve  ُِدور 1052َعٖليٌم بَِذاِت الصُّ ,  

   دآنی نهان  گویم تو میمیمن چه  [58-2]

(27) Çünki sen żamįrümden nihān olan esrārı bilürsin ben ne söyliyem,  

 آی همیشه حاجت ما رآ پناه [59-1]

Ey hemįşe bizüm ĥācetimüzüñ melce’ ve penāhı (28) olan şehenşāh,  

 بار دیگر ما غلط کردیم رآه [59-2]

Biz bir kerre daħı sehv u ħaŧā idüp gümrāh olmış idik, yaǾnį sehv u ġalaŧdan 

birisi budur ki (29) rişte-i dil senüñ ĥabl-i metįn-i muĥabbetüñe peyveste olacaķ iken 

ĥüsn ü cemāli serįǾu’z-zevāl bir cāriyenüñ şįftesi oldum. Birisi daħı (30) derdlere 

dermān sen iken benüm gibi Ǿācizlerden dermān umup ħaŧā eyledüm ve hemçünān 

ruĥumuz daħı maķām-ı ceberūtdan Ǿālem-i nāsūta gelince niçe kerre (31) yol azup 

ķalb-i insānįden saña vāśıl olan rāh-ı muĥabbeti yitürmiş idi, ĥāliyā ĥamd-i ferāvān 

                                                
1052 Âl-i İmrân 3/119: Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir. 
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ve şükr-i bį-pāyān senüñ fażl u iĥsānuña ki mevālid-i (32) ŝelāŝeden suhūlet ile 

güźerān itdirüp bizi insān eyledüñ, recā ve niyāzımuz budur ki murġ-ı revānımuza 

ecniĥa-i śıdķ u įmān ile ŧayerān (33) müyesser idüp dıraħt-ı ķuds-i iĥsānda olan 

āşiyān-ı įķānda mekān viresin. İlāhį bizüm ħod vücūdumuz maǾdūm iken daħı cümle 

aĥvālimüz maǾlūmuñdur, (34) biz saña ne diyelüm ve ķanķı ĥālimüz söyleyelüm.  

دآنم سرت   لیک گفتی گر چه می [60]  

   بر ظاهرتفاش گو آندر دعا  

Lākin buyurduñ ki eger-çi cümle aĥvālüñüze (35) Ǿilm-i şerįfim şāmildür fe-

ammā derūnuñuzda olan sırr-ı nihānı žāhir lisānuñuz üzre icrā ve āşikāre duǾā ķılıñuz 

deyü luŧf ve iĥsānuñ olmaġla Ǿarż-i ĥācet (36) ķıluruz. Ve baǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı 

ŝānį, mıśrāǾ: “zūd hem peydā koneş ber žāhiret” ( کنش بر ظاهرت زود هم پیدا ) vāķiǾ olmışdur, 

yaǾnį eger-çi sırruñda mestūr olanları bilürem velākin (37) Ǿale’l-fevr sizi bį-iħtiyār 

idüp ol sırrı žāhiriñüzde āşikār iden daħı benüm irādetimdür buyurduñ, ĥāśıl-ı kelām 

ber-feĥvā-yı  ْ1053اْدُعوٖنى اَْسَتِجْب لَُكم  (38) icābeti duǾāya maķrūn idüp, beyt:  

 سوزش عاشق تو را نیکو بود
1054ا ب چشم او تو را در جو بود  

neŝr: vefķınca zümre-i Ǿāşıķįnden derd-i (39) iştiyāķla āh u enįn ve nāle ve ĥanįn 

irāde buyurup žāhirleri daħı bāŧınlarına muvāfıķ ve ķalbleri ķāliblerine muŧābıķ 

olmaġla, mıśrāǾ: (40)  

1055عشق خواهد کین همه بیرون بود  
deyüp  

 چون بر آ ورد آز میان جان خروش [61-1]

Şāh-ı cihān çün ki miyān-ı cāndan ħurūş ižhār eyledi, mıśrāǾ:  

(41) Deryā temevvüc itmege lābüdd hevā gerek  

mażmūnı üzre  

                                                
1053 Mü’min 40/60: Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. 
1054 Aşığın yanışı ve yakarışı sana hoştur, onun gözünün yaşı sana nehirdir. 
1055 Aşk bunların hepsi dışarıda olsun ister. T.M. I/33; Y.K.M I/33 ;30b.  



 

402 

  آندر آ مد بحر بخشایش به جوش [61-2]

Der-ĥāl deryā-yı raĥmet-i raĥmānį cūşa ve biĥār-ı Ǿināyet-i sübĥānį [35b] 

(1) ħurūşa gelüp  

 در میان گریه خوآبش در ربود [62-1]

Eŝnāǿ-i girye ve zārįde aña ħˇāb ġalebe eyledi, yaǾnį tekrār ceźbe-i Ĥaķ anı 

deryā-yı fenāya müstaġraķ eyledi (2) ve ol ĥālde  

 دید در خوآب آو که پیری رو نمود [62-2]

Ħˇābda gördi kim bir pįr rū-nümā oldı. YaǾnį fenāsı ĥālinde aña pįrüñ sırrı 

bedįdār olup (3) ber-feĥvā-yı   1056َوَما َكاَن لَِبَشر  اَْن يَُكلَِّمُه اللُّٰه اِلَّا َوْحًيا اَْو ِمْن َوَراِئ ِحَجاب  اَْو يُرِْسَل رَُسولًا 

 گفت آی شه مژده حاجاتت روآست [63-1]

Ĥaķķ celle ve Ǿalā ol pįrüñ (4) lisānından “Müjde ey şāh-ı cihān ĥācātuñ 

revādur.” didi ve Ǿicābet-i duǾāya nişān budur ki  

   گر غریبی آ یدت فردآ ز ماست [63-2]

Eger saña (5) yarın bir ġarįb gele ol bizdendür. YaǾnį yarın mülāķį olacaġuñ 

ġarįb-i cihān ve Ǿacįb-i zamān bir ŧāyir-i evc-i lā-mekān ve şehbāz-ı ķuds-āşiyān ve 

ŧabįb-i (6) ķulūb-ı Ǿāşıķāndur ki emrāż-ı mā-sivā ile mübtelā-yı keŝret olan ķulūb-ı 

sālikānı şerāb-ı muĥabbet ile Ǿavāyıķ-ı tekvįniyyeden taħliye ve ıślāĥ ve aġdiye-i (7) 

maǾrifet ile Ǿalāyıķ-ı kevniyyeden taĥliye ve iflāĥ içün evc-i aǾlā-yı ceberūtdan bu 

ĥażįż-i nāsūta gönderilüp birķaç gün bu ribāŧ-ı bį-ŝebātda (8) ġurbet iħtiyār itmişdür. 

İmdi ey şāh-ı kām-kār,  

ید حکیمی حاذق آست [64-1]  چون که آو آ 

Çün ki ol ġarįb-i diyār gele ĥekįm-i ĥāżıķdur,  

   صادقش دآن که آمین و صادق آست [64-2]

(9) Ol ŧabįb-i fāyiķı śādıķ bil ki ol śādıķu’l-vaǾdi’l’emįndür ve ferdāsı yoķ 

naķd-i muĥaķķaķdur, zįrā nažm:  

                                                
1056 Şûrâ 42/51: Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi 
gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. 
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Taśarrufda olan ferdāya śalmaz 

(10) Şeb u rūz ile olan aya śalmaz 

Velāyet naķd-i maǿnįdür daħı ĥāl  

Hemān tek müşterį ol cānıla al 

Neŝr: İmdi ey şāh-ı cihān, ĥayāt-ı cāvidān (11) isterseñ ol nūr-ı Yezdān’uñ 

dāmen-i muĥabbetinden ayrulmayup  

 در علاجش سحر مطلق رآ ببین [65-1]

Anuñ Ǿilācında siĥr-i muŧlaķ gör  

    در مزآجش قدرت حق رآ ببین [65-2]

(12) Anuñ mizācında ķudret-i Ĥaķķ’ı gör, yaǾnį ol nādire-i zamānuñ Ǿilācı 

sāyir-i ŧabįbān-ı bį-dermānuñ tertįb itdügi terkįb ile olmayup ħafiyyü’s-sebeb (13) bir 

Ǿilāc-ı aġrebdür ki muŧlaķā siĥr-i ĥelāl ve maĥż-ı ķudret-i źü’l-celāl olup aħlāķ-ı 

ilāhiyye ile muteħalliķ ve verāŝet-i kemāliyye ile muteĥaķķıķ olmışdur.  

Ǿİlm-i şerįfe (14) ħafiy olmıya ki siĥr lüġatde ħafiyyü’s-sebeb bir emr-i 

aġrebdür ki ħafāsından ĥaķįķati üzre müşāhedesi mümkün olmıya, kemā ķįl:  و کل ما
1057لطف ماخذه و دّق فهو سحر  (15) ve Ǿinde’l-baǾż siĥr seĥurden me’ħūźdur, zįrā seĥur fecr-i 

evvel ile fecr-i ŝānį beyninde žāhir olan şafaķdur ki ol vaķitde nūr ile žulmetüñ 

iħtilāŧı leyl ile (16) nehārı kemāl-i temeyyüz ile birbirinden ħāliś göstermez. ǾAmel-i 

siĥrüñ daħı nümāyişinde baśar bir emr müşāhede ider ki Ǿaķl ol emrüñ vücūdunda 

şekk itmez velākin (17) emr-i mezbūr Ǿalā ġayri ĥaķįķat müşāhede olunmaġla 

Ǿinde’ş-şafaķ leyl ile nehār mütemeyyiz olmaduġi gibi nümāyiş-i siĥir daħı ne bāŧıl-ı 

maĥż ve ne ĥaķķ-ı śaĥįĥ olduġı (18) münāsebet ile siĥr seĥurdan me’ħūzdur dimişler. 

Ve siĥr efsūna ve cādūluġa ıŧlāķ olunmaġla siĥre nisbet olunan şaħśuñ źemmi murād 

olunur (19) velākin bi-ĥasebi’l-lüġat me’ħaźı laŧįf ve sebebi ħafiyy olduġı iǾtibār ile 

evliyāǿ-i kirāmdan žuhūra gelen ħavāriķ-ı Ǿādāta taĥsįn ve āferįn irādesiyle (20) siĥr-

i muŧlaķ ve siĥr-i ĥelāl diyegelmişlerdür. Ve fį İħvāni’ś-Śafā: البیان اللغة العربیّه هیاّن الّسحر فی
البیان و اقامة الّدلیل والبرهان سحر ( العمل و احکامه والعرب سقول اذا رات الّسرعة فی21و اظهاره و سرعة ) والکشف عن حقیقة الشیء

                                                
1057 Elde etmesi kişiye hoş gelen ve tesir eden her şey sihirdir. 
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( سحر به العقول و من ذلك قول رسول الله و قد سمع رجلا مدح صاحبا له 22فلان اذا کشف الغطاء و کذلك اذا اتی بسحر عظیم )
1058( اّن من الشعر لحکمة و من البیان لسحراً 23النّبی صلی الله علیه و سلّم ) فصّدق ثّم ذّمه فصّدق فی مقام واحد فقال  

Ve eger-çi muǾtezile siĥri ve kerāmeti inkār itmişlerdür ammā ehl-i sünnet 

ve cemāǾat ķatında ŝābitdür, kemā ķāle śāĥibü’l-İrşād (24) Taķiyyüddįn Mužaffer bin 

ǾAbdullāh bin el-Ĥüseyn e’ş-ŞāfiǾį fį iŝbāti’l-kirāmat ve fį iŝbāti’s-siĥri:  ذهبت ائیمتنا الی
( و اّما السحر فثابٌت شایع فی لسان جمله الشریعة و قد اتفقوا علیه و هم اهل الحّل والعقد و ان 25تجویز الکرامات و منها المعتزلة )

1059ن یضیف شیئاً الی غیر خلق الله.( الّا ا26اختلفوا فی اّن الساحر کافر ام لا یکفر بنفس السحر )  ve siĥrüñ envāǾı 

keŝįredür velākin min ĥayŝü’l-icmāl iki nevǾa taķsįm olunmışdur, kütüb-i 

kelāmiyyeye mürācaǾat oluna. (27) Ve aķdem-i envāǾ-ı siĥr Kelzāniyūn ve 

Keşdāniyūn siĥrleridür ki Ǿahd-i baǾįdde sebǾa-i seyyāreye pereştiş idüp ĥavādiŝ-i 

kevniyye ve saǾādet ve nuĥūsetden (28) śudūr iden aĥvāli bi’l-aśāle teǿŝįrāt-ı 

kevākibdür dirler idi. Ve temzįc-i ķuvā-yı kevākib ile ķuvā-yı arżiyyeye vāķıf olup 

niçe ŧılsımāt (29) ve nįrencāt düzmüşler ve ħalķı ıđlāl itmişler idi. İmām Faħrüddįn 

e’r-Rāzį Mebāĥiŝ-i Maşrıķiyye nām kitābınuñ evāħirinde siĥr ile ŧılsımāt (30) ve 

nįrencāt beynlerini bu vechle farķ itmişler ki  اعلم اّن الاحوال العجیبیّه الغریبیّه الحادثة فی هذه العالم اّما یکون
اما اذا کان حدوث تلك الغرایب من التّصورات المجردة النفسانیّة فاّما ان یکون تلك ( نفسانیه او امورا جسمانیه 31اسبابها قصورات  )

( ارید بها صلاح الخلق و حملهم علی المنهج القدیم والّصراط المستقیم و اّما ان یکون قد ارید بها توریط النّاس 32الغرایب والعجایب )
الثانی یسّمی بالسحر و اما اذا کان حدوث نلك الغرایب عن اسباب جسمانیّه ( والّشر فالاول یسّمی بالمعجزة و 33فی مهادی الا فات )

( عن تمزیج قوًی سماویّة  ارضیّة  و اما ان یکون حدوثها لاجل خواّص غریبة  موجودة  فی الاجسام العنصریّه والاّول 34فاما ان یکون حدوثها )
1060( والثانی هو النّیر نجات35هو الطلسمات )  

Ve bilcümle ħavāriķ-ı Ǿādāt nebįden śudūr iderse muǾcizāt, velįden śudūr 

iderse kerāmāt olur ve fāsıķ (36) olan baǾżı nüfūs-ı ķaviyyeden śudūr iderse aña 

                                                
1058 Arap lisanında sihir bir şeyi açıklayıp onun hakikatini ortaya çıkarmak ve izhar etmektir. Aynı 
zamanda bir işi sağlam ve hızlı şekilde yapmak demektir. Araplar bir kişinin bir şeyi açıklama ve 
delillendirmede hızlı olduğunu görürlerse buna bu kişi falancayı sihirledi derler. Aynı zamanda örtüyü 
kaldırmak anlamına da gelir. Akılları kandıracak bir büyü ile gelen kimse için de aynı kelime 
kullanılır. Buna örnek olarak peygamberimizin şu hadisi şerifi verilebilir: bir gün bir adamı duymuştu. 
Bu adam bir arkadaşını övüyordu insanlar da onu onaylıyordu. Sonra aynı yerde aynı arkadaşını yerdi 
de insanlar onu yine onayladı. Efendimiz şöyle dedi: muhakkak şiirin bir kısmında hikmet beyanın bir 
kısmında ise sihir vardır. 
1059 İmamlarımız kerametleri caiz görmüşlerdir. Sihre gelince ise onun hükmüne dair şeriatın 
tamamına şayi olan, ehli hal ve akdin de ittifak ettiği hüküm vardır. Tek ihtilaf sihir yapanın kafir olup 
olmadığı, Allah’ın yarattığından başka bir şey ortaya çıkarıp çıkarmadığı hususundadır. 
1060 Bil ki bu alemde olan acayip, garip haller ya nefsani kusurlar sebebiyle yahut cismani olaylar 
sebebiyledir. Eğer bu garip hadiseler soyut nefsani tasavvurlar ise ya bunlardan yaratılmışların iyiliği , 
kadim menhec üzere tevcihleri ve doğru yola dönmeleri murat olunmuştur ya da insanları afetlere ve 
şerre gark etmek istenmiştir. Birincisine mucize ikincisine ise sihir denir. Fakat eğer bu garip haller 
cismani sebeplerle oluyor ise bu ya semavi ve arzi güçlerin karışmasıyla ya da ya da cisimlerde vuku 
bulan garip özel durumlar içindir. Birincisine tılsımlar ikincisine ise “niyrü necat” denir. 
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kerāmet dimezler, siĥr ve istidrāc dirler, kemā ķāle SaǾdü’l-milleti ve’d-dįn fį 

Şerĥi’l-Maķāśid (37): 

نّفوس فی احداث الغرایب بمزاولة اعمال  مخصوصة  و هی الّسحر و بقوی بعض الروحانیّات و هی الغرایم او قد یستعین ال 
( الفلکیّة و هی دعوة الکواکب او بتمزیج القوی الّسماویّة بالارضیّة و هی الطلسمات او بالخواص العنصریّه و هی النیرنجات او 38بالجرام )

1061لحیل المهندسیّة.( الریاضیّة و هی ا39بالنّسب )  
Ħulāśa-i kelām, źikr olunan esbābı ħafiyy olup Mevlānā Ħudāvendigār daħı 

min ĥayŝü’l-lüġati (40) Ǿālem-i ġaybda tebşįr olunan pįr-i ŧarįķuñ Ǿilācına siĥr-i 

muŧlaķ didiyse ol münāsebet ile taǾrįf-i siĥr ve kerāmetde bu ķadar aķvāl-i Ǿulemā 

įrād olundı. (41) İnşāllāh teǾālā Ǿan ķarįb Meŝnevį-i Şerįf’de bundan enseb bir maĥall 

geldikde siĥr ve kerāmet ve muǾcize beyninde vāķiǾ olan baǾżı taĥķįķāt daħı [36a] 

(1) tafśįl olunur. Pes biz girü śadede gelelüm: Çün ki pādişāh ol ŧabįb-i ilāhįnüñ 

Ǿale’ś-śabāĥ ķudūm-ı meymenet-lüzūmiyle mübeşşer oldı, Ǿacabā vaķt-i śabāĥ (2) ne 

zamān ola dirken mü’eźźin-i śabāĥ 1062حّی علی الفلاح  deyüp  

گاه و روز شد  چون رسید آ ن وعده [66-1]  

Çün ki ol vaǾdenüñ vaķti irişdi (3) ve śabāĥ oldı,  

 آ فتاب آز شرق، آختر سوز شد [66-2]

Āfitāb çarħdan aħter-sūz oldı, yaǾnį ħurşįd-i enver ġurūb itmekle kevākib-i 

(4) semāvāt žuhūra gelmişler idi, çün ki āfitāb ĥareket-i devriyye ile taĥte’l-arżdan 

geçüp cānib-i maşrıķdan ŧulūǾ eyledi ve nücūm-ı (5) zāhire zāyile olup rūy-ı zemįn 

rūşen oldı, pādişāh vaķt-i mevǾūd ve zamān-ı maǾhūda müteraķķıb olup  

  بود آندر منظره شه منتظر [67-1]

(6) Şāh-ı cihān manžara-i ķaśrda muntažır idi ki ber-feĥvā-yı 1063ان وعدالله حق   

 تا ببیند آ ن چه بنمودند سر [67-2]

                                                
1061 Bazı nefisler garip şeyler yapmak için bir takım özel işlere girişirler. Bu ya sihirledir, ya dab bazı 
ruhaniyetlerin güçleri iledir. Bunlar “garayim” ya da “cerayimi felekiyye”dir. Bu gezegenleri 
çağırmak yahut semavi ve arzi güçleri karıştırmakla olur. Bunu da tılsımlar ya da ecsamın unsurlarının 
özellikleri ile yaparlar. Bunda “niyrü necat”tan, matematiksel oranlardan ya da hendesi hilelerden 
yararlanırlar. 
1062 Kurtuluşa ve selamete gelin. 
1063 Allah’ın vaadi haktır. 
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Ĥattā ol nesne ki rü’yāda dįde-i sırrına (7) göstermişler idi dįde-i ser ile 

āşikāre muşāhede eyleye. Ķarįn-i ĥāl nāgehān  

آی  دید شخصی، فاضلی، پر مایه [68-1]  

Bir şaħś-ı fāżıl ve pür-māye gördi, (8)  

   آی  یهآ فتابی در میان سا [68-2]

Gūyiyā sāye miyānında bir āfitāb idi.  

رسید آز دور مانند هلال  می [69-1]  

Iraķdan hilāl gibi irişdi,  

   نیست بود و هست بر شکل خیال [69-2] (9)

Fenā fillāhda maĥv-i vücūd idüp varlıķdan eŝer ķalmamış idi velākin žıll-ı 

beşeriyyeti ħayāl şekli üzre var idi. (10) Pes ol pįr-ı ŧarįķat pādişāha var yoķ ħayāl 

şeklinde göründi.  

Żamįr-i münįre ħafiyy olmıya ki fi’l-aśl lüġatde hilāl tesmiye ve tenbįh ile 

olan (11) refǾ-i śavta dirler ve ĥįn-i ruǿyet-i hilālde refǾ-i śavt ile Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālāya tesbįĥ ve tehlįl olunmaġla beĥasebi’l-Ǿörf māh-ı cedįde hilāl (12) tesmiye 

olunup ve evvelinden ve āħirinden üç giceligine daħı hilāl taǾbįr iderler. Ve Mevlānā 

Ħudāvendigār bu maĥalde baǾde’ş-şafaķ “ŧulūǾ-i şemse ķarįb (13) göründi” 

buyurmaġla āħir-i şehrde olan hilāli irāde itmişlerdür. Pes bu ebyāt-ı şerįfede pįr-i 

ŧarįķati miyān-ı sāyede olan āfitāba (14) ve hilāle teşbįhde nükte budur ki, Ǿārif-i 

āgāh seyr-i fenā fi’llāhda maĥv-i vücūd-ı mevhūm itdikde ħilǾat-i beķā billāh ile 

mažhar-ı envār-ı elŧāf-ı (15) rabbāniyye olup ķurb-i ev ednāya irtiķā ider ve nūr-ı 

tecelliyāt-ı ilāhiyyenüñ tetābuǾundan şebeĥ-i żıllįsi śuver-i ħayāliyye gibi būd u nā-

būd şeklinde (16) ve hilāl miŝālinde muşāhede olunup ve hestį-i mevhūmu seĥāb-ı 

raķįķ meŝābesinde olup terāküm-i keŝerāt refǾ olmaġla āfitāb-ı ĥaķįķat-ı (17) 

Muĥammediyye sāye-i hestį-i Ǿārifüñ meyānında olan meşrıķ-ı ķalbinden ŧulūǾ 

itdikde tābiş-i āfitāb jāleyi izāle itdügi gibi pertev-i eşiǾǾa-i (18) nūr-ı ceżebāt daħı 

maĥv-i taǾayyünāt idüp efkār-ı mā-sivā nücūm-āsā mahv ve nā-peydā olur.  َواَْشَرقَِت اْلاَرُْض
1064بِنُورِ َربَِّها  nüktesi hüveydā olup (19) arż-i beşeriyyet müstaġraķ-ı nūr-ı ġayb-ı huviyyet 

                                                
1064 Zümer 39/69: Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır. 



 

407 

ve leyle-i nefsāniyyet rūz-ı fįrūz-ı rūĥāniyyete mübeddel olur. Ve bu daħı vechdür ki 

ĥażret-i Mevlānā (20) işbu ĥikāyetüñ ibtidāsında, Meŝnevį: 

 بشنوید ای دوستان این داستان 
1065حال ماست ا نخود حقیقت نقد   

neŝr: buyurmaġla şems ile hilāl źikrinden (21) murādları Şems-i Tebrįzį olup hilāle 

teşbįh ile kemāl-i fenāsına ve maķām-ı “ķabe ķavseyn”e irtiķāsına işāret ola, 

veyāħud māh (22) kendüde olan nūrāniyyeti āfitābdan iķtibās itdügi gibi Şems-i 

Tebrįzį daħı nūr-ı muĥabbeti mažhar-i ĥaķįķat-ı Muĥammediyye olan āfitāb-ı ķulūb-ı 

(23) ehl-i ŧarįķatden istifāża eyledügi cihetden Şems’i ķamere teşbįh itmişlerdür, zįrā 

Şems-i Tebrįzį maşrıķ-ı envār-ı ĥaķįķat, aǾnį ġavŝ-i aǾžam (24) ve pįr-i ŧarįķatden iźn 

ile cenāb-ı Mevlānā’yı irşāde gelecegi Mevlānā Ħudāvendigār’a vāķıǾasında ibşār 

olunduķların işǾār idüp (25) ve bu nükteye telmįĥ iderler ki eger-çi Şems-i Tebrįzį 

ġavŝ olmamış idi velākin evc-i medāric-i aǾlāya bir vechle irtiķā itmiş idi ki (26) 

hilāl-i ħayālüñ şemse ne mertebe ķurbu var ise Şems-i Tebrįzį daħı ġavŝ-i aǾžam ile 

hüve hüve olup mā-beyne mertebe-i uħrā tevassuŧ itmemiş idi, (27) Allāhu aǾlem. 

Şems-i Tebrįzį’ye işāret idügüne bunuñ siyāķında olan birķaç ebyātdan śoñra vāķiǾ 

olan ebyāt-ı şerįfe śarāĥaten (28) şehādet ider ve bilcümle mertebe-i mezbūreye faķr-

ı źātį ve fenāǿ-i ĥaķįķį dirler, yaǾnį nār-ı muĥabbet sālik-i ŧarįķatüñ rusūm-i 

beşeriyyetin ifnā itdikde (29) ol fenānuñ içinde bir beķā vardur ki mefķūd olan vücūd 

meyān-ı hestįde ħayāl gibi mefķūd ve maǾdūmdur, zįrā:  

وش باشد خیال آندر روآننیست [70-1]  

(30) Nefs-i nāŧıķada olan ħayāl Ǿadem gibidür, yaǾnį ħayāl vicdāniyyātdan 

olduġı cihetden eger-çi maǾlūm gibidür ammā ħāricde vücūdı olmaduġı (31) cihetden 

maǾdūmdur, keźālik ħayāl meŝābesinde olan śuver-i mümkināt daħı eger-çi mevcūd 

gibidür velākin vücūdları Ǿāriyetį olmaġla maǾdūm (32) ĥükmünde oldıysa  

   تو جهانی بر خیالی بین روآن [70-2]

Sen cihan ve cihāniyānı bir ħayāl üzerine revān gör. Revān-ı ŝānį ħandān ve 

giryān gibi (33) “reften” (رفتن) lafżından śıfat-ı müşebbehedür. Ĥāśıl-ı kelām ber-

                                                
1065 Bkz. 33b  
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feĥvā-yı kerįme-i  ُ1066ُكلُّ َشْیء  َهالٌِك اِلَّا َوْجَهه  cihanda revān olan taķallubāt ve teġayyurātı 

dįde-i (34) baśįret ile müşāhede idüp mānend-i Ǿadem cümle cihāniyānı bir ħayāl 

üzerine revān gör, zįrā aśĥāb-i keşf ve vicdān bu ħarāb-ı bį-ŝebātı (35) ħayāl ve ħˇāb 

görmekle, Meŝnevį: 

 ا نچه کردی اندر این خواب جهان
1067گرددت هنگام بیداری عیان  

neŝr: deyüp sebeb-i saǾādet-i cāvidānį (36) olan śāliĥāt-ı bāķıyāta beźl-i iķtidār 

iderler. İmdi benüm rūĥ-ı revānum! Sen daħı bu dünyā-yı bį-ŧāyili ĥulm-i nāyime 

mümāŝil bir žill-i zāyil ve āmāl ve (37) emānįsi ħayāl-i bāŧıl idügünden ġāfil ve 

müzaħrefātına māyil olmayup, şiǾr:  

Şeb-i furķatdeġi keŝret ħayāl-i žildür aldanma 

Serābı ķo ser-i āba serā-yı sırda ol vāśıl  

(38) Mecāza baķma ey sālik ĥaķįķį maŧlaba Ǿazm it 

Ki zįrā žill-i zāyilde iķāmet eylemez Ǿāķil 

Cihān ħalķına sen uyma nedāmet odına yanma 

Ħayālāte göñül virme śaķın olma perįşān-dil 

(39) Zįrā,  

شان و جنگشان  صلحبر خیالی  [71-1]  

Ħalķ-ı cihānuñ śulĥı ve cengi bir ħayāl-i bį-me’āl üzerinedür,  

 وز خیالی فخرشان و ننگشان [71-2]

Ve faħr u nengleri (40) bir ħayāldendür. YaǾnį Ǿālem heme hįç u herçi der 

Ǿālem heme hįç iken, ol dünyā pįçleri cįfe-i dünyāyı üleşemeyüp ĥarb u ķıtāl iderler 

(41) ve cemǾ itdükleri māl-i ħabįŝ ile iftiħār idüp 1068الفقر فخری  deyü medĥ olunan faķr u 

fenādan Ǿār ve āteşden śaķınur gibi firār iderler. [36b] (1) ve Ǿāķıbıtü’l-Ǿāķıbe, ecel 

                                                
1066 Kasas 28/88: O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. 
1067 Bu dünya uykusunda yaptıkların uyandığında sana gösterilecektir. T.M. IV/3659; Y.K.M. IV/3653 
1068 Fakirlik övüncümdür. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 87, nr. 1835) 
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şįrinüñ pencesine girüp cümlesi tār u mār ve cānları dāħil-i nār olacaġın mülāĥaža 

ķılmazlar ve hemçünān ĥubb-i źātįden (2) ġāfil ve kendüleri ehl-i dāniş zuǾmunda 

olan cāhiller daħı ĥallāl-i müşkilātuz deyü maĥż žann u ħayāl cihetinden olan ķįl u 

ķāl ile baĥŝ u cidāl idüp (3) ben fülān fenni gördüm sen görmedüñ deyü ižhār-ı fażl u 

kemāl idüp oturacaķ yir bulmazlar ve āħiretde kendülere źerre ķadar nefǾi olmayup 

(4) faħr u delālleri taśavvur ve ħayāle mübtenį idügün bilmezler ve taĥśįl-i Ǿilm-i 

ĥāle saǾy ve kūşiş ķılmazlar ve emr-i dünyāda ķılı ķırķ yarup gūyā ki emr-i Ǿuķbāyı 

bir ķıla (5) śaymazlar. Nitekim cenānb-ı Mevlānā Meŝnevį’nüñ cild-i sādisinde bu 

dūn-himmetlerüñ aĥvālin beyān idüp buyurmışlardur ki: Meŝnevį:  

 عقل سر تیز است لیکن پای سست
 زا نکه دل ویران شده است و تن درست (6)

 عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ
ترک شهوت هیچ هیچفکرشان در   

 صدرشان در وقت دعوی همچو شرق
  صبرشان در وقت تقوی همچو برق (7)

 عالمی اندر هنرها خودنما
1069وفا وقت وفاهمچو عالم بی  

 جنگ فعلی جنگ طبعی جنگ قول
1070ها جزئی است هولدر میان جزء (8)  

 در فروع راه ای مانده ز غول
1071اصوللاف کم زن از اصول ای بی  

Neŝr: Ve Ǿaceb budur ki bunlaruñ ĥāli (9) böyle iken kelimāt-ı ķudsiyye-i 

evliyāyı daħı kendülerinüñ vehm u ħayāli gibi taśavvur idüp anlaruñ daħı gāh fenā ve 

                                                
1069 Aklın başı keskin ama ayağı gevşektir. Çünkü gönül viran olmuş bedense sağlamdır. 
(Böylelerinin) aklı dünya işlerinde ıstırap içindedir, şehveti terk etmekte ise hiçtir. İddia zamanında 
göğüsleri doğu gibi olsa da, takvaya gelince sabırları şimşek gibidir. Hani bir âlim de hünerleriyle 
kendini gösterir ama vefa zamanı gelince âlem gibi vefasızdır. T.M. VI/119-122; Y.K.M. VI/119-122 
1070 Cüzler arasındaki tabiat savaşı, eylem savaşı ve söz savaşı korkunç bir savaştır. T.M. VI/46; 
Y.K.M. VI/46. 
1071 A şeytan yüzünden yolun tâli yerlerinde kalmış usulsüz! Usulden az dem vur. T.M. VI/44; Y.K.M. 
VI/44. 
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beķā ve gāh vuślat ve liķā didikleri (10) ķįl u ķāl meger bir ħayāl üzeri mübtenį degül 

midür dirler. Ħaberleri yoķdur ki: Meŝnevį:  

 جنگ ما و صلح ما در نور عین
1072نیست از ما هست بین اصبعین  

(11) vefķınca,  

 آ ن خیالاتی که دآم آولیاست [72-1]

Ol ħayālāt ki dām-i evliyādur anlaruñ evhām ve ħayālāti gibi olmayup belki  

   عکس مه رویان بستان خدآست [72-2]

(12) Bostān-ı Ħudā māh-rūlarınuñ Ǿaksidür, yaǾnį enbiyā ve evliyānuñ 

merāyā-yı ķalbleri mežāhir-i esmā ve śıfāt-ı küllįyye-i ilāhiyye olmaġla śıfāt-ı 

rabbāniyye (13) māh-rūlarınuñ bostānı olup dāmları olan ħayālāt mirǿāt-ı 

mücellālarında cilve-endāz-ı Ǿukūs olan esmā ve śıfātuñ žuhūr-ı küllįsidir, (14) zįrā 

ki hey’et-i vaĥdāniyye ve cemǾ-i ferdāniyye ve mertebe-i cāmiǾa-i śūret-i 

berzaħiyye-i ilāhįyyeden Ǿibāret olup bostāna olan vech-i şebehi daħı (15) mevķiǾ-i 

ĥaķįķat-ı Muĥammediyye olmaġla umūr-ı mādiyye-i eĥadiyyet ve vāĥidiyyet dilden 

žuhūr itdügine işāretdür. Meŝnevį:  

هاستگوهر جان چون ورای فضل  
1073خوی او این نیست خوی کبریاست (16)  

neŝr: Āh ey dil-i muĥabbet-iħtiśāś! Bu beyt-i şerįfde bir ħayāl-i ħāśś daħı 

vardur ki ħavāśśdan ġayrisi iķtināś itmez. (17) YaǾnį verāŝet-i kemāliyye-i ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye mažhariyyetinde ķāyim olan pįr-i ŧarįķat sālik-i rāh-ı muĥabbeti 

irşāda himmet eylese ķāyide-i muķarrereleri üzre (18) kelime-i tevĥįdüñ maǾnāsını 

tefhįm ve nefs-i mā-sivāyı levĥ-i dilden izāle itmek ŧarįķini taǾlįm itmekle ŧālib daħı 

cān u tenini emr-i pįre teslįm idüp (19) niseb-i bāŧınįye iştiġāl içün çeşm-i žāhirin 

eşbāĥ ve śuverden ıġmāż itdikde nūr-ı tecellį işrāķ ve śuver-i keŝerātı iĥrāķ idüp (20) 

ķalb-i śanavberįde şekl-i nārda bir nūr bedįdār olur ki aña nūr-ı muĥabbet ve nār-ı 

                                                
1072 Göz ışığıyla bakacak olursak, bizim savaşımız da barışımız da bizden değildir, (O’nun) iki 
parmağı arasındadır. T.M. VI/45; Y.K.M. VI/45. 
1073 Can cevheri ayrılıkların ötesinde olduğu için onun huyu bu değildir, onun huyu ululuktur. T.M. 
VI/63; Y.K.M. VI/63 
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ceźbe-i eĥadiyyet dirler. Ve ol nūr 1075دم بين الماء والطينا   و 1074کنت نبیا  (21) ĥadįŝ-i şerįfiyle 

işāret buyurulan şol nūr-ı ĥaķįķat-ı Muĥammediyye’dür ki mine’l-ezeli ile’l-ebed 

cemįǾ-i enbiyā ve mürselįn ve evliyā ve Ǿāşıķįne mümidd ve mümtedd (22) olup 

cümlesi ol nūruñ pervāneleridür. Pes ol ĥįnde ķalb-i sālik maĥall-i Ǿukūs-i meh-

rūyān-ı bostān-ı Ħudā olup ol ħayālüñ dāmına (23) giriftār olur. YaǾnį hįç bir ĥāl ile 

ol nūruñ müşāhedesinden ħālį olmayup her bār ki göñle vara ol nūr-ı muĥabbetüñ 

keyfiyyetinden (24) mest olup vecd u ĥālet žuhūr ider ve imǾān-ı nažar itdikde ol 

nūr-ı tecellį dilden dile pertev itdügin bilüp maĥv-i vücūd itmek ile (25) ĥaķįķatde 

bostān-ı Ħudā pįrüñ mirǿāt-ı mücellāsı ve māh-rūlar Ĥaķ celle ve Ǿalānuñ enbiyā ve 

evliyāsı olmaġla cümlesinüñ ĥaķįķatleri ol bostān-ı (26) Ħudā’da cemǾ olmış görüp 

kendü daħı bilā eniyyet ve eynįyyet ol şemǾa cemǾ ve cemǾe şemǾ olur.  و من رانی فقد رای
1076الحق  ve  1077( على صورته27)خلق الله ا دم  ne maǾnādur źevķ idüp mažhar-ı ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye’nüñ śūreti śūret-i Raĥmān ve ķalbi Ǿarş-i Yezdān idügün Ǿıyān 

görüp (28) žann u gümāndan ķurtılur. Veyāħud bu maǾnį daħı vechdür ki māh-

rūlardan murād yine śuver-i ervāĥ-i enbiyā olup velākin bostān-ı Ħudā’dan murād 

(29) Ǿālem-i ecsām ile Ǿālem-i ervāĥ beyninde olan Ǿālem-i miŝāl ve ħayāl-i münfaśıl 

ve arż-ı ĥaķįķat didikleri berzaħa işāret ola ve bilcümle (30) Ǿalā eyyi vechin kāne  

 آ ن خیالی که شه آندر خوآب دید [73-1]

Ol bir ħayāli ki şeh ħˇābda gördi,  

آ مد پدید  در رخ مهمان همی [73-2]   

Cümlesi mihmānuñ yüzünde (31) žuhūra geldi ve çün ki rü’yā-yı śādıķa 

vāķiǾa muŧābıķ çıķdı, merāsim-i taǾžįm ve levāzım-ı tekrįmi riǾāyet içün  

ان وآپیش رفتبشه به جای حاج [74-1]   

(32) Ol mihmānı istiķbāle şāh-ı cihān ĥācibān yerine kendü gidüp ķarşu 

vardı ve mülāķāt itdügi gibi źikr olunan nūr-ı tecellį pādişāhuñ (33) ķalbinde cilve-

endāz-ı Ǿukūs olmaġla ceźebāt-ı Ĥaķ kendüyi kendüden alup  

                                                
1074 Yazmada: انا نبی 
1075 Âdem su ile toprak arasında iken ben nebî idim! (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 129, nr. 2007) 
1076 Beni gören Hakk’ı görmüştür. (Sahîh-i Buhârî, IX, s. 33, nr. 6996) 
1077 Allah Âdemi kendi suretinde yarattı. (Sahîh-i Buhârî, Kitabu’l-İstizân, 1) 
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 پیش آ ن مهمان غیب خویش رفت [74-2]

Ol mihmān-ı cānuñ ĥużūrunda (34) pādişāh kendü ġaybına gitdi. Şürrāĥıñ 

cümlesi pādişāh ol mihmān-ı ġaybį öñüne bi-nefsihi gitdi deyü maǾnā virmişler 

velākin mıśrāǾ-ı ŝānįdeki “ġayb” yā’-i nisbet ile vāķiǾ olmayup bel ki eśaĥĥ-ı 

nüsaħda ve ekŝerinde, mıśraǾ: “ ن غیِب خویش رفتپیش ا ن مهما ” vāķiǾ olup “ġayb” “ħ˘įş”e 

mużāf olmışdur. Ol takdįrce bizüm didigümüz maǾnāyı iķtiżā ider ve mıśrāǾ-ı 

evvelden mıśrāǾ-ı ŝānį maǾnāda meziyyet-i uħrā göstermiş olur. Fe’fhem. YaǾnį 

fenāǿ-i źātį ve Ǿadem-i aślįye rücūǾ itdi ve deryā-yı vaĥdete ġarķ olup  

  هر دو بحری آ شنا آ موخته [75-1]

(35) Her ikisi şināverlik ögrenmiş baĥrįler idi ki 1078الا رواح جنود مجندة  taǾārufunda 

mü’telif ve baĥr-ı muĥįŧ-ı vaĥdetde sebāĥat ile muttaśıf (36) olup gūyā ki  

    دوختن بر دوخته  هر دو جان بی [75-2]

Her iki cān bį-ħayŧ u ħıyāŧ u ħayyāŧa ber-dūħte idiler. YaǾnį bir vechle 

ittiĥād itdiler ki (37) gūyā ki evvelden daħı nefs-i vāĥide olup iltiĥāķ ĥasebiyle degil 

idi ve bir ĥayŝiyyet ile ittiśāl ki iltiśāķ iǾtibārıyla olmayup (38) bel ki rūşenān-ı 

buyūtdan lemeǾān iden şuǾāǾ-i āfitābuñ ĥālet-i inķıbāżında infiśāl ve ittiśāl taśavvuru 

muĥāl olduġı gibi (39) anlaruñ buyūt-ı ecsāmına pertev iden envār-ı rūĥları daħı 

āfitāb-ı eĥadiyyete münceźib olduķda münśabıġ-ı reng-i vaĥdet olup (40) ittiĥādları 

lüĥūķ ve lüśūķ cihetinden degil idi. Mevlānā Ħudāvendigār bu beyt-i şerįf ile daħı 

Şems-i Tebrįzį ile mülāķāt-ı cismānį (41) ve ittiĥād-ı rūĥānįlerine işāret idüp meŝelā 

kendüleri baĥr-i Rūm ve Şems-i Tebrįzį baĥr-i Fārs idiler ki iki deryā birbirine iltiķā 

idüp [37a] (1) bį-farķ u imtiyāz vücūd-ı vāĥid oldılar. Ve çün ki refǾ-i temeyyüz ile 

deryā-yı tecellį-i vaĥdet-i źāta müstaġraķ oldılar ve nūr-ı ĥubb-i źātįyi mirǿāt-ı dilde 

(2) žāhir gördüler, maķśūd bi’ź-źāt ĥuśūliyle dilşād olup pādişāh ki murād cenāb-ı 

Mevlānā’dur, Şems-i Tebrįzį’ye ŝenā idüp (3)  

ستی نه آ نگفت معشوقم تو بوده [76-1]  

                                                
1078 Ruhlar grup grup toplanmış askerler gibidir. Tanışanlar kaynaşıp ülfet ederler, tanışmayanlar 
ihtilaf edip ayrılırlar. (Sahîh-i Buhârî, Kitâbu’l-Enbiyâ, 2) 
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Didi ki maǾşūķ ve maĥbūbum sen imişsin, cāriye degil imiş, yaǾnį bu ĥayāt-

ı Ǿāriye degil imiş.  

    لیک کار آز کار خیزد در جهان [76-2]

(4) Lākin ĥażret-i müsebbibu’l-esbāb ve mufettiĥu’l-ebvābuñ ĥikmeti ile 

cihānda iş işden žāhir olur. Filĥaķįķa pādişāh cāriyeye teǾaşşuķ itmese (5) ve cāriye 

daħı ħaste olmasa ve ol bir ŧabįblerüñ Ǿazci žāhir olmasa pādişāh ŧabįb-i ĥāźıķa ŧālib 

olup bulmazdı, keźālik Mevlānā’nuñ daħı (6) nefsine muĥabbeti olmasa marażına 

Ǿilāc aramazdı ve kemāl-i istiǾdādı olmasa Ǿilm-i žāhire ķanāǾat idüp nūr-ı āfitāb-ı 

kerāmet olmazdı (7) ve hümā-yı himmeti hevā-gįr-i evc-i ĥaķįķat olmasa seyr-i esmā 

ve śıfātda ķalup Şems-i Tebrįzį ile śoĥbet ve maķśad-ı aķśā olan müşāhede-i cemāl-i 

vaĥdet (8) müyesser olmazdı ve Şems-i Tebrįzį daħı ne maĥbūb-ı bį-bedel idügi 

bilinmezdi. Pes kemāl-i ķābiliyyeti olan ŧālib-i müsteǾiddüñ ĥüsn-i irādeti müceddid-

i mebānį-i (9) muĥabbet ve müşeyyid-i erkān-ı hidāyet olduġına işāret idüp 

buyururlar ki  

  آی مرآ تو مصطفی من چون عمر [77-1]

Ey şāh-ı serįr-i velāyet (10) ve mürşid-i rāh-ı ĥaķįķat, sen baña bi-ĥasebi’l-

verāŝe Muśtafā ve ben saña min ĥayŝü’l-irāde ǾÖmer gibiyim ki senüñ binā-yı 

irşāduñ taķviyeti içün (11)  

کمرآز برآی خدمتت بندم  [77-2]   

Ħidmetüñden ötüri meyān-ı iŧāǾatıma kemerbend-i himmet oldum, yaǾnį 

zįnet-efzā-yı mescid u miĥrāb ĥażret-i Fārūķ-ı (12) refįǾu’l-cenāb ile ber-mūceb-i  اللهم
1079اعّز الاسلام بالعمر بن الخطّاب  dįn-i İslām şeref-yāb olduġı gibi Şems-i Tebrįzį’nüñ nūr-ı 

āfitāb-ı (13) velāyeti daħı Celālüddįn-i Rūmį ile taķviyet buldı, ĥaķķā ki Şems-i 

Tebrįzį ĥażretleri ümmį olduġı cihetden ħalķ-ı cihān anuñ ne maķūle (14) nādire-i 

zamān olduġından ġāfiller iken Mevlānā Ħudāvendigār vāsıŧasıyla dillerde dāstān 

oldı ve ĥażret-i Mevlānā tābiş-i nūr-ı (15) muĥabbet-i Şems ile maĥv-i rusūm-ı 

taǾayyünāt itmekle edeb riǾāyet idüp cümle ebyāt ve eşǾārını anuñ nāmına söyledi, 

pes levāzım-ı (16) ādābı riǾāyet ve maĥv-i rusūm-ı eniyyet Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālānuñ maĥż-ı tevfįķ ve Ǿināyeti olduġıçün bu beyāna şurūǾ buyururlar ki, (17)  

                                                
1079 Allah’ım İslam’ı Ömer ibn Hattab ile kuvvetlendir. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 11.) 
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   آدبی  ها و بیان کردن وخامت ضررهای بیآز خدآوند ولی آلتّوفیق درخوآستن توفیق رعایت آدب در همه حال

(18) YaǾnį bu surħ-ı şerįf Ħudāvend-i veli’yyü’t-tevfįķ olan maǾbūd-ı 

ĥaķįķįden her aĥvālde edeb riǾāyeti içün tevfįķ istemek ve bį-edeblikde (19) olan żarar 

ve veħāmet ve gezend ve şe’āmeti beyān ider.  

Zįrā edeb sünnet-i Resūl’i riǾāyet idüp mekārim-i aħlāķ ile ülfet (20) ve mā-

fevķıne Ǿizzet ve ĥürmet ve mā-dūnına tevāżuǾ ve meskenet ile luŧf ve mülāyimet 

itmekdür ve bunları icrāya beźl-i ķudret tevfįķ-ı ilāhįdür ki (21) Ĥaķ celle ve Ǿalā 

Ǿabdini kendü rıżāsına sevķ itmekdür, عل الله تعالی فعل عبده موافقا لما یحبّه و کما قیل فی تعریفه التوفیق; ج
1080یرضاه  İmdi (22) dergāh-ı veliyü’t-tevfįķa münācāt idüp ħulūś-ı ķalb ile her ĥālde  

 آز خدآ جوییم توفیق آدب [78-1]

RiǾāyet-i edep içün rabbü’l-Ǿizzetden (23) tevfįķ ve Ǿināyet recā eyleyelüm, 

ümįddür ki  1081و احسن تادیبیاّدبنی ربّی  feĥvāsınca biz daħı ĥüsn-i edeb ile ittiśāfa muvaffaķ 

olup bį-edeb (24) olmıyavuz, zįrā  

آدب محروم گشت آز لطف رب  بی [78-2]   

bį-edeb luŧf-i ilāhįden maĥrūm oldı, kemā ķāle Źü’n-nūnü’l-Mıśrį بالادب  كعلی
1082باطناً الّا عوقب باطناً و لا اساء الادب ظاهراً الّا عوقب ظاهراً. ( ظاهراً و باطناً فما اساء الادب احد25)  Pes sālikān-ı 

ŧarįķate lāzım (26) olan budur ki ādāb-ı sünneti riǾāyet ve ĥudūd-ı şeriǾati śiyānet 

idüp veħāmet-i muħālefet ile müsteĥaķķ-ı Ǿuķūbet olmıya ve şe’āmeti (27) cihāna 

sirāyet itmeye.  

آدب تنها نه خود رآ دآشت بد  بی [79-1]   

Bį-edeb yalñuz kendüyi bed ŧutmadı,  

 بلکه آ تش در همه آ فاق زد [79-2]

Belki cemįǾ-i (28) āfāķa āteş urdı, yaǾnį: beyt:  

دانشی کردز قومی گر یکی بی  

                                                
1080 Tevfikin tarifinde dendiği gibi: Cenabı Allah kulunun fiilini sevdiği ve razı olduğu şeye muvafık 
yaratmıştır. 
1081 Beni rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. (Keşfü’l-Hafâ, I, s.70 nr. 164) 
1082 Zahiren ve batınen yanı açıkta ve gizlide edep üzerine vaciptir. Gizliden edepsizlik yapan kimse 
yoktur ki gizlice cezalandırılmamış olsun. Alenen edebe muğayiren olan kimse de yoktur ki alenen 
cezalandırılmamış olsun. 
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1083نه که را منزلت ماند نه مه را  
neŝr: mażmūnı üzre kendü gibi (29) hezār kesi helāk iderler. Kemā ķāle 

teǾālā:  ْي ْكرِ َبْعَد اِْذ َجاَءٖنى َوَكاَن الشَّ 1084َطاُن لِْلِانَْساِن َخُذولًاَيا َوْيلَتٰى لَْيَتٖنى لَْم اَتَِّخْذ فَُلانًا َخٖليًلا لََقْد اََضلَّٖنى َعِن الذِّ  (30) Ve ķāle 

teǾālā:  َّةً  َواتَُّقوا فِْتَنًة َلا تُٖصيَبن 1085الَّٖذيَن َظَلُموا ِمنْكُْم َخاصَّ  

İmdi ey müstemiǾ-i ķābil! Edeb ĥudūd-ı şerǾiyyeyi bilā-ziyāde ve nuķśān 

(31) bir vechle ĥıfž ve ĥırāsetdür ki edįbüñ eger lisānından ve eger cenānından ve 

cümle cevāriĥinden şeriǾat-i şerįfe ve sünnet-i münįfeye muġāyir (32) bir vażǾ ve 

ĥareket vāķiǾ olmayup eger biĥasebi’l-beşeriyye ġaflet ile ķalbine bir şey ħuŧūr 

iderse 1086َوَكاَن اللُّٰه َعلٰى ُكلِّ َشْیء  َرٖقيًبا  kerįmesinüñ (33) maǾnāsın mülāħaža ķılup der-ĥāl 

istiġfār eyleye. Elĥāśıl,  1087لکل مقام ادبلکل وقت ادب و لکل حال ادب و , belki  1088کله ادب( 34)التصوف  

vefķınca merātib-i ādābe nihāyet yoķtur, velākin ǾAbdullāh Enśārį ŧayyeballāhu 

enfāsehü, min ĥayŝü’l-küllį edebde üç derece (35) beyān idüp buyururlar ki: 
; الدرجة الاولی; منع الخوف ان یتعّدی ال  ( الی الامن و 36ی الایاس و حبس الرّجاء ان یخرج )و هو علی ثلث درجات 

( الی میدان البسط والتّرقّی 37ضبط الّسرور ان یضاهی الجراة. والّدرجة الثانیه; الخروج من الخوف الی میدان القبض والصعود عن الرّجاء )
( ثّم الخلاص عن اعباء 38ب تبادیب الحق )عن الّسرور الی میدان المشاهدة. والّدرجة الثالثه; معرفة الادب ثّم الغنی عن التادّ 

  1089الادب.

Pes edebde olan derece-i ūlā, Ǿabd-i edįb ber-feĥvā-yı kerįme-i  َوالَْحافِظُوَن لُِحُدوِد
1090اللّٰهِ   žarar-ı teǾaddiye (39) Ǿārif ve ġuluvv ile nuķśān beynini ĥırāset ile muttaśıf olup 

ne ifrāŧ ve ne tefrįŧde vāķiǾ ola, beyne’l-ħafvi ve’r-recā olup (40)  لَْو ُوزَِن َخْوُف الُْمْؤِمِن َوَرَجاُؤُه
1091َلاْعَتَدَلا  ĥadįŝ-i şerįfinüñ vefķınca ħavfı ye’se tecāvüzden menǾ ve recāyı emne 

ħurūcdan ĥabs (41) ve sürūru cürǿete müşābehetden ĥıfž itmekdür, zįrā rücĥān-ı ħavf 

raĥmet-i Ĥaķ’dan ye’se mu’eddį olur ve raĥmet-i raĥįmden meǿyūs olmaķ Ĥaķķ’a 

[37b] (1) sū’-i žann olduġı cihetden  ِ1092َلا تَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمةِ اللّٰه  ve kerįme-i   1093َوَرْحَمٖتى َوِسَعْت ُكلَّ َشْیء  

                                                
1083 Bir kavimden biri cahillik yaparsa ne büyükte sagı kalır ne küçükte. (Gülistân) 
1084 Furkân 25/28-29: "Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!" "Andolsun, Kur'an bana 
geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir." 
1085 Enfâl 8/25: Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının. 
1086 Ahzâb 33/52: Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir. 
1087 Her vaktin bir edebi vardır, her halin bir edebi vardır, her makamın bir edebi vardır. 
1088 Tasavvufun tamamı edeptir. 
1089 O, üç derecedir: ilk derecesi korkuyu ye’s derecesine çıkmaktan alıkoyma, recayı kendini 
tamamen güvende hissetme derecesine çıkmaktan alıkoyma, ve mutluluğu cüret seviyesine çıkmaktan 
alıkoyma. İkinci derecesi ise korkudan kabz meydanına çıkmak, recadan bast meydanına yücelme, 
sürurdan müşahede meydanına geçmektir. Üçüncü derecesi ise edebi bilmek, hakkın tedibi ile 
teeddübe ihtiyaç duymama hali, ve edebin yüklerinden kurtulma. 
1090 Tevbe 9/112: Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. 
1091 Müminin korkusu ve ümidi tartılsaydı, ikisi de eşit gelirdi. 
1092 Zümer 39/53: Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 
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ve ĥadįŝ-i ķudsį-i 1094سبقت رحمتی علی غضبی  mübeşşirātına (2) Ǿadem-i iǾtimād ile aǾžam 

sū’-i edebde bulunur. Pes her ķanķı bį-edeb ki raĥmet-i Ĥaķ’dan nā-ümįd ola, ber-

feĥvā-yı  َ1095َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللِّٰه فَاُولٰئَِك ُهُم الظَّالُِمون  (3) ĥudūdullāhdan tecāvüz idüp žālimu’n-

linefsihi olur ve rücĥān-ı recā daħı emne mu’eddį olur. Ķable’l-mevt vāķiǾ olan emn 

ise mekr-i Ĥaķ’dan (4) emįn olmaķ ve mekr-i Ĥaķ’dan emn mūceb-i ħüsrān ve 

sebeb-i ħiźlāndur. Kemā ķāle teǾālā  ْ1096َر اللِّٰه اِلَّا الَْقْوُم الَْخاِسُرونَ اَفَاَِمنُوا َمْكَر اللِّٰه فََلا َياَْمُن َمك   

(5) Ammā bu daħı Ǿilm-i şerįfe ħafiyy olmıya ki ħafv ile recā beyninde 

tereddüd bidāyete nisbet iledür, yoħsa ķable’l-mevti’l-ıžŧırārį mevt-i iħtiyārįyle bi’l-

küllįyye (6) evśāf-ı beşeriyyelerinden Ǿārį ve mertebe-i velāyetüñ nihāyetine muttaśıl 

olan muķarrebān-ı bār-gāh-ı kirdgārįye  َ1097اََلا اِنَّ اَْولَِياَء اللِّٰه َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزنُون  (7) tuġrāsıyla 

muǾanven emān-nāme-i  َ1098اُولٰئَِك لَُهُم اْلاَْمُن َوُهْم ُمْهتَُدون  Ǿināyet olunmışdur. Meŝnevį:  

 این رجا و خوف در پرده بود
 تا پس این پرده پرورده شود (8)

 چون دریدی پرده کو خوف و رجا 
1099بر ملا غیب را شد کر و فری  

  بعد ازین باریک خواهد شد سخن
  کم کن ا تش هیزمش افزون مکن (9)

های خرد زودتا نجوشد دیگ   
1100دیگ ادراکات خردست و فرود   

Neŝr: Āh ey dįde-i yaķįn ve ķalb-i muĥabbet-rehįn! (10) Eger-çi emn ehl-i 

telvįne sū’-i edeb ve ĥadden tecāvüz olmaduġıçün recāsını emne ħurūcdan menǾ 

                                                                                                                                     
1093 A’raf 7/156: Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. 
1094 Rahmetim gazabımı geçti. (Müsned, VII, s. 127 nr. 7279) 
1095 Bakara 2/229: Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir. 
1096 A’raf 7/99: Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası 
Allah'ın tuzağından emin olamaz. 
1097 Yunus 10/62: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. 
1098 En’âm 6/82: işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. 
1099 Bu havf ve reca, perde arkasında gelişsin diye perde arkasındadır. Perdeyi yırttın mı, havf nerede, 
reca nerede? Perde yırtılınca gayıp bütün ihtişamıyla ortaya çıkar. T.M. I/3627-28; Y.K.M. I/3616-17 
1099 Söz bundan sonra incelecek. Ateşi azalt, odunu arttırma ki küçük kazanlar kaynamasın. İdrak 
kazanı küçüktür. T.M. VI/82-83; Y.K.M. VI/82-83 
1100 Söz bundan sonra incelecek. Ateşi azalt, odunu arttırma ki küçük kazanlar kaynamasın. İdrak 
kazanı küçüktür. T.M. VI/82-83; Y.K.M. VI/82-83 
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itmek vācibdür, velākin esā’et-i ye’s gibi olmaduġuna (11) 1101انا عند حسن ظن عبدي بي  

ĥadįŝ-i şerįfi burhān-ı vāžıĥdur. Fe-ammā ĥālet-i mezbūre derece-i ūlāda 

meźmūmedür, zįrā sālik naķśda mevķūf (12) olmaġla nefsine žulm itmiş olur. Pes 

Ǿabd-i edįb sürūrını daħı cürǿete mużāhātdan ĥıfž itmek üzerine lāzımdur. YaǾnį 

edįb-i erįbe lāyıķ (13) olan budur ki Ǿinde tevaķķu’i’n-nefǾ, aǾmāl-i ĥasene ve aĥvāl-i 

müstaĥsene ile ķalbinde ĥuśūle gelen neşāŧ ve sürūrunu ġurūr ile aĥkām-ı ŧabįǾatden 

olan (14) cürǿete müteşābih ķılmıya, zįrā aǾmāl-i ĥasene ile nāz u delāl ve terk-i 

teĥaffuž ile ŧabįǾate muħālefetden ihmāl ķuyūd-ı edebden inħilāǾ ve istirsāldür. (15) 

Pes mādām ki neşāŧ ve sürūr baŧr u ġurūra mu’eddį olmayup ĥaddden tecāvüz itmeye 

maĥmūd ve maķbūldur, kemā ķāle teǾālā ( ُّالَْفرِٖحينَ 16اِنَّ اللَّٰه َلا يُِحب )1102  ve ķāle teǾālā:  ََّلا تَْحَسَبن 
1103الَْعَذاِب َولَُهْم َعَذاٌب اَلٖيمٌ  الَّٖذيَن َيْفَرُحوَن بَِما اَتَْوا َويُِحبُّوَن اَْن يُْحَمُدوا بَِما لَْم َيْفَعلُوا فََلا تَْحَسَبنَُّهْم بَِمَفاَزة  ِمنَ   (17) ve bilcümle 

merāsim-i ĥüsn-i edebi riǾāyet ifrāŧ ve tefrįŧ beynini śiyānetden Ǿibāretdür.  

Ve derece-i ŝāniye, vādį-i ħavf ve recādan feżā-yı ķabż u basŧa (18) ħurūc ve 

ĥażįż-i neşāŧ ve sürūrdan evc-i müşāhede ve ĥużūra Ǿurūcdur, zįrā ħavf ve recā śıfāt-ı 

nefsden olmaġla ( والرّجاء بین لّمتی المل19القلب فی مقام الخوف )1104والشیطان ك  vārid olup ve ķabż ile 

basŧ śıfāt-ı ķalbden olduġiçün 1105قلب المؤمن بين ا صبعين من ا صابع الرحمن  (20) ĥadįŝ-i şerįfiyle 

maķām-ı ķabż u basŧa işāret buyurulmışdur. Pes nefs ferǾ-i ķalb oldıysa śıfāt-ı 

nefsden olan ħavf u recā daħı (21) ferǾ ve śıfāt-ı ķalbden olan ķabż u basŧ vāķiǾ olur. 

Fe iźā kāne keźālik sālik-i ŧarįķat evc-i ķalbe śuǾūd eylese mađįķ-i ħavfdan (22) 

meydān-ı vesįǾ-ı ķabża ħurūc ve neşįb-i recādan bālā-yı menįǾ-ı basŧa Ǿurūc ve 

ecniĥa-i keşf u yaķįn ile siǾat-ı şuhūda irtiķā ve ķuvvet-i envār-i (23) tecelliyātla 

fenāǿ-i Ǿıyāna iǾtilā ider.  

Ve derece-i ŝāliŝe, evvelen maǾrifet-i edebdür, ŝāniyen Ĥaķķ’uñ te’dįbi ile 

te’eddübden baǾdehu şuhūd-i eŝķāl-i edebden (24) teħallūśdur, zįrā derecāt-ı ŝelāŝede 

merātib-i ādāba Ǿārif olan edįb-i kāmil, mü’eddeb-i ĥaķįķįnüñ şuhūd-ı te’eddübüyle 

nefsini te’dįbden (25) ve nefsinden ve edebinden ġāyib olmaġla hįç bir edebe 

müntesib olmayup ancaķ nefsini maķām-ı edebde ŝābit-ķadem iden ĥaķķ-ı dāyime 

münceźib olur (26) ve ādāb-ı Ĥaķ’da nefsini ifnā ile Ǿillet-i edebden yektā olup bir 

                                                
1101 Ben kulumun bana dair hüsnü zannı ne ise oyum.  
1102 Kasas 28/76: “...Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.” 
1103 Âl-i İmrân 3/188: Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin, sakın 
azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. 
1104 Kalp korku ve reca makamında şeytanla melek arasındadır. 
1105 Mümini kalbi rahmanın parmaklarından ikisi arasındadır. 
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ķurb-i ev ednāya iǾtilā ider ki kendüyi edebden ġāyib iden şuhūd-ı Ĥaķ (27) ve Ǿayn-i 

edeb olan ĥażret-i cemǾde müsteġraķ ve resminden fenāǿ-i muŧlaķ olup aǾbā’-i 

edebden bir vechle ħalāś olur ki şuhūd-ı edįb ķaydından (28) daħı fānį ķalur. Zįrā 

tekālif-i ādāb terettüb iden vücūd-ı edįb cemǾu’l-cemǾde ġarķ ve ġaybu’l-ġaybda 

maĥv ve maĥķ olup vücūddan (29) Ǿayn ve eŝer ķalmamaġla şuǾūr ve lā-şuǾūr ber-

ŧaraf olmışdur. beyt:  

دیدپاین سخن را نیست پایانی   
1106دست با من ده چو چشمت دوست دید  

(30) İmdi benüm nūr-ı dįdem! 1107لكل مقام رجال  vefķınce her bir mertebenüñ bir 

ŧavrı ve her bir ŧavruñ bir seyri vardur, pes sen daħı serāyiŧ-i ādābı (31) riǾāyet ve 

evc-i derecāt-i Ǿārifįne irtiķāya saǾy ve himmet ve ĥadden tecāvüz itmemege beźl-i 

ķudret eyleyesin, kemā ķāle Ǿalį kerremallāhe vechehu: şiǾr:  

 ما للفتی حسب الّا او اکملت (32)
 ا دابه و حوی الاداب والحسنا

علماً و اکتسب ادباً  كفاطلب فدیت  
به واستجمل الطّلبا كتظفر یدا   

 من لم یوّد به دین المصطفی ادبا (33)
1108محضاً تحیّر فی الاحوال واضطرابا   

neŝr: İmdi ādābuñ merātib ve erbābı maǾlūm oldıysa bį-edeblerüñ daħı (34) 

şe’āmetleri ħalķ-ı cihāna ne vechle sirāyet itdügi mesmūǾuñ olsun ki Mevlānā 

Ħudāvendigār ķavm-i Mūsā’nuñ şe’āmet-i bį-edebįlerin taĥķįķ (35) idüp buyurur ki,  

رسید  مایده آز آ سمان در می [80]  

   خریدفروخت و بیصدآع و بیبی 

Bį-śudāǾ ve zaĥmet ve bį-furūħt ve ħarįd (36) ķavm-i Mūsā’ya Beydā-yı 

Tįh’de cānib-i āsümāndan sofra irişürdi, yaǾnį ber-feĥvā-yı kerįme-i  ََّواَنْزَلَْنا َعَلْيُكُم الَْمن

                                                
1106 Bu sözün sonu yoktur. Madem ki gözün dostu gördü, elini bana ver. T.M. I/3986; Y.K.M. I/3975. 
1107 Her makamın erleri vardır.  
1108 Yiğit kişi, adabı ve güzellikleri kemale erdirendir. Fidyeni ilim olarak talep et ve edep kazan. Elini 
böyle güçlendir, talebin güzel olsun. Hz. Muhammed Mustafa’nın dininden sırf edep isteyen kişi, her 
işine şaşırır kalır da mustarip olur. 
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ْلٰوى 1109َوالسَّ  zirāǾat (37) ve ĥarāŝet ve beyǾ ve şirā meşķini çekilmeyüp maĥż-ı ķudret ile 

cevv-i havādan menn ve selvā nüzūl iderken,  

  در میان قوم موسی چند کس [81-1]

گفتند: کو سیر و عدس؟ ،آدب  بی [81-2] (38)   

Ķavm-i Mūsā miyānında birķaç bį-edeb kimseler niǾmet-i bį-meşaķķate 

ķanāǾat itmeyüp ķanı sįr u Ǿades didiler, (39) kemā ķāle teǾālā  اِْذ قُْلتُْم َيا ُموٰسى لَْن نَْصبَِر َعلٰى َو
ا تُْنبُِت اْلاَرُْض ِمْن َبْقلَِها َوقِثَّائَِها َوفُوِمَها وََعدَ  1110ِسَها َوبََصلَِهاَطَعام  َواِحد  فَاْدُع لََنا َربََّك يُْخرِْج لََنا ِممَّ  (40) ve bilcümle çün ki 

ol bį-saǾādetler şükr-i niǾmet-i bį-meşaķķati bilmeyüp envāǾ-ı eŧǾime istediler ve 

muķteżiyyāt-ı ŧabǾa uyup cürǿet itdiler, lā-cerem  

  منقطع شد خوآن و نان آز آ سمان [82-1] (41)

Āsümānuñ ħˇān u mānı munķaŧiǾ oldı ve ilā yevmi’l-ķıyām ħalķ-ı cihāna 

şe’āmetleri sirāyet idüp [38a] 

  ماند رنج زرع و بیل و دآسمان [82-2] (1)

Renc-i zirāǾat ve bįl ve oraķ zaĥmetį ve ĥarāŝet1111 meşaķķati ķaldı.  

MaǾlūm ola ki “men” (من) didikleri İbn-i ǾAbbās rađiyallāhu Ǿanhümā (2) 

ķavlince evrāķ-ı eşcārda cemǾ olur bir neviǾ ġıźā’-i leźįźdir ve Ķatāde terengebįndür 

dimiş; lisān-ı Türkį’de ķudret ĥelvāsıdur. Vehb İbn-i Münebbih (3) ķavlince şol 

ħubz-i raķįķdur ki Türkçe yufķa dirler. Ve İmām Süddį zencebįldür dimiş ve 

bilcümle Ǿalā külli’t-teķādįr fecr-i ŝānįden ŧulūǾ-ı şemse degin (4) men didikleri ġıźā 

ķar gibi yaġardı ammā Ǿinde’l-baǾż men imtināndan me’ħūź olup bir niǾmetdür ki 

Ǿibādallāha bį-taǾab ve meşaķķat ve bį- (5) zirāǾat ve ĥarāŝet iĥsān-ı ilāhį ola. Ve 

selvā bıldırcına müşābih bir nevǾ ŧayrdur ki yelve ķuşu dimekle maǾrūfdur ve lisān-ı 

Fürs’de yelvā (6) dirler; Benį-İsrā’įl Beydā-yı Tįh’de iken nüzūl idüp bi-iźnillāh 

teǾālā bād-ı cenūb cemǾ ve źibĥ ve şikemin şikāfte ve fażalātın burūn- (7) endāħte ve 

āftāb-puħte ķılup benį-isrā’įl tenāvül iderdi. Ve Tefsįr-i Keşşāf’da Śaĥrā-yı Tįh Beyt-

                                                
1109 Bakara 2/57: Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. 
1110 Bakara 2/61: Hani, "Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için 
Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin" demiştiniz. 
1111 Yazmada: ĥarāset 
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i Muķaddes’den Ķanneserūn’a varınca ŧūlen (8) ve Ǿarđen on ikişer fersaħ bir yerdür 

deyü masŧūrdur ve baǾżılar Ǿarđı altı fersaħdur dimişler. Ammā ehl-i tevārįħ naķl 

iderler ki ķavm-i Mūsā (9) ŧāyife-i cebbārįn ile muĥārebeden imtināǾ itmekle 

ibtilā’en minallāh ķırķ yıl Tįh’de ķalup ve ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhisselāmuñ şefāǾati ile 

(10) teġaźźį içün cānib-i āsümāndan men nüzūl idüp teġaźźį iderler idi. Bir gün Benį-

İsrā’įl Mūsā Ǿaleyhisselāma Ǿarđ-i melāl ile yalñız (11) men yimekden dimāġımıza 

fütūr ve kelāl geldi dimekle Mūsā Ǿaleyhisselām daħı dergāh-ı rezzāķa duǾā idüp 

selvā daħı nāzil oldı, pes birbirine (12) ħalŧ ve tenāvül iderlerdi velākin rūz-merre 

kifāyet-i miķdārı alup ziyāde alsalar fāsid olurdu ve yevm-i cumǾada iki günlük (13) 

nāzil olup şenbede nüzūl itmezdi. Bir gün Benį-İsrā’įl girü Mūsā Ǿaleyhisselāma 

varup “Yā Mūsā biz ŧaǾām-ı vāĥide ķanāǾat idemeziz (14) duǾā ķıl bizüm içün zemįn 

baķl ve ķuŝā ve fūm ve Ǿades iħrāc itsün.” didiklerinde Mūsā Ǿaleyhisselām ol ķavm-

i ĥayvān-nihāda teǾaccüb idüp (15) “Eyvāh ve dırįġ ey denį ve fürū-māyeler eħass ve 

ednā ile āsümāndan nüzūl iden ve ħayr-i maĥż olan ŧaǾāmı tebdįl ider misiz?” deyü 

tevbįħ (16) buyurdu. Pes Benį-İsrā’įl ol niǾam-ı celįlenüñ şükrün itmeyüp kāfirü’n-

niǾme olduķları-çün üzerlerine cānib-i Ĥaķ’dan źillet nüzūl idüp (17) ġażab-ı ilāhį ile 

Ǿavdet ķılup niǾam-ı ilāhįden maĥrūm oldılar.  َّٖذى ُهَو َخْيٌر اِْهبِطُوا ِمْصًرا قَاَل اَتَْسَتْبِدلُوَن الَّٖذى ُهَو اَْدنٰى بِال
لَّةُ َوالَْمْسَكَنةُ َوَباُؤ بَِغَضب  ِمَن اللّٰهِ 18) 1112( فَاِنَّ لَُكْم َما َساَلْتُْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ  ve hemçünān:  

 باز عیسی چون شفاعت کرد، حق [83-1]

Tekrār ĥażret-i ǾĮsā (19) Ǿaleyhi’ś-śalāt ve Ǿalā nebiyyinā, şefāǾat ķıldı Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā duǾāsın müstecāb idüp  

  خوآن فرستاد و غنیمت بر طبق [83-2]

Māǿide indirdi (20) ve ŧabaķ üzerinde niǾmet ve ġanįmet gönderdi ammā 

Ǿaceb temāşā ki tābiǾ-i nefs-i behįmiyye olup  

 باز گستاخان آدب بگذآشتند [84-1]

Tekrār (21) güstāħlar terk-i edeb itdiler ve Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ 

Vehhāb ve Rezzāķ olduġınuñ gūyā ki āŝārın müşāhede itmeyüp  

                                                
1112 Bakara 2/61: O da size, "İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! 
İstedikleriniz orada var" demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah'ın gazabına 
uğradılar. 
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ها بردآشتند  هچون گدآیان زلّ  [84-2]  

(22) Gedālar gibi zelleler ķaldırdılar. Zelle sofrada olan nevāleden bir 

miķdāra dirler. YaǾnį ol ķavm-i dūn daħı hem yediler hem zelle-bendlik (23) idüp 

ķuzġunlar gibi zelle ķaldurup nevāleden dāmen ve destmāl ŧoldurdular. Ĥażret-i ǾĮsā 

ise kemāl-i merĥametinden  

  کرده عیسی لابه آیشان رآ که آین [85-1]

(24) Anlara yalvarmış idi ǾĮsā ki bu niǾmet  

  دآیم آست و کم نگردد آز زمین [85-2]

Dāyimdür ve zemįne nüzūldan münķaŧiǾ olmaz. Ve ey ķavm! Ġāfil olmañız 

ki, 

  بد گمانی کردن و حرص آ وری [86] (25)

   کفر باشد پیش خوآن مهتری

Bed-gümānlıķ ve açgözlülük getürmek Ĥaķ teǾālānuñ ķatında küfr olur. (26) 

pes  

  ز آن گدآ رویان نادیده ز آ ز [87-1]

Ol nā-dįde ve gedā-rūlaruñ ĥırś ve āzı sebebinden  

  آ ن در رحمت بر آیشان شد فرآز [87-2]

Ol bāb-ı raĥmet (27) anlaruñ üzerine mesdūd oldı. Ferāz bu maĥalde muġlaķ 

ve münsedd maǾnāsına istiǾmāl olunur.  

Ey müstemiǾ-i muķbil! Cānla şinevā ol ki ķavm-i ǾĮsā’ya (28) terk-i edebleri 

neyledi. Ķāle tebāreke ve teǾālā  اِْذ قَاَل الَْحَوارِيُّوَن َيا ٖعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل يَْسَتٖطيُع َربَُّك اَْن يُنَزَِّل َعلَْيَنا َمائَِدًة ِمَن
َماءِ  1113السَّ  (29) kelime-i “iź” bu āyet-i kerįmenüñ sıbāķında  َ1114قَالُوا اَٰمنَّا َواْشَهْد بِاَنَّنَا ُمْسلُِمون  āyet-i 

kerįmesinde olan “ķālū” veyāħud “muslimūn”uñ žarfıdur veyāħud (30) fiǾl-i “uźkur” 

taķdįri ile manśūbdur, ĥāśıl-ı maǾnā: Yā Muĥammed ĥavāriyyūnuñ ķavli vaķtini źikr 

eyle dimekdür ve ĥavāriyyūnuñ istifhām ile ķavilleri ŧaleb-i nefs-i (31) fiǾl olup 

                                                
1113 Mâide 5/112: Hani havariler de, "Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir 
mi?" demişlerdi. 
1114 Mâide 5/111: Onlar da "İman ettik. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol" demişlerdi. 
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istifhām-ı inkārį degildür. Ve ĥavārį recül-i ħāliśe dirler, beyāż-ı ħāliśe teşbįh olunan 

ĥūrdan müştaķdur ve nebātāt-ı ħađruñ (32) elvān-ı ħāliśesine ıŧlāķ olunan ĥavāriyyāt 

daħı bundandur. Pes aśĥāb-ı ǾĮsā Ǿaleyhisselāma ħulūś-ı niyyet ve niķā’-i serįretleri 

olduġı-çün (33) mecāzen ĥavāriyyūn deyü musemmā oldılar ve baǾżılar daħı aśfiyā’-i 

ǾĮsā’dan niķā’ ķılup ve Ĥaķķ’a rücūǾları olduġı-çün bunuñla tesmiye (34) olundular. 

Bu taķdįrce “receǾe” (رجع) maǾnāsına olan ĥāriĥūrdan me’ħūź olur ve baǾżılar ĥaķįķat 

maǾnāsınadur deyüp ĥavāriyyūn mülūkdan (35) ve sefįd-pūşān idiler, ĥażret-i ǾĮsā 

Ǿaleyhisselām yehūd ŧāyifesinden anlar ile istinśār idüp  ِ1115َمْن اَنَْصارٖى اِلَى اللّٰه  didikde (36) 

ĥavāriyyūn  ِ1116نَْحُن اَنَْصاُر اللّٰه  didiler ve baǾżılar daħı ĥavāriyyūn evsāħ-ı ŝiyāb-ı ħalķı 

tebyįż ve taŧhįr iden ķaśśārlar idi dimişler. (37) Bu taķdįrce ĥavārį tebyįż maǾnāsına 

olan taĥvįrden me’ħūź olur ve ĥavāriyyūn on iki nefer kimesne olup esāmįsi 

bunlardur: (38) ŞemǾūn, Yuĥannā, Petros, Bolis, Yuvanis, Merķas, Levķas, Matiyu, 

Ŝūmān, Dārŝilme ve Ortulme. Ve bu vechle dahı meźkūrdur: Yaĥyā, ŞemǾūn, 

Ŝūmān, Yuĥannā, Maryus, Petros, Taĥnüs, YaǾūb, Andrāilis, Ķulis, Mercis. 

Elĥāśıl ĥavāriyyūn “Yā ǾĮsebni- (39) Meryem rabbüñ semādan bizüm 

üzerimize māǿide inzāl itmege ħod ķādirdür.” didiler ve, māǿide üzerinde ŧaǾām olan 

sofraya dirler.  ُ1117( اِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمٖنينَ 40وا اللَّٰه )قَاَل اتَّق  ĥażret-i ǾĮsā Ĥavāriyyūn’a didi ki eger Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālānuñ kemāl-i ķudretine ve benüm śıĥĥat-ı nubüvvetime müǿminįn 
iseñiz (41) veyāħud iddiǾā-yı įmānda śādıķįn iseñiz Ĥaķķ celle ve Ǿalāya bunuñ 

emŝāli mes’eletden ittiķā idiñiz. 1118قَالُوا نُٖريُد اَْن نَاُْكَل ِمْنَها  Ĥavāriyyūn [38b] (1) “Yā 

Rūĥullāh! Biz ol māǿideden tenāvül ve temettuǾ dileriz.” didiler. Ĥavāriyyūn’uñ bu 

ķavilleri temhįd-i Ǿöźr ve sebeb-i suǿāllerin beyāndır: 1119َوتَْطَمئِنَّ قُلُوبَُنا  (2) YaǾnį “Ĥaķ 

teǾālā celle şā’nuhunuñ kemāl-i ķudretine olan Ǿilm-i istidlālimize Ǿilm-i 

müşāhedenüñ inżımāmıyle ķalblerimüz muŧmaǿinn olmaķ dileriz.” ( اَْن قَْد َصَدقَْتنَا3َونَْعَلَم )1120  

Ve “Yā Rūĥullāh! Ǿİlm-i yaķįn ile iddiǾā-yı nübuvvetde śādıķ veyāħud bizüm içün 

ķılduġuñ duǾā maķbūl olduġın bilmek dileriz.” (4)  َاِهٖدين 1121َونَُكوَن َعَلْيَها ِمَن الشَّ  Ve “Biz anuñ 

üzerine dūnu’s-sāmiǾįn li’l-ħaber, Ǿıyānen müşāhidįnden olmaķ dileriz.”  قَاَل ٖعيَسى اْبُن

                                                
1115 Âl-i İmrân 3/52: Allah yolunda yardımcılarım kim? 
1116 Âl-i İmrân 3/52: Biziz Allah yolunun yardımcıları. 
1117 Mâide 5/112: İsa da, "Eğer mü'minler iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının" demişti. 
1118 Mâide 5/113: Onlar, "İstiyoruz ki ondan yiyelim,  
1119 Mâide 5/113: kalplerimiz yatışsın. 
1120 Mâide 5/113: Senin bize doğru söylediğini bilelim 
1121 Mâide 5/113: ve ona, (gözü ile) görmüş şahitlerden olalım" demişlerdi. 
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1122َمْرَيمَ   Ĥażret-i ǾĮsā (5) Ĥavāriyyūn’uñ ġaraż-ı śaĥįĥleri olduġın gördükde anları 

ĥüccet ile ilzām-ı irāde idüp didi:  َلَِنا َواِٰخرِنَا َواَٰيًة ِمنْك َماِء تَكُوُن لََنا ٖعيًدا لِاَوَّ 1123اللُّٰهمَّ َربََّنا اَنْزِْل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن السَّ  

“Ey bizüm rabbimüz olan Allāh! Bizüm üzerimize semādan māǿide inzāl ķıl, yevm-i 

nüzūl-i māǿide bize (7) ve bizüm muteķaddimįn ve müte’eħħirįnimize Ǿıyd-ı şerįf ve 

kemāl-i ķudret ve śıĥĥat-i nübuvvete delįl-i ķāŧıǾ ve burhān-ı sāŧıǾ olsun.” ǾIyd, 

sürūr-ı ātį ve Ǿāyide (8) dirler. Yevm-i fiŧre ve yevm-i ażĥā be-her sene Ǿavd ittikleri-

çün Ǿıyd ile tesmiye olundı. 1124َواْرُزقَْنا  YaǾnį “Māǿide-i mes’ūleyi bize iǾŧā eyle.” (9) 

veyāħud “Ol niǾmetüñ şükrünü iǾŧā eyle.”  َازِٖقين 1125َواَنَْت َخيُْر الرَّ  “Sen ħayru’r-rāzıķįnsin.” 

Zįrā Ĥaķ celle celāluhu Ħāliķu’l-erzāķ ve iǾŧā (10) ve iĥsānı bilā-ġarażdur.  قَاَل اللُّٰه اِنّٖى
1126ُمَنزِّلَُها َعَليْكُمْ   Ĥaķ tebārek ve teǾālā “Yā ǾĮsā suǿāliñi icābet ile sizüñ üzeriñize inzāl-i 

māǿide iderim.” (11)  ُبُُه َعَذاًبافََمْن َيْكُفْر َبْعُد ِمْنُكْم فَاِنّٖى ا 1127َعذِّ  “uǾeźźibuhuya Ǿaźāben” Ǿalā siǾati 

mefǾūl bih olmaķ daħı cāyizdür,  َبُُه اََحًدا ِمَن الَْعالَٖمين 1128َلا اَُعذِّ  (12) żamįr-i “le-uǾeźźibuhu” mā-

ķablindeki uǾeźźibuhu żımnında olan maśdar ki taǾźįbdür aña Ǿāyid ola, yaǾnį “Ben 

anı şol taǾźįb ile taǾźįb iderim ki (13) Ǿālemįnden hįç aĥadi öyle taǾźįb ile taǾźįb 

itmem.” ve eger Ǿaźāb olunan şey murād olursa ĥaźf-i ĥarf-i cerr ile “lā uǾaźźibu bihi 

(14) eĥaden” taķdįri üzre żamįr Ǿaźāben kelimesine rāciǾ olur. Pes her kim baǾde 

nüzūli’l-māǿide kāfir olursa taĥķįķen ben anı bir şey ile taǾźįb (15) iderim ki anlaruñ 

zamānında olan Ǿālimįn veyāħud muŧlaķan olan Ǿālemįnden hįç aĥadį ol şeyǿ ile 

taǾźįb itmemişimdür. Zįrā ħanāzįre (16) mesħ olup anlardan mā-Ǿadāsı bu miŝillü 

Ǿaźāb ile muǾaźźab olmamışlar idi.  

Rivāyet olunur ki māǿide yevmi’l-aĥadde nāzil olup bināǿen (17) Ǿalā źālik 

Naśārā yevm-i mezbūru Ǿıyd ittiħāź itdiler ve ĥażret-i ǾĮsā’nuñ duǾāsı berekātında 

māǿidenüñ zįr u bālāsında iki ķıŧǾa (18) ebr-i raķįķ ile Ĥavāriyyūn nažar itdükleri 

ĥālde bir sofra-i ĥamrā nüzūl idüp Ĥavāriyyūn’uñ pįşlerine suķūŧ itdi. Ve Tefsįr-i 

Semerķandį’de (19) zemįne ķarįb muǾallaķ ŧurdu deyü masŧūrdur. Pes ĥażret-i ǾĮsā 

                                                
1122 Mâide 5/114: Meryem oğlu İsa,  
1123 Mâide 5/114: "Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize 
(zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize 
olsun. 
1124 Mâide 5/114: Bizi rızıklandır. 
1125 Mâide 5/114: Sen rızıklandıranların en hayırlısısın" dedi. 
1126 Mâide 5/115: Allah da, "Ben onu size indireceğim. 
1127 Mâide 5/115: Bu kısmın tercümesi ayetin devamında ve aşağıdaki şekilde verilmiştir:  
1128 Mâide 5/115: Ama ondan sonra sizden her kim inkâr ederse, artık ben ona kâinatta hiçbir kimseye 
etmeyeceğim azabı ederim" demişti. 
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Ǿaleyhisselām bükā idüp ( رحمًة للعالمین و لا تجعلها 20اللهم اجعلنی من الشاکرین اللهم اجعلها ) ً1129مثلًة و عقوبة  

deyü münācāt idüp baǾdehu tecdįd-i vuđū ve iķāmet-i śalˇāt eyledi baǾdehu 

bismillāhi Ħayre’r-rāzıķįn (21) deyüp envāǾ-ı nāliş ile māǿide üzerinde olan mendili 

refǾ ve keşf idüp bį-fulūs ve şevk yaǾni pulsuz ve ķılçıķsız büryān-ı puħte (22) ve 

henūz rūġanı cārį bir māhį ve māhįnüñ nezd-i re’sinde nemek ve ķuyruġu ucunda 

ħall ve eŧrāfında kerāŝeden ġayrı hergūne sebzevāt (23) ve beş Ǿadet girde var idi. Ve 

baǾżılar yedi girde idi dimişler. Ve raġįfüñ birinde zeytūn ve birinde Ǿasel ve birinde 

rūġan ve birinde penįr (24) ve birinde laĥm-i ķadįd var idi. Ve baǾżılar māǿide 

üzerinde bir balıķ idi her kesüñ göñlü ne istese tenāvül olunduķda dimāġında anuñ 

leźźeti (25) ĥāśıl olurdu dimişler. Pes ekber-i Ĥavāriyyūn’dan olan ŞemǾūn fetĥ-i 

kelām idüp “Yā Rūĥallāh Ǿacabā aġźiye-i nāzile ŧaǾām-ı dünyādan mıdur yoħsa 

ŧaǾām-ı (26) āħiretden midir?” deyü suǿāl itdikde ĥażret-i ǾĮsā “İkisinden daħı 

degildür lākin ķudret-i Ĥaķ’la şimdi iħtirāǾ olundı ve ĥālen istidǾāñız icābet 

buyuruldı, (27) şükr ile tenāvül idiñiz, Ĥaķ teǾālā size imdād ve fażl ve iĥsānın 

ziyāde ķılsun.” didi. Pes Ĥavāriyyūn tekrār mes’elet idüp “Yā Rūĥallāh (28) bu 

āyetden ġayrı bize bir āyet-i uħrā müşāhede itdirseñiz,” didiler. Ĥażret-i ǾĮsā “Yā 

semeke! Bi-iźnillāh zinde ol!” didikde fi’l-ĥāl semeke-i meşviyye (29) ĥareket idüp 

ĥayāt buldu. Pes ĥażret-i ǾĮsā “Yā semeke evvelki ĥālüñe Ǿavdet eyle,” deyüp 

semeke tekrār büryān oldı ve sofra-i mezbūre (30) niǾam-ı meźkūre ile ķırķ gün 

mutevāliyen nāzil olup fuķarā ve aġniyā ve śıġār ve kibār cemǾ olup ekl itdiler. Ve 

cümlesi şebǾān olup (31) sofradan bir źerre nāķıś olmadı ve Tefsįr-i Semerķandį’de 

māǿide incüden veyāħud billūrdan idi deyü masŧūrdur ve ĥįn-i fey’-i zevālde (32) 

māǿide āsümāna pervāz idüp ħalķ sāyesinde nigerān olurlar idi, irtesi gün keźālik 

nüzūl idüp vaķt-i mezbūre degin (33) mekŝ iderdi ve niǾam-i mezbūrenüñ 

ħˇārendegānı olan eger bāy ve eger gedā müddet-i Ǿömrlerinde marįż olmayup ve 

marażı olanlar śıĥĥat (34) bulurlar idi. BaǾdehu Ĥaķ celle ve Ǿalā ĥażret-i ǾĮsā’ya 

vaĥy idüp “Yā ǾĮsā benüm māǿidemi aġniyā ve eśiĥĥā tenāvül itmeyüp ancaķ fuķarā 

(35) ve merđā tenāvül itsünler.” deyü fermān olunmaġla ĥażret-i ǾĮsā teblįġ-i risālet 

itdikde nās münfaǾil ve mużŧarib olup ǾĮsā buħl idüp (36) niǾmet-i Ĥaķķ’ı bizden 

menǾ ider deyüp emr-i ilāhį ile Ǿadem-i imtiŝāl ile māǿideden tenāvül idüp ve kemāl-i 

ĥırślarından zelleler ķaldırdılar (37) ve kāfirü’n-niǾme olup ĥāşā muǾcize-i bāhire-i 

                                                
1129 Allahım beni şükredenlerden eyle, onu da alemlere rahmet eyle, ceza ve işkence eyleme. 
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mezbūreyi siĥre ĥaml itdiler. Pes her birleri evlerine varup ol gice nisvān ve 

zevcātıyla (38) firāşlarında ħˇāb ve istirāĥat idüp śabāĥladıklarında kendülerin śūret-i 

ħenāzįre müteşekkil ve memsūħlar bulup ŧurķāt ve mezābile (39) segirdeşüp ķāźūrāt 

yimege başladılar. Çün ki sāyir-i nās bu emr-i ġarįbi görüp envāǾ-ı fezaǾ ve feryād ile 

ĥużūr-i ǾĮsā’ya pūyān olup (40) iǾlām-ı ĥāl itdiler, ĥażret-i ǾĮsā memsūħları gördükde 

her biri gelüp ǾĮsā Ǿaleyhisselāmuñ ĥavlini ŧavāf idüp ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhisselām (41) 

girye ķılup her birine Ǿale’l-esāmį ħiŧāb itdikde başlarıyla įmā ve işāret idüp nuŧķa 

ķādir olmadılar. Üç gün zinde olup [39a] (1) baǾdehu cümlesi helāk oldılar. BaǾżılar 

memsūħ olanlar seksen üç nefer ve baǾżılar üç yüz otuz nefer idi dimişler. Ve daħı  لُِعَن
1130ى اِْسَرای َٖل َعلٰى لَِساِن َداُوَد َوٖعيَسى اْبِن َمْرَيمَ الَّٖذيَن َكَفُروا ِمْن َبنٖ   āyet-i kerįmesinüñ tefsįrinde Ķāđį Beyđāvį 

raĥmetullāh Ǿaleyh buyururlar ki Ĥaķ teǾālā (3) Zebūr ve İncįl’de Dāvūd ve ǾĮsā 

Ǿaleyhime’s-selāmuñ lisānı üzre laǾn idüp ve baǾżılar anlar ehl iledür ki yevme’s-

sebtde olan ĥudūdullāhı (4) tecāvüz itmekle lisān-ı Dāvūd üzre anlara Ĥaķ teǾālā laǾn 

idüp ķıredeye mesħ eyledi ve aśĥāb-i māǿide kāfirü’n-niǾam olduķları içün (5) 

ĥażret-i ǾĮsā duǾā Ǿaleyhim idüp ħanāzįr śūretine mesħ oldılar ve mecmūǾ-ı memsūħ 

beş biñ nefer ricāl idi dimişler. Ve baǾżılar vaķtā ki (6) Ĥaķ teǾālā inzāl-i māǿideyi 

bu şerįŧa üzerine vaǾd itdiyse ĥavāriyyūn “Yā ǾĮsā çün ki böyledür dilemeziz.” deyü 

istiġfār itmekle sofra nāzil (7) olmadı dimişler. Ammā eśaĥĥ rivāyet evvelkidür ve 

Mücāhid’den1131 mervįdür ki taĥķįķan bu bir meŝeldür ki Ĥaķ teǾālā muķteriĥ-ı 

muǾcizāt olanlar içün (8) anuñla đarb-i meŝel eylemişdür. Pes Ķāđį Beyđāvį bu 

meźkūrātuñ siyāķında buyururlar ki, ( عن حقایق المعارف فانّها غدا9و عن بعض الصوفیه المائدة ههنا عبارة ) ء
( للوقوف علیها و قال لهم عیسی ان 10الّروح کما اّن الاطعمة غداء البدن و علی هذا فلقل الحال انّهم راغبون فی حقایق لم یستعّدوا )

( الّسوال والحّوا فیه فسال لاجل اقتراحهم فبیّن 11حصلتهم الایمان فاستعملوا التّقوی حتی تتمّکنون من الاطلاع علیها فلم یقلعوا عن )
( انکشف له ما هو علی من مقامه لعلّه لا یحتمله و لا یستقّر 12اذا ) كله تعالی اّن انزاله سهل ولکّن فیه خطر و خوف عاقبة  فاّن الّسالال

1132له فیضّل به ضلالاً بعیداً   

                                                
1130 Mâide 5/78: İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlendi. 
1131 Kim acaba?  
1132 Bazı sufilerden rivayet edilir ki maide kelimesi burada marifetin hakikatleri hakkındadır. Zira o 
tıpkı besinlerin bedenin gıdası olduğu gibi ruhun gıdasıdır. Buna binaen onlar hakikatleri istiyorlardı 
fakat onları anlamaya hazır değillerdi. İsa aleyhisselam onlara eğer imanı elde ettiyseniz takva için 
uğraşın ki o hakikatlere eresiniz demiştir. Fakat ısrarla yine istediler. Bunun üzerine Hz İsa Allahtan 
istedi de Allah onlara bunu indirmenin kolay olduğunu fakat bunda onların akıbeti için tehlike 
olduğunu beyan etti. Zira salik bir kimseye taşıyamayacağı biz hakikat zahir olursa belki de onu 
taşıyamaz ve istikrarını kaybederek dalalete kapılır. 
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Şeyħ Rūzbehān-ı Baķlį ķuddise sırruhu (13) Tefsįr-i ǾArāǿis’de bu āyāt-ı 

kermenüñ maǾānį-i buŧūniyyesinden bu vechle taĥķįķ ve beyān buyururlar ki: 

Ĥavāriyyūn te’įd-i žāhir cehren (14) ve Ǿıyānen müşāhede-i muǾcize ile min Ǿindillāh 

mekānetlerin tefaĥĥuś itdiler, zįrā Ĥavāriyyūn ķulūb ve ervāĥ ve esrār ile müşāhedāt-

ı (15) ĥaķāyıķ-ı ġaybį idüp ve abśār-ı bāllerine Ǿinde keşf-i ruǿyeti’l-Ĥaķ maĥall-i 

ķurb ve ħiŧābda olan menziletlerine ruǿyetleri (16) teǾalluķ itmiş idi lākin ol zamānda 

olan ķavm, şuhūd-ı ġaybda mütemekkinįn olmayup felihāźā ruǿyet-i muǾāraża-i nefs 

(17) ve muħālefet-i Ǿadüvvden Ĥavāriyyūn üzerine aĥkām-ı erbāb-ı televįn cārį 

olmaġla defǾ-i muǾāraże ve ıŧmįnān-ı ķulūb içün (18) cūyendegān-ı āyāt-ı ilāhiyye 

oldılar. Nitekim ĥażret-i İbrāhįm Ħalįl Ǿaleyhi śalevātullāhi’l-cemįl bidāyet-i emrde 

1133َربِّ اَرِٖنى َكْيَف تُْحِي الَْمْوتٰى  (19) didikde Ĥaķ tebārek ve teǾālā  ْ1134اََولَْم تُْؤِمن  buyurup İbrāhįm-i 

Ħalįl 1135َبلٰى َولِٰكْن لَِيْطَمئِنَّ قَْلٖبى  dimek ile  ِ1136فَُخْذ اَْرَبَعًة ِمَن الطَّْير  ķavl-i kerįmį ile (20) Ĥaķ teǾālā 

İbrāhįm-i Ħalįl’i fiǾlde olan ruǿyet-i ķudrete iħrāc eyledi. Zįrā eger cānib-i nübuvvet 

ve eger cānib-i velāyetden mevżiǾinüñ (21) birisinde şekk yoķdur. Pes ĥażret-i ǾĮsā 

Ǿaleyhisselām güftār-ı Ĥavāriyyūn’u istimāǾ itdikde anlaruñ emri ǾĮsā Ǿaleyhisselāma 

müştedd olup (22) ve baǾde įķānihim anlardan bu ķavlüñ śudūruna taǾaccüb idüp 

muǾāraża-i nefsden üzeriñize cereyān iden şeyǿde Ĥaķ teǾālādan ittiķā idiñiz (23) ve 

Ĥaķ’dan ġayrıyla muĥtecib olmamaġ-içün defǾ-i ħaŧarāta iltizām-ı iştiġāl idiñiz. Zįrā 

niǾmet-i maǾrifet ve ruǿyet-i ġayb ile vāśıl-ı Ĥaķ olanlar (24) li-taśdįķi’l-bāŧın 

Ĥaķ’dan ŧaleb-i āyāt müstaĥsen olmaz. Aña bināǿen ki ŧaleb-i āyāt śıfat-ı ehl-i 

bidāyetdür, pes Ĥavāriyyūn idrāk-ı (25) maķāmāt-ı ehl-i temkįnden ižhār-ı Ǿacz idüp 

“Yā Ruĥallāh, mevāyid-i müşāhedāt ile bizüm ķulūb ve ervāĥımuz terbiye 

buyurduġuñ gibi (26) me’kūlāt-ı cennet ile ebdānımızı daħı perverde olmaķ dileriz tā 

ki senüñ taśdįķ ve muĥabbetüñ ķulūbumuzda ziyāde olup ve muǾāraża-i ŧabįǾatdan 

(27) bir şey baķiyye ķalmayup ve Ǿinde’l-murįdü’l-muķtedįn āŝārımuz ile ruǿyet-i 

muǾcizāta şuhedā’-i śādıķįnden olavuz, zįrā yā Rūĥallāh (28) sen bize  انتم اصفیاء الله و
1137اولیاه  deyü şehādet eyledüñ, pes ķaçan murādımuz ĥuśūle gele, śıdķ-ı Ĥaķķ ve 

nübuvvetde ve bizüm velāyetimizde (29) muŧmaǿinnu’l-ķulūb oluruz?” didiklerinde 

                                                
1133 Bakara 2/260: “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster.” 
1134 Bakara 2/260: “İnanmıyor musun?” 
1135 Bakara 2/260: “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için.” 
1136 Bakara 2/260: “Öyleyse, dört kuş tut.” 
1137 Siz Allah’ın seçilmiş kulları ve evliyasısınız. 
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ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhisselām َماءِ ا 1138للُّٰهمَّ َربََّنا اَنْزِْل َعَلْيَنا َمائَِدًة ِمَن السَّ  deyü murādāt-ı ĥavāriyyūn’u 

(30) dergāh-ı mes’elet eyledi. Ve nüzūl-i māǿideyi semādan derħˇāst idüp arżdan 

istemedi, zįrā rūĥāniyye ve cināniyye ve melekūtiyye (31) semāvį olup Ǿıśyān-ı 

mütevellid[āt] olan Ǿanāśır-ı dehr ile memzūce degillerdür ve keźālik muǾciźāta 

ħuśūśiyyeti içün semādan nüzūlun (32) istidǾā idüp لَِنا 1139َواِٰخرِنَا تَُكوُن لََنا ٖعيًدا لِاَوَّ  didi, yaǾnį 

“İlāhį sen anı berā-yı cumhūr Ǿıyd-ı saǾįd eyle, vaǾįd ķılma ve anı (33) ruǿyet-i 

āyātdan ruǿyet-i śıfāta sebeb-i Ǿavdet ve mürįdįnden evvelimize ve Ǿārifįnden 

āħirimize Ǿıyd ve meserret ve senden saña (34) delįl ve āyet ķıl.” Pes Ĥaķ teǾālā 

Ĥavāriyyūn’a suǿāl itdükleri şey sebebi ile cevāb virüp ve niǾam-ı celįlesine 

küfrāndan tehdįd (35) buyurup şol kimesne ki ruǿyet-i śıfātımı ruǿyet-i āyātımda 

muǾāyene ķıldıķdan śoñra fetrete ve ĥužūž-ı nefs ve iħtiyār-ı şehvet-i (36) dünyāya 

rücūǾ eyleye biz daħı anı bizden bir vechle maĥcūb ideriz ki ĥattā bizüm nesįm-i 

envār-ı tecelliyāt ve Ǿabher-i śıfātımuz ve riyāĥįn ve verd-i müşāhedātımuz (37) anuñ 

ķalbine vāśıl olmaz ve śubĥ-i viśālimüz Ǿaķlına işrāķ itmez ve ĥüsn-i cemālimüz 

rūĥuna münkeşif olmaz ve taĥķįķan bu Ǿaźāb ki Ǿaźāb-ı (38) buǾd ve firāķdur 

ŧāliblere eşedd-i Ǿaźābdur. Ķāle teǾālā  ِْل نِْعَمَة اللِّٰه ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْه فَاِنَّ اللَّٰه َشٖديُد الِْعَقاب 1140َوَمْن يَُبدِّ   

İmdi (39) ey müstemiǾ-i müsterşid! 1141تِْلَك ُحُدوُد اللِّٰه فََلا تَْعَتُدوَها  āyet-i kerįmesinde 

olan tenbįh-i Rabbānį ile mütenebbih olup mā-dām ki naǾt-ı maǾrifet (40) ve ĥüsn-i 

edeb ĥaķįķat ile Ǿalā serāyiŧihā ĥudūdallāhı murāǾāt itmedikçe ĥudūd-ı ĥaķāyıķa 

ķarįb olma, zįrā Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (41)  َ1142اِنَّ اللَّٰه َلا يُِحبُّ الُْمْعَتٖدين  buyurmışdur. Ve 

daħı  َ1143لِٰكْن َكانُوا اَنُْفَسُهْم َيظْلُِمونَ َوَما َظَلَمُهُم اللُّٰه و  feĥvā-yı şerįfi üzre semāvį ve arżį [39b] (1) her ne 

Ǿāhāt ve āfāt śudūr iderse ĥudūdallāhı tecāvüz iden bį-edeblerüñ efǾāl-i meş’ūme ve 

aǾmāl-i meyşūmesinden mutevellid ve müşteǾil olup (2) ħırmen-i āfāķ ve enfüsü 

iĥrāķ itmişdür. Aña bināǿen ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu tārik-i ādāb olan 

güstāħlaruñ baǾżı mażarretlerin daħı beyān idüp (3) buyururlar ki,  

  آبر برناید پی منع زکات [88-1]

                                                
1138 Mâide 5/114: Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir. 
1139 Mâide 5/114: ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize 
bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. 
1140 Bakara 2/211: Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz 
Allah, cezası pek çetin olandır. 
1141 Bakara 2/229: Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın.  
1142 Bakara 2/190: Allah aşırı gidenleri sevmez. 
1143 Nahl 16/33: Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. 
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Zekāt menǾ olduġı-çün ebr yuķaru gelmez. YaǾnį Ǿalā muķteżiyi’l-ĥikmet 

esbāb-ı semāviyye aǾmāķ-ı (4) arżdan eczā’-i ratbeyi cevv-i hevāya iŝāre idüp bi-

iźnillāh teǾālā münǾaķid olan seĥāb-ı bāŧır vech-i arża teķāŧur itmekle Ĥaķ 

sübĥānehu ve (5) teǾālānuñ ķudret ve irādetiyle memzūc bi’t-türāb olan āb-ı bārānı 

sebeb-i iħrāc-ı ŝemerāt ķılmış iken iǾŧā ve infāķdan keff-i yed iden (6) baħįllerüñ 

şe’āmeti ile mānend-i nuŧfe mādde-i erzāķ olan ebr-i bereket ve āb-ı raĥmet ol diyāra 

teķāŧur itmeyüp aśĥāb-ı nüfūs ķaĥŧ ve (7) ġalādan helāk olurlar. Elā eyā eyyühe’l-

iħvān ve’l-ħullān! Erbāb-ı tefsįrüñ sūre-i Hümeze’de olan taĥķįķlerini esmāǾ-ı cān ile 

(8) istimāǾ idiñiz ki ne buyurmışlardur:  

Bismillāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

َدهُ  َوْيٌل لُِكلِّ ُهَمَزة  لَُمَزة   1144اَلَّٖذى َجَمَع َماًلا وََعدَّ  

Lümez kesr-i ħāŧır ve hümez yüze ķarşu (9) ŧaǾn itmek ve baǾżılar ikisi daħı 

yüze ķarşu Ǿayb-gūylik itmek ve baǾżılar lümezetin yüze ķarşu Ǿayb-gūyį ve 

hümezetin ġıybet ve pinhānį Ǿayb (10) söylemekdür dimişler. Pes her şol kimesne ki 

eşyāyı Ǿayn-ı maķādįr-i sābıķa ile görüp ĥattā ħalķa ĥased eylese veyl-i ĥicāb anuñ-

çündür. ve o maķūle (11) kimesne cemǾ-i māl ve menǾ-i nafaķa ile muķbil-i 

dünyādur. اَلَّٖذى َجَمَع َماًلا küllden bedel veyāħud źemmen manśūb veyāħud merfūǾ olup 

ve cāhil-i billāh olanları (12) vaśfdur ki mālı cemǾ idüp tekrār ve be-tekrār nevāzil ve 

zeħāyir ve ĥavādiŝ-i dehr içün Ǿudde ķılar ve fį-sebįlillāh beźl ü infāķ itmeyüp (13) 

aħşāb ve aĥcār ile teşdįd-i bünyāna ve Ǿimāret-i arż ve ġars-i eşcāra śarf idüp meǾa 

hāźā ol māl kendüyi Ĥaķķ’a įśāl ider źann ider, (14) lā, vallāhi māl ile hįç-kes 

Ĥaķķ’a vāśıl olmaz, illā Ĥaķķla vāśıl olur.  

1145َيْحَسُب اَنَّ َمالَُه اَْخَلَدهُ   
Ve mālı anı dünyāda ħāliden terk ider (15) ķıyāsiyle ħulūda muĥabbet itdügi 

gibi dünyāya muĥabbet idüp maķām-ı ħulde įśāl ider žann eyler. Ħuśūśen ĥubb-i māl 

źū māli mevtden iġfāl ve taŧvįl-i (16) āmāl idüp ĥattā kendüyi dünyāda muħalled 

pindār ile münkir-i mevt olanlaruñ aǾmāli gibi Ǿamel ider, zįrā cemǾ-i māl cehle ve 

ĥubb-i māl nifāķa ve buħl-i māl küfre Ǿalāmetdür. (17) Nažm: 

 گر تو صد اشتر پر از دنیا کنی

                                                
1144 Hümeze 104/1-2: (1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz 
işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline! 
1145 Hümeze 104/3: O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır. 
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از غوغا کنیوین جهان را جمله پر   

 سقف و ایوان سازی و سلطان شوی
 تاجدار ملک هندستان شوی

 ور چو اسکندر شوی با تاج و تخت (18) 
ختر یا فریدونی شوی با جّر و   

 یا چو کیکاوس و رستم خود به زور
 عاقبت گردی به دنیا عور عور

 عاقبت راه فنا گیری به پیش (19)
 تو عدم بینی همه اعضای خویش

بین و فکر خویش کنها این چنین  
1146زاد راهت مظهر درویش کن  

(20) Pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā o maķūle esįr-i dünyā olanları ĥusbān ve 

gümānlarından radǾ idüp,  ِا لَيُْنَبَذنَّ فِى الُْحَطَمة 1147َكلَّ  buyurur. YaǾnį cemǾ-i māl anı (21) taħlįd 

itmez belki muĥaķķaķ Ĥuŧāme ile müsemmā olan āteş-i dūzaħa ŧarĥ ve maŧrūĥ 

olanları fi’l-ĥāl taĥŧįm ve teksįr itmek ol dūzaħuñ (22) şānındandur.  َوَما اَْدرٰیَك َما الُْحَطَمةُ نَاُر
1148اللِّٰه الُْموقََدُة اَلَّٖتى تَطَّلُِع َعَلى اْلاَفْپَِدةِ   YaǾnį ħāśiyyet-i meźkūre ile muttaśife olan nār bir nār-ı (23) 

Ǿažįmü’ş-şā’ndur ki anuñ mūķıdı Ĥaķ’dur. İmdi şol nārı ki Ĥaķ teǾālā įķād eyleye 

maħlūķ anuñ ıŧfāsına ķādir olmaz. Ve nār-ı mūķade-i (24) meźkūre cemǾ-i māl ile 

dünyāya kemāl-i muĥabbet ve iştiġāl idenlerüñ evsāŧ-ı ķulūbuna teşerrüf ve taǾliye 

ider deyü Ĥaķ tebāreke ve teǾālā ol nāruñ kemāl-i (25) şiddetinden ħaber virüp daħı 

1149َواٰتَُوا الزَّكٰوةَ   buyurup emr-i bi’l-infāķ ider. Ammā Ǿacebdür ki źū māl olan ħuyelāya  اَنِْفُقوا
ا َرَزقَُكُم اللّٰهُ  1150ِممَّ  (26) āyet-i kerįmesinüñ maǾnā-yı şerįfi ifāde olunmak dilense  ُاَنُْطِعُم َمْن لَْو َيَشاء

                                                
1146 Dünyada yüzlerce deven olsa ve çok zengin olsan ve bu dünyayı kendi gürültünle doldursan, 
sultan olup saraylar yapsan ve Hidistan mülkünün padişahı olsan, veya İskender gibi tacın ve tahtın 
olsa veya Feridün gibi atların ve askerlerin olsa, veya Keykavus ve Rüstem gibi gücün olsa, nihâyet 
çırılçıplak kalacaksın bu dünyada. Sen de nihayetinde fena yoluna girip organlarının yok olacağını 
göreceksin. Bunları gör, kendin için düşün ve yoluna bu Derviş’in Mazhar’ını yolluk olarak al. 
(Mazharülacâyib) 
1147 Hümeze 104/4: Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır. 
1148 Hümeze 104/5-7: Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah'ın, yüreklere işleyen 
tutuşturulmuş ateşidir. 
1149 Tevbe 9/5: Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse… 
1150 Yâsîn 36/47: Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın. 
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1151اللُّٰه اَْطَعَمهُ   vefķınca cevāb virüp Ĥaķ teǾālā aña niǾmet virmege (27) ķādir iken 

sezāvār-ı niǾmet olmamaġla iǾŧā’-i niǾmet eylemedügi gedāları biz mi iŧǾām ve inǾām 

idelim deyü kibr ve buħl iderler, eger-çi bu āyet (28) küffār-ı Ķureyş’üñ ĥāllerini 

źemmen nāzil olmışdur, lākin śıfāt-ı rediyye-i mezbūre ile muttaśıf olan küfrānu’n-

niǾem daħı bu ħiŧāba dāħil olurlar. İmdi (29) ey birāder-i śādıķ ve yār-ı muvāfıķ! Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā nāyil-i birr u iĥsān olan Ǿibādını kitāb-ı kerįminde vaśf idüp ve 

maķām-ı birr ü iĥsāna (30) ķanķı aǾmāl ile vāśıl olduķların źikr u beyān buyurur. 

Ķāle teǾālā: 

بِاللِّٰه َوالَْيْومِ اْلاِٰخِر َوالَْملٰئَِكِة َوالِْكَتاِب َوالنَّبِيَّٖن َواٰتَى  (31) َولِٰكنَّ الْبِرَّ َمْن اَٰمنَ  لَْيَس الْبِرَّ اَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم قَِبَل الَْمْشرِِق َوالَْمْغرِبِ 
ائِٖليَن ) ٖبيِل َوالسَّ قَاِب َواَقَامَ 32الَْماَل َعلٰى ُحبِّٖه َذوِى الُْقْربٰى َوالَْيَتامٰى َوالَْمَساٖكيَن َواْبَن السَّ لٰوَة َواٰتَى الزَّكٰوَة َوالُْموفُوَن بَِعْهِدِهْم اَِذا  ( َوفِى الرِّ الصَّ

اِء َوٖحيَن الَْباِْس ) رَّ ابِٖريَن فِى الَْباَْساِء َوالضَّ 1152( اُولٰئَِك الَّٖذيَن َصَدقُوا َواُولٰئَِك ُهُم الُْمتَُّقونَ 33َعاَهُدوا َوالصَّ  ve ħāśśeten įtā’-i 

źek’āt ve iǾŧā ve infāķ idenleri daħı źikr-i cemįl buyurup (34)  َمثَُل الَّٖذيَن يُْنِفُقوَن اَْمَوالَُهْم ٖفى َسٖبيِل
1153َواِسٌع َعٖليمٌ  (35)َواللُّٰه اللِّٰه َكَمثَِل َحبَّة  اَنَْبَتْت َسبَْع َسَنابَِل ٖفى ُكلِّ ُسْنبُلَة  ِمائَةُ َحبَّة  َواللُّٰه يَُضاِعُف لَِمْن َيَشاءُ   deyü tebşįr 

buyurur. İmdi müǿmine lāyıķ olan budur ki evāmir-i ilāhįye imtiŝāl idüp Ǿalā mā-

farażallāh mālınuñ zekātın vire (36) ve terk-i buħl idüp sāyir-i nāsı daħı kendü 

şe’āmeti āteşine yaķmıya. Ammā ey ŧālib-i esrār-ı ilāhį ve rāġıb-ı maķāmāt-ı nā-

mütenāhį! Aśĥāb-ı (37) ževķ ve vicdān infāķda aĥvāl-i ŝelāŝe beyān buyururlar: 

Birisi infāk-ı zuhhāddur ki dünyā-yı dūnu maǾa leźźātihā edāniye terk ile (38) infāķ 

idüp ĥattā erbāb-ı dünyā leźźāt-ı muzaħrefāt ile nefisleri murādınca istimtāǾ idüp 

zāhidler 1154ی اهل الاخرهالدنیا حرام عل  (39) deyü evķātını aǾmāl-i śāliĥa ve envāǾ-i ŧāǾate beźl 

iderler. Ve cān ķulaġıyla  َ1155َواُْزلَِفِت اْلَجنَُّة لِْلُمتَّٖقين  mübeşşirātın istimāǾ iderler. Ve birisi daħı 

(40) infāķ-ı muĥibbįndür ki ber-feĥvā-yı  َا َرَزقَْناُهْم يُْنِفُقون 1156َوِممَّ  ķıbel-i Ĥaķ’dan ķulūb-i 

ħāliślerine ihdā olunan ĥaķāyıķ ve esrārı ŧālib-i Ĥaķ olan (41) erbāb-ı istiǾdāda iǾŧā 

                                                
1151 Yâsîn 36/47: Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? 
1152 Bakara 2/177: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl 
iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine 
rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve 
(özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında 
sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) 
sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı 
gelmekten sakınanların ta kendileridir. 
1153 Bakara 2/261: Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta 
yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 
bilendir. 
1154 Dünyâ âhiret ehline harâmdır. (Deylemî, II, s. 230 nr. 3110) 
1155 Kaf 50/31: Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. 
1156 Bakara 2/3: kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. 
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ve infāķ idüp  َ1157فَاِنَّ اللَّٰه َلا يُٖضيُع اَْجَر الُْمْحِسٖنين  ķavl-i kerįmi ile müşerref olurlar. Üçüncüsü fānį 

fi’llāh [40a] (1) olan Ǿārif-i vāķıfuñ infāķıdur ki ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ķalbinden 

kevneyn iħrācını emr idüp ve rūĥ-ı muĥammedį śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemden (2)  و
1158هما حرامان علی اهل الله  deyü irşād olunmaġla sırr-ı serlerinde Ǿizzet-i Ĥaķķ’ı vācid 

olduķları-çün maķām-ı fenāda beźl-i ervāĥ idüp ŧįb-i aĥvāl ile (3) maķarr-i iĥsānda 

müsteķırr olurlar. Ve maķām-ı iĥsān aǾlā-yı merātib ve muĥabbete maķrūn maķām-ı 

maĥmūd olmaġla  َ1159َواَْحِسنُوا اِنَّ اللَّٰه يُِحبُّ الُْمْحِسٖنين  (4) fermānıyla beźl-i ĥayāt-ı Ǿāriyet idüp 

ĥayāt-ı ebedį ile müşāhede-i cemāl-i Eĥadiyyü’ź-źātdan zāyil olmazlar. Zįrā Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālā (5)  ٖ1160َواٰتَى الَْماَل َعلٰى ُحبِّه  āyet-i kerįmesinde beźr-i ĥubbuñ ŝemerātından 

ħaber virüp ŝemerāt-ı ĥubb-i Ħudā Ǿalā ĥubbillāh įtā’-i māl olduġın beyān ve māl ile 

(6) mā-siva’llāha olan meyli işāret ve Ǿıyān buyurur. Pes ġayrullāh olan her maĥbūbu 

Ǿalā ĥubbillāh infāķ beźr-i ĥubbuñ netāyicinden olmaġla ŝemere-i (7) beźr-i 

ĥubbullāh nihāyetinde ĥażret-i Maĥbūba beźr-i vuśūl olur. Kemā ķāle teǾālā  َّلَْن تََنالُوا الْبِر 
ا تُِحبُّونَ  1161َحتّٰى تُْنِفُقوا ِممَّ  zįrā her beźrüñ ŝemere-i nihāyeti (8) ħuśūśiyet-i uħrā ile bidāyetinde 

olan beźrüñ ŝemerātı cinsindendür. Felihāźā 1162و ما النّهایة؟  suǿālinde seyyide’ŧ-ŧāyife, 

Cüneyd-i Baġdādį ķuddise sırruhu (9)  1163البدایةهی الرّجوع الی  buyurmışlardur. İmdi fį 

sebįlillāh beźl-i emvāl idenlere ħalef ve cezā cennetü’l-meǿvā ve livechillāh ervāĥ ve 

ķulūb (10) beźl iden Ǿuşşāķ-ı Ħudā’ya ber-mūceb-i 1164فانا دیته  müşāhede-i cemāl-i lā-

yezāl-i Rabb-i źü’l-celāl ħalef olmaķ muķarrerdür.  

Ey müstemiǾ-i müsterşid! (11)  و من یعطی تمرة  الی فقیر یاخذها الله بیمینه و یربّیها کما یربّی احدکم
1165فلوّه و فیصله حتی تکون اعظم من الجبل  buyurulmışdur. Fe-keyfe şol (12) Ǿāşıķįn-i śādıķįn ki 

ķalblerini Ĥaķķ’a iǾŧā eyleye ve Ĥaķ teǾālā celāl ve cemāli ıśbıǾınınuñ beyninde 

terbiye eyleye? Lā-cerem ol ķalb terbiye-i Ĥaķķ’la (13) Ǿarş ve mā fi’l-Ǿarşdan aǾžam 

olup belki Ǿarş mā-fihi ve mā ĥavāhu ķalb-i kāmilüñ Ǿarśasında   1166کحلقة  فی فلاة  

ķabįlinden olur. Eşref-zāde (14) ķuddise sırruhu bu maķāmdan ħaber virüp, mıśrāǾ:  

                                                
1157 Yusuf 12/90: Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez. 
1158 Ve o ikisi ehlullaha haramdır. (Deylemî, II, s. 230 nr. 3110) 
1159 Bakara 2/195: İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. 
1160 Bakara 2/177:  
1161 Âl-i İmrân 3/92: Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. 
1162 Son nedir? 
1163 Başlangıca dönüştür 
1164 Ben onun diyetiyim.  
1165 Kim bir fakire bir hurma verirse Allah onu alır tıpkı sizin bir sıpayı büyüttüğünüz gibi besler 
büyütür de o hurma onu veren kişiye bir dağ gibi büyümüş olarak döner. 
1166 Geniş bir arazideki bir halka gibi. 
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Ķalbimüñ her gūşesinde Ǿarş-i raĥmān gizlüdür,  

neŝr: deyü buyururlar. Fe’fhem cidden. Kemā ķāle teǾālā اِْن تَُك 15اِنَّ اللَّٰه َلا َيْظلُِم )  ة  َو ( ِمثَْقاَل َذرَّ
1167َحَسَنًة يَُضاِعْفَها َويُْؤِت ِمْن لَُدنُْه اَْجًرا َعٖظيًما  İmdi śūreten ve maǾnen zekāt ve infāķı menǾ iderlerüñ 

arāđį-i fu’ād (16) ve mezāriǾ-i nihādlarına seĥāb-ı elŧāf-ı rabbāniyyeden bir ķaŧre 

mā’-i muĥabbet-i İlāhį çekān olmıyup envāǾ-ı belā-yı ġumūm ve ķaĥŧ ve ġalā-yı 

humūm (17) ve ibtilā-yı ĥubb-i dünyā-yi şūm ile tįh-i cehl ve đalālde hālikįn olup 

ŝemerāt-ı rūĥ-efzā-yı maǾrifetden naśįb ve behre bulmazlar ve ticāretlerinde (18) 

ħāsirįn olup ribĥ-i hüdādan bir źerre görmezler.  

İmdi ber-mūceb-i  َ1168لُونَ فَالَْيْوَم َلا تُْظلَُم نَْفٌس َشْيًئا َوَلا تُْجَزْوَن اِلَّا َما ُكْنتُْم تَْعم  (19) be-her ĥāl her 

kes fi’d-dünyā ve’l-āħiret aǾmāliyle cezālanup ve Ǿāleme münteşir olan cemįǾ-i belā 

neşǿet-i aǾmāl-i şenįǾa olmaġla ĥażret-i Mevlānā buyur[ur]lar:  

   وز زنا آفتد وبا آندر جهات [88-2] (20)

Ve fiǾl-i zinādan eŧrāfa vebā düşer. YaǾnį vebā zinādan ĥāśıl olur. ǾAn İbn-i 

ǾÖmer rađiyallāhu Ǿanhümā: ( رسول الله صلی الله علیه و سلّم ما ظهرت الفحاشة فی قوم  قّط حتی 21قال قال )
ین یضوا و لا نقص قوم اکملیال والمیزان الّا ابتلوها بالّسنین و ( الذ22اعلنوها الّا ابتلوها بالطّواعین و الا وجاع الّتی لم تکن فی اسلافهم )

( القطر من الّسماء و لولاالبهایم لم یمطروا و لانقص قوم العهد الّا سلّط الله 23شّدة المونّه و جور الّسلطان و ما منع قوم الزکوة الّا منعوا )
1169علیهم عّدوهم من غیرهم فاخذوا بعض ما فی ایدیهم.   

(24) Ve KaǾbe’l-Aĥbār’dan mervįdür ki ķaçan Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā bir 

ŧāyifeden menǾ-i emŧār eyledügün göresiz taĥķįķ bilesiz ki anlar menǾ-i infāķ (25) 

itmişlerdür ve eŧibbā’ māhiyyet-i ŧāǾūnda iħtilāf idüp bi’l-ittifāķ mümteniǾu’l-ilāc 

olduġına cezm itmişlerdür ve ķaçan bir ķavmüñ içinde (26) keŝret-i ŧāǾūn göresiz 

taĥķįķ biliñiz kim anlar zinā ve fevāĥişi ifşā itmişlerdür lākin ĥađįŝ-i şerįf bu vechle 

vārid olmışdur ki:  

                                                
1167 Nisa 4/40: Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik 
de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir. 
1168 Yâsîn 36/54: O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin 
karşılığı verilir. 
1169 Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: Haddi aşmanın iyice zahir olduğu bir toplum yoktur ki 
onlar bunu aşikare yapmaya başlamasınlar. Ne zaman ki aşikare haddi aşar hale gelirler o zaman 
taunlarla ve daha öncekilerin sınanmadığı acılarla sınanırlar. Ölçü ve tartıda da eksik koyan bir kavim 
yoktur ki uzun kıtlık yılları, açlık ve yöneticilerinin zalimliğiyle sınanmasın. Ve yine zekata mani olan 
bir kavim yoktur ki gökten yağmurun azaltılmasıyla sınanmasın, hayvanlar olmasa o yağan yağmur da 
olmazdı. Ahde vefa göstermeyen bir kavim yoktur ki Allah onlara ellerindekinin bir kısmını alan bir 
düşman musallat etmesin. 
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لّدنیا والبّزاز و ابویعلی والطّبرانی و ابن ( اخرج عبدالرّزاق فی مصنّفیه و ابن ابی شیبه و احمد بن حنبل فی مسندیهما و ابن ابی ا27) 
( فی صحیحه والحاکم فی صححه والبیهقی فی الدلائل من طرق عن ابی الموسی الاشعری رضی الله عنهم قال قال رسول 28حزیمه )

اعون؟ قال علیه الّسلام وخٌز اعدایکم ( فناء اّمتی بالطّعن والطّاعون قیل یا رسول الله الطّعن قد عرفنا فما الطّ 29الله صلّی االه علیه و سلّم )
1170من الجّن و فی کّل شهادة     

(30) İbn-i Eŝįr buyururlar ki ŧaǾn nįze ve rimāh ile ķatldür ve veħz ŧaǾn-ı 

bi’l-infāźdur. Ve ŧāǾūn ümem-i sālifeye Ǿaźāb ve ümmet-i Muĥammed’e raĥmetdür. 

ن هرون ثنا مسلم بن عبید قال سمعت ابا عسیب مولی یحدث عن رسول الله صلی ( کما قال الامام حّدثنا یزید هو اب31)
( جبرئیل علیه الّسلام بالحّمی والطّاعون فامسکت الحّمی بالمدینة فارسلت الطّاعون الی الّشام فاطّاعون 32الله علیه و سلّم قال اتانی )

1171( رجس علی الکافر.33شهادة الاّمتی و رحمة لهم )  
Delįr ve Girü İbn-i Eŝįr rivāyet ider ki ĥażret-i Resūl śallallāhu Ǿaleyhi ve 

sellem ümmeti içün duǾā idüp 1172والطّاعون باالطّعن اّمتی( 34) فناء اجعل اللهم  deyü buyurmışdur. Pes 

maǾlūm ola ki ŧāǾūndan firār ĥarāmdur lākin ŧāǾūn olan mevđiǾa duħūlde iħtilāf (35) 

olunmışdur ammā eśaĥĥ rivāyet mekrūhdur.  

Rivāyet olunur ki ĥażret-i ǾÖmeribni’l-Ħaŧŧāb rađıyallāhu teǾālā Ǿanhu bir 

zamān Şām’a sefer idüp (36) fenāǿ-i Şām’a ķarįb olduķlarında Şām-ı Şerįf’de ŧāǾūn 

olduġı iǾlām olunmaġla baǾżı śaĥābe rađiyallāhu Ǿanhüm ile müşāvere idüp (37) 

baǾżısı rücūǾ evlādur deyüp ve baǾżıları iħtilāf eyledi. BaǾdehu ĥażret-i ǾÖmer 

rađiyallāhu Ǿanh Muhācirįn’üñ ve Ķureyş’üñ iħtiyārların (38) daǾvet ve müşāvere 

eyledikde anlar rücūǾa cezm itmekle ĥażret-i ǾÖmer rađiyallāhu Ǿanh daħı anlaruñ 

ķavillerine Ǿazm eyledi. BaǾdehu ǾAbdu’r-raĥmān (39) bin ǾAvf rađiyallāhu Ǿanh 

gelüp “Ben ĥażret-i Faħr-i Kāyināt Ǿaleyhi ekmeli’t-taĥiyyātdan işitdüm buyurdular 

ki  1173فیه فلا تخرجوا فراراً منه. نتما  رض و ا  بوقع ذا ا  ( و 40لاتقّدموا علیه )رض ا  باذا سمعتم  

Pes ǾÖmer rađiyallāhu Ǿanh ǾAbdu’r-raĥmān bin ǾAvf’a duǾā ve ŝenā idüp 

Şām’a dāħil olmayup (41) rücūǾ itdiler. Ve Şeyħ Şehābüddįn bin Ĥacer Beźli’l-

māǾūn fį fađli’ŧ-ŧāǾūn nām kitābında buyurur ki: 
  اّن الطّاعون اخّص من الوباء 

                                                
1170 Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: Ümmetimin yok oluşu ta’n ve tâun iledir. Bunun 
üzerime ashap “Ta’n nedir bildik fakat taun nedir ya resulallah?” dediler. O da “Cinlerden düşmanınız 
olanların ta’nıdır.” buyurdu. 
1171 Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: Cebrail bana gelerek humma ve taunu getirdi. Hummayı 
Medine’de tuttum taunu ise Şam’a gönderdim. Taun ümmetimin şehadeti ve ona bir rahmettir. 
Kafirlere ise bir pisliktir. 
1172 Allahım ümmetimin yok oluşunu ta’n ve taunda kıl. 
1173 (Tâun hastalığının) bir arâzide olduğunu duyarsanız oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz yere tâun 
gelirse ondan kaçmak için o yerden ayrılmayın. 
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[40b] 

دة فی تسمیّة الطّاعون وبا لایلزم منه اّن کّل وباء  طاعون بل یدّل علی عکسه و هو اّن کّل طاعون وباء ( و اّن الاخبار الورا1)
( لّما کمان الوباء ینشاء کثیرة الموت فکان الطّاعون ایضا کذلك اطلق علیه اسمه و یفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذی لم 2لکن )

1174کونه من الطّعن الجّن. ( فی شی من الوباء نظیره و هو3یرد )  

İmdi ĥadįŝ-i şerįfden maǾlūm oldı ki ŧāǾūn ervāĥ-ı ħabįŝenüñ ŧaǾnı olup (4) 

kimisi nįze ve kimisi tįr ve baǾżı ālet-i ĥarb miŝillū ile ŧāǾūn zamānında me’mūr 

olduķları maĥalleri gezüp emr-i ĥaķ’la işāret olunanları (5) ŧaǾn iderler. Ve ehl-i celāl 

olan mecāźįb dört fırķa olup firķa-i aħįri ŧāǾūn Ǿaskerinin žābıŧı ve bi-emrillāh 

müvekkil-i ŧāǾūn olup (6) ħidmetlerinde ķāyim ve ŝābitlerdür. Ve zānįler ĥįn-i 

mübāşeretde eyledikleri taśavvurāt-ı nefsānį ve teħayyülāt-ı şehvānį ve ġusl 

itdüklerinde çekįde olan (7) ķaŧerāt-ı mülevveŝeden Ĥaķ teǾālā ervāĥ-ı ħabįŝeyį ħalķ 

idüp ŧāǾūn olurlar. Anuñçün ĥażret-i Mevlānā, mıśrāǾ: 

   وز زنا افتد وبا اندر جهات 
(8) buyururlar. Zįrā veliyy-i kāmiller bu maǾnāyı Ǿıyānen görürler. Ammā ey ŧālib-i 

esrār-ı rabbānį! Źikr olunan zinā ve ŧāǾūn āfāķįdir; zinā ve ŧāǾūn-ı enfüsį daħı vardur. 

(9) İmdi anlar budur ki Ǿaķl-i maǾāş vesāŧat-ı şeyŧānla nefs-i emmāreyi bi’s-sū’e 

ķırbān itdikde ĥubb-i dünyā ve cāh ve tekebbür ve Ǿucb ve buġż ve ĥased (10) ve 

şehvet ve ġażab evlād-ı zināları tevellüd idüp ve her birinden niçe aħlāķ-ı rediyye 

münşaǾib olup ŧāǾūn-ı ekber āfāķa ne vechle żarar iderse (11) bunlar daħı şehr-i dilde 

olan muĥabbetullāh ve şükr ve ķanāǾat ve źikr ve Ǿibādet ve tevāżuǾ ve meskenet ve 

ħulūś ve ŧaviyyet ve bilcümle cemįǾ-i aħlāķ-ı ĥaseneyi (12) hebā ve helāk idüp ve 

ħānümānların ħarāb idüp hem kendü vücūdlarına ve hem sāyir-i nāsa eśnāf-ı 

gezendleri iśābet ider.  

Ey müstemiǾ-i ķābil! (13) Ŧarįķatde maǾnen zinā ve livātaya mānend bir 

emr-i ķabįĥ vardur kim erbāb-ı ŧarįķat ziyāde ķubĥundan aña zinā ve livāta taǾbįr 

iderler. Meŝelā pįr-i ŧarįķatüñ (14) iźn ve rıżāsı yoġ-iken ehl-i sülūkden birisi 

ecnebįden birine esrār-ı ŧarįkatden ve göñül ĥālinden bir nesne keşf eylese ikiden ħāli 

degil, (15) ecnebį-i mezbūr yā ķabūl eyleye veyāħud ķabūl itmeye. Ķabūl itdügi 

taķdįrce rıżāya muħālif ve bilā-iźn olmaġla veled-i zinā ĥükmünde olur (16) ve 

                                                
1174 Taun vebadan daha özel bir hastalıktır, Taun isimlendirmesine dair gelen rivayetlere göre her veba 
taundur fakat tam aksine her taun vebadır ikisinin de çok fazla ölüme sebep olmasından dolayı tauna 
da bu ad verilmiştir. Taunu vebadan ayıran ve zikredilmeyen o sebep cinlerin vuruşlarından 
kaynaklanıyor olmasıdır. 
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ġāliben felāĥ bulmaz ve eger ķabūl itmez ise cevāhir-i kelimāt ve zevāhir-i muteǾārifi 

gerden-i ħūka āvįħte ve nuŧfe-i ġayr mevżiǾine rįħte (17) itmiş gibi olup mā-beynde 

inkār ve Ǿadāvet ĥāśıl olmaġla beyne’l-fuķarā hemān vebā nāzil olmışa döner. Elĥāśıl 

1175( َحتّٰى يَُغيُِّروا َما بِاَنُْفِسِهمْ 18اِنَّ اللَّٰه َلا يَُغيُِّر َما بَِقْوم  )  āyet-i kerįmesi feĥvāsınca  

ید آز ظلمات و غم [89-1]   هر چه بر تو آ 

Żulümāt ve ġamdan üzeriñe her ne vāķiǾ olursa  

باکی و گستاخی آست هم  آ ن ز بی [89-2] (19)   

Ol senüñ bį-bāk güstāħlıġındandur. İmdi  

باکی کند در رآه دوست  هر که بی [90-1]   

Her kim ki dost yolunda (20) bį-bāklik eyleye  

  ره زن مردآن شد و نامرد آوست [90-2]

Rehzen-i merdān oldı ve nāmerddür ol. Ey ŧālib-i śādıķ! Mütenebbih ol ki 

(21) ĥażret-i Mevlānā bu ebyāt-ı şerįfede ne maǾnāya işāret iderler. YaǾnį baǾżı bį-

ĥayā ve güstāħlaruñ şe’āmetidür ki nā-ehle esrār (22) ve ĥaķāyıķdan niçe rumūz ve 

deķāyıķ keşf idüp bir gürūh-ı nā-puħte söz oġrusu ve dil aġrısı ceźbe ve Ǿışķdan bį-

ħaber muķallidįn (23) libās-ı tezvįr ile kendülerin ricāle teşbįh iden zen-i bį-ĥayā gibi 

ŧālibleri dām-ı tezvįrine śayd itmek içün şeyħūħet iddiǾāsıyla (24) mānend-i vebā 

aķŧār-ı arża münteşir olup ŧarįķ yumrucaġı olurlar. Ve ŧāǾūn ekŝeriyā śıbyānı helāk 

itdügi gibi bunlar daħı śıbyān (25) meŝābesinde olan ŧālibān-ı ħālį-źihnleri şikār 

itdikde mesrūķa olan kelimāt-ı mesmūmelerin ĥulķūm-ı gūşlarına ilķā idüp (26) 

bilāħire Ǿömrleri āħire irişüp ŧālibān-ı nā-murād-ı ĥālikįn olurlar. Ve şol pes-mānde 

ve pįş-rāndeler ki ĥudūdallāhdan tecāvüz itmekle (27) ādāb-ı şerįǾat ve erkān-ı ŧarįķat 

mürāǾātını itmeyüp aǾmāl-i ħabįŝe ve efǾāl-i şenįǾa ile ālūde-i hevā-yı nefs olmaġla 

erbāb-ı ŧarįķate (28) daħı seng-i ŧaǾn u melāmet remy itdirüp ķulūb-i Ǿibāda iħtilāl 

virmekle hem kendü nefslerine ve hem ħalķa žulm-i śarįĥ idüp yol urucu (29) 

ĥarāmįler ve ķoyūn başlu ķırede ve insān śūretlu ķırda ve nesnās olurlar. Pes bu 

vechle đāll ve muđill olan müteşebbih-i (30) mubŧil ve melāĥide ve zanādıķa  لَْعَنُة اللِّٰه َعَلى

                                                
1175 Ra’d 13/11: “...ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu 
değiştirmez…” 
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1176الظَّالِٖمينَ   ŧardına müstaĥaķ olurlar, belki küfre mülĥaķ olurlar, eǾāźenallāhü’l-

melikü’l-muteǾāl (31) min külli sū’i’l-ħulķi ve’l-ifǾāl.  ََنا َبْعَد اِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدنَْك َربََّنا َلا تُِزْغ قُلُوب
ابُ  ََّك اَنَْت الَْوهَّ 1177َرْحَمًة اِن  İlāhį saña (32) ilticā eyledim, Ǿināyet senden. İlāhį saña tevekkül 

eyledüm tevfįk ve riǾāyet senden. İmdi benüm aħ-i eǾazzim!  

فلکآز آدب پر نور گشته آست آین  [91-1]   

(33) Edebden pür-nūr oldı bu felek, yaǾnį eger āsumān-ı śūrį ve eger felek-i 

maǾnevį ki ķalb-i insānįdür edebden münevver oldı, zįrā (34) ķalb-i insānįye felek-i 

çārum-i ĥaķįķatden nūr-ı āfitāb-ı Muĥammedį ŧulūǾ itdikde śad āfitābdan enver olur, 

belki āfitāb-ı āsumān-ı çārum anuñ (35) envār-ı ķalbi ķatında źerre degildür, kemā 

ķāle Ǿaleyhisselām: 1178ان لله عباداً قلوبهم انور من الشمس  ve daħı ( َما يُْؤَمُرونَ 36َلا َيْعُصوَن اللَّٰه َما اََمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن )1179  

ķavl-i kerįmi vefķınca  

    وم و پاک آ مد ملکوز آدب معص [91-2]

MaǾśūm u pāk geldi edebden melek veyāħud, Meŝnevį:  

رُه مستغرِق مطلق شدندیک گُ   
(48) چو عیسی با ملک ملحق شدند هم  

  نقش ا دم، لیک معنی جبرئیل
1180رسته از خشم و هوا و قال و قیل   

neŝr, deyü vaśf olunan ricāl-i melāyik- (38) ħaśāyil mürāǾāt-ı ādāb-ı şerįǾāt ve ŧarįķat 

ile merātib-i seniyye-i mezbūreye vāśıl oldılar. Pes ĥażret-i Mevlānā ķaddesallāhu 

sırrahu’l-aǾlāya (39) gūyā bir sāǿil suǿāl idüp “ǾAcabā mertebe-i melekiyyete ķadem-

nihāde olan merdān-ı ħudānuñ daħı nūrāniyyetlerine fütūr vāķiǾ olur mu?” dinildikde 

(40) suǿāl-i muķaddere cevāb ŧarįķi üzre “NeǾam, anlar daħı yā bir güstāħıñ 

                                                
1176 Hud 11/18: Allah'ın lâneti zalimler üzerinedir. 
1177 Âl-i İmrân 3/8: "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından 
bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin." 
1178 Allah’ın öyle kulları vardır ki kalpleri güneşten parlaktır. 
1179 Tahrim 66/6: Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi 
yapan melekler vardır. 
1180 Bir grup, mutlak varlık içinde boğulmuş İsa gibi melekler arasına katılmıştır. İnsan görünümlüler 
ancak içleri Cebrail gibidir. Öfke, heva ve dedikodudan arınmışlar. T.M. IV/1507-08; Y.K.M. 
IV/1500-01 
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güstāħlıġından veyāħud 1181حسنات الابرار سیّئات المقرّبین  deyü (41) beyān buyurulan mertebe-i 

ednāya tenezzülünden aña futūr Ǿārıż olmaķ cāyizdür. Görmez misin āfitāb nūr-ı 

maĥż iken  

  بد ز گستاخی کسوف آ فتاب [92-1]

[41a] (1) Küsūf-ı āfitāb bir bį-edebüñ güstāħlıġından oldı.  

Ey ŧālib-i müsteǾidd! Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu bu beyt-i şerįfde 

erbāb-ı źevķ ve vicdān (2) içinde iǾtibār ittikleri küsūfu murād buyururlar lākin 

evvelā ber-muķteżā-yı hey’et ħusūf-i māh-tāb ve küsūf-i āfitābda beyān olunan 

ıśŧılāĥātı (3) ve her birinüñ ķaçar eflākı vardur ve sāyir kevākib-i seyyāre-i sebǾayı 

icmālen taĥķįķ idüp baǾduhu ħusūf ve küsūf-i maǾnevį beyān oluna inşāllāh teǾālā.  

(4) MaǾlūm ola ki erbāb-ı hey’et dirler ki şemsüñ mutevāziyu’s-saŧĥeyn iki 

feleki vardur. Merkez-i felek-i evvel merkez-i Ǿālemdir ki aña felek-i mümeŝŝil 

dirler. Anuñ muĥaddebi (5) felek-i Mirrįħ’uñ muķaǾǾarına mümāsdur ve muķaǾǾarı 

felek-i Zühre’nüñ muĥaddebine mümāsdur ve Felek-i Mümeŝŝil’üñ ŝaħnında felek-i 

ħāric merkezdir ve merkez-i ħāric merkez-i (6) ġayr-ı merkez-i Ǿālemdür ve felek-i 

ħāric merkezüñ saŧĥ-ı muĥaddebi bir noķta-i müştereke üzre Felek-i Mümeŝŝil’üñ 

muĥaddebine mümāsdur aña evc dirler. ve muķaǾǾar-ı ħāric-i merkez (7) daħı bir 

noķta-i müştereke üzre felek-i mümeŝŝilüñ muķaǾǾarına mümāsdur ki aña ĥażįż 

dirler ve mınŧıķa-i ħāric-i merkez mınŧıķa-i evvelüñ saŧĥındadur ve miĥveri (8) 

Felek-i Mümeŝŝil’üñ muvāzį-i miĥveridir ve merkez Mümeŝŝil’üñ ĥavli üzerine 

muteĥarriķdür ve ĥareketi maġribden meşrıķa olup bir gün ve bir gicede n-ŧ (59) 

daķįķa ve ĥ (8) ŝāniye (9) ve k (20) ŝāliŝe ķaŧǾ ider. ve ķaçan kim ħāric-i merkez-i 

mümeŝŝilden cüdā ve ifrāz olunsa muħtelifu’s-saħn iki küre žāhir olur; birisi 

muĥįŧdür ki anuñ riķķati cānib-i evc’den (10) ve ġılžatı cānib-i Ĥażįż’dendür. Ve 

birisi muĥāŧdur ki muĥįŧuñ Ǿaksidür yaǾnį riķķati cānib-i ĥażįż ve ġılžatı cānib-i 

evc’dendür ve źikr olunan iki küreye (11) mütemmim dirler ve şems kendüsi ħāric-i 

merkezüñ ŝaħnında merkūz ve cirmi küriyy-i muśmetdür ve ħāric-i merkezüñ iki 

saŧĥı mümās-ı Şems’dür. İşbu dāyire anuñ taśvįridir: 

                                                
1181 Ebrâr’ın iyilikleri mukarrabin yanı yakınlaştırılımış kulların kötülükleri mesebesindedir. (Keşfü’l-
Hafâ, I, s. 357, nr. 1137) 
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(12) Ve Felek-i Zuħal ve Müşterį ve Mirrįħ ve Züĥre Felek-i Şems gibidür 

(13) lākin iki şeyǿ ile muġāyirdir: birisi oldur ki Şems kendü ħāric-i merkezinüñ (14) 

ŝaħnında olduġı gibi bunlaruñ daħı ħāric-i merkezinüñ ŝaħnında birer felek vardur ki 

(15) aña felek-i tedvįr dirler. ve kevākib-i mezbūre ke’l-faśśı’l-ħātem ol (16) felek-i 

tedvįr’e merkūzlardur. nitekim kevkeb ve saŧĥ-ı tedvįr bir noķŧada (17) mümāslardur 

ve birisi daħı oldur ki bu kevākibüñ mınŧıķa-i ħārici mınŧıķatü’l- (18) -burūcuñ 

saŧĥında degildür; mınŧıķatü’l-burūc ile iki noķŧa-i müteķābilede (19) 

muteķāŧüǾlardur, işbu dāyire anuñ taśvįridür:  
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(20) Ve Felek-i ǾUtārid daħı eflāk-ı çār-gāne gibidür. İllā ol daħı iki (21) 

şeyǿ ile muġāyirdir: Birisi oldur ki şol felek ki anda ĥāmildür Felek-i (22) Müdįr 

deyü müsemmādur ve merkezi ħāric-i merkez-i Ǿālemdür ve mınŧıķası Mınŧıķatü’l- 

(23) –burūc’uñ saŧĥında degildür ve iki noķŧa-i muteķābilede iki saŧĥ-ı mümeŝŝile 

(24) mümāśśdür ki evc ve ĥażįż ile müsemmālardur. Ve birisi daħı oldur ki (25) 

ĥāmil-i müdįrüñ ŝeħnında olduġı gibi kevkeb-i ǾUŧārid’üñ müdįri daħı (26) 

Mümeŝŝil’üñ ŝeħnındadur. Pes ǾUŧārid’in lā-büdd iki evc ve iki ĥażįżi (27) olup evc-i 

evvele müdįr ve ŝāniye evc-i ĥāmil dirler.  

 
(28) Ve Felek-i Ķamer daħı eflāk-ı çār-gāne gibidür lākin ol daħı iki (29) 

şeyǿ ile muġāyirdir: Birisi oldur ki şol felek ki ĥāmil anuñ (30) ŝaħnındadur anuñ 

mınŧıķası mınŧıķatü’l-burūc’uñ saŧĥında degildür, belki anuñ saŧĥından māyildür ve 

ĥāmil ile bir saŧĥdadurlar. Aña bināǿen (31) bu feleke māyil dirler. Birisi daħı oldur 

ki Ķamer’üñ mutevāziyu’s-saŧĥeyn (32) bir feleki daħı vardur ki felek-i māyil anuñ 

cevfindedür ve merkezi (33) merkez-i Ǿālem ve mınŧıķası Mınŧıķatü’l-burūc’uñ 

saŧĥındadur ve ķamerüñ (34) felek-i ħāmisine cevzehr dirler.  
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MaǾlūm ola ki Māh cirm-i keŝįfdür (35) ve nūrāniyyeti muĥāźāt-ı 

āfitābdandur ve mānend-i mirǿāt Şems’üñ (36) pertevi māhda Ǿaķs ider ve māh 

küreyyü’ş-şekldür ve ĥacmde (37) āfitābdan asġar ve mertebede fürūterdür, zįrā 

Āfitāb (38) āsumān-ı çārum ve Ķamer āsumān-ı evveldedür. Ve Māhı’uñ Şems’e 

muvācih olan nıśfı ki Āfitāb’a muķābildür rūşendür ve nıśf-ı āħarı tārįkdür. [41b] (1) 

ve nıśf-ı Ǿulvįsi ĥįn-i ictimāǾda hemįşe nūrānį ve cānib-i nāžıra olan (2) nıśf-ı süflįsi 

žulmānįdir. Pes Şems ile ĥįn-i ictimāǾda şuǾāǾ-ı māh (3) muħtefį olup ĥālet-i 

mezbūreye muĥāķķ dirler ve ķaçankim māh ictimāǾdan (4) on iki derece münĥarif 

olsa nıśf-ı mużįsinden ol miķdārı (5) şekl-i hilālde nūrānį görünüp āfitābdan dūrter 

olduķça nūr-ı Ķamer (6) mütezāyid olur. Ĥattā istiķbāle irişdikde nıśf-ı mużįsi 

nümāyān (7) olur ve ĥālet-i mezbūre bu vechle žāhir olur ki çün ki māh terbįǾa (8) 

irişe nıśf-ı dāyire ki nūrānį ve ġayr-i nūrānį meyānındadur, ħaŧŧ-ı müstaķįm gibi 

görinüp munaśśıf-ı māh olur.  
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(9) Sebeb-i Ħusūf: Sāye-i cirm-i arż kim meŝelā siyāh külāh şeklinde (10) 

olmaġla maħrūŧį dirler, bir žılldur kim şeb-i tįre didikleri žulmet-i (11) Āfitāb’uñ 

cirmine žıll-ı mezbūruñ muĥāźātından olur, pes cirm-i (12) ķamer ol žıll-i 

maħrūŧįnüñ ĥaddine dāħil olsa māh kendünüñ (13) reng-i aślįsi ile bį-nūr görinüp 

buña ħusūf dirler ve māhıñ (14) cirmi üzerine žıll-ı arżuñ vuķūǾı ĥasebiyle ħusūf 

mütefāvit (15) olur. Ve ķaçankim Māh sāye-i zemįnden ħāric ola müncelį olur (16) 

ve ħusūf dāyimā olmıyup birķaç şarŧa meşrūŧdur lākin bu maĥalde (17) taŧvįl iķtiżā 

itmekle źikr olunmamışdur. Ve ibtidāǿ-i ħusūf dāyimā (18) cānib-i meşrıķdan olur.  
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(19) Sebeb-i Küsūf-i Āfitāb: Pes Şems ile Ķamer’üñ hengām-ı ictimāǾında 

her bār ki (20) nāžıruñ ĥadeķasından semt-i re’sine güźer iden ħaŧŧ-ı müstaķįm cirm-i 

Ķamer’e (21) uġrayup cirm-i Şems daħı ol ħaŧŧuñ üzerinde vāķiǾ olsa, (22) cirm-i 

Māh baśar-ı nāžır ile ķurś-ı Āfitāb’a ĥāyil olup nigerān olanlar Āfitāb siyāh oldı (23) 

taśavvur iderler. Ammā fį nefsi’l-emr žulmet-i mer’į Āfitāb’uñ olmayup cirm-i 

Ķamer’üñdür (24) ve buña küsūf taǾbįr iderler. Ve küsūf daħı bi-ĥasebi ķadr ve 

muddet mütefāvit vāķiǾ olup (25) küsūf ve incilā daħı hemįşe cānib-i ġarbdan vuķūǾ 

bulur ve gāh olur ki vech-i arżdan (26) baǾżı bilād ve biķāǾda küsūf vāķiǾ olur, 

baǾżında olmaz. Ve gāh taĥte’l-arżda (27) vāķiǾ olup görünmez ve kevākib-i ŝābite 

be-ġāyet bisyārdur (28) ve müte’aħħerįnüñ raśadlarında iŝbāt olunan biñ yigirmi iki 

(29) kevkebdür, bunuñ tafśįlin (30) murād iden ‘Abdurraĥmān (31) Śūfį’nüñ (32) 

Śuverü’l-kevākib (33) nām kitābın muŧālaǾa eylesün.  
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Pes mecmūǾ-i eflāk bu taķdįrce yigirmi (34) beş felek olur. Meŝelā beyān 

olunduġu üzre ikisi felek-i Āfitābdur ki mümeŝŝil ve ħāric-i merkezdür ve üçer felek 

daħı Zühre ve Mirrįħ ve müşterį (35) ve Zuĥal’üñdür ki on iki felek olur, biri 

mümeŝŝil ve biri ĥāmil (36) ve biri tedvįrdür ve dört felek daħı ǾUŧārid’üñdür biri 

mümeŝŝil (37) biri müdįr ve biri ĥāmil ve biri tedvįrdür ve beş felek daħı (38) 

ķameriñdür ki biri mümeŝŝil biri māyil ve biri ĥāmil ve biri tedvįrdür ve biri felek-i 

küllįdür.  

[42a] (1) Pes bu cümle yigirmi üç Ǿadet olup yigirmi dördüncüsü felek-i 

ŝevābit ve yigirmi beşinci felek-i AǾžamdur ve kevkeb-i Zuĥal yedinci semāda ve 

Müşterį altıncı (2) Merrįħ beşinci Şems dördüncü Zühre üçüncü ǾUŧārid ikinci ve 

Ķamer evvelki semāda olup semā’-i evvel daħı küre-i nāruñ muĥaddebine ve nār 

küre-i hevāya (3) ve hevā küre-i mā’ya ve mā arża mümāss ve birbirini muĥįŧ olup ve 

arż ile mā ikisi bir küre olup her biri temām küre degildür dimişler. (4) Ve cemįǾ-i 

eflāk şeffāf olup ĥicāb-ı ebśār degillerdür ve ne ħafįf ve ne ŝaķįllerdür, zįrā meyl-i 

ħafįf muĥįŧe ve meyl-i ŝaķįl merkezedür ve ne (5) bārid ve ne ĥārr ve ne yābis ve ne 

raŧbdur. Ve nümüvv ve źubūl ve şehvet ve ġażab ŧutmazlar ve hemįşe istidāre üzre 

müteĥarriklerdür. Ve şol (6) felek ki temām-ı devrde meşrıķdan maġribe ber-ħilāf-ı 
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tevālį-i bürūc ĥareket eyler felek-i aǾžamdur ve daħı müdįr ve cevzehr ve māyil’dir 

ve maġribden meşrıķa (7) ĥareket idenler bunlardan māǾadā olan eflākdur ki arżı 

muĥįŧlerdür ve ķıŧǾa-i Ǿuliyāsı meşrıķdan maġribe ve ķıŧǾa-i süflāsı maġribden 

meşrıķa ĥareket iden (8) tedvįr-i ķamerdür ve bunun Ǿaksine devr iden tedāvįr-i 

ħamse müteĥayyiredür ve felek-i aǾžam taķrįben bir gün ve bir gicede bir devr ider 

ve nefs-i felek-i aǾžam (9) muĥarrik-i cemįǾ-i eflākdur ve cümle eflāk anuñ 

cevfindedür ve felek-i ŝevābit Baŧlamiyūs ķavlince sāl-i şems ile otuz altı biñ yılda 

bir devr ider (10) ve İbn-i AǾlem ve Naśįrüddįn-i Ŧūsį ķatında yigirmi beş biñ yıl ve 

iki senede devr ider ve Şeyħ Muĥyiyüddįn ǾArabį rađiyallāhu Ǿanh ķatında yigirmi 

üç biñ yıl (11) ve yüz altmış yedi yılda devr ider ve Zuĥal otuz senede devr ider ve 

Müşterį on iki yılda devr ider ve Merrįħ bir yıl ve iki buçuķ ayda (12) devr ider ve 

Āfitāb ve Zühre ve ǾUŧārid taķrįben bir yılda devr ider ve Māh yigirmi yedi gün ve 

ŝülŝü yevmde devr ider ve Şeyħ Muĥyiyüddįn ǾArabį (13) ķaddasallāhe rūĥehu 

ǾUķle nām kitābında cemįǾ-i eflāküñ ĥareketi meşrıķdan maġribedür deyü taśrįĥ 

buyurmışlar ve aǾdād-ı eflākı ĥukemā ve erbāb-ı hey’et[üñ] (14) “tisǾa ĥaśır”dan 

murādları budur ki ĥarekāt ve evżāǾ-ı kevākib-i mer’iyye içün bundan ġayrine iĥtiyāc 

çekilmez. Pes cāyizdür ki bundan ġayrı daħı ola (15) ve aña biz muŧŧaliǾ olmıyavuz, 

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ ķudretine ġāyet yoķdur. Ve Tuĥfe nām kitābda bu 

meźkūrātuñ ġayrı niçe felek-i cüzǿį daħı meźkūrdur (16) dirler ve beyne’l-cumhūr 

meşhūrları meźkūrdur. Beyt:  

 چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش
1182زین معما هیچ کس اندر جهان ا گاه نیست  

(17) Ve bilcümle fenn-i hey’et bir laŧįf ve şerįf Ǿilmdir. İmām Faħr-i Rāzį 

Tefsįr-i Kebįr’de buyururlar ki ǾÖmer bin Ħayyām ǾÖmer Eŝerį ĥużūrunda Mecesŧį 

ķırāǿat (18) iderlerdi. BaǾżı fuķahā “Bu nedür ki kırā’at idersiz?” deyü suǿāl 

itdüklerinde  َُماِء فَْوقَُهْم َكْيَف َبَنْيَناَهااَفََلْم َيْنظ 1183ُروا اِلَى السَّ  āyet-i kerįmersinüñ tefsįrin (19) ķırāǿat 

ideriz deyü cevāb virdiler ve cumhūr-ı müteşerriǾa felek-i aŧlasa Ǿarş ve felek-i 

ŝevābite kürsį dirler. Ve Şeyħ Muĥyiyüddįn ǾArabį rađiyallāhu Ǿanh (20) kürsį eflāk-

ı tisǾayı muĥįŧdür ve mecmūǾ-ı eflāk on birdir deyü buyururlar. Ve şāriĥ-i Fuśūś 

                                                
1182 Bu sade ama nakışlarla dolu yüksek tavan nedir? Bu bilmeceyi bu dünyada kimse bilmez. (Hafız 
Divanı) 
1183 Kaf 50/6: Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik.  
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Kemālüddįn ǾAbdu’r-rezzāķ (21) ibn Ebi’l-ġanāyim ibn Aĥmed Ebi’l-feżāyil ibn 

Muĥammed el-Ķāşānį ķuddise sırruhu Şerĥ-i Fuśūś’da buyurular ki Şeyħ rađıyallāhu 

Ǿanhunuñ felek-i Ǿarş ile murādı Ǿaķl-ı evvel (22) ve felek-i kürsį ile nefs-i 

küllįyedür. Ve Şeyħ-i Ekber Śadrüddįn-i Ķonevį ve SaǾįdüddįn Ferġānį ve ol iŝrde 

olan erbāb-ı şuhūd ve įķān (23) buyurular ki Ǿarş-ı aǾžam ve felek-i kürsį ķābil-i ħarķ 

ve iltiyām olmayup ve sāyir-i eflāk Ǿunśurįlerdür, ħarķ u iltiyāma istiǾdādları vardur 

dirler, (24) el-Ǿilmu Ǿindallāh.  

Pes bu taķdįrce ķavl-i bārį  ْت َماءُ انَْشقَّ 1184اَِذا السَّ  vārid olmışdur ne vechle tevfįķ 

olunur deyü suǿāl itmişler cevāb virmişler ki (25) bu āyet-i kerįme Şeyħ 

Muĥyiyüddįn rađiyallāhu Ǿanhuñ kelāmını münāfį degildür, zįrā anlar semāyı 

sābıku’ź-źikr olduġı üzre eflāk-ı sebǾa-i seyyārenüñ (26) ġayrına ıŧlāķ itmezler ve 

āyet-i kerįmede daħı   1185َسْبَع َسٰمَوات  buyurulmışdur ve Şeyħ Muĥyiyüddįn ǾArabį ķuddise 

sırruhu ķatında ħilķat-ı Ǿanāsır eflāk-i kevākib-i (27) seyyāreden muķaddemdür ve 

ekŝer-i müfessirįn ħilķat-ı Ǿanāśır semāvāt üzerine muķaddem olduġında Şeyħ-i 

Ekber ĥażretlerine muvāfaķat itmişlerdür ve āyāt-ı (28) Ķurǿāniyyenüñ ekŝeri bu 

maǾnāyı nāŧıķdur. Ke-ķavlihi teǾālā  ُّقُْل اَئِنَّكُْم لََتْكُفُروَن بِالَّٖذى َخلََق اْلاَرَْض ٖفى َيْوَمْيِن َوتَْجَعلُوَن لَُه اَنَْداًدا ٰذلَِك رَب
َر ٖفيَها اَقَْواتََها ٖفى اَْرَبَعةِ 29الَْعالَٖميَن ) َماِء َوِهَى ُدَخاٌن  ( َوَجَعَل ٖفيَها َرَواِسَى ِمْن فَْوقَِها َوَباَرَك ٖفيَها َوقَدَّ ائِٖليَن ثُمَّ اْسَتٰوى اِلَى السَّ اَيَّام  َسَواًء لِلسَّ

1186( َطوًْعا اَْو َكْرًها قَالََتا اَتَْيَنا َطائِٖعينَ 30فََقاَل لََها َولِْلاَرِْض ائْتَِیا ) َماَء فََقٰضیُهنَّ َسْبَع َسٰمَوات  ٖفى َيْوَمْيِن َواَْوٰحى ٖفى ُكلِّ َسَماء  اَْمَرَها   َوَزيَّنَّا السَّ
نَْيا بَِمَصاٖبيَح َوِحْفًظا ٰذلَِك تَْقٖديُر الَْعٖزيزِ الَْعٖليمِ    الدُّ

Ve zemįn yekşenbe ve dūşenbede ħalķ olunup ve zemįnde (31) olanlar 

seşenbe ve çahārşenbede ve āsumān ve mā-fįhā pencşenbe ve āźįnede ħalķ olundı 

deyü rivāyet itmişler ammā Vāĥidį Tefsįr-i Basįŧ’de (32) ħalķ-ı āsumān zemįne 

muķaddem olduġın Muķātil’den naķl itmiş ve Tefsįr-i Kebįr daħı Vāĥidį’ye 

muvāfıķdur ve anlar bu āyet-i kerįmeden intiķāl itmişlerdür: (33) ķāle teǾālā:  َُّءاَنْتُْم اََشد

                                                
1184 İnşikak 84/1: (1-2) Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-… 
1185 Talak 65/12: yedi gök… 
1186 Fussilet 41/9-12: De ki: "Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O'na ortaklar 
koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir." O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit 
dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun 
olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, "İsteyerek 
veya istemeyerek gelin" dedi. İkisi de, "İsteyerek geldik" dediler. Böylece onları, iki günde (iki 
evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve 
onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. 
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َماءُ َبنٰیَها َرفََع َسْمَكَها فََسوّٰیَها َواَْغَطَش لَْيَلَها َواَْخَرَج ُضٰحیَها َواْلاَرَْض بَْعَد ٰذلَِك َدٰحیَهاَخْلًقا اَمِ  1187السَّ  ķāle ǾAlį kerremallāhe 

vechehu, şiǾr:  

  و هذا العلم لا یعلمه الّا
1188نبّی او وصّی الانبیا (34)  

Neŝr: Ve Ķāđį Mįr Ĥüseyn bu beyt-i şerįfi tercüme idüp buyururlar ki:  

 این علم نه از وهم و خیال است و حواس
 تا فهم کند حکیم از روی قیاس

قدر استاین علم محققان عالی (35)   
1189زنهار بگوش و قدر ا ن را بشناس  

Neŝr: Ey müstemiǾ-i śādıķ! Rūy-ı zemįn Ǿarş-ı aǾžamuñ merkezinde 

merkez-i dāyire-i (36) Ǿažįmede noķta-i dāyire-i pergār ve feżā’-i vesįǾüñ meyānında 

ĥabbe-i ħardal ve dāne-i simsim miķdārı farż olunmışdur. İmdi ey nūr-ı dįde-i peder! 

(37) Ħˇāb-ı ġafletden bįdār ol ve ĥabbe-i mezbūrede kendü miķdāruñ bil ve Ǿaķluñı 

cemǾ idüp dünyā ne şeyǿ-i ĥaķįr olduġın mülāĥaża ķıl, Ǿaceb degil midür ki (38) 

bunuñ gibi bį-miķdārı üleşemiyüp berāyı mülk ve dāverį ve salŧanat ve serverį bir 

dāne-i ħardal içün Ǿasgerler çekilür, Ǿalemler açılur, başlar kesilür, (39) ķanlar 

dökilür ve envāǾ-ı güstāħį ile ħālıķ-ı bį-çūn unıdılur ve niçe firāǾane peydā olup 

daǾvā-yı rubūbiyyet ķılur. Eyvāh ve dirįġā bu ķudret (40) ve Ǿažameti müşāhede 

itmiş iken cebhe-i Ǿubūdiyyet ve nāśiye-i meskeneti zemįn-i inķıyād ve iŧāǾata vażǾ 

itmeyenlerüñ ĥāli nice olur, mānend-i iblįs redd-i bāb olur. (41) Li-muĥarrirhi:  

Çıķar eflāke efġānım melekler zār, āhımdan 

Yanar cānım görünmez āsumān dūd-ı siyāhımdan  

Beni bildüm bu varlıķ döndürermiş ķıble-gāhımdan 

[42b] (1) vücūdummış günāhım tövbe yā rabbį günāhımdan  

Ĥicāb olur göñül Ĥaķķ’a saña bir ķıl ķadar senlik  

Gözüñden ol ķılı refǾ it ki žāhir ola rūşenlik 

                                                
1187 Nâziât 79/27-30: (Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah 
kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını 
da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. 
1188 Bu öyle bir ilimdir ki onu peygamber veya peygamber varislerinden başka kimse onun bilmez. 
1189 Bu ilim vehim, hayal ve duyularla edinilen ilim değildir ki hekim onu kıyas yoluyla elde edebilsin. 
Bu ilim, makamı yüce olan muhakkıkların ilmidir. Sakın ha onun kıymetini bil. 
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(2) Bu yolda māniǾ-i ķurb u visāl olmış baña benlik 

Vücūdummış günāhım tövbe yā rabbį günāhımdan 

Senüñ mirǿāt-ı śāfįdür dilüñ ĥüsn-i dil-ārāye  

(3) Görür maĥbūb kendin anda girmez kimse araya 

Zihį Ǿizzet saǾādet kim bu maǾnāyı dil araya  

Vücūdummış günāhım tövbe yā rabbį günāhımdan 

(4) Ķıyās olur mu kim hergiz vücūd üzre günāh ola 

Vücūdu terkin urmayan işi āħir tebāh ola 

Ħalāś iden bizi andan meger ol pādişāh ola 

(5) Vücūdummış günāhım tövbe yā rabbį günāhımdan 

Eger ister iseñ yāri vücūduñ Ǿışķa yaķ bārį 

Zülāl-ı şevķı ābından saña yārį ķıla bārį  

(6) Viśāli Ǿabdine ġālib ķomaz hiç faślına bārį 

Vücūdummış günāhım tövbe yā rabbį günāhımdan 

Ammā ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Erbāb-ı tedķįķ (7) ĥareket-i felek-i maǾnevįde ne 

taĥķįķ itmişlerdür, gūş-ı hūşuñ dūş ķıl:  

MaǾlūm ola ki çün ki muĥįŧ-i felek-i vücūd-ı muŧlaķ merkez-i dil-i insānį 

üzerine (8) ĥareket eyleye merātib-i ekvān-ı müteĥāźiyede irtiķāŧ-ı ĥażįż-ı 

taǾayyünāt-ı Ǿulvį ve süflį ve cevzehrį ve Ǿarażį ve devāyir-i aǾyān-ı mütevāziye (9) 

žuhūra gelüp her ķanķısı aķreb-i merkez ise anuñ mesāfesi aķśar ve müddet-i devri 

aħśar ve dāyire-i mezbūre devāyir-i sāyireden asġar olur. (10) Pes ķaçan kim devre-i 

nefs-i insānį laĥža-i vāĥidede temām ola ber-feĥvā-yı ķavl-i kerįm-i   1190ُكلَّ َيْوم  ُهَو ٖفى َشاْن  

aña yevm-i şānį taǾbįr olunup ( زمانين11العرض لا يبقى )1191  (11) vefķınca devre-i maķūle-i 

Ǿarażį gibi zamān-ı vāĥidden eķallde vāķiǾ olur ve çün devre-i felekü’l-eflāk taķrįben 

bir gün bir gicede (12) devr idüp ve devre-i felek-i ŧabaķa-i ednā-yı Ǿālem-i berzaħ ve 

āħiret ki yüz yılda temām ola ve bu Ǿālemüñ daħı devre-i ŧabaķa-i vusŧāsı ki biñ yılda 

(13) temām ola anuñ sinįni bu dünyā sāllerinden üç yüz altmış biñ seneden Ǿibāret 

olur, pes bu cihāna muteǾalliķ olan sinįne sinįn-i rubūbiyye taǾbįr (14) olunur. Kemā 

                                                
1190 Rahman 55/29: “...O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.” 
1191 Aarz iki zamanda bâki kalmaz. 



 

448 

ķāle teǾālā:  َون ا تَُعدُّ اِنَّ َيْوًما ِعْنَد َربَِّك َكاَلِْف َسَنة  ِممَّ 1192َو  ammā devre-i felek-i Ǿuliyā-i Ǿālem-i berzaħ 

ve āħiret elli biñ yılda devr idüp (15) bu Ǿālemüñ sāllerine sinįn-i ilāhiyye taǾbįr 

olunur. Kemā ķāle teǾālā:  ْوُح اِلَْيِه ٖفى َيوْم  َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمٖسيَن اَلَْف َسَنة  فَاْصبِْر َصب 1193ًرا َجٖميًلاتَْعرُُج الَْملٰئَِكةُ َوالرُّ  (16) 

ve devre-i felek-i Ǿuķūl ve Ǿālem-i vāĥidiyyet ve ceberūt üç yüz altmış biñ yılda devr 

idüp bu Ǿālemüñ sāllerine sinįn-i sermediyye taǾbįr olunur ve anuñ (17) imtidādı 

devāma irişüp sāl ve māh ve rūz ve sāǾat ve edvār ve ekvār ve ezel ve ebed Ǿale’d-

devām külliyyet ile anda münĥall olur ve devāyir-i (18) temām-ı taǾayyünāt Ǿalā 

mınŧıķati’l-feleki’l-vaĥdeti münŧabıķ olup birlik iderler. Nažm: 

 لفظ اسطرلاب باشد در حساب
  چه قََدر داند ز چرخ و ا فتاب 

نیست  خاصه چرخی کین فلک زو پرّه (19)  
1194ستنی  از ا فتابش ذرّه ا فتاب   

Neŝr: Ve Şeyħ Maĥmūd-i Şebüsterį Gülşen-i Rāz’da bu esrārdan ħaber 

virüp buyururlar ki:  

 تو از عالم همین لفظی شنیدی (20)
 بیا برگوی کز عالم چه دیدی؟

 چه دانستی ز صورت یا ز معنی؟
  چه باشد ا خرت چون نیست دینی؟

نیست پیدا؟کدام است ا ن جهان کو  (21)  
1195که یک روزش بود صد سال اینجا  

Neŝr: İmdi Ǿabd-i śādıķa lāzımdur ki cemįǾ-i ĥālde yoķluġun bilüp (22) 

ĥażret-i Vācibü’l-vücūd’a bilā eniyyet rücūǾ eyleye ve tażarruǾ ve niyāz ve mürāǾāt-ı 

edebden münfekk olmıya. ĥattā muĥįŧ-i felek-i vücūd-ı muŧlaķ merkez-i (23) ķalbi 

                                                
1192 Hac 22/47: “… Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.” 
1193 Meâric 70/4-5: Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. (Ey 
Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret. 
1194 Konuşma, hesapta usturlap gibidir. Felek çarkını ve güneşi ne kadar bilir? Hele ki, şu feleğin onun 
yanında zerre kadar olduğu, bu güneşin onun güneşinin bir zerresi bile olmadığı yerde (onu ne kadar 
bilebilir?). T.M. II/3024-25; Y.K.M. II/2997-98 
1195 Sen bu âlemden sadece lafzını ve telaffuzunu duymuşsun, gel söyle bakalım bu dünyadan ne 
gördün? Manasından veya sûretden ne anladın? Dîn olmayınca âhiret de nedir? Görünmeyen ama bir 
günü bu dünyanın yüz yılı olan o cihân hani? 
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üzre ĥareket idüp ber-mūceb-i 1196َواَْشَرقَِت اْلاَرُْض بِنُورِ َربَِّها  feżā-yı vesįǾ-i śadrı ŧalǾat-ı şems-i 

ĥaķįķat-ı nūr-ı muĥammedį ile münevver ola (24) ammā nūrāniyyetine daħı ġırra 

olmıya ki nūr-ı maĥż olan āfitāb daħı olursa güstāħlık itdikden śoñra küsūf 

muķarrerdür.  

Pes ey ŧālib-i ŧarįķat (25) ve rāġıb-ı ĥaķįķat! 1197العدة دين  feĥvāsınca ħusūf ve 

küsūf-ı maǾnevį beyānına şürūǾ idelim, ve billāhi’l-Ǿiśmeti ve’l-Ǿināyeti ve lehü’t-

tevfįķu ve’l-hidāyeti.  

(26) MaǾlūm ola ki seyr-i vasaŧ ve tecelliyāt-ı śıfātda olan sālikān-ı ŧarįķ-ı 

Ĥaķ’da henūz eŝer-i beşeriyyet ve ĥükm-i ŧabįǾat bi-kemālihi mürtefiǾ olmamaķ ile 

(27) felek-i tedvįr-i ķalbinde merkūz olan māh-ı irādeti nıśfeyn iǾtibār olunup maŧlaǾ-

ı ĥaķįķat-ı Aĥmediyye’den işrāķ eyleyen nūr-ı āfitāb-ı Muĥammedį’ye (28) muķābil 

düşen vech-i Ǿulvįsi nūrānį ve cānib-i nefsāniyyete muķābil düşen vech-i süflįsi 

mükedder ve žulmānį ve ĥālet-i mezbūrede nūr ve žulmet muħteliŧ (29) olmaġın 

ķalb-i sālik envāǾ-ı ibtilā ve imtiĥānāt ve pūte-i mücāhedede teraķķį ve tenezzülāt ile 

terbiye ve ķāl olmaġla gāh nažar-ı pįrden baħş ve Ǿaŧā (30) buyurulan envār-ı 

ceźebāt-ı Ĥaķ sāliki hestį-i mevhūmundan külliyyet ile rubūde ve kendü civārına 

keşįde ķıldıķda sālik-i münceźib vücūdundan (31) eŝer görmiyüp şuǾāǾ-ı āfitāb-ı 

ĥaķįķįde maĥķ ve maĥv olur. Pes mertebe-i mezbūreyi müşāhede itdirdikden śoñra 

sālik kendü iħtiyār-ı cüzǿį (32) ve saǾy-ı küllįsi ile ne iktisāb ider deyü miĥakk-i 

tecribeye çekilüp sālik-i ķābil daħı ĥavme-i ĥimāye-i mürşidüñ taĥt-i şuǾāǾından 

birķaç derece münferiķ olduķda (33) iķtibās eyledügi nūrdan ber ķadr-i istiǾdād dest-i 

ķābiliyyetine sermāye-i envār-ı tecelliyāt virilüp ticāret ile ribĥ-i Ǿažįm taĥśįline 

mübāşeret (34) idüp ber-mūceb-i şerįǾat ve müķteżā-yı ŧarįķat saǾy ve mücāhede ile 

mertebe-i kemāl-i fenāya resįde ve bedr-i kāmil olmaġla ħidmet-i pįre lāyıķ olduġı 

(35) ecilden anı tedrįcle tekrār kendü ķurbuna ceźb idüp dāyimā bu ķılıķda olur. 

ammā şöyle ki sālike virilen sermāyeyi ġayr mevżiǾine śarf ve isrāfla (36) kesb-i 

maĥāsin itmeyüp bi-ĥasebi’l-beşeriyye baǾżı bevāǾiŝ ve Ǿavāriż ve keŝret-i mā-sivā 

ve teǾalluķāt-ı kevniyye ve taǾvįķāt-ı tekviniyyeden niçe ĥucub (37) ve ķuyūd ile 

cirm-i māh-ı irādet-i sālik žıll-ı maħrūŧį-i arż-ı beşeriyyet ve ĥaylūle-i nefsāniyyetüñ 

ĥaddine dāħil olmaġla şeb-i tįre-i keŝret tecellį-i maǾhūduñ (38) rū-pūşu ve āfitāb-ı 

                                                
1196 Zümer 39/69: “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır…” 
1197 (Savaş için) hazırlık yapmak dindir. 
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Ǿışķ verā-yı cebel-i mužlim-i enāniyyetde muħtefį olup mirǿāt-ı māh pür jeng ü keder 

ve kendü reng-i aślįsi ile kedūrāt-ı nefsāniyyede bį-nūr (39) ķalup pes sālik-i tįz-fehm 

ü idrāk bu ĥālet-i muħtelle-i müşāhade eyledikde vizr-i keŝret ve ĥaml-i žulmet ve 

bār-ı ŝıķleti žahr-ı ķalbinden refǾ ve izāleye (40) ŧālib-i dermān olup ve murġ-ı 

himmetine cevelān virüp erbāb-ı fenā ile śoĥbet ve ehl-i źevķ ile vaĥdet ve envāǾ-ı 

iftiķār ve meskenet ile vaŧan-ı (41) aślį ricǾatine himmet itdikde gözinden aķan ķanlu 

yaşları vesaħ-ı keŝreti pāk ve taŧhįr ve žulmet-i beşeriyyetden ħurūc itmekle kemā 

fi’l-evvel mücellā ve bedr müyesser olup [43a] (1) mertebe-i fenāǿ-i fenāya varınca 

bu uslūb üzre terbiye olunup tenezzülāt-ı mezbūreye erbāb-ı źevķ ve vicdān ħusūf 

taǾbįr iderler.  

Ve küsūf-ı maǾnevį (2) oldur ki mirǿāt-ı mücellā-yı sālike yā ħāricden baǾżı 

efǾāl veyāħud derūndan baǾżı infiǾāl ile murġ-ı ķuds-āşiyān-ı rūĥ şikeste-bāl ĥāl (3) 

olmışken nabż-ı muħtellini dest-i ŧabįb-i ǾĮsį-deme teslįm itmeyüp ve ŧālib-i Ǿilāc 

olmıyup iǾlām-ı ĥāle cürǿet itmemekle dįde-i baśįretüñ ĥadaķa-i (4) 

maǾneviyyesinden semt-i re’s-i sırra guźer eyleyen ħaŧŧ-ı hestį-i mevhūm cirm-i 

ķamer-i śanavberį üzerine uġrayup cirm-i ħurşįd-i ĥaķįķį daħı (5) ol ħaŧŧuñ üzerinde 

vāķiǾ olsa cirm-i māh-ı muđġa-i mükeddere baśar-ı baśįret ile ķurś-ı āfitāb-ı ĥaķįķate 

ĥāyil olmaġla eşiǾǾa-i āfitāb-ı ĥaķįķį (6) arāżį-i muķaddese-i ķalbe dıraħşān 

olmamaġın ĥālet-i mezbūreye küsūf-ı maǾnevį taǾbįr olunup ve belki şaħś-ı mezbūr 

kedūrāt-ı meźkūre ile (7) merāyā-yı ķulūbu mücellā ve ġıll u ġışdan muśaffā erbāb-ı 

źevķ ķatına varsa ol mužlim ve mükedder anlara daħı ĥāyil olup şems-i ĥaķįķatüñ 

kemāl-i (8) incilāsında intiķāś müşāhede itmekle buña daħı küsūf iǾtibār iderler. 

Ammā küsūfda bir emr-i ġarįb daħı vardur ki bir kimsene ŧarįķ-ı Ĥaķķ’a dāħil (9) ve 

göñül ĥāline vāśıl olmışken Ĥaķ teǾālā celle celāluhu cemįǾ-i Ǿibādını ĥıfž eyleye, ol 

kimesne dāyire-i ilĥāda düşüp śudūr iden aǾmāl-i (10) ħabįŝesine ĥaķdur nesne lāzım 

gelmez dise ve beyne’l-fuķarā ĥālini setr idüp derūnumdan kimse āgāh degildür 

iǾtiķādında olsa bu maķūle žālim bu ĥāl (11) ve bu đalāl ile kendüyi bildüm añladum 

yerine ķomaġla yine pįr-i kāmilüñ cānib-i maŧlaǾına teveccüh ve istimdād eylese ol 

ĥįnde pįr-i kāmilüñ āsumān-ı nāsūtiyyesine (12) ol fāsidüñ teveccühünden žulmet ve 

keder ĥāśıl olup ve pįr ile kemāl-i ittiĥād eyleyen erbāb-ı fenāya daħı iħtilāl gelüp ol 

žulmet kimüñ teveccühünden (13) ĥāśıl olmışdur Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ol Ǿabd-i 

eħaśśu’l-ħāśśına keşf ider velākin mādām ki ol mücrim inśāfa gelüp kendü cürmüne 
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iǾtirāf itmeye (14) ve izāle-i maraż içün ŧālib-i dermān olmıya üzerine ĥükm icrā 

olunmıyup Ǿaybını yüzüne urmazlar belki ĥaķ sübĥānehu ve teǾālāya tażarruǾ ve 

niyāz (15) idüp ilāhį işiñi sen bilürsin deyü settāru’l-Ǿuyūb śıfatı ile muttaśıf olurlar. 

eger ol žālim inśāfa gelüp luŧf-i ĥaķ’la aǾmālinden (16) tövbe ve istiġfār iderse ol 

zamān Ǿilācı ne ise teķayyud iderler. İmdi yoldan đalālete düşenleri izine getürmek 

ve yolda olanları menzile (17) irişdirmek ve her bir sālik ne menzilde ve ne ĥāldedür 

bilmek ve nūr-ı velāyet ile müşāhede ķılup cümle eşyānuñ ĥaķįķatini kemāhiye 

görmek (18) nūr-ı velāyet-i Ǿāmme-i muŧlaķa-i aĥmediyye mažhariyyetinde ķāyim 

olan ħulefādur ve illā ġayrısı ķādir degildür.  

Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Ĥażret-i Mevlānā (19) ķaddasallāhe rūĥehu küsūfu beyān 

idüp baǾdehu ŧālib-i śādıķlara bir Ǿaceb rāz keşf u Ǿıyān buyururlar ki: Ey ŧālibān! Ey 

Ǿāşıķān! (20) Eger ħusūf ve eger küsūfa bāǾiŝ terk-i edeb olup lākin her biri 

müstemirren ķalmayup birer ŧarįķle žulmetden nūra ħurūc iderler ammā Ǿıyāźen 

billāhi (21) teǾālā erbāb-ı sülūke bir ĥālet daħı Ǿāriż olur ki ĥālet-i mezbūre aña 

cibillet olmaġla İblįs Ǿaleyhi mā-yesteĥiķu ĥażret-i Ādem Ǿaleyhisselāma secde 

itmeyüp (22) bāb-ı raĥmetden ŧard ve redd olduġı gibi bu daħı pindār-ı şeyŧānį ile 

bāb-ı raĥmetden maŧrūd ve merdūd olup hergiz aña Ǿilāc olmaz deyü buyururlar ki,  

  شد عزآزیلی ز جرآت رد باب [92-2] (23)

Ol ǾAzāzįl-i merdūd cürǿetden redd-i bāb oldı yaǾnį  اَنَا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقَتٖنى ِمْن نَار  َوَخَلْقَتُه ِمْن
1198ٖطين    deyüp (24) secdeden ibā ve istikbār ile merdūd oldı.  

İmdi ey müstemiǾ-i ķābil! El-Ǿıyāźe billāhi teǾālā redd-i bāb-ı raĥmet kişiye 

iki maĥalde olur: Birisi (25) budur ki bir kimesne bilā-şekk ve bilā-şübhetin ĥadd-i 

źātında mürşid-i kāmile mülāķį olup ve pertev-i nūr-ı įmān ve Ǿaks-i ceźbe-i raĥmān 

göñlünde fürūzān (26) olup ĥaķįķat-ı įmān ile müstesǾsid olmış iken iġvā’-i şeyŧānį 

ve ilķā’-i nefsānįden śıfat-ı inkār ile muŧŧaśıf olmaġın hergiz ķābil-i (27) istifāża 

olmamaġla redd-i bāb olup vech-i nūr-ı ceźbe-i raĥmāndan eŝer görmez ve birisi daħı 

budur ki Ǿalā vechi’l-ekmeliyye maķām-ı verāśet-i kemāliyye-i (28) Aĥmediyye’de 

olan źāt-ı şerįf ber-mūceb-i  1199ُكلُّ نَْفس  َذائَِقُة الَْمْوِت  dār-ı beķāya riĥlet itdikde bi-iźnillāhi’l-

Ǿaliyyi’l-ķadįr Ǿalā vechi’l-ekmeliyye (29) mertebe-i ħilāfet ve verāŝet-i kemāliyye 

                                                
1198 A’raf 7/12: “...Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.” 
1199 Âl-i İmrân 3/185: “Her canlı ölümü tadacaktır…” 
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ile muǾazzez olan ħalįfetullāha baǾżı śāĥib-i pindār tenezzül itmeyüp kendüsi ne 

ekmeliyyet ve ne kāmiliyyet (30) ve ne fenā ve ne ferdiyyet menzilinde degil iken 

mücerred ben sāyirden aǾlāyım deyü yā maǾrifetine veyāħud baǾżı şeyŧanatına 

maġrūr olmaġla ħalįfe-i Ĥaķķ’a (31) ser fürū ve iŧāǾat ve inķıyād itmeyüp Ǿucb ve 

enāniyyet ve istikbār ve naħvet ile ben şeyħ oldum deyü kendü kendüyi žann u ħayāl 

ile bu belāya giriftār (32) eyleyen śāĥib-i pindār daħı raĥmetden dūr olup hem đāll ve 

hem muđill olmaġla ebedį felāĥ bulmaz. Meŝnevį:  

 هم ز نساخی بر ا مد هم ز دین
1200کینشد عدّو مصطفی و دین به (33)    

کرد و نبودش ا ه سودا ه می  
1201ربودچون درا مد تیغ و سر را در  

Neŝr: Pes ey nūr-ı dįde-i Ǿālem! Meŝnevį:  

شوداین درازست و فراوان می (34)  
1202شودوا نچه مقصودست پنهان می   

vefķınca ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnānuñ esrār-ı Ǿaliyye ve ervāĥ-ı (35) 

ŧayyibelerinden ervāĥ-ı müştāķįne ol ķadar füyūżāt-ı ķudsiyye Ǿināyet ve iĥsān 

buyurulmışdur ki fį nefsi’l-emr menāfiǾ-i riǾāyet-i edeb ve mażarrāt-ı (36) terk-i edeb 

kemāhye silk-i taĥrįre keşįde ķılınsa müstaķillen bir kitāb olur, maķśūddan ķalınmaķ 

iķtiżā itmekle bu miķdār ile iktifā olunup ol pādişāh-i (37) dünyā vü dįn ĥikāyesine 

şurūǾ olundı.  

 ملاقات پادشاه با آ ن طبیب آلهی که در خوآبش بشارت دآده بودی به ملاقات آو

(38) Pādişāhuñ ol ŧabįb-i ilāhiye mülāķatını beyān ider ki rü’yāsında ol ŧabįb-i 

ilāhįnüñ mülāķātını müjde ve beşāret virmişler idi,  

nitekim buyurur:  

                                                
1200 Hem katiplikten çıktı hem de dinden. Kinlenip Mustafa’ya ve dine düşman kesildi. T.M. I/3244; 
Y.K.M. I/3234 
1201 Ah ediyordu ancak bu ah etmenin onun için faydası yoktu. Çünkü kılıç gelmiş, kelleyi almıştı. 
T.M. I/3249; Y.K.M. I/3239 
1202 Bu söz uzadıkça uzayıp gidiyor ve asıl maksattan uzaklaşıyor. T.M. II/2856; Y.K.M. II/2830 
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  دست بگشاد و کنارآنش گرفت [93-1] (39)

Ĥįn-i mülāķātda pādişāh envāǾ-ı vüdd ve iştiyāķ-la elin açdı ve ŧabįb-i 

ilāĥįyi kenārına ŧutdu, yaǾnį (40) Ǿalā merāsimi Ǿādābi’ŧ-ŧarįķat muǾānaķa ve 

muśāfaĥa idüp  

    همچو عشق آندر دل و جانش گرفت [93-2]

Ol ġavŝ-i zamān ve nefes-i raĥmānįyi Ǿışķ gibi (41) dil ü cānında ŧutdu, 

yaǾnį Ǿışķ u muĥabbeti cān u dilinde ķarār idüp sırrında pinhān ŧutdu.  

پیشانیش بوسیدن گرفتدست و  [94-1]  

[43b] (1) Ol ŧabįb-i ĥāźıķ ve Ǿįsį-dem-i müşfiķuñ dest-i mübārek ve cebhe-i 

bedr-i münįrįn būs eyledi. “Girift (گرفت)” ŧutdu maǾnāsınadur lākin bu maĥalde 
maǾnā-yı lāzimįsi virildi. (2) YaǾnį muĥabbet-i ħāliśa ile cįd-i irādetin ol pįrüñ dest-i 

taśarrufuna teslįm eyledi.  

   وز مقام و رآه پرسیدن گرفت [94-2]

Ve maķām ve rāhından suǿāl itmek eyledi, (3) yaǾnį eger zebān-ı ĥāl ve eger 

lisān-ı ķāl ile ŧarįķ-ı śuver-i maǾnevįsinden suǿāl eyledi.  

کشیدش تا به صدر  پرس پرسان می [95-1]   

YaǾnį niçe suǿāl ve niyāz (4) iderek ŧabįb-i ilāhįyi tā śadra çekdi. YaǾnį 

pādişāh kendü iħtiyārın ol pįr-i ŧarįķate teslįm-i küllį itmekle aradan çıķup ħāne-i 

ķalbinde ĥükm-i pįri (5) śadr-nişįn eyleyüp  

ت گنجی یافتم آ خر به صبرگف [95-2]   

“Bilāħire śabr ile bir kenz-i ilāhį buldum.” didi. YaǾnį pādişāh çün ki 

ķalbinden ŧarĥ-ı mā-sivā idüp (6) muĥabbet-i ħudā serā-yı dilde kendü śadrına ķarār 

itdikde pādişāh maķśūdunu ķalbinde bulup “Biĥamdillāh teǾālā śabrım berekātında 

Ǿāķıbet-ħayrliġı (7) olup genc-i bį-bedele vāśıl oldum.” didi. Çün ki ŧabįb-i ilāhįden 

pādişāha nažar-ı ĥaķķānį olduķda ber-mūceb-i  َ1203اَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدرَك  ķalbinde nūr-ı (8) 

hidāyet dıraħşān oldı ve mürşid-i kāmil ne idügün bilüp  

                                                
1203 İnşirah 94/1: (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 
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آی نور حق و دفع حرجگفت  [96-1]   

Ey Ĥaķķ’uñ nūru ve ĥarecüñ defǾi ve her Ǿasruñ yüsri (9) ki dil-i tįre 

mānend-i şeb mužlim iken senüñ cemāl-i ferħunde-fāliñe münevver oldı,  

    معنی آلصبر مفتاح آلفرج [96-2]

  ,manŧūķunuñ maǾnāsı, (10) ey derdlü göñüllerüñ devāsı   1204الصبر مفتاح الفرج

  آی لقای تو جوآب هر سؤآل [97-1]

Ey ŧabįb-i ilāhį! senüñ mülāķātüñ ve müşāhade-i źāt-ı sütūde-śıfātıñ her 

suǿālüñ cevābıdur,  

قیل و قال  مشکل آز تو حل شود بی [97-2] (11)   

Müşkil senden ĥall olur bį-ķįl u ķāl, zįrā ki  

رآ در دل آست ترجمانی هر چه ما [98-1]   

Bizüm ķalbimizde her ne vardur tercümānısın, (12) yaǾnį ħāŧırda olan cümle 

efkārımuz ve müşkilātımızı bizüm lisānımıza śudūr itmezden muķaddem sen keşf 

idüp eger ĥālen ve eger ķālen beyān buyurmaġla (13) ķāl ile suǿāl ve ĥall olacaķ bir 

işkāl daħı ķalmamışdur. Biĥamdillāh teǾālā ki  

  دست گیری هر که پایش در گل آست [98-2]

Her kimüñ ki ayaġı balçıķdadur (14) anuñ destgįri ve feryād-resisin.  

Ey sālik-i śādıķ ve gerçekden ŧālib! Ĥażret-i Mevlānā ķaddasallāhu 

sırrehu’l-esnā bu ebyāt-ı şerįfede mürşid-i kāmilüñ (15) evśāf-ı Ǿaliyyesin kemāl-i 

keşf ile įżāĥ idüp az ve çoķ fehm u idrāki olanlara ke’ş-şemsü fį vasaŧi’n-nehār Ǿıyān 

buyurmışlardur. YaǾnį ey ŧālib-i (16) śādıķ! Eger mürşid-i kāmilden nişān isterseñ 

pādişāh ŧabįb-i ilāhįye ĥįn-i mülāķātında eyledügi teżarruǾ ve niyāzından ĥissemend 

olup mülāĥaża (17) ķıl ki mürş-i kāmil maǾnā-yı 1205الصبر مفتاح الفرج   ve nūr-ı Ĥaķ ve defǾ-i 

ĥarac olmaġla cemāl-i bā-kemāli bį-ķįl u ķāl ĥallāl-i cemįǾ-i işkāl olup ħulūś-ı ķalble 

(18) ħāk-i pāyine rū-māl iden mirǿāt-ı ķalbden kedūrāt-ı mā-sivā zāyil olmaġın pā-yı 

himmet çirk-i ŧabįǾatden müberrā ve muǾarrā olduķda lā aślen (19) ve lā re’sen şekk 

                                                
1204 Sabır kurtuluşun anahtarıdır. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 21, nr. 1590) 
1205 Sabır kurtuluşun anahtarıdır. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 21, nr. 1590) 
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ü gümān ķalmıyup eger ħafį ve eger celį ķalbde merkūz olan cümle eşyāya anuñ nūru 

pertevi tercemān ve baǾd ez ān ŧālibüñ żiyā’-i ĥayātı (20) ol nūruñ pertevi ile lāmiǾ 

olup ve ansız cihān gözine teng olmaġla ol maǾnādan daħı ħaber virüp buyururlar ki  

  مرحبا یا مجتبی یا مرتضی [99-1]

(21) Merĥabā maśdar-ı mįmįdir, dördüncü ve beşinci bābdan daħı gelür ve 

ruĥb ħatm-i rā ile siǾat maǾnāsınadur, naǾtı riĥāb gelür ve raĥb fetĥ-i rā ile (22) 

riĥābe miŝillüdür ki vāsiǾ maǾnāsınadur ve riĥābenüñ naǾtı raĥįb gelür, cā-yı vesįǾ 

maǾnāsına ve merĥib ism-i mekān daħı olur cā-yı vesįǾ maǾnāsına (23) ve maśdar-ı 

mįmį olduķda vüsǾat ile gelmek ve merĥaben bike dinilse saña vüsǾat olsun dimek 

olur. Elĥāśıl merĥaben mevśūf olmaķ iǾtibārıyla (24) mefǾūl-i muŧlaķdur ve taķdįr-i 

kelām eteytü ıtyānen merĥabā dimek olur. Ve müctebā iftiǾāl bābından ism-i mefǾūl 

olup güzįde ve muħtār maǾnāsınadur (25) ve murteżā daħı bāb-ı mezbūrdan ism-i 

mefǾūl olup pesendįde maǾnāsınadur. Ĥāśıl-i maǾnį vüsǾat ile ve śafā ve inşirāĥ 

geldiñ. Ey mürşid-i kāmil! (26) Ber-mūceb-i  َ1206نَا اْخَتْرتُكَ َوا  beyne’l-Ǿibād Ĥaķ sübĥānehu 

ve teǾālānuñ güzįde ve muħtārısın ve her ĥālüñ pesendįde ve aħlāķ ve śıfāt-ı Ĥaķ ile 

(27) ārāste ve maĥāsin-i efǾāl ile pįrāste bir genc-i nihānsın, sāye-i saǾādetüñ 

üzerimizden dūr olmasun ki  

آلقضاء ضاق آلفضا آ ن تغب جاء [99-2]   

(28) Eger sen ġāyib olursañ ķażā geldi ve feżā-yı vesįǾ ve deşt-i ferāħ đįķ ve 

teng oldı. “Cezā’-i” şarŧuñ śįġa-i māżį ile įrādı (29) taĥaķķuķ-ı vuķūǾ içündür ve “in” 

ve “iź” şarŧ-ı istiķbāl içündür. Lākin aśıl “in” vuķūǾ-ı şarŧa Ǿadem-i cezm ve aśıl “iź” 

cezmdür. Feliźālike vuķūǾ-ı nādirüñ (30) mevķiǾinde “in” getürilüp ve lafż-ı māżį 

ġāliben “iź” ile getirilür. YaǾnį ey ŧabįb-i ilāhį! Hezār u śad hezār şükr ü ŝenā-yı bį-

şümār ki senüñ nažar-ı (31) iksįr-teǿŝįrüñ nüĥās-ı beşeriyyet ve miss-i 

ĥayvāniyyetimizi zer-i ħāliś miŝāl pūte-i Ǿışķda ķāl ve melekiyyete tebdįl ile nįk-ħiśāl 

ve muđġa-i mükeddereyi (32) eşiǾǾa-i nūr-ı źi’l-celāl ile mirǿāt-ı mücellā-yı cemāl 

idüp 1207ما وسعنی ارضی و لا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المومن التقی  sırrını (33) müşāhede itdirdüñ. 

Elŧāf-ı seniyye-i bį-ġāye ve aǾŧāf-ı himem-i Ǿaliyye-i ma-lā-nihāyeñizden tażarruǾ ve 

                                                
1206 Tâ-Hâ 20/13: “Ben seni (peygamber olarak) seçtim…” 
1207 Beni ne yeryüzüm ne gökyüzüm içine alabildi. Fakat beni takva sahibi mü’min kulumun kalbi 
içine aldı. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 99, nr. 1884) 
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temennā olunur ki baħş ve Ǿaŧā buyurulan pertev-i (34) nūr-ı muĥabbet-i ħudā ķalb-i 

raĥbü’l-feżādan ġāyib ve eķall olmıya, gerçi vuķūǾ-i şarŧa cezm yoķdur meger baǾżı 

ĥucub ve ķuyūd-ı beşeriyye Ǿārıż olmaġla (35) nūr-ı āfitāb-serįretüñ ŧalǾati arāżį-i 

muķaddese-i ķalbe şaǾşaǾa-bār olmıyup küsūf ile mer’į olursa bilā şekkin ve reybin 

ķażā’-i nāgehānį (36) olup feżā-yı vesįǾ-i ķalb mükedder ve teng olmaķ muķarrerdür. 

Ez Cevherü’ź-źāt-ı ǾAŧŧār:  

 نه اندر دست عّشاق است ا ن ماه
گاهنماید گاه و بیکه رخ را می  

 کسی کاندر سلوک راه باشد (37)
  یقین از ماه خود ا گاه باشد

 کسی کان ماه دید اندر دل و جان
 یقین دریافت ره]بر[ در دل و جان

ی دلدمی غائب مشو از پرده (38)   
ی دلناگه بینی ا ن گم کردهکه   

 چو بردار از رخ من پرده خورشید
 که مر ذّرات را او نور جاوید

 کند در خود کشد چون قطره دریا (39) 
 کند اسرارها او را هویدا

 دلا خورشید جان از دست مگذار
1208دمادم سوی روی او نظر دار   

(40) neŝr: İmdi Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālādan tevfįķ ve hidāyet ve cenāb-ı pįr-

i hüdādan himmet ve Ǿināyet recā ederiz ki nūr-ı āfitāb-ı tecellįden bir ān ħālį (41) 

olmıyavuz zįrā merdān-ı Ħudā’nuñ vücūd-ı şerįfleri eger žāhiren ve eger bāŧınen her 

ķanķı yerden ġāyib olursa ol ķavme nüzūl-i belā muĥaķķaķdur, nitekim enbiyā’-i 

Ǿižām [44a] (1) Ǿaleyhimü’s-selām mādām ki ķavmi içinde ola Ĥaķ sübĥānehu ve 

                                                
1208 Ara sıra kendini gösteren o ay, aşıkların elinde bulunmamaktadır. Seyr ü süluk yolunda olan 
kesinlikle kendi ayından haberdardır. O ayı kendi canında ve gönlünde gören, canına ve gönlüne kesin 
bir rehber ve önder buldu. Gönlün kaybettiğini görmek istiyorsan gönül perdesinden bir an bile gafil 
olma. Zerrelerin kalıcı ışığı olan güneş perdenin arkasından çıkınca, damla denizi kendi içine çeker ve 
sırları aşikar eder. Ey gönül, can güneşini elden bırakma ve her an ona bak.  
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teǾālā ol ķavme inzāl-i belā itmez ve ĥįn-i nüzūl-ı belādan evvel enbiyāsına vaĥy 

idüp ve ĥażret-i (2) Cebrā’įl gelüp hicret ile teblįġ-i risālet itmekle ķavmi içinden yā 

fiǾlen veyāħud ĥālen ħurūc idüp baǾdehu Ĥaķ tebārek ve teǾālā ol ķavme śıfat-i celāl 

(3) ve ķahr ile tecellį idüp münkirįn ve kāfirįni helāk itmişdür. Kemā ķāle teǾālā:  َوَما
بَ  َبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ َكاَن اللُّٰه لِيَُعذِّ 1209ُهْم َواَنَْت ٖفيِهْم َوَما َكاَن اللُّٰه ُمَعذِّ . (4) İmdi 1210ورثه الانبیا ءالعلما  ve daħı  علماء امتی کانبیاء

1211بنی اسرائیل  ve daħı 1212انا من نور الله والاولیاء من نوری  aĥādįŝ-i şerįfeleri vefķınca (5) ĥaķįķatde 

Ǿulemā ve vereŝe-i enbiyā ve burc-i āfitāb-ı ĥaķįķat-ı Muśtafā Ǿaleyhim min 

śalevātullāhi’l-evfā evliyā-i aśfiyā olmaġla rencįde-ħāŧır olup (6) her ķanķı diyārdan 

naķl-i raħt itseler ol diyāra belā iśābet idüp ķavmi helāk olurlar. Meŝelā Sulŧānü’l-

Ǿulemā Bahā’-i Veled ķuddise sırruhu’l-emced (7) Ħˇārizim’den naķl idüp ve 

Mecdüddįn-i Baġdādį birkaç müfsidüñ iġvāsıyla āb-ı Dicle’ye endāħte ve bi-ġayr-i 

ĥaķķin ķatl olunduķdan śoñra Çengįzħān (8) āteş-perest iken min Ǿindallāh 

Muĥammed Ħˇārizim-şāh üzerine musallaŧ olmaġla tāc u taħtın ġāret ve kendüsin 

tevābiǾiyle ķatl ve mülkün ħasāret (9) idüp yigirmi dört kere yüzbiñden ziyāde ādem 

ŧuǾma-i şimşįr ve hedef-i tįr oldılar, tafśįlin isteyen kütüb-i tevārįħe nažar itsün. İmdi 

(10) mādām ki enbiyā ve evliyā ķavmi içinde olduķça ķavmüñ ħaŧāyāsı daħı olsa 

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā enbiyā ve evliyāsı ĥürmetine helāk ķılmaz ve ol diyārı (11) 

ħarāb itmez, nitekim ĥadįŝ-i ķudsį bu maǾnāyı mübeyyindir: Ķāle Resūlullāh 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: Ķālallāhu teǾālā: 

( علی عبدی جعلت هّمه و لّذته فی ذکری عشقنی و عشقته رفعت الحجاب فیما بینی و بینه لا یسهو 12غالباً )اذ کان الاشتغال بی  
الّذین ان اردت لاهل الارض عقوبة او عذابا ذکرتهم فیه فصرفته  ك( الابدال حقا اولئ13) كاذا سهی النّاس کلامهم کلام الانبیا اولئ

1213عنهم   
Li-muĥarririhi:  

Ķanķı yirde sırr-ı Ǿışķ itse ķarār  

(14) Rūz u şeb revnaķ bulıser ol diyār  

                                                
1209 Enfâl 8/33: Oysa sen onların içinde iken, Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken 
de Allah onlara azap edecek değildir. 
1210 Âlimler peygamberlerin varisleridir. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 172, nr. 512) 
1211 Ümmetimin alimleri, İsrailoğullarının nebileri gibidir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 64, nr. 1744) 
1212 Ben Allah’ın nurundanım ve evliya da benim nurumdandır. 
1213 Eğer kulumun benimle olan meşguliyeti diğer meşguliyetlerine galebe çalarsa onun dert ve 
lezzetini benim zikrimde kılarım. Bana aşık olur ben de ona aşk duyarım aramızdaki örtüyü 
kaldırırım, insanlar hata etse de o etmez, onların kelamı enbiya kelamıdır. Gerçekten iyiliğe karşı 
dünyayı değişenler onlardır. O kimselerdir ki her yeryüzü ehline azap edeceğim zaman onları 
hatırlarım da azabı insanlardan uzak tutarım. 
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Kim iderse evliyāyı iĥtiķār  

ǾĀkıbet anlara dūzaħdur ķarār  

Raĥmet-i Ĥaķ ister iseñ ey püser 

(15) Evliyāya egri baķma zįnhār. 

neŝr: Pes pādişāh-ı Ǿālem-penāh daħı žāhiren ve bāŧınen ve śūreten ve 

maǾnen Ǿārif-i vāķıf olmaġla ŧabįb-i ilāhįye niyāz idüp  

  آ نت مولی آلقوم من لا یشتهی [100-1] (16)

Ey şāh-ı kişver-i dil! Sen ķavmüñ senedi ve evliyāǿ-i aśfiyānuñ seyyidi ve 

ber-mūceb-i 1214یّد القوم خادمهمس  (17) her ŧālibi derekāt-ı esfel-i ŧabįǾatden medāric-i evcāt-ı 

Ǿāliyāt-ı melekūta taǾrįc itmek ħidmetiyle me’mūrsın, pes böyle iken şol kimesne ki 

seni (18) ārızū itmeye  

  قد ردی کلا لئن لم ینتهی [100-2]

Taĥķįķ u taĥķįķ ol bį-devlet varŧa-i helākdadur. Ĥaķķā böyledür, eger śıfat-ı 

mezbūre-i rediyyeden fāriġ (19) ve müntehį ve buġż ve Ǿadāvetden berį olmazsa 

müstehlekdir. yentehįde olan yā’-i mektūbe li-ecli’l-ķāfiyedür. Ķāle ǾAlį bin Ebį 

ŧālib kerremallāhe vechehu:  

 مضی الّدهر والایّام والذنب حاصل (20)
1215و انت بما تهوی من الحّق غافل  

Pes pādişāh ŧabįb-i ilāhįye gāh zebān-ı ĥāl ve gāh lisān-ı ķāl ile (21) envāǾ-ı 

tażarruǾ ve intihāl idüp  

 چون گذشت آز مجلس و خوآن کرم [101-1]

Çün ki ol meclis-i ħˇān-ı kerem geçdi,  

  دست آو بگرفت و برد آندر حرم [101-2]

Pādişāh (22) ŧabįb-i ilāhįnüñ elin ŧutdi ve ĥaremi içine iletdi.  

  بردن پادشاه آ ن طبیب رآ بر سر بیمار تا حال آو رآ ببیند

                                                
1214 Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir. (Câmiu’s-Sağîr, s. 292 nr. 4751) 
1215 Günler geçti felek döndü günahlar birikti, sen Hak’tan gafil olup heveslere uydun. 
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Pādişāh ŧabįb-i ilāhįyi (23) ħastanuñ başı ucuna iletmesin beyān ider tā kim 

ħasta ĥālini göre ve marażını bilüp Ǿilāc ide deyü,  

ی رنجور و رنجوری بخوآند  قصه [102-1]   

Ħastanuñ (24) ve ħastalıġuñ ķıśśasını ŧabįbe oķudu, yaǾnį şāh-rāhda görüp 

alduġı kenįzek rencūr olup ve berā-yı muǾālece eŧibbā-yı bį-mahāretlere mürācaǾat 

(25) idüp żarardan ġayrisi müşāhede olunmaduġun taķrįr eyledi.  

  بعد آز آ ن در پیش رنجورش نشاند [102-2]

Andan śoñra ŧabįb-i ǾĮsį-demi ħastanuñ öñünde (26) oturtdu ve ĥażret-i 

ǾAlį’nüñ bu ebyāt-ı şerįfesin biñ āh ile okudu: ŞiǾr:  

 فرغت الی الخلایق مستغیثاً 
حبّتیولم ار فی الخلایق من م (27)  

ربّی كانت تحبیب من یدعو   
 و تکشف ضّر عبدر یا حبیبی

طبّ  كو دایی باطن ولدی  
1216یا طبیبی كو من لی مثل طبّ  (28)   

Neŝr: Pes ŧabįb-i ilāhį ķānūn-ı ĥikmet muķteżāsınca  

  رنگ رو و نبض و قاروره بدید [103-1]

Kenįzeküñ reng-i rūyini (29) ve nabıż ve ķārūresini gördi,  

  هم علامات و هم آسبابش شنید [103-2]

Hem Ǿalāmāt ve esbābını işitdi, yaǾnį ħastadan emrāża müteǾalliķ baǾżı 

Ǿalāmāt (30) ve esbāb suǿāl idüp taķrįrini diñledi. Ve Esbāb ve ǾAlāmāt ile müsemmā 

fenn-i ŧıbbda nabıż ve ķārūre beyānında bir kitāb vardur aña daħı įhām (31) 

münāsibdür. Pes ŧabįb-i ilāhį fi’l-ĥāl teşħįś-i maraż itmekle,  

آند   گفت هر دآرو که آیشان کرده [104]  

آند  آ ن عمارت نیست ویرآن کرده    
                                                
1216 Yaratılanlara yardım talebiyle gittim de onların içerisinde muhabbetimden pay alacak kimse 
görmedim. Sen sana dua edeni seversin ey rabbim, ey sevgili kulunun güçlüğünü giderirsin sen. 
Hastalığım gizlidir sendedir şifa, sendeki şifa gibi kim şifa verebilir ey tabibim? 



 

460 

Didi ki: (32) “Her dārū ve Ǿilāc ki eŧibbā’-i sābıķa eylemişlerdür, ol Ǿimāret 

degildür belki vįrān eylemişlerdür. Zįrā cāhilāne cünbüş ve ġāfilāne kūşiş idüp Ǿilāc 

idelim (33) dir iken ħarāb eylemişler.” anuñ-çün ki  

خبر بودند آز حال درون  بی [105-1]   

Derūn ĥālinden bį-ħaber idiler felihāźā bedene Ǿilāc idüp derd-i derūn-ı 

şūrįde-ĥāl (34) ve Ǿāşıķ-ı sūzende-bāldan cāhil imişler,  

  آ ستعیذ آلله مما یفترون [105-2]

Allāh’a śiġınuram şol şeylerden ki ol ŧabįbler iftirā iderler.  

Ey Ǿāşıķ-ı (35) śādıķ ve ŧālib-i ŧabįb-i ǾĮsį-dem-i müşfiķ! Mücerred Ǿilm-i 

žāhir ile iddiǾā’-i ŧabābet idenler ve tekmįl-i ŧarįķat itmeyüp bi-iźnillāh daǾvet-i 

ŧālibįn içün (36) ħāśśeten mebǾūŝ olmıyup teşeyyüħ ve daǾvā-yı riyāset ve irşād 

idenlerüñ muǾālecesi ŧaşradan olmaġla ancaķ bedene teǾalluķ idüp derūna teǿŝįri 

yoķdur. (37) Ammā Ǿacebdür ki aĥvāl-i ķulūbe şuǾūrları yoġ-iken ĥubben li’r-riyāset 

iddiǾā-yı ĥaźāķat ile kenįzek-i nefs-i marįżanuñ başına muśįbet getürüp her Ǿilācları 

bir Ǿilāca (38) daħı muĥtāc olur.  

İlāhį, seyyidį ve senedį! O maķūle žālim ve müfterįlerüñ iftirāsından saña 

śiġınuram, zįrā anlar hem kendü nefsine ve hem sāyir-i nüfūsa iftirā iderler. (39) 

Kendü nefslerine iftirā itdükleri budur ki nāķıśu’l-ĥāl olduķların bilürken biz vāśıl-ı 

Ĥaķķız ve mūśil-i Ĥaķķ olan ŧarįķi görmüşüz, KaǾbe-i viśāle irmişüz, (40) 

müteveccih-i ĥacc-i maǾnevįlerüñ delįlleriyüz ve emrāż-ı ķulūbuñ ŧabįb-i 

ĥāźıķlarıyuz deyü Ǿıyāźen billāh kendü nefslerine iftirā iderler ve hem teşħįś-i maraż-

ı nefs (41) itmemiş iken taśavvurāt-ı fāside ve taħmįnāt-ı kāside ile dürlü dürlü 

emrāż-ı muħtelife-i ġayr-i vāķiǾe isnād ve iftirā idüp hem đāll ve hem muđill olurlar. 

[44b] (1) Pes ŧabįb-i İlāhį,  

  دید رنج و کشف شد بر وی نهفت [106-1]

Kenįzeküñ rencin gördü ve derūnunda muħtefį olan sırrı aña keşf eyledi.  

ک پنهان کرد و با سلطان نگفتلی [106-2]   

(2) Lākin ĥıfž-ı esrār idüp kenįzeküñ ĥālini pādişāha dimedi. Zįrā ŧabįb-i 

ĥāźıķ olmaġla ādāb-ı ĥaźāķati icrā eyledi, zįrā ki  
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  رنجش آز صفرآ و آز سودآ نبود [107-1]

(3) Ol cāriyenüñ renci śafrādan ve sevdādan degil idi. YaǾnį emrāż-ı 

cismāniyye aħlāŧ didikleri dem u balġam u śafrā vü sevdānuñ birbirinden intiķāś (4) 

ve izdiyād ve keyfiyyāt-ı muteǾaffinesinden ĥāśıl olur, pes kenįzekde olan aħlāŧ, 

muǾtedile olmaġla maraż-ı cismānį olmaduġı muķarrar olup aħlāķ-ı rediyye (5) ve 

śıfāt-ı źemįme belki teǾalluķ-ı kevneynden neşǿet eyleyen emrāż-ı nefsāniyye idügi 

keşf ve Ǿıyān oldı. Pes emrāż-ı nefsāniyye nice farķ u temyįz olınur (6) dinilürse aña 

dįde-i fu’ād ve şemm-i dimāġ-ı nihād gerekdür. Meŝelen:  

ید ز دود [107-2]   بوی هر هیزم پدید آ 

YaǾnį ber-mūceb-i 1217کل انا یترّشح بما فیه  her hįzem ve ĥaŧabuñ rāyıĥası (7) 

duħānından meşāma gelüp cinsi andan žāhir olur. Pes insānuñ nuŧķu daħı dūde-i 

hįzem meŝābesinde olup güft ü gūya āġāz itdikde meşām-ı cānları olana (8) 

derūnunda olan aĥvālüñ rāyiĥası irişür. Pes ŧabįb-i ilāhį daħı  

  دید آز زآریش کو زآر دل آست [108-1]

Kenįzeküñ zārį ve nālesinden gördü kim göñlü ħastadur,  

    تن خوش آست و آو گرفتار دل آست [108-2] (9)

Teni ħoşdur ve o göñül giriftārıdur.  

İmdi ey ŧālib-i śādıķ! MaǾlum oldı ki ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu 

pādişāh (10) ĥikāyesini bi-ŧarįķi’t-temŝįl įrād idüp pādişāhdan murād-ı şerįfleri ķalb 

ve cāriyeden nefsdir. Ve ķalb re’įs-i aǾżā olmaġla ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu 

(11) Ǿaleyhi ve sellem  ا ّن في جسد بنی ا دم لمضغة ا ذا صلحت صلح الجسد کله و ا ذا فسدت فسد الجسد کله ا لّا و هي
1218القلب  deyü buyurmışlar. Pes nefs-i emmāre (12) ki kenįzek andan müsteǾārdur, 

iştiġāl-i leźźāt-ı dünyeviyye ve ibtilā-yı şehevāt-ı nefsāniyyeden bir dem āzād 

degildür. Rūĥ ise nefse ķayd olmaġla vaŧan-ı (13) aślįsin źikr itdikce āh idüp ħalāślıķ 

recā ider. Pes,  

  عاشقی پیدآست آز زآری دل [109-1]

                                                
1217 Sufi atasözü: Testi içindekini sızdırır. 
1218 Ademoğlunun bedeninde öyle bir et parçası vardır ki eğer o düzelirse tüm beden düzelir eğer o 
bozulursa tüm beden bozulur, o kalpten başkası değildir. 
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ǾĀşıķlıķ göñül zārįsinden žāhirdir, şiǾr:  

  ا يحسب الّصّب ا ّن الحّب منكتم (14)
 ما بين منسجم منه ومضطّرم

تنكر حبّا بعد ما شهدتفكيف    
1219به عليك عدول الّدمع والّسقم   

(15) Āh kim,  

  نیست بیماری چو بیماری دل [109-2]

 Dil bįmārlıġı gibi ħastelik yoķdur, zįrā Ǿayūn-ı nāsdan mestūrdur.  

  علت عاشق ز علتها جدآست [110-1]

 (16) Ǿİllet-i Ǿāşıķ cümle Ǿilletlerden cüdādur, Ǿillet-i žāhireye baǾżı dārū 

devādur, derd-i Ǿışķuñ devāsı yine derd ü belādur. Li-muĥarririhi:  

Şular kim Ǿayn-ı derd olmış dilemez derdine dermān  

(17) Ne bilsün derdi olmayan buña derd olduġın dermān 

آصطرلاب آسرآر خدآستعشق  [110-2]   

Li-muĥarririhi: 

ǾIşķdur uśŧurlāb-ı esrār-ı Ħudā 

ǾIşķdur mįzān-ı Ǿadl-i Źü’l-Ǿaŧā 

(18) MaǾlūm ola ki uśŧurlābı baǾżılar hemzenüñ żammı ve ĥarf-i śāduñ 

sükūnuyla żabŧ idüp, lākin müneccimįn bi’l-ittifāķ fetĥ-i hemze ve ĥarf-i sįn ile 

üsŧurlāb (19) żabŧ itmişlerdür ve vech-i tesmiyede iħtilāf olunup baǾżıları ism-i 

mürekkebdür, zįrā lafž-ı lāb esmāǿ-i āfitābdandur, pes şemsüñ ve nücūmuñ irtifāǾ ve 

inħifāżı (20) maǾlūm olmaġıçün süŧūr ve ħuŧūŧ ile mü’ellef bir ālet taśnįf olunmaġla 

üsŧurlāb tesmiye olunup süŧūr-ı āfitāb maǾnāsınadur dimişlerdür ve baǾżılar daħı (21) 

aĥvāl-i nücūm anda münkeşife olduġıçün sitāre-tābdan muǾarrebdür dimişler. 

BaǾżılar daħı “Lāb” İdrįs-i Nebį Ǿaleyhisselām oġlunuñ ismidür, ālet-i meźkūreyi 

                                                
1219 Yanıp tutuşan kalp ve akan gözyaşı karşısında âşık sevginin gizli kalacağını mı sanır? O, senin 
üzerinde gözyaşı ve hastalık izleri gördükten sonra sevgiyi nasıl inkar ediyorsun? 
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(22) ol te’lįf itmekle İdrįs Ǿaleyhisselām görüp 1220من صنع هذه الاسطر؟  deyü suǿāl 

buyurduķda “Oġluñuz Lāb te’lįf eyledi.” didiler, aña bināǿen lafž-ı (23) üsŧur ism-i 

lāb’a mużāf ķılınup üsŧurlāb dimekle maǾrūf oldı. baǾdehu keŝret-i istiǾmāl ile Ǿalim 

ķılınup keŝre-i iżāfet ısķāt olundı dimişler. (24) Ammā baǾżılar daħı taĥķįķ itmişler 

ki vech-i tesmiyede olunan rivāyet-i mezbūre bį-vechdür, ĥattā Ǿahd-i İdrįs 

Ǿaleyhisselāmdan sinįn-i keŝįre teǾāķubundan śoñra ālet-i (25) mezbūreyi ĥukemāǿ-i 

müte’aħħirįnden birisi ibtidā küriyyü’ş-şekl taśnįf idüp baǾdehu ĥukemā ālet-i 

mezbūreyi istiǾmāl itdiler ve baǾde zamānin ālet-i mezbūre ĥukemādan (26) birinüñ 

elinden zemįne düşüp süvār olduġı merkebi ayaġıyla baśup musaŧŧaĥ olmaġla saŧĥį 

ĥālinde daħı mümkinü’l-istiǾmāl olduġın bilüp min baǾd (27) rubǾ-i dāyire idüp 

vech-i meźkūr üzre istiǾmāl olunur dimişler.  

MaǾlūm ola ki fenn-i aĥkām-ı nücūmda rūz-ı şenbe Züĥal’e ve yek-şenbe 

Āfitāb’a ve dū-şenbe (28) Ķamer’e ve se-şenbe Mirrįħ’e ve çahār-şenbe ǾUŧārid’e ve 

penc-şenbe Müşterį’ye ve āźįne Zühre’ye müteǾalliķdür ve münāsebet-i Ķamer 

sefere ve Mirrįħ faśd ve ĥacāmete ve ǾUŧārid (29) müshil içmege ve baǾżı dārūlar 

istiǾmāline ve Müşterį ĥācet dilemege ve erbāb-ı muķsim-i erzāķdan murādāt 

istemege ve Zühre tezvįc ve Ǿırs ve cemǾįyyet-i merdān u zenān (30) içün 

musellemdür dimişler. Ve ĥukm-i mezbūr fenn-i nücūmda žāhir degildür ve gūyiyā 

yevmi’s-sebt śayd içün mebnįdür. Aña bināǿen ki İbn-i ǾAbbās ve mücāhid 

rađiyallāhu Ǿanhümā (31) rivāyet buyururlar ki ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhisselām 

zamānında ŧāyife-i Yehūd taǾžįm-i yevmi’l-cumǾa ile me’mūr olup lākin cehūd-ı 

Ǿanūd cumǾayı terk idüp yevme’s-sebti (32) iħtiyār itdükleriçün Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālā anları mübtelā ķılup yevmi’s-sebtde śaydı ĥarām eyledi. Pes yevmi’s-sebt 

geldikce māhįler deryā yüzüne çıķup Sıbŧįlerüñ (33) nažarında dururlardı ve yevmi’s-

sebt munķađį olduķda ġāyib olup sebt-i muķbile degin žāhir olmazlar idi. Bilāħire 

Sıbŧıyān ĥįleye sālik olup ve leb-i deryāda (34) ħarķlar ķazup māhįleri śayd içün 

şurǾa ve āb-gįr ve şebekeler düzüp māhįler içine girdikde giriftār-ı dām olup 

yevmi’s-sebt giçdikden śoñra śayd (35) iderler idi. Feliźālik Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

ol ĥįle-kārları cibelletlerinde merkūz olan şekl-i maymūna śūreten ve maǾnen mesħ 

eyledi ve ādemü’l-evliyā imām ǾAlį (36) el-Mürteżā kerremallāhu vechehü’l-ażĥā 

buyurular ki: ŞiǾr:  

                                                
1220 Bu “ustur”u kim yaptı? 
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ت حّقا لنعم اليوم يوم الّسب  
 لصيد ا ن ا ردت بلا امتراء

 وفي الا حد البناء لا ن فيه 
 تبدى الله في خلق السماء

 وفي الا ثنين ا ن سافرت فيه  (37) 
 ستظفر بالنجاح وبالثراء

 ومن يرد الحجامة في الثلاثاء
 ففي ساعتها حرق الدماء

 وا ن شربت امرؤ يوما دواء
 فنعم اليوم يوم الا ربعاء (38) 

قضاء حاج وفي يوم الخميس   
 ففيه الله يا ذن بالدعاء

 وفي الجمعات تزويج وعرس 
 ولذات الرجال مع النساء

 وهذا العلم لم يعلمه ا لا  (39)
1221نبي ا و وصي الا نبياء  

Neŝr: Pes ĥażret-i vaśiyy-i nebį İmām ǾAlį kerremallāhe vechehu 

münāsebet-i eyyām-ı üsbūǾu beyān buyurduķdan śoñra (40) bu Ǿilm-i şerįfi enbiyā 

veyāħud vaśiyy-i enbiyādan ġayrisi bilmez deyü buyurdular.  

İmdi maǾlūm ola ki ĥaķāyıķ-ı nücūma ĥaķįķatde enbiyā vāriŝleri olan aśfiyā 

(41) vāķıflardur ve ĥukemāǿ-i ķudemā işrāķįler olup baǾżıları enbiyā ve baǾżıları 

evliyā olmaġla aķsām-ı ĥikmeti vaĥy ve ilhām ile buyururlar idi, ĥattā aĥkām-ı 

nücūm [45a] (1) ve ŧılsımāt ve ŧıbb ĥażret-i İdrįs-i Nebį Ǿaleyhisselāma nisbet olunup 

                                                
1221 Bugün cumartesiyse hakkıyla bilelim, istersen bunda avlan çekinme. Pazar günü ise bina günüdür 
zira, onda başladı yaratmaya göğü Allah teala. Sefere çıkarsan Pazartesi olsun, erişirsin istediğine ve 
muhtaç olmazsın. Hacamat isteyen yaptırsın salıda, zira kan o gün ateşlenir. Eğer bir kimse içecekse 
ilaç, ne güzel gün ona Çarşamba. Perşembe haccın kazasıdır, onda Allah duaya çağırır. Cumadır 

evlendirme ve düğün, o gündüz kadın erkeğin hazzı. Bu ilmi bilmez nebiden vasiden ya da 
evliyadan başkası. 
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luķmān-ı ĥakįm anlaruñ şāgirdi ve Fįŝāġoraŝ Süleymān Ǿaleyhisselāmuñ tilmįźi 

idiler. (2) Ve beyne’l-ĥukemā Aġāŝādįmūn Şeyŝ-i nebį ve Hermesü’l-herāmese İdrįs-

i nebį Ǿaleyhime’s-selāma dirler. Ammā Dāvūd-ı Ķayśerį Fuśūś Şerĥi’nde faśś-ı 

Şįŝiyye’de (3) Hermesü’l-herāmese İdrįs’e ve Aġāŝādįmūn Şįŝ’e ıŧlāķ olunduġunda 

bi-ĥasebi’t-tevārįħ nažar vardur deyü ǾAbdü’r-rezzāķ Ķāşānį’nüñ ķavlini redd (4) 

eylemişdür. Ve Arisŧo ĥukemāǿ-i İşrāķıyyį’nüñ ħātemi olan Eflāŧūn-ı İlāhį’nüñ 

şāgirdi olup Filķūs oġlu İskender-i Źü’l-ķarneyne vezįr olmaġla (5) ŧarįķ-ı nažarı 

iħtiyār idüp tedvįn-i ĥikmet itmekle Arisŧoya muǾallim-i evvel didiler ve ĥukemā 

anuñ rikābında gidüp istifāde itmekle anlara Meşşā’įn dirler. (6) Ve baǾde’l-Arisŧo 

ĥikmet taĥrįf olunup ve aǾžam-ı esbāb-ı taĥrįf naķl-i kütüb-i ĥikemiyye olmışdur 

dirler. Zįrā Arisŧo ĥikmeti lisān-ı Yūnān’da tedvįn (7) idüp baǾdehu lüġat-ı ǾArab’a 

naķl olundı. Ve müte’aħħirįnden Ebū Naśr Fārābį fenn-i ĥikmetde teśānįf-i keŝįre 

idüp erbaǾįne ve ŝelāŝe mi’e tāriħinde vefāt (8) eyledi. ve Fārāb diyār-ı Türkistān’dan 

bir mevżiǾüñ ismidür. Ve Ebū ǾAlį Ĥüseyin bin ǾAbdullāh bin Sįnā sene sebǾįne ve 

ŝelāŝe mi’e tāriħinde şehr-i (9) Śafer’de Vilāyet-i Buħārā’da mutevellid ve şehevāt ve 

leźźāt-ı nefse tābiǾ oldı. İbtidā İbn-i Sįnā Nūĥ bin Manśūr-ı Sāmānį’ye mülāzim olup 

anuñ (10) ĥāfıž-ı kütüblügün iltimās eyledi ve kütüb-i mezbūreden envāǾ-ı fevāyid-i 

ĥikemiyye iktisāb idüp bilāħire kütüb-ħāneye āteş düşüp taśānįf ve te’lįfāt-ı (11) Ebū 

Naśr iĥrāķ bi’n-nār oldı. Ve kütüb-i mezbūrenüñ iĥrāķında Ebū ǾAlį’yi müttehem 

itdiler ve Sāmāniyān bį-sāmān ve yebāb ve devletleri münķażį (12) ve ħarāb olduķda 

Sulŧān Maĥmūd Ebū ǾAlį Sįnā’yı ķatle ķaśd itmekle Hemedān’a firār idüp 

Şemsüddevle Ebū ǾAlį Sįnā’yı kendüye vezįr idinüp (13) Şemsüddevle daħı vefāt 

itdikden śoñra mülk-i ıśfahān olan ǾAlāüddevle’ye istinād eyledi. Ve İmām YāfiǾį 

Tāriħį’nde buyurular ki Ebū ǾAlį (14) āħir-i Ǿömründe Ķurǿān-ı Ǿažįmi ĥıfż eyledi ve 

sene ŝemāne ve Ǿışrįn ve erbaǾe mi’e Ramażānü’l-mübārekinde vefāt eyledi. Ve Şeyħ 

Şehābüddįn ǾÖmer (15) Sühreverdį ķuddise sırruhunuñ ħˇāher-zādesi olan Şeyħ 

Şehābüddįn Ebu’l-Fetĥ Yaĥyā-yı Maķtūl, Ĥikmet-i İşrāķiyye’yi iĥyā idüp śāĥib-i 

riyāđat (16) ve ķalender-meşreb ve ehl-i seyāĥatden idi. Ĥaleb’e geldikde Melik bin 

Ŧāhir bin Melik Śalāĥuddįn aña iǾtiķād-ı küllį idüp fuķahā Melik Śalāĥuddįn’e (17) 

mektūb yazup “Şehābüddįn ifsād-ı dįn itmek ister,” deyü iǾlām itmekle sene sitte ve 

ŝemānįne ve ħamse mi’e tāriħinde Şehābüddįn’i ķatl itdiler. (18) Şehābüddįn evān-ı 

ķatlde otuz altı veyāħud otuz sekiz ve baǾżılar elli yaşında idi dimişler. Ve 
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Telvįĥāt’da Şehābüddįn naķl ider ki (19) Arisŧo’yu vāķaǾamda gördüm ki Eflāŧūn’a 

medĥ ü ŝenā ider, ben daħı Arisŧo’ya suǿāl eyledüm ki “Felāsife-i İslām’dan Ǿacabā 

bir kimesne mertebe-i Eflāŧūn’a (20) vāśıl oldılar mı?” Arisŧo cevāb virdi ki “Ne 

Eflāŧūn mertebesine ve ne andan ġayrılar mertebesine hezār mertebeden bir 

mertebeye vāśıl olmadılar.” (21) Pes ben daħı baǾżı bildügüm ĥukemāyı Ǿadd 

eyledim, hįç birine mültefit olmadı. Pes Ebū Yezįd-i Bisŧāmį ve Ebū Muĥammed 

Sehl ibn ǾAbdullāh Tüsterį (22) ve bunlaruñ emŝāli kibārı Ǿale’l-esāmį źikr 

eyledügümde şād u ħurrem olup cevāb virdi ki bu źikr ittiklerüñ ĥukemāǿ-i 

ilāhiyyedür ve Ǿulūm-ı resmiyyeden (23) Ǿilm-i ĥużūrį-i ittiśālį-i şuhūdįye resįde olup 

Ǿalāyıķ-ı heyūlā ile meşġūl degilllerdür ve anlaruñ cünbüşü bizüm cünbüşümüz ve 

kelimātı bizüm kelimātımuz (24) olduġı maķāmdandur ve girü Telvįĥāt’da 

meźkūrdur ki ( بالفلاسفة 25لایکون الانسان من الحکماء مالم یحصل له ملکة خلع البدن فلا یلتفت الی هولاء المتشبه )
1222المنجطین المادتین فان الامر اعظم مما قالوا  ve buñdan śoñra buyurular ki  ما اطّلعوا هولاء القوم و ان فّصلوا او دققوا

1223( من خفیّات سرایر الاّولین سیّما الانبیاء منهم.26علی کثیر )   

Elĥāśıl Şeyħ Şeĥābüddįn’üñ keşf ve şuhūdda mertebe-i Ǿaliyyesi var idi. Ve 

naķl olınur ki (27) Arisŧo ĥikāyet ider ki “çün ki ħalvet iħtiyār idüp rıyāżet çekdüm 

ve ħalǾ-i beden ile melābis-i ŧabįǾatden mücerred oldum, kendimde bir ĥiss-i ġarįb 

(28) ve nūr-ı Ǿacįb müşāhede idüp nefsimi bu eczādan ġayrı eczā-yı Ǿālem-i rūĥānįde 

bulup śāĥib-i teǿŝįr oldum, baǾdehu civār-ı ĥażret-i rubūbiyyete (29) teraķķį idüp bir 

nūr müşāhede eyledüm ki ne zebān ile vaśf olınur ve ne gūş-ı žāhir anuñ naǾtını 

işitmege ķādir olur. Nā-gāh benüm fikrüm benümle (30) ol nūr beynine ĥicāb oldı, 

pes teǾaccüb ve ĥayretde ķaldum ki ne vechle ol Ǿālemden tenezzül idem.” Ammā 

Şeyħ-i Maķtūl Telvįĥāt’da ve Ķuŧbuddįn ǾAllāme (31) Şerĥ-i Ĥikmet-i İşrāķ’da 

şuhūd-ı mezbūrı Eflāŧūn’a nisbet itmişlerdür, cāyizdir ki ikisine daħı vāķıǾ ola. Ve 

bunı daħı ħāŧıra itmeyesin ki (32) źikr olunan merātib-i Ǿaliyye ve menāśıb-ı seniyye 

ezmine-i māżiyede olan ŧāyifeye münĥaśıra olup tecelliyyāt-ı mezbūre münķaŧiǾ ola 

ve fį zamāninā (33) bu merātib-i menįǾanuñ erbābı olmıya. Ĥāfıž:  

 فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

                                                
1222 Bedeninden soyutlanma melekesini elde etmediği sürece kişi hükemadan olamaz. Filozoflara 
benzeyen o kimselerin sözlerine bakılmasın. Zira mesele onların dediğinden büyüktür.  
1223 Bu kavim eğer dikkatle bakarsa da eskilerin sırlarından gizli olanları göremezler, özellikle de 
enbiyanın. 
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1224کرددیگران هم بکنند ا نچه مسیحا می   
neŝr: zįrā ol çeşme miŝālidür ve ser-çeşme (34) Ǿālem-i melekūtdur lākin derūn-ı 

çeşme-i dilde olan rāh-ı āb-ı melekūti mā-sivā ile ŧoldurmışsan ve ħāricden niçe rāh-ı 

bį-maǾnį güşāde ķılmışsan ki (35) dāyimā ĥavż-ı ķalbe bulanıķ ve mülevveŝ śular 

gelür ve çeşme-i dil fāsid olur, pes eger ħāricde olan ŧuruķ-ı muħtelife-i ħalvet ve 

Ǿuzlet ile sedd idesin (36) ve ķalbüñde müctemiǾ olan āb-ı tįreyi nefy-i ħavāŧır ile 

iħrāc ve ķalbüñi pāk u taŧhįr eyleyesin ve vaŧan-ı aślį yolların açasın, andan śoñra sen 

daħı (37) mecmaǾ-ı āb-ı ĥayāt olup ve nefesiñden Mesįĥ-āsā mürde-diller zinde olup 

zebān-ı ĥāl ile Ĥāfıž’uñ bu beytini oķursun. Ĥāfıž ķuddise sırruhu:  

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند (38)
 وندر ا ن ظلمت شب ا ب حیاتم دادند

ی پرتو ذاتم کردندخود از شعشهبی  
1225باده از جام تجلّی صفاتم دادند  

(39) Ey müstemiǾ-i ŧālib! Bu daħı maǾlūm ola ki Şeyħ ǾAlāüddevle ǾUrve 

nām kitābında buyururlar ki ( العلویّة الّتی یسّمیها 40اذا اردت ان تعرف اّن المطر یحدث بسبب الاتصالات )
َماِء بَِماء  ُمْنهَ  1226ِمر  المنّجمون فتح الاباب فاقراء قوله تعالی; فََفَتْحَنا اَْبَواَب السَّ  Müneccimler ıśŧılāĥında fetĥ-i bāb 

Ķamer’üñ bir kevkebden inśırāfı (41) ve kendü ħānesinde kevkeb-i evvele muķābil 

olan bir kevkebe ıttıśālinden Ǿibāretdür, meŝelā Ķamer’üñ Zühre’den inśırāfı gibi. Ve 

ǾAlāüddevle ķuddise sırruhu [45b] (1) bu kelāmuñ siyāķında buyururlar ki  و اذا عرفت اّن
1227لی; فََنَظَر نَْظَرًة فِى النُُّجومِ فََقاَل اِنّٖى َسٖقيمٌ علم النّجوم علم الانبیاء فاقراء قوله تعا  ve fużelā’-i dįn (2) ve Ǿulemā’-i 

yaķįn 1228من ا من بالنجوم فقد کفر  ĥadįŝ-i şerįfini taĥķįķ idüp ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu 

Ǿaleyhi ve sellem şu maǾnāya işāret buyururlar ki şol kimesne ki (3) tedbįr-i Ǿālemde 

nücūm ve kevākib Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ emrine müsaħħar olmayup ĥāşā her 

biri emrinde bi-enfüsihā müstaķilledür deyü iǾtiķād eylese taĥķįķan ol (4) kimesne 

kāfirdür. و جعلها مدبّرات بامره و اددع فی کّل واحد منها خاصیّة خاّصة به دون غیره و فی  فقد کفر بالله الذی خلقها و سخرها

                                                
1224 Ruhulkudus’ün feyzi medet ederse eğer, Mesih’in yaptığını diğerleri de yapar. (Dîvân) 
1225 Dün gece, sabaha karşı beni gussa ve elemden kurtarıp o karanlığın içinde bana âb-ı hayat 
verdiler. Zat’ın pertevleri ile beni benden geçirdiler, sıfâtın tecellîsinden bana içki sundular. (Dîvân) 
1226 Eğer ki yağmurun ulvi birleşmeler neticesinde yağdığını bilmek istersen ki bunu müneccimler 
kapıların açılması olarak isimlendirirler, şu ayeti oku: Kamer 54/11: Biz de göğün kapılarını 
dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. 
1227 Saffat 37/88-89: (88-89) İbrahim, yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi. 
1228 Yıldızlara iman eden kafir olmuştur. 
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1229( خاصیّة دون با اختص کّل واحد قبل الاجتماع5اجتماعها )  deyü taĥķįķ itmişler. İmdi  َسنُٖريِهْم اَٰياتِنَا فِى اْلاٰفَاِق َوٖفى
1230مْ اَنُْفِسهِ   āyet-i kerįmesi feĥvāsınca neşǿe-i (6) insānįye nažar olunsa kelime-i “ķaf )ق(” 

bi’l-infirād perhįz eyle maǾnāsına emrdür ve çün ki ķāf lām ile mü’ellef ola “ķul )قل(” 

olup emr bi’t-tekellümdür ve mįm ile terkįb (7) ķılınsa “ķum )قم(” olup emr bi’l-

ķıyām olur ve her bir terkįbden bu ķıyās üzre bir maǾnā žuhūr ider ki ol maǾnā 

sāyirinde bulunmaz. Pes imdi, rubāǾį:  

 مشنو ز مقلّدان که تنجیم بد است (8)
  احکام نجوم و زیج و تقویم بد است

 ا ری چو نجوم را موثر دانی
1231تدر مذهب اهل فقر و تسلیم بد اس  

(9) ve Ĥuccetü’l-İslām İmām Muĥammed-i Ġazzālį ķuddise sırruhu’l-Ǿālį 

İĥyā’u’l-Ǿulūm’da buyururlar ki nücūmda menhįyyün Ǿanh olan iki emrdir: Birisi 

nücūm müstaķille āŝārına (10) fāǾiledür deyü taśdįķ eylemekdür, pes bu iǾtiķād-ı 

bāŧıl menhį ve küfrdür ve birisi daħı müneccimįni taśdįķdür, bu daħı menhįdür, zįrā 

müneccimįn aĥkāmı Ǿan cehlindür. (11) Ǿİlm-i nücūm ise źikr olunduġu üzre baǾżı 

enbiyāya muǾcizedür, baǾdehu indirās bulmaġla muħŧeliŧ olan şeyden ġayrı bāķį 

ķalmayup erbāb-ı nücūm anuñçün (12) ħaŧādan śavābı temyįz itmemişlerdür. Lākin 

kevākib bi-emrillāh teǾālā esbāb-ı āŝār olup ve āŝār-ı mezbūre ĥażret-i Ĥaķ ve ķādir-i 

muŧlaķ celle şānehunuñ ħalķ (13) ve taķdįri ile ĥāśıl olur deyü iǾtiķād olunsa ķādiĥ-i 

dįn olmayup belki ĥaķķ üzre iǾtiķād itmiş olur. Ve Ebū ǾAlį evāħir-i Şifā’da bu 

vechle (14) taĥrįr eylemiş ki 

المنّجم القایل بالاحکام مع اّن مقّدماته لیست تستند الی برهان عن عسی ان یّدعی فیها التّجربة و ربّما حاول قیاسات شعریة 
باب الکاینات و هی الّتی فی الّسماء علی انّه لایتضمّن الاحاطه ( او خطایّیة فی اثباتها فانّه انّما یقول علی دلایل جنس  واحد من اس15)

( الّتی فی الّسماء ولو ضمن لنا ذلك و وفی به لم یمکنه ان یجعلها و نفسه بجیث تقف علی وجود جمیعها فی کّل 16بجمیع الاحوال )
1232طوننا من مقّدماتهم الحکمیّة صادقة( و ان سلمنا متبرّعین اّن جمیع ما یع17وقت  فلیس اذن لنا اعتماد علی اقوالهم )  

                                                
1229 O kendini yaratan, donatan, onun her birinin işlerini çekip çeviren, her birinin içine başkasında 
olmayan özellikler koyan sonra da her topluluğa ayrı ayrı özellikler veren Allah’ı inkar etti. 
1230 Fussilet 41/53: “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi 
nefislerinde onlara göstereceğiz…” 
1231 Taklitçilerin “Astronoloji, yıldız bilimi, zeyc ve takvim kötüdür.” dediklerine kulak verme. Evet, 
ehl-i fakr ve teslim olanların mezhebinde yıldızları tesirli bilmen kötürdür, ilmin kendisi değil. (Hz. 
Ali Divanı Şerhi) 
1232 Önermeleri kesin delillere dayandırmayıp ahkama dair konuşan müneccim belki dediklerini 
tecrübeye belki de şeri kıyaslara dayandırmaktadır. Belki de yahut da dediklerini ispatta tamamen hata 
içindedir zira o kainatın esbabından sadece bir cinse dayanarak bu sözleri söylemektedir. Onlarda 
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 Ve bu ķavli Enverį vaķǾası mu’eyyid olmışdur: Rivāyet olunur ki sene iĥdā 

(18) ve ŝemānįne ve ħamse me’iyede Züĥal ve Müşterį burc-i Mįzān’da ķırān idüp ve 

Mįzān hevāya mensūb olmaġla ol zamānuñ ĥukemāsından olan Enverį ve sāyir (19) 

müneccimįn Ǿale’l-ittifāķ sene-i mezbūrede maǾmūre-i arż bād-ı śarśardan ħarāb olur 

deyü cezmen ĥükm idüp ĥattā ne gün olacaġın daħı taǾyįn itmişlerdür (20) ve 

Ǿavāmu’n-nās śūret-i mezbūreden tersān olup ekŝer zįr-zemįnler yapup yevm-i 

maǾhūdda içine girüp ve baǾżıları ġārlara teĥaśśun ķıldılar, çün (21) yevm-i maǾhūd 

geldikde bi-ķudretillāhi teǾālā eşcār-ı evrāķı taĥrįk belki rįşe-i ĥaķįreyi taķlįb idecek 

bād-ı nesįm daħı vezān olmayup ĥattā Sulŧān Ŧuġrul (22) çerāġān idüp ve 

minārelerde ķandįlsiz şemǾalar yaķdılar ve śabāĥa degin fürūzān olup keŝret-i 

mesāyilden ol gice gündüze döndü ve ĥekįm Enverį (23) bu vech ile hicv olundı, 

ķıŧǾa:  

  گفت انوری که; از اثر بادهای سخت،
  ویران شود عمارت و بس کوه برتری.

ست باد سخت در روز حکم او نوزیده  
1233یا مرسل الرّیاح تو دانی و انوری (24)   

Ammā müneccimįn rįĥ-i śarśar ĥükm itdükleri günde ve ol sāǾatde 

cengįzħān ķavm-i Tatar’da mužaffer olup otuz seneden śoñra (25) ħurūc idüp 

uġradiġı yirlerde ķan ŧūfānı oldı ve nice köşk ve saraylar menāzil-i būm oldı. Elĥāśıl, 

mıśrāǾ:  

Söyledikçe söz uzar artar emek 

(26) mażmūnınca usŧurlāb münāsebeti ile bir miķdār aĥvāl-i ĥukemā źikr olundı, 

imdi girü maķśūd-i bi’ź-źāt olan kelimāt-ı ķudsiyye-i Mevlānā ķaddasallāhe 

sırrehu’l-Ǿazįzüñ (27) mıśrāǾ:  

 عشق اسطرلاب اسرار خداست
buyurduķları maǾnāyı görelim: yaǾnį ĥażret-i Mevlānā buyururlar ki ecrām-ı nücūm-ı 

zāhire ve şems ve ķamer-i bāhirenüñ keyfiyyet-i ĥarekātı (28) ve Ǿālem-i süflįde olan 

teǿŝįrātı usŧurlāb ile maǾlūm olduġı gibi envār-ı āfitāb-ı tecelliyyāt-ı źāt u śıfāt-ı 

                                                                                                                                     
semada olanlardır. Ve semadaki tüm mevcudatı ihata ettiğinin garantisi de yoktur. Velev ki bunu 
garanti etsin ve hakkını versin her birini ayrı ayrı kendisi görmesi lazımdır öyle ise onların sözlerine 
itimat edemeyiz. Hikmete dair önermelerinin hepsini doğru kabul etsek bile bu böyledir. 
1233 Enverî, “Şiddetli rüzgarlardan dolayı köşk ve saray viran olacaktır.” dedi. Onun belirttiği günde 
şiddetli rüzgar esmedi. Ey rüzgarları gönderen! Artık Enveri’ye ne yapacağını sen bilirsin!  
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rabbāniyyeden žuhūr iden ĥaķāyıķ-ı esrār-ı (29) nā-mütenāhį daħı usurlāb-ı Ǿışķ ile 

bilinür. Ve irtifāǾ ve inħifāż-ı şems-i ĥaķįķat ve tenezzül ve teraķķį-i sālik-i ŧarįķat 

Ǿışķla bulunur, zįrā nūr-ı Ǿışķ ħıŧŧa-i derūnu (30) bir mertebe mücellā ider ki mā-

sivādan miķdār źerre bir ġubār ħuŧūr iderse mirǿāt-ı ķalbde olan noķŧa-i süveydā 

görinüp Ǿāşıķ anı izāleye saǾy ider, (31) zįrā āyįne śāf olduķça keder ķabūl itmez. Pes 

Ǿışķ mįzān-ı Ĥaķķ olup Ǿāşıķ-ı śādıķ her nefes kendüyi mįzānda ŧutar ve bilcümle 

maķśūd-ı bi’ź-źāt (32) Ǿışķ-ı ilāhį olmaġla ĥażret-i Mevlānā buyururlar ki,  

  عاشقی گر زین سر و گر ز آن سر آست [111-1]

ǾĀşıķlıķ eger bu başdandur ve eger ol başdandur,  

  عاقبت ما رآ بدآن سر رهبر آست [111-2]

(33) ǾĀķıbet bizi ol cānibe rehberdür, yaǾnį Ǿışķ be-her ĥāl maǾşūķunu 

bulur. Bu beyt-i şerįfüñ şerĥinde baǾżı efāżil buyurmışlar 1234المجاز قنطرة الحقیقه  (34) 

mıśdāķınca gerek maħlūķa olan Ǿışķ-ı mecāzį ve gerek ħāliķe olan Ǿışķ-ı ĥaķįķį 

Ǿiffetle olduķdan śoñra Ǿāķıbet anı ĥaķįķate irişdirir dimişler; filĥaķįķa ĥaķ (35) 

buyurmışlar. Ve ǾAynü’l-ķużāt-ı Hemedānį ve Şeyħ Faħrüddįn-i ǾIrāķį ve 

Evĥadüddįn-i Kirmānį ve niçe Ǿāşıķlar baǾżı Ǿuşşāķ henüz Ǿışķ-ı cemāl-i muŧlaķa 

müsteǾidd olmamaġla (36) vāĥid-i muŧlaķ anı tedrįcle kendü Ǿışķına müsteǾidd olsun 

içün cemāl-i muķayyede ķayd ider tā ki Ǿışķ-ı mecāzįde güdāħte olup ĥattā Ǿışķ-ı 

maĥbūb-ı ĥaķįķįde (37) ifnāǿ-i vücūda liyāķat ĥāśıl eyleye. Meŝelā bir esb-i aśįl 

pādişāha lāyıķ olmaġla niçe silaĥ-şūrlar taǾlįmine virilüp kemāl-i edeb ile muǾallem 

olduķda pādişāh (38) binmege iletürler. Ve daħı 1235من عشق و عف و کتم و مات فقد مات شهیدا  

ĥadįŝ-i şerįfinde bu maǾnāya işāret vardurdimişler lākin bu ĥadįŝ-i şerįf (39) fi’l-aśl 

Ǿāşıķ-ı ĥaķįķį evśāfın idüp buyurulur ki şol kimesne ki Ĥaķķ’a Ǿāşıķ ola ve kevneyne 

nažar itmemekle kemāl-i Ǿiffet bulup ve Ǿışķ-ı ħālıķ-ı bį-çūnu (40) merāsim-i ādāb-ı 

şerįǾat ve ŧarįķat üzre maĥfūž ve Ǿavāriż-i beşeriyyeden maĥmį ve mestūr eyleye ve 

bu ĥāl üzerine rūĥunu maĥbūbuna fedā ķıla taĥķįķen ol kimesne şāhid (41) ve 

meşhūd olup şehįd olur.  

İmdi ey nūr-ı dįde-i Ǿālem! Taĥķįķ bil ki ĥażret-i Mevlānā bu beyt-i şerįfde 

Ǿışķ-ı mecāzį murād buyurmayup belki sālik-i mecźūbla [46a] (1) mecźūb-ı sāliküñ 

                                                
1234 Mecaz hakikatin köprüsüdür. 
1235 Aşkını gizleyip iffetini muhafaza ederek ölen şehittir. (İbn-i Hibbân, I, s. 352) 



 

471 

aĥvāline işāret buyurmışlardur, zįrā bu başdan olan Ǿışķ Ǿabdüñ Ħudā’ya olan 

Ǿışķıdur ve ol başdan olan Ǿışķ  ُ1236ْم َويُِحبُّونَهُ يُِحبُّه  (2) ķavl-i kerįmi üzre cānib-i Ĥaķ’dan 

Ǿabdine olan ĥubb-i ilāhįdir. MaǾlūm ola ki serverān-ı ĥaķįķat reh-revān-ı ŧarįķati 

dört ķısma münķasım idüp ķısm-ı evvel (3) sālik-ı mecźūb, ķısm-ı ŝānį mecźūb-ı 

sālik, ķısm-ı ŝāliŝ sālik-ı ġayr-i mecźūb ve ķısm-ı rābiǾ mecźūb-ı ġayr-i sālikdür.  

Sālik-i mecźūb oldur ki sülūku ceźbeye ve fenāsı (4) beķāya taķaddüm 

eyleyüp mürşid-i kāmilüñ irşādıyla rāh-ı sülūkde taĥaķķūķ-ı fenā itmiş ola, pes ol 

vaķtde  ً1237من تقرب ا لي شبراً تقربت منه ذراعا  (5) ĥadįŝ-i şerįfinüñ meded u Ǿināyeti eŝnā-yı 

muĥabbetde anı ķabūl itmekle külliyyet ile kendüliginden ķurtarup kendü beķāsı ile 

ibķā eyleye, baǾdehu maķām-ı ķurb-i aǾlādan (6) bu Ǿālem-i ednāya redd olunup 

ŧālibleri irşād içün birķaç gün Ǿālem-i nāsūtda ķayd oluna.  

Ve mecźūb-ı sālik oldur ki ceźbesi sülūk ve rāh-ı fenāya (7) teķaddüm idüp 

1238جذبه من جذبات الحق خیر من عمل الثقلین  vefķınca evvelā baĥr-i fenāda müstaġraķ olup baǾdehu 

sāĥil-i nāsūte redd oluna ve ŧarfeten ve icmālen (8) ceźbe ile guźerān eyleyen 

maķāmātıñ ĥaķāyıķ ve deķāyıķın tafśįlen görüp bilmek içün mürşid-i mükemmelüñ 

śoĥbetine lāyıķ ola. Pes ikisinden ġayrısı seccāde-i irşāda (9) lāyıķ olmayup aña 

iķtidā cāyiz olmaz.  

Ve sālik-i ġayr-ı mecźūb oldur ki maķāmātdan birinde ķalup ceźbeye 

irişmeye. Ve mecźūb-ı ġayr-ı sālik oldur ki ceźbede maġlūb (10) olup baǾde’l-ceźbe 

sülūkun düzmiye.  

Ammā mecźūb-i sālik sālik-ı mecźūbdan evlādır; zįrā ceźbeden evvel sülūk 

eyleyenüñ maķāmātda seyr u ĥareketi baŧį (11) olup her maķāmuñ müşāhedesinde 

tafśįlātına ıŧŧılāǾla zamānı geçüp ve gāh müşāhedesi ħoşuna gelüp muĥabbet-i źātįye 

ĥicāb olan bir maķām-ı (12) nūrānįde ķalup meŝelā śırāŧı baŧyü’l-ĥareke geçenler 

niçe mevāfıķda suǿāl ile mekŝ olunduķları gibi bunlar daħı serįǾu’s-seyr olmamaġla 

sālik-i ġayr-i mecźūb zümresiyle (13) mekŝ eyledikleri maķāmda ķalup mā-

fevķinden maĥrūm olurlar. ve gāh olur ki meded-i Ǿināyet-i ceźbe-i raĥmān dest-res 

olmadın Ǿömr āħir olup maķām-ı maĥmūd (14) ve dārü’l-ħuld-i dįdārdan ednā cinān-

ı mā teştehi’l-enfüste ķalur. Gülşen:  

                                                
1236 Mâide 5/54: “... Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. …” 
1237 Bana bir karış yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım. 
1238 Hakkın cezbelerinden bir cezbe iki cihan ameline denktir. 
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Śırāŧa beñzedügi anuñ oldur 

Ki yollar içre bu bir ince yoldur 

(15) Bu yol kim inceliginden seçilmez 

Ķolaylıġıyla bu yoldan geçilmez 

Ķılıç gibi keser ķıl gibi ince  

Neler görür bu yoldan er geçince  

(16) Ammā mecźūb-i sālik evvelen ve bi’ź-źāt Ǿināyet-i mennān ile peyk-i 

ceźbe-i raĥmāndan  ْ1239يُِحبُُّهم  peyġāmın işitdügi gibi śabra mecāli ķalmayup, li-

muĥarririhi:  

(17) Hümā-yı evc-i ķudret ol uçup bālā-yı vaĥdetde 

Süvār ol refref-i Ǿışķa anuñla hūşuña per vir 

neŝr: mażmūnınca śırāŧı ke’l-berķı’l-ħāŧıf pūyān ve dāħil-i dārü’l-cinān olanlar gibi 

(18) cemįǾ-i maķāmātuñ erfaǾı olan medāric-i evc-i iǾtilā-yı  ُ1240َويُِحبُّونَه  merciǾinde ķarār 

idüp dįdār ve beķādan ġayra me’lūf olmaz ve vücūd-ı muŧlaķdan ġayrısı görmez. 

(19) Gülşen:  
Fenā olur bular ķamu cihānda  

Beķā Ĥaķıñdur andan śoñra anda  

Saña bir ķurb olur ol demde ĥāśıl 

Ki sen sensiz olursun aña vāśıl 

(20) Ķaçan kim ġayr götrülse nažardan 

Viśāl olur hemān bil bu ħaberden  

Belki maĥv-i maĥż-ı vaĥdet-i źāt-ı baħt iken min ĥayŝü’l-isrā ŧarfeten 

geçirüldügi (21) maķāmātı 1241لِنُرَِيَك ِمْن اَٰياتَِنا الُْكْبرٰى  feĥvā-yı şerįfince müfaśśalen teferrüc 

içün icmālden tafśįle redd olunan Ǿāşıķ bir maķāma ķayd olmaz ve belki (22) ceźbesi 

nūrundan śaded-i seyrde taĥt-i aķdāmında olan niçe maķām-ı źi’l-envār-ı  جز یا عاشق

                                                
1239 Mâide 5/54: “... Allah onları sever…” 
1240 Mâide 5/54: “...onlar da Allah'ı severler…” 
1241 Tâ-Hâ 20/23: “...bir başka mucize olarak, (alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın 
bembeyaz bir hâlde çıksın.” 
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1242كاستجعل بحق نور   nidāsın idüp kendü (23) revnaķ ve nūrınuñ kesādı ġamına düşer. 

Nitekim Meŝnevį-i Şerįf’üñ cild-i sādisinde buyurulmışdur ki, Meŝnevį:  

چو باد جنّت گذر کن هم این گوید   
 ورنه گردد هر چه دارم من کساد (24)

چین خرمنی من خوشه که تو صاحب  
های چین ام تو ولایت من بتی  

 هست زو لرزان جحیم و هم جنان
1243نه مر این را نه مر ا ن را زو امان (25)   

Meŝelā bir pādişāh-ı Ǿālem-penāh bir Ǿabd-i maķbūlun maŧlūbu idinüp bilā-

ħidmet ve meşaķķat śoĥbet-i ħāś ve ķurbet-i (26) eħaśśına getürüp ħazāyin ve 

künūzın aña niŝār ve muĥabbet-i źātiyyesin ižhār idüp ol Ǿabd-i merġūb daħı bį-

iħtiyār olup biñ cān u māl ile (27) pādişāh-ı maǾdelet-penāhuñ ĥusn-i cemāl u fażl u 

kemāline Ǿāşıķ-ı pā-māl ve bülbül-i şūrįde-ĥāl ve pervāne-i sūzende-bāl olmaġla hįç 

bir ĥāl ile seyr-i cemāl (28) ve ķurb u viśālden hicr u infiśāl dilemez iken eŝnā-yı nāz 

u niyāzda pādişāh-ı źü’l-celālden ħiŧāb-ı müsteŧāb vācibü’l-imtiŝāl śādır olup (29) 

“Ey benüm Ǿabd-i fāyiķ ve yolumda śādıķım, benüm irādet-i Ǿaliyye-i pādişāhānım 

cenābıña taķlįd-i vekālet-i salŧanat ve tefvįż-ı verāŝet-i velāyet itmege cārį (30) oldı.” 

deyü kemāl-i fażl u luŧfünden envāǾ-ı nevāziş ve iĥsānlar idüp lākin  معرفة المعلوم علی ما هو
1244به  vefķınce tafśįl-i aĥvāl-i velāyetime vuķūf-ı küllį (31) ĥāśıl idüp ve her vilāyetimi 

görüp ehālįsinüñ lisān ve törelerin bilüp baǾdehu emr-i ĥükūmetde her birinüñ 

istiǾdādınca cilve ve cünbüş ķılasın (32) deyü 1245فَاَْوٰحى اِلٰى َعْبِدٖه َما اَْوٰحى  mıśdāķınca niçe 

esrār ve veśāyā buyurup imdi varup bi-ŧarįķi’t-teferrüc cemįǾ-i vilāyet ve imāretimi 

ferden ferdā (33) teşrįf ve seyr eyleyesin deyü eline  ِ1246َتاٌب ُمٖبينٌ قَْد َجاَءُكْم ِمَن اللِّٰه نُوٌر َوك  berātı 

virilüp ammā külliyyet ile bir yerde mekŝ itmeyüp ıyāba (34) istiǾcāl eyleyesin ki bi-

ĥükmi’l-vekālet emri iblāġa tercümān olup her birine dilince ve Ǿaķl u iźǾānınca 

                                                
1242 Ey aşık geç, nurunun hakkı için acele et. 
1243 Cennet der ki: “Rüzgar gibi geç, yoksa sahip olduğum ne varsa değerden düşecek. Çünkü sen 
harman sahibisin, ben ise başak toplayıcısı. Ben bir güzel, sen ise Çin vilayetisin (güzelliğin 
kaynağısın.)” Ondan cehennem de titrer, cennet de. Ondan buna da aman yoktur, ona da. T.M. 
VI/4648-50; Y.K.M. VI/4613-15 
1244 Marifet, kaim olduğu şeyle bilinir. 
1245 Necm 53/10: Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. 
1246 Mâide 5/15: “.... İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur'an) gelmiştir.” 
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maǾnāyı añladup senüñ sözüñi benüm fermānım (35) bilmeleri üzre gelüp serįr-i 

ħilāfet ve mesned-i vekāletde müstaķırr olasın deyü cānib-i pādişāhįden vilāyetini 

seyr eyleyen ol maķbūl ve maŧlūb Ǿabd-i muķbil (36) u merġūb hįç bir maķāma firįfte 

olup ķalur mı veyāħuđ maķām-ı aǾlādan ġayra ķanāǾat ķılur mı? Gülşen:  

Vaŧandan gönderildi saña nāme 

(37) Ki meşġūl olma bu fānį maķāme  

Oķıduñ nāmeyi añlayımaduñ  

Çevirdüñ yüzüñi diñleyimedüñ 

Cihān naķşına aldandıñ, ola mı?  

(38) Yere depdüñ ķamu Ǿārı vü nāmı 

Śaķın göñlüñde ķoma ġayra śūret 

Çü śūretden olasın bį-küdūret 

Göñül gökünde ŧoġar devlet ayı 

(39) Meleklerden ŧola göñlün sarayı 

Gözinden götrüle ġaflet ĥicābı  

Oķına saña ol dem ĥaķ kitābı 

Müzeyyen ide seni ħūb aħlāķ  

(40) Biline Ǿilm-i enfüs, Ǿilm-i āfāķ  

Ve sālik-i mecźūbuñ miŝāli daħı şol Ǿabd-i sulŧān gibidür ki kendü cidd u 

ŧalebini ve ħidmet ve emegini sermāye (41) vü medāric-i saǾādetine ħamįr-māye 

ķılup mertebeten baǾde mertebetin kemāl-i istiķāmet ile menāśıb ve maķāmāt ve 

memleket u velāyetde vuķūf-ı tāmm ve şuǾūr-ı mā-lā-kelām [46b] (1) ĥāśıl idüp 

pādişāhuñ mücerreb ve mümteĥini olmaġla göñlün alup aķreb-i muķarrebįn olan 

Ǿabd-i devletmend gibidür, lākin beynehümāda farķ budur ki bu nesaķ üzre 

varanlaruñ (2) biñde biri maķām-ı vekālet-ı muŧlaķaya nāyil olmayup kiminüñ Ǿömrü 

āħire irüp   1247ٖفى َمْقَعِد ِصْدق  ِعنَْد َمٖليك  ُمْقَتِدر  meǿvāsını bulmayup  ٌ1248َوِمْنُهْم ُمْقَتِصد  (3) zümresiyle 

                                                
1247 Kamer 54/55: Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. 
1248 Fâtır 35/32: “...Onlardan ortada olanlar vardır.” 
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ķalur ve kimisi daħı menāśıb-ı sulŧānįden istiǾdādına nažar ile aǾlā ve  ْلَنا َبْعَضُهْم َعلٰى فَضَّ
1249َبْعض    rütbesine nažar ile maķām-ı ev ednādan ednā (4) maķāmda ķalup mansıb-ı 

ķalįle ile ķanāǾat eyleyen gibi bu daħı masŧūr olduġı üzre seyr-i śıfātda ķalur. Beyt:  

Bir ķıla ķılma nažar ķalma girü 

(5) Yoħsa baġlar yoluñı senüñ o ķıl 

Neŝr: Ve mecźūb-ı ġayr-i sālik daħı sālik-i ġayr-ı mecźūbdan evlādur. Zįrā 

mecźūb-ı ġayr-i sālik maķśūd-ı aślį olan maķām-ı ķurb-ı ķavseyne (6) irtiķā idüp 

vaĥdet-i źāt-ı Ĥaķķ’da müstehlek olmışdur ve ceźbesi ġālib olmaġla şuǾūr-ı śıfāta 

māniǾ olup cānib-i aǾlāya śuǾūd ile ķable’l-fenā ħalķla (7) ĥaķdan maĥcūb olduġı 

gibi baǾdel’l-beķā daħı Ĥaķķ’la ħalķdan maĥcūb olup āyet-i kerįme-i  َ1250اَلَْم نَْشرَْح لََك َصْدرَك  

feĥvāsınca keŝreti vaĥdet ve vaĥdeti keŝretde müşāhede (8) itmege ķalbi vāsiǾ 

olmayup Ǿālem-i ĥiss u şehādetden ġāyib olup deryā-yı źāt-ı eĥadiyyetde 

müstemirren müstaġraķ olmaġla istivāda bulunmayup Ĥaķķ’la ħalķdan (9) mestūr 

olduġı min vechin ber ķayd-ı iǾtibārį ve verāŝet-i kemāliyyeden Ǿārį olmışdur.  

Sālik-i ġayr-i mecźūb ise sālik-i mecźūbuñ evśāfında beyān olunduġı (10) 

üzre esmā ve śıfātuñ mežāhiri müşāhedesinde mütelāşį ve ĥicāb-ı žulmānį ve 

nūrānįde ser-geşte olup ceźbe-i raĥmān ile  ِ1251َوَيْبقٰى َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجَلاِل َواْلِاْكَرام  (11) beķāsından 

źevķ almamışdur. Pes bu taķdįrce mecźūb-ı ġayr-i sālik ile sālik-i ġayr-i mecźūbuñ 

farķı budur ki mecźūb ġāyr-i sālike ķable reddi’t-taĥśįl baǾde’l-icmāl (12) ecel-i 

müsemmā ācil olursa ŧurfeten geçirildügi maķāmātı tafđįlen seyr ile teklįf 

olunmaduġı ıŧlāķına ķayd olmaz ve nār-ı Ǿışķla müşteǾill olan şuǾle-i vicdānı (13) 

deryā-yı nūr-ı vaĥdete ġarķ ve ĥaķįķat-ı Muĥammediyye ile taĥte livāǿi’l-ĥamdde 

ĥaşr olur ve bilā-ĥisāb dārü’l-ħulde dāħil ve dįdāra vāśıl olup ( الَّٖذى اَْذَهَب َعنَّا 14الَْحْمُد لِلِّٰه )
1252الَْحَزنَ   āyetini tālį ve ķāyil olur velākin verāŝet-i kemāliyye-i Muĥammediyye 

mažhariyyetinde ķāyim olmaduġı içün küllįyyet ile ħalķa nefǾi olmaz.  

(15) Ve sālik-i ġayr-i mcźūb vech-i meşrūĥ üzre ķuyūd-ı śıfātiyyeden ıŧlāķ 

müyesser olmayup tecellį-i źātdan behre-dār olmaduġıçün külliyyet üzre nefsine (16) 

daħı nefǾi olmaz, ķanda ķaldı ki ŧālibler andan müntefiǾ olalar ve erbāb-ı ħarābāt 

didikleri müstehlek fi’ź-źāt olan mecźūblardur. Gülşen-i Rāz:  

                                                
1249 Bakara 2/253: “...Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık.” 
1250 İnşirah 94/1: (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 
1251 Rahman 55/27: Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. 
1252 Fâtır 35/34: “…Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur...” 
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 خراباتی خراب اندر خراب است (17)
 که در صحرای او عالم سراب است

حد و نهایتخراباتی است بی  
کسی داند نه غایت نه ا غازش  

شتابی اگر صد سال در وی می (18)  
 نه کس را و نه خود را بازیابی

خودی در سر گرفتهشراب بی  
 به ترک جمله خیر و شر گرفته

 به بوی دردیی از دست داده (19)
 ز ذوق نیستی مست اوفتاده

 عصا و رکوه و تسبیح و مسواک
 گرو کرده به ُدردی جمله را پاک

رندان خّمار گرفته دامن (20)  
زارز شیخی و مریدی گشته بی  

 چه شیخی و مریدی، این چه قید است؟
1253چه جای زهد و تقوی، این چه شید است؟  

(21) Elĥāśıl, mādām ki eger bu başdan ve eger ol başdan Ǿışķ olmadıķça 

maķśūd-ı aślįye vüśūl müyesser olmaz.  

İmdi ey ŧālib-i źevķ u rāġıb-ı şevķ olan (22) mürįd-ı śādıķ! Saña vācibdür ki 

Ǿışķı vesįle eyleyesin. Zįrā bį-vesįle maķśūda irişilmez. anuñ-çün Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālā  َ1254َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمنُوا اتَُّقوا اللَّٰه َواْبَتُغوا اِلَْيِه الَْوٖسيَلة  buyurmışdur. Pes vesįle Ǿışķ olduķdan śoñra 

beher ĥāl cemāl-i lā-yezāl münkeşif olmaķ muķarrerdür ammā māhiyet-i Ǿışķdan 

                                                
1253 Harâbât ehli, harap oğlu haraptır! Zîrâ onun bulunduğu çölde, tüm dünya serap gibidir. Harâbât 
ehli olan için hudut ve son yoktur. Kimse onun başını ve sonunu bilmez. Yüz sene ona doğru koşsan, 
ne kendini bulunrsun ne de başkasını. Harâbât ehli olan, benlikten arındıran şarabı kafasına dikmiş, 
hayır ve şer olan her şeyi terk etmiş, tortu kokusuyla her şeyden vazgeçmiş ve yokluk tadıyla sarhoş 
olmuş ve sızmıştır. Asâsını, matarasını, tespihini ve misvakını, yani sahip olduğu her şeyi bir kadeh 
şarap uğruna meyhâneciye vermiştir. Sarhoş olan rintlerin eteğine yapışmış, şeyhlik ve müritlikten 
nefret eder. Şeyhlik veya müritlik de nedir? züht ve takvâ nedir? bunlar nasıl bir hîle? 
1254 Mâide 5/35: “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve 
O'nun yolunda cihad edin…” 
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zebānla beyān (24) ĥadd-i imkānda olmamaġla ĥażret-i Mevlānā ķaddesallāhu 

rūĥehu buyururlar ki,  

  هر چه گویم عشق رآ شرح و بیان [112-1]

mıśrāǾ:  

Her ne disem Ǿışķ içün şerĥ u beyān,  

یم خجل گردم آز آ ن [112-2] (25)     چون به عشق آ 

mıśrāǾ:  

Şerm-sārem çün ki Ǿışķ ola Ǿıyān.  

YaǾnį çün ki keyfiyyet-i Ǿışķ beni mest eyleye eyledügüm vaśf u beyāndan 

ħacil olurum. (26) ǾAŧŧār: 

 رموز عشق کس نگشاد جز حق
ست مطلقست و معشوقعشق که او  

ای در جان درا یدز عشق ار ذرّه  
 ز هر قطره دو صد طوفان نماید

را بازگوید تونهان شو عشق می (27)  
1255حجاب جان تویی صورت برانداز   

Neŝr: Zįrā Ǿışķ kevn ü mekāndan bįrūndur. Beyt:  

 دّر عشق از صدف کون و مکان بیرون است
1256جهان بیرون استکشور عاشقی از هر دو  (28)  

Neŝr: İmdi Ǿışķdan beyān olunan miŝl degül belki meŝeldür ve Ǿışķın baǾżı 

āŝār u efǾālidür ve illā źāt-ı Ǿışķ ķāle gelmez. (29) ŞiǾr:  

 تعالى العشق عن همم الرجال
 و عن وصف التفرّق والوصال

 متی ما جّل شٌی عن خیال

                                                
1255 Aşkın sırlarını Hak’dan başkası çözmedi. Zira mutlak aşık ve maşuk O’dur. Cansız zerre, aşk ile 
can bulur ve bir küçük damla fırtınaya dönüşür. Aşk sana tekrar gizlen diyor. Canın örtüsü ve hicabı 
sensin, bu perdeyi yırt at. (Cevherüzzât) 
1256 Aşk pırlantası kevn ve mekan sadefinin dışındadır. Aşık ülkesi iki cihanının dışındadır.  
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1257یجّل عن الاحاطة والمثال   
(30) Pes müstemiǾįn-i müsteǾiddįn lisān-ı ĥāl ile ĥażret-i Mevlānā 

ķaddesallāhu sırrehuya suǿāl idüp “Ey sāķį-i şerāb-ı Ǿışķ, cenāb-ı NiǾme’l-me’ābuñ 

ħod kelimāt-ı ķudsiyyeleri (31) Ǿışķdan ġayrı nedür?” didiklerinde suǿāl-i muķaddere 

cevāb ŧarįķı üzre buyururlar ki,  

گر آست  گر چه تفسیر زبان روشن [113-1]   

Eger çi lisān daħı ālet-i şerĥ u taķrįr (32) ve vāsıŧa-i tefsįrdür, lākin  لسان الحال
1258اصدق من لسان المقال  mıśdāķınca,  

تر آست  زبان روشن  لیک عشق بی [113-2]   

Lįk bį-zebānuñ Ǿışķı rūşen-terdür. Zįrā (33) ķāl Ǿālem-i şehādete tenezzül 

itmedin olmaz ve Ǿaķl-la yār olmayınca dinilmez. Ammā her biriñiz göñül ĥāline 

vardıķda Ǿālem-i eĥadiyyetde müsteġraķ-ı Ǿışķ olup zebān-ı ķāle (34) iĥtiyāc ķalmaz. 

Li-muĥarririhi:  

Śamt-ı źikrullāh iderler śādıķān 

ǾIşķla mecźūb olurlar Ǿāşıķān 

Neŝr: Şerĥ u beyāndan daħı maķśūd, sizi göñül ĥāline ve Ǿışķ me’āline (35) 

delāletdür ve mücerred ķālde ķalan bį-ĥāletdür ve lisān-ı Ǿaķl beyān-ı Ǿışķda bį-

ŧāķatdur,  

شتافت  چون قلم آندر نوشتن می [114-1]   

Çün ķalem yazmaķda Ǿacele (36) itdi,  

  چون به عشق آ مد قلم بر خود شکافت [114-2]

Çün ki aĥvāl-i Ǿāşıķı yazmaġa geldi, ķalem kendü üzerine şaķķ oldı. yaǾni 

ķalem her şeyüñ kitābetinde serįǾü’l- (37) -ĥareke oldı ammā Ǿışķı yazmaķda 

pārelenüp Ǿāciz ķaldı. veyāħud ķalemden murād Ǿaķldur ki cemįǾ-i eşyāyı idrāk idüp 

tercemānı olan elfāž u ibārāta (38) götürmede sürǾat eyledi ammā Ǿışķa geldikde 

dem-beste ķaldı ve cebel-i ŧūr gibi şaķķ ve medkūk olup Cibrįl-veş  َو لَْو َدنَْوُت اَنُْمَلًة

                                                
1257 Aşk erkeklerinden dertlerinde üstün oldu, ayrılık ve vuslattan da. Ne aman ki bir şey hayal 
olmaktan çıkıp görünür olur ihata ve örneği de verilmez olur. 
1258 Hâl dili, kâl dilinden daha sâdıktır 
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1259َلاْحَتَرقْتُ   dimekden ġayrı (39) kelāma ķādir olmadı veyāħud ĥālet-i Ǿışķda olan źevķ u 

vicdānı güftāra sürǾat idüp söyleyin didikçe Ǿışķ kendüyi kendüden alup (40) nuŧķ u 

güftārdan ķaldı ve deryā-yı Ǿışķa ŧaldı ve nām u nişāndan el yudı, zįrā,  

  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت [115-1]

ǾAkl-ı maǾāş Ǿışķuñ (41) şerĥinde ħar gibi balçıķda yatdı, yaǾnį Ǿışķ-ı 

ilāhįden bį-ħaber olan erbāb-ı Ǿaķl-ı maǾāş ħar-ŧabįǾat olmaġla ĥālāt-i Ǿışķdan şerĥ u 

beyān olundıķça [47a] (1) Ǿabd ile maǾbūd beyninde ne münāsebet vardur ki Ǿışķdan 

dem uralar deyü çirk-i ŧabįǾatde pā-der gil olup Ǿışķı inkār itdiler ve kendülerin 

teǿvįle ķādir olmıyup (2) Ǿışķı teǿvįl itdiler ve ŧarįķ-ı müstaķįmi ķoyup rāh-ı saķįme 

gitdiler. Ve baǾżılar daħı hevāyı Ǿışķ śanup ħayālāt ve evhām balçıġına batdılar. “mdi 

ey yār-ı (3) muvāfıķ! Ǿışķ teǾayyünāt-ı vehmiyye ve temeyyüzāt-ı Ǿaķliyyeden 

muķaddestir. Mādām ki teǾalluķāt-ı kevniyye ve taǾvįķāt-ı tekvįniyyeden mücerred 

olmadıķça cemāl-i Ǿışķ rū-nümā olmaz. (4) Rāh-ı Ǿışķa şol bį-ser ü pā ķadem nihāde 

olur ki terk-i vücūd-ı vehmį idüp Ǿaķlı Ǿışķa įŝār eyleye. Li-muĥaririhi:  

Bugün āzādeyüz ġamdan, yine nālende şeydāyüz 

(5) Degişdik Ǿaķlla Ǿışķı, bıraķduk bārı, yektāyuz  

Neŝr: Āh! ǾIşķ bir āteşdür ki her neyi bulsa yaķar ve kendüzüñe çeker. 

Nažm:  

دانم چه گویم مانده مسکیننمی  
بینای اینجا تو حقچه گویم چون نه (6)  

دانی تو و غافل بماندینمی  
دل بماندیچنین در عشق گل بی  

دانی در اینجا کز کجائینمی  
 فتاده اندر اینجا کز کجائی (7)

دانی که چون حیوان حیراننمی  
1260بمانده اندر اینجائی تو نادان  

                                                
1259 Bir parmak boğumu kadar yaklaşsan yanarsın. 
1260 Ne diyeceğimi bilmiyorum ve çaresiz kaldım. Madem ki sen hakkı görmüyorsun, ben ne 
söyleyeyim? Sen bilmiyorsun ve gafil kaldın, gülün aşında öylece sabırsız kaldın. Sen buradasın 
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Neŝr: İmdi Ǿışķuñ şerĥini kim eyledi? (8)  

  شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت [115-2]

YaǾnį Ǿışķuñ ve Ǿāşıķlıġuñ şerĥini yine Ǿışķ söyledi. Pes Ǿışķ leźźetini Ǿāşıķ 

ve Ǿāşıķ ķıymetini maǾşūķ bilür, anuñçün ki, (9)  

 آ فتاب آ مد دلیل آ فتاب  [116]

  گر دلیلت باید آز وی رو متاب

Āfitābuñ delįli yine āfitāb geldi, eger saña delįl gerekse andan yüz çevirme. 

Pes (10) māhiyyet-i āfitāb ķābil-i taǾbįr degildür, belki envārı źātına delįldür, felihāźā 

mānend-i źerrāt müstaġriķ-ı envār-ı źāt olanlar āfitābı yine kendü nūru ile (11) idrāk 

iderler. İmdi ĥażret-i Mevlānā işāret buyururlar ki āfitāb-ı Ǿışķ kendüye delįldür, sen 

daħı delįl isterseñ maŧlaǾ-ı nūr-ı āfitāb-ı Ǿışķ olan mürşid-i kāmilden (12) yüz 

çevirme. mürşid-i kāmile delįl nedür dir iseñ yine kendü nūru, ki be-her ĥāl mirǿāt-ı 

ķalbüñ aña müteveccih olduķda, pertev-i nūru kendüye delįl olup güneş gibi (13) 

žāhir olur ve anı bilen ol nūr ile bilür. nažm-ı ǾAŧŧār:  

 دلا خورشید جان میبین دمادم
 که نور اوست با نور تو همدم

داردلا خورشید جان را گوش می (14)  
دارعشق دل با هوش میمشو بی  

 تورا خورشید جان چون هست حاصل
 ازو یک لحظه دل پیوند مگسل

ای تواز او مقصود حاصل کرده (15)  
ای تووگر چه در درون پرده  

 همت خورشید گِرِد پرده ا مد
 طلبکار تو ای گم کرده ا مد

                                                                                                                                     
ancak nereden geldiğini ve nereden düştüğünü bilmiyorsun. Sen burada aptal havan gibi şaşıp kaldın... 
(Cevherüzzât) 
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نور او بدیدی نور او را به (16)  
 که نور اوست مر بین ذات او را

 از او مگذر وز او بین سّر اسرار
1261که تا هر دو یکی باشند در بار   

(17) Āh kim her göñül bu sükkere ŧūŧį-i ħoş-güftār degül ve her bülbül bu 

gül-zāra hezār degül ve her teźerv-ħırām bu bāġda ķābil-i reftār degül! Germiyyet-i 

telħį-i şemǾ (18) ne şehd ü şeker-rįz olduġın pervāne bilür ve āvāz-ı zincįr ne dil-

āvįz-i ŧarab-engįz olduġın dįvāne bilür. Āh kim pįr-i ħıred her bār kim ŧıfl-ı fikrin 

mekteb-i Ǿışķa (19) iletdi, bir ĥarf fehm itmeyüp Ǿāķıbet güm-geşte-i rāh-ı ĥayret 

olup levĥin elinden atdı. Nažm:  

 خواست عقل کل که داند از کمالش نيم جزو
اک اوگشت از اين ادراک عاجز فکرت درّ   

 گر چه کنجی نيست خالی از فروغ ا فتاب (20)
1262چشم خفاشی ندارد طاقت ادراک او  

Neŝr: Eger çi Ǿāŝār-ı Ǿışķ ĥadd u ķıyāsdan efzūndur, lākin künh-i ĥaķįķat-ı 

Ǿışķ ĥayyiz (21) ve idrākdan bįrūndur. Meslek-i mütekellimįn ve ĥukemā-i 

meşşā’įyįn olan ŧarįķ-ı fiķr u nažarda ħār-ı şübhe vü şekk bisyār ve ķadem-i Ǿakl-i 

rehgüzer-i efkārda efgārdır (22) ve ġāyet-i delįl-i münāķaşa vü ħilāf ve esās-ı ķıyās 

taħmįn u cüźāfdur. Ķāle teǾālā: 1263َوَما َيتَّبُِع اَْكثَُرُهْم اِلَّا َظنًّا اِنَّ الظَّنَّ َلا يُْغٖنى ِمَن الَْحقِّ َشْيًئا  (23) Bināǿen 

Ǿalā źālik ĥażret-i Mevlānā buyururlar ki,  

دهد  وی آر سایه نشانی میآز  [117-1]   

Eger çi sāye-i Ǿaķl niçe istidlāl ile āfitāb-ı eĥadiyyetden bir nişān virir lākin  

دهد  شمس هر دم نور جانی می [117-2] (24)   

                                                
1261 Ey gönül! Can güneşini her an gör, zira onun nuru her an senin hemdemindir. Ey gönül! Can 
güneşine kulak ver, aşksız kalma, uyanık ol. Can güneşine vasıl oldun mu gönül bağını bir an bile 
ondan koparma. Sen perde içinde kalmış olsan bile istediğini onunla elde etmişsin. Ayrıca güneşin 
bile perdeye bürünüp, seni –güneşi kaybedeni- aramaya geldi. Sen nuru onun nuru ile gördün, bu nura 
bak ve onun zatını gör. Ondan geçme ve esrarın sırrını onda gör ta ki ikiside bir olsun. (Cevherüzzât) 
1262 Akl-i küll O’nun cemâlinden az bir şey bilmek istedi ancak aklın o güçlü anlama gücü onu idrak 
etmekten aciz kaldı. Güneşin vurmadığı hiçbir köşe yoktur ama yarasanın gözü güneşi ne zaman idrak 
edebilir ki? 
1263 Yunus 10/36: “Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin 
yerini tutmaz…” 
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Münevvir-i arż ve semā olan şems her dem cāna mensūb nūr virir, yaǾnį 

eger çi nažar ve istidlāl daħı nevǾan Ǿaķla cilā virir (25) ve nūr-ı şemsden dūr olmaz, 

lākin nūra daħı mülĥaķ olmayup sāye-veş kederden ħālį olmaz. Ammā Ǿilm-i ĥāl ve 

ĥaķķe’l-yaķįn olan Ǿışķ-ı lā-yezāl (26) cānı münevver idüp delįle iĥtiyācı ķalmaz ve 

ol nūra hergiz zevāl olmaz.  

رد ترآ همچون سمر [118-1]   سایه خوآب آ 

Sāye ki Ǿaķıldan müsteǾārdur ve semer ki (27) gice ĥikāyesidür, yaǾnį 

mücerred Ǿaķl u ħayāl ile eŝerden müǿeŝŝire istidlāl saña gice ĥikāyesi gibi ħˇāb 

getürür, zįrā şuhūd-ı nūr-ı āfitāb olmayup (28) şeb miŝāl olan žann u ħayāldur ammā,  

  چون بر آ ید شمس آنشق آلقمر [118-2]

Ber-mūceb-i 1264نور القمر مستفاد من الّشمس  çün ki envār-ı źāt-ı eĥadiyyet tecellį 

eyleye (29) ķamer meŝābesinde olan Ǿaķl münşaķķ ve maĥv olur ve nūru kesāde 

varup maĥķ olur. Felihāźā İmām Faħreddįn-i Rāzį ižhār-ı Ǿacz idüp (30) ĥasb-i ĥālin 

bu vechle beyān ider ki, şiǾr:  

 نهاية ا قدام العقول عقال
 وا كثر سعي العالمين ضلال

 و کم قد راینا من رجال  و دولة  
جمیعاً مسرعین و زالوافبادوا  (31)  

 و کم من جبال  قد علت شرفها
 و عال  قد ا لو والجبال جبال

 وا رواحنا في وحشة من جسومنا
 وحاصل دنيانا ا ذى ووبال (32)

 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا
1265سوى ا ن جمعنا فيه قيل وقال   

                                                
1264 Ayın nuru güneşten alınmadır. 
1265 Akılların varacağı son nokta başdır, bilenlerin çoğunun gayreti dalâl (sapkınlık)tır. Biz ne adamlar 
ve ne devletler gördük, hepsi sürat içinde topluca helak ve yok oldular. Zirvesi yükseklerde nice 
dağlar var idi, adamları yok oldular, dağlar yine dağ. Bizim ruhlarımız bedenlerimizden ayrı kalmış, 
vahşettedir. Dünyamızın hâsılı, eziyet ve vebaldir. Ömrümüz boyunca yaptığımız araştırmalardan bir 
istifâde etmedik. Onda biriktirdiğimiz dedi-kodulardan başka. 
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Ĥaķķā budur ki çerāġ-ı Ǿaķlla hįç ferde (33) rāh-ı Ĥaķ nümāyān olmaz ve 

vesįle-i burhān ile maŧlūb-ı aślįye bir kimse resān olmaz. ŞiǾr:  

المعاهدكلّها  كلقد طفت فی تلم  
  وحيّرت طرفي بين تلك المعالم

 فلم ا ر ا لاّ واضعاً كّف حائر (34)
1266على ذقن ا و قارعاً بین نادم   

Neŝr: İmdi mādām ki āfitāb-ı nübüvvet dilde tābān olmıya, rāh-ı maķśūd 

bulunmaz. (35) kemā ķāle teǾālā:  ُ1267قُْل اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن اللَّٰه فَاتَّبُِعوٖنى يُْحبِْبُكُم اللّٰه  beyt:  

 چشم عقل از حقايق ايمان
1268هست چون چشم اکمه از الوان   

(36) Ey hem-dem-i nesįm-i viśāl ve maĥrem-i ĥarįm-i celāl! Kāşif-i esrār-ı 

ķayyūmį ve ĥażret-i Celālüddįn-i Rūmį ķuddise sırruhu kemāl-i luŧf u iĥsānlarından 

irşāden li’ŧ-tālibįn (37) ve tenbįhen li’l-ġāfilįn bu ebyāt-ı şerįfede iki maǾnāya daħı 

işāret buyururlar ki evliyāǿ-i aśfiyānuñ vāridāt-ı ġaybiyye ve kelimāt-ı ķudsiyyeleri 

eflāk-i (38) ķalblerinde tābān olan nūr-ı āfitāb-ı ĥaķįķat-ı Muĥammediyye’nüñ sāyesi 

meŝābesinde olup her biri bāl-i himmetlerin bāz ve cevv-i hevā-yı lā-mekāna pervāz 

(39) idüp feżā-yı vesįǾ-i melekūtįden dest-āvįz olduķları şikār-ı ĥaķāyıķ ve esrārı 

nişįmen-i Ǿibārete getürüp kütüb ve resāyile ŝebt itdükleri (40) rumūz-ı maǾānį-i 

şuhūd nūr-ı āfitāb-ı muĥabbet-i vedūd’dan nişān virir lākin burc-i şems-i ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye olan mürşid-i ĥayy-i ǾĮsį-dem ve hādį-i ŧarįķ-ı ümem (41) olan ķuŧb-

i Ǿālem ervāĥ-ı Ǿuşşāķa ĥayāt-ı ebedį virir, ħuśūśen benüm Meŝnevį-i Şerįf’im sizi 

ŧarįķ-ı müstaķįme delālet ider ammā delāleti bu vechledür ki [47b] (1) mürşid-i 

kāmilüñ evśāf ve Ǿalāmātın ħaber virüp dām-ı muķallidįnden ĥıfž u ĥırāset ve kāmil-i 

muĥaķķıķa irşād u hidāyet ider. imdi cān ķulaġın güşāde idiñiz ki (2) mücerred 

kütüb-i taśavvuf āteş-i Ǿışķı yaķmaz ve şems-i ĥaķįķatden ġayrısı cāna nūr virmez. 

Lākin her biri sālikān-ı ŧarįķ-ı hidāyet olanlara kaǾbe-i maķśūd olan mürşid-i kāmili 

                                                
1266 O sözleşmelerin hepsi söndü gitti. İki tarafım da bu malumat karşısında şaştı kaldı. Hayret içinde 

avucunu koyan kimseden başkasını görmedim. Şaşkınlıkla çenesine yahut pişmanlık içinde. 
1267 Âl-i İmrân 3/31: “De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın…” 
1268 İman hakikatlerinden aklın gözü, doğuştan kör olan insanın gözü gibi kördür. (Keşkûl Şeyh 
Bahâî:) 



 

484 

(3) bulmaġa bir nişāndur. Pes şemǾa-i ķalbin çerāġ-ı āteş-i Ǿışķla įķād isteyen āfitāb-ı 

ĥaķįķįyi bulup andan işǾāl eylesün, zįrā nažarda mevcūdedür. Meŝnevį:  

  پس به هر دوری ولیی قایم است (4)
 تا قیامت ا زمایش دایم است 

 پس امام حی قایم ا ن ولی است 
 خواه از نسل عمر خواه از علی است

جومهدی و هادی وی است ای راه (5)  
1269هم نهان و هم نشسته پیش رو  

Neŝr: Ve bir daħı bu maǾnāya işāret buyururlar ki iǾŧā’-i envār-ı Ǿışķ-ı lā-

yezāl (6) ħalįfetullāh olan śāĥib-i zamāna maħśūśdur ve sāyiri sāye meŝābesindedür. 

Egerçi sāyiri daħı āfitāb-ı ĥaķįķįnüñ nişānların virirler lākin göstermege ķādir 

olmazlar, (7) zįrā Ǿādetullāh bunuñ üzerinedür, meger yine ġavŝuñ iźniyle ola. Ammā 

maŧlaǾ-i āfitāb-ı ĥaķįķį olan vāriŝ-i kāmil-i mükemmil cānlara nūr virir ve ol nūr ile 

nūr-ı ĥaķįķįyi (8) gösterir. Ve ĥażret-i Mevlānā bu maǾnāyı cild-i ŝāliŝde taśrįĥ idüp 

buyururlar ki, Meŝnevį:  

 دل نباشد غیر ا ن دریای نور 
 70دل نظرگاه خدا وانگاه کور

 نه دل اندر صد هزاران خاص و عام  (9)
1270در یکی باشد کدامست ا ن کدام  

Neŝr: Ve Ebu’l-Ĥasan Neccār ķuddise sırruhu bu maǾnāyı taĥķįķ idüp  لا تطلع
1271الشمس الا باذنی  (10) buyurmışlar. Pes üveysį ıŧlāķ olunan kümmele cevāb nedür deyü 

suǿāl olunursa anlar daħı min ĥayŝi lā yeşǾur ķuŧbuñ terbiyesinden istifāđa idüp (11) 

meşrebi aķŧāb-ı sālifeden kimüñ rūĥāniyyetine muvāfıķ ise ol yüzden rū-nümā 

olurlar. Ve Şeyħ Muĥyiyüddįn-i ǾArabį ķaddasallāhu rūĥehu daħı bu maǾnāyı beyān 

idüp (12) Fütūĥāt-ı Mekkiyye’de üç yüz otuz altıncı bābda buyururlar ki:  اعلم ان المبايعة

                                                
1269 Her dönemde bir veli vardır ve imtihan kıyamete dek sürecektir. Öyleyse yaşayan faal imam 
velidir; ister Ömer soyundan olsun ister Ali soyundan. Ey yol arayışında olan, Mehdi de odur, Hadi 
de. O, hem gizlidir hem de karşında oturmaktadır. T.M. II//818, 820-21; Y.K.M. II/813, 815-16 
1270 Gönül nur denizinden başka bir şey değildir. Gönül hem Allah’ın nazar ettiği yer olacak hem de 
kör olacak, olacak şey mi bu? Hayır. Gönül yüz binlerce sıradan ve seçkin insan arasında bir kişide 
bulunur ancak o hangisidir? T.M. III/2271-72; Y.K.M. III/2267-68 
1271 Güneş benim iznim olmadan doğmaz.  
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1272( الّا لهیّة فی الاکوان هذا علامته فی نفسه لیعلم انّه هو.13زّمان خاّصة و اّن واحد الزّمان یظهر بالّصورة )ال العامه لا تکون الا لواحد  

imdi sāye meŝābesinde olan ġayr-i mükemillerüñ irşādı mücerred ķāl ile olup 

muŧlaķā taǾbįr-i vāķıǾa ile (14) terbiye idüp keşf-i şuhūdı olmaġla ħˇāb-ı ġafletden 

külliyyet üzre bįdār itmemekle ancaķ rü’yāya ķanāǾat idüp seyr ü sülūkleri gice 

ĥikāyesi gibi (15) ħˇāb getürür ve āfitāb-ı ĥaķįķį maŧlaǾından göñül yüzü pür-nūr 

olduķda cümle ħˇāb u ħayāl münşaķķ olup Ĥaķķe’l-yaķįn ile nūr-ı āfitābı Ǿıyān 

görür. (16) Ĥaķķā budur ki  

  خود غریبی در جهان چون شمس نیست [119-1]

Cihānda ħod āfitāb gibi bir Ǿacįb u ġarįb yoķdur, zįrā mevcūdāt-ı cihānda 

anuñ miŝli bulunmaz. (17) Pertev-i żiyāsı muĥįŧ-i arż u semā olup źerrāt-ı cihān anuñ 

nūruyla münevverlerdür. ve ŧabbāħ-ı niǾam-ı ilāhiyye ve āyet-i kübrā-yı rabbāniyye 

olup cemįǾ-i me’kūlāta leźźāt (18) anuñ teǿŝįrindendür. Tefsįr-i Ebü’l-Leyŝ’de 

Muķātil’den mervįdür ki dāyire-i cirm-i Şems u Ķamer seksener fersaħ ve żiyāları 

ibtidāǿ-i ħilķatde berāber olup baǾdehu (19) bi-emr-i Ħudā-yı muteǾāl ķamerüñ 

żiyāsından ŧoķsan cüzvü alınup şemse ilĥāķ olundı deyü buyurmış. Ve İbn-i ǾAbbās 

rađiyallāhu Ǿanhumādan daħı rivāyet olunur ki (20) ķamer ber ĥesāb-ı şaŧrancį ķırķ 

fersaħda ķırķ fersaħ ve şems altmış fersaħda altmış fersaħdur ve devre-i şemsde üç 

yüz altmış meşārıķ ve meġārib olup (21) her gün bir maŧlaǾdan ŧulūǾ ve bir maġribde 

ġurūb idüp sene-i muķbileye degin maġribeyn u meşrıķeyne Ǿavd eylemez. ve Ķāđį 

Beyđāvį raĥmetullāh Ǿaleyh sūre-i Yāsįn’de (22)  َ1273َوُكل  ٖفى فََلك  َيْسَبُحون  āyet-i kerįmesinüñ 

tefsįrinde “  َوُكل” kelimesini “َوُكلّهم” ile tefsįr buyurup tenvįn mużāfun ileyhden Ǿıvażdur 

ve żamįr-i cemǾ şumūs ve aķmāra (23) rāciǾdür zįrā şumūs ve aķmāruñ iħtilāf-ı 

aĥvāli fi’ź-źāt “teǾaddüden mā”yı mūcebdür. YaǾnį be-her yevm ŧulūǾ iden şumūs u 

aķmāruñ źātlarınuñ teǾaddudun (24) įcāb ider buyurmışlar. Erbāb-ı keşf u şuhūd daħı 

bu maǾnāyı te’įd idüp buyururlar ki her günde ŧulūǾ iden şems u ķamerüñ ĥaķįķati 

min ĥayŝü’t-teǿŝįr (25) ĥaķāyık-i eşyāya duħūl idüp andan ĥaķįķat-ı insāniyyeye 

vuśūl içün evc-i āsümān-ı çārumdan ĥażįż-i ħāke rū-māl olup ĥaķįķat-ı insāniyyeye 

(26) vāśıl olduķda medāric-i aślįye rucūǾ idüp bi-emrillāh teǾālā her ŧulūǾda ĥaķįķat-ı 

cedįde ile žāhir olur deyü buyurmışlardur. Ve Şeyħ-zāde Ĥāşiyesi’nde masŧūrdur ki 

                                                
1272 Bil ki genel biat ancak vahidü’l-zaman içindir o sureten zahir olur, gezegenler arasında bir heyet 
olarak. Bu onun o olduğunun bilinmesi için bir alamettir. 
1273 Yâsîn 36/40: “...Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” 
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1274َوُكل  ٖفى فَلَك  َيْسَبُحونَ  (27)  āyet-i kerįmesinde baǾżı müfessirįn nefs-i felek vāĥide olup 

muħtelif olan cerį ve ĥareketidir dimişler. Lākin tefsįr-i mezbūr ħilāf-ı žāhirdür. (28) 

Elĥāśıl ey ŧālib-i esrār-ı ŧarįķat ve rāġıb-ı envār-ı ĥaķįķat! Şems-i cihān bunuñ gibi 

ĥüsn u ŧarāvet ve nūr u leŧāfet üzere iken śuǾūd u hübūt ve ufūl u ġurūb (29) ve naķl 

u taĥvįlden ħālį olmaz. fe-ammā,  

جان باقیی کش آمس نیستشمس  [119-2]  

Āfitāb-ı cān bāķįdür ve aña ġurūb ve ems yoķdur. Meŝnevį:  

 ا فتاب معرفت را نقل نیست 
1275مشرق او غیر جان و عقل نیست (30)  

neŝr: vefķınca bu maĥalde daħı şems-i cān meclā-yı tecellį-i źāt u śıfāt-ı eĥadiyyet 

olan insān-ı kāmil ve mürşid-i mükemmilden kināyetdür. Pes (31) mürşid-i kāmil 

mažhar-ı esmāǿ-i külliyye-i ilāhiyye olduġı cihetden maĥž nūr-ı muŧlaķ ve mirǿāt-ı 

mücellā-yı tecellį-i źāt-ı Ĥaķ’dur. Meŝnevį:  

  1276تا کجا ا نجا که جا را راه نیست
  جز سنابرق مه الله نیست (32)

  تصویرات دوراز همه اوهام و 
1277نور نور نور نور نور نور  

Neŝr: Şems ile mürşid beyninde vech-i münāsebet (33) budur ki pertev-i 

nūr-ı āfitābdan her bir ħāne ve sarāy münevver ve žulümāt-ı şeb-i tįre mürtefiǾ ve 

müzehher olduġı gibi şems-i cān bį-ems u ufūl olan mürşid-i kāmilüñ (34) nūr-ı 

ĥaķįķatinden daħı arż-ı beşeriyyetde olan şeb-i tįre-i keŝret zāyil olup ħāne-i diller 

pertev-i nūr-ı muĥabbetullāh ile mücellį ve mübehher olur, belki Ǿālem u Ǿālemiyān 

(35) anuñ ĥürmetine ŧurur ve egerçi şems-i ħāric nūr-ı muĥabbetullāh ve mürşid-i 

kāmilden müsteǾār olmışdur lākin şemsüñ aña ne münāsebeti vardur ki,  

                                                
1274 Yâsîn 36/40: “...Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” 
1275 Bilgi güneşini anlatmak mümkün değil. O, can ve akıldan başka bir yerde doğmaz. T.M. II/43; 
Y.K.M. II/43 
1276 Bu mısra yazmada  نیستتا کجا جا که را ا نجا راه  şeklinde kayıtlıydı.  

1277 Nereye mi? Kendisine yol bulunmayan, Allah’ın ayının ışığından başka bir şeyin olmadığı yere. 
Orası bütün vehimlerden ve tasavvurlardan uzaktır: nurun nurunun nurunun nurunun nurunun nuru... 
T.M. VI/2175-76; Y.K.M.VI/2145-46 
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  شمس در خارج آگر چه هست فرد [120-1]

(36) Āfitāb egerçi žāhirde ferddür, lākin ħāricde vücūdu maĥsūs olmaġla  

توآن هم مثل آو تصویر کرد  می [120-2]   

Muśavvirler anı taśvįr itmek ve źihnde miŝli (37) taśavvur olmaķ 

mümkündür, fe-ammā  

  شمس جان کاو خارج آ مد آز آثیر [121-1]

Şems-i cān ki felekden ħāric geldi,  

  نبودش در ذهن و در خارج نظیر [121-2]

(38) Źihnde ve ħāricde anuñ nažįr u mānendi olmaz. YaǾnį źerrāt-ı 

mevcūdātı ketm-i Ǿademden deşt-i vücūda getürdügü cihetden şems-i cāndan murād 

(39) ĥażret-i Ĥaķ ve feyyāż-ı muŧlaķ ola veyāħud tecelliyāt-ı envār-ı źāt-ı aĥadiyye 

ve sırr-ı ĥaķįķat-ı aĥmediyye murāddur ki eflāk-ı ŧabįǾiyye ve Ǿunśuriyyeden 

ħāricdür (40) ve dāħil-i ĥįŧa-i cihāt-ı sitt olmayup Ǿālem-i kevn u fesāddan degüldür 

ve mekāndan olmayup belki lā-mekāndandur felihāźā ne źihnen ve ne ħāricen (41) 

şebįh ve nažįr ve miŝāl ve Ǿadįli yoķdur. İmdi,  

  در تصور ذآت آو رآ گنج کو [122-1]

Ol nūr-ı źāt-ı muķaddes ve tecelliyāt-ı śıfāt-ı aķdes taśavvurda śıġmaķ ķanı? 

[48a] (1) “günc” kāf-ı Ǿacemįnüñ żammesiyle śıġmaķ maǾnāsına śūret-i emrde 

müsŧardur ve “kū?” kāf-ı Ǿarabįnüñ żammesiyle “ķanı?” maǾnāsınadur.  

  تا در آ ید در تصور مثل آو [122-2]

Ĥattā anuñ miŝli (2) taśavvura gele, bu ħod muĥāldür, aña bināǿen 

tecelliyāt-ı envār-ı źāt-ı eĥadiyyet hįç vechle taśavvur olunmaz ve dāħil-i dāyire-i 

güftār olmaz. Feliźālik ĥażret-i Mevlānā, mıśrāǾ:  

1278گر استزبان روشنلیک عشق بی (3)   

                                                
1278 Dilsiz olan aşk daha aydındır. T.M. I/114; Y.K.M. I/113; 46b. 
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neŝr: buyurmışlardur. Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ ve yār-ı muvāfıķ! Ĥażret-i Mevlānā 

ķaddasallāhu rūĥehu ber-mūceb-i 1279الکلام یجر الکلام  ħilāl-i ķıśśada (4) āfitāb-ı śūrį ve 

maǾnevįden envāǾ-ı rumūz ve ĥaķāyıķ beyān idüp baǾdehu şems münāsebeti ile 

Şems-i Tebrįzį ĥażretlerinüñ medĥ u ŝenāsına şurūǾ eyleyüp buyururlar ki (5)  

  چون حدیث روی شمس آلدین رسید [123-1]

Śaded-i kelām çün ki Şemsüddįn’üñ dįdār-ı ħurşįd-envārına irişdi,  

  شمس چارم آ سمان سر در کشید [123-2]

(6) Āsümān-ı çārumuñ āfitābı başın içerü çekdi. Nāķil-i daķįķa-i Meŝnevį ve 

kāmil-i ŧarįķa-i Mevlevį, Ǿārif u muĥaķķıķ, Şeyħ İsmeǾįl-i Anķaravį metteǾanallāhu 

be-ŧūl-i ĥayātihi (7) bu beyt-i şerįfüñ şerĥinde rūy vech maǾnāsına olup vech daħı 

ber-mūceb-i āyāt-ı kerįme ve aĥādįŝ-i şerįfe źāt maǾnāsına istiǾmāl olunur ve āsümān 

(8) daħı semā maǾnāsına olup semā ise muŧlaķā cānib-i Ǿuluvve ıŧlāķ olunmaġla 

seĥāb daħı mā-Ǿalādan olduġı cihetden  َْماِء رِْزقُكُم 1280َوفِى السَّ  āyet-i kerįmesinde (9)  ارید بالسماء
1281سماء كالسحاب فان ما علا  deyü tefsįr olunmışdur. İmdi ĥāśıl-ı maǾnā, çün ki Şemsüddįn’üñ 

ĥaķįķati yüzinüñ ĥadįŝi mertebe-i taķrįre gelüp ber-feĥvā-yı (10)  ان لله عبادا قلوبهم انور من
1282لشمسا  ve ĥadįŝ-i vech-i Şemsüddįn semǾ-i āfitāb-ı āsümān-ı çāruma vāśıl olduķda 

seĥāba baş çeküp kemāl-i istiĥyāsından (11) seĥābı yüzine niķāb ķıldı ve gūyā ki 

seĥāb ile müstetir olması Şems’den istiĥyā ķılması oldı deyü vech-i ĥasan üzre 

taĥķįķ buyurmışlar. Filĥaķįķa āsümāndan (12) semāya ve semādan seĥāb maǾnāsına 

intiķāl olunduķda vech-i meşrūĥ üzre olan maǾnā müstaĥsen olur velākin pertev-i 

eşiǾǾa-i envār-ı āfitāb-ı rūĥāniyyet-i Mevlānā’dan (13) mirǿāt-ı ķalbe iki maǾnį-i 

aĥsen daħı ŧulūǾ eledi: maǾnā-yı evvel budur ki ħurşįd-i ĥaķįķįye źihnen ve ħāricen 

nažįr olmadıysa nāmı Şemsüddįn ve źātı āfitāb-ı dįn (14) olan maŧlaǾ-ı envār-ı 

tecelliyāt-ı eĥadiyyetü’ź-źātuñ evśāf-ı cemįlesi çün ki semǾ-i cāna irişdi levāmiǾ-i 

envār-ı ceźebāt-ı Ĥaķ āsümān-ı muǾaddilü’n-nihār-i ķalbde cilve-ger (15) olup Ǿuķūl 

ve fuhūm ve Ǿulūm-i rüsūm taĥt-i şuǾāǾ-ı tecellįde muħtefį ve ser der-keşįde oldı. 

Vech-i ŝānį budur ki esmāǿ-i sebǾa-i źātiyyeden her bir ism içün (16) semāvāt-i 

sebǾde min ĥayŝü’l-kevākib ve’l-menāzil bir śūret ve bir mažhar olmaġla āfitāb-ı 

                                                
1279 Söz sözü açar. 
1280 Zâriyat 51/22: “Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır…” 
1281 Sema ile murat olunan bulutlardır zira üstünde bulutlar var senin. 
1282 Allah’ın öyle kulları vardır ki kalpleri güneşten parlaktır. 
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çārum daħı mažhar-ı ism-i Ĥayy-i Ķādir olduġı cihetden Ǿūmūmen (17) ecsām-ı 

Ǿunśurį ve maǾdenį ve nebātį ve ĥayvānį ve aǾyān-ı efrād-ı insānį ve bilcümle 

maĥbūs-ı ŧavāriķ-ı eflākį olan tįre-ħāki bi-ķudretillāh teǾālā terbiyye-i şems ile (18) 

neşv u nemā bulup lākin laŧįfe-i rabbānįden Ǿibāret olan ĥaķįķat-ı insānį şeh-bāz-ı 

bülend-pervāz-ı ħaŧāyir-i ķuds-āşiyān olmaġla çün ki nūr-ı āfitb-ı ĥaķįķat-ı (19) 

Muĥammediyye āsümān-ı ķalb-i sālikde mütecellį ola bilā-vāsıŧın tecelliyāt-ı envār-ı 

śıfāt-ı eĥadiyyetü’ź-źāt terbiyesine dāħil olup vāsıŧa-ya iĥtiyācı ķalmamaġla şems-i 

(20) āsümān-ı çārum daħı anuñ terbiye[sinden] ser der-keşįde olup belki, Meŝnevį 

 عرش و کرسی از تو جوید اهتمام
1283دارد افلاک از دل تو این قوام   

(21) mıśdāķınca āfitāb u encüm ve mülk ü melekūt anuñ nūrundan münevver olurlar. 

Meŝnevį:  

 دنیی و عقبی و ماهم فیهما
1284جملگی ا مد طفیل قلب ما    

(22) zįrā sālik-i rāh-ı ĥaķįķat ŧavr-ı sırrįye ķadem-nihāde olduķda cemįǾ-i ecrām-ı 

semāvį ve ecsām-ı Ǿunśurį ve temām-ı mežāhirde müşāhedāt-ı tecelliyāt-ı āŝārįyi 

nihāyete (23) irişdürüp baǾdehu ŧavr-ı rūĥįye şurūǾ idüp tecelliyāt-ı rabbāniyeyi 

āfāķda müşāhede ķılduġį gibi bāŧın-ı ecsām olan nefs u ķalb u rūĥda daħı (24) 

müşāhede idüp cemįǾ-i efǾāl ve aǾmāl ve aķvāli Ĥaķķ’a müstenid görmekle  َواللُّٰه َخَلَقُكْم
1285َوَما تَْعَملُونَ   āyet-i kerįmesinüñ cemāl-i Ǿarūs-ı meǾānįsį žāhiren ve bāŧınen (25) aǾyān-ı 

kevniyyede cilve-ger olup mertebe-i cismiyye ve rūĥiyyede Ĥaķ’dan ġayrı fāǾil ve 

müǿeŝŝir müşāhede ķılmaz. Pes ŧavr-ı mezbūrdan daħı teraķķį idüp ŧavr-ı ħafiyye 

(26) resįde olduķda Ǿālem-i melekūt ve ervāĥdan Ǿurūc idüp temām esmāǿ ve śıfāt-ı 

kevniyyeyi Ĥaķķ’a rāciǾ müşāhede ider, baǾdehu ŧavr-ı ġaybu’l-ġuyūba nāyil (27) 

olduķda vücūd-ı muŧlaķ ve źāt-ı Ĥaķ’da fānį olup kendünüñ Ǿadem-i źātı ve fenā-yı 

aślįsi müteĥaķķıķ olmaġla meşiyyet-i ilāhį ve ĥikmet-i nā-mütenāhį ile (28) ķaǾr-ı 

baĥr-ı eĥadiyyet-i źātiyyeden faķr-i źātį ve Ǿadem-i evvelį ile sāĥil-i beķāya ħurūc 

                                                
1283 Bu beyit Mesnevi’de bulunamadı: Arş ve kürsünün (feleklerin) bu itinali hali sendendir, feleklerin 
bu kıvamı senin gönlündendir. 
1284 Bu beyit Mesnevi’de bulunamadı: Dünya, ukba ve içindeki her şey bizim kalbimizin çanak 
yalayıcısıdır. 
1285 Saffat 37/96: "Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır." 
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idüp cemįǾ-i mevcūdātı Ĥaķ’da müstehlek ve Ĥaķ’la mevcūd görüp belki Ĥaķ’dan 

ġayrı mevcūd görmez. (29) Meŝnevį:  

 محو رفتم گم شدم در بحر جود 
داند که این حالت چه بوددوست می  

 نیست بالاتر ازین حدی سخن
1286گر سر این ذوق داری کار کن    

(30) İmdi źikr olunan devlet-i Ǿužmā ve saǾādet-i kübrānuñ śāĥibi olan 

Şemsüddįn’üñ źātı ħaberi irişdi, lābud şems-i āsumān-ı çārum kendü vücūdunda (31) 

eŝer görmiyüp anuñ nūrı şuǾāǾında maĥv oldı, pes imdi  

ید چون که آ مد نام آو  [124]  وآجب آ 

نعام آوشرح کردن رمزی آز آ   

Çün ki Şemsüddįn’üñ (32) nām-ı şerįfi geldi, ber-feĥvā-yı 1287ذکر المنعم شکر النعمه  

ol źāt-ı sütūde-śıfātıñ enǾāmından bir remz şerĥ eylemek vācib oldı, yaǾnį niǾam-ı 

ferāvānına nihāyet (33) yoķdur ve ķābil-i şerĥ u beyān degildür lākin enǾām-ı bį-

ġāyesinden bir remz źikr idelim zįrā 1288و من شکر النعمه افشاءها  vefķınca ižhār-ı niǾmet-i 

münǾim edā’-i şükr ü minnet (34) ve teźkār-ı evśāf-ı veliyyü’n-niǾme bāǾiŝ-i izdiyād-

ı minĥat ve niǾmetdür, pes anuñ midĥat ve ŝenā ve luŧf ve Ǿaŧāsı źikr olunmaķ nice 

vācib olmasun ki  

  آین نفس جان دآمنم بر تافته ست [125-1] (35)

Bu nefes cān-ı dāmenüm ŧutmışdur, zįrā ki  

  بوی پیرآهان یوسف یافته ست [125-2]

YaǾnį  ُ1289ونِ اِنّٖى َلاَِجُد رٖيَح يُوُسَف لَْولَا اَْن تَُفنِّد  (36) feĥvā-yı kerįmi üzre rįĥ-ı ķamįś-ı Yūsuf 

YaǾķūb-ı Nebį Ǿaleyhime’s-selāmuñ bād-ı nesįm ile meşām-ı cānına irişüp dįde-i 

remed-dįdesi rūşen olduġı gibi (37) nām-ı Şemsüddįn ile daħı benüm cānım ķalb 

                                                
1286 Bu beyitler Mesnevi’de bulunamadı: Cömertlik denizinde yok oldum, kayboldum. Benim bu 
halimden ancak dost anlar. Bundan daha öte bir söz yok. Bu işe hevesin varsa çalış. 
1287 Nimeti vereni anmak nimetin şükrünü eda etmektir. 
1288 Nimete şükreden onu açıkça yapsın. 
1289 Yusuf 12/94: “...Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf'un kokusunu alıyorum…” 
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sūzān ve çeşm giryān olduġı ĥālde nefeĥāt-ı viśāl-i lā-yezālįden vezān olan nesāyim-i 
verd-i müşāhedāt-ı (38) ebedį mübeşşerātıyla rāyiĥa-i pįrāhen-i Yūsūf-ı maǾnevį 

istişmāmından ĥayāt-ı cāvįd bulmışdur veyāħud bu beyt-i şerįfde olan cāndan murād 

Ĥusāmüddįn Çelebį (39) olup ve pįrāhen-i Yūsuf Şems-i Tebrįzį ķuddise sırruhunuñ 

vücūd-ı şerįflerinden müsteǾār ola ve būydan murād ،الا فتعرضوا  (40) ا ن لربكم في ا يام دهركم نفحات
1290النفحات الرحمن  ĥadįŝ-i şerįfi feĥvāsınca Şems-i Tebrįzį ĥażretlerinden ifāđa buyurılan 

nefeĥāt-ı ceźbe-i raĥmānį ve nesemāt-ı muĥabbet-i rabbānį (41) olup ĥażret-i 

Mevlānā ķuddise sırruhu revāyiĥ-i laŧįfe-i yūsuf-i ĥaķįķįden mübeşşir-i śādıķ ve 

Ĥüsāmüddįn Çelebį YaǾķūb-veş Ǿāşıķ olduġına işāret buyururlar. [48b] (1) YaǾnį 

elĥāletü hāźihi rūĥuma hem-nefes olan Ĥüsāmüddįn Çelebį’nüñ dest-i muĥabbeti 

dāmen-i himmetim ŧutmışdur, zįrā cān yūsufunuñ mažhar-ı cemāli olan bu beşįr-i 

śādıķdan (2) feveĥāt-ı miskiyye-i nūrānį istişmām itmişdür dimek olur. Pes ĥażret-i 

Mevlānā’nuñ kemāl-i iştiyāķından kendü nefsine ħiŧāb idüp veyāħud Çelebį 

Ĥüsāmüddįn (3) bizden bu vechle iltimās eyledi ki deyü recāsını taķrįr idüp 

buyururlar ki,  

  آز برآی حق صحبت سالها [126-1]

Niçe yıllar Şems-i Tebrįzį ile mā-beyninde olan śoĥbet (4) ĥaķķı-çün  

  باز گو حالی آز آ ن خوش حالها [126-2]

Anuñ ħoş ĥāllerinden bir ĥālini girü söyle.  

  تا زمین و آ سمان خندآن شود [127-1]

Tā zemįn-i nefs ve āsümān-ı ķalb ve bilcümle (5) mülk ü melekūt kelimāt-ı 

ķudsiyyeñizüñ envār-ı rūĥiyyesinden mesrūr ve ħandān ve lemeǾān ve dıraħşān olup 

ĥattā 

  عقل و روح و دیده صد چندآن شود [127-2]

(6) Rūĥ u Ǿaķl-i maǾād ve dįde-i fu’ād yüz ol ķadar münşeriĥ ve ŧarab-nāk 

ola. Pes ĥażret-i Mevlānā ŧayyeballāhu enfāsehu Şems-i Tebrįzį ķuddise sırruhunuñ 

aĥvālinden bir remz (7) işǾārına vaǾd-i kerįm buyurup ve Çelebį Ĥüsāmüddįn kemāl-

i şevķ u muĥabbet ile anuñ taķrįri bābında istidǾā-yı Ǿināyet itmekle ĥażret-i Mevlānā 

                                                
1290 Allah’ın bu şu günlerinizde nefhaları vardır, dikkat edin ve o nefhalara hücum edin. 
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ħāśśeten Çelebį Ĥüsāmüddįn (8) ve Ǿāmme-i zümre-i ŧālibįni taĥrįż ve silsile-i 

Ǿışķların taĥrįķ içün ŧarįķ-ı ŧalebde ķadem-i śıdķların imtiĥānen buyururlar ki: Ey 

Ĥüsāmüddįn Çelebį!  

نی فی آلفنا [128-1] (9)   لا تکلفنی فا 

Taķrįr-i ĥāl-i Şemsüddįn’i baña teklįf eyleme, zįrā ben fenādayım Ǿilmen ve 

Ǿaynen ve ĥaķķen şuhūd-ı Ĥaķ’da ġayr-ı ĥaķ mütelāşį ve mużmeĥil olup (10)  ُكلُّ َمْن
1291َعَلْيَها فَان  َوَيْبقٰى َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجَلاِل َواْلِاْكَرامِ   feĥvā-yı kerįmesi üzre 1292فلا موجود الا هو وحده  sırrı keşf 

olup resm u vesm-i mā-sivāda beķā ķalmadı.  

  کلت آ فهامی فلا آ حصی ثنا [128-2] (11)

ǾUķūl ve fuhūma kelāl vāķiǾ oldı, anuñ medĥ ve ŝenāsı iĥśāsına ķādir 

degilim. mıśrāǾ: 

  خود شمار ا نجا بود کا خر بود
vefķınca (12) nihāyeti olmıyan Ǿināyāt-ı bį-ġāyāt śoĥbeti ben niçe taǾdād iderim? 

Zįrā maķām-ı fenāda güft ü süħanuñ maĥalli olmaz ve istihlāk-ı tecellį-i źātda baña 

ve Şemsüddįn’e ve saña (13) vücūd ķalmaz, imdi bu vechle maĥv-i maĥż-ı źāt-ı baħt 

iken  

ء قاله غیر آلمفیق  کل شی [129-1]   

Maķām-ı fenāda müstaġraķ ve bį-hūş ve ġayr-i müfįķ olan fānį her ne kim 

diye  

    آ ن تکلف آ و تصلف لا یلیق [129-2] (14)

Eger tekellüf eyleye ve eger taśallüf eyleye lāyıķ ve sezā degildür, yaǾnį 

vālihān-ı bādiye-i źevķ ve mestānekān-ı bāde-i Ǿışķ olan güm-geşteler (15) 

kendüligiyle söz söyleye veyāħud lāf u güzāf eyleye lāyıķ degildür. Tekellüf ve 

taśallüf bāb-ı tefeǾǾülden śįġa-i māżįdür, tekellüf ŧabǾda olmıyan bir şeyi kendüden 

(16) ižhār idüp ol şeyǿ içün zaĥmet çekmek ve taśallüf lāf ü güzāf itmek 

maǾnāsınadur. Bu beyt-i şerįfüñ iǾrābı budur ki “küll” mübtedā ve śıfatı “ve lā 

                                                
1291 Rahman 55/26-27: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi 
Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. 
1292 Bir olan O’ndan başka kimse yoktur. 
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yelįķ”, “ķāle” (17) ħaber olmaķdur ve “ķāle”de olan żamįr lafž-ı “külle” rāciǾdür. Pes 

ey Ĥüsāmüddįn Çelebį!  

  من چه گویم یک رگم هشیار نیست [130-1]

Ben ne söyleyeyim ki Ǿurūķumdan bir ŧamarım hüşyār degildür, (18) bā-

ħuśūś taķrįr u beyānı iltimās olunan  

  شرح آ ن یاری که آو رآ یار نیست [130-2]

Ol bir yārüñ şerĥidür ki aña yār u nažįr yoķdur. İmdi 1293و لکل مقام مقال   

 شرح آین هجرآن و آین خون جگر  [131] (19)

زمان بگذآر تا وقت دگر آین   

Bu cigerler ķān idici derd-i hicrānuñ şerĥini bu zamān-ı bį-hūşįde terk eyle 

tā kim bir vaķt-i (20) āħarda ĥālet-i śaĥvde fehm u idrāk olunacaķ Ǿibāret libāsın 

giydirüp maķāmāt-ı seniyyesinden söyleyim. ǾAŧŧār:  

 از این ا يينه ا ن ا يينه بنگر
 درون دل ببين یکتاست بنگر (21) 

 هر ا يينه در اين ا يينه یار است
 نمود صورت او صد هزار است

 ندارد مثل همتایی، مجويش
اينجا مگويشجز توحيد در ه ب (22)   

 ندارد مثل و مانندی ندارد
 حقيقت يار و پيوندی ندارد

ستنه تقليد است اين اعيان ذات  
ستصفات او فزون از هر صفات (23)  

 بصورت ليک در معنی همه نور
1294در اينجا يافت شيخی، گشت مشهور   

                                                
1293 Her sözün bir vakti vardır. 
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Neŝr: Ey ŧālib-i śādıķ ve sālik-i Ǿāşıķ! (24) Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu 

bu ebyāt-ı şerįfede bu maǾnāya işāret buyururlar ki Ǿalā vechi’l-ekmeliyye verāŝet-i 

Ǿāmme-i muŧlaķa-i velāyet-i Muĥammediyye’de olan (25) velįy-yi kāmil kendünüñ 

maķām-ı Ǿālį ve fenāǿ-i źātįden ŧāliblere lisān ile taǾbįr ve zebān ile taķrįr mümkün 

olmayup velākin ŧālib ŧalebinde śādıķ (26) ve cidd ve saǾyinde fāyiķ olıcaķ vücūd-ı 

ĥaķķānįyle fenādan beķāya ve maĥvden śaĥve geldikde rütbe-i seniyye-i 

źātiyyesinden mertebe-i mürįdįne tenezzül idüp (27) anuñ menzilinden ħaber virirler 

ammā ŧālibi daħı envāǾ-ı imtiĥān idüp her ne mertebe menǾ iderler ise ŧālib ŧalebinde 

meǾa ziyādetin ĥarįś ve müteşevviķ ve teşne-leb olup (28) bi’ż-żarūre söyletmek 

isterler. Pes ĥażret-i Mevlāna ŧaleb mertebesin daħı taǾlįm içün Çelebį Ĥüsāmüddįn 

lisānından Ǿalā ŧarįķ’il-ĥikāye buyururlar ki  

نی جائع [132-1] (29)   قال آ طعمنی فا 

Ķāyil Ĥüsāmüddįn ķuddise sırruhu olmaķ üzre didi ki “Yā Mevlānā! İĥsān 

ķıl beni ŧaǾāmlandur, zįrā ben gürisneyim  

  فعتجل فالوقت سیف قاطع [132-2] (30)

Ve baña eŧǾime-i leźįźe-i Ǿışķ ve maǾārifi ve ĥālāt-ı Şemsüddįni ıŧǾāmda 

Ǿacele eyle zįrā vaķt seyf-i ķāŧıǾdur, Ǿömr vaǾdeye (31) ķatılmaz.” Nitekim İmām 

ǾAlį kerremallāhe vechehu buyururlar: şiǾr:  

 مضى ا مسك الباقي شهيداً معّدلا 
شهید  كا صبحت في يوم  علی  

ن كنت بالا مس اقترفت اساءة فا    
 فثّن با حسان و ا نت حميد (32) 

 و لا ترج فعل الخير يوماً ا لى غد  
 فقيد لعّل غدا يا تي و ا نت فقید

 و يومك ا ن عاتبته عاد نفعه 
                                                                                                                                     

1294 Bu aynadan o aynaya bak, gönlün içine bak ve O’nun tek olduğunu gör. Bu aynada hep yâr vardır 
ve O, bin bir sûrete bürünür. O’nun eşi benzeri yok, arama ve O’nun tevhidinden başka şey konuşma. 
O’nun eşi benzeri yoktur. Hakikatte akrabası ve bağı yoktur. Bunlar taklit değil, zatın ayanıdır ve 
O’nun sıfatları her sıfatın dışındadır. Sûreti olsa da O mânâ’da hep nur ve ışıktır. O burada şeyhlik 
buldu ve meşhur oldu. (Heylâcnâme) 
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1295الي و ماضي الا مس ليس تعود (33)  
neŝr: Pes imdi vaķt seyf-i ķāŧıǾ oldıysa,  

رفیقصوفی آبن آلوقت باشد آی  [133-1]   

Śūfį ibnü’l-vaķtdür ey refįķ!  

  نیست فردآ گفتن آز شرط طریق [133-2] (34)

Ferdā dimeklik ŧarįķuñ şarŧından degildür, filĥaķįķa kemāl-i cūǾ ve Ǿaŧaşı 

olan śādıķ ferdāya nice ķatlansun?  

  تو مگر خود مرد صوفی نیستی [134-1] (35)

Meger sen ħod merd-i śūfį degil misin ki, mıśrāǾ:  

1296زمان بگذار تا وقت دگر این   

neŝr: dirsin? Ĥālimden ħod bilürsin ve derd-i derūnum (36) görürsün.  

  هست رآ آز نسیه خیزد نیستی [134-2]

Mevcūd olan şeyǿe nisye ve ferdādan yoķluķ ĥāśıl olur. Elĥāśıl ħayrı Ǿavķ 

ve teǿħįr itmek erbāb-ı kereme lāyıķ olmaz, (37) ħuśūśen ki mevcūd ola. Nažm:  

 ز فردا چند گویی ا خر ای دل
که امروز است هر مقصود حاصل   

  کسی کو واصل هر دو جهان است
 ورا امروز کل عین العیان است (38)

دهد دستات میاگر امروز وصل  
1297نباید دل تو را فردا در ا ن بست  

Neŝr: Ey müstemiǾ-i ķābil! Źünnūn-o Mıśrį ķaddasallāhu rūĥehu (39) merd-

i śūfįyi taǾrįf idüp buyururlar ki  الصوفیه ا ثروا الله تعالی علی کل شی و کان من ایثارهم ان اثروا علم الله علی علم

                                                
1295 Dünün adil bir şahit olarak geçti gitti, sana şahit olacak yeni bir gündesin. Dün bir kötülük ettiysen 
eğer, Hamd ederek bir ihsanda bulun. Hayır işini hiç yarına bırakma, Yarın gelir de belki sen 
kaybolursun. Gününü kınasan dahi faydası döner bana, geçen dün ise dönmez sana. 
1296 (Bu ayrılığı anlatmayı) başka zamana bırak. T.M. I/132; Y.K.M. I/131; 48b. 
1297 Ey gönül, bugün her şeyi elde edebileceğine rağmen ne zamana kadar yarını konuşacaksın? Her 
iki cihanın da vuslatına ermiş olan kişiye bugün gizli olan her şey açıktır. Bugün vuslata erişmek 
mümkünse yarına gönül bağlamak doğru olmaz.  
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1298( و ارادة الله علی ارادة نفوسهم40نفوسهم )  ve Seyyidü’t-ŧāyife, Cüneyd-i Baġdādį ŧayyeballāhu 

rūĥehu daħı buyururlar ki 1299به كو یحیی كالحّق عن كالتّصوف ان یمیت  (41) YaǾnį taśavvuf Ĥaķ 

teǾālā seni senden imāte ve ifnā ve kendü beķāsıyla iĥyā ve ibķā eylemekdür deyü 

buyurmışlar, zįrā merd-i śūfįnüñ eşyāda ķıyāmı [49a] (1) nefsi ile olmayup Ĥaķķ-la 

olur. Ve śūfį eşyāyı aǾvāż-ı mevǾūde içün terk itmez, belki aĥvāl-i mevcūde içün 

tārik olmaġla śūfį ibnü’l-vaķt olur (2) ve erbāb-ı źevķ-i sāyirān-ı meǾallāh olan 

sālikįne ibnü’l-vaķt ve fenā fillāh olan kāmilįne ebu’l-vaķt taǾbįr iderler.  

MaǾlūm ola ki vaķt žarf-i kevn (3) ve eŝer-i tekvįn içün ismdir ve kevn 

ĥudūŝ-i şeydür. YaǾnį ġaybiyyeden şehādete ħurūc iden şeyǿüñ zamān-ı žuhūrına 

Ǿinde’t-tekvįn ĥudūŝ taǾbįr olunup (4) baǾdehu ıśŧılāĥāt-ı śūfiyyede aĥvāl-i 

muǾayyeneden bir ĥālüñ ve tecelliyāt-ı ilāhiyyeden ħāśśeten bir tecellįnüñ žuhūruna 

ve ĥālde ve zamānda sālike ĥāżır (5) olan şeyǿe vaķt deyü ıŧlāķ itdiler. Pes eger ħayr 

u eger şer ve eger nefǾ u eger žarr ve eger maǾānį vü eger śuverden ĥālde ve zamānda 

her ne kim žāhir (6) olursa Ĥaķ’dan bilüp teslįm ve rıżāda ŝābit-ķadem ve rāsiħ-dem 

olmıyan vaķtüñ ĥükmüne Ǿārif olmaz. Pes Ǿārifler egerçi kesbine müteǾalliķ (7) olan 

şeyǿ daħı olur ise aĥkām-ı vaķtde mutaśarrıf ve müǿeŝŝirüñ müsteġraķ-ı şuhūdu olup 

ĥaķįķat-ı vaķte Ǿārif olurlar ve ĥālde ve zamānda (8) niǾam-ı žāhire ve bāŧıne-i 

rabbānįyeden olan ĥālāt ve maķāmāt ve Ǿulūm ve idrākāt ve maǾārif ve 

mübeşşirātdan her ne inǾām ve iĥsān olur ise (9) Ǿārifįn aña mülāzim olup ħāŧırların 

māżį ve müstaķbele taǾlįķ itmezler. Zįrā Ǿulūm u aķvāl ve aǾmāl u efǾāl ve maķāmāt 

u aĥvālden vaķt-i ĥāżırda (10) tedārük olunmayup fevt olana irişilmez. Felihāźā vaķt 

ıŧlāķı mevcūd içün ŝābit olup vaķt-ı māżį ĥāśıl ve hįç-kes aña vāśıl olmaz. (11) Aña 

bināǿen  ٌ1300الوقت سیٌف قاطع  dinilmişdür.  

İmdi merd-i śūfį oldur ki vaķt-i ĥāżıruñ ķadrini Ǿārif olup vaķti fevt itmeye 

lākin ķable’t- (12) temkįn ve’l-ġınā erbāb-ı sülūk ŧavrdan ŧavra ve ĥālden ĥāle naķl 

idüp ĥareket ve seyri beyne’t-tekevvün ve’t-televvün olduġıçün ibnü’l-vaķt dinilür. 

(13) Ammā ĥudūd u emkine ve ķuyūd-i ezmineden ħalāś olup fenā fillāha taśaddį ve 

beķā billāha temeddį eyleyen Ǿārif-i kamil ve vāķıf-ı vāśıl ĥaķįķat-ı vaķti (14) iĥāŧa 

idüp ol kāmil ve mükemmil vaķtüñ ĥükmünde olmayup belki vaķt anuñ ĥükmünde 

                                                
1298 Sufiler Allah’ı her şeye tercih ettiler, bu îsar duygusundandır ki Allah’ı bilmeyi kendilerini 
bilmeye tercih ettiler, aynı şekilde Allah’ın iradesini kendilerininkinden önde tuttular. 
1299 Tasavvıf seni Hak ile öldürür ve onunla diriltir.  
1300 Vakit kesici kılıçtır.  
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olmaġla her vaķitde ve her ne maĥalde olur ise keyfe mā yeşā’ (15) mutaśarrıf-ı vaķt 

olduġı-çün aña ebu’l-vaķt dirler ve śāĥibü’z-zamān taǾbįr iderler.  

Ey Ǿāşıķ-ı śādık! Çelebį Ĥüsāmüddįn ĥażret-i Mevlānā’ya (16) bu vechle 

niyāz iderler ki, mıśrāǾ:  

1301الّدین، مولانای ماای جلال  
Neŝr: Cenāb-ı şerįfüñiz ħod keyfe mā yeşā’ vaķtüñ mutaśarrıfı ve zamānuñ 

śāĥibisin ve bu (17) Ǿabd-i faķįrįn senüñ gibi bir śāĥib-i zamānuñ ibn-i vaķti bir 

müstemendim, beni ferdāya ve naķd var iken vaǾdeye śalma. beyt:  

Taśarrufda olan ferdāya śalmaz  

(18) Şeb u rūz ile olan aya śalmaz 

MaǾarif güldürür çiçekleri ķāl 

Velāyet naķd-i maǾnįdür daħı ĥāl 

neŝr: deyü ilĥāĥ itmekle ĥażret-i Mevlānā (19) tekrār cevāb virüp  

  گفتمش پوشیده خوشتر سر یار [135-1]

Cān meŝābesinde olan Çelebį Ĥüsāmüddįn’e didüm ki yārüñ sırrı pūşįde 

olmaķ (20) ħoş-terdür.  

  خود تو در ضمن حکایت گوش دآر [135-2]

Sen ħod Ǿārifsin, sırr-ı yāre żımn-ı ĥikāyetde ķulaķ ŧut ve ķıśśadan maķśūd 

olan maǾānįyi (21) iźǾān it. Zįrā,  

  خوشتر آ ن باشد که سر دلبرآن [136-1]

Ħoş-ter oldur ki dilberlerüñ sırrı  

ید در حدیث دیگرآن [136-2]   گفته آ 

Ġayrılaruñ ĥadįŝinde (22) söylenmiş gele. YaǾnį ey Ĥüsāmüddįn Çelebį sen 

ħod yār u hem-dem ve mūnis ve maĥremsin lākin nā-maĥremler sırr-ı yāre vāķıf 

olmamaķ içün ŧarįķ-ı aĥsen (23) ve üslūb-ı müstaĥsen oldur ki maĥbūb-ı ĥaķįķįnüñ 

ĥālāt u maķāmtı ġayrıların ĥikāyesinde söylene ve ķar üzerinde yürinüp iz 

                                                
1301 Ey Celâlüddîn, bizim Mevlânâ’mız... 
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görinmeye. İmdi (24) ĥażret-i Mevlānā bu ebyāt-ı şerįfede ŧarįķa-i kümmeli beyān 

idüp serverān-ı ŧarįķat ve reh-nümāyendegān-ı ĥaķįķat olanlar kendü aĥvāl ve 

maķāmātından (25) söylemek murād buyursalar kendülerine isnād itmeyüp belki 

ġayrılaruñ kelimāt-ı ķudsiyyelerin naķl idüp anuñ żımnında kendü maķāmāt-ı 

rūĥiyyelerin (26) işǾār iderler. Nitekim Meŝnevį-i Şerįf’de derc olunan maǾānį-i 

ķudsiyye ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhunuñ ĥālāt-ı seniyyeleridür. Pes Çelebį 

Ĥüsāmüddįn (27) tekrār niyāz eyleyüp  

 گفت مکشوف و برهنه بی غلول  [137]

  بازگو دفعم مده آی بوآلفضول

 Didi ki “Yā Mevlānā! Sırr-ı yāri mekşūf ve bürehne (28) ve bį-ġıll u ġış ve 

āşikāre ve vāżıĥ söyle, ey fażįletler śāĥibi beni defǾ itme ve luŧf u iĥsān eyle.”  

که من پرده بردآر و برهنه گو [138-1]   

 (29) Cemāl-i yārdan fażla-i ķınāǾ ve sırr-ı imtināǾı refǾ idüp Ǿuryān ve 

Ǿıyān söyle ki  

نخسبم با صنم با پیرهن  می [138-2]   

 Ĥįn-ı vuślat-ı yārda pįrāhen ile (30) yatmazam. Elĥāśıl hetk-i estār ve keşf-

i esrār ķıl, bu Ǿāşıķ-ı āvāre ve derd-i yār ile bįçāre bir vechle menǾ olunmaz ve Ǿöźr 

ve bahāne ķabūl eylemez ve mecāz (31) ve kināye istemez. Nažm:  

بینم کنون اینجا و ا نجانمی  
 مرا بنمود اینجا ذات پیدا

 کجا شد جملگی تا باز دانم
 بگو با من که تا هم راز دانم

 اناالحق گوی تا مانند منصور (32)
اینجا جوهر نوربرافشان اندر   

ای تواناالحق گوی چون حق دیده  
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1302ای توحقیقت نور مطلق دیده  
 (33) İmdi recā iderim ki ķamįś-i teşbįhāt ve pįrāhen-i temŝįlātı cemāl-i yār-

ı bį-nažįre perde itmeyesin didikde ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu cevāb virüp  

ان شود آو در عیانگفتم آر عری [139-1] (34)   

Ey Ĥüsāmüddįn Çelebį gerçi baña bu teklįfi idersin lākin ol yār-ı bį-hemtā 

eger Ǿıyān-ı Ǿuryān olur ise  

  نی تو مانی نی کنارت نی میان [139-2] (35)

Ne sen ķalursın ne kenār ķalur ne miyān ķalur. Nažm:  

 نشاید کشف جانان ناتوان را 
 کسی باید که در بازد جهان را 

 به یک ره دست از جان برفشاند (36) 
 به جز جانان کسی دیگر نماند 

 فنای خود لقای دوست بیند
 بقای جان بقای دوست بیند

 به جز حق هیچ کس واقف نبودست (37) 
1303که این اسرار از دیدار بودست  

neŝer: YaǾnį sırr-ı Şemsüddįn’den murād Şems-i Tebrįzį mažhar-ı envār-ı 

tecellį-i źāt (38) olduġı cihetden sırr-ı vaĥdet-i muŧlaķadur ki Ǿıyān olursa ber-

mūceb-i  ُ1304ُكلُّ َشْیء  َهالٌِك اِلَّا َوْجَهه  ġayruñ vücūdu ķalmaz. Ve ol ebed mütteĥid (39) olup 

kenār u miyān olmaz. Bu taķdįrce, beyt:  

ستکین کس نگفتهچه گویم این بیان   

                                                
1302 Artık burası ve orası diye bir şey görmüyorum ve mekandan kurtuldum. Artık O’nun zâtı bana 
âşikâr oldu. Bunların tamamı nereye gitti biliyorum, bunları bana söyle ki sırrı bileyim. Sen Mansur 
gibi enelhak söyle ve Nûr’un Cevherini (Cevherüzzât’ı) burada saç. Sen hakkı görmüşsün, enelhak 
söyle. Sen hakikatte mutlak nuru görmüşsün. (Cevherüzzât) 
1303 Cânân’ı görmek güçsüze revâ değildir, bu iş için dünyasını kaybetmeye hazır olan biri lâzım. Öyle 
biri ki, hemen canından vazgeçer ve Cânân’ından başkası kalmaz. Kendi yok oluşunu dosta vuslatta 
görür canın bekasını Dostu’n bekāsında bulur. Hak’tan başkası vakıf olmamıştır ve bu sırlar senin 
didarındandır.  
1304 Kasas 28/88: “...O'nun zatından başka her şey yok olacaktır…” 



 

500 

1305ستُدرِ اسرار زین سان کس نسفته   
neŝr: İmdi ey Ĥüsāmüddįn Çelebį, nažm:  

 چو طالب را طلب ا مد پدیدار (40)
قدر خویش اسرارهبیابد او ب  

 ادب را دوست دار و با ادب باش
1306قدر خویش دائم در طلب باشهب   

(41) dimişler. Sen daħı  

رزو می [140-1] آندآزه خوآه خوآه لیک  آ    

Ārizū ve murād iste lākin ĥadd u endāze ile iste, istiǾdāduñ mertebesin dile 

zįrā [49b] 

  بر نتابد کوه رآ یک برگ کاه [140-2] (1)

Bir berg kāh, kūh-ı Ǿažįm ĥamline ŧāķat getürmez, biz ħod herkesüñ 

istiǾdādını bilürüz ve ŧāķati olmıyana bār-ı ŝaķįli taĥmįl itmeziz.  

 غذای هر کسی داند طبیب او (2)
 دهد مر هر کسی اینجا نصیب او

 به قدر هر کسی رحمت کنم من
1307نه همچون دیگران زحمت کنم من  

(3) Bu ħod maǾlūmdur ki  

  آ فتابی کز وی آین عالم فروخت [141-1]

“Āfitābį”de olan “ya” ĥikāyet içün olmaķ münāsibdür. YaǾnį āfitāb ki bu 

cihān anuñ nūrundan (4) münevver olmışdur ve źerrāt-ı cihān andan neşv u nemā 

bulmışdur maǾa hāźā  

                                                
1305 Ne söyleyeyim? Bunu kimse söylememiştir. Kimse sırlar incisini böyle delmemiştir. 
(Cevherüzzât) 
1306 Talib’e talep belli olunca o kendi kadar sırlara vakıf olur. Edebi sev, edepli ol ve kendin kadar hep 
talep et. (Cevherüzzât) 
1307 O, tabiptir. Herkesin gıdasını bilir ve herkese nasibini verir. Ben herkes kadar rahmet ederim ve 
diğerleri gibi zahmete düşürmem. (Cevherüzzât) 
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  آندکی گر پیش آ ید جمله سوخت [141-2]

Eger āfitāb-ı āsümān-ı çārum medārından miķdār-ı ķalįl (5) ilerü gelse 

cümle Ǿālemi yaķardı veyāħud cümle Ǿālem yanardı, zįrā “sūħt” kelimesi lāzım ve 

müteǾaddį daħı olur. Pes āfitāb-ı ĥaķįķat daħı Ǿale’s-seviyye keşf-i sübuĥāt-i (6) 

vech-i cemāl eylese muĥdeŝāt ve ekvāndan bir şey ķalmıyup muĥteriķ ve müstehlek 

olurdu, kemā ķāle Ǿaleyhisselām  ّ( ما انتهى ا ليه بصره من 7ور ولو كشفها لا حرقت سبحات وجهه )حجابه الن
1308خلقه  ve henūz beşeriyyetden ħalāś olmayup belki mertebe-i melekiyyetden daħı 

teraķķį itmedikçe fevķıyyet ŧalebiyle derece-i istiǾdādından ilerü (8) teķarrub dilese 

ŧāķat getürmeyüp muĥteriķ olmaķ muķarrerdür nitekim leyle-i miǾrācda Nebiyyü’l-

hāşimį Ǿaleyhi śalevātullāhi ve selāmuhuya ĥażret-i Cibrįl-i Emįn انملًة  (9) لو دنوت
1309لاحترقت  deyü ħaber virmişdür. İmdi benüm cānım menzilesinde olan Ĥüsāmüddįn 

Çelebį! Sen daħı Ǿacele idüp  

ریزی مجوی  فتنه و آ شوب و خون [142-1]   

Fitne vü āşūb (10) ve ihrāķ-ı dimā isteme,  

  بیش آز آین آز شمس تبریزی مگوی [142-2]

Şems-i Tebrįzį’nüñ ĥaķāyıķından bundan ziyāde veyāħud bundan ilerü söz 

söyleme. Keşf-i esrār (11) ve hetk-i estār olur ise niçe fitneler olur ve ķanlar dökilür, 

başlar kesilür. Nažm:  

راه شرع رو چون انبیا توهب  
 که تا باشی یقین اولیا تو

راه شرع رو تا راز بینیبه (12)  
 که در عین شریعت راز بینی

راه شرع ایشان رو که ناگاهبه  
شکی دیدار اللّهبیابی بی  

شرع بردارد زصورتحجابت  (13)  

                                                
1308 Onun hicabı nurdur. Eğer açarsa onun veçhi yaratılanlardan ona bakanları yakar bitirir. Ve 
yarattiklarindan hiçbirinin gözü onu görmez. 
1309 Bir parmak boğumu kadar yaklaşsan yanarsın. 
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 وجودت پاک گردد از کدورت

 ز تقوی یاب اینجا راز پنهان
شک ذات رحمانکه تقوی هست بی  

 درون را پاک کن زا لایش تن (14)
 که تا ا یینه گردانی تو روشن

 بطون تو پُر اسرار الهی است
 مثال جوهر و دریا و ماهی است

 صفات بحر بنگر در درونت (15)
رهنمونتصدف در جوهر اینجا   

 فنا شو تا بقا یابی سراسر
1310اگر مرد رهی از خویش برَخور  

(16) Ey müstemiǾ-i ķābil! Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu bu ebyāt-ı 

şerįfede Çelebį Ĥüsāmüddįn ĥażretlerine vech-i meşrūĥ üzre ħiŧāb idüp buyurduķları 

Allāhu aǾlem (17) ya budur ki kemāl-i fenāya nevǾan henūz Ǿadem-i istiǾdādların 

görüp anları maĥv u fenā mertebesinden menǾ buyurmışlar veyāħud Çelebį 

Ĥüsāmüddįn’i muħāŧab idüp (18) üslūb-ı ĥakįm üzre sāyir ŧālibleri irşād buyururlar, 

zįrā keşf-i esrār bir ħilǾat-i maǾnevįdir kim her ķāmete sezāvār degildür ve mürşidān-

ı rāh-ı ĥaķįķat olan (19) serverān-ı ŧarįķat min Ǿindillāh ŧālibleri ħāśśeten daǾvet içün 

mebǾūŝ olup Ǿibādullāhı Ĥaķķ’a daǾvet iderler ve herkese istiǾdādı mertebesinden 

(20) rū-nümā olurlar. Pes Ǿādetullāh bunuñ üzerine cārįdür ki ħalķ-ı cihān iki fırķa 

olup birisi muǾtaķid ve bir gürūhu münkirįndür. Gerçi münkire her ne (21) mertebe 

libās altında daħı söylense anlarda cevher-i iǾtiķād olmadıkça iǾtimād itmezler 

velākin, nažm:  

 تو منما تاج خود با هر لئیمی

                                                
1310 Sen enbiya gibi şeriat yolundan git ki evliyadan olasın. Şeriat yolundan git ki göresin ve şeriatte 
sırları idrak edesin. Onların şeriatının yolundan git ki birden bir şüphesiz Allah’ı bulasın. Şeriat örtünü 
yüzünden kaldırır ve vücudun bulanıklıktan kurtulur. Burada takvadan gizli sırları bulursun. Takva 
şüphesiz Rahman’ın zatıdır. İçini tenin kirinden temizle taki aynayı aydınlatasın. Senin için ilahi 
sırlarla doludur, denizdeki inci ve balık misali gibi. İçinde deniz sıfatlarını gör, bu yolda sadefteki inci 
rehberin olsun. Baştan ayağa bekaya ulaşmak için fena yoluna gir ve yolun eri isen bunu yap ve 
kendinden vazgeç. (Cevherüzzât) 
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1311مکن چون خویشتن صاحب کریمی    
(22) vefķınce anlara ĥaķįķatden kelimāt söylemek ĥarāmdur zįrā münkirlerde dįde-i 

iǾtiķād yoķdur, aña bināǿen enbiyā ve evliyāyı kendülere ķıyās idüp kelimāt-ı (23) 

ķudsiyelerine iǾtiķād itmezler. Ve bu daħı muķarrerdür ki zamānlarda mevcūd olan 

evliyāullāhı inkār idenler enbiyā Ǿaleyhümü’s-selām zamānında daħı bulunsalar, girü 

śıfat-ı (24) inkār ile merǿį olurlardı. imdi, Meŝnevį:  

ی افهام خلقای دریغا عرصه  
1312ا مد ندارد خلق حلقسخت تنگ   

neŝr: mıśdāķınca herkesüñ esrār-ı ĥaķįķat iźǾānına (25) istiǾdādı yoķdur ve biĥār-ı 

Ǿilm-i ledünnį emvācı olan maǾārif-i ilāhiyye ve tecelliyāt-ı rabbāniyyeye ĥadd u 

ġāyet olmadıysa ber mūceb-i  ََربّٖى لََنِفَد الَْبْحُر قَْبَل اَْن تَْنَفَد َكلَِماُت َربّٖى َولَْو ِجْئَنا  (26) اتِ قُْل لَْو َكاَن الَْبْحُر ِمَداًدا لَِكلِم
1313بِِمثْلِٖه َمَدًدا   

  آین ندآرد آ خر آز آ غاز گوی [143-1]

Bu esrār-ı nā-mütenāhį ġāyet ŧutmaz, ĥikāyetüñ ibtidāsından söyle  

  رو تمام آین حکایت باز گوی [143-2] (27)

Yüri ĥikāyetüñ tamāmını girü şerĥ u beyān eyle kim erbāb-ı fıŧnat bu 

ĥikāyenüñ żımnında Şems-i Tebrįzį ile bizüm beynimizde (28) olan esrārı fehm u 

idrāk ideler, zįrā ŧabįb-i ilāhįden murād Şems-i Tebrįzį ve ŧabįbān-ı muķallidāndan 

murād irşāda ķudretleri olmıyan erbāb-ı (29) lāf u güzāfdur deyü Ǿāşıķ-ı kenįzek olan 

şāh ve ŧabįb-i ilāhį ile kenįzeküñ ĥāline şurūǾ buyururlar ki,  

جهت دریافتن رنج کنیزک( 52با کنیزک )خلوت طلبیدن آ ن ولی آز پادشاه   

Ol ŧabįb-i ilāhį olan velįy-yi kāmil cāriyenüñ rencini añlamaķ içün 

pādişāhdan kenįzek ile ħalvet olmasın ŧaleb eyledügidür.  

  گفت آی شه خلوتی کن خانه رآ [144-1] (31)

                                                
1311 Sen tacını her alçak kişiye gösterme ve kendine davrandığın gibi herkese cömert davranma. 
(Cevherüzzât) 
1312 Ne yazık ki insanların kavrayış alanı çok dar. İnsanlarda boğaz yok. T.M. III/13; Y.K.M. III/13. 
1313 Kehf 18/109: De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da 
ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi." 
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Ŧabįb-i ilāhį pādişāha ayıtdı: “Ey şeh! Ħāneyi ħalvet eyle,  

بیگانه رآدور کن هم خویش و هم  [144-2]   

Bir vechle ħalvet ki hem (32) kendüñi ve hem bįgāneyi ħāneden dūr eyle.”  

  کس ندآرد گوش در دهلیزها [145-1]

“Dehlįzlerde kimse ķulaķ ŧutmıya,  

  تا بپرسم زین کنیزک چیزها [145-2]

tā ki bu kenįzekden baǾżı (33) nesneler suǿāl idem.” Pes pādişāh emre 

imtiŝāl idüp  

 خانه خالی ماند و یک دیار نی  [146]

 جز طبیب و جز همان بیمار نی

Ħāneyi taħliye itdi, ŧabįb ile (34) bįmārdan ġayrı ferd ķalmadı.  

MaǾlūm ola ki ĥażret-i Mevlānā ķāyide-i istirşādı beyān idüp buyururlar ki 

mürşid-i kāmilden ŧālib-i feyż olan Ǿāşıķlara (35) lāzımdür ki ĥūżūr-ı mürşide varup 

emrāż-ı nefsāniyyenüñ izālesine Ǿilāc istedikde Ǿallāme-i Ǿaśr daħı olursa žāhiren ve 

bāŧınen cümle bildiklerin unudup ŧıfl-ı ebced-ħˇān (36) meŝābesinde ola, belki keşf 

ve kerāmeti daħı olursa ķumār-ħāne-i Ǿışķda oynayup ütdüre ve kevneynden ķaŧǾ-ı 

Ǿalāķa idüp mā-sivallāhı cümleten ķalbinden ŧarĥ eyleye, (37) vech-i pįrden ġayrı 

ķıblesi ķalmayup hevāsı ķıblesinden rücūǾ idüp kaǾbe-i ĥaķįķat olan nažar-ı pįre 

müteveccih ola ve mirǿāt-ı ķalbini mişkāt-ı pįre muķābil (38) ve cįd-i iħtiyārın dest-i 

taśarruf-ı pįre teslįm idüp bį-ġıll u ġış kemāl-i ĥüsn-i iǾtiķād ve ħulūś-ı ķalb ile 

maķām-ı rıżāda rāsiħ-ķadem olup kendüsi (39) daħı aradan çıķa ĥattā ĥaķįķat-ı ħalvet 

ĥāśıl olduķda mürşid-i kāmil daħı teveccüh-i Ĥaķķ’ı taǾlįm idüp şerāb-ı Ǿışķ-ı ilāhįyi 

nūş itdikde emrāż-ı nefsāniyye (40) her ne ise žuhūra gelüp Ǿilācında siĥr-i ĥelāl 

göstere ve min baǾd žāhiren daħı ħalvet idüp aġyār ve ecnebįden ictināb eyleyüp 

śūreten ve maǾnen (41) göñül ĥālinden mufāraķat itmeye. Nitekim ĥażret-i Mevlānā 

ķuddise sırruhu ile Şems-i Tebrįzį beyninde vāķiǾ olan aĥvāl muķaddime-i kitābda 

menāķıb yazılduġı maĥalde [50a] (1) tafśįl ve beyān olunmışdur.1314 İmdi çün ki 

                                                
1314 Bkz 8b. 
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pādişāh daħı ħāne-i ķalbi mā-sivādan taħliye idüp kenįzek-i nefsini ŧabįb-i ilāhįye 

teslįm eylediyse ol velįy-yi kāmil daħı kemāl-i şefaķat ve rıfķ-la (2) fetĥ-i kelām idüp  

  نرم نرمک گفت شهر تو کجاست [147-1]

Mülāyemet ve mülāŧafet ve ķavl-i leyyin ile “Senüñ şehrüñ ķandedür?” didi. 

YaǾnį mebdeǿ-i ĥaķįķį ve vaŧan-ı aślįden söz açdı.  

  که علاج آهل هر شهری جدآست [147-2] (3)

“Zįrā her bir şehrüñ Ǿilācı ve her bir vilāyetüñ bir hevāsı ve her ŧabįǾatüñ 

başķa bir devāsı vardur,” didi.  

  و آندر آ ن شهر آز قرآبت کیستت [148-1]

(4) “Ve ol şehirde ķarābetden saña kim vardur?”  

  خویشی و پیوستگی با چیستت [148-2]

“Senüñ ķarābet ve ıttıśālüñ ne şeyǿ iledür?” YaǾnį ħˇįşāvend-i rūĥāniyye ve 

teǾalluķāt-ı cismāniyyeden (5) ķalbi neye müteǾallıķ olduġın istifsār idüp aĥvāl-i 

derūna muŧŧaliǾ ola, pes bu meźkūrātı suǿāl idüp  

  دست بر نبضش نهاد و یک به یک [149-1]

Ol ŧabįb-i ilāhį (6) dest-i ferāset ve yed-i kerāmeti kenįzek-i nefsin nabż-ı 

kelimātı üzerine ķodı ve bir bir  

    پرسید آز جور فلک  باز می [149-2]

Feleküñ cevr ve siteminden kenįzeke girü suǿāl eyledi. (7) Yek be yek lafżı 

mıśraǾ-ı ŝānįye muķayyeddür. MıśrāǾ:  

Bilmedügi yer mi vardur, lįk sorar ķancaru? 

MaǾlūm ola ki erbāb-ı źevķ u vicdān taĥķįķ idüp buyururlar ki mecmūǾ-i (8) 

ervāĥ ķırķ gürūh olup dört fırķası Ǿālem-i śūrete tenezzül itmeyüp mücerredātdur 

nitekim muķaddimede beyān olunmışdur.1315 Ve dört firķası daħı (9) bi-emrillāhi 

teǾālā Ǿālem-i śūrete tenezzül idüp mažhar-ı cemāl olan ervāĥ-ı enbiyā ve mürselįn 

                                                
1315 Bkz. 19a 
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ve evliyā vü Ǿārifįn ve müǿminįn ve śādıķįndür. Baķiyye ķalan otuz (10) iki gürūhu 

mažhar-ı ķahr ve celāl olan ervāĥ-ı münkirįn ve münāfıķįn ve küffār ve müşrikįndür. 

Ve firķa-i erbeǾa-i ŝānįden olan baǾżı ervāĥ taĥśįl-i kemālāt (11) içün śūret u eşbāĥ 

ve Ǿālem-i nāsūte inzāl olunduķda baǾżı Ǿavārıż-ı nefsāniyye ve ālāyiş-i dünyeviyye 

ile muħtellü’l-ĥāl ve müşevveşü’l-bāl olup (12) lākin cüzǿį işāret ile ĥaķįķat-ı 

aśliyesine raġbet idüp izāle-i emrāż-ı nefsāniyye içün ŧālib-i dermān olup ve ŧabįb-i 

ĥāżıķ ele getürmege (13) saǾy ve kūşiş idüp śabr ve ķarāra mecāli ķalmaz. Pes 

mürşid-i kāmil ve velįy-yi mükemmil ŧāliblerüñ vech-i meşrūĥ üzre gelişine nažar 

idüp aña göre terbiye (14) ve irşād ile teķayyud iderler. Anlar daħı istiǾdādlarınca 

müsterşid olurlar. Ammā mažhar-ı ķahr u celāl olan otuz iki fırķa ķābil-i irşād 

olmayup (15) ĥattā bir ŧarįķ-la mürşidüñ śoĥbet-i şerįflerine dāħil olup ve keyfiyyet-i 

muĥabbet ile müteǿeŝŝir daħı olursa gerçi feyyāżda buħl yoķdur lįkin taķdįr-i lem 

yezelįden Ǿināyet-i ezelį (16) sebķ itmemekle lā-büdd kendü cinsine meyl idüp 

bilāħire aśline rücūǾ ider. Pes mürşid-i kāmil o maķūlenüñ terbiyesiyle teķayyüd 

itmeyüp kendü ĥāline terk ider (17) ammā Ǿadem-i teķayyüdünden daħı hįç ferd āgāh 

olmayup keşf-i esrār eylemez. Ve Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā bu sırrı vech-i ekmeliyyet 

üzre vāriŝ-i ĥaķįķat-ı Muĥammediyye olan (18) ħulefāsına bildirüp ġayrlar vāķıf-ı 

esrār olmaz. anuñçün her daǾvā eyleyen mürşid degildür dirler. Ve aña bināǿen 

erbāb-ı sülūke tenbįh ve teǿkįd idüp aĥvāl-i ŧarįķatden (19) ecnebįye fetĥi kelām 

itmeyesiz dirler. Zįrā erbāb-ı ŧarįķate her ne żarar irişürse nā-ehl ve nā-müsteǾidde 

keşf-i rāz itmekden irişür. İmdi ŧabįb-i ilāhį (20) kenįzeküñ nabżın ŧutup şehr u 

vaŧanından ve aķrabā ve teǾalluķātından suǿāl eyledi deyü ĥażret-i Mevlānā ķuddise 

sırruhu bu maǾnāya işāret buyururlar. Pes ke-enne (21) bir sāǿil suǿāl ider ki mürşid-i 

kāmil mürįdüñ Ǿālem-i ervāĥdan gelişin müşāhede iderken ve ŧabįb-i ilāhį daħı kāmil 

ve mükemmil iken bā-ħuśūś ĥįn-i mülāķātda (22) pādişāh “Her müşkilāt-ı bį-ķįl u ķāl 

senden ĥall olur ve her suǿālüñ cevābı senüñ cemāl-i bā-kemālüñdür.” dimiş iken 

marįżü’n-nefs olan ŧālibüñ emrāż-ı bāŧınesini (23) teşħįśe bu ķadar tecessüs ider mi 

didikde suǿāl-i muķaddere cevāb ŧarįķi üzre buyururlar ki  

  چون کسی رآ خار در پایش جهد [150-1]

Gerçi emrāż-ı maǾneviyye ġāliben ŧabįb-i Ĥaķķānį ve mürşid-i (24) 

Rabbānįye ħafį degildür lākin baǾżı emrāż-ı maǾneviyyenüñ farķı bi-ĥasebi’ś-śıfāt 

anlara daħı müşkil olur. Meŝelā bir kimesnenüñ ķademine ħār batsa  
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  پای خود رآ بر سر زآنو نهد [150-2]

(25) Kendü pāyını dizi üzerine ķor ve ħār-i cehendeyi cüst ü cū ķılur.  

جوید سرش  وز سر سوزن همی [151-1]   

Ve igne ucuyla ol ħāruñ başını arar  

    کند با لب ترش  نیابد میور  [151-2]

(26) Ve eger ser-i sūzen ile bulmazsa lebiyle ħāruñ batduġı maĥalli yaş 

eyler. İmdi ey sāyil!  

  خار در پا شد چنین دشوآر یاب [152-1]

Ayaķda olan ħār böyle düşvār buluncı (27) oldıysa  

  خار در دل چون بود وآده جوآب [152-2]

Dilde olan ħār nice olur, baña cevāb ver. İmdi ķalbde ħār-i mā-sivāyı 

bulmaķ ve anı dilden iħrāc itmege mürşid-i kāmil (28) ve mükemmil-i vāsıldan 

ġayrısı ķādir degildür. Pes evhām-ı ķāśıreye bir suǿāl daħı rū-nümā oldı ki velįy-yi 

kāmil daħı suǿāl itmedin çün ki bilmez biz daħı suǿāl iderāk niçün (29) bilmevüz? 

Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu ol suǿāle daħı cevāb virüp buyururlar ki  

 خار در دل گر بدیدی هر خسی [153-1]

Ħār-i dili eger her bir dūn ve ħas göreydi ve anı bulup (30) iħrāc ideydi,  

بودی غمان رآ بر کسی دست کی [153-2]  

Ġamlaruñ bir kimse üzerine ķaçan desti olurdu, yaǾnį her muķallid ve denį 

emrāż-ı ķalbiyyeye Ǿilāc ve göñülde olan ħārı (31) iħrāc edeydi hįç ferdüñ ķalbinde 

ġumūm-i mā-sivā ve hümūm-i hevā ve hücūm-ı ĥubb-i dünyā ķalmaz idi. Nitekim 

ĥukemā nāmında olan ħām-destler kenįzek Ǿilācında eyledikleri (32) saǾy-ı bį-hūde 

ve kūşiş-i bį-fāyideleri ħod mesmūǾuñ olmış idi. İmdi o maķūle bį-Ǿār ve ħar-

ŧabįǾatlerüñ miŝāli aña beñzer ki  

  کس به زیر دم خر خاری نهد [154-1]

Bir kimse (33) bir ħaruñ ķuyruġı altına bir ħār vażǾ ider,  



 

508 

جهد  خر ندآند دفع آ ن بر می [154-2]   

Ħar-i bį-idrāk anuñ defǾi ŧarįķini bilmez ve eleminden śıçrar ve çiftelerin 

atar ammā ne fāyide,  
تر زندبر جهد و آ ن خار محکم [155-1] (34)   

Ħar ķalķır ve ol ħār anı muĥkemrek urar, pes merkeb ķuyruġın ķıśup 

śıçraduķça ħār daħı muĥkem batup on mertebe elem virir. Pes,  

  عاقلی باید که خاری بر کند [155-2] (35)

Bir Ǿāķil gerekdür ki ħārı ħardan ķopara ve iħrāc idüp gidere.  

آز سوز و درد خر ز بهر دفع خار [156-1]   

Miskįn ħar ise berā-yı defǾ-i ħār (36) sūz u derd ve vecǾa ve ĥarāretden  

آندآخت صد جا زخم کرد  جفته می [156-2]   

Çifte atdı yüz yeri mecrūĥ ve zaħm-dār eyledi. YaǾnį çifteler urup taǾźįb-i 

ĥayvān bilā-fāyide (37) ķaldı. İmdi göñül ĥālinden bį-ħaber olan ġāfiller mādām ki 

ehl-i Ĥaķ olan merd-i Ǿāķiller ve mürşid-i kāmillere ser fürūǾ itmedikçe emrāż-ı 

nefsāniyye izālesine Ǿilāc bulamıyup (38) ve nāķıślar daħı devāsın bilmeyüp şeb u 

rūzın ķalķımaķ ve đarbı tevĥįd ve źikr eylemege śarf itse ve ayaġın yire ķaķmaķdan 

nasurlar bitse mā-sivā ħārını (39) pā-yı dilden iħrāca ķādir olmıyup ĥicābı bir iken 

yüz olur. Ve gitdikce Ĥaķ’dan baǾįd olup evhām u ħayāl bįşe-zārında āhū-yı cānı 

ecel şįrinüñ (40) pençesinde helāk olur. ammā nabż-ı ķalbini dest-i pįr-i kāmile 

teslįm itdikde ħāne-i dili ħas u ħāşāk-i mā-sivādan pāk u ŧāhir ve emrāż-ı 

nefsāniyyeden ħalāś (41) olup ĥayāt-i cāvįd bulur. Meŝelā:  

  آ ن حکیم خارچین آستاد بود [157-1]

Emrāż-ı maǾneviyyeyi bilüp derdlere devā ķılmaķda, mıśrāǾ:  

Ol ĥekįm-i ħār-çįn üstād idi 

[50b] 

 

زمود  زد جا به جا می  دست می [157-2] (1) آ    
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El urdı kenįzeküñ bir bir nabżın yoķlayup tecribe eyledi, yaǾnį dest-i 

himmet ve eydį-i kerāmetin ķoyup ferāset-i śaĥįĥa ile Ǿumūmen Ǿurūķ-ı ķalbin (2) 

tecessüs idüp teşħįś-i emrāża Ǿazįmet ve terbiye ve irşādına himmet eyledi. Şol 

vechle ki,  

  ز آن کنیزک بر طریق دآستان [158-1]

Ol kenįzekden bi-ŧarįķı’l-ĥikāyet  

   پرسید حال دوستان  باز می [158-2] (3)

Girü dostlaruñ ĥālini suǿāl eyledi. Zįrā 1316خليله فلينظر ا حدكم من يَُخالِل المرء على دين  

ĥadįŝ-i şerįfi mıśdāķınca herkesüñ aĥvāli ħullān (4) ve aśdiķā ve celįs ve 

aĥibbāsından maǾlūm olur. Çün ki kenįzek ol ŧabįb-i ĥāźıķ ve Ǿįsį-dem-i müşfiķdan 

kendüye envāǾ-i luŧf u merĥamet müşāhede eyledi,  

گفت فاش  ها می  آو قصهبا حکیم  [159-1]   

(5) Ol kenįzek ĥekįme āşikāre ķıśśalar söyledi,  

آجگان و شهر تاشو آز مقام و خ [159-2]   

Kendü maķāmından ve ħˇācelerinden ve eŧrāf-ı şehrden ĥikāyeler eyledi. 

“Tāş (تاش)” (6) tā-yı müŝennāt-ı fevķāniyye ile, Çaġtay lisānında şehrüñ eŧrāfına dirler 

ve lisān-ı Fürs üzre iki kimse bir nesneye mensūb olsa, meŝelā dįn-tāş, meźheb-tāş 

(7) ve ŧarįķ-tāş ve ħˇāce-tāş ve şehr-tāş dirler. İkisi bir dįnde ve bir ŧarįķde ve bir 

efendi ķulu ve bir şehrlü dimek olur. MaǾnā-yı aħįrde şehr ile tāş meyānında (8) vāv-

ı Ǿāŧıfa olmaz. Ammā vāv-ı Ǿāŧıfa teħallül itdikde maǾnā-yı evvel fehm olunur. Ve 

baǾżı nüsħada tāş yerine bā’-i muvaĥĥide ile “bāş (باش)” vāķiǾ olup ol taķdįrce 

maķām (9) ve şehrinden ve şehirde olduġından ĥikāyet eyledi dimek olur. Pes ŧabįb-i 

ilāhį  

دآشت گوش  سوی قصه گفتنش می [160-1]   

Gūşını cāriyenüñ ķıśśa söylemesi cānibine (10) ŧutardı velākin  

دآشت هوش  سوی نبض و جستنش می [160-2]   

                                                
1316 Kişi arkadaşının dini üzeredir, herkes kimle dostluk yaptığına dikkat etsin. 
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Hūşını cāriyenüñ nabżına ve ĥareket eylemesi cānibine ŧutardı. İki mıśrāǾda 

daħı yā-yı ĥikāyet ile (11) “dāştį (داشتی)” taķdįri üzre maǾnā virildi, gūş ŧūtdı ve hūş 

ŧutdı maǾnāsı daħı vechdür. Ve ŧabįb-i ilāhį gūşını ķıśśaya ve Ǿaķl ve hūşını cānib-i 

(12) ĥareket-i nabża dūş itmekten murādı bu idi ki  

  تا که نبض آز نام کی گردد جهان [161-1]

Tā ki cāriyenüñ nabżı kimüñ nāmından müteĥarrik olur  

  آو بود مقصود جانش در جهان [161-2]

(13) Cihānda anuñ maķśūd-ı cānı ol olur. “cehān”-ı evvel cįmüñ fetĥasıyla 

śıçrayıcı maǾnāsınadur. “Cihān”-ı ŝānį mā-sivallāhdan Ǿibāret olan Ǿālem 

maǾnāsınadur. (14) MüstebǾad degildür ki cihān daħı müteġayyır ve münķalib ve 

serįǾu’l-istiĥāle olduġıçün çehān gibi çehįdenden müştaķķ ola ve bilcümle ĥekįm-i 

ħār-çįn kenįzeküñ Ǿilleti (15) Ǿışķ idügün bildi lākin maǾşūķunu bilmek içün ve 

Ǿilācın aña göre itmek içün bu ķadar cüst u cū eyleyüp  

  دوستان شهر آو رآ بر شمرد [162-1]

(16) Cāriyenüñ dūstlarını ve şehirlerini taǾdād ve źikr ve yād ķıldı  

  بعد آز آ ن شهری دگر رآ نام برد [162-2]

Andan śoñra ġayrı şehrüñ nāmın iletdi. YaǾnį kenįzeke (17) ġayrı şehirleri 

źikr eyledi. YaǾnį ŧabįb-i ilāhį kenįzek-i nefsüñ meyli ne cānibe ve ĥažžı ne 

şeydendür bilmek içün müteǾalliķāt-ı nefsi vāĥiden be vāĥidin źikr eyledi, (18) ĥattā 

ķanķısınuñ bendine giriftār ve ķanķı śıfātla yār olduġın görüp aña göre dermān ķıla. 

Zįrā her kimüñ maĥbūbu meźkūr olsa beşeresinde (19) teġayyur vāķiǾ olma 

muķarrerdür. Pes ŧabįb-i ilāhį źikr itdügi şeylerden kenįzekde teġayyür görmeyüp bir 

ġayrı şehri źikr eyledi ve mertebe-i uħrā taǾrįfin (20) eyleyüp  

  گفت چون بیرون شدی آز شهر خویش [163-1]

Ayıtdı: “Çün ki vaŧan-ı aślįden hicret eyledüñ,”  

    در کدآمین شهر بوده ستی تو بیش [163-2]

“Sen ķanķı şehirde (21) ziyāde mekŝ itdüñ?” didi. Veyāħud bā’-i Fārisįyle 

“to pįş” olup “bundan evvel ķanķı olmışsuñdur?” didi.  
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  نام شهری گفت وز آ ن هم در گذشت [164-1]

Bir şehrüñ (22) nāmını didi andan daħı geçdi.  

   رنگ روی و نبض آو دیگر نگشت [164-2]

Kenįzeküñ reng-i rūyı ve żavārib-i Ǿurūķı müteġayyır olmadı. Pes 1317التکرار حسنة  

(23) vefķınca  

 خوآجگان و شهرها رآ یک به یک  [165]

  باز گفت آز جای و آز نان و نمک

Cāriyenüñ ħˇācelerini ve şehirleri ve sākin olduġı menzilleri ve nān ve 

nemek (24) yidügi ve ĥuķūķ-ı sābıķası olan ķarįnlerini yek be yek girü suǿāl eyledi. 

Elĥāśıl,  

صه کردشهر شهر و خانه خانه ق [166-1]   

Şehir şehir ve ħāne ħāne mufaśśalen (25) ķıśśa ve ĥikāyet eyledi ammā  

  نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد [166-2]

Ne ŧamarı ĥareket eyledi ve ne beñzi śarardı.  

گزند  نبض آو بر حال خود بد بی [167-1]   

Anuñ nabżı (26) bį-ĥareket u gezend kendü ĥāli üzerine oldı,  

  تا بپرسید آز سمرقند چو قند [167-2]

Tā kim ŧabįb-i ilāhį ķand gibi şįrįn olan semerķand şehrinden suǿāl eyledi. 

(27) Semerķand “Şemerkend”üñ muǾarrebidir ve ism-i mürekkebdür ki biri “şemer” 

ve biri “kend”dir. Erbāb-ı tevārįħ bu bābda iħtilāf idüp baǾżılar dirler ki mülūk-ı 

Yemen’den Şemer bin (28) İfriķış Ǿasker-i encüm-şümār ile arż-ı ǾIrāķ’a dāħil olup 

Śįn ve Fārs ve Ħorāsān ve Secistān ħıŧŧasına müteveccih olduķda niçe bilād ve ķılāǾ 

fetĥ idüp (29) Vaśfed nām şehri ħarāb itdikde Şemerkend deyü tesmiye olunup 

muǾarrebi Semerķand dimekle istiǾmāl olundı. Ve bu taķdįrce kend ķalǾ ve hedm 

maǾnāsına (30) olup kendü lafžından müştaķķ olur. Lākin Tārįħ-i ibn-i Ħallikānį’de 

                                                
1317 Tekrar güzeldir. 
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masŧūrdur ki vech-i meźkūr bį-vechdür, belki İskender’üñ Şemer nām bir cāriyesi 

(31) marįża olduķda eŧibbā ol cāriyenüñ izāle-i marażına tebdįl-i hevā lāzımdur 

dimekle Safed’üñ hevāsını tavśįf ittikleriçün Şemer’i maĥall-i mezbūre (32) naķl 

eyleyüp śıĥĥat bulduķda İskender anda bir şehir bünyād itmekle, kend lisān-ı 

Türkį’de ķariye maǾnāsına olmaġın Şemerkend didiler; Şemer köyü (33) dimek olup 

bu taķdįrce ism-i cāmid olur. MaǾnā-yı aħįr üzre kenįzek-i mezbūrenüñ daħı 

semerķand źikrinde aĥvāli Ǿıyān olup marażına Ǿilāc olduġı (34) maĥalle münāsib 

olur. Pes ŧabįb-i ilāhį Semerķand’ı źikr ittikde  

  نبض جست و روی سرخ و زرد شد [168-1]

Nabżı sıçradı ve beñzinde gāh ĥumret ve gāh śufret (35) žāhir oldı, zįrā  

  کز سمرقندی زرگر فرد شد [168-2]

Cāriye semerķandlu bir zergerden ayrılup ferd olmış-idi.  

  چون ز رنجور آ ن حکیم آین رآز یافت [169-1]

(36) Çün ki ol ĥekįm rencūrdan bu rāzı buldı, yaǾnį bildi,  

  آصل آ ن درد و بلا رآ باز یافت [169-2]

Ol derd u belānuñ aślını āşikāre buldu.  

  گفت کوی آو کدآم آست در گذر [170-1] (37)

Ŧabįb-i ilāhį kenįzeke ayıtdı: “Ol zergerüñ maĥallesi reh-güźerde ķanķısıdur 

ve ne semtdedür?” didi.  

  آو سر پل گفت و کوی غاتفر [170-2] (38)

Ol kenįzek ayıtdı: köpri başında ve Ġātfer maĥallesindedür. Ġātfer fetĥ-i 

ġayn-i muǾceme ve fetĥ-i tā’-i müŝŝenāt ve fā ile (39) Semerķand maĥallātından bir 

maĥallenüñ ismidür.  

Ey müstemiǾ-i müsterşid! Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-aǾlā 

semerķand ve zerger ile şu maǾnāye işāret buyururlar ki (40) ĥażret-i faħr-i Ǿālem 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem 1318اکذب الناس الصواغون  ĥadįŝ-i şerįfi ile zergerler ķalb-i zer-

                                                
1318 İnsanların en yalancıları kuyumculardır. 
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endūd ile müzevvir-i nās olduķları-çün (41) ekźeb-i nāsdur deyü buyurup keźālik 

şehr-i Semerķand-ı ŧabįǾatde temekkün iden zerger-i hevā daħı şehevāt-ı 

cismāniyyeyi envāǾ-i tezvįrāt ve eśnāf-ı telbįsāt ile [51a] (1) dįde-i leźźāt-ı kenįzek-i 

nefse Ǿarża ķılup gūnāgūn Ǿişve ve ġamzeler ile āşüfte-bāl ve şūrįde-ĥāl idüp lākin 

āmāl ve emānįsi bį-nāl (2) ve serāb-miŝāl ve nümāyişi siĥr ve ħayāl ve Ǿāķıbeti đalāl 

ve vebāl olmaġla kenįzek-i nefs envāǾ-ı melāl ile şikeste-ĥāl olup leŧāfetine keŝāfet 

(3) ve melāĥatine kerāhet Ǿārıż olmaġla mādām ki emrāż-ı beşeriyyeden ħalāś 

olmadıķça pādişāh-ı rūĥ-ı pür-fütūĥuñ lāyıķ-ı śoĥbeti olmaduġı-çün (4) ŧabįb-i 

ilāhįnüñ nažar-ı Ǿināyetine muĥtāc oldı ve dünyā-yı fānįde hįç-kes iķāmet itmeyüp 

maǾber-i dünyādan güźer iden ebnā’-i sebįl kemāl-i sürǾatle (5) Ǿubūr itmekle ĥażret-

i Mevlānā dünyānuñ serį’ü’z-zevāl olduġına işāret idüp zerger-i hevānuñ temekkün 

itdügi maĥallesi semerķand-ı ŧabįǾat (6) ve maǾber-i dünyāda Ġātfer nām maĥalledür 

deyü buyururlar. Kemā ķāle Ǿaleyhisselām: 1319الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعُمروها  ve ķāle ǾAlį 

kerremallāhe vechehu: ŞiǾr:  

 ا لا ا نَّما الدنيا كمنزِل راكب   (7)
بِح راحلُ 1320    ا راح عشاوه وهو في الصُّ

beyt:  

 دنیا به مثابه رباطی باشد
1321ا یند مسافران و درحال روند    

(8) Pes ŧabįb-i ilāhį kenįzek-i nefsden vech-i meşrūĥ üzre ħaber alup 

ĥaķįķat-ı ĥāle vāķıf olduķda  

  گفت دآنستم که رنجت چیست زود [171-1]

Didi ki (9) senüñ marażın nedür bildim, imdi inşāllāh teǾālā Ǿanķarįb  

  در خلاصت سحرها خوآهم نمود [171-2]

Senüñ ħalāśıñda siĥirler göstermek isterim. YaǾnį (10) Eflāŧūn-ı ilāhįnüñ  اول
1322الطب یناس العلیل  didügi kelām-ı ĥikmet-nižāmı üzre ŧabįb-i ilāhį daħı viśāl-i yārı 

mutażammın mevāǾįd-i śādıķa idüp cāriyenüñ (11) ķalbine ķuvvet virdi. Zįrā eger 

                                                
1319 Dünya köprüdür onu geçin orada çakılı kalmayın. 
1320 Dünya bir yolcunun dinlenme menzili değil midir? Biraz dinlenir de orada sabah yola koyulur gibi 
1321 Dünya bir kervansaray gibidir, yolcular gelip hemen giderler.  
1322 Tıbbın başı hastanın sevilmesidir. 
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ŧabįb-i cismānį ve eger ĥakįm-i rūĥānįnüñ ķāyide-i müstaĥsenelerindendür ki 

baǾde’t-teşħįs merżāya şifā-yı Ǿācil ile (12) beşāret ve żaǾf-ı dillerine kemāl-i ķuvvet 

virirler. Pes ŧabįb-i ilāhį tekrār tesliyet-i ħāŧır idüp  

 شاد باش و فارغ و آیمن که من  [172]

  آ ن کنم با تو که بارآن با چمن

(13) Şādmān ol ve ķalbüñi ġumūmdan fāriġ eyle ki ben saña anı eyleyem ki 

bārān çimene eyler. YaǾnį ħavāŧır ve efkār ile efġār olma. Senüñ Ǿilācında mažhar-ı 

(14) ķudret-i Ĥaķķ olup çimen-i pejmurde bārān-ı raĥmetden kesb-i ĥayāt ve nađāret 

itdügi gibi ben daħı seni śıĥĥat-ı ebedį ve ĥayāt-ı sermedįye (15) vāśıl ve murāduñı 

ĥāśıl ķılam.  

خورم تو غم مخور  من غم تو می [173-1]   

Ben senüñ ġamuñ yirim ve lāzım olan Ǿilācı iderim sen ġam yime ve ĥālim 

nice olur dime ki  

ترم آز صد پدر  بر تو من مشفق [173-2] (16)   

Ben saña yüz pederden müşfiķterim, zįrā mūceb-i ĥadįŝ-i şerįf-i  خیرالابوین من
1323علمک  mürşid-i kāmil ve üstād-ı mükemmil (17) ebeveynden ħayırludur, aña bināǿen 

ki peder-i śūrį sebeb-i vücūd-ı fānį ve mürşid-i kāmil bāǾiŝ-i ĥayāt-ı bāķįdur. İmdi 

ŧabį-i ilāhį olanlar marįż-i ĥubb-i dünyā olan (18) ŧālib-i müsterşidlere ye’s ve ķunūŧa 

mübtelā ve śıĥĥat-ı ĥaķįķįyyeden nā-recā olmamaķ içün kemāl-i şefaķatlerinden 

selāmet-i rūĥāniyye ile beşāret virmek lāzım (19) idügün daħı ĥażret-i Mevlānā işāret 

buyururlar. Pes ŧabįb-i ilāhį cāriyeye naśįĥat ķılup ey kenįzek 1324كل سر جاوز الاثنين شاع  

buyurlmışdur. (20) imdi sen daħı  

  هان و هان آین رآز رآ با کس مگو [174-1]

Mütenebbih ol zinhār u zinhār bu rāz-ı pinhānı kimseye söyleme,  

  گر چه آز تو شه کند بس جستجو [174-2]

(21) Egerçi pādişāh senden çoķ cüst u cū eylerse de, nažm:  

                                                
1323 En hayırlı ebeveyn sana öğretendir. 
1324 İki kişiyi aşan sır artık sır değildir duyulur. 
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Müşkili ġayrı kilįdüñ oldurur k’açılmaya 

Bu kilįdüñ ŧurfa kim açılduġıdur müşkili 

neŝr: İmdi ey Ǿāşıķ!  

  گورخانه رآز تو چون دل شود [175-1] (22)

Senüñ gūr-ħāne-i rāzıñ çün ki dil ola,  

 آ ن مرآدت زودتر حاصل شود [175-2]

Ol murāduñ tįzrek ĥāśıl olur. (23) Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu  قلوب الاحرار
1325قبور الاسرار  maǾnāsını işǾār idüp ķalbi ķabre teşbįh itdiler. İmdi ķabirde medfūn olanlar 

iħrāc (24) olunmaķ müstaĥsen olmaduġı gibi dilde maħfį olan daħı ižhār ķılınmaķ 

pesendįde olmaduġuna işāret buyurdılar ve ketm-i esrāruñ fevāyidini (25) mü’eyyid 

delįl-i naķlį ve ber Ǿaķlį įrād idüp buyururlar ki  

  گفت پیغمبر که هر که سر نهفت [176-1]

Ĥażret-i Faħr-i Kāyināt Ǿaleyhi afđali’ś-śalevāt buyururlar ki (26) her kim ki 

sırr-ı sırr eyledi,  

  زود گردد با مرآد خویش جفت [176-2]

Kendü murādına Ǿan ķarįb cüft olur. YaǾnį 1326من كتم سره ملك امره  ĥadįŝ-i şerįfinüñ 

(27) feĥvā-yı münįfi üzre ketm-i sır bāǾiŝ-i ĥuśūl-i ĥavāyic olduġınu beyān buyurup 

delįl-i Ǿaķliye daħı şurūǾ itdiler:  

  دآنه چون آندر زمین پنهان شود [177-1]

(28) Dāneler çün ki zemįnde pinhān olur,  

  سرشان سرسبزی بستان شود [177-2]

Dānelerüñ sırrı bostānlaruñ leŧāfet ve sersebzligi olur. Bu beyt-i (29) şerįf 

baǾżı nüsħada, Meŝnevį:  

 دانه چون اندر زمین پنهان شود
 سّر او سرسبزی بستان شود

                                                
1325 Hürlerin kalpleri esirlerin kabirleridir. 
1326 Sırrını tutan işinin hakimi olur. 
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neŝr: vāķiǾ olmışdur. YaǾnį her bir dāne ki zirāǾat ve zįr-i (30) ħākde nihān olduķda 

egerçi śūreten Ǿadem dinilür lākin ecrām-ı neyyire ħuŧūŧ-ı şuǾāǾiyyeden feyż-i envār 

ve ecsām-ı keŝįfe ķabūl-i āŝār itmekle neşv u nemā (31) bulup sırr-ı nihānı Ǿıyān 

olmaġla deşt u feżāya ĥulel-i aħżar giydirüp zįver-i bostān ve zįb-i gülistān olur ve 

kemālāt-i mezbūre dānenüñ (32) ħākde nihān olmasından vücūda gelür. RubāǾį:  

 ای دوست مگو سّر دل خویش به کس
 ا یینه دل تیره مگردان به نفس

  چون غنچه زبان خویشتن کش به دهان
1327تا چند کنی هرزه درا یی چو جرس؟ (33)   

neŝr: Pes ĥażret-i Mevlānā bir temŝįl ŧarįķine daħı şürūǾ idüp buyururlar ki,  

  زر و نقره گر نبودندی نهان [178-1]

Zer u sįm eger (34) taĥte’l-arż nihān olmıyalardı,  

  پرورش کی یافتندی زیر کان [178-2]

MaǾden altında ķaçan perveriş bulurlar idi. Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Bu naśįĥatler 

lisān-ı (35) ĥekįmden kenįzeke ve ĥażret-i Mevlānā’nuñ kelimāt-ı ķudsiyyelerinden 

cümle ŧālibleredür, pes  

ها و لطفهای آ ن حکیم  وعده [179-1]   

Ol ĥekįmüñ mevāǾįd-i elŧāfı,  

  کرد آ ن رنجور رآ آیمن ز بیم [179-2] (36)

Ol rencūru ħavf u hirāsdan emįn eyledi. Ķāle ǾAlį kerremallāhu vechehu, 

şiǾr:  

  لا تودع الّسّر الاّ عند ذي كرم
 والّسّر عند كرام النّاس مكتوم (37)

 والّسّر عندي في بيت له غلق 
 قد ضاع مفتاحه والباب مختوم1328

                                                
1327 Ey dost, kalbinin sırrını kimseye söyleme, gönül aynasını nefs ile paslandırma. Gonca gibi dilini 
ağzına çek ve sus, ne zamana kadar çan gibi öteceksin? 
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beyt: 

 هر کس که شود به عقل و دانش ممتاز
1329را به کرم محرم راز باشد همه کس (38)  

Neŝr: mefhūmunca ŧabįb-i ilāhį daħı maǾden-i elŧāf-ı ferāvān ve kān-ı kerem-i bį-

kerān olmaġla kenįzeke maĥrem-i rāz olup (39) mevāǾįd-i śādıķa ve elŧāf-ı śaĥįĥa ile 

min külli’l-vücūh ĥüzn u elem ve ħavf u ħaŧardan emįn eyledi. Pes ke-ennehu baǾżı 

kimesneye bir suǿāl ħuŧūr itdi ki (40) muķaddemā olan eŧibbā daħı eger şāha ve eger 

bįmāra niçe mevāǾįd idüp her birimüz mesįĥ-i Ǿālemiz dimişler idi lākin bir vechle 

nefǾi žuhūr itmedi, pes (41) şimdi ĥekįmüñ mevāǾįd-i elŧāfıyla ķalb-i pādişāh ve dil-i 

bįmār ħavfdan emįn olmaġa bāǾiŝ nedür didiklerinde suǿāl-i muķaddere cevāb ŧarįķı 

üzre buyururlar ki [51b] (1) her vaǾde bir degüldür:  

ها باشد حقیقی دل پذیر  وعده [180-1]   

Ĥaķįķį vaǾdeler dil-peźįr olur ve ķalb anı ķabūl idüp müstemiǾ olan 

muŧmaǾin olur.  

گیر  ها باشد مجازی تاسه  وعده [180-2] (2)   

Mecāzį olan vaǾdeler ber-mūceb-i 1330الکذب ریبه فی القلوب  tasa-tutucu ve ġam-

virici olur. Zįrā āŝārı žāhire olmıyup (3) ŧālib andan mužŧarru’l-ĥāl olur. İmdi mürşid-

i kāmilüñ vaǾdi ferdā degül belki anuñ vaǾdi Ǿayn-ı naķddur, zįrā ĥįn-i vaǾdde ķalb-i 

ŧālib müte’eŝir olup (4) āŝār-ı vaǾd žāhir ve bāhir olur, imdi:  

ی آهل کرم گنج روآن  وعده [181-1]   

Erbāb-i keremüñ vaǾdesi genc-i revāndur, bu beyt-i şerįfde olan revān (5) 

cārį maǾnāsınadur yaǾnį ehl-i keremüñ vaǾdi bir genc-i cārįdür ki füyūżāt-ı ilāhiyye 

lā-yenķaŧıǾ cereyān idüp ve tecelliyt-ı rabbāniyye mütevāliyen dıraħşān (6) olup ĥadd 

u ġāyeti bulunmaz ammā  

    نج روآنی ناآهل شد ر   وعده [181-2]

                                                                                                                                     
1328 Sırrını kerem sahibi kimseden başkasına verme, zira ancak onlar tutar sırrı. Sır bende kitli bir evde 

gibidir, Anahtar kaybolmuştur kapı ise mühürlü. 
1329 Akıl ve bilgi ile mümtaz olan kişi keremi ile herkesin sırlarına mahrem olur. 
1330 Yalan kalplerde bir şüphedir. 
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VaǾde-i nā-ehl renc-i revāndur yaǾnį renc-i cāndur zįrā āŝārı müşāhed 

olmaz, (7) nitekim imām Ǿalį kerremallāhu vechehu buyurmışlardur, şiǾr:  

 ولا خير في وعد ا ذا كان كاذباً 
  ولا خير في قول ا ذا لم يكن فعلُ 1331

neŝr: Pes ŧabįb maraż-ı kenįzeküñ (8) Ǿilācına mübāşeret itdüginüñ beyānına 

şurūǾ idüp, der:  

  دریافتن آ ن ولی رنج رآ و عرض کردن رنج آو رآ به پیش پادشاه

(9) Ol veliy-yi kāmil cāriyenüñ derd-i derūnun fehm idüp ve rencini ĥużūr-ı 

pādişāha Ǿarż eyledügidür:  

دبعد آز آ ن برخاست و عزم شاه کر  [182-1]   

Ŧabįb-i ilāhį (10) baǾde teşħįśi’l-maraż ķalķdı ve ĥużūr-ı pādişāha Ǿażm 

eyledi,  

آی آ گاه کرد  شاه رآ ز آ ن شمه [182-2]   

Pādişāhı maraż-ı kenįzekden bir şemme ħaber-dār eyledi, pes pādişāh (11) 

kenįzeküñ rencinden nevǾan āgāh olduķda ke-enne “Ey ŧabįb-i Ǿįsā-dem buña tedbįr 

nedür?” deyü suǿāl idüp ĥattā baǾżı Veledį nüsħalarda pādişāh (12) ŧarafından vāķiǾ 

olan suǿāl bu beyt ile įrād olunmışdur ki, beyt: 

 شاه گفت اکنون بگو تدبیر چیست؟
1332در چنین مشکل تو را تدبیر چیست؟  

(13) Pes veliy-yi kāmil ol suǿāl-i muķaddere cevāb virüp  

  گفت تدبیر آ ن بود کان مرد رآ [183-1]

Ayıtdı: “tedbįr oldur ki ol merd-i zergeri  

  حاضر آ ریم آز پی آین درد رآ [183-2] (14)

Bu derde devā olmaġıçün Semerķand’dan bunda ĥāżır getürelim.” Zįrā nefs-

i sālik süyūl-i ŧabįǾiyyeden baǾż ārızū (15) ettiklerinden ķable’l-vuśūl güseste-dil 

                                                
1331 Eğer yalansa vaatte bir hayır yoktur, fiile dönüşmediyse eğer sözde de hayır yoktur. 
1332 Padişah tabibe “Şimdi çare nedir, böylesi bir sorunu çözmek için neden bekleme yapıyorsun?” 
diye sordu. 
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olmayup ol mā-sivādan ħalāś olmaz. Pes mürşid-i kāmil ŧālibde bu ĥāli müşāhede 

itdikde be-her taķdįr bir ĥāl ile (16) ārızū itdügi şeyǿi aña müşāhede itdürüp ķanca 

vāķıf olduķda külliyet üzre ħāŧırdan iħrāc idüp Ĥaķķ’a tebettül ider felihāźā ŧabįb-i 

ilāhį daħı (17) kenįzek-i nefsüñ marażına ārızūsına vuślatdan ġayrı çāre görmiyüp 

pādişāha telķįn eyledi ki  

  مرد زرگر رآ بخوآن ز آن شهر دور [184-1]

Merd-i zergeri (18) ol şehr-i dūrdan daǾvet ķıl,  

  با زر و خلعت بده آو رآ غرور [184-2]

Zer u ħilǾat ile aña ġurūr vir, yaǾnį egerçi şehr-i semerķand pā-yı taħt-ı 

pādişāhįye (19) mesāfe-i baǾįd olmaġla naķl o ĥareket kendüye düşvār gelür velākin 

bir merd ki erbāb-ı ĥırefden iken ŧaraf-ı pādişāhįden bu vechle iltifāt olunup (20) 

emvāl-i vāfire ve ħilaǾ-i fāħire Ǿarża ķılınup daǾvet olunduķda Ǿaķl-ı maǾāşı 

tedebbür-i Ǿāķıbetden mütelāşį ve tuĥaf ve hedāyāya meyl u muĥabbetinden (21) 

dįde-i baśįretine ġaflet u ġurūr ŧārį olup bilā-tereddüd terk-i diyār ve naķl-i raħt u bār 

idüp mec’ine sebeb olur didi.  

  چون که سلطان آز حکیم آین رآ شنید [185-1] (22)

Çün ki sulŧān ĥekįmden bu rāy-i śāyib ve fikr-i ŝāķıbı iştdi  

پند آو رآ آز دل و آز جان شنید [185-2]   

(23) Anuñ pend u naśįĥatını dilden ve cāndan ķabūl u iħtiyār eyledi.  

 فرستادن پادشاه رسولان رآ به سمرقند به آ وردن مرد زرگر رآ

Pādişāh (24) merd-i zergeri getürmege Semerķand’a resūller göndermesi 

beyānındadur.  

  پس فرستاد آ ن طرف یک دو رسول [186-1]

Pes pādişāh Semerķand ŧarafına bir iki resūl (25) gönderdi,  

  حاذقان و کافیان بس عدول [186-2]

Ancılayın resūller ki üstādlar ve edā’-i risāletde zekį vü kāfįler ve ziyāde 

Ǿādiller. BaǾżı nüsħada “(26) ”بس عدول yirine “صاحب قبول” vāķıǾ olmışdur. YaǾnį śāĥib-
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ķabūl ve pādişāhuñ maķbūlleri dimek olur. YaǾnį ol resūllerüñ ķavli ve fiǾli 

maĥallinde vāķiǾ (27) olup ĥekįm-i ĥāźıķ ve muhimmāt ve müşkilātüñ ĥall u 

Ǿaķdinde zekį vü fāyiķ ve her kārlarında mįzān-ı Ǿadl ile sencįde ve her ŧavırda aħlāķ 

ve evśāfı (28) pesendįde idi. Zįrā kişinüñ resūlü heķįm-i ĥāżıķ olıcaķ; ber-mıśdāķ-ı 

1333ارسل حكيما ولا توصیه  tavśiyeye ĥācet ķalmaz. Pes  

آمیرتا سمرقند آ مدند آ ن دو  [187-1]   

(29) Ol iki emįr emr-i pādişāhį ile tā Semerķand’a geldiler.  

  پیش آ ن زرگر ز شاهنشه بشیر [187-2]

Pādişāhdan ol zergerüñ ĥużūrına müjde-virici geldiler. (30) Ve zergere 

ayıtdılar:  

  کای لطیف آستاد کامل معرفت [188-1]

Ey kāmil maǾrifet olan laŧįf üstād,  

    فاش آندر شهرها آز تو صفت [188-2]

Şehrlerde senden (31) śıfat fāşdur, yaǾnį ey zerger seni kemāl-i maǾrifet ile 

ıttıśāfuñ ve meĥāsin-i evśāfuñ şehirlere fāş ve āfāķda meşhūr olmışsundur, (32) her 

kes senüñ kemālüñ źikr ider, imdi ey zerger devletüñ var imiş  

ینک فلان شه آز برآی زرگر  [189-1]   

İşte fülān pādişāh seni kendüye zergerlik içün  

    آختیارت کرد زیرآ مهتری [189-2] (33)

Seni iħtiyār eyledi zįrā śanǾatıñda mihter u māhir ve zergerler içinde kemāl-i 

mahāret ile bāhirsin. Pes  

  آینک آین خلعت بگیر و زر و سیم [190-1] (34)

Elĥāletu hāźihi bu ħilǾat-i mevrūŝu’l-behceti ve zer u sįmi al ķabūl eyle,  

   چون بیایی خاص باشی و ندیم [190-2]

                                                
1333 Hikmet sahibi bir kimseyi gönder, ona tavsiye verme. 
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Çün ki ĥużūr-ı (35) pādişāha gelesin ħāśś ve muśāĥib olursun ve ħāŧırıñdan 

güźer itmeyen niçe iĥsānlar görüp erbāb-ı ĥācāte melāź u melce’ olursun. (36) bįçāre 

zerger 1334قرب سلطان ا تش سوزان بود  mefhūmundan bį-ħaber olup  

  مرد مال و خلعت بسیار دید [191-1]

Merd-i zerger emvāl-i keŝįre ve ħilaǾ-ı fāħireyi (37) gördü,  

  غره شد آز شهر و فرزندآن برید [191-2]

Maġrūr oldı, şehr u ferzendlerinden cüdā ve münķaŧıǾ oldı, yaǾnį metāǾ-i 

dünyāyı kendüye çoķ (38) görüp kitāb-ı kerįm-i sübĥānįde  ٌنَْيا قَٖليل 1335قُْل َمَتاُع الدُّ  buyurlmış 

iken ŧamaǾı belāsına uġradı. İmdi dünyā-yı bį-vefānuñ metāǾ-ı ķalįline firįfte (39) 

olup Ǿāķıbet-bįn olmıyanlar kendü iħtiyārıyla çāh-ı helāke düşmek muķarrerdür. 

ǾAŧŧār:  

 ز دنیا بگذر ای سالک حقیقت
 که کس زو جان نخواهد در طریقت

 چه دیدی ا خر از دنیا به جز رنج؟ (40) 
 کشیدی رنج و نادیده رخ گنج

 چه دیدی ا خر از دنیای غّدار
ا زارجز زدرد و بلا و عین ه ب  

 ز دنیا هیچ دل شادان نباشد (41) 
[خراشدکه جان و دل بکلّی ]می  

 ز دنیا هیچ دل را نیست شادی
 عجب در غرق این دریا فتادی

[52a] 

 چو دریایی است دنیا موج پرخون (1)
1336دمادم می زند بر هفت گردن  

                                                
1334 Padişaha yakınlık yanar ateş gibidir. (Pend-nâme) 
1335 Nisa 4/77: “...De ki: Dünya geçimliği azdır…” 
1336 Ey salik, bu dünyadan geç, zira tarikatte kimse can istemez. Dünyadan sıkıntı dışında ne gördün? 
Sıkıntı çektin ama hazineyi de bulamadın. Bu gaddar dünyadan dert bela ve sıkıntı dışında ne gördün? 
Hiçbir gönül dünyadan mutlu olmaz. Dünya canı ve gönlü yaralar. Bu dünya hiçbir gönlü mutlu 
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Pes merd-i zerger bu maǾnālardan ġāfil olmaġla  

در رآه مردآندر آ مد شادمان  [192-1]   

(2) Şādmān olup merd-i zerger ol iki resūl ile yola geldi,  

خبر کان شاه قصد جانش کرد  بی [192-2]   

Ħaberi yoķdur ki ol pādişāh anuñ cānına ķaśd eyledi.  

  آسب تازی بر نشست و شاد تاخت [193-1] (3)

Esb-i tāzįye süvār oldı ve şād u ħandān at sürdü,  

    خونبهای خویش رآ خلعت شناخت [193-2]

Kendü ķan bahāsını (4) ħilǾat śandı. Āh kim dünyānuñ zįb u zįverine ve lehv 

u bāzįsine aldanup esb-i hevāsına süvār olanlar ve gögüs gerüp cāh u ĥaşmete maġrūr 

u mesrūr (5) olan ġāfiller dünyānuñ baħş u Ǿaŧāsı bir gün sizüñ daħı ķan-bahāñız 

olmaķ muķarrerdür. Nažm:  

 ترا دنیا خوش ا مد ای برادر
  چو ققنوس این زمان در سوی ا ذر

 فتادستی و هم در وی بسوزی (6)
خود ا تشی در وی فروزی هم از  

 تو پنداری که او را دوست گیری
دانی که اندر پوست میرینمی  

 چنین است ا خرت ا نگه بدیدی (7)
1337دنیا ناامیدی چرا در سوی   

Neŝr: Erbāb-ı taĥķįķden baǾżı fużelā bu ebyāt-ı şerįfenüñ maǾānį-i 

laŧįfesinüñ (8) teǿvįlinde bu vechle buyurmışlar ki zerger-i hevāyı maķāmından iħrāc 

içün serįr-i ķalb üzerinde taħt-nişįn ve pādişāh-ı vücūd olan sulŧān-ı rūĥ (9) ĥekįm-i 

pür-fütūĥuñ rā-yı rezįni üzre Ǿamel idüp Ǿaķl u fehm resūllerini zerger-i hevāya irsāl 

                                                                                                                                     
etmemiştir, nasıl da bu dünyanın denizine gark oldun. Dünya, yedi feleğe vuran kanlı dalgalı denizdir.  
(Cevherüzzât) 
1337 Ey birader dünya sana hoştur, kaknus kuşuna ateş gibi. Düşmüşsün, onda yanarsın ve kendi 
ateşinle de onu yakarsın. Sen onu dost tuttuğunu sanırsın ancak öldüğünü farketmezsin. Senin sonun 
böyledir ve dünyada ümitsiz olduğunu anla. (Cevherüzzât) 
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itdikde zerger mizācgįrlik idüp niǾam-ı leźźāt-ı cismānį (10) ve ħilǾat-ı faħr-i nefsānį 

ve riyāset-i dünyevį ħaberlerin söyleyüp şehr-i ŧabįǾatde olan hevāya daħı maġrūr 

olup evhām ve ħayālāt esbine süvār (11) ve murādātı cānibine pāy-cünbān-ı reftār 

oldı. Velākin aĥvāl neye müncerr olacaġın ĥażret-i Mevlānā bu iki beyt ile naśįĥat 

ŧarįķi üzere beyān idüp (12) buyururlar ki  

 آی شده آندر سفر با صد رضا  [194]

خویش تا سوء آلقضاخود به پای    

Ey ġāfil-i bį-ħaber! Śad rıżā ve meserret ve ümįd-i śafā ve rāĥat ile (13) 

sefere giden bi’ź-źāt kendü ayaġıñla sū’-i ķażā ve derd ü belā cānibine degin gidersin 

lākin sūd recāsıyla ziyān idersin.  

  در خیالش ملک و عز و سروری [195-1]

(14) Eger çi zergerüñ veyāħud erbāb-ı ġurūruñ ħayālinde devlet ve 

serverįdür, fe-ammā,  

   گفته عزرآئیل رو آ ری بری [195-2]

ǾAzrā’įl dimiş ki “Belį eyledür, yüri iledürsün,” (15) yaǾnį ecel irişüp Ǿālem-

i ġaybdan ķābıżu’l-ervāĥ taĥmįķ idüp “Yüri murādıñı alursın evet,” dir. YaǾnį 

beyhūde gidersin, murāduñ ĥāśıl idemezsin (16) ve serĥadd-i ecelden bir ķadem ilerü 

gidemezsin, dimekdür. Nažm:  

 در اینجا زندگانی مرگ باشد
 ولی در عاقبت کل ترک باشد

 در ا خر ترک خواهد بد ز صورت
 بباید شد ازین معنی ضرورت (17)

دنیای غّداربباید شد ازین   
 نباید بست دل در دهر مّکار

 درین دنیا که مر عین بلایست
 دهان بگشاده همچون اژدهایست (18)
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 دمادم می کشد مردم سوی خویش
 زند برجان هر کس هر زمان نیش

 درین جای بلا هردم بلایی
ا خر زهر کام اژدهایی هب (19)  

 چو صیاد اجل ]از[ مرغ جانت
 گرفت و صید کرد ا خر نهانت

 ز سر ا خرت این سر شنفتی
1338نکردی گوش ]و[ اندر خواب خفتی (20)  

Neŝr: Eyvāh ve dırįġā ey ġāfil-i bį-çāre ve hevā-yı nefsle āvāre! Münādį-i 

Ǿizzet-i Ĥaķ baŧnān-ı kibriyādan her sāǾat (21) ve ān saña bu nidāyı ider, sen ise gūş-ı 

hūşuña almayup teśāmüm idersin, ammā ne fāyide merd-i zerger gibi bir gün ecel 

sāķįsinden şerāb-ı (22) merg içersin, imdi ey birāder cān berāber, şiǾr:  

 تزّود من الّدنیا فانّك لا تدري 
هل تعيُش الى الفجر كاذا جّن ليل  

 كم من صحيح مات من غير علّة  
 وكم من سقيم عاش حينا من الّدهر  (23) 

 وكم من فتى عبسٌ  و یصبح ضاحكا
 وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري1339

neŝr: ebyāt-ı şerįfesiyle mütenaśśıĥ olup (24) Ǿāķıbet kāra lāzım olan ne ise aña 

mülāzım ol ve zergerüñ ĥikāyesin semǾ-i cānla gūş ķıl ki,  

  چون رسید آز رآه آ ن مرد غریب [196-1]

Çün ki ol merd-i ġarįb (25) rāh-ı dūr u dırāzdan ŧūl-ı emel ile şehr-i şāha 

irişdi,  

                                                
1338 Burada yaşamak ölümdür fakat her şeyin sonu burayı terk etmektir. Sonunda sureti terk etmek 
gerekecek ve manaya doğru gidilecek. Bu gaddar dünyadan gitmek gerekecek ve bu mekir dolu 
dünyaya gönül bağlamalı. Bu dünya belanın ta kendisidir, ejderha gibi ağzını açmıştır. Her an halkı 
kendine doğru çeker ve her an insanları sokar. Bu bela yerinde her an bela vardır, sonu ise bir 
ejderhanın ağzının zehridir. Ecel avcısı can kuşunu yakalayıp nihatet seni avlar. Sen ahiret sırrından 
bu sırrı duydun fakat dinlemeyip uyudun. (Cevherüzzât) 
1339 Dünyadan azığı almayı kaçırdın farkında değilsin, geceni karanlık bastığında yaşayacak mısın 
şafağa kadar? Kaç sağlıklı kimse öldü hastalıksız, kaç hasta kimse niceler yaşadı. Yüzük asık kaç 
delikanlı vardı da güler oldu, bilmez haldeydi ki kendi kefenini dokuyor. 
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  آندر آ وردش به پیش شه طبیب [196-2]

Ŧabįb-i ĥāźıķ zergeri içerü götürüp ĥużūr-ı şāha (26) getürdi,  

  سوی شاهنشاه بردندش به ناز [197-1]

Anı nāz u Ǿizzet ile pādişāh cānibine iletdiler,  

بسوزد بر سر شمع طرآز تا [197-2]   

Tā kim zerger ol serv-i nāz (27) ve şemǾ-i Ŧırāż’uñ başı ucunda şemǾa-veş 

yana yaǾnį kenįzeküñ śıĥĥati içün helāk ola,  

  شاه دید آو رآ بسی تعظیم کرد [198-1]

Şāh anı gördi, ziyāde taǾžįm (28) ve tekrįm eyledi,  

تسلیم کردمخزن زر رآ بدو  [198-2]   

Zer ħazįnesin aña teslįm eyledi.  

 پس حکیمش گفت کای سلطان مه  [199]

  آ ن کنیزک رآ بدین خوآجه بده

Pes ĥakįm-i ilāhį (29) pādişāha ayıtdı: Ey şāh-ı Ǿālį! ol kenįzeki bu ħˇāceye 

vir,  

  تا کنیزک در وصالش خوش شود [200-1]

Tā kenįzek anuñ viśālinden ħoş ve tendürüst ola,  

  آ ب وصلش دفع آین آ تش شود [200-2] (30)

Anuñ āb-ı vaślı bu āteşi dāfiǾ ola, yaǾnį marażını defǾ u izāle eyleye.  

  شه بدو بخشید آ ن مه روی رآ [201-1]

Şāh emre imtiŝāl (31) idüp memlūkesi olan cāriye-i ķamer-ŧalǾati zergere 

Ǿaŧā eyledi ve maĥbūbesini liĥubbillāh beźl ve niŝār ve ġayr-ıla yār itmeyince derde 

devā olmaduġun (32) bilüp  

  جفت کرد آ ن هر دو صحبت جوی رآ [201-2]
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Her ol iki śoĥbet ŧāliblerini birbirine cüft eyledi,  

رآندند کام  مدت شش ماه می [202-1]   

Altı ay (33) miķdārı ikisi birbiriyle kām sürdüler ve murād aldılar,  

مد آ ن دختر تمام [202-2]     تا به صحت آ 

Ĥattā ol duħter tamām śıĥĥate geldi. Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu (34) 

altı aya ĥaśrdan nükte ķaśd idüp müddet-i ĥamlüñ eķalli altı ay olup ferzend raĥm-i 

māderde altı aya degin mütekevvin olur ve nükte-i uħrā budur ki (35) neyyir-i aǾžam 

sene-i kāmilede on iki burūcu devr idüp be-her māh bir burcda mekŝ ider, pes be-

ķudretillāh teǾālā iķtiżāsı bu vechle olur ki (36) maĥbūs-ı tevārıķ-ı eflākį olan nebātāt 

ve berg-i dıraħtāna altı aya degin neşv u nemā ve ŧarāvet u leŧāfet virüp altı aydan 

śoñra śıfat-ı ķahrla (37) rū-nümā olmaġla her birine şerbet-i celāl işrāb idüp ħazān ve 

cānib-i Ǿademe pūyān olurlar. İmdi ŧabįǾiyyāta muĥabbet idenler daħı maĥsūsātdan 

(38) her neyi sevseler bilāħire reng u ŧarāvetlerinde bir ķarār olmamaġla ĥüsn u 

cemālinden ħazān müşāhede idüp lābudd ķalbį muĥabbetinden güseste ve aĥvāl-i 

(39) güźeştesine nedāmet gelür, her ne mertebe maĥbūb ve ser-efrāz olsa bir 

zamāndan śoñra mekrūh ve bed-liķā olur. Pes zerger-i hevā-yı ŧabįǾat daħı kenįzek-i 

(40) nefs ile altı ay hem-śoĥbet olup  

آز آ ن آز بهر آو شربت بساخت بعد [203-1]   

Andan śoñra ŧabįb-i ilāhį zerger içün bir şerbet düzdi  

گدآخت  تا بخورد و پیش دختر می [203-2] (41)   

Tā zerger ol şerbeti nūş idüp duħterüñ öñünde eridi, yaǾnį cemāli zevāle 

vardı.  

  چون ز رنجوری جمال آو نماند [204-1]

[52b] (1) Çün ki rencūrlugundan zergerüñ cemāli ķalmadı,  

  جان دختر در وبال آو نماند [204-2]

Cān-ı duħter anuñ vebālinde ķalmadı. YaǾnį kenįzek zergerüñ muĥabbeti 

ġamından ve bār u ŝıķletinden (2) ħalāś oldı  

  چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد [205-1]
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Çün ki zerger nā-ħoş ve bed-liķā ve ruħ-zerd oldı,  

  آندک آندک در دل آو سرد شد [205-2]

Ānen fe-ānen tedrįc-le (3) anuñ ĥarāreti ķalbüñde serd u bārid oldı, zįrā her 

baķdıķça kerįhu’l-liķā görinüp bi’ż-żarūre muĥabbetinden münķaŧıǾ oldı, ĥaķķā 

budur ki erbāb-ı baśįrete dünyādan (4) ziyāde kerįhu’l-manžar yoķdur. Elĥāśıl Ǿışķ-ı 

mecāzįnüñ ĥāli ve Ǿāķıbet u meǾāli böyledür, zįrā günden güne ĥüsnü teġayyür 

bulduķça ĥarāret-i ķalb-i Ǿāşıķ daħı serd olur, (5) nitekim ĥażret-i Mevlānā 

ķaddesallāhu sırrehü’l-esnā taĥķįķ idüp buyururlar ki  

  عشقهایی کز پی رنگی بود [206-1]

Şol mecāzį Ǿışķ u muĥabbetler ki ĥüsn-i śūret ve reng ve rū (6) içün ola,  

  عشق نبود عاقبت ننگی بود [206-2]

O maķūle Ǿışķ ĥaķįķatde Ǿışķ olmayup hevā-yı maĥż olmaġla Ǿāķıbet Ǿār ve 

Ǿayb olur ve her biri Ǿamelinden (7) nādim olup deryā-yı ħaclete ġarķ olur, nitekim 

ĥukemā dirler ki 1340ییر بتغییر الصوره و المزاجاذا کان العشق من اجل الجسد یتغ  filĥaķįķa yolına canlar 

vireyin (8) didügin śūreti hādimu’l-leźźāt ifnā eyledikde birķaç günden śoñra 

mezārından geçseñ lāşesinüñ bed-rāyiĥasından dimāġuñ yolını sedd içün burnuñ (9) 

ŧutarsın ve yanından tįzce geçersin, ammā ne fāyide ne oldı ise zergere oldı,  

  کاش کان هم ننگ بودی یک سری [207-1]

Kāşki ol zerger başdan başa Ǿayb olaydı, (10) evvelden daħı ĥüsnü 

olmıyaydı,  

  تا نرفتی بر وی آ ن بد دآوری [207-2]

Tā zerger-i faķįrüñ üzerine böyle ķabįĥ ve bed ĥukūmet gitmeye idi, yaǾnį 

vāķiǾ olmıyaydı.  

  خون دوید آز چشم همچون جوی آو [208-1] (11)

Zergerüñ çeşminden sürǾat ile cereyān iden nehr gibi yaş yerine ķan aķdı; 

“devįd” yeldi maǾnāsınadur lākin maĥalle münāsıb (12) aķdı maǾnāsı virildi. Zįrā ki  

                                                
1340 Eğer aşk beden içinse suret ve mizaçla o da değişir. 
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  دشمن جان وی آ مد روی آو [208-2]

anuñ vechi cānınuñ düşmeni geldi, yaǾnį śūretinüñ ĥüsnü sebeb-i helāki 

oldı, (13) bunuñ emŝāli çoķdur, bu ħod maǾlūm-ı ħavāśś ve Ǿavāmdur ki,  

  دشمن طاوس آ مد پر آو [209-1]

Ŧāvūsuñ perr u bāli kendüye düşmen geldi,  

آو آی بسی شه رآ بکشته فرّ  [209-2]   

(14) Ey müstemiǾ-i mütenaśśıĥ! şāhları ferr ve şevket ve ŝervet ve şöhreti 

düşmen elinde kendüyi ķahr ve helāk itmişdür. Ve ile’l-ān birbirine Ǿaskerler çeküp 

muķāteleden ħālį olmazlar (15) pes zerger daħı kendü kendüye melāmet idüp  

ف منگفت من آ ن آ هوم کز نا [210-1]   

Bi-ŧarįķi’t-tevbįħ ve’t- ayıtdı: “ben ol āhūyem ki nāfımdan ötüri  

   ریخت آین صیاد خون صاف من [210-2] (16)

Ol śayyād benüm dem-i śāfımı dökdi.” yaǾnį “Benüm miŝālim nāfından 

ötüri śayyād elinde ķanı dökülen āhū gibidür,” didi.  

 آی من آ ن روباه صحرآ کز کمین  [211] (17)

 سر بریدندش برآی پوستین

Zerger kendüyi tekrār temŝįl idüp ayıtdı: “ey ben ol śaĥrāda rūbāhım ki 

śayyādlar (18) kemįngāhda müteraķķıb-ı furśat olup postumdan ötüri giriftār-ı dām 

idüp serüm burįde ķıldılar.  

که زخم پیل بان آی من آ ن پیلی [212-1]   

Ve daħı benüm aĥvālim (19) şol fįl gibidür ki fil-bānuñ zaħmı  

  ریخت خونم آز برآی آستخوآن [212-2]

Berā-yı üstuħˇān benüm ķanımı dökdü.  

  آ ن که کشتستم پی مادون من [213-1]

(20) Ol kimse ki beni benden ednā olan şey içün helāk itmişdür,  
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ندآند که نخسبد خون من  می [213-2]   

Bilmez mi ki benüm ķanım uyumaz. YaǾnį mažlūmuñ ħūnı (21) yirde 

ķalmaz ve ķātile eŝer-i ķatl irişmeyince ölmez. Ĥaķ teǾālā Ǿazįz źū intiķāmdur ve 

cihān dār-ı mükāfāt ve āħiretde her Ǿamele göre mucāzāt muķarrerdür. (22) İmdi nāf 

içün āhūnuñ ķanın döken ve berā-yı post-ı rūbāhı ve dendān ve üstuħˇān içün fįli ķatl 

iden ve kenįzek içün zergeri ve Ǿavret içün (23) merdi helāk eyleyen ber-mūceb-i  اَلَْيْوَم
1341َسٖريُع الِْحَسابِ تُْجزٰى ُكلُّ نَْفس  بَِما َكَسَبْت لَا ظُلَْم الَْيْوَم اِنَّ اللَّٰه   her kes Ǿamelinüñ cezāsını bulur ve ħudā-

yı lā-yezāl mükāfātin ķılur. İmdi 

  بر من آست آمروز و فردآ بر وی آست [214-1] (24)

Bugün benüm üzerimedür yarın anuñ üzerinedür ki ķıyāmetde cezāsın 

çeker, nitekim bugün baña ise yarın (25) sañadur dirler.  

  خون چون من کس چنین ضایع کی آست [214-2]

Bencileyin kimsenüñ ķanı ķaçan żāyiǾdür? YaǾnį żāyiǾ olmayup be-her ĥāl 

baña idenler daħı bulur (26) ve her kes ne iderse żararı nefsine Ǿāyid olur, görmez 

misin  

ی درآز  گر چه دیوآر آفکند سایه [215-1]   

Egerçi ĥįn-ı ŧulūǾ-ı şemsde āfitāba muĥāźį olan (27) dįvār sāye-i dırāz 

bıraġur, fe-ammā āfitāb mürtefiǾ olup muǾaddilü’n-nihār ve ħaŧŧ-ı istivāya vardıķda,  

  باز گردد سوی آو آ ن سایه باز [215-2]

Sāye-i dįvār (28) gider žulmet cidāra Ǿavd ider. İmdi  َعِمَل َصالًِحا فَلَِنْفِسٖه َوَمْن اََساَء َمْن
1342فََعَلْيَها  ķavl-i kerįmi feĥvāsınca eger iĥsān u eger esā’et her nefisden ne śādır (29) 

olursa kendü kendüye rāciǾ olur. Pes mücāzāt-ı aǾmāl ve mükāfāt-ı efǾāle nažįr ve 

miŝāl budur ki  

و فعل ما ندآ آین جهان کوه آست [216-1]   

                                                
1341 Mü’min 40/17: Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz 
Allah, hesabı çabuk görendir. 
1342 Fussilet 41/46: “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi 
aleyhinedir…” 
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Bu cihān bir yanķulu (30) ŧaġdur ve bizüm fiǾlimüz nidādur,  

ید ندآها رآ صدآ [216-2]   سوی ما آ 

Nidālaruñ śadā ve Ǿaksi bizüm cānibimize gelür, pes bizüm aǾmāl ve 

efǾālimüz nidālara ve mücāzāt (31) ve mükāfāt kūhdan śāĥib-i nidāya münǾakis olan 

śadālara beñzer. Münādį her ne dise anı işidir, pes rūz-ı cezāda daħı her kes aǾrāż-ı 

aǾmālinüñ (32) śūretin mirǿāt-ı nefsinde müşāhede ķılur. Nažm:  

Her ki ħˇānuñ yise içme ķanını  

Kişi ħoş ŧuŧmaķ gerek mihmānını 

Olmaġıl bu günbed içre bed-zebān 

(33) Sen ne dirsen saña dir günbed hemān 

Bunda her ne tuħm ekerseñ ħayr u şer 

Anda śūret baġlayısar ey püser 

Ķavlüñ ü fiǾlüñ dürüş kim ħūb ola 

(34) Tā ki varup gördügün merġūb ola.  

Neŝr: Elĥāśıl bu Ǿālem-i fānįde her kes itdüginüñ cezāsın bulur, kemā ķāle 

teǾālā:  َُمْت َيَداه 1343َيْوَم َينْظُُر الَْمْرءُ َما قَدَّ  (35) pes miskįn zerger  

  آین بگفت و رفت در دم زیر خاک [217-1]

Bu sözleri didi ve fi’l-ĥāl teslįm-i rūĥ idüp zįr-i ħāke gitdi.  

رنج پاک آ ن کنیزک شد ز عشق و [217-1] (36)   

Ol kenįzek zergere olan Ǿışķ u ġamdan ve kendüde olan renc u elemden pāk 

oldı.  

  ز آنکه عشق مردگان پاینده نیست [218-1]

(37) Zįrā murdelerüñ Ǿışķı pāyende ve bāķį degildür,  

ینده نیست [218-2]  ز آنکه مرده سوی ما آ 

                                                
1343 Nebe 78/40: Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, 
"Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. 
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Zįrā ki murde bizüm cānibimize gelici degüldür. YaǾnį insānu’l-heyākil ve 

ĥayvānu’ş-şemāyil (38) olan efsürde-diller dünyā-yı bį-ŧāyile olan meyl ve 

muĥabbetleri ve ārızū ķıldıķları leźźāt ve şehevāt-ı cismānį ve bilcümle Ĥaķ’dan 

ġayrı her neye olursa (39) Ǿışķ ve ülfetleri maĥbūblarıyla meǾan murde ve fānį olup 

cānib-i Ĥaķķ’a varmazlar, belki maĥbūs-ı ħāk-i tįre olup cānib-i aǾlāya Ǿurūc 

itmezler ve maĥbūblarıyla (40) nāra aślā iĥrāķ olunurlar. Kemā ķāle teǾāla,  اِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن
1344َحَصُب َجَهنََّم اَنْتُْم لََها َوارُِدونَ  ِمْن ُدوِن اللّٰهِ  . imdi beķā-yı sermedį (41) ve ĥayāt-ı ebedį śāĥibleri ve 

Ǿışķ u muĥabbetleri bį-zevāl olan ol ĥayy u Bākį’nüñ Ǿāşıķlarından ġayrısı degildür, 

pes  

 عشق زنده در روآن و در بصر [219-1]

 

[53a] 

تر  باشد ز غنچه تازههر دمی  [219-2] (1)  

 Zindenüñ Ǿışķı cānda ve baśarda her bir demde ġonca-veş tāze ve ter olur, 

zįrā tecelliyātda tekerrür olmayup her nefes (2) bir tecellį ve her demde bir tesellį 

olur. yaǾnį ĥayāt-ı bāķį ile mevśūf olan maĥbūb-ı ezelįnüñ Ǿışķ u muĥabbeti gerek 

cānib-i maǾşūķdan Ǿāşıķa ki “yuĥibbuhum” (3) feĥvāsıdur ve gerek Ǿāşıķın maǾşūķa 

olan muĥabbeti ki “yuĥibbūnehu” maġzāsıdur dįde-i cāna nūr ve cenān-ı ĥazįne sürūr 

virüp her ne mertebe tünd-bād-ı fenā (4) fenā-yı sāĥa-i fesįĥatü’l-mesāĥasında vezān 

olsa, ġonca-veş tāze vü ter ve verd-i aĥmerden ħūbterdür. Zinde kelimesi fāǾile ve 

mefǾūle mużāf olmaķ cāyizdür, (5) imdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ!  

  عشق آ ن زنده گزین کاو باقی آست [220-1]

Ol ĥayy-i bį-zevālüñ ve ķayyūm-i lā-yezālüñ Ǿışķını iħtiyār eyle ki ol 

bāķįdur,  

  کز شرآب جان فزآیت ساقی آست [220-2] (6)

                                                
1344 Enbiyâ 21/98: Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz 
oraya varacaksınız.  
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Ki ol ĥayy-i bāķį ve Ǿāşıķlarına kāfį olan Allāhu’l-vāfį saña şerāb-ı cān-

fezādan sāķįdur ki ol şerābı nūş iden (7) Ǿāşıķlar ölmez dimişlerdür. İmdi lillāhi 

teǾālā ey nūr-ı dįde-i Ǿālem!  

ه جمله آنبیاعشق آ ن بگزین ک [221-1]   

Ol ĥayy-i bāķį ve kevŝer-i ĥayāt-baħşe sāķį olan (8) maĥbūb-ı bį-bedelüñ 

Ǿışķını iħtiyār ķıl ki cümle-i enbiyā ve Ǿāmme-i evliyā ve mecmūǾ-ı aśfiyā  

  یافتند آز عشق آو کار و کیا [221-2]

Ol Allāh’uñ Ǿışķından kār u kiyā buldular, (9) yaǾnį taśarruf u ķudret u 

Ǿizzet u ķurbet u şeref-i risālete ve ħuśūśiyyet-i velāyete anuñla vāśıl oldılar. Ey 

ŧālib-i śādıķ! Zinhār himmetüñ Ǿālį (10) ķıl!  

  تو مگو ما رآ بدآن شه بار نیست [222-1]

Sen dime ki bize ol şāha icāzet ve rāh yoķdur. Bār bunda icāzet 

maǾnāsınadur, yaǾnį kendüñe himmetsiz olma. (11) zįrā ki,  

    با کریمان کارها دشوآر نیست [222-2]

kerįmlerüñ kerem şānına nisbet ile müşkil işler ve müteǾassir teşvįşler sehl 

ve āsāndur ve aña düşvār yoķdur. (12) ol saǾādet Ǿabdüñ Ǿuluvv-i himmet ve kerįm u 

raĥįmüñ maĥż kerem ve Ǿināyeti ile müyesser olur. 1345من اتاني يمشي اتيته هرولة  mübeşşirātı 

mesmūǾuñ olmamış mıdur? (13) ķāle ǾAlį kerremallāhe vechehu, şiǾr:  

ا ِْن اُْعِسرَْت َيْوًما   فََلا تَْجزَْع َو
َمِن الطَّوِيلِ    فََقْد اَْيَسرَْت فِي الزَّ

  َوَلا تَْياَْس فَا ِنَّ الَْيا َْس ُكْفرٌ 
 لََعلَّ اللََّه يُْغنِي َعْن قَلِيِل  (14) 

  َوَلا تَظُنَّنَّ بَِربَِّك َظنَّ ُسوء  
  فَا ِنَّ اللََّه اَْولَى بِالَْجِميلِ 1346

                                                
1345 Bana yürüyerek gelene ben koşar adım giderim. 
1346 Zora koyma darlansan da asla, uzun süreler kolaylık içreydin zira. Ye’se kapılma çünkü o 
küfürdür. Kim bilir Allah yardım eder yetinirsin az ile. Rabbin hakkında kötü zanda sakın bulunma, O 
en güzel olandan hep evladır. 
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gerçi imām ǾAlį kerremallāhe vechehu (15) teng-destlikden nā-ümįd ġanį olanlara 

naśįĥat iderler, ammā ĥaķįķatde ġınā Ǿışķ ġınāsıdur ve faķr u Ǿanā Ǿışķsız olmaķdur. 

Pes raĥmet-i Ĥaķ’dan ķaŧǾ-ı ümįd (16) Ĥaķķ’a bed-gümānlıķ olmaġla küfrdür deyü 

buyururlar. ŞiǾr:  

 لاَشی َء الاّ اللُّه فَاْرفَْع َهمَّ کا
کا  َیکفیكَ  َربُّ النّاِس ما اََهمَّ

 ا  لیك ربی لا ا  لی سواکا
 اقبلت عهدً ا ا  بتغي رضاکا1347 (17) 

MaǾlūm ola ki ĥażret-i Mevlānā ŧayyeballāhu enfāsehu baǾżı bed-

gümānlaruñ ħāŧırasın defǾ idüp suǿāl-i muķaddere cevāb içün (18) işbu beyāna şurūǾ 

buyurdular:  

آ ن که کشتن و زهر دآدن مرد زرگر به آشارت آلهی بود نه به هوآی نفس و تامل فاسد بیان   

(19) Ānuñ beyānındadur ki ŧabįb-i ilāhį merd-i zergere zehr virmek ve ķatl 

itmek işāret-i ilāhį ile idi, yoķsa hevā-yı nefs ve te’emmül-i fāsid ile degil idi.  

(20) Zįrā zergerden murād hevā-yı nefs ve ĥubb-ı dünyā olduġı beyān 

olunmış idi, bu taķdįrce zergerüñ ķatlinden murād ĥubb-ı dünyāyı ķalbden izāle ve 

iħrāc (21) ve nefsi vebālden taħlįsdür, pes 1348الهام الولی کالوحی النّبی  vefķınce mürşid-i 

kāmilden śudūr iden her efǾāl ve aĥvāl ilhām-ı rabbānį ile olduġın (22) iŝbāt içün 

ĥażret-i Ħıżır Ǿaleyhisselāmuñ ķatl-i püser ve ħarķ-ı keştį eyledügün beyān idüp 

elmās-ı Ǿibārāt ile dürr-i emles-i işārātı süfte ķılurlar.  

 کشتن آ ن مرد بر دست حکیم [223-1] (23)

Ĥekįm-i ilāhįnüñ elinde ol merdüñ helāk olması  

  نی پی آومید بود و نی ز بیم [223-2]

Ne pādişāhdan ümmįd ve ne ħavf ve bįm içün (24) idi.  

  آو نکشتش آز برآی طبع شاه [224-1]

                                                
1347 Allah’tan başka hiçbir şey yoktur, himmetini yücelt artık, insanların Rabbi dertlerinde sana yeter. 
Ey Rabbim, senden başkasına değil, sana yönelttim andımı ve ararım rızânı. 
1348 Velinin ilhamı nebinin vahyi gibidir. 
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Ŧabįb-i ilāhį zergeri şāhuñ ŧabǾ ve ħāŧırı-çün ķatl itmedi.  

   تا نیامد آمر و آلهام آله [224-2]

Mādām ki ŧabįb-i (25) ilāhįye emr-i ilāhį ve ilhām-ı rabbānį gelmedi, yaǾnį 

emr-i ilāhį olmayınca zergeri helāk itmedi, meŝelā,  

  آ ن پسر رآ کش خضر ببرید حلق [225-1]

Ol püser ki ĥażret-i Ħıżır Ǿaleyhisselām (26) anuñ boġazını kesdi ve źebĥ 

eyledi,  

ر آ ن رآ درنیابد عام خلقس [225-2]   

Anuñ sırrını ħalķuñ Ǿāmmı fehm eylemez, yaǾnį çeşm-i žāhir-bįn anuñ 

ĥaķįķatin idrāk (27) eylemez. Kemā ķāle teǾālā  فَانْطَلََقا َحتّٰى اَِذا لَِقَیا ُغَلاًما فََقَتلَُه قَاَل اَقََتْلَت نَْفًسا َزكِيًَّة بَِغْيِر
1349ِجْئَت َشْيًئا نُْكًرانَْفس  لََقْد   ĥażret-i Ħıżır Ǿaleyhisselāmuñ (28) ġulāmı ne vech-le ķatl 

itdüginde iħtilāf olunup baǾżılar boynın urdı ve baǾżılar ser-i püseri dįvāra çalup ħurd 

itdi ve baǾżılar yaturup (29) źebĥ eyledi dimişler. ve erbāb-ı tefsįr “fe-ķatelehū”da 

vāķiǾ olan fā’-i taǾķįb Ħıżır Ǿaleyhisselām ġulāma mülāķį olduġı gibi istikşāf-ı ĥāl 

itmedin bilā-tereddüd (30) ķatl eyledügüne delālet ider dimişler. Zįrā eger ġulām-ı 

mezbūr ĥayāt ile Ǿıyş edeydi ĥayāt-ı ġulām kendünüñ kemāl-i şeķāvetine bāǾiŝ ve 

vālideyni (31) müǿmin ve muvaĥĥidler iken fesād-ı dįnlerine sebeb olurdu. gerçi 

ġulām-ı mezbūr bi’ŧ-ŧabǾ kāfir ve şaķį idi lākin kemāl-i şeķāvetine bulūġu ŧūl-i ĥayāt 

ve aǾmāl-i (32) küfre mübāşeret itmedikçe olmaz. Pes Ħıżır Ǿaleyhisselāmuñ ġulāmı 

ķatl itdügi vālideynine ħayr ve ġulāmı daħı kemāl-i şeķāvetden menǾ içün oldı. (33) 

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā kitāb-ı kerįminde  َ1350َعٰسى اَْن تُِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشر  لَُكْم َواللُّٰه َيْعَلُم َواَنْتُْم لَا تَْعَلُمون  

buyurduġu (34) bu maǾnāya işāretdür, zįrā māder ve pederi ferzendlerinüñ bi-ġayri 

ķatl-i nefs maķtūl olduġın kerįh görüp ĥayātda olduġınu isterler ĥāl ān ki 

ferzendlerinüñ (35) ķatli kendülerine ħayr-i maĥż olduġın bilmezler. Zįrā ānlar 

ecmel-i nās olup püserleri ĥayātda olduġı kendülere şerr-i Ǿažįm idi, keźālik ġulāma 

daħı (36) kendü nefsüñ ķatli kendüye ħayr iken şerr-i maĥż olan ĥayāt-ı nefsine 

                                                
1349 Kehf 18/74: Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında, adam (hemen) onu 
öldürdü. Mûsâ, "Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş 
yaptın!" dedi. 
1350 Bakara 2/216: “...Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir 
şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 
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muĥabbet idüp ķatlini mekrūh žann ider. Zįrā Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ŧūl-ı ĥayātını 

(37) irāde eylese kemāl-i şeķāvete bāliġ olurdu.  

Pes maǾlūm oldı ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā Ǿabd-i müǿminüñ 

maĥbūbātından bir şey aħź eyledügi kemāl-i fażl ve iĥsānındandur. (38) Zįrā 

Ĥaķķ’uñ ġayrı olan maĥbūbāt her ne ise Ǿabd-i müǿmine żarar-ı maĥż olup lākin 

Ǿabd andan ġāfildir. Pes ķaçan Ǿabd-i müǿmin Ĥaķ’dan gelene śabr u şükr (39) eylese 

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā Ǿabdinüñ şerrini kemāl-i re’fetden ħayra tebdįl ider ve 

żarrını nefǾa taĥvįl ider. kemā ķāle teǾālā: ( ِمنُْه َزكٰوًة َواَقْرََب رُْحًما40فَاَرَْدنَا اَْن يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيًرا )1351  

inşāllāhu teǾālā tedbįr-i taķdįre muvāfıķ ve ecelden emān olursa Meŝnevį-i Şerįf’de 

ĥażret-i Mūsā ve Ħıżır Ǿaleyhüme’s-selāmuñ (41) ķıśśası geldikde mā-beynde vāķiǾ 

olan rumūz ve işārāt tafśįl üzre źikr olunur. Tekrārdan ibā olunup bu maĥalde bir 

miķdār şerĥ olundı. 

[53b] (1) İmdi zerger-i hevā daħı ol Ħıżır-ı vaķtüñ elinde helāk olmasa 

kenįzek-i nefsüñ dįni fesāde müntecc olup envāǾ-i mażarrāt ve şeķāvete giriftār olur 

idi. (2) ǾAvāmu’n-nāsuñ ise esrār-ı ilāhiyyeden źevķ ve vicdānı olmamaġla 

žāhirinden ġayrı şeyǿe nažar itmeyüp bāŧını inkār ider ammā erbāb-ı fıŧnate maǾlūm 

ola ki  

  آ ن که آز حق یابد آو وحی و جوآب [226-1] (3)

Ol kimse ki ķıbel-i Ĥaķ’dan vaĥy u cevāb bulur,  

   هر چه فرماید بود عین صوآب [226-2]

Ol kimse mürşid-i kāmildür her ne fermān iderse (4) Ǿayn-ı śavābdur, elĥāśıl 

ilhām-ı rabbānį ile Ǿamel idenüñ cümle aĥvāli merġūbdur, enbiyā’-i Ǿižām ve 

evliyāǿ-i kirām gibi. İmdi bu taķdįrce  

  آ ن که جان بخشد آگر بکشد روآست [227-1]

(5) Ol kimesne ki cān baġışlar eger öldürse revādur,  

ت آو دست خدآستنایب آست و دس [227-2]   

                                                
1351 Kehf 18/81:"Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir 
çocuk vermesini diledik." 



 

536 

Zįrā nāyib-i Ĥaķ’dur ve anuñ yedi dest-i Ħudā’dur. Bu beyt-i şerįf (6) “ جان
 kelāmına olan suǿāl-i muķaddere cevābdur. YaǾnį cān-baħş olan Ĥaķ ”بخشد

sübĥānehu ve teǾālānuñ ķudretidür, bunlar ne vechle cān baġışlar diyenler içün (7) 

ĥażret-i Mevlānā cevāb virüp buyururlar enbiyā ve evliyā Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālānuñ Ǿışķ u muĥabbetiyle ifnāǿ-i beşeriyyet idüp ħalįfetullāh olduķlarıçün (8) 

anlaruñ yedi yedullāh olup ķudretullāha ālet meŝābesinde olurlar. Kemā ķāle teǾālā  َّاِن
1352ُعونََك اِنََّما يُبَايُِعوَن اللَّٰه يَُد اللِّٰه فَْوَق اَيْٖديِهمْ الَّٖذيَن يَُبايِ   (9) ve kemā ķāle teǾālā: 1353َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َولِٰكنَّ اللَّٰه َرمٰى  

imdi elĥāletü hāźihi risālet ve nübüvvet-i teşrįǾiyye ber-mūceb-i 1354لا نبی بعدی  ve  انا خاتم
1355النبيين  (10) Ħātemü’r-rusül Ǿaleyhisselām biǾŝeti ile ħatm olup velākin velāyet-i 

Ǿāmme-i muŧlaķa-i Muĥammediyye ebeden munķaŧiǾa ve mežāhir-i insāniyye-i 

kemāliyyeden zāyile olmaz. Pes vāriŝ-i (11) ĥaķįķat-ı Aĥmediyye olan kāmil u 

mükemmillerden daħı bunuñ emŝāli ħavāriķ-ı Ǿādāt žuhūr itmekden zamān ħālį 

olmaz. Kemā ķāle śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem, (12)  لا یزال طائفة من اّمتي ظاهرین على الحّق حتی یاتی
1356امر الله  imdi ŧālibe lāzım olan iǾtiķād-ı küllį ile śudūr iden emr-i pįre iŧāǾat ve 

inķıyāddur (13) deyü ĥażret-i Mevlānā buyururlar ki  

  همچو آسماعیل پیشش سر بنه [228-1]

Ĥażret-i İsmāǾįl Ǿaleyhisselām ĥażret-i İbrāhįm Ǿalā nebiyyinā ve 

Ǿaleyhisselāmuñ ĥużūrunda baş ķoyup (14) teslįm olduġı gibi sen daħı ser-i iŧāǾatı 

mürşid-i cān-baħş öñünde rıżāsına teslįm eyle.  

    شاد و خندآن پیش تیغش جان بده [228-2]

Ve şād u ħandān anuñ (15) tįġ-ı fermānına cān vir. Bilātereddüd cān virmegi 

kendüñe niǾmet bil, śūreten inķıyād ve maǾnen Ǿinād idenlerden olmıyup şād u 

ħandān olduġuñ ĥālde (16) yoluna ķurbān ol ki  

نت خندآن تا آبدتا بماند جا [229-1]   

Ĥattā senüñ cānuñ ebedį ħandān ķala,  

  همچو جان پاک آحمد با آحد [229-2]
                                                
1352 Fetih 48/10: “Sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin 
üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur…” 
1353 Enfâl 8/17: “...Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı…” 
1354 Benden sonra nebi yoktur.  
1355 Ben peygamberlerin sonuncusuyum. 
1356 Allah’ın emri gelinceye kadar ümmetimden bir grup hak üzere olacaktır. 



 

537 

Cān-ı pāk-ı Aĥmed (17) Ǿaleyhi śalevātullāhi’ś-śamed eĥad ile ebedį ħandān 

olduġı gibi zįrā  

  عاشقان جام فرح آ ن گه کشند [230-1]

ǾĀşıķlar feraĥ cāmını ol vaķt nūş iderler ki  

  که به دست خویش خوبانشان کشند [230-2] (18)

Ki ħūblar anı kendü elleriyle depeleyeler. ǾAŧŧār:  

 عشق چون غالب شود عاشق نیندیشد ز سر
 مست لایعقل کجا دربند حفظ ساغرست؟

 دل ز عشق ار غرق خون خواهی برو هّمت گمار (19) 
 سرخی اجزاء ا هن از دم ا هنگر است

 ای که مرد راه عشقی بهر مردن گو مترس
1357بهر قربانی بود ا ن گوسفندی کو نر است  

(20) Li-muĥarririhi:  

Benüm cānım saña ķurbān ķabūle ķıl anı fermān 

Ne dirlik var baña sensiz ki sensin cānıma cānān 

Eger sen olmasañ ħānım, benüm göñlümdeki cānım 

(21) Gelür miydi aña revnaķ? olurdu ħānesi vįrān 

Senüñ zencįr-i Ǿışķuñla muķayyed olalı göñlüm 

Ŧolaşdı zülfüñe Ǿaķlım ħalāś itme anı bir ān 

(22) Dilemez derdine dermān şular kim Ǿayn-ı derd olmış 

Ne bilsün derdi olmayan buña derd olduġın dermān 

Senüñ Ǿışķuñ şerābını şu vech-i ze’l-celālüñden 

(23) fe-esķaynā, edir keǿsen, Ǿaceb şiddetdedür Ǿaŧşān 

                                                
1357 Aşk galip olunca aşık kellesinin gitmesini dert etmez. Düşüncesiz sarhoş kadehin kırılıp 
kırılmamasını gözetir mi hiç? Gönlünü n aşk ile kana bulanmış olmasını istiyorsan eğer himmet et ve 
çabala, demirin allığı demircinin nefesinden olur. Aşk yolu eri olana de ki korkmasın, kurban için koç 
gerekir.  
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Eyā ġayb-i hüviyyetden diyen aĥbebtü Ǿan uǾref 

Ħalāyıķ içre insānı sen itdüñ mažhar-ı Ǿirfān 

(24) Bu gözle kimse görmezse görinür sırrıma nūruñ  

ǾIyān iken görünmez dir saña kimdür iden küfrān 

İdince cilve nūru’n-nūr ħafā’-i sırr-ı sermedde 

(25) Şehādet eyledi vechüñ getürdüm vechiñe įmān 

Bil Ǿāşıķ remzini yārüñ bu esrār-ı tecellįden 

Merāyādür göñül ĥaķķa görinür kendüye sübĥān 

(26) Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Enbiyā’-i Ǿižām ve evliyāǿ-i kirām tilķā’-i nefsden bir 

şey ižhār itmeyüp her kārları vaĥy-i rabbānį ve ilhām-ı sübĥānį ile oldıysa  

  شاه آ ن خون آز پی شهوت نکرد [231-1] (27)

Şāh daħı ol ķanı ĥužūž-ı nefsāniyye ve leźźāt-ı cismāniyye içün eylemedi, 

imdi  

  تو رها کن بد گمانی و نبرد [231-2]

Sen anuñ (28) ĥaķķında sū’-i žann ve bāŧıl ħayāl ve ceng ü cidāli terk eyle, 

belki  

  تو گمان بردی که کرد آ لودگی [232-1]

Sen žann iletdüñ ki şāh-ı śāf-dil ġaraż-ı nefs ile (29) ālūdelik eyledi, ĥāşā bu 

žann-ı fāsid u gümān-ı kāsiddür, ŧabįb-i ilāhį ve şāh-ı Ǿālįnüñ dāmen-i Ǿiśmetleri ŧāhir 

ve derūnları envār-ı hidāyet ile bāhirdür.  

   در صفا غش کی هلد پالودگی [232-2] (30)

“Pālūdegį” fāǾil ve ġışş muķaddem mefǾūl olmaķ üzre nefsi aħlāķ-ı 

rediyyeden süzmeklik śafā ĥālinde ķaçan (31) ġıll u ġış ķor dimek olur. İmdi enbiyā 

ve evliyā ve aśdiķā ve aśfiyā kef-gįr-i mücāhedātdan kirāren ve mirāren süzilüp 

kedūrāt-ı nefsāniyye ve ħas u ħāşāk-ı (32) beşeriyyeden pāk ve śāf olup aǾmāl ve 

efǾāli sāyir ālūdeler gibi degildür.  

  بهر آ ن آست آین ریاضت وین جفا [233-1]
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Bu mücāhede ve riyāżet ve cefā ve meşaķķat (33) anuñçündür ki,  

رد کوره آز نقرهء ُجفا [233-2]   تا بر آ 

Tā ki pūte-i sįmden cüfāyı ve ħas u ħāşāki yuķaru getüre.  

  بهر آ ن آست آمتحان نیک و بد [234-1]

Nįk ü bedüñ (34) daħı imtiĥān u tecrübesi anuñçündür ki  

رد زر زبد [234-2]   تا بجوشد بر سر آ 

Tā zer ķaynaya ve köpügüi yuķaru getüre ve śāf u ħāliś ķala. Elĥāśıl (35) 

pūte-i mücāhedede āteş-i Ǿışķla yanup cünbüş-i ceźbe ile ķaynamaķ ve her nefes 

miĥakk-i tecribeye çalınmaķ ve gāh teraķķį ve gāh tenezzül ile imtiĥān olunmaķ 

ķalbde (36) olan ĥubb-i mā-sivā nüĥās-veş āteş-i Ǿışķa iĥrāķ olup ve taǾalluķāt-ı 

kevneyn derūn-ı śādıķdan iħrāc ķılınup zer-i ħāliś gibi śāf olmaġıçündür.  

(37) Ey ŧālib-i rabbānį ve Ǿāşıķ-ı sübĥānį! Ķaçan bir Ǿab-i mesǾūd vefķ-ı 

şerǾ-i ķavįm üzre aǾmāl-i śāliĥa ile žāhir olsa Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ol Ǿabd-i 

mesǾūduñ (38) baǾżı nüĥās-ı śıfāt-ı žulmāniyye-i nefsāniyyesini iksįr-i şerǾ ile Ǿalā 

ķaderi’l-Ǿamel fıżża-i śıfāt-ı nūrāniye-i rūĥānįyeye tebdįl ider ve baǾżı fıżża-i (39) 

śıfāt-ı nūrāniyyeyi daħı iksįr-i ĥubb ve velā-yı velāyet ile nūrāniyye-i rabbāniyyeye 

tebdįl ider.  ِ1358اَللُّٰه َولِىُّ الَّٖذيَن اَٰمنُوا يُْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت اِلَى النُّور  (40) āyet-i kerįmesinüñ sırrında bu 

maǾnāya işāret vardur. YaǾnį żulümāt-ı śıfāt-ı ħalķıyyeden nūr-ı śıfāt-ı ħālıķıyyete 

iħrāc ideriz dimekdür. (41) Zįrā nūr-ı śıfāt-ı ħālıķıyyete nisbet ile śıfāt-ı ħalķıyyenüñ 

küllįsi  dur. Ve śıfāt-ı žulmāniyye-i nefsāniyye ve śıfāt-ı [54a] (1) 1359ظُلَُماٌت َبْعُضَها فَْوَق َبْعض  

nūrāniyye-i rūĥāniyyenüñ cümlesi 1360ا ن لله سبعين ا لف حجاب من نور وظلمة  feĥvāsınca beyne’l-

Ǿabdi ve’r-rabb ĥucüb ve mevāniǾ olur. Pes taķdįrce śıfāt-ı (2) mezbūrenüñ küllįsi 

cülūdāt-ı lubb-i lubb-i nūr-ı ilāhį olur. Felihāźā Ǿabd-i saǾįd ve ħāliś edā-yı ferāyiż ve 

nevāfil ile nāyil-i ķurb-i civār-ı ĥaķ ve ķābil-i taśarrufāt-ı (3) iksįr-i şerǾ-i muŧahher 

olduġıçün nüĥās-ı śıfāt-ı nefsāniyyesi fıżża-i śıfāt-ı rūĥāniyyeye müsteǾidd olup ve 

fıżża-i śıfāt-ı rūĥāniyyesine (4) iksįr-i śıfāt-ı rabbānį ve ceźbe-i raĥmānį ilķāsıyla 

Ĥaķ teǾālā ol Ǿabde ķarįb olup cülūd-ı külliyye-i maǾneviyyesi tebdįl-i lubb olur. Ve 

                                                
1358 Bakara 2/257: “Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” 
1359 Nur 24/40: “...Karanlıklar üstüne karanlıklar…” 
1360 Allah’ın karanlık ve nurdan yetmiş bin perdesi vardır. 



 

540 

1361اُولُوا اْلاَلَْبابِ َيَتَذكَُّر   (5) ve daħı  1362َواتَُّقوِن َيا اُولِى اْلاَلَْباِب  āyet-i kerįmeleri ve daħı  کنت له سمعا و بصرا و یدا و
1363لسانا  ĥadįŝ-i şerįfi buña işāretdür. Nažm:  

 اگر از وصل او جان باختی تو (6)
 عیان او یقین بشناختی تو

 ز وصلش عاشقان جانباز بودند
اینجای در اعزاز بودندازا ن   

 ز وصلش عاشقان جان برفشاندند (7) 
 نه بر مانند تو حیران بمانند

قای جاودان سلطان عشقستب  
1364که این اسرارها برهان عشقست  

(8) İmdi ey müstemiǾ-i ķābil ve ĥaķķ-ı kelāma ķāyil!  
  گر نبودی کارش آلهام آله [235-1]

Eger pādişāhuñ işi ilhām-ı ilāhį olmıyaydı,  

  آو سگی بودی درآننده نه شاه [235-2]

(9) Ol şāh olmayup belki bir yırtıcı kelb olurdu. Feammā ĥaķķā budur ki ol 

pādişāh  

  پاک بود آز شهوت و حرص و هوآ [236-1]

Şehvetden ve ĥırś ve hevādan (10) pāk idi.  

کرد آو لیک نیک بد نما نیک [236-2]   

Ol pādişāh ħūb u laŧįf eyledi, lįk bed-görinici nįk ve müstaĥsen eyledi. 

YaǾnį bi-ĥasebi’ž-žāhir nā-meşrūǾ (11) velākin bi-ĥasebi’l-bāŧın rıżā-yı ĥaķķ’a 

                                                
1361 Ra’d 13/19: “...(Bunu) ancak akıl sahipleri anlar.” 
1362 Bakara 2/197: “...Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.” 
1363 Onun duyması, görmesi, eli ve dili olurum. 
1364 Sen O’nun vuslatından dolayı canını verirsen, emin ol ki O’nu apaçık tanımışsın. Aşıklar O’nun 
vuslatı için canlarından geçtiler ve işte bu yüzden aziz oldular. Aşıklar O’nun vuslatı için canlarını 
verirler, senin gibi hayretler içinde kalmazlar. Sonsuza kadar kalacak olan aşkıtır, bu söylediğim sırlar 
ise aşkın delilidir. (Cevherüzzât) 
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muvāfıķ ve müstaĥsen idi. Nitekim Ħıżır Ǿaleyhisselām nefs-i zekiyyeyi küşte ve 

sefįneyi şikeste ķılduġı gibi, (12)  

  گر خضر در بحر کشتی رآ شکست [237-1]

Eger Ħıżır Ǿaleyhisselām deryāda sefįne-i dürüsti ħarķ ve şikest itdiyse,  

   صد درستی در شکست خضر هست [237-2]

Ħıżır Ǿaleyhisselāmuñ (13) keştįye şikest virmesinde yüz dürüstülük vardur.  

  وهم موسی با همه نور و هنر [238-1]

Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’ś-śalevātullāh ve selāmuhunuñ vehmi yaǾnį vücūd-ı 

(14) şerįflerinde olan Ǿaķl-i müdebbiri bu deñlü nūr-ı risālet ve hüner-i muǾcizāt ile,  

پر مپر  شد آز آ ن محجوب، تو بی [238-2]   

Ħıżır Ǿaleyhisselāmuñ esrārından maĥcūb oldı (15) sen ķanadsız uçma. 

YaǾnį yaķįn ķanadı ĥāśıl olmadıķça cevv-i hevā-yı esrār-ı ledünnįye pervāz 

idemezsin. Eger Ǿaķl ilhām-ı rabbānį olmadın bu esrāra (16) vāķıf olaydı ĥażret-i 

Mūsā Ǿaleyhisselāmuñ mücerred Ǿaķl-i pür-nūru esrār-ı Ħıżır’dan ħaber-dār olurdu. 

Kemā ķālallāhu tebāreke ve teǾālā ٖفيَنةِ َخَرقََها قَاَل اََخَرقَْتَها لِتُْغرَِق اَْهَلَها لََقْد ِجْئَت 17فَانَْطَلَقا َحتّٰى اَِذا ) ( َركَِبا فِى السَّ
1365َشْيًئا اِْمًرا  yaǾnį ĥażret-i Mūsā ile Ħıżır Ǿaleyhisselām gemi aramaġa gitdiler ĥattā 

gemiyi bulup bindiler (18) ve menzillerine varup gemiden çıķarken ĥażret-i Ħıżır 

Ǿaleyhisselām teber ile gemiyi ħarķ ve şaķķ idüp elvāĥ-ı sefįneden iki taħta ķopardı. 

(19) Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhisselām bu emri gördükde ĥażret-i Ħıżır’a ħiŧāb idüp “Ehl-i 

sefįneyi ġarķ itmek içün sefįneyi ħarķ eyledüñ! Zįrā ħarķ-ı sefįne (20) duħūl-i māye 

ve duħūl-i mā ehl-i keştįyi ġarķa sebep olduġıçün keştįde olanları ġarķ içün sefįneyi 

deldiñ,” didi. Ve ĥażret-i Ħıżır Ǿaleyhisselām (21) ħarķ-ı sefįneden ĥikmet ne idügün 

ĥażret-i Mūsā’ya beyān idüp “Yā Mūsā! Bu sefįne birķaç miskįnüñ idi ve bir cebbār 

pādişāh vardur, fuķarānuñ (22) gemisini ġaśben aħź ider. pes bu sefįneyi ol cebbār 

almamaķ içün maǾyūb ķıldum,” deyüp bilāħire ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhisselām ile 

müfāraķat itdiler. (23) İnşāllāh Meŝnevį-i Şerįf’de beyānı geldikde tafśįl oluna. Bu 

                                                
1365 Kehf 18/71: Derken yola koyuldular. Nihayet, bir gemiye bindiklerinde (adam) gemiyi deldi. 
Mûsâ, "Sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu, şaşılacak bir iş yaptın." dedi. 
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maĥalde daħı ĥażret-i Mevlānā bu miķdār işāret buyurmaġla bu ķadar beyān ile (24) 

iktifā olundı. İmdi ol şāh-ı Ǿādilüñ daħı kārı ĥikmet-i ilāhiyye üzre olup  

  آ ن گل سرخ آست تو خونش مخوآن [239-1]

Ol zergerüñ ħūnı maǾnāda (25) ķırmızı güldür sen añı ħūn oķıma, yaǾnį 

zergere ġadr oldı dime, zįrā ilhām-ı ilāhį ile olanuñ taĥtında envāǾ-i fāyide vardur.  

  مست عقل آست آو تو مجنونش مخوآن [239-2]

(26) Ol ŧabįb-i Ǿįsį-dem ve şāh-ı pür-kerem Ǿaķluñ mestidür, sen ānı mecnūn 

oķuma, yaǾnį anlar mažhar-ı Ǿaķl-i küldür sen mecnūnluk idüp ĥaķlarında nā-maǾķūl 

kelimāt (27) söyleme zįrā  

  گر بدی خون مسلمان کام آو [240-1]

Eger ħūn-ı müslemān ol pādişāhuñ kāmı olaydı,  

  کافرم گر بردمی من نام آو [240-2]

Kāfirim eger ben lisānım üzre (28) anuñ nāmını ilderdüm ise. YaǾnį hergiz 

anuñ nāmını yād eylemezdım, aña bināǿen,  

بلرزد عرش آز مدح شقی  می [241-1]   

Şeķį ve fāsıķuñ medĥinden Ǿarş-ı kerįm lerzān olur, (29) kemā ķāle 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem, 1366ا ذا مدح الفاسق غضب الرب، و اهتز لذلك العرش   

  بد گمان گردد ز مدحش متقی [241-2]

Müttaķį olanlar medĥ-i şekįden bed-gümān (30) olur. Pes müttaķį olanları 

sū’-i žanna bıraķmaķ bir başķa günāh olur.  

اه بس آ گاه بودشاه بود و ش [242-1]  

 İmdi ol şāh-ı Ǿālem-penāh şāh idi ve Ĥaķ’dan (31) ġāfil olmıyup ziyāde 

āgāh idi, 

ی آلله بود  خاص بود و خاصه [242-2]   

Ve ol pādişāh ħāś idi ve dergāh-ı Ĥaķķ’uñ ħāśśası idi.  

                                                
1366 Fasık övüldüğünde Rab hiddetlenir, bundan dolayı arş sallanır 
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  آ ن کسی رآ کش چنین شاهی کشد [243-1]

(32) Ol kimse ki buncılayın bir şāh-ı maǾdalet-penāh öldüre,  

  سوی بخت و بهترین جاهی کشد [243-2]

Cānib-i baħta ve evvelkiden aǾlā cāh u devlete çeker.  

 گر ندیدی سود آو در قهر آو [244-1] (33)

Eger pādişāh anuñ ķahrında nefǾ ve sūdını görmiye idi,  

  کی شدی آ ن لطف مطلق قهر جو [244-2]

Ol luŧf-i muŧlaķ ķaçan (34) bir kimesnenüñ ķaĥrın isteyüci olurdı? YaǾnį 

mažhar-ı luŧf-i muŧlaķ ve meclā-yı fażl-ı vücūd-ı Ĥaķ olan veliyy-i kāmil ve mürşid-i 

mükemmil mādām ki müsterşidinüñ ķahrında (35) nefǾ müşāhede itmedikçe celāl 

göstermez. Pes bu taķdįrce ķahrı Ǿayn-ı luŧf u iĥsān olur velākin eŧfāl-i ŧarįķatüñ 

ekŝeri luŧfı ķahrda görmege istiǾdād (36) taĥśįl itmedügiçün mużŧarib olurlar. 

Meŝelā: 

لرزد آز آ ن نیش حجام  بچه می [245-1]  

Ŧıfıl ĥaccāmuñ ol nįşinden ħavfla ditrer,  

اد کاممادر مشفق در آ ن غم ش [245-2]   

(37) Māder-i muşfiķ ol ġamda şād-kāmdur. Ŧıfl-sįret olan bį-baśįrete ķıbel-i 

Ĥaķ’dan śūret-i ķahrda luŧf-i evfer irişse envāǾ-i fezaǾ ve feryād ider (38) velākin 

māder-i müşfiķden eşfaķ olan pįr-i ŧarįķat anuñ ĥaķķında olan elŧāf-ı nihānįden 

ħandān olur. Zįrā ki  

جان بستاند و صد جان دهدنیم [246-1]   

(39) Nįm u żāǾįf cānı alur ve aña bedel yüz cān virir, śad cān degil belki  

  آ ن چه در وهمت نیاید آ ن دهد [246-2]

Ol nesne ki vehmiñe gelmez anı virir. “Nįm-cān ( جاننیم )”dan murād (40) rūĥ-

ı ĥayvānį ve āmed-şuddan ħalāś olmıyan ĥayāt-ı Ǿāriyet u fānįdür. Pes ķaçan nažar-ı 

iksįr-eŝer-i pįrden tecelliyāt-ı envār-ı ĥubb-i sübĥānį ve füyūżāt-ı (41) esrār-ı ceźbe-i 
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raĥmānį muķteżeyāt-ı rūĥ-ı ĥayvānįyi ifnā idüp nefħ-ı rūĥ-ı iżāfį iǾŧā itdikde ĥayāt-ı 

ebedį bulup sāliküñ vehm u ħayāl [54b] (1) ve ħāŧır u bāline gelmedik ve gözler 

görmedik ve ķulaķlar işitmedik luŧf u keremler ider. Kemā ķāle Ǿaleyhisselām 

ĥākiyen Ǿanillāh teǾālā:  َالِِحين 1367َما َلا َعيٌْن َراَْت َولَا اُُذٌن َسِمَعْت َولَا َخطََر َعَلى قَلِْب َبَشر   (2) اَْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّ  

imdi ħāś[ś]ān-ı dergāh-ı śamediyyet olan erbāb-ı Ǿaŧā ve ķudret ve mūķad-ı nār-ı 

muĥabbet ve reh-nümā-yı (3) ŧarįķ-ı hidāyeti  

گیری و لیک  تو قیاس آز خویش می [247-1]   

Sen kendüñden ķıyās idersin yaǾnį kendüñ gibi śanursın velākin  

آی بنگر تو نیک  دور دور آفتاده [247-2]  

(4) Bu maķūle ķıyās-ı kej-esāś ve ħayāl-i bį-mesās ile menhec-i ķavįden ķatı 

dūr ve meslek-i müstaķįmden be-ġāyet mehcūr düşmüşsün, Ǿayn-ı ene’iyyetiñde olan 

(5) pendār-ı bāŧıl çapaġın sil ve eyüce nažar ķıl ki ķıyās Ǿale’n-nefs cāyiz degildür ve 

kirdār-ı erbāb-ı ĥaķįķati maġlūb-ı aĥkām-ı beşeriyye olan bed-kārelere tanžįr (6) 

źerre miķdārı Ǿaķl u iźǾānı olanlara dil-peźįr degildür.  

Pes bu münāsebet ile kāşif-i esrār-ı kibriyā ĥażret-i Mevlānā merd-i 

baķķālıñ ŧūŧįsi ĥikāyesine (7) şurūǾ idüp kendülerin çirk-i mā-sivādan pāk itmedin 

dāmen-i Ǿiśmetleri televvüŝāt-ı tekviniyyeden pāk olan erbāb-ı źevķe taķlįd (8) ve 

tanžįr idenlerüñ aĥvālin ve her birinüñ āŝārın beyān itmege himmet u Ǿazįmet 

buyurdılar. [54b] 

ریختن طوطی در دکان (3) حکایت بقال و طوطی و روغن  

Ol merd-i baķķāl ve ŧūŧį ve ŧūŧįnüñ dükānda yaġ dökmesi hikāyesidür.  

  بود بقالی و وی رآ طوطیی [248-1]

Zamān-ı sābıķda (10) bir baķķāl ve anuñ bir ŧūŧįsi var idi.  

  خوش نوآیی سبز و گویا طوطیی [248-2]

Āvāzı ħūb u rengi sebz ve nāŧıķ ve gūyā ve zįbā ve raǾnā bir ŧūŧį idi.  

  بر دکان بودی نگهبان دکان [249-1] (11)

                                                
1367 Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın aklına 
gelmeyen şeyler hazırladım. (Buhârî, IV, s. 118, nr. 3244) 
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Śāĥibi ol ŧūŧįyi dükkānına ķomış idi. Merd-i baķķāl dükkānda değil iken ol 

ŧūŧį dükkānuñ nigehbānı idi,  

  نکته گفتی با همه سودآگرآن [249-2] (12)

Cümle sevdā-gerlere yaǾnį beyǾ u şırā idicilere ādemį-veş nükte ve laŧįfe 

söyler idi.  

  در خطاب آ دمی ناطق بدی [250-1]

(13) Ādemį ħiŧābında nāŧıķ idi, yaǾnį bir kimesne ħiŧāb eylese ādemį gibi ol 

daħı nuŧķa gelürdi ve bilcümle  

  در نوآی طوطیان حاذق بدی [250-2]

Ŧūŧįlerüñ terennümünde üstād idi. (14) Beyt-i sābıķda olan nevā āvāz ve bu 

beytte olan nevā terennüm maǾnāsınadur.  

  خوآجه روزی سوی خانه رفته بود [251-1]

Ħˇāce ki merd-i baķķāldur bir gün evi (15) cānibine gitdi,  

  بر دکان طوطی نگهبانی نمود [251-2]

Ŧūŧį dükānda ħˇācesinüñ ķāyim-maķāmį olup nigehbānlıķ gösterdi ve 

dükkānı dest-i aġyārdan ĥırāset (16) eyledi.  

ه آی برجست ناگه در دکانگرب [252-1]   

Bir gurbe nāgāh dükkān içine śıçradı,  

  بهر موشی، طوطیک آز بیم جان [252-2]

Bir mūşı śayd içün, ŧūŧįcik ise (17) cān ħavfından hirre kendüye ķaśd itdi 

ķıyāsıyla  

  جست آز سوی دکان سویی گریخت [253-1]

Dükānuñ bir cānibinden sıçrayup bir cānibine ķaçdı, (18) baǾżı nüsħada  جست
 vāķiǾ olmışdur. Ħˇācesi yirine nigehbān olmaġla ħˇācesinüñ śadrına geçdügi از صدر دکان

įhāmdur,  

های روغن گل رآ بریخت  شیشه [253-2]   
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(19) Gül yaġınuñ şįşelerini dökdü. YaǾnį firār iderken gül yaġı şįşelerine 

ŧoķunup şįşe devrilüp yaġı döküldi, nigehbānlıķ yirine geçmiş iken (20) ķıyāś-ı fāsid 

ve vehm-i kāsidi sebebi ile ziyān eyledi. MıśraǾ:  

Sözi insān olur ammā özi insān olmaz 

آش  ی خانه بیامد خوآجهآز سو  [254-1]   

Ŧūŧįnüñ ħˇācesi (21) ħānesi cānibinden dükkānına geldi.  

وش  بر دکان بنشست فارغ خوآجه [254-2]  

Fāriġ u bį-bāk ħāce-veş dükkānında śadrına geçüp oturdı.  

  دید پر روغن دکان و جامه چرب [255-1] (22)

Gördi pür-rūgan dükān u cāme çerb  

Geydügi esbāb bulaşmış yaġa hep 

Pes ħˇāce bį-ĥużūr olup  

    بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب [255-2] (23)

Ŧūŧįnüñ başına ġażab ile urdı ve ŧūŧįnüñ başı đarbdan kel ve zebānı kell oldı. 

Ammā başı kel oldı maǾnāsı (24) virilmek evlādur, zįrā bundan śoñra  کل با کلان از چه ای
 beyti gelse gerekdür. İmdi ĥālāt ve eźvāķdan bį-ħaber olan muķallidler daħı ا میختی؟

kütüb-i taśavvufdan (25) baǾżı kelimāt ezberleyüp kendüyi kāmiller śadrında ŧutup 

ĥaķāyıķ ve esrārdan söz dir iken zāde-i ŧabǾı olmamaġla vehm u ħayāli gurbesi Ǿaķl-ı 

maǾāşı (26) mūşūna hücm itmekle Ǿacabā sözimde ħaŧā itdüm ola deyü ŧūŧį-i güftārın 

teǿvįlāt-ı bį-maǾnį cānibine śıçradup kelāmın tevcįh itmek ümįdinde iken (27) daħı 

beter yañılup şerįǾat kötegi başına ŧoķunduķda evvelki bildiklerin daħı unudup 

ĥayvān-śıfat kelįlü’l-lisān olur. Pes ŧūŧį-i muķallid daħı  

  روزکی چندی سخن کوتاه کرد [256-1] (28)

Ŧūtį eleminden birķaç güncügüz ķaśr-ı kelām eyledi ve güftāra gelmedi.  

  مرد بقال آز ندآمت آ ه کرد [256-2]

Merd-i baķķāl nedāmetden āh (29) eyledi. YaǾnį ŧūŧįyi ġażāb arasında 

urduġuna peşįmān oldı ve ziyāde eleminden  
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گفت آی دریغ  کند و می  ریش بر می [257-1]   

Śaķalın yoldı ve ĥayf (30) u dırįġ didi  

    کافتاب نعمتم شد زیر میغ [257-2]

Ki benüm niǾmetim āfitābı ve devletim güneşi zįr-i seĥāba gitdi. YaǾnį 

ŧūŧįni āfitāb-veş olan āvāzı žuhūrı (31) dükkānıma niçe müşter getürüp ve cümleden 

ziyāde beyǾ u şırā idüp müntefiǾ olurdum, benüm niǾmetim āfitābı ħod anuñ güftārı 

idi. Pes nevāsına (32) zevāl geldiyse benüm niǾmetim daħı zāyil oldı dimek olur.  

ه بودی آ ن زماندست من بشکست [258-1]   

Ol zamān benüm destim şikeste olaydı,  

 چون زدم من بر سر آ ن خوش زبان [258-2]

(33) Ol ħoş-zebān ŧūŧįnüñ başına niçün urdum veyāħūd “çün” imālesiz 

ķırāǿat olunup çün ki ben ol güftārı ħūb ŧurrayı urdum benüm elüm (34) śınmış 

olaydı. ħˇāce kendü kendüyi envāǾ-i levm u tevbįħ u taķrįǾ u teşnįǾ idüp bılayki 

dermān olaydı deyü  

دآد هر درویش رآ  ها می  هدیه [259-1]   

(35) Her dervįşe hedāyā ve śadaķāt virdi,  

د نطق مرغ خویش رآیتا بیا [259-2]   

Tā ki kendünüñ murġı nuŧķa gele ve kemā fi’l-evvel nükteler söyleye. BaǾżı 

nüsħada “biyāyed ( دیبیا) ” (36) bā ile “biyābed )بیابد(   ” vāķiǾ olmışdur; ħˇāce ŧūŧįsinüñ 

ñuŧķunu bula dimek olur.  

  بعد سه روز و سه شب حیرآن و زآر [260-1]

Ħˇāce üç gün üç giceden śoñra  

  بر دکان بنشسته بد نومید وآر [260-2] (37)

Ĥayrān u zār ve nā-ümįd-vār dükānda oturmış idi,  

  با هزآرآن غصه و غم گشته جفت [261-1]
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Merd-i baķķāl hezārān (38) ġam u endūhe cüft olmış, böyle deyü  

ید به گفت [261-2]   کی عجب آین مرغ کی آ 

Ki ey Ǿaceb bu murġ ķaçan güftāra gele?  

هر گون شگفت نمود آ ن مرغ رآ  می [262-1]   

Merd-i baķķāl (39) ol murġa her gūne Ǿacįb u ġarįb nesneler gösterdi,  

ید آو بگفت [262-2]   تا که باشد کاندر آ 

Tā ki ol ŧūŧį söze gele. “şegüft” Ǿaceb maǾnāsınadur. Ve baǾżı (40) nüsaħda 

daħı جفت کردبر امید ا ن که مرغ ا ید به گفت/چشم او را با صور می  vāķiǾ olmışdur. YaǾnį ŧūŧį söze gelmek 

ümidiyle çeşm-i ŧūŧįyi śuvere (41) cüft ider idi. Nitekim ŧūŧįyi taǾlįm itdüklerinde 

āyine ŧutup mütekellim āyine ardında ŧurup söyledikde ŧūŧį kendü cinsinden söyler 

kıyās idüp [55a] (1) ol daħı güftāra taķlįd ider. Nitekim Ĥāfıž bu beytinde aña işāret 

ider, beyt:  

اند در پس ا ینه طوطی صفتم داشته  
1368گویم ا ن چه استاد ازل گفت بگو می   

(2) Pes 1369الصدقة ترد البلاء وتزيد العمر  ve daħı 1370الصدقة تطفئ غضب الرب  ĥadįŝ-i şerįfleri 

vefķınca ħˇācenüñ belā ve ĥüznü śadaķāt ile defǾ olup (3) nāgehān dükkān öñünden  

گذشت  جولقیی سر برهنه می [263-1]   

Başı açuķ Cevlaķ ŧa’ifesinden bir dervįş geçdi. Cevlaķ, Bektāşį ve Ķalenderį 

ve Ĥaydarįlerden (4) saķal ve kirpik ve ķaş tıraş idene dirler ki Türkçe aña “ŧazlaķ” 

dirler ve kirpügün ve ķaşun tıraş itmeyüp ancaķ śaķalın tıraş idene “ŧorlaķ” dirler. (5) 

Pes ol dervįş daħı Cevlaķį olmaġla  

مو چو پشت طاس و طشت  با سر بی [263-2]  

Ŧās u legen arķası gibi ķılsız baş ile, yaǾnį Ǿışıķlaruñ ŧarįķası üzre (6) başına 

dāġ-ı ferāvān yaķup ser-i mū görinür yirin ķomayup filĥaķįķa ŧas u legen dibi gibi 

berrāķ u āyįne-veş görinür, anlaruñ daħı (7) kārlarında bir remz u işārātı vardur.  

                                                
1368 Beni papağan gibi aynanın arkasında tutmuşlar. Ezeli hoca “söyle” dediği şeyleri söylüyorum. 
Hâfız, Dîvân, Haz. Sâye, Tahran, Neşr-i Kârnâme, 1395, gazel nr. 369, s. 449 
1369 Sadaka belayı def eder ömrü uzatır. 
1370 Sadaka rabbin gazabını söndürür. 
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  طوطی آندر گفت آ مد در زمان [264-1]

Ŧūŧį çün ki cevlaķįyi bu ķıyāfetle gördü, ol zamān söze geldi, 

  بانگ بر درویش زد که هی فلان [264-2] (8)

Dervįşüñ üzerine ĥayķırdı ki “Ey fülān!  

  آز چه آی کل با کلان آ میختی [265-1]

Ey kel! Ne sebebden kellerle ķarışduñ?  

ریختیتو مگر آز شیشه روغن  [265-2] (9)   

Meger sen daħı bencileyin şįşeden yaġ dökmüşsündür? YaǾnį yaġ dökmek 

ile ħˇāce urup başuñ bencileyin (10) kel olmış.” didi.  

  آز قیاسش خنده آ مد خلق رآ [266-1]

Ŧūŧįnüñ ķıyāsından ħalķa ħande geldi, yaǾnį taǾaccüb idüp gülüşdüler.  

پندآشت صاحب دلق رآکو چو خود  [266-2]   

(11) Zįrā ki ol ŧūŧį śāĥib-delķı kendü gibi ķıyās eyledi. Pes ĥażret-i Mevlānā 

ķuddise sırruhu’l-esnā ĥısse beyānına şurūǾ buyurup pend u naśįĥat iderler ki,  

 کار پاکان رآ قیاس آز خود مگیر [267-1] (12)

Pāklaruñ kārını kendiñden ķıyās ŧutma,  

  گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر [267-2]

Egerçi yazmaķda şįr şįre beñzer, yaǾnį biĥasebi’l-kitābe (13) şįr şįre 

müşābihdür, lākin biĥasebi’l-maǾnā muġāyirdür ki biri süd ve biri arslan dimekdür. 

Veyāħud muśavvirler śūret-i şįrį taśvįr iderler lākin (14) bį-rūĥ olup maǾnā 

cihetinden münāsebet yoķdur. Keźālik enbiyā ve evliyānuñ śūret-i beşeriyyeleri 

efrād-ı insāniyye ile žāhiren mutesāvį ammā min (15) ĥayŝü’l-maǾnā muġāyirdir. 

Zįrā enbiyā ve evliyā nūr ve Ǿavāmu’n-nās žulmet-i şeb-i deycūrdur. İmdi,  

  جمله عالم زین سبب گمرآه شد [268-1]
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Cümle Ǿālem bu sebebden gümrāh (16) ve ķıyās-ı bāŧıl ittikleriçün tebāh 

oldı,  

  کم کسی ز آبدآل حق آ گاه شد [268-2]

Ebdāl-i Ĥaķ’dan az kimesne āgāh oldı, yaǾnį enbiyā ve evliyāyı kendülerine 

ķıyāś (17) itdükleriçün anlaruñ esrārına muŧŧaliǾ olmayup ġavāşį-i beşeriyyede đāll 

ve niçesini daħı inkāre düşürüp muđill oldı.  

  همسری با آنبیا بردآشتند [269-1]

(18) Mücerred śūret-bįn olmaġla enbiyā’-i Ǿižām Ǿaleyhimü’s-selām ile  قَالُوا َما
1371اَنْتُْم اِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا  ve daħı 1372فََقالُوا اََبَشٌر َيْهُدونََنا فََكَفُروا  feĥvā-yı kerįmi üzre (19) berāberlik iddiǾā 

eylediler. Velākin  َّ1373يُوٰحى اِلَی  ķavl-i kerįminden mütenebbih olmadılar.  

  آولیا رآ همچو خود پندآشتند [269-2]

Ve vāriŝ-i ĥaķįķat-ı muĥammediyye olan (20) evliyā-yı kirāmı daħı 

kendüleri gibi ķıyās itdiler.  

  گفته آینک ما بشر آیشان بشر [270-1]

Dimişler ki işte biz bir beşeriz bunlar daħı beşerdür, zįrā ki  

ی خوآبیم و خور  ما و آیشان بسته [270-2] (21)   

Biz ve anlar ħˇāb u ħora muķayyedleriz yaǾnį  َ1374اُْكُل الطََّعامَ َماِل هَٰذا الرَُّسوِل ي  āyet-i 

kerįmesinüñ (22) beyānı üzre anlar daħı bizüm gibi yirler, içerler ve soķaķlarda 

gezerler didiler ve žulmet-i küfr u Ǿiśyān ve Ǿadāvet u ŧuġyān dįde-i baśįretlerin 

baġlayup (23)  ُ1375ونَ َوتَرٰیُهْم َينْظُُروَن اِلَْيَك َوُهْم َلا يُْبِصر  ķavl-i kerįmi mūcebince  

 آین ندآنستند آیشان آز عمی [271-1]

AǾmā olduķları cihetden bu münkirler bunı bilmediler ki  

                                                
1371 Yâsîn 36/15: “Onlar şöyle dediler: "Siz de ancak bizim gibi insansınız…” 
1372 Tegabun 64/6: “..."(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?" deyip de inkâr etmeleri 
ve yüz çevirmeleri sebebiyledir…” 
1373 Kehf 18/110: “...bana, Sizin ilâh'ınız ancak bir tek ilâhtır diye vahyolunuyor…” 
1374 Furkân 25/7: “...Bu ne biçim peygamber ki yemek yer…” 
1375 A’raf 7/198: “...Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler.” 
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منتها  هست فرقی در میان بی [271-2] (24)   

Mābeynde bįnihāye farķ vardur.  

Ey rāġıb-ı esrār-ı ĥaķįķat! Kāşif-i rumūz-ı evliyā, ĥażret-i Mevlānā, bu 

ebyāt-ı (25) şerįfede enbiyā-yı Ǿižām ve evliyāǿ-i kirām Ǿaleyhimü’ś-śalāt ve’s-selām 

ile Ǿavām beyninde aślā münāsebet ve śūretden ġayrda müşābehet olmayup (26) ve 

merdān-ı Ħudā’dan olan zümre-i ebdāli az kimesne farķ idüp ve şimdeñśoñra her 

birinüñ farķı beyānında envāǾ-i temŝįlāt getürüp (27) ažher mine’ş-şems ider. Lākin 

erbāb-ı ĥaķįķat, risālet ve nübüvvet ve velāyet taǾrįfinde ne buyurmışlardur ve ebdāl 

kimlerdür ve ricāl maķāmātı ķaç (28) śınıf itmişlerdür, biǾavnillāh teǾālā ve fażlihi ve 

luŧfihi beyān olunup baǾdehu maķśūda mübāşeret oluna.  

İmdi aśĥāb-ı velāyeti erbāb-ı (29) taĥķįķ bu vechle taǾrįf buyururlar ki  الولی من
1376بالخذلان حتی یبلغه فی الکمال مبلغ الرجالتولی الحق امره و حفظه من العصیان و لم یخله و نفسه   (30) yaǾnį velį şol 

kimesnedür ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā anuñ emrine tevellā eyleye ve žāhiren ve 

bāŧınen anı Ǿiśyāndan ĥıfž eyleye ve aña ve nefsine ħiźlān ile (31) ħalel virmeye ĥattā 

anı kemālde olan meblaġ-ı ricāle irişdire. Kemā ķālallāh teǾālā  اِنَّ َولِيَِّی اللُّٰه الَّٖذى نَزََّل الِْكَتاَب َوُهَو
الِٖحينَ  1377َيَتَولَّى الصَّ  (32) ve ķāle teǾālā  ِ1378رَِجاٌل َلا تُْلٖهيِهْم تَِجاَرةٌ َوَلا َبْيٌع َعْن ِذْكِر اللّٰه  ve ķāle teǾālā  رَِجاٌل َصَدقُوا َما

1379للَّٰه َعَليْهِ َعاَهُدوا ا .  

Ǿİlm-i şerįfe ħafiy olmıya ki velį ıŧlāķı (33) sālik-i mecźūb ve mecźūb-ı 

sālike şāmildür. YaǾnį velį gāh muĥibb ve gāh maĥbūb olur. Pes velį ķaçan maķām-ı 

maĥbūbįde olsa anuñ velāyeti (34) kesbiyye ve bir şeye mevķūfe olmayup belki 

muķaddimen źikr olunduġu üzre vehbiyye-i ilāhiyye ve ezeliyye-i źātiyye olur. Fe-

ammā ķaçan velį maķām-ı muĥibbįde (35) olsa aña lāzımdur ki envāǾ-i rıyāżāt ve 

mücāhedāt idüp śıfāt-ı ĥaķķ-la ittiśāf ve 1380تخلّقوا باخلاق الله  eyleye ki ĥattā velį ıŧlāķı (36) 

                                                
1376 Veli, işinde hak yolda olan ve hakkı koruyandır. Veli o kişidir ki, işlerini Hak yönetir, onu 
isyandan korur ve kendiyle başbaşa bırakıp perişan etmez. Neticede onu olgunlukta erlerin derecesine 
yüceltir. 
1377 A’raf 7/196: Çünkü benim velim, Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren Allah'tır. O, bütün salihlere velilik 
eder. 
1378 Nur 24/37: (36-37) Allah'ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde 
hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten 
alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler… 
1379 Ahzâb 33/23: “...öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sâdık kaldılar…” 
1380 Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın. 
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śaĥįĥ ola. Ve illā felā erbāb-ı ĥaķįķat anuñçün buyurmışlardur ki  الولایه هی قیام العبد بالحق
1381( حتی یبلغه مقام القرب والتمکین37عندالفنا عن نفسه و ذلك یتولی الحق ایاه )  

Ve taǾrįf-i nebįde bu vechle taǾbįr iderler ki النبی هو انسان الکامل المبعوث من عندالله الی 
لدعوتهم الیه و خلاصهم من الجهل والظلمه (38) خلقه  YaǾnį nebį ħalķı ĥaķķ’a daǾvet ve žulmet-i küfr u 

küdūret-i cehlden taħlįś içün min Ǿindillāh (39) mebǾūŝ olan insān-ı kāmile dirler. 

Kemā ķāle teǾālā:  يِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكَتاَب لََقْد َمنَّ اللُّٰه َعَلى الُْمْؤِمٖنيَن اِْذ َبَعَث  (40) ٖفيِهْم رَُسولًا ِمْن اَنُْفِسِهْم َيتْلُوا َعَلْيِهْم اٰيَاتِٖه َويَُزّكٖ
اِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَٖفى َضَلال  ُمٖبين   1382َوالِْحْكَمَة َو  ve ķāle teǾālā  ُْم ِمْن اََحد  اََبًدا َولِٰكنَّ َولَْوَلا فَْضُل اللِّٰه َعَلْيُكْم َوَرْحَمتُُه َما َزكٰی ِمنْك

1383( َواللُّٰه َسٖميٌع َعٖليمٌ 41اللَّٰه يَُزّكٖى َمْن َيَشاءُ )  yaǾnį eger biǾŝet-i rusül ve inzāl-i kütüb ve ķıyām bi’t-

teklįf ile sizin üzeriñize Ĥaķ teǾālānuñ fażl u raĥmeti olmıya idi sizden [55b] (1) 

biriñiz dünyevį ve uħrevį cehl u đalāl ve şeķāvet u vebālden ħāliś ve ŧāhir 

olmaduñuz.  

Ve taǾrįf-i resūlde daħı buyururlar ki  الرسول هو الانسان )2( الکامل الجامع لهذه المراتب کلها من
 YaǾnį resūl nübüvvet ve velāyetden olan merātibüñ النبوه والولایه و مایتعلق بهما من العلم والمعرفه1384

küllįsini (3) ve Ǿilm u maǾrifetden nübüvvet ve velāyete müteǾalliķ olanlaruñ 

cümlesini cāmiǾ olan insān-ı kāmil ve źāt-ı şerįfe dirler. Ey nūr-ı ĥadaķa-i ādem (4) 

ve nevr-i ĥadįķa-i Ǿālem, Ĥaķ tebārek ve teǾālā kuĥl-i nūr-ı hidāyet ve tevfįķ ile 

senüñ dįde-i baśįretüñ mukeĥĥal ve münevver idüp derecāt-ı erbāb-ı keşf (5) ve 

şuhūda nāyil eyleye. MaǾlūm ola ki, erbāb-ı źevķ u vicdān enbiyā ve rusül ve 

evliyāǿ-i tābiǾān-ı rusül beyninde envāǾ-ı taĥķįķāt ve eśnāf-ı (6) tedķįķāt idüp 

telāŧum-ı biĥār-ı kelimāt-ı ķudsiyyelerinden müntebiź olan baǾżı dürer-i bevāhir u 

cevāhir u zevāhir bunlardur ki, nübüvvet źāten ve śıfāten (7) ve ismen ve fiǾlen 

ĥaķāyıķ-ı ilāhiyye ve maǾārif-i rabbāniyye iħbārından Ǿibāretdür. Ve nübüvvet iki 

ķısım olup biri nübüvvet-i taǾrįf ve biri nübüvvet-i teşrįǾdür. (8) Nübüvvet-i taǾrįfį 

źāt u śıfāt u esmā vü efǾālden inbādur ve nübüvvet-i teşrįǾį meǾa teblįġi’l-aĥkām 

ve’t-te’dįb bi’l-aħlāķ ve’t-taǾlįm bi’l-ĥikmeti (9) ve’l-ķıyām bi’s-siyāseti nebįde olan 

evśāfuñ mecmūǾuyla muttaśıf olmaķdur ve mertebe-i mezbūre faķaŧ resūle 

maħśūśdur ve velāyet sābıķu’ź-źikr (10) olduġı üzre Ǿabdüñ ĥaķ’la ķıyāmından ve 

                                                
1381 Velayet makamı kulun kendi nefsinde fena bulduğunda hakkı ikame etmesidir. Hakkı üslenir ve 
bu onu yakınlık ve temkiin makamına taşır. 
1382 Âl-i İmrân 3/164: Andolsun, Allah, mü'minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları 
arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta 
bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. 
1383 Nur 24/21: “...Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize 
çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 
1384 Rasul nübüvvet, velayet ve bu ikisiyle alakalı tüm makamları kendinde toplayan kamil insandır. 
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aħlāķı aħlāķ-ı ĥaķķ’a ve evśāfı evśāf-ı ĥaķķ’a tebdįl olmaķdan Ǿibretdür. kemā ķāle 

Ǿaleyhisselām (11) 1385تخلفوا باخلاق الله و اتصفوا بصفات الله  yaǾnį bir vechle tebdįl-i aħlāķ eyleye 

ki ber-mūceb-i 1386کنت سمعه و بصره و یده و لسانه  (12) velįnüñ Ǿilmi Ǿilm-i Ĥaķ ve ķudreti 

ķudret-i Ĥaķ ve fiǾl u nuŧķu fiǾl u nuŧķ-ı Ĥaķ ola ve ĥālet-i mezbūre evliyāya nisbet 

iledür ammā enbiyāya nisbet ile (13)  َ1387َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فََقْد اََطاَع اللّٰه  ve daħı  َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َولِٰكنَّ اللَّٰه
1388َرمٰى  āyet-i kerįmesinüñ beyānıdur.  

Ve baǾżılar daħı taǾrįf-i (14) nebį ve resūl ve velįde Ǿibāret-i ūħrā idüp 

buyururlar ki nübüvvet nefs-i ķudsiyyenüñ cevher-i Ǿaķl-i küllįden ĥaķāyıķ-ı 

maǾlūmāt ve maǾķūlātı (15) ķabūlünden Ǿibretdür ve risālet maǾlūmt ve maǾķūlātı 

tābiǾįn ve müstefįdįn ve müǿminįn ve müsteǾiddįne ifāde ve teblįġdür ve çoķ 

olmışdur ki (16) nüfūs-ı ķudsiyyeden bir nefs-i zekiyyeye ķabūl vāķiǾ olup lākin 

aǾźārdan bir Ǿöźr ve esbābdan bir sebeb ile ol nefs-i ķudsįye iǾŧā-i (17) teblįġ 

olunmamaġla mücerred nübüvvetle bāķį ķalmışdur, enbiyā-yı Benį-İsrā’įl ve enbiyā-

yı müteķaddime gibi Ǿaleyhimü śalevātullāh ve taĥiyyātuhu. Felihāźā Ǿaded-i enbiyā 

(18) bisyār ve Ǿaded-i rusül ķalįl ve Ǿaded-i ulu’l-Ǿazm eķalldir.  

Ve velāyet ħalķda ĥaķķ’la bir vechle taśarrufdur ki evliyāǿ-i kirām 

ķaddesallāhu esrārehum (19) dūne’l-vaĥy min ĥayŝü’l-bāŧın ve’l-ilhām ol şeyǿ ile 

me’mūrlardur. Pes evliyā ħalķda ĥaķķ’la mutaśarrıf olup nefsleriyle mutaśarrıf 

degillerdür. (20) zįrā evliyā nefs ve vücūdlarından fānį ve min ĥayŝi’l-ĥaķįķati ve’ź-

źāt vücūd-ı ĥaķķ’la bāķį olmışlardur. Ve Ĥaķķ’uñ ġayrısı min ĥayŝi’t-teǾayyün ve’ş-

şaħśdur, (21) nitekim muķaddimede beyān olunmışdur. Ve fenāǿ-i mezbūr fenā fi’l-

aǾyāndan Ǿibāret olmayup belki fenā fi’l-Ǿirfāndan Ǿibāretdür. Zįrā fenā fi’l-aǾyān 

(22) mümkün degildür nitekim enbiyā ve evliyānuñ ĥālinden maǾlūmdur ki anlaruñ 

fānį fillāh ve bāķį billāh olduķları teşaħħuś-ı śūrį ve teǾayyun-ı ĥissįleriyle meǾandur, 

(23) fe-ammā ekŝer-i nās fenādan murād aǾyāndan fenādur tevehhüm idüp ġalaŧa 

düşmüşlerdür ve 1389اِنَّ الظَّنَّ َلا يُْغٖنى ِمَن الَْحقِّ َشْيًئا  enbiyā ve rusülde olan (24) velāyet filĥaķįķa 

bāŧın-ı nübüvvetdür zįrā nübüvvetüñ žāhiri ħalķa icrā-yı aĥkām-ı şerǾiyye ve irşāden 

ileyhim, ižhār-ı inbā ve keşfen ve şuhūden ĥaķāyıķ-ı ilāhiyye (25) ve maǾārif-i 

rabbāniyye ile ħalķda taśarrufdur. Pes resūl ile nebį ve velį beyninde farķ budur ki 

                                                
1385 Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın ve sıfatlarına bürünün.  
1386 Onun kulağı, gözü, eli ve dili olurum. 
1387 Nisa 4/80 “Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur…” 
1388 Enfâl 8/17: “...Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı…” 
1389 Yunus 10/36: “...Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz…” 
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resūl ve nebį biĥasebi’ž-žāhir ve’ş-şerįǾa mutaśarrıf-ı ħalķ olmışlardur (26) ve ulu’l-

Ǿazm tecdįd-i şerįǾat eyleyenlerdür. Velįnüñ ise taśarrufu bāŧın ve ĥaķįķat ĥasebi 

iledür. 

ظم من النّبی الاّن الولایه هی التّصرف فی الباطن والنبوه ( الولّی اع27و من هذه قالوا الولایه اعظم من النّبوه و ان لم یکن )
 ( بالفعل بل من حیث المعنی الحاصل له بالقوه کما قال28ایضا صاحب الولایه لکن من حیث الحکم ) فی الظاهر و ان کان النبی

1390ان من مقام الولایه.( لاّن هذا ک29صلی الله علیه و سلم لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل )   

Pes velāyet nübüvvetden ve nübüvvet risāletden efđaldir diyenlerüñ murādı 

muŧlaķā velį nebįden ve nebį resūlden (30) aǾžam dimek degildür, belki anlaruñ 

murādı velāyet ve nübüvvet ve risālet, üçi daħı meǾan şaħś-ı vāĥidde cemǾ olma 

iǾtibārı iledür yaǾnį cāmiǾu’l-velāyeti (31) ve’n-nübüvveti ve’r-risālet olan źāt-ı şerįf 

ve vücūd-ı laŧįfüñ kendü velāyeti nübüvvetinden ve nübüvveti risāletinden aǾžamdur 

dimekdür. Meŝelā enbiyā’-i Ǿižāmdan (32) ĥażret-i İbrāhįm ve Mūsā ve ǾĮsā 

Ǿaleyhimü’s-selām gibi Ǿale’l-ħuśūś sulŧān-ı enbiyā ve evliyā ĥabįb-i Ħudā ĥażret-i 

Muĥammed el-Muśtafā Ǿaleyhi min śālevātullāhi’l-evfānuñ (33) kendü velāyetleri 

nübüvvetlerinden ve nübüvvetleri risāletlerinden aǾžamdur dimekdür. YaǾnį velį 

olmadıķca nübüvvete ve nebį olmaduķça risālete müsteǾidd olmaz. pes her nebį (34) 

velį olur ammā her velį nebį olmaz. ve her resūl nebį olur fe-ammā her nebį resūl 

olmayup nebį oldı velį daħı nebį olmayup (35) velį oldı. ve bu vechle daħı tevcįh 

mümkündür ki nübüvvetde olan velāyet nübüvvetden aǾžamdur zįrā nebįnüñ velāyeti 

nübüvvetden esbaķ ve aķdemdür (36) ve belki nübüvvetine Ǿilletdür keźālik resūlde 

olan nübüvvet daħı risāletden aǾžamdur zįrā resūluñ nübüvveti risāletinden esbaķ ve 

risāletine Ǿilletdur.  

(37) laŧįfe-i uħrā resūl ve risāletüñ cāmiǾiyyeti olduġı cihetden resūl nebįden 

ve risālet nübüvvetden aǾžam olur. meŝelā şaħś-ı vāĥidde (38) Ǿilm-i tefsįr ve Ǿilm-i 

fıķh ve Ǿilm-ı ŧıbb cemǾ olsa egerçi kim śāĥibu’t-tefsįr cāmiǾ-i küll ise daħı şaħś-ı 

mezbūruñ ĥaķķında dinilür ki ŧaraf-ı tefsįri fıķhından (39) ve ŧaraf-ı fıķhı ŧıbbından 

aǾžamdur. meǾa ĥaźā Ǿulūm-ı ŝelāŝenüñ küllįsį şaħś-ı vāĥide rāciǾdur. felihāźā velį 

dāyimā tābiǾ-i nebį ve resūl, ve nebį dāyimā tābiǾ-i resūldur. (40) ķālallāh teǾālā:  َوتِْلَك

                                                
1390 Bu yüzden şöyle dediler: Velî nebîden büyük olmasa da, velâyet nübüvvetten büyüktür. Çünkü her 
ne kadar nebî de velâyet sâhibi olsa da, bi’l-fiil hüküm açısından, hatta kendisi için hâsıl olan kuvvet 
ile mana açısından; velâyet iç âlemde olan bir tasarruftur, nübüvvet ise zâhirde. Nitekim 
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Benim Allah ile bir vaktim vardır ki, o vakitte beni ne bir 
mukarreb melek ne de nebiyy-i mürsel ihtivâ edemez.” Çünkü bu, velâyet makamından (olan bir 
durum)dur. 
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1391رِبَُها لِلنَّاِس َوَما َيْعِقلَُها اِلَّا الَْعالُِمونَ اْلاَْمثَاُل نَضْ   pes her kim erbāb-ı ĥaķįķatüñ 1392الولایه اعظم من النبوه و الرساله  

(41) buyurduķlarından muŧlaķā velį nebį ve resūlden aǾžamdur iǾtiķād iderse ol 

kimesne ħaŧā-yı maĥż ve ġalaŧ-ı fāĥiş itmiş olup ve iǾtiķādından [56a] (1) rücūǾ itmez 

ise küfrüne ĥükm olunur. Zįrā erbāb-ı ĥaķįķatüñ murād-ı şerįfleri beyān olunduġı 

üzre mecmūǾı şaħś-ı vāĥidde cemǾ olmaķ iǾtibārıyla olup (2) eşħāś-ı muteǾaddidede 

olmaķ iǾtibārıyla degildür. Gülşen:  

ماهنبی چون ا فتاب ا مد ولی   
الله مقابل گردد اندر لی مع  

ت در کمال خویش صافی استنبّو   
 ولایت اندر او پیدا نه مخفی است (3) 

 ولایت در ولی پوشیده باید
 ولی اندر نبی پیدا نماید

دم ا مدروی چون همولی از پی  
 نبی را در ولایت محرم ا مد (4)

یابد او راه ان کنتم تحبونز   
1393به خلوتخانه یحببکم الله  

neŝr: YaǾnį nūr-ı āfitāb-ı velāyetüñ evvelen (5) ve bi’ź-źāt maŧlaǾı mişkāt-ı 

Muĥammediyye’dür ve mehtāb-ı velāyet-i velį nebįnüñ nūr-ı āfitāb-ı nübüvvetinden 

muķtebesdür. Zįrā velāyet-i velįnüñ žuhūrına Ǿillet (6) nübüvvet-i nebįdür. Velākin 

efǾāl ve aķvāl ve aǾmāl ve aĥvāl cihetinden beynehümāda kemāl-i münāsebet ve 

muŧābaķat ve tamām-ı müşākelet ve muvāfaķat iķtibāsuñ şarŧındandur (7) ve 

münāsebet-i mezbūre riǾāyet-i senen-i sünen-i şerįǾat ve muŧāvaǾat-ı edāt-ı ŧarįķat ve 

iŧāǾat-ı erbāb-ı ĥaķįķat itmekle ĥāśıl olur. Pes beynehümāda kemāl-i münāsebet (8) 

ve tamām-ı muvāfaķat žāhir olduķda māhtāb-ı dil-i velį āfitāb-ı dil-i nebįye muķābil 

                                                
1391 Ankebût 29/43 İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp 
anlarlar. 
1392 Velayet, nübüvvet ve resaletten daha büyüktür. 
1393 Nebî güneş gibi, velî ise ay gibidir. Bu ikisi “Benim öyle bir vaktim var ki, o vakitte Rabbimden 
başkası yer almaz” hadîsindeki gibi birbirlerine bakarlar. Nübüvvet kendi kemâlinde arı ve sâfîdir, 
velâyet ise onun içinde gizlidir, âşikâr değildir. Velînin velâyeti gizlidir ancak nebînin velâyeti 
âşikârdır. Velî, yolu takip ettiği için bu sırra hemdem oldu ve nebînin velâyetine mahrem oldu. Velî, 
“siz Allah’ı seviyorsanız”’dan yola çıkarak, “Allah da sizi sevsin” makamına ulaşır. 



 

556 

ve bir vechle muŧābıķ olur ki vechen mine’l-vücūh mā-sivallāha meyl u inĥirāfı 

ķalmaz (9) ve hengām-ı mezbūrda velāyet-i Ǿāmme ve külliyyet-i tāmme āyįne-i dil-i 

velįde münǾakis olur ve külliyyet ile nūr-ı velāyet ile münevver olup saŧvet-i eşiǾǾa-i 

envār-ı āfitāb-ı (10) vaĥdet-i źātiyyeye irtiķā idüp žulmet-i cüz’iyye ve küdūret-i 

ġayriyyetden ħalāś olur ve evśāf-ı kemāliyye-i mezbūre ĥāśıl olduķda mesned-i 

salŧanat ve serįr-i ħılāfet-i (11) 1394وقت الله لی مع  maķarrında istiķrār ve istiħlāf müyesser 

olur velākin ŧavr-ı nübüvvetde izĥār-ı muǾcizāt ve ħavāriķ-ı Ǿādāt vācibu’ž-žuhūr 

olup ve eŝer-i velāyet olan (12) ħarķ-ı Ǿādet ve kerāmet velįde pūşįde ve ħafį olur ve 

ĥükm-i nübüvvet ki daǾvet ve hidāyetdür Ĥaķ’la žāhir ve celį olmaġla nübüvvet 

velāyetden eşref (13) ve aǾžam olur. pes ŧavr-ı nübüvvet ve risālet ŧavr-ı velāyetüñ 

ħilāfı olur.  

Faśl fi’l-ebdāl:  

MaǾlūm ola ki ebdāl śuleĥādan bir ķavmdur ki dünyā anlardan (14) bir ān 

ħālį olmaz ve ķaçan anlardan birirsi intiķāl eylese mekān-ı münteķile birisi daħı naśb 

olunup aña bedel olur. Pes erbāb-ı keşf u şuhūd (15) budelānuñ taǾrįfinde bu vechle 

taĥķįķ itmişler ki: 

( و الموعظه و دعوتهم 16هم سبعه رجال من رجال الله الذین توجهت بواطنهم الی الله و باصلاح المسلمین بالنّصیحه ) 
1395الی الله.   

YaǾnį budelā ricālullāhdan yedi nefer ricāldur ki bāŧınlarıyla Allāh’a ve 

naśįĥat ve mevǾiže ile ıślāĥ-ı müslįmįne müteveccihler olup (17) ħalķı Ĥaķķ’a daǾvet 

iderler. Ķāle’n-nebį Ǿaleyhisselām: بصوم و لا صلوه ولکن بسلامه الصدر و سخاء  ان بدلا امتی لم یدخلوا الجنته
1396( و نصیحه المسلمین18النفس )  YaǾnį ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallāllāhu Ǿaleyhi ve sellem 

buyururlar ki taĥķįķā benüm ümmetimüñ budelāsı cennete śavm ve śalˇāt-la dāħil 

olmazlar. Velākin anlara (19) sebeb-i duħūl-i cennet selāmet-i śadr ve seħā’-i nefs u 

naśįĥat-i müslimįndür ve budelānuñ ricāl-i sebǾa ile taǾdādı ĥaśr içün degildür. zįrā 

ĥadįŝ-i şerįfde (20) vārid olmışdur ki ء من امتی اربعون اثنان و عشرون بالشام و ثمانیه عشر بالعراق کلما مات البدلا
1397( قبضوا کلّهم21بدّل الله مکانه اخر فاذا جاء الامر )  ve keźālik bir ĥadįŝ-i şerįfde daħı vāķiǾ olmışdur 

                                                
1394 Benim öyle bir vaktim var ki, o vakitte Rabbimden başkası yer almaz. 
1395 Onlar, iç âlemleri Allah’a yönelmiş Allah erlerinden yedi erdir. Müslümanları islah etmek, vaaz ve 
nasihat etmek ve onları Allah’a davet etmek ile (meşguldürler). 
1396 Ümmetimin iyi kulları cennete oruç namaz la girmeyecekler. Onlar cennete kalp temizliği ve 
cömertlikle girecekler. 
1397 “Elbüdela” denen mümin kullar ümmetimde 42 tanedirler. Yirmisi Şam’dadır. 18i Irak’tadır. Biri 
öldüğünde Allah onu başkasıyla değişir. Allah’ın emri vaki olduğunda hepsi birden kabz olunurlar. 
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ki 1398بدلاء امتی اربعون و ثمانیه عشر من النساء و اثنان و عسرون من الّرجال  (22) ve bir ĥadįŝ-i şerįf daħı bu 

vechle vārid olmışdur ki ( 23خیار امتی فی کّل قرن خمسمایه و الابدال اربعون فلا الخمسمایه ینقصون ولا الاربعون )
کلّما مات منهم رجل ابدل الله عزوجل من الخمسمایه مکانه و ادخل من الاربعین مکانم یعفون عّممن ظلمهم و یحسنون الی من اساء 

1399( فیما اتاهم الله.24و یتواصون )الیهم    

Pes budelādan birisi bir mevżiǾden sefer itse cesedini ol mevżiǾde kendü 

śūreti üzre terk ider. Bir ĥayŝiyyet ile ki ol (25) kimesne ol mevżiǾden mefķūd 

olduġın hįç eĥad bilmez. Pes bedelüñ maǾnāsı budur. Ve ǾAbdullāh bin MesǾūd 

rivāyet ider ki ķāle resūlullāh śallallāhu (26) Ǿaleyhi ve sellem:  

ان لله ثلثمایه نفس قلوبهم علی قلب ا دم علیه السلام و له اربعون قلوبهم علی قلب موسی علیه السلام و له سبعه قلوبهم 
السلام و له ثلثه قلوبهم علی قلب میکاییل علیه السلام و  ( علیه السلام و له خمسه قلوبهم علی قلب جبراییل علیه27علی قلب ابراهیم )

( کلما مات الواحد ابدل الله مکانه من الثلاثه و کلما مات واحد من الثلثه ابدال الله 28له واحد قلبه علی قلب اسرافیل علیه السلام )
دل الله مکانه من الاربعین و کلما مات واحد من ( اب29مکانه من الخمسه و کلما مات واحد من الخمسه ابدل الله مکانه من السبعه )

1400( بهم یدفع البلاء عن هذه الاّمه.30الاربعین ابدل الله مکانه من ثلثمایه و کلما مات من ثبثمایه ابدل الله مکانه من االعاّمه )  

Baĥr-i zaħħār-ı ĥaķāyıķ ve deryā-yı esrār-ı deķāyıķ, Şeyħ Muĥyiyüddįn 

ǾArabį rađiyallāhu Ǿanhu buyururlar ki “Efrāddan bir cemǾ vardur ki (31) anlar 

aķŧābdur ve Ǿadedleri “ŧāķ”dur (طاق)1401 ve ķuŧb ki aña ġavŝ daħı dirler ol şaħś-ı 

vāĥiddur ki cemįǾ-i zamānda Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ maĥall-i nažarıdur (32) ve ol 

İsrāfįl ķalbi üzerinedür, yaǾnį İsrāfįl Ǿālemįne sebeb-i ĥayāt-ı śūriyye olduġı gibi 

ķuŧbu’l-aķŧāb daħı Ǿālemeyne sebeb-i ĥayāt-ı maǾneviyyedür. (33) Zįrā beķāǿ-i 

Ǿāleme müteǾalliķa olan külliyāt śūreten ve maǾnen dörtdür. Birisi muŧlaķan Ǿilmdür 

ve ol Cebrā’įl Ǿaleyhisselāma maħśūśdur ve birisi ĥayāt-ı (34) muŧlaķdur ki İsrāfįl 

Ǿaleyhisselāma maħśūśdur ve birisi rızķ-ı muŧlaķdur ki Mįkā’įl Ǿaleyhisselāma 

maħśūśdur ve biri mevt-i muŧlaķdur ki ǾAzrā’įl (35) Ǿaleyhisselāma maħśūśdur ve 

                                                
1398 Ümmetimin büdelâ’sı kırktır. On sekizi kadın yirmi ikisi ise erkektir. 
1399 Her asırda ümmetimin seçilmişleri beş yüz kişidir. Ebdal olanları ise kırktır. Ne bu beş yüz eksilir 
ne de bu kırk. Her ne zaman biri ölse Allah o beş yüz kişiden birini onun yerine geçirir. Onlar 
kendilerine zulüm edeni affederler, kendilerine kötülük yapana iyilik yaparlar, Allah’ın onlara 
verdikleri hususunda birbirlerine nasihatte bulunurlar. 
1400 Allah’ın kalpleri Hz Adem aleyhisselam kalbi üzere olan 300 kulu vardır. Kırk kulu da vardır ki 
onların kalbi Hz Musa kalbi üzeredir. Yedi kulu da vardır ki kalpleri İbrahim aleyhisselam kalbi 
üzeredir. Beş kulu da vardır ki onların kalbi Cebrail aleyhisselam üzeredir. Üç kulu da vardır ki 
onların kalbi Mikalil aleyhisselam üzeredir. Ve bir kulu da vardır ki onun kalbi de İsrafil aleyhisselam 
üzeredir. O bir kişi ölürse Allah onun yerine üç kişiden verir, o üç kişiden biri ölürse Allah onun 
yerine beş kişiden verir, o beş kişiden biri ölürse de Allah onun yerine yedi kişiden birini verir, 
yediden biri ölür ise de onun yerine kırktan birini verir. O kırklardan biri ölürse de onun yerine üç yüz 
kişiden birini verir, o üç yüz kişiden biri ölürse eğer Allah avamdan birini onların yerine verir. Onlarla 
ümmet üzerindeki belayı Allah defetmektedir. 
1401 Ebced sayısı ile 111.  



 

558 

erbaǾa-i mezbūreden her birisi içün śūret ve maǾnā iǾtibār olunur. Pes rızķ-ı maǾnevį 

Ǿilim ve rızķ-ı śūrį me’kūlāt (36) ve meşrūbātdur ve Ǿilm daħı maǾnevį ve śūrįdur. 

Ǿİlm-i maǾnevį maǾārif-i ilāhiyye-i vehbiyye ve Ǿilm-i śūrį maǾārif-i kesbiyyedür ve 

ĥayāt-ı maǾneviyye Ǿulūm (37) ve maǾārif-i rabbāniyye ve ĥayāt-ı śūriyye ĥayāt-ı 

ĥayvāniyyedür ve mevt-i maǾnevį 1402موتوا قبل عن تموتوا  ĥadįŝ-i şerįfi ile işāret buyurılan 

(38) mevt-i irādį ve mevt-i śūrį bedenden rūĥ-ı ĥayvānįnüñ müfāraķati ve eczā’-i 

Ǿunśuriyye-i śūriyyenüñ baǾżı baǾżından telāşįsidür. Elĥāśıl ķuŧb (39) Ǿālem u 

Ǿālemiyānuñ sebeb-i ĥayāt-ı ĥaķįķįsi olup mevcūdāt-ı ġaybiyye ve şehādiyyeyi 

müşāhede eylemek içün mevżiǾ-i nažar-ı ilāhįdür ve mertebe-i mezbūre (40) 

mertebe-i ķuŧbiyyet-i kübrādur ki ķuŧbu’l-aķŧābuñ mertebesidür ve śāĥib-i ķuŧbiyyet-

i kübrā bāŧın-ı Muĥammede’l-Muśŧafā Ǿaleyhi’ś-śalˇāti ve’s-selāmdur. Pes mertebe-i 

(41) mezbūre Ǿalā vechi’l-ekmeliyye vāriŝ-i ĥaķįķat-ı Muĥammediyye olan vücūd-ı 

şerįfe maħśūśdur ve ķuŧb-ı ekbere ġavŝ ıŧlāķı şol zamānda olur ki [56b] (1) aña ilticā 

olunup ve mürtecā ĥuśūle ķarįn ola ve illā ġayrı zamānda ġavŝ ıŧlāķ olunmaz ve anuñ 

ismi biĥasebi’l-maǾnā ǾAbdullāh’dur egerçi žāhirde ġayrı ismi daħı (2) olursa. Ve 

filānuñ filān ķalbi ve ķademi üzerinedür dimekden murād Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

ikisine daħı cins-i vāĥidden tecellį ve feyż itdügidür ammā tecellįde (3) tekerrür 

olmamaķ üzre.  

Ve imāmān iki şaħśdur, biri ġavŝuñ yemįnindedür ve anuñ nažarı Ǿālem-i 

melekūtedür, aña Ǿabdu’r-rabb dirler ve biri ġavŝuñ (4) yesārındadur ve anuñ nažarı 

Ǿālem-i mülkedür, aña Ǿabdü’l-melik dirler. Ve bu ǾAbdu’r-rabb’dan efđaldir ve ġavŝ 

bunı istiħlāf ider. Ve Şeyħ-i Ekber rađiyallāhu Ǿanhu (5) Tefsįr’inde  قُْل اَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس َملِِك
1403النَّاِس اِلِٰه النَّاسِ   āyet-i kerįmesin taĥķįķ buyurduķlarında bu maǾnāya işāret vardur 

dimişler, elǾilmu Ǿindallāh.  

(6) ve evtād dört nefer ricāldur ki menāzil-i ĥayāt-ı erbaǾa üzerine 

ŝābitlerdür ve her biri Ǿālemüñ dört köşesinde ķāyimlerdür. meşrıķda olana (7) 

Ǿabdü’l-ĥayy ve maġribde olana Ǿabdü’l-Ǿalįm ve şimālde olana Ǿabdü’l-mürįd ve 

cenūbda olana Ǿabdü’l-ķādir dirler.  

                                                
1402 Ölmeden evvel ölünüz. (Keşfü’l-Hafâ, II, s.291, nr. 2669). 
1403 Nas 114/1-3: (1-6) De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi 
vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlâh'ına sığınırım." 
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ve ebdāl źikr olunduġu üzre yedi (8) kimesne olup lākin ķuŧb u imāmān 

evtāddan midür degil midür iħtilāf vardur. ve anlar eyyām-ı şehrden her bir yevmde 

ķanķı cihetde idügi işbu (9) dāyirede beyān olunmışdur: 

 
Ve eger bir kimesnenüñ ĥāceti olsa gerekdür ki anlar olduġı cihete 

müteveccih olup bu duǾāyı oķuya, (10) bi-fażlillāh ĥāceti revā ola, budur:  یا رجال الغیب یا
1404( بغوثه و انظرونی بنظره و اعینوا بقوة .11ارواح المقدسه اغیثونی )   

Ve nücebā sekiz nefer bir ķavilde ķırķ nefer kimesnedür. (12) Anlar ĥaml-i 

eŝķāl-i nās ve ıślāĥ-ı ħalāyıķa meşġūller ve ĥuķūķ-ı ħalķda mutaśarrıflardur, ġayrı 

ħidmetleri (13) yoķdur.  

Ve nuķabā on iki nefer kimesnedür ve anlara müşrifü’ż-żamāyir daħı dirler 

ve baǾżılar (14) üç yüz nefer olan bunlardur dimişler ve bunlar mažhar-ı ism-i bāŧın 

ve ism-i mezbūruñ ĥükmüyle müteĥaķķıķ olup (15) bevāŧın-ı nāsa müşriflerdür ve 

bunlara setāyir-i serāyir münkeşif olmaġla ħafāyā-yı żamāyiri müstaħriclerdür.  

(16) Ve źeħāyirullāh bir ŧāyifedür ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā Ǿibādından 

anlar ile defǾ-i belā ider.  

Ve żanāyinullān evliyāǿ-i (17) kirāmuñ ħavāśśından bir ŧāyifedür ki kemāl-i 

leŧāfetleri olduġiçün anlara źanāyinullāh dirler. Żanāyin ħaśāyiś maǾnāsınadur ve 

ĥażret-i (18) Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem anlaruñ ĥaķķında 

buyurmışlardur ki 1405ان لله ضناین فی خلقه البسهم النور الساطع و یحسسهم فی عافیه و یمیتهم فی عافیه  

                                                
1404 Ey gayp adamları, ey mukaddes ruhlar yardımıma yetişin, bana bir nazar eyleyin ve bana güçle 
yardım edin. 
1405 Allah’ın yarattıkları arasında bazı kulları vardır ki onlara parlayan bir nur elbisesi giydirmiştir. 
Onları afiyette kılmıştır, canlarını da onlar afiyetteyken alacaktır. 
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(19) Ve recebiyyįn, anlar daħı ķırķ nefer kimesnedür ki evvel-i māh-ı 

receb’de anlara bir ŝiķal-i Ǿažįm istįlā idüp aślā ĥarekete iķtidārları olmaz ve āħir-i 

(20) recb’e varıncıya degin ol ŝıķlet günden güne tedrįcle zāyil olup ve māh-ı 

ŞaǾbān’da ŝiķal-i mezbūre bi’l-külliyye mürtefiǾ olur.  

Ve ümenā melāmiyye ile (21) taǾrįf olunan ŧāyife-i Ǿaliyyedür ki žāhiren ve 

bāŧınen ĥāllerini ħalķdan setr idüp hįç ferd ĥāllerinden āgāh olduġın istemezler. Ve 

bunlar efđal-i (22) ŧāyifedür ve Şeyħ ǾAlāüddevle ķuddise sırruhu ǾUrve’de 

buyururlar ki Bilāl-i Ĥabeşį rađıyallāhu Ǿanh ĥażret-i Ĥabįb-i ekrem śallallāhu 

Ǿaleyhi ve sellem zamān-ı şerįflerinde (23) budelā’-i sebǾadan idi ve anları ehl-i 

şehādetden bir kimesneden ġayrısı bilmez ve vāķıf-ı vāĥid-i mezbūr fevt olsa vāĥid-i 

āħar ile muśāĥib olurlar. (24) Ve Ĥuźeyfetü’l-Yemānį rađıyallāhu Ǿanh budelā ile 

ĥażret-i Ĥabįb-i ekrem Ǿaleyhisselām meyānında vāsıŧa olup ŧarafeynden iblāġ-ı 

selām ider idi. Ve Ǿilm-i kitāb (25) ve sünneti Ĥuźeyfe’den aħź idüp ve edā’-i 

śalˇātda Ĥuźeyfetü’l-Yemānį’ye iķtidā iderlerdi. Velākin Ĥuźeyfe’den ġayrısı anları 

bilmez idi.  

İmdi (26) maǾlūm ola ki lafž-ı bedel biĥasebi’l-maǾnā her bir sālik ki āteş-i 

Ǿışķla evśāf-ı beşeriyye ve aħlāķ-ı rediyyesin iĥrāķ ve ifnā idüp evśāf-ı Ĥaķķ-la (27) 

muttaśıf ve aħlāķ-ı Ĥaķķ-la mutaħalliķ olduķda ve seyyiǿātın ĥasenāta tebdįl itdikde 

cümle evliyāullāha ebdāl ıŧlāķı śaĥįĥ olur. ve muķtedā-yı erbāb-ı taĥķįķ (28) Şeyħ 

Muĥyiyüddįn ǾArabį rađiyallāhu Ǿanh Ĥilyetü’l-ebdāl nām risālesinde buyururlar ki: 

“Bilād-ı Endülüs’de Merşānetü’z-zeytūn nām mevżiǾde muǾallim ve ĥāfıžu’l-Ķurǿān 

(29) ve faķįh-i mecįd ve śāĥib-i fażįlet ve ehl-i veraǾ ǾAbdullāh bin Seleme nām bir 

muśāĥibim var idi. Baña ħaber virdi ki bir gice ĥücremde muśallā üzerinde namāz 

ķılup (30) virdimi temām itdikden śoñra başımı rekbetynnime ķoyup źikre meşġūl 

iken, gördüm ki bir şaħıś ħāneden içerü girüp seccādemi elimden çekdi (31) ve andan 

Ǿıvaż ħurmā lįfinden bir ĥaśįr ķodı ve namāzı bunuñ üzerinde ķıl didi. MeǾa hāźā 

ĥücremüñ ķapusı açuķ degil idi. Bu ĥālden baña bir cezaǾ (32) müdāħale eyledi. Pes 

ol kimesne didi ki bir kimesne Ĥaķķ-la me’nūs olsa cezaǾ eylemez. BaǾdehu baña 

ħiŧāb idüp Ǿalā küll-i ĥāl “Ĥaķ’dan ittiķā eyle!” didi. (33) BaǾdehu baña daħı ilhām 

olup “Yā seyyidį! Ebdāl ne maķūle Ǿamel ile ebdāldan olur?” deyü suǿāl eyledim. 

Cevāb virdi ki: “Ebū Ŧālib Mekkį Ķūtu’l-ķulūb’da (34) beyān eyledügi dört şeyle 

ebdāldan olur ve eşyāǿ-i erbaǾa-i mezbūre śamt u Ǿuzlet u cūǾ ve seherdür.” Bunı 
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didikden śoñra (35) benden münśarıf olup gitdi ammā ne vechle dāħil-i beyt olup ve 

ne vechle ħurūc itdügin bilmedüm, ĥāl ān ki beytimin bābı muġlaķ ve altuma (36) 

döşedügi ĥaśįr be-Ǿaynihi mevcūd idi. Ve recül-i mezbūr ebdāldan olup ismi MuǾāź 

bin Eşres idi. İmdi evśāf-ı erbaǾa-i mezbūre ŧarįķ-ı Ĥaķķ’uñ (37) Ǿimād ve ķavāyimi 

olup her kimüñ ki źikr olunan dört şeyde ķadem-i rāsiħi olmıya ol kimesne güm-

geşte-i ŧarįķ olur.  

Pes maǾlūm ola ki śamt (38) iki ķısımdur. Bir ķısmı śamt-i lisāndur, bir 

vech-le ki meǾa ġayrullāh ġayr-ı Ĥaķķ’a taĥaddüŝden śamt-i lisāndur ve bir ķısmı 

śamt-ı ķalbdur yaǾnį elbette ekvāndan bir kevnde (39) ve nefisde ħāŧıradan bir ħāŧıra 

ki aña ħuŧūr eyleye ķalbi andan śāmit olmaķdur. Pes şol kimesnenüñ lisānı śāmit 

olup ķalbi śāmit olmıya (40) ħafįfü’l-vizr olur. Ve şol kimesnenüñ ki hem lisānı ve 

hem ķalbi śāmit ola anuñ sırrı žāhir olur ve rabbisi aña tecellį ķılur ve ķalbi śāmit 

(41) olup lisānı śāmit olmasa ol lisān ĥikmet ile nāŧıķdur ammā şol şaħśuñ ki ne 

ķalbinde ve ne lisānında śamt olmasa anuñ [57a] (1) memleket-i vücūdı şeyŧānuñ 

mülki ve kendüsi İblįs’üñ masħarası olur. Pes śamt-ı lisān Ǿāmmenüñ ve erbāb-ı 

sülūküñ menāzilindendür ve śamt-ı ķalb aśĥāb-ı (2) müşāhedāt ve muķarrebįnüñ 

śıfātındandur. ve śamt-ı sālikįnüñ ĥāli āfātdan selāmetdür ve śamt-ı muķarrebįnüñ 

ĥāli muħāŧabāt-ı te’nįsdür. İmdi bir kimesne ki (3) külliyyet ile min cemįǾi’l-aĥvāl 

mülāzim-i śamt olsa, anuñçün rabbisinden ġayr-la bir ĥadįŝ bāķį ķalmaz. Zįrā fį 

nefsihi insāna śamt muĥāldür. Bu taķdįrce (4) ķaçan ĥadįŝ-i meǾa’l-aġyārdan ĥadįŝ-i 

meǾa’r-rabbe intiķāl eylese nuŧķunda necį ve muķarreb ve tekellümünde mü’eyyed 

olup her bār ki nuŧķ itse Ĥaķ’dan nuŧķ ider. (5) Zįrā ki nuŧķu Ĥaķ’dandur. Kemā ķāle 

teǾālā fį ĥaķķı nebiyyihi Ǿaleyhisselām:  َّ1406ا َوْحٌي يُوٰحىَوَما َينِْطُق َعِن الَْهوٰى اِْن ُهَو اِل  Zįrā nuŧķ-ı bā-

śavāb ħaŧādan olan śamtuñ (6) netįcesidür. Ve kelām meǾa ġayrillāh ħaŧādur ve bi-

ġayrillāh olan kelām daħı min külli’l-vücūh şerdür. Nitekim Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

kitāb-ı kerįminde kemāl-i şurūŧı ile (7) kelāmı beyān buyurur. Ķālallāh teǾālā  َلا َخْيَر ٖفى
1407َكٖثير  ِمْن نَْجٰويُهْم اِلَّا َمْن اََمَر بَِصَدقَة  اَْو َمْعُروف  اَْو اِْصَلاح  َبْيَن النَّاسِ   ve ķāle teǾālā ( ُمْخلِٖصيَن لَُه 8َوَما اُِمُروا اِلَّا لَِيْعبُُدوا اللَّٰه )

                                                
1406 Necm 53/3-4: O, nefis arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir 
vahiydir. 
1407 Nisa 4/114: Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi 
emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur… 
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ينَ  1408الّدٖ  ve maķām-ı vaĥy śamt ĥālinde vāķiǾ olurdı ve śamt, śāmite maǾrifetullāh įrāŝ 

ider.  

Ve Ǿuzlet bāǾiŝ-i śamt-i lisāndur. Zįrā (9) bir kimesne nāsdan Ǿuzlet eylese 

mükālemeye kimesne bulamayup lā-cerem Ǿuzlet śamt-ı lisāna mü’eddį olur. Ammā 

Ǿuzlet daħı iki ķısımdur: Biri Ǿuzlet-i mürįdįndür ki (10) muħālaŧa-i aġyārdan Ǿuzlet 

bi’l-ecsāmdur ve bir ķısmı daħı Ǿuzlet-i muĥaķķıķįndur ki ekvāndan ķulūb ile Ǿuzlet 

itmekdür. Zįrā ķulūb-ı muĥaķķıķįn Ǿilmullāhdan (11) ġayrı bir şeyüñ maĥalli 

degildür, ancılayın ki Ǿilm-i müşāhededen ĥāśıl olan bir şuhūd ile ķulūb-ı Ǿārifįnde 

şāhid-i Ĥaķ olur. Ve erbāb-ı Ǿuzletüñ (12) niyyetleri üç vechledür. Bir niyyet şerr-i 

nāsdan ittiķādur. Ve bir niyyet daħı senüñ şerrüñ ġayra tecāvüz itmekden ittiķādur. 

ve niyyet-i ŝānį rütbe cihetinden niyyet-i (13) evlādan erfaǾdur. Zįrā niyyet-i evlā 

ġayruñ nefsine sū’-i žanndur. Ve niyyet-i ŝāniye kendü nefsüñe sū’-i žanndur. Pes 

kişi kendü nefsine bed-gümān olmaķ (14) ġayruñ nefsine bed-gümān olmaķ[dan] 

evlādur. Zįrā herkes kendü nefsine ġayruñ nefsinden aǾrefdür ve bir niyyet daħı 

cānib-i mele’-i aǾlādan śoħbet-i Mevlā’yı įŝār (15) ve iħtiyārdur. Pes nāsuñ aǾlāsı şol 

kimesnedür ki rabbisinüñ śoĥbetin iħtiyār idüp kendü nefsinden Ǿuzlet eyleye. İmdi 

bir kimesne muħāleŧa üzerine (16) Ǿuzleti iħtiyār eylese filĥaķįķa ol kimesne rabbini 

ġayruñ üzerine iħtiyār itmiş olur. Pes rabbisin iħtiyār iden ķuluna Ĥaķ teǾālā ol ķadar 

Ǿaŧā (17) ve iĥsān ider ki ķadrini Ĥaķ’dan ġayrısı bilmez. Ve Ǿuzlet daħı ķalbde 

ebeden vāķiǾ olmaz, illā bir vaĥşetden vāķiǾ olur ki vaĥşet-i mezbūre muǾtezilün (18) 

Ǿanhdan ŧārį olup muǾtezil muǾtezilün ileyhe me’nūs olur ve üns-i mezbūr bir şeydür 

ki śāĥib-i Ǿuzleti Ǿuzlete sevķ ider ve Ǿuzlet daħı śamtuñ (19) şarŧından olur, zįrā śamt 

Ǿuzlete lāzımdur ve lāzım-ı Ǿuzlet olan śamt śamt-ı lisānįdür. Ammā śamt-ı ķalbi 

Ǿuzlet iǾŧā eylemez. Zįrā gāh olur ki (20) vāĥid kendü nefsinde ġayr-ı Ĥaķķ’a meǾa 

ġayrullāh müteĥaddiŝ olur. Felihāźā ŧarįķ-ı Ĥaķ’da ķāyim binefsihi olana śamt 

erkāndan bir rükn ķılındı. İmdi (21) Ǿuzlete mülāzemet eyleyen, sırr-ı vaĥdāniyyet-i 

ilāhiyyeye vāķıf olur ve erbāb-ı Ǿuzlet gerek sālik ve gerek muĥaķķıķ olsun Ǿuzletüñ 

ĥāli muǾtezili (22) evśāf-ı beşeriyyeden tenzįh ve taŧhįrdür. Ve erfaǾ-ı aĥvāl-i Ǿuzlet 

ħalvetdür. Zįrā ħalvet Ǿuzlet ender Ǿuzletdür ve netįce-i ħalvet netįce-i Ǿuzlet-i 

Ǿāmmeden (23) aķvādür. Pes Ǿuzlet eyleyen, Ĥaķķ-la śāĥib yaķįn olmaķ gerekdür ki 

                                                
1408 Beyyine 95/5: Hâlbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na 
kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti… 
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ĥattā anuñ ħāŧırı beyt-i Ǿuzletden ħārice teǾalluķ itmeye ve yaķįnden maĥrūm olursa 

(24) zamān-ı Ǿuzletinüñ fevti içün Ǿuzletini iǾāde eylesün ki ĥattā Ǿuzletinde Ĥaķ’dan 

aña olan tecellį ile ķaviyyü’l-yaķįn ola. İmdi sālike be-her ĥāl yaķįnden lā-büddür 

(25) ve yaķįn şurūŧ-ı Ǿuzletden bir şarŧ-ı muĥkemdür ve Ǿuzlet maǾrifet-i dünyā įrāŝ 

ider.  

Ve cūǾ erkān-ı ŧarįķatdan rükn-i ŝāliŝdür. ve Ǿuzlet śamtı mutażammın (26) 

olduġı gibi cūǾ daħı rükn-i rābiǾden olan seheri mutażammındur. Ve cūǾ daħı iki 

ķısmdur. birisi cūǾ-ı iħtiyārįdür ki erbāb-ı sülūkuñ cūǾıdur, (27) zįrā muĥaķķıķ 

nefsini cāyiǾ ķılmaz, velākin eger maķām-ı ünsde olursa eklini taķlįl ider ve eger 

maķām-ı heybetde olursa ekli keŝįr olur. Pes muĥaķķıķįnüñ (28) keŝerāt-ı ekli 

Ǿažametullāhı müşāhede itdükleri ĥālde ķalbleri saŧevāt-ı tecelliyāt-ı envār-ı ĥaķįķat 

mažharı olduġınuñ śıĥĥatine delįldür ve muĥaķķıķįnüñ (29) ķıllet-i eklleri 

meşhūdlarıyla ĥālet-i mü’āneselerinde śıĥĥat-ı mücāźebelerine delįldür. Ammā 

keŝret-i ekl-i sālikįn Ĥaķ’dan buǾdlarına ve babullāhdan ŧardlarına (30) ve nefsleri 

rūĥlarına ġālib olmaġla nefs-i şehvāniyye-i behįmiyye istįlā eyledügüne delįldür. Ve 

sālikįnüñ ķıllet-i eklleri ķalblerine nefaĥāt-ı cūd-ı ilāhį (31) iǾŧā olunduġuna delįldür. 

Zįrā nefaĥāt-ı cūd-ı ilāhį anları tedbįr-i nüfūs ve cüsūmlarından meşġūl ķılur. Elĥāśıl 

cūǾ Ǿalā külli ĥāl aĥsen (32) ve evceh ve cemįǾ-i vücūh ile sālikįni aĥvāl-i Ǿažįmeye 

ve muĥaķķıķįni esrār-ı ilāhiyyeye nāyil olmaġa sebeb ve dāǾįdür. Ammā şol şarŧ ile 

ki ifrāŧ itmeye (33) ve cāyiǾ-i muteżaccır olmıya. Zįrā cāyiǾ cūǾunda ifrāŧ eylese 

yubūsete ve źehāb-ı Ǿaķla ve fesād-ı mizāca mü’eddį olur. Pes mādām ki şeyħden 

emr olmadıķça (34) sālik neyl-i maŧlūb ķaśdıyla cūǾa teķayyud eylemek cāyiz 

degildür ve cūǾ içün ĥāl ve maķām vardur. CūǾuñ ĥāli ħużūǾ ve ħuşūǾ ve meskenet 

(35) ve źillet ve iftiķār ve Ǿadem-i fużūl ve sükūn-i cevāriĥ ve Ǿadem-i ħavāŧır-ı 

rediyyedür. Ve aĥvāl-i mezbūre sāliklerde olan cūǾuñ ĥālidir. Ammā cūǾ-ı (36) 

muĥaķķıķįnüñ ĥāli vaķt ve śafā ve mu’āneset ve źehāb-i kevn ve Ǿuzlet-i ilāhį ve 

sulŧān-ı rabbānį ile evśāf-ı beşeriyyeden tenezzühdür ve cūǾuñ (37) maķāmı maķām-ı 

śamedānįdür. Ve ol bir maķām-ı Ǿālįdür ki śāĥibine envāǾ-i esrār-ı tecelliyāt ifāża 

olunur ve cūǾuñ bu vechle olan fāyidesi (38) erbāb-ı himmetüñdür, cūǾ-ı Ǿāmme 

degildür, zįrā cūǾ-i Ǿāmme ıślāĥ-ı mizāc ve tenǾįm-i bedenden ġayrı degildür ve cūǾ 

şeyŧānuñ ĥįlelerüñ bildürür.  
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(39) Ve seher netįce-i cūǾdur. Zįrā miǾdede ŧaǾām olmasa nevm zāyil olur. 

Ve seher daħı iki nevǾdür. Biri seher-i Ǿayn ve biri seher-i ķalbdur. (40) Ve seher-i 

ķalb ŧaleben li’l-müşāhedāt ħˇāb-ı ġafletden intibāh-ı ķalbdur. Ve seher-i Ǿayn 

ŧaleben li’l-müsāhereti fi’l-ķalb maķām-ı himmete Ǿaynuñ raġbetidür. (41) Zįrā Ǿayn 

nāyim olsa egerçi kim ķalb nāyim daħı degilse Ǿameli nevm-i Ǿayn ile bāŧıl olur ve 

seher-i Ǿaynuñ ġāyeti seher-i müteķaddimüñ müşāhedesidür, ġayrı degildür.  

[57b] (1) Fe-ammā bunuñ ġayrın mülāĥaža eylese böyle degildür. Pes 

seherüñ fāyidesi istimrār-ı Ǿamel-i ķalb ve Ǿindallāh maħzūne olan menāzil-i 

Ǿaliyyeye irtiķādur ve seherüñ ĥāli (2) sālik ve muĥaķķıķ içün taǾmįr-i vaķtdur. Lākin 

bu ķadar var ki muĥaķķıķuñ seheri ĥālinde ziyādesiyle teħalluķ-ı rabbānį vardur, anı 

sālik bilmez. zįrā muĥaķķıķuñ maķāmı (3) maķām-ı ķayyūmiyyetdür. Ve seher 

maǾrifet-i nefsi įrāŝ ider. Pes erkān-ı maǾrifet źikr olunan evśāfuñ ittiśāfı ile temām 

olur. Zįrā maǾrifet, eşyāǿ-i (4) erbaǾa-i mezbūrenüñ taĥśįli üzerine dāyirdür. Ve 

maǾārif dörtdür: MaǾrifet-i Ĥaķ ve maǾrifet-i nefs ve maǾrifet-i dünyā ve maǾrifet-i 

Şeyŧān’dur. (5) İmdi ķaçan insān-ı müsteǾid ħalķdan ve nefsinden Ǿuzlet eylese ve 

rabbisi anı źikr itmekle źikrinden śāmit olsa ve ġıźā’-i cismānįden iǾrāż ve te’mįn-i 

(6) nevmde olduķlarında evvel tesehhür idüp bįdār olsa ve bilcümle ħıśāl-i erbaǾa-i 

mezbūrenüñ mecmūǾı ĥālet-i vāĥidede ictimāǾ idüp birbirinden (7) zāyil olmasa ol 

kimesnenüñ beşeriyyeti melekiyyete ve Ǿubūdiyyeti siyādete ve ġafleti ĥisse ve 

ġaybeti şehādete ve bāŧını žāhire tebdįl olur. Pes bu taķdįrce (8) recül-i mezbūr 

ebdāldan olup mevżiǾinden riĥlet eylese ĥaķįķaten ve rūĥāniyyeten mevżiǾinde 

bedelini terk idüp mevŧın-ı mezbūrede bedel ķalan kimesnede (9) mevŧın-ı mezbūruñ 

śāĥiblerinüñ rūĥāniyyetleri ictimāǾ ider. Pes eger ol mevŧından riĥlet iden şaħsa ĥālā 

ol mevŧına me’nūs olanuñ şevķ-ı (10) şedįd ve iştiyāķ-ı Ǿažįmi žāhir olsa bedeline 

terk eyledügi ĥaķįķat-ı rūĥāniyyesi mütecessid olup ĥālen śāhib-i mevŧın olan 

kimesne ol ĥaķįķate (11) tekellüm ider ve ĥaķįķat daħı aña tekellüm ider ve śāĥib-i 

mevŧın teħayyül ider ki ol anuñ maŧlūbıdur. Ĥāl ān ki, ol andan ġāyibdür velākin 

müteşevviķuñ (12) ĥācetini ĥāśıl ider. Ve eger rūĥāniyyet śāĥibinüñ terk eyledügi 

mevŧına şevķ ve teǾalluķı olursa keźālik rūĥāniyyeti mütecessid olur ammā gāh olur 

ki (13) bu ĥālet min ġayri’l-bedel olur ve bunlaruñ meyānında farķ budur ki ebdālden 

olan riĥlet eyledikde mevŧınına bedel terk eyledügün bilür (14) ammā bedelüñ ġayrısı 
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yerine bedel terk eyledügün bilmez ve Ǿadem-i şuǾūrına bāǾiŝ erkān-ı erbaǾa-i 

mezbūrede ĥükm itdügidir. Şeyħ rađiyallāhu Ǿanh: 

 يا من ا راد منـازل الا بـدال (15)
 من غير قصـد منـه للا عمال

 لا تطمئن بها فلست من ا هلها 
 ا ن لم تزاحمهم عـلى الاحوال 

و اعتزال عن کّل من كواصمت بقلب (16)  
من غیر الحبیب الوالی كیدین  

 و اذا سهرت و جعت نلت مقامهم 
 و صحبتهم فی الحّل والرّحال

 بيت الولاية قسمت ا ركانـــه (17) 
 سادتنـا فيـه من الا بـدال

 ما بين صمت واعتـدال دائم
1409ليوالجوع والسهر النـزيه العا  

(18) Āh ey rāġıb-ı śamt ve Ǿuzlet ve ŧālib-i cūǾ ve seher! Ĥaķįķat-ı 

rūĥāniyyeyi ebdālden semǾ-i sırra şöyle vārid oldı ki śamt-ı ĥaķįķį maķām-ı (19) 

ceźbededür. Zįrā śaŧevāt-ı tecelliyāt-ı ceźbe-i eĥadiyyü’ź-źāt dil-i Ǿāşıķda pertev 

itdikde vücūd-ı beşeriyyesin ifnā idüp nuŧķa iķtidārı (20) ķalmaz ve ĥālet-i 

mezbūrede nuŧķ daħı śudūr iderse ol nuŧķa nefsüñ şuǾūrı olmaz ve ceźbe-i erbāb-ı 

sülūkuñ cümle aĥvāline viķāye olup (21) rāh-ı rāstı rūşen itmekle erbāb-ı ĥaķįķat 

ķatında ceźbe mevķiǾ-i şerįǾatda vākiǾ olmışdur. Zįrā şerįǾatüñ maǾnā-yı ıśŧılāĥįsi 

iltizām-ı Ǿubūdiyyetle (22) itmār ve ŧarįķ-ı dįn-i islām’ı iħtiyār itmekdür. Dįn ise bir 

vażǾ-ı rabbānįdür ki erbāb-ı Ǿuķūlı Ǿinde’r-resūl olan şeyǿüñ ķabūlüne daǾvet ider. 

(23) Pes ĥaķįķat ve maǾnā cihetinden Ǿinde’r-resūl olan şeyǿ nūr-ı tecellį-i sübĥānį ve 

                                                
1409 Ey Ebdâl’in menzilelerini isteyen,ve bunun için gerekli amelleri yapmayan! O hususta çok 
güvenme kendine zira ehli değilsin onun. Eğer onları ahvaline tahammül edemiyorsan, kalbinle sus ve 
inzivaya çekil, sana o sevgili dosttan başka yaklaşanlardan. Sabahlarsan ve aç kalırsan ulaşırsın 
makamlarına, onlara duruşlarında ve yol gidişlerinde yaren olursun. Velayet evinin erkanı kısım 
kısımdır, ffendilerimiz orada ebdâldendir. Sessizlik ve daim itidal arasında, açlık ve nezi ve de yüce 
sabahlamalar arasındadır o. 
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ceźbe-i rabbānįdür ve şerǾ-i şerįf anuñ āŝārıdur. Pes cemįǾ-i enbiyā (24) ve vāriŝ-i 

ĥaķįķatleri olan evliyā ŧālibleri Ĥaķķ’a ceźbe-i ĥaķķ-la daǾvet iderler. Ŧālib daħı 

verziş-i ceźbeye müsteǾidd olup ceźbe-i raĥmānį (25) žuhūr itdikde ħāliśen ve 

muħliśen maķām-ı Ǿubūdiyyetde ŝābit-ķadem ve dįn-i Muĥammedį’de rāsiħ-dem 

olup dįn-i İslām’uñ vech-i ĥaķįķįsi rū-nümā olmaġla Ǿindallāh (26) şeref-i İslām ne 

mertebe olduġın bilür. Zįrā şerǾüñ maǾnā-yı luġavįsi žāhir ve hüveydā olmaķ ve 

şerįǾat ŧarįķ-ı müstaķįm maǾnāsınadur. Nitekim ( الاسلام27شرع الله لعباده )1410  dirler. YaǾnį 

Ĥaķ teǾālā Ǿibādına ŧarįķ-ı İslām’ı āşikāre eyledi dimekdür. İslām ise Ĥaķķ’a boyun 

virmek ve kendü kārını Ĥaķķ’a teslįm itmek (28) ve ħāliś olmaķ maǾnāsınadur. Bu 

taķdįrce ceźbe-i raĥmānį bir pertev-i nūr-ı rabbānįdür ki mişkāt-ı ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye olan nažar-ı pįrden mirǿāt-ı dil-i ŧālibe (29) ifāża olunduķda rāh-ı 

rāst hüveydā olup lā-cerem Ǿabd-i münceźib silsile-i Ǿışķı gerden-i irādetine bend 

idüp emr-i Ĥaķķ’a teslįm olur ve kendü aradan (30) çıķmaġla ednās-ı beşeriyye ve 

kedūrāt-ı nefsāniyyeden pāk u ħāliś ve müzekkį ve ŧāhir olur ve dünyā ve mā-fįhānuñ 

fenāsı Ǿıyān olmaġla ħalķdan ve nefsinden (31) ve bilcümle kevneynden Ǿuzlet ve 

muĥabetullāh ile mu’āneset ve baĥŝ u cidālden müfāraķat idüp maķśūdun bi’ź-źāt 

meşhūdı olmaġla śamt-ı żarūrį (32) ĥāśıl olur. Gerçi Ǿuzlet daħı śamtı min vechin 

teķaddum itmekle śamta Ǿillet olmışdur. Zįrā ŧālib ibtidā ķalbini mā-sivādan ve 

müzaħrefāt-ı dünyeviyyeden (33) taħliye itmedikçe verziş-i ceźbeye müsteǾid olmaz. 

Velākin ceźbeden evvel olan Ǿuzlet iħtiyārį ve ceźbeden śoñra olan Ǿuzlet ve śamt, 

ıżŧırārįdür. (34) Zįrā ķable žuhūri’l-ceźbe dünyānuñ fenāsı Ǿilm-i yaķįn ile bilinür ve 

ceźbeden śoñra Ǿayn-ı yaķįn ile müşāhede olunur ve ceźbe maķām-ı ķurb-ı civār-ı 

(35) rubūbiyyet olmaġla sālik-i müsteǾidde kemāl-i cūǾ ve Ǿaŧaş-ı maǾnevį peydā 

olup maķāmātdan hįçbir maķāmda ķāniǾ olmayup dāyimā 1411َربِّ زِْدٖنى ِعْلًما  (36) niyāzın 

itmekden ħālį olmaz. Zįrā Ǿāşıķları maǾşūķuñ şuhūd-i vech-i cemālinden ġayrısı iġnā 

itmez. Şuhūd-ı vech-i cemāl ise vücūddan eŝer ķomaz (37) ve Ǿāşıķa ķurb ĥāśıl 

olduķça izdiyād-ı ķurbet recā ider. Pes sālikde vech-i meşrūĥ üzre kemāl-i gürüsnegį 

olduķça merātibe nihāyet olmaduġın bilüp (38) ġafletden bįdār olmaġla Ǿaynen ve 

ķalben seher-i dāyimde śıfat-ı ķayyūmiyyet ile muŧŧaśıf olur. İmdi śıfāt-ı mezbūre ile 

                                                
1410 Allah kullarına İslam’ı şeriat kıldı. 
1411 Tâ-Hâ 20/114: “... "Rabbim! İlmimi arttır"…” 



 

567 

muŧŧaśıf olan merdān-ı (39) Ħudā’ya ebdāl ıŧlāķı lāyıķ olur. Nitekim ĥażret-i 

Mevlānā Meŝnevį-i Şerįf’üñ bir maĥallinde buyururlar ki: Meŝnevį:  

 ست کیست ابدال ا نک او مبدل شده
 1412 ستخمرش از تبدیل یزدان خل شده

(40) Ey müstemiǾ-i ķābil! Enbiyā ve evliyā ve merdān-ı Ħudā’nuñ evśāf ve 

kemālāt ve Ǿindallāh ķurbet ve maķāmāt ve derecāt-ı Ǿāliyātı ne mertebede imiş (41) 

gūş-ı hūşuñ dūş itdüñ ise Ǿavāmu’n-nās ile anlaruñ beyninde farķ-ı bį-müntehā 

olduġın bildiñ! Gerçi śūret-i beşeriyye ve ekl ü şurbda [58a] (1) ħalķ ile 

mütesāvilerdür lākin ĥaķįķate nažar olunsa enbiyā ve evliyānuñ me’kūlāt ve 

meşrūbātı me’kūlāt-ı ħalķa muġāyir olup beynehümāda bi-vechinmā münāsebet 

yoķdur. (2) Felihāźā ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu Ǿadem-i münāsebeti beyān 

içün temŝįlāt-ı keŝįre įrād idüp buyururlar ki:  

گون زنبور خوردند آز محل دوهر  [272-1]   

Her iki dürlü (3) naĥl bir maĥalden tenāvül itdiler,  

   لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسل [272-2]

Lįk bundan yaǾnį śaruca arudan nįş ve bal arusundan Ǿasel žuhūre geldi. (4) 

YaǾnį her iki dürlü arunuñ isimleri ve śūretleri vāĥid ve ġıźāları ikisinüñ daħı eŝmār 

ve nebātāt olup biĥasebi’ž-žāhir tefāvüt yoġ-iken birisinden (5) nįş žāhir olup ve 

birisinden bi-ķudretillāh şehd-i leźįź ĥāśıl olur. Kemā ķāle teǾālā  َاِلَى النَّْحِل اَِن  َواَْوٰحى َربُّك
1413اتَِّخٖذى ِمَن الِْجَباِل بُيُوتًا  Pes naĥl vaĥy-i (6) ilāhį ile müseddesü’ş-şekl ħāneler binā idüp ve 

lüǾābından Ǿasel-i muśaffā ile memlū idüp ĥaķįķatleri muġāyir olur. Ve bir miŝāl 

daħı budur ki,  

د و آ ب[ گون آ هو گیا خوردندوهر ] [273-1]  

(7) Her iki dürlü āhū otluķ yidiler ve śu içdiler,  

  زین یکی سرگین شد و ز آن مشک ناب [273-2]

                                                
1412 Abdal kimdir? Dönüşüm geçiren, Allah’ın dönüşümü ile şarabı sirke olandır. T.M. III/4002; 
Y.K.M: III/3992 
1413 Nahl 16/68: Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları 
çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin." 
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Bu birisinden ki āhū-yı şikārdur necis oldı ve ol birisinden (8) ki āhū-yı 

miskdür śāfį müşk oldı. “Nāb” śāfį maǾnāsınadur ve “ħorden” yimek ve içmek 

maǾnāsına müstaǾmeldir ve “giyāh” otluķ maǾnāsınadur; vezn içün (9) “hā” 

maĥźūfdur. Miŝāl-i āħar:  

  هر دو نی خوردند آز یک آ ب خور [274-1]

Her iki ney ki biri şeker ķamışı ve birisi içi boş ķamışdur ikisi bir śuvaddan 

içdiler velākin,  

آ ن پر آز شکرآین یکی خالی و  [274-2] (10)   

Bu birisi şekerden ħālį ve ol birisi şeker ile memlūdur. Beyt:  

Bu bāġıñ ger ĥaķįķatde śuyı bir bāġbānı bir  

(11) Velį olmış ĥaķāyıķdan niçe yüz biñ şecer peydā 

Neŝr: Rivāyet olunur ki ĥażret-i Ādem śafiyullāh Ǿaleyhisselām vech-i arża 

hubūŧ itdikde bir bölük āĥūlar Ādem’üñ ziyāretine (12) gelüp mürāǾāt-ı merāsim 

taǾżįm u tekrįm itdiler. Ĥażret-i Ādem daħı anların arķaların mübarek elleriyle 

śıġayup muǾcizāt-ı ādem-i śafį ile Ĥaķ teǾālā anlaruñ nāfını müşk-i nāb eyledi. (13) 

Sāyir-i āhūlar daħı bu kerāmeti gördüklerinde ol şerefe mažhar olmaķ ümįdiyle 

ħidmet-i Ādem’e şitāb itmekle Ādem Śafį Ǿaleyhi śalevatullāh bunlaruñ arķasın 

śıġadı (14) lākin anlarda müşk ĥāśıl olmadı. Pes bu zümrenüñ sebeb-i ĥırmānı 

istikşāf olunduķda Ādem’e vaĥy-i ilāhį olup “Yā Ādem! Evvel gelen āhūlarda ħulūś-

ı ķalb olup (15) mücerred maķśūdları seni ziyāret idi. Ammā śoñra gelenler anlarda 

daħı müşk-i nāb žāhir olmaķ ārzūsı ile gelüp ħulūś-ı niyyetleri olmamaġla Ǿamelleri 

ķabūl (16) olmıyup murādlarından maĥrūm oldılar” deyü vech-i ĥırmānları iǾlām 

olundı. İmdi merdān-ı ħudā daħı kendü murādātından geçüp ĥaķ rıżāsından ġayrı 

dilekleri (17) olmayup teǾalluķāt-ı kevneynden ħalāś olmaġla Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālā anlara keşf-i subuĥāt-ı cemāl idüp envāǾ-i kerāmāt-ı seniyye iǾŧā eyledi. İmdi 

(18) ey Ǿabd-i muħliś!  

  صد هزآرآن آین چنین آشباه بین [275-1]

Yüz bin buncılayın eşbāh ve emŝāl gör.  

  فرقشان هفتاد ساله رآه بین [275-2]
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Anların meyānında yetmiş yıl (19) miķdārı yol gör. YaǾnį erbāb-ı maǾnā ile 

ehl-i śūret beyninde tefāvüt-ü bisyār ve tebāyün-i bį-şümār vardur. Eger ābā-yı 

Ǿulviyye ve eger ümmehāt-ı süfliyye ve mevālįd-i (20) ŝelāŝeye diķķat ile nažar 

olunsa niçe yüz biñ nažįr u miŝāl bulunur kim śūretleri müttaĥid ve maǾnā vü 

ħāśśiyetleri mütebāyin olup mā-beynde heftād sāle (21) mesāfe-i baǾįde görürsün. 

İmdi  

  آین خورد گردد پلیدی زو جدآ [276-1]

Bu güm-rāh ve ŧāġįler ekl ider andan pelįdlik cüdā olur, yaǾnį baǾdel’hażm 

ķuvvet-i dāfiǾasından (22) necāset ĥādiŝ olur.  

 آ ن خورد گردد همه نور خدآ [276-2]

Ammā enbiyā ve evliyā ġıźā tenāvül ider andan nūr-ı ħudā žāhir olur.  

  آین خورد زآید همه بخل و حسد [277-1]

(23) Müşrik ve kāfir ve münāfıķ ve münkirüñ yedügi ŧaǾāmdan cemįǾen 

buħl u ĥased žāhir olur,  

  و آ ن خورد زآید همه عشق آحد [277-2]

Ammā enbiyā ve evliyānuñ tenāvül ittidkleri (24) ŧaǾāmdan cemįǾan Ǿışķ-ı 

Rabbānį ve nūr-ı sübĥānį žāhir olur.  

İmdi ey müǿmin-ı śādıķ ve yār-ı muvāfıķ! MaǾlūm ola ki me’kūlāt ve 

meşrūbātuñ her birisi (25) zebān-ı ĥāl ve lisān-ı istiǾdādlarıyla dergāh-ı Ǿizzete nāliş 

u zārį ķılup, İlāhį! Seyyedį ve Mevlāy! Sen bizi bir Ǿabd-i müǿmin ve muvaĥĥidüñ 

naśįbi ķıl ki bizüm (26) ĥaķįķatimüz anuñ semǾ u gūş ve baśar u nuŧķuna ķuvvet olup 

ve cemįǾ-i ķuvāsına ve ķalbinde olan tecelliyātıñ nūrına mülĥaķ olmaġla insān 

göñlüñden (27) saña vāśıl olan ŧarįķ-ı müstaķįmi bulup bu tįre ħākįde pā-beste-i 

ŧabįǾat olmaķdan ve āmed şuddan ħalāś olalım, pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ 

yolunda (28) śādıķ olan Ǿāşıķlara vācibdur ki ŧaǾām yindügi vaķitde göñli ĥāżır 

bulunup baǾde’ŧ-ŧaǾām şükr-i lisānį itdikden śoñra ĥaķķ-ı ŧaǾāmı yirine getürmek-

içün (29) śamt źikrullāh ile göñül ĥāline varup ol ŧaǾāmdan ĥāśıl olan ķuvveti tecellį 

nūrıyla iĥyā eyleye. Zįrā ol niǾmete ĥaķįķat üzre şükr-i tenāvül olunan, (30) ŧaǾāmı 

nūr-ı muĥabbet ile maĥv idüp ĥaķįķat-ı aśliyyesine įśāl itmekdür ve illā ol ŧaǾāmuñ 
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ĥaķįķatine žulm-i śarįĥ itmiş olup ĥużūr-ı Ĥaķ’da senden (31) şākir olmayup “İlāhį 

 deyü fermān buyurmış iken bu žālim beni żāyiǾ ķıldı.” deyü ĥaķ وُكلُوا َواْشَربُوا َوَلا تُْسرِفُوا1414

ŧaleb ider, ammā tenāvül olunan loķma (32) ĥelāl olmasa āħaruñ ĥaķķı olmaġla seni 

ĥālüñden ayırup belki nūrāniyyetiñe žulmet ŧārį olur ve min Ǿindillāh ĥarām ķılınan 

me’kūlāt ve meşrūbāt (33) daħı tenāvül olunsa ākil olan müǿmini nefsāniyyete 

mübtelā ķılur. Meŝelā Ǿıyāźen billāh teǾālā şürb-i ħamr śıfat-ı kelbiyyet ve 

şehvāniyyeti ziyāde idüp (34) ve laĥm-ı ħınzįr daħı Ǿadem-i ĥamiyyet ve 

muħanneŝlik įrāŝ itmekle Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā anı ĥarām ķılup her bir nehy 

olunan eşyāda Ĥaķķ’uñ esrār-ı ħafiyyesi olup (35) cümlesi Ǿibādına maĥż raĥmetdür, 

ne ān ki meşaķķat ola. Ammā küffār ve münāfıķ ĥelāl daħı ekl itseler kendüleri 

Ĥaķ’dan baǾįd ve maĥż necis olmaġla (36) teǾāmuñ ĥaķįķatin kendü ħabāŝetlerine 

döndürüp śıfāt-ı nāriyyeden olan buħl u ĥased u kibr u kįn u ġażab u şehvet ü 

tekebbür ü naħvet ve enbiyā (37) ve evliyāya buġż u Ǿadāvet ve envāǾ-ı ĥıyel ve 

şeyŧanet ve inkār ve münāfeķat ĥāśıl olmaġla tenāvül itdükleri ŧaǾām “Ey kāfir-i bed-

baħt! bizüm aślımuz pāk (38) ve ŧāhir iken senüñ şe’āmetüñ sebebi ile bizi daħı 

cehennemį ve necis eyledüñ!” deyü laǾnet ider. Pes ŧaǾām pāk iken kāfirde nā-pāk 

olmaġa bāǾiŝ nedür dirseñ (39) ĥażret-i Mevlānā beyān idüp buyururlar ki  

  آین زمین پاک و آ ن شوره ست و بد [278-1]

Enbiyā vü evliyā ve śuleĥā ve süǾadānuñ vücūdları zemįn-i pāk 

meŝābesindedür. (40) Beźr-i ŧaǾām zerǾ olunduķda ĥabb-i ĥubb-i ħudā ŝemerātı 

žuhūr ider ve küffār ve münkirįn ve füccār ve münāfıķįnüñ vücūd-ı nā-pākleri zemįn-

i şūre meŝābesindedür (41) ve her ne ekilse żāyiǾ ve telef olup ol zemįn-i şūrede ħār-ı 

pā-ħırāşdan ġayrı nesne bitmez. Kemā ķāle teǾālā:  َوالَْبَلُد الطَّيُِّب َيْخرُُج نََباتُُه بِاِْذِن َربِّٖه َوالَّٖذى َخبَُث َلا
1415َيْخرُُج اِلَّا نَكًِدا  [58b] (1) yaǾnį enbiyā ve evliyā ve müǿminįn-i aśfiyānuñ arāżį-i ķulūbı 

be-ķadri küşūf-ı envāri’ś-śıfāt ve’ź-źāt ezhār-ı mevācįd ve reyāĥįn-ı mevārįd inbāt 

ider, zįrā her ķanķı (2) ķalbüñ ki beźri muĥabbet ola nebātı müşāhededür ve her 

ķanķı ķalbüñ ki beźri şevķ ola nebātı üns ü viśāldür ve her ķanķı ķalb ki beźri Ǿışķ 

ola nebātı küşūf-i celāl (3) ve cemāldir. Fe-ammā her ķanķı ķalb-i şūre ki beźri hevā 

                                                
1414 A’raf 7/31: “...Yiyin için fakat israf etmeyin...” 
1415 A’raf 7/58: “(Toprağı) iyi ve elverişli beldenin bitkisi, Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. 
(Toprağı) kötü ve elverişsiz olandan ise, faydasız bitkiden başkası çıkmaz…” 
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ola anuñ nebātı şehevātdur ve nūr-ı muĥabbet-i Ħudā ile münevver olan ķalb-i 

muŧahhardan cevāriĥe daħı āŝār-ı muĥabbet žāhir (4) olup muvāfaķat anuñ eŝeridür 

ve her ķalb-i mužlimden daħı cevāriĥe žulmet žāhir olup Ǿinād ve muħālefet ve 

envāǾ-ı ħabāŝet anuñ āŝārıdur.  

ی پاک و آ ن دیو آست و دد  آین فرشته [278-2]   

(5) Meŝelā bu ŧāyife-i Ǿaliyye ferişte-i pāk, ol ŧāyife-i ħabįŝe dįv ve ded 

gibidür.  

گر بهم ماند روآستهر دو صورت  [279-1]   

Her iki śūret birbirine müşābih ola revādur, (6) zįrā śūretde mümāŝelet 

muķarrerdür,  

    آ ب تلخ و آ ب شیرین رآ صفاست [279-2]

Nitekim acı śu ve ŧatlu śunuñ śafāsı vardur, śūretlerinde śafvet olmaķda 

birbirine (7) müşābehetleri vardur ammā sįret ve leźźetde mā-beynlerinde farķ-ı 

beyyin olup hįç vechle münāsebetleri yoķdur. Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu āb-ı 

telħi kefere (8) ve müşrikįne teşbįh idüp ve āb-ı şįrįn ile enbiyā ve evliyāyı murād 

iderler. İmdi źevķi olmıyanlar śūretden nesne fehm eylemez, zįrā ki,  

  جز که صاحب ذوق کی شناسد بیاب [280-1]

(9) Śāĥib-źevķden ġayrı kim idrāk ider iźǾān eyle.  

    آو شناسد آ ب خوش آز شوره آ ب [280-2]

Āb-ı leźįźi āb-ı şūreden śāĥib-i źevķ olan kimesne idrāk ider. (10) YaǾnį  من لم
1416یذق لم یعرف  mıśdāķınca žāhir-bįn olan bį-źevķler enbiyā ve evliyāda olan leźźāt-ı üns 

u muĥabbeti idrāk eylemez ve śūret-i beşeriyyetlerinden (11) ĥaķįķatleri fehm 

olunmaz illā şol ehl-i źevķ olan erbāb-i vicdān fehm ider ki enbiyā ve evliyānuñ dest-

i ķudret ve yed-i himmetlerinden şerāb-ı ŧahūr-ı (12) Ǿışķ-ı ilāhį nūş idüp fetįle-i 

ķalblerin nār-ı muĥabbet-i rabbānį ile įķād eyleyüp enbiyā ve evliyāyı ol źevķ ile 

bilmişlerdür. Pes śūretde ķalan münkirler  

  سحر رآ با معجزه کرده قیاس [281-1] (13)

                                                
1416 Tatmayan bilmez. 
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Siĥri muǾcizeye ķıyās iden muǾānidler gibi  

  هر دو رآ بر مکر پندآرد آساس [281-2]

Her ikisinüñ bünyādını mekr üzerine mebnįdür ķıyās ider. (14) MaǾa hāźā 

siĥr ile muǾcize beyninde farķ-ı Ǿażįm vardur, meŝelā  

  ساحرآن موسی آز آستیزه رآ [282-1]

Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhisselām Ǿaśrında olan seĥare Ǿinād ve mücādele 

cihetinden  

  بر گرفته چون عصای آو عصا [282-2] (15)

Mūsā Ǿaleyhisselām gibi ellerinde Ǿaśā ŧutmışlar idi ve ĥażret-i Mūsā 

Ǿaleyhisselāmı kendüleri gibi sāĥir zuǾm itmişler idi. (16) Velākin  

ژرفزین عصا تا آ ن عصا فرقی آست  [283-1]   

Bu Ǿaśādan Mūsā Ǿaleyhisselāmuñ Ǿaśāsına varınca bir farķ-ı Ǿažįm vardur.  

  زین عمل تا آ ن عمل رآهی شگرف [283-2]

(17) Ve bu Ǿamelden ol Ǿamele varınca bir rāh-ı Ǿamįķ ve mesāfe-i baǾįde 

vardur. Zįrā ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhisselāmuñ Ǿaśāsında Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

ħāśiyyet-i keŝįre (18) ħalķ idüp ol Ǿaśānuñ iki şuǾbesi var idi. Şeb-i tārįkde şemǾa 

gibi müştaǾil olup żiyā virirdi ve ĥażret-i Mūsā seyr ü seferde yorulsa (19) Ǿaśāya 

süvār olduķda esb-i tāzį gibi ĥażret-i Mūsā’yı ĥāmil olurdu. Ve bir çāhdan śu almaķ 

iķtiżā itse her ne ķadar Ǿamįķ olsa bi-iźnillāh (20) ķaǾr-ı çāha irişüp ve ucunda bir 

žarf peydā olup miķdār-ı ĥācet āb iħrāc olunurdı ve seferde boynuna vażǾ itse tįr ve 

terkeş ile (21) müheyyā bir kemān olurdı ve mįve cinsinden bir nesne murād olunsa 

nihāl-āsā zemįne ġars itdikde fi’l-ĥāl berg u eŝmār žāhir olup tenāvül iderler idi (22) 

ve Ǿaśānuñ dibinde bir demren var idi, her gün kifāyet miķdārı murād olunan 

aġźiyeyi ižhār ider idi ve yire dikse āb-ı ħoş žāhir olup herkes (23) nūş ve defǾ-i Ǿaŧaş 

idüp yirden nezǾ itdikde āb ġāyib olurdı ve Ǿaśādan envāǾ-i revāyiĥ-i ŧayyibe fāyiĥe 

olup dimāġı muǾaŧŧar ider idi ve firǾavn ile (24) muķābelede Ǿaśāyı mūśā zemįne 

bıraķdıķda Ǿaśānuñ ġılžeti miķdār-ı ĥayye-i śuġrā olup baǾdehu żaħāmet ĥāśıl idüp 

fi’l-ĥāl ejderhā olup (25) ve iki çeşmi āteş gibi şuǾle virirdi ve başın ķaldurup heybet 

ile yürüyüp ve dişlerin ķıcırdadup śadāsından zehreler çāk olurdı ve öñüne (26) gelen 
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şecer ve meder ve ĥacer ve ħāşāki bir yudum ider idi. Pes ĥażret-i Mūsā eline aldıķda 

girü evvelki şekline münķalib olup Ǿaśā olurdı; elǾažametü lillāh. (27) Ve münkirįn 

ve kāfirįn ve Āl-i FirǾavn ve seĥare Ǿaśādan śudūr iden ĥālāt-ı Ǿacįbeyi ĥāşā siĥre 

ĥaml idüp Ǿinād ve mücādele ile ĥażret-i mūsā ile muķabele (28) itdiler. anlar daħı 

Ǿaśālar ve Ǿažįm tedārikler ile resenler getürüp siĥr ile ĥayyāt ve Ǿaķārib şeklin 

gösterdiklerinde Ǿaśā-yı Mūsā zemįne vażǾ olunduķda (29) vech-i meşrūĥ üzre bir 

ejderhā-yı mehįb olup meydānda olan ĥibāl ve Ǿaśāları bir yudum idüp ĥażret-i Mūsā 

Ǿaleyhisselām ejderhāyı boġazından (30) aħź itdikde kemā fi’l-evvel Ǿaśā olup ŧaġlar 

gibi yıġdıķları Ǿaśā ve ĥibālden göz görinür şey ķalmayup cümlesi nā-būd oldı. Pes 

siĥr ile (31) muǾcize beyninde münāsebet olmayup farķ-ı Ǿažįm var idügi žāhir oldı.  

MaǾlūm ola ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā enbiyā’-i Ǿižāma melekūt-ı süfliyye 

ve Ǿulviyye (32) ve Ǿanāśır-ı erbeǾayı müsaħħar idüp bi-emrillāhi teǾālā enbiyā 

Ǿaleyhisselāmuñ ĥükümlerine muŧįǾ ve münķād olup murād olunan muǾcizāt bi-

ķudretillāh ižhār olunur (33) ve žuhūr iden muǾcizāt ħayālāt-ı seĥare gibi olmayup 

ĥaķįķat olur. Śeĥare ise küfr ü Ǿiśyān ile teşayŧun idüp ervāĥ-ı ħabįŝenüñ muǾāveneti 

ve baǾżı (34) eşyānuñ terekkübü ve envāǾ-ı füsūn ile baǾżı ħayālāt gösterir, gerçi 

ikisinde daħı ķudret Ĥaķķ’uñdur lākin seĥare Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ 

vaĥdāniyyetine ve fāǾil-i (35) muŧlaķ ol feyyāż-ı muŧlaķ ve ĥażret-i Ĥaķ olduġına 

įmān getürmeyüp ervāĥ-ı ħabįŝe ve kevākib ve nücūma iǾtiķād itmekle kāfirlerdür ve 

Ǿamelleri daħı bāŧıldur (36) zįrā cevāhir-i mükellefe iki ķısımdur: bir ķısmı cismānį-i 

maĥsūś ve bir ķısmı rūĥānį-i maǾķūldür. Ve cismānį Ǿale’l-icmāl üç ķısım olup 

ħayyir ve şerrįr ve beynehümāda mutavassıŧ olduġı gibi (37) rūĥānį daħı Ǿale’l-icmāl 

üç ķısımdur: bir ķısmı ervāĥ-ı muķaddesedür ki melāyikedür ve bir ķısmı şerrįrdür ki 

şeyāŧįn ve cindür. Ve bir ķısmı mutavassıŧdur ki müǿminįn-i cindür. (38) Pes 

melāyikenüñ tevāśul ve teǾāvünleri Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālāyı tesbįĥ ve taķdįs ve 

Ǿibādāt-ı bedeniyye ve ķalbiyye ile Ĥaķķ’a teķarrub iden aħyār-ı nāse ve şeyāŧįnüñ 

(39) daħı tevāśul ve teǾāvünleri muǾānid li’r-raĥmān ve Ǿābid li’ş-şeyŧān ve müşrik 

ve eşrār-ı ħabįŝ olan nāsedür. İmdi sāĥir ile nebį ve velįnüñ farķı mütebeyyin ve 

mütemeyyiz oldı, (40) pes muǾcizāt enbiyā Ǿaleyhisselāmdan žāhir olup ve kerāmāt 

ve ħavāriķ-ı Ǿādāt daħı müǿmin-i muħliś ve nefsinde muķaddes ve bedeninde ŧahāret 

olan (41) evliyādan śādır olur. Ve Ĥaķķ’a teķarrubları ziyāde olduķça kerāmetleri 
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ziyāde olur ve siĥr daħı şol kefere ve fecereye müntehį olur ki şeyŧāna münāsebetleri 

ola.  

[59a] (1) İmdi siĥr žuhūra gelmez illā nefsinde müşterik ve ħabįŝ ŧabįǾatında 

şirret ve bedeninde tedennüs olan eşirrādan śudūr ider. Felihāźā siĥr ile Ǿamel idenler 

ġāliben ŧāyife-i (2) yehūd ve Ǿabede-i eśnām ve kevākib ve nisā’-i ĥayyiżdür. Ve 

fecere-i mezbūre siĥr ile Ǿamel itdüklerinde emkine-i ķażere ve hey’et-i ķabįĥe 

üzerine Ǿamel iderler ve anlaruñ siĥri esteǾįźu billāh (3) ķavline muķābil olsa siĥrleri 

bāŧıl olur ve Ĥavāşį-i SaǾdiyye’de masŧūrdur ki:  الّسحر هو مزاوله النفوس الخبیثه لافعال و اقوال یترتّب علیها
1417امور خارقه للعاده  (4) ve ehl-i sünnet ve cemāǾat ķatında cāyizdür ki sāĥirler hevāda 

pervāz itmege ve insānı ĥimāra ve ĥimārı insāna taķlįb itmege ķādirlerdür. Lākin 

eşyāǿ-i mezbūrenüñ (5) ħālıķı Ĥaķ teǾālādur. Seĥare riķā’-i maħśūśe ve kelimāt-ı 

muǾayyenesin ķırāǾat itdikde ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā śudūr iden eşyāyı ħalķ ider, 

zįrā müǿeŝŝir-i ĥaķįķį (6) ħālıķ-ı bį-çūndur;   1418بَِيِدٖه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْیء  imdi Ǿamel-i siĥr küfr ü 

đalāl olmaġla  

  لعنة آلله آین عمل رآ در قفا [284-1]

Siĥr Ǿamelinüñ ķafā ve Ǿaķabinde ve müntehā ve netįcesinde (7) Allāh’uñ 

laǾneti vardur.  

  رحمه آلله آ ن عمل رآ در وفا [284-2]

Ol Ǿamel içün vefā eylemekde Allāh’uñ raĥmeti vardur ki muǾcizāt-ı enbiyā 

ve kerāmāt-ı evliyā muķteżį-i raĥmet-i rabb-i aǾlā’dur. (8) Pes ĥaķķ-la bāŧıl bi-

fażlillāh teǾālā mübeyyen ve žāhir olmış iken  

  کافرآن آندر مری بوزینه طبع [285-1]

Kāfirler Ǿinād ve cedelde pūzįne-ŧabǾdur, yaǾnį nesnās ŧabįǾatludur (9) ki 

maymūnuñ cibilleti taķlįde mecbūledür. Keźālik kefere-i fecere daħı maĥż 

Ǿinādlarından taķlįd-i bį-maǾnį idüp 1419َبْل َوَجْدنَا اَٰباَءنَا  deyü ħayrı şerden ve ĥaķķı bāŧılden 

(10) farķ itmek murād itmezler.  

  آ فتی آ مد درون سینه طبع [285-2]

                                                
1417 Sihir normal üstü sonuçlar doğuran söz ve fiilleri kötü nefisleri kullanmak suretiyle uygulamaktır. 
1418 Yasin 34/83: “Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir!...” 
1419 Şuarâ 26/74 "Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk" dediler. 
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ŦabįǾat-ı nefsāniyye sįne içinde bir āfet-i Ǿažįm geldi, yaǾnį  ٖفى قُلُوبِِهْم َمرٌَض فََزاَدُهُم
1420اللُّٰه َمرًَضا  (11) feĥvā-yı kerįmi üzre ķalb-i mükedder üzerinde ħubŝ-i źātį bir maraż-ı 

bį-ilācdur ki sįne-i mużlim-i küffārda müsteķarr olmışdur. Ve Ĥażret-i Mevlānā 

ķuddise sırruhu (12) küffār ve münkįrįn ile nesnās beyninde olan vech-i müşābeheti 

beyān idüp buyururlar ki  

ه همکند بوزین  هر چه مردم می [286-1]   

MıśrāǾ: Her ne k’insān eyleye pūzįne hem  

    دم  به  آ ن کند کز مرد بیند دم [286-2] (13)

Anı eyler ki dem-be-dem ādemiyāndan görür velākin insān her fiǾlinde bir 

nesneyi maķśūd ider, nesnās ise taķlįd ile (14) fiǾl-i beyhūde idüp kārınuñ ĥaķįķatin 

bilmez ve nefǾ u żarrın farķ itmez. Keźālik pūzįne-ŧabǾ olan erbāb-ı taķlįd enbiyā ve 

evliyādan görüp (15) işitdüklerin eydirler lākin kārlarınuñ ĥaķįķatinden ħaber-dār 

olmayup ve ħaber virenlere iǾtiķād itmeyüp maĥż taķlįdde ķalurlar velākin muĥaķķıķ 

ile (16) Ǿamel-i muķallidüñ mā-beyni nās ile nesnāsuñ kārı gibidür. Meŝelā  

 آو گمان برده که من کژدم چو آو [287-1]

YaǾnį eger maymūn eger muķallid gümān eylemiş ki ben insān gibi 

eyledüm (17) ve muķalledüm olanuñ Ǿamelin işleyüp ben daħı ancılayın oldum. 

velākin  

  فرق رآ کی دآند آ ن آستیزه رو [287-2]

Ol istįze yüzlü ve taķlįd ve Ǿinādda cedel (18) idici iki Ǿamel beyninde olan 

farķı ķaçan bilür? yaǾnį bilmez. pes münkirįn ve münāfıķįn daħı ĥaķįķatlerinden bį-

naśįb olmaġla  ُ1421ولٰئَِك َكاْلاَنَْعامِ َبْل ُهْم اََضلُّ ا  (19) āyet-ikerįmesinüñ mažharı olur, aña bināǿen 

ki  

  آین کند آز آمر و آو بهر ستیز [288-1]

                                                
1420 Bakara 2/10: “Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların 
hastalıklarını artırmıştır…” 
1421 A’raf 7/179: “.... İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar…” 
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Bu emr-i ilāhįden eyler ve ol li-ecli’l-Ǿinād eyler, yaǾnį erbāb-ı taĥķįķuñ 

(20) Ǿameli imtiŝālen li’l-emrdür ve ehl-i taķlįd-i pūzįne-ŧabǾuñ Ǿameli Ǿināden ve 

mücerred taķlįdendür,  

 بر سر آستیزه رویان خاک ریز [288-2]

O maķūle śūreti nās ve sįreti (21) nesnās-ı Ǿanūd ve lecūc olan istįze-rūlaruñ 

ser-i bį-devletlerine ŧopraķ śaç, yaǾni ŧopraķ anlaruñ başlarına ki  

منافق با موآفق در نمازآ ن  [289-1]   

(22) Ol muvāfıķ ile münāfıķ namāzda  

  آز پی آستیزه آ ید نی نیاز [289-2]

Maĥż Ǿinād ve taķlįdden ötüri gelür, muvāfıķ gibi niyāzdan ötüri gelmez 

velākin  

  در نماز و روزه و حج و زکات [290-1] (23)

Śavm u śalāt u ĥacc u zekātda  

 با منافق مومنان در برد و مات [290-2]

Münāfıķ ile müǿminler burd u mātdadur. YaǾnį (24) erkān-ı İslāmiyye’de ve 

Ǿibādāt-ı śūriyyede bi-ĥasebi’ž-žāhir münāfıķ ile muvāfıķ ve muķallid ile muĥaķķıķ 

muvāfıķ ve müsāvį žann olunur ammā iki (25) şaŧranc-bāz gibi muvāfıķ münāfıķı ve 

muĥaķķıķ muķallidi burd u māt itmekdedür, yaǾnį müǿminler ġālib ve münāfıķlar 

maġlūb olup naķd-i Ǿömrleri āħir ve Ǿāķıbet-i emrleri (26) žuhūr itdikde ittifāķ-ı 

śūrįleri refǾ olup ber-mūceb-i  َُرائِر 1422َيْوَم تُْبَلى السَّ  iħtilāf-ı maǾnevįleri mübeyyen olur.  

  مومنان رآ برد باشد عاقبت [291-1]

(27) ǾĀķıbet müǿminlere burd olur ve cennet ve maġfiret ve necāt u raĥmet 

bulup ġālib olur.  

    بر منافق مات آندر آ خرت [291-2]

                                                
1422 Târık 84/9: “Bütün sırların yoklanacağı gün…”  
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Āħiretde māt münāfıķ üzerine vāķiǾ olur. (28) YaǾnį ħāyib ve ħāsır ve 

Ǿaźāb-ı elįme giriftār olur  

آند  ر چه هر دو در شریک بازیگ [292-1]  

Eger çi her ikisi bir oyun başındadurlar, yaǾnį müǿmin ile münāfıķ ve 

muĥiķķ ile muķallid (29) Ǿamel-i vāĥid üzerindedür,  

آند  هر دو با هم مروزی و رآزی [292-2]   

Lākin her ikisi birbirine nisbet Mürvezį ve Rāzįdirler. Mürvez mįmüñ 

žammı ve rā’-i mühmelenüñ sükūnuyla Herā ķurbunda (30) bir ķariye ve ķabįlesinüñ 

ismidür ve Rāz daħı keźālik Herā’ya tābiǾ bir ķariyenüñ ismidür. Ve baǾżılar daħı 

mervezį fetĥ-i mįm ile Ǿalā ġayri’l-ķıyās Merv’e mensūb (31) ve rāzį Rey şehrine 

mensūb maǾnāsınadur dimişlerdür, her ķanķısı olursa olsun ger çi bir Ǿamel üzerinde 

bulunur lākin  

  هر یکی سوی مقام خود رود [293-1]

1423کل شی یرجع الی اصله (32)  mıśdāķınca her biri kendü maķām ve meǿvāsına 

gider.  

  هر یکی بر وفق نام خود رود [293-2]

Her biri kendü nāmınuñ vefķı üzerine gider. (33) Ĥāśıl-ı kelām taķdįr-i 

ezelįde nāmı saǾįd veyāħud şaķį ve müǿmin u münkir ve muvāfıķ u münāfıķ her ne 

isim ile mevsūm oldıysa ve ķanķı yoldan geldiyse ķahr u cemālden (34) neye mažhar 

oldıysa Ǿāķıbet rücūǾı aña olur. Ĥażret-i ǾAlį kerremallāh vechehu buyururlar ki gerçi 

Ǿāķıbet-i kārdan ħavf olunur ammā evvel-i kārdan ħavf itmek (35) benüm ķatımda 

žāhirdür ve bunuñ tafśįli bundan aķdem münāsebet ile mevāżiǾ-i keŝįrede źikr 

olunmışdur.1424  

  مومنش خوآنند جانش خوش شود [294-1]

Müǿmine müǿmin oķurlar (36) anuñ rūĥı ħoş olur  

  ور منافق تیز و پر آ تش شود [294-2]

                                                
1423 Her şey aslına döner. 
1424 Bkz. 20b  
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Ve eger müǿmine münāfıķ diyesin pür-āteş olur. zįrā lafž-ı müǿmin istiǾdād-

ı fıŧrįsinde ĥaķįķat-ı (37) cibilliyesine muvāfıķ ve münāfıķ ĥaķįķatine ġayr-ı 

muŧābıķdur, ne ān ki elfāž ve ĥurūfdan ĥāśıl olan teǿŝįr ve infiǾāl ola belki medlūlātı 

olan maǾānį (38) ve ĥaķāyıķdan müteǿeŝŝir olur veyāħud gerek müǿmin gerek 

münāfıķ muŧlaķā her ķanķısına müǿmin diseñ cānı ħoş olur ve münāfıķ diseñ pür-

āteş olur. Zįrā münāfıķ (39) kendüyi ĥaķķ üzre ķıyās ider ve bilcümle cümle Ǿālem 

kendüsin müstaĥsen žann idüp śıfāt-ı rediyyeden birisi kendüye isnād olunsa 

müte’ellim olur. (40) meŝelā bir münkire münkir dinilse münkir iken śıfat-ı mezbūre 

kendüye isnād olunduķda pür-āteş olur, nitekim ĥażret-i Faħr-i Kāyināt Ǿaleyhi 

ekmeli’t-taĥiyyāt (41) zamān-ı şerįflerinde zümre-i münāfıķįnüñ nifāķları žāhir 

olduķda nifāķlarının žuhūrına mużŧarib olup ve ŧāyife-i yehūd daħı biz müǿminleriz 

[59b] (1) ve Allāh’uñ muĥibbleriyüz deyü daǾvį itdikde āyet-i kerįme nāzil olup  فََتَمنَُّوا
1425الَْمْوَت اِْن ُكْنتُْم َصاِدٖقينَ   deyü taķrįǾ olunup daǾvālarında kāźib olduķları (2) žāhir oldı. İmdi  

  نام آو محبوب آز ذآت وی آست [295-1]

Müǿminüñ ismi maĥbūb olmaķ anuñ źātuñdandur. Filĥaķįķa įmān 

maĥbūbdur, pes ismi daħı maĥbūbdur (3) ve Ǿindallāh maķbūldür, keźālik:  

  نام آین مبغوض آز آ فات وی آست [295-2]

Münāfıķuñ źātınuñ mabġūż olması āfātdan ve nifāķla mevśūfe olan 

źātındandur, (4) zįrā filĥaķįķa nifāķ bir āfetdür ki śıfat-ı ķabįĥası nāmını daħı ķabįĥ 

itmiştir ve illā  

  میم و وآو و میم و نون تشریف نیست [296-1]

Lafž-ı müǿminde olan ĥurūf-ı erbaǾanuñ (5) teşrįfi yoķdur, münāfıķ daħı beş 

ĥarfdür, pes mücerred ĥurūf-ı müǿmin müǿmine şeref virmez ve ĥurūf-ı münāfıķ 

münāfıķa şeyn virmez. Belki; (6)  

    لفظ مومن جز پی تعریف نیست [296-2]

Lafž-ı müǿmin taǾrifinden ġayrı-çün degüldür. YaǾnį lafž-ı müǿmin 

müsemmānuñ źātını taǾrįf içündür ve lafž-ı münāfıķ žāhiri bāŧınına (7) müġāyir olan 

                                                
1425 Bakara 2/94: “...doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin!” 
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źātı tavśįf içün mevżūǾ olmışdur. felihāźā źātında müǿmin-i müvaĥĥid olan 

kimesneye münāfıķ ve buña mānend elfāž-ı nā-sezā dinilse nefsine elem gelmez, (8) 

zįrā bilür ki derūnı śıfāt-ı mezbūreden pāk ve ŧāhir olup mücerred ĥurūf ve elfāž 

insānuñ źātına Ǿayb įrāŝ itmez, belki müǿmine münāfıķ ve muķırre (9) münkir diyen 

müfterįye 1426الكلام صفة المتكلم  dinilür, meŝelā bir maĥbūb-ı raǾnā ve liķāsı rūĥa śafā olan 

ħūb-rūya bir bį-meźāķ ve bį-temyįz bed-liķā dise (10) ol maĥbūb-ı bį-bedel hįç elem 

çeker mi? belki ħoş-liķāya bed-liķā diyen kendünüñ bį-idrāk olduġın ižhār ider ammā 

fį nefsi’l-emr źātı nifāķla muttaśıf olan (11) şaħśa münāfıķ diseler mużŧarıb olup 

nitekim ĥażret-i Mevlānā buyururlar  

آش آین نام دون  گر منافق خوآنی [297-1]   

Eger münāfıķ oķuyasın bu ism-i dūn  

    خلد در آندرون  همچو کژدم می [297-2]

(12) Anuñ ķalbini Ǿaķreb gibi śoķar ve mecrūĥ ve bį-ĥużūr olur ve dūzaħda 

śıfat-ı nifāķ ve inkār ĥayyāt ve Ǿaķārib olup aña Ǿaźāb iderler.  

  گرنه آین نام آشتقاق دوزخ آست [298-1] (13)

Eger bu ism-i münāfıķ dūzaħdan müştaķ olmasa idi,  

  پس چرآ در وی مذآق دوزخ آست [298-2]

Pes niçün ol münāfıķda meźāķ-ı dūzaħ (14) olurdı. yaǾnį dūzaħda olan 

Ǿaźābuñ envāǾını herkes dünyāda taĥśįl idüp aħlāķ-ı seyyiǿe ve evśāf-ı ħabįŝesi ber-

mūceb-i  َُرائِرُ َيْوَم ت 1427ْبَلى السَّ  (15) śūret-bend olur lākin dünyāda iken envāǾ-ı ĥucub ve ķuyūd 

ile ġaflet ŧārį olmaġla derūnunda olan śıfāt-ı rediyyeden ħaberi yoķdur. Pes bir 

kimesne (16) śıfāt-ı mezbūreden birisini kendüye telaffuž itdikde ol ismüñ 

müsemmāsı olan ĥaķįķat ĥareket idüp derūnuna Ǿaźāb ider, āħiretde ħod (17) śıfāt-ı 

mezbūre sūrāħlardan ħurūc idüp ve anuñla giriftār-ı Ǿaźāb-ı elįm olup śıfāt-ı mezbūre 

ile ĥaşr olur. Meŝelā ĥubb-i dünyā ve merdān-ı Ħudā’ya (18) eźā ve Ǿibādullāha cefā 

üzre olursa ĥayyāt ve Ǿaķārib ve kibr u Ǿucb ġālib ise śūret-i peleng ve ġażab ġālib 

ise śūret-i gürg ve münāfıķ ise (19) maymūn ve şehvet ve Ǿadem-i ĥamiyyet ġālib ise 

                                                
1426 Söz, konuşanın sıfatıdır. 
1427 Târık 84/9: “...Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!...” 
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śūret-i ħūk ve ĥırś ġālib ise śūret-i ħırs u mūş ve ilā ġayri źālik śıfāt-ı şenįǾanuñ (20) 

envāǾına münāsıb śuver-i şenįǾa ile maĥşūr ve raĥmet-i raĥįm’den dūr olur. İmdi 

maǾlūm oldı ki  

 زشتی آ ن نام بد آز حرف نیست [299-1]

Ol zişt ü bed (21) olan münāfıķ nāmınuñ ķubĥı ismde olan ĥarfde degüldür 

keźālik müǿmin kelimesinüñ ĥüsnü daħı eczā’-i ĥurūfuñ terekkübünden degüldür 

belki her bir ismüñ (22) ĥüsn u ķubĥı bi-ĥasebi’ź-źāt ve’l-maǾnādür, meŝelā  

  تلخی آ ن آ ب بحر آز ظرف نیست [299-2]

Āb-ı deryānuñ telħ olduġı žarfından degüldür belki telħlik ve şįrįnlik (23) 

źātından ve istiǾdād-ı ezelįsindendür. İmdi keźālik  

  حرف ظرف آ مد در آو معنی چو آ ب [300-1]

Ĥarf žarf geldi ve maǾnā içinde āb meŝābesinde oldı  

    بحر معنی عنده آ م آلکتاب [300-2] (24)

Baĥr maǾnā ise ol źü’l-celāl-i ve’l-ikrām Allāh’uñ ķatındadur ki ol baĥr-i 

maǾnā ümmü’l-ķitāb ve levĥ-i ķażādur, bu beyt-i şerįf (25) sūre-i RaǾd’da  َولََقْد اَرَْسْلَنا رُُسًلا
يًَّة َوَما َكاَن لِرَُسول  اَْن يَاْتَِى بِاٰيَة  اِلَّا بِاِْذِن اللّٰهِ  مُّ ( َيْمُحوا اللُّٰه َما َيَشاءُ َويُثْبُِت َوِعنَْدُه اُ 26لُِكلِّ اََجل  كَِتاٌب ) ِمْن قَْبلَِك َوَجَعْلَنا لَُهْم اَْزَواًجا َوُذرِّ

1428الِْكَتابِ   āyet-i kerįmesinden iķtibās olunmışdur. MaǾālime’t-Tenzįl’de bu āyet-i 

kerįmenüñ sebeb-i nüzūlünde (27) bu vechle masŧūrdur ki ŧāyife-i yahūd ĥażret-i 

faħr-i Ǿālem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥaķķında iǾtirāż idüp didiler ki bu recülüñ 

hemmi nisādan ġayrı degüldür (28) ve baǾżılar bu iǾtirāż müşrikįn ŧarafından olup 

keŝerāt-ı zevcāt ile ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām ĥaķķında ķįl u ķāl idüp ve baǾżıları 

(29) daħı śıdķ-ı nübüvvetine delālet ider āyet-i žāhire iķtirāĥ itdiler ve muķtariĥ olan 

ǾAbdullāh bin Emiyye idi dimişler. Pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā muǾārıżları (30) 

tebkįt ve muķteriĥ-i āyet olana cevāb içün bu āyet-i kerįmeyi vaĥy ve inzāl buyurdı. 

Feķālallāhe teǾālā  ََولََقْد اَرَْسْلَنا رُُسًلا ِمْن قَْبلِك Yā Muĥammed Ǿaleyhisselām! (31) taĥķįķan biz 

Ǿažametimüz ile senden evvel cins-i beşerden senüñ miŝlüñ resūller gönderdik.  َوَجَعْلَنا

                                                
1428 Ra’d 13/38-39: Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar 
verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı 
vardır. Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun 
yanındadır. 
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يَّةً   ve ol resūller için ezvāc (32) ve źürriyyet ķıldıķ nitekim senüñ nisā’ ve لَُهْم اَْزَواًجا َوُذرِّ

evlāduñ gibi, yaǾnį biz anları me’kūlāt ve meşrūbata ve tezevvüc-i nisāya iĥtiyācları 

olmıyan melāyikeden ķılmadıķ (33)  َِوَما َكاَن لِرَُسول  اَْن َياْتَِى بِاٰيَة  اِلَّا بِاِْذِن اللّٰه bu āyet-i kerįme 

ǾAbdullāh bin Emiyye’ye cevābdur yaǾnį bir resūle śaĥįĥ olmadı ki āyetlerden bir 

āyet getüre (34) illā Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ iźniyle getürür.  ٌلُِكلِّ اََجل  كَِتاب yaǾnį her 

vaķit ve emed içün bir ĥükm vardur ki ol ĥükm Ǿibāduñ üzerine mektūbdur (35) tā 

kim vaķti gelmiye ol mektūbuñ emri žuhūr itmez. BaǾżı müfessirįn bunda taķdįm ve 

teǿħįr vardur لُِكلِّ كَِتاٌب اََجل  و مّده dimekdir dimişler yaǾnį kütüb-i (36) münezzelenüñ her 

birisi içün bir vaķt-i muǾayyen vardur ki ol vaķitde nüzūl ider.  َُيْمُحوا اللُّٰه َما َيَشاءُ َويُثْبِت Ĥaķ 

teǾālā levĥ-i maĥfūżdan diledügi (37) şeyǿi maĥv ider ve diledügi şeyǿi iŝbāt ider. 

İbn-i Keŝįr ve Ebū ǾÖmer ve ǾĀśım ve YaǾķūb “ َُويُثْبِت” ķavl-i kerįmini taħfįf ile 

ķırāǿat idüp (38) ķurrā’-i sāyire teşdįd ile “ َُويُثّبِت” ķırāǿat eylemişler ve maǾnā-yı 

āyetde iħtilāf olunup saǾįd bin Cübeyr ve Ķatāde rađiyallāhu Ǿanhümā Allāh 

sübĥānehu ve teǾālā (39) ferāyiż ve şerāyiǾden diledügini nesħ ve tebdįl ider ve 

diledügini nesħ itmeyüp iŝbāt ider deyü tefsįr itmişler. Ve İbn-i ǾAbbās rađiyallāhu 

Ǿanhumā Ĥaķ teǾālā (40) diledügün maĥv u iŝbāt ider illā rızķ ile ecel ve saǾādet ile 

şeķāvet degül deyü buyurmışlar ve Ħuźeyefe bin Esyed’den rivāyet olunur ki (41) 

ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām buyururlar ki müvekkel-i nuŧfe olan melek nuŧfe raĥm-i 

māderde veyāħud ķırķ beş gice müsteķarr olduķdan śoñra, melek-i mezbūr [60a] (1) 

ol nuŧfenüñ üzerine dāħil olup dir ki: “Yā rab! Bu nuŧfe şaķį midür saǾįd midür?” Her 

ne taǾyįn buyurulsa ol melek ketb ider. BaǾdehu dir ki: “Yā rab! Źeker midür (2) 

ünŝā midür?” Her ne murād olursa anı yazar ve Ǿamelini ve eŝerini ve ecelini ve 

rıźķını yazar. BaǾdehu śuĥuf-ı mezbūreyi dürüp yazılandan ne ziyāde ne nāķıś (3) 

olur. Ve ǾAmr ibn-i MesǾūd buyurmışlar ki eger saǾādet ve eger şaķāvet ve eger rızķ 

ve ecelden Ĥaķ teǾālā diledügün maĥv ve diledügün iŝbāt ider. Ve ĥażret-i (4) ǾÖmer 

rađıyallāhu Ǿanhu beyt-i mükerremi ŧavāf iderken bükā idüp bu duǾāyı ķırāǾat itdiler 

deyü rivāyet olunur: الّسعاده فاثبتنی و ان کنت کتبت علی الشقاوه فامحنی و اثبتنی فی  (5) اللّهم ان کنت کتبنی فی اهل
1429نده اّم الکتابتمحو ما تشاء و تثبت و ع كاهل السعاده و المغفره فان  (6) ve Ǿİkreme rađıy[allāhu] Ǿanh 

buyururlar ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ķullarınuñ źunūbundan tevbe itdügini dilerse 

maĥv ider ve źunūba bedel ĥasenāt iŝbāt ider, kemā ķāle teǾālā (7)  ُل اللُّٰه َسيَِّپاتِِهْم فَاُولٰئَِك يَُبدِّ
                                                
1429 Ey Allahım, eğer beni saadet ehlinden yazdıysa beni bunun üzerine sabit kıl. Beni şekavet 
ehlinden yazdıysan beni oradan çıkar. Beni saadet ve mağfiret ehli arasına sabit kıl. Zira sen ümmül 
kitapta dilediğini siler dilediğini sabit kılarsın. 
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1431َوِعْنَدُه اُمُّ الِْكَتابِ  1430َحَسَنات    YaǾnį aśıl kitāb ki levĥ-i maĥfūż-ı ķażādur ol Allāh’uñ 

Ǿindindedür aślā mütebeddil ve müteġayyir olmaz. (8) Ve Ǿan ǾAŧā Ǿan İbn-i ǾAbbās 

rađiyallāhu Ǿanhum ķāle: 

کل یوم ثلثمایة و ستون لحظة ( 9)ان من یاقوت  لله فیه اّن لله لوحاً محفوظا مسیرة خمسمایة عام  من دّرة  بیضاء لها دفتّ  
( عاملون و اما 10لقه )َيْمُحو َما َيَشاءُ َويُثْبُِت َوِعنَدُه اُمُّ الِْكَتاب. و سا ل ابن عبّاس کعباً عن اّم الکتاب فقال علم الله ما هو خالق و ما خ

ا نُرَِينََّك َبْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم من العذاب  ا ِمَّ ( والجزاء 11الّا ذلك و علینا ) كالبلاغ لیس علی كقبل ذلك فانّما علی كاو نتوفین كقبل وفاتَو
1432یوم القیامة  

MaǾlūm ola ki bū āyet-i kerįmede Ǿāmme-i nāsuñ ĥarekāt ve sekenātı 

meşiyyet-i rabbānį ve irādet-i sübĥānį ile olduġına işāret (12) ve enbiyā ve 

mürselįnüñ ĥarekāt ve sekenātı iźn-ı raĥmānį ve rıżā-yı rabbānį ile olduġına delālet 

vardur. Ve liecli aśli’l-meşiyyeti ve’l-irādeti ĥarekāt-ı (13) Ǿāmmenüñ vuķūǾ-i fiǾline 

zamān-ı muǾayyen olup keźālik ehl-i rıżā ve iźn içün daħı vaķt-i maǾlūm vardur ve 

ehl-i saǾādet seyyiǿātını ĥasenāta (14) tebdįl ve ehl-i şeķāvetüñ seyyiǿātın iŝbāt ider. 

Pes ferįķaynden her birinüñ ħātime-i emri ümmü’l-kitābda ĥāśıldur, ziyāde ve 

noķśān ķabūl itmez. (15) Ve ümmü’l-kitāb bu vechle daħı taǾrįf olunmışdur ki: 

( والّروح القدس و فی عرف 16ّکل )الاّول المسّمی باصطلاح الحکیم المعلول الاّول والعقل الاّم الکتاب هو العقل  
( ن و القلم و ما یسطرون 17الملییّین الّروح الاعظم و القلم الاعلی کما قال علیه السلام اّول ما خلق القلم ثّم خلق النّون و هی الّدورات )

( الی یوم 18کان و ما هو کائن الی یوم القیامه ثّم ختم علی فم القلم فلم ینطق و لا ینطق )ثّم قال له اکتب قال و ما اکتب قال ما 
اعطی  كاخذو ب كب كالقیامه ثّم قال اّول ما خلق الله العقل ثّم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر قال ما خلقت شیئا احسن من

  1433لق الله نوری و بلسان المتصّوفین بالتّجلی الاّول والتعیّن الاّول و غیر ذلك.( قال ایضاً اّول ما خلق الله روحی اّول ما خ19)

                                                
1430 Furkân 25/70: “...Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir…” 
1431 Ra’d 13/39: “...Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun yanındadır.” 
1432 Allah’ın bir levhi mahfuzu vardır ki boyu 500 senelik yürüme mesafesidir. Beyaz incidendir ve 
yakuttan iki kapağı vardır. Allah’ın orada 360 lahzası vardır. İstediğini siler istediğini sabit kılar. 
Ümmül kitap ondadır. İbni Abbas Ka’ba ümmül kitabın ne olduğunu sormuş o da: O Allah’ın 
yaratıcılığı ve yarattıklarının ne yaptığına dair ilmidir, “onlara azap olarak vadettiğimizin bir kısmını 
sana sen ölmeden göstereceğiz ya da seni bundan önce katımıza alacağız, senin vazifen tebliğ 
etmektir, bundan başka bir vazifen yoktur. Bizim üzerimize düşen de kıyamet günü her şeyin 
karşılığını vermektir. 
1433 Ümmül kitap akl-ı evveldir, el-Hakim ıstılahında malulü evvel, külli akıl, ruhul kudüs olarak da 
isimlendirilir. Ruhu a’zam, kalemü’l-A’la olarak da isimlendirilir. Hz peygamberin de buyurduğu 
üzere: “ ilk kalem sonra nun yaratılmıştır, bunlar devrelerdir. “nun Kaleme ve yazdıklarına yemin 
olsun”. Sonra ona yaz demiştir. O da yazamam demiştir. Olan ve kıyamete kadar olacak olan ne varsa 
demiştir ve kalemin ağzını mühürlemiştir ve bir daha konuşmamıştır. Kıyamet gününe kadar 
konuşmayacaktır. Sonra şöyle demiştir: Allah ilk aklı yarattı, sonra ona gel dedi o da geldi, şimdi git 
dedi o da gitti, sonra ona “senden daha değerli bir şey yaratmadım, seninle alır seninle veririm 
demiştir”. Aynı şekilde şöyle buyurmuşladır: “Allah ilk benim ruhumu ve ilk benim nurumu yarattı. 
Sufilerin lisanında bu ilk tecelli ve ilk teayyün olarak bilinir. Başka isimlendirmeleri de vardır. 
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İmdi (20) maǾlūm ola ki erbāb-ı keşf u şuhūd ķatında elvāĥ erbaǾa iǾtibār 

olunur: Ǿaķl-ı küll ve Ǿaķl-ı evvel ve ĥaķįķat-ı muĥammediyye ve ķalem-i aǾlādur ki 

ümmü’l-kitāb (21) daħı dirler. Pes levĥ-i Ǿaķl-ı küllde münteķışe olan umūra 

tebeddülāt ve teġayyürāt vāķiǾ olmaz, aña ķażā dirler ve levĥ-i ķader ki nefs-i nāŧıķa-

i külliyyedür (22) Ǿaķl-i küllde olan umūr-i mücmele nefs-i nāŧıķada müfaśśalen 

žāhirdür ki aña levĥ-i maĥfūž daħı dirler ve levĥ-i nüfūs-i cüzviyye-i semāyiyyede 

her şey bi-şeklihi ve hey’etihi (23) ve miķdārihi müntaķış olup levĥ-i evvel rūĥ ve 

levĥ-i ŝānį ķalb ve levĥ-i ŝāliŝ ħayāl meŝābesinde olur ve levĥ-i rābiǾ heyūlādur ki bu 

Ǿālem-i şehādetde (24) ķābil-i śūretdür pes bu levĥa levĥ-i maĥv u iŝbāt dirler, 

nitekim muķaddimede bu maǾnāya işāret olunmışdur.  

Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ ve yār-ı muvāfıķ! Gūş-ı (25) hūşuñ dūş ķıl ki Rūzbihān-ı 

Baķlį ķuddise sırruhu bu āyet-i kerįmede ne taĥķįķ buyurmışlardur, yaǾnį bu āyet-i 

kerįme ile ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (26) mücāhedet ile ŧaleb-i kerāmātden iŧmāǾ-ı 

mürįdįni ĥasm u ķaŧǾ ve meşāyiħden daħı iltimās-ı ħavāriķ-ı Ǿādātı menǾ 

buyurmışdur zįrā maķāmāt ve merātib-i Ǿārifįnden (27) her bir maķām ve mertebe 

içün bir zamān-ı muǾayyen vardur ki vaķt-i mezbūruñ bulūġundan evvel ferd-i vāĥid 

mertebe-i mezbūreye nāzil olmaz illā ezel-i āzālde (28) derecāt ve kerāmāta ıśŧıfā 

olunduķdan śoñra nāyil olur, kemā ķāle teǾālā  َُه َواْسَتٰوى اٰتَْينَاُه ُحْكًما و ا َبلََغ اَُشدَّ 1434ِعْلًماَولَمَّ ve keźālik 

źāt ve śıfātdan evliyādan (29) śudūr iden her bir keşf içün murādullāhda bir vaķt 

vardur ve Ǿuyūn-ı źāt ve śıfātdan olan keşf-i mezbūr Ǿārif içün ĥāśıl olmaz, (30) illā 

Ǿārifüñ ķalbinde iki şeyǿüñ žuhūrundan śoñra ĥāśıl olur ki biri śıfāt-ı beşeriyyeden 

maĥv ve birisi śıfat-ı Ǿubūdiyyetde iŝbāt ve rubūbiyyete (31) olan Ǿirfān ve įķān ve 

įmānda izdiyād ile olur. Ve keźālik rübūbiyyet ve Ǿubūdiyyet ve niǾmet ve 

beliyyeden ķażiyye-i murādullāhda her bir muķadder (32) içün ezelde ve Ǿilmullāhda 

bir vaķt-i maǾlūm vardur ki ķable’l-vaķti’l-mezbūr ol murād ķarįnu’l-ĥuśūl olmaz. 

Kemā ķāle CaǾferi’ś-Śādıķ rađıyallāhu Ǿanh (33) fį ķavlihi:  ٌ1435لکّل اجل کتاب ای للرویة وقت  

Ve İbn-i ǾAŧā buyururlar ki her Ǿilim içün bir beyān ve her beyān içün bir 

lisān ve her lisān içün bir Ǿibāret (34) ve her Ǿibret içün bir ŧarįķat ve her ŧarįķat içün 

bir ehl vardur. Pes şol kimesne ki aĥvāl beynini temįz eylemeye aña tekellüm 

itmeklik yoķdur. Pes işāret-i (35) mefhūm-ı āyet Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ śıfatān-

                                                
1434 Kasas 28/14: “Mûsâ, olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca, biz ona ilim ve hikmet 
verdik…” 
1435 Her ecel kitapta yazılıdır yani her şeyin bir vakti vardır. 
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ı ezeliyyetānından iħbārıdur ki biri irādeti ve birisi Ǿilmidür. Pes infāź-ı ķażā vü 

ķaderde her bir (36) irādet içün umūr-ı rübūbiyyetden vukūǾını irāde eyledügi şeyǿüñ 

keyfiyyet-i vüķūǾuna fį-žātihi Ǿilmi vardur. Kitāb ise Ĥaķ tebārek ve teǾālānuñ (37) 

Ǿilm-i źātįsidür, Ǿilminde diledügini irāde ile iŝbāt ve ķażā vü ķaderden diledügüni 

maĥv ider. Pes kitāb kemā-kān fi’l-ezel bāķį, irādet daħı (38) kemā-kānet fi’l-ezel 

bāķįdür. Ve Ǿibād içün aĥkām-ı ķażiyyāt ve maķdūrāt Ǿilm-i irādet ile müteġayyir 

olur. Pes Ĥaķ teǾālā irādet-i ķadįmesiyle (39) nüfūs-ı mürįdįnden śıfāt-ı beşeriyyeyi 

maĥv idüp ķalblerinde śıfāt-ı rūĥāniyyeyi iŝbāt ider ve ķulūb-ı muĥibbįnden 

muǾaraża-i (40) imtaĥānı maĥv idüp ĥaķįķat-ı nūr-ı įķānı iŝbāt ider ve esrār-ı 

Ǿārifįnden śıfāt-ı Ǿubūdiyyeti maĥv idüp nūr-ı eźkārı iŝbāt ider ve evrāķ-ı ķulūbdan 

Ǿilm-i ĥadeŝānı maĥv idüp ledünniyāt-ı Ǿilm-i Ǿirfānı iŝbāt ider (41) ve ervāĥ-ı 

śıddįķįnden iǾlām-ı mersūmāt-ı müktesebātı maĥv idüp ĥaķāyıķ-ı murāķabātda 

nevādir-i ilhāmiyātı iŝbāt ider ve Ǿuyūn-ı [60b] (1) Ǿuķūlden şevāhid-i āyātı maĥv 

idüp envār-ı śıfātı ižhār ider ve keźālik ķulūbda āŝār-ı śıfātı maĥv idüp Ǿuyūn-ı 

ķalbde ibdā’-i envār-ı źāt ider. (2) Ve kemāl-i fażl u iĥsāniyle ħavāŧır-ı vesvāsiyye ve 

hevācisiyyeyi ķulūb-i ħāliśadan maĥv idüp ħavāŧır-ı ĥaķāyıķ-ı maǾrifeti iŝbāt ider ve 

ķaçan kim esrār-ı ehl-i tevĥįd (3) naǾt-ı tefrįd ile baĥr-i tecrįdde sābiĥa olsa Ĥaķ 

tebāreke ve teķaddes ol esrār-ı sābiĥayı baĥr-i nekerāt-ı ķıdemde iġrāķ ider ve esrār-ı 

sābiĥanuñ teĥayyür-ü fenāsı olmaġ-la (4) tāreten uħrā müşāhede-i Ĥaķķ’uñ beķāsı ile 

biĥār-ı maǾrifet-i ezeliyyede iġrāķ ider. 1436کل شی منه بدا و الیه یعود  

Pes ĥażret-i Mevlānā bu beyt-i şerįfde buyurduġı (5) ĥarfden murād ķavālib-

i insānįdür ki cemįǾ-i Ǿālem mažhar-ı emr-i “kün” olduġıçün mecmūǾ-ı kāyināt ĥurūf 

ve kelimāt meŝābesindedür ve žurūf-ı ķavālib-i insānįde olan (6) istiǾdādāt ve 

ķābiliyyāt-ı ervāĥ daħı āb menzilesindedür. Pes herkesüñ mūdaǾ olan saǾādet ve 

şeķāvet ķavālib-i şebāĥiyyesinden (7) ĥāśıla olmayup belki Ǿindallāh olan baĥr-i 

maǾnādan ĥāśıla olmışdur ki ümmü’l-kitābdur. Ve her kelimede olan ĥarf žarf ve 

maǾnā daħı āb gibidür. (8) İmdi telħ u şįrįni āŝār-ı žurūf olmıyup śıfat-ı mā’dur ve 

ħüsn ü ķubĥ daħı maǾnānuñ olup ĥarfüñ degüldür. Keźālik įmān ve nifāķ ve ħilāf ve 

vefāķ (9) śūretden olmayup be-her taķdįr maǾnādandur, baĥr-i maǾnā ise ümmü’l-

kitābdur. Ĥāfıž:  

                                                
1436 Her şey O’ndan başladı ve O’na döner. 
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 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
 1437ا فرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

 (10) ǾAceb ĥikmet-i ilāhiyyedür ki  

  بحر تلخ و بحر شیرین در جهان [301-1]

Baĥr-i telħ u şįrįn cihānda  

میانشان برزخ لا یبغیاندر  [301-2]   

Bu ikisinin meyānında bir perde (11) ve berzaħ vardur ki biri birisine 

tecāvüz itmezler ve maǾnāları muħteliŧ olmazlar. baĥr-i telħ ile murād küffār ve 

münāfıķdur ki mažhar-ı ķahr u celāldir ve baĥr-i Ǿaźbden murād (12) mažhar-ı luŧf u 

cemāl olan müǿmin ve muvāfıķdur, egerçi bi-ĥasebi’ž-žāhir birbirine muħteliŧ olur 

velākin min ĥayŝi’l-maǾnā birbirlerine muħālif olup beynehümāda (13) mevżūǾ olan 

berzaħ-ı maǾnevį iħtilāŧ-ı ĥaķįķati menǾ ider ve berzaħdan murād her birinüñ 

ħāśiyyet-i źātiyye ve istiǾdād-ı ezeliyyeleridür ve bu beyt-i şerįf (14) daħı  َمَرَج الَْبْحَرْيِن
1438َيْلَتِقَياِن َبْيَنُهَما بَْرَزٌخ َلا َيْبِغَيانِ   āyet-i kerįmesinden muķtabesdür ve bu daħı mümkündür ki 

baĥr-i telħden murād ber-mūceb-i  ُ1439ْنتُمْ َوُهَو َمَعُكْم اَْيَن َما ك  (15) aǾyān-ı mümkināt ve baĥr-i 

Ǿaźbden murād sereyān-ı sırr-ı maǾiyyet ola. Pes beyne’l-vücūb ve’l-imkān 

cāmiǾiyyet-i ĥaķįķat-ı insāniyye berzaħdur zįrā ĥükm-i salŧanat-ı (16) źāt-ı ezeliyye 

basŧ-ı memleket-i ulūhiyyeti iķtiżā itmekle naśb-ı rāyāt-ı rübūbiyyet idüp ve ižhār-ı 

mežāhir ķılup źāt ve śıfātını Ǿıyān ve muķteżiyāt-ı (17) esmāsını nümāyān ķılma 

diledi. Pes meşiyyet-i ezeliyye ve irādet-i lem yezeliyyesi ħalķ-ı mümkināta teǾalluķ 

idüp źāt-ı ķadįm-i vācibü’l-vücūddan bilāvāsıŧa (18) emr-i mezbūruñ śudūrı baǾįd 

olmaġla beyne’l-ĥudūŝ ve’l-ķıdem münāsebet olmaduġı ecilden ol ĥakįm-i bį-Ǿillet 

celle celālühu ber mūceb-i  1440تعالی خلق ا دم علی صوره الرحمن( 19)ان الله  ādemi vāsıŧa-i füyūżāt-ı 

rabbāniyye olmaķ içün istiħlāf eyledi. Ve ħalįfetullāh olan ādemüñ beyne’l-ĥudūŝ 

(20) ve’l-ķıdem münāsebeti olmaġla mūcidinden istifāđa ve istimdād ve ħalķa ifāża 

ve imdād eyledi, felihāźā ħilǾat-ı śıfātullāh ile muŧŧaraz ve tāc-ı ħilāfet ile (21) 

                                                
1437 Pîrimiz “Yaradılış kalemi hata yapmadı.” dedi. Hataları görmezden gelen temiz bakışına aferin! 
(Hafız Divanı) 
1438 Rahman 55/19-20: (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. (Fakat) 
aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. 
1439 Hadid 57/4: “...Nerede olsanız, O sizinle beraberdir…” 
1440 Allah Adem’i Rahman sureti üzerine yarattı. 
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muǾazzez olup mesned-i ħilāfetde śadr-nişįn ve maķālįd-i umūr-ı cumhūra ĥāfıž ve 

emįn oldı.  ِ1441ٰذلَِك فَْضُل اللِّٰه يُْؤٖتيِه َمْن يََشاءُ َواللُّٰه ُذو الَْفْضِل الَْعٖظيم  

(22) İmdi insān-ı kāmil ve vāķıf-ı vāśıl-ı beyne’-Ĥaķķ ve’l-ħalķ sebeb-i 

ĥuśūl-i üns olduġı cihetden ħalįfetullāh ile müsemmā oldı. Pes śūret-i žāhire-i insān-ı 

kebįr (23) śūret-i Ǿālem-i ĥiss u şehādet ve ĥaķįķat-ı bāŧınesi rūĥ-ı aǾžam olmaġla 

mutaśarrıf-ı mülk ü melekūt olur. Ve Ǿaķl-ı evvel vezįr ve tercümānı ve nefs-i 

külliyye (24) ħāzin ve ķahramānıdur ve Ǿarş u ferş ve besāyiŧ ve mürekkebātuñ 

mecmūǾuna insān-ı kebįr taǾbįr itdükleri bu maǾnāya işāret olunup ve insān-ı saġįr ile 

nevǾ-i beşer (25) irāde olunur. Pes bu taķdįrce insān-ı kebįrüñ ħilāfeti mülk ü 

melekūt ve ĥükmü Ǿulvįde ve süflįde cārį olup insān-ı saġįr insān-ı kebįrüñ nüsħa-i 

(26) münteħabesidür. Bināǿen Ǿalā źālik insān-ı śaġįrüñ śūret-i žāhire ve ĥaķįķat-ı 

bāŧınesi olup śūret-i žāhiresi beşeriyyeti ve ĥaķįķat-ı bāŧınesi (27) rūĥ-ı aǾžamdan 

nefħ olunan rūĥ-ı insāniyyetidür ve tercümānı Ǿaķl-ı cüzǿį ve ħazįnesi nefs-i 

cüz’iyyedür. 1442فسبحان من صانع جمع الکل فی احد اجزایه  şiǾr: 

 و ما علی الله بمستنکر (28)
1443ان یجمع العالم فی واحد    

neŝr: pes ferd-i muǾayyen iǾtibārı üzre nāsdan her birinüñ netįce-i śūret-i şaħśiyyesi 

ādem u ĥavvā’dur (29) nitekim ĥażret-i Ǿalį kerremallāhe vechehu buyururlar, şiǾr:  

 النّاس من جهة التمثال ا كفاء
1444ابوهم ا دم والاّم حوا    

neŝr: ve her bir ferdüñ maǾnā-yı şaħśįsi netįce-i rūĥ-ı aǾžam (30) ve nefs-i küllįyedür. 

pes insān-ı kebįr mažhar-ı źāt-ı ĥaķ ve mirǿāt-ı śıfāt-ı vācib-i muŧlaķ oldıysa insān-ı 

saġįr daħı maĥv-i vücūd ve ifnāǿ-i teǾayyünāt ile ġāyet-i (31) ümniyye-i mezbūreye 

nāyil olmaķ muķarrerdür. ķāle Ǿal kerremallāhu vechehu, şiǾr:  

 لا فضل الا لاهل العلم انّهم
 علی الهدی لمن استهدی ادلّا

 و قنیمة المرء ما قد کان یحسنه (32)

                                                
1441 Cuma 62/4: İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir. 
1442 Tüm varlığı bir cüzünde birleştiren Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehdir. 
1443 Alemi birde topması, Allah için inkar olunamaz. 
1444 İnsanlar timsalleri açısından denktirler, babaları Ademdir anaları Havva. 
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 والجاهلون لاهل العلم اعداء

 فقم بعلم و لاتبغی له بدلا
 فاّن النّاس موتی و اهل العلم احیاء

و ایّاه كو لاتصحب اخا الجهل و ایّا (33)  
1445فکم من جاهل اردی حکیماً حین اخاه  

Neŝr: Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! “Merecelbaĥreyn yeltaķiyān” āyet-i kerįmesinüñ 

tefsįrinde (34) ǾAlāüddevle-i Simnānį ķuddise sırruhu buyururlar ki baĥreyn-i rūĥānį 

ve cismānį birbirine mülāķį ve memzūclardur lākin berzaħ-ı insānį beynehümāyı 

ĥācizdür ve teġayyürlerini (35) māniǾdür. Eger ķalb beyne’l-ķuvāǿil-Ǿulviyye ve’s-

süfliyye ĥāciz olmasaydı duħān-ı ķuvā-yı žulmāniyyeden mizāc-ı ķuvā-yı nūrāniyye-

i Ǿulviyye müteġayyir olurdı ve keźālik (36) ħāśiyyāt-ı ķuvā-yı süfliyye daħı ġalebāt-

ı envār-ı ķuvā-yı Ǿulviyyeden bāŧıl u Ǿāŧıl olurdı. Zįrā ķuvā-yı süfliyye ĥaml-i envār-ı 

Ǿulviyyeden Ǿāciz u ķāśırdur. (37) İmdi muķaddemāt-ı mezbūreyi semǾ-i ķabūl ile 

istimāǾ ķılduñ ise,  

  دآنک آین هر دو ز یک آصلی روآن [302-1]

Bil ve āgāh ol ki bu her iki baĥir bir aśldan revāndur (38) ve bu baĥreyn-i 

żıddeynüñ aślı ĥaķįķat-ı vāĥidedür ki ikisi daħı bu Ǿāleme ĥaķįķat-ı vāĥideden 

cereyān itmişlerdür, yaǾnį śuver-i keŝerātda meşhūd olan (39) maĥsūsāt ki meżāhir-i 

esmā ve śıfātdur, bir ķısmı şāh-rāh-ı hidāyete ve baĥr-i Ǿaźb ve furāta münselik ve bir 

ķısmı ŧamŧām-ı milĥ ve ucācda mütehālikdür lākin ikisinin menbaǾı (40) birdür. İmdi  

  بر گذر زین هر دو رو تا آصل آ ن [302-2]

Bu iki deryānuñ iħtilāf-ı śūrįsinden güźer it ve tā bunlaruñ aślı olan ĥaķįķat-

ı vāĥideye dek (41) git ve ittiĥād-ı iħtilāfāt-ı śūriyyelerini mertebe-i eĥadiyyetde seyr 

it. Beyt:  

Vücūd-ı mutlaķuñ baĥri ne mevci kim ider peydā  

Ene’l-Ĥaķ sırrını söyler eger maħfį eger peydā 

                                                
1445 İlim ehlinde başka fazilet sahibi yoktur zira, onlar hidayet üzeredirler hidayet isteyene delil 
olurlar. Kişinin kıymeti ona her zaman iyilik yapmaz, düşmandır cahiller ilim ehline. İlim ile kalk 
onun yerine başka şey arama, zira ölüdür insanlar ve ilim ehli diridir. Cahil kimseyle dostluk etme 
sakın ha sakın, nice cahiller vardır dost oldukları hikmet ehlini saptıran. 
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[61a] (1) mefhūmını gūş it. Pes śūretden giçmedikçe neyl-i ĥaķįķat müyesser olmaz 

ve śūretden sįreti temyįz daħı herkesüñ kārı degüldür ve illā ķalbinde miĥekk-i ilāhį 

(2) olana āsāndur, görmez misin:  

  زر قلب و زر نیکو در عیار [303-1]

Ķalb altun ile zer-i ħāliśi Ǿayār itmekde  

محک هرگز ندآنی ز آعتبار  بی [303-2]   

(3) Miĥeķsiz mücerred iǾtibār cihetinden teşħįś ve temyįz idemezsin zįrā 

śūreten ikisi daħı źeheb iǾtibār olunur ve miĥeki tecrübede derūn ve serāyirinde (4) 

olan ķubĥ ve ĥüsnleri žāhir olur. YaǾnį müǿmin ve münāfıķ ve muķallid ve 

muĥaķķıķ bi-ĥasebi’ś-śūret müttefiķ ve mütteĥid görinür lākin ķulūb-ı ŧāhirelerinde 

(5) nūr-ı įmān ve şuǾle-i Ǿışķ-ı yezdān mūdaǾ olan Ǿāşıķlar anı miĥek-i Ǿışķda Ǿayār 

eylediklerinde taķlįd ve nifāķları žāhir ve bāhir olur. Li-muĥaririhi:  

(6) Bize taǾn itme ey ġāfil! İginde ŧoġruluķ śatma 

Miĥekk-i Ǿışķa urarlar, ķızıluñ çıķar, uzatma!  

Zįrā,  

  هر که رآ در جان خدآ بنهد محک [304-1]

Her kimüñ kim ķalbinde (7) Ĥaķ tebāreke ve teǾālā nūr-ı Ǿışķ u įmān ve 

cānında miĥekk-i źevķ u vicdān ve sırrında miǾyār-ı Ǿilm u Ǿirfān ķoya  

  هر یقین رآ باز دآند آو ز شک [304-2]

(8) Ol kimesneye bir şey mestūr ķalmayup şekden yaķįni āşikāre bilür ve 

miĥeķķ-i mezbūr ile şekk ile yaķįni ĥaķķa’l-yaķįn ķılur, zįrā cühelā’-i mevtādan (9) 

olmayup füyūżāt-ı rabbāniyye ile Ǿulemā’-i aĥyādandur, meŝelā:  

  در دهان زنده خاشاکی جهد [305-1]

Bir zindenüñ dehānına bir ħāşāk śıçrasa  

  آ ن گه آ رآمد که بیرونش نهد [305-2] (10)

Źį-rūĥ olan kimesne ol zamān ārām ider ki ol ħāşāki dehānından iħrāc 

eyleye,  



 

589 

  در هزآرآن لقمه یک خاشاک خرد [306-1]

  چون در آ مد حس زنده پی ببرد [306-2] (11)

Hezārān loķmanuñ içinde çün ki bir ħāşāk-i ħord žāhir ola zindenüñ ĥissi iz 

iletdi. YaǾnį ĥiss-i zinde niçe biñ (12) loķmanuñ içinde ol çöpcegizi idrāk idüp 

dehānından çıķarır. MaǾnā-yı āfāķįsi murād olursa ĥiss-i žāhiri hezārān loķmanuñ 

içinde (13) bir ħāşāk-ı śaġįri idrāk itdügi gibi ĥiss-i bāŧını daħı śad-hezārān 

müǿminüñ içinde efǾāl-i śāliĥa śūretinde mer’į olan münāfıķı ve niçe vücūhla (14) 

erbāb-ı taĥķįķa taķlįd eyleyen müteşebbih-i mubŧıli źāyiķa-i Ǿilmiyyesiyle farķ ider 

ve maǾnā-yı enfüsį murād olursa ķalbi tecelliyāt-ı rabbānį ve füyūżāt-ı ceźbe-i (15) 

raĥmānį ile mücellā olan Ǿāşıķ-ı ĥaķķānį ħavāŧır-ı raĥmānįden ġayrı hevācis-i 

nefsānįden her ne śudūr iderse teşħįś idüp defǾ ve izāle ider (16) ve göñül ĥālinden 

ayrılmaz ve āynada cilā her ne mertebe ziyāde olsa ġubār-ı mā-sivā ol ķadar ziyāde 

farķ olunur. Aķsām-ı ħavāŧır ise dört ķısm olup (17) ħavāŧır-ı nefsānį ve şeyŧānį ve 

melekį ve raĥmānį olduġı muķademā tafśįl ve beyān olunmış idi.1446 Ammā baǾżılar 

daħı ħavāŧırı altı ķısma münķasımdur deyüp (18) ħāŧır-ı nefsį ve ħāŧır-ı şeyŧānį ve 

ħāŧır-ı melekį ve ħāŧır-ı Ǿaķlį ve ħāŧır-ı rūĥānį ve ħāŧır-ı yaķįndür dimişler. MıśrāǾ: 

Cümlenüñ maķśūdı bir ammā rivāyet muħtelif  

(19) mıśdāķınca mecmūǾ-i mefhūm müsāvįdür. Ĥāśıl-ı kelām bi-eyyi vechin kān 

Ĥaķķı bāŧıldan farķ iden ĥiss-i śūrį olmayup źevķ-i maǾnevį ve ĥiss-i bāŧınįdür. (20) 

Aña bināǿen ki,  

 حس دنیا نردبان آین جهان  [307]

  حس دینی نردبان آ سمان

Ĥiss-i dünyā bu cihānuñ nerdübānıdur yaǾnį gerek ĥavāss-i žāhire ve gerek 

ĥavāśś-ı bāŧıne (21) ġışş-ı denes-i beşeriyyeden pāk olmayup Ǿaķl-ı maǾāş ile 

mümtezic olduķdan śoñra idrākāt-ı ĥaķāyıķdan bį-behre olup ancaķ bu cihān-ı 

śūrįnüñ (22) nerdübānıdur ammā dįne mensūb olan ĥiss ki idrākāt-ı Ǿirfāniyye ve 

                                                
1446 Bkz. 24b 
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įķāniyye ve keşfiyyāt-ı źevķıyye ve vicdāniyye, nerdübān-ı āsümān-ı maǾnevį ve 

maǾāric-i (23) medāric-i iǾtilā-yı ĥaķįķįdür. İmdi  

  صحت آین حس بجویید آز طبیب [308-1]

Ĥiss-i dünyānuñ śıĥĥatini ŧabįbden ŧaleb eyleñiz,  

  صحت آین حس بجویید آز حبیب [308-2]

Dįne mensūb (24) olan ĥissüñ śıĥĥat ve selāmetini ĥabįbden ŧaleb idiñiz.  

MaǾlūm ola ki baǾżı müstemiǾįn ħāŧıraya düşüp “Nerdübān-ı āsümān olan 

ĥiss-i maǾnevį (25) bizde niçün olmıya ki?” deyü lisān-ı ĥāl ile suǿāl eylediklerinde 

kāşif-i estār-ı serāyir ve müşrif-i esrār-ı żamāyir ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’ŧ-

ŧāhir (26) suǿāl-i muķaddere cevāb virüp gerçi ĥiss-i maǾnevį sizde daħı merkūzdur 

lākin emrāż-ı muħtelife-i nefsāniyyeden muǾtelli’l-ĥāl ve güseste-bāl olmaġla 

maǾāric-i (27) derecāt-ı Ǿāliyāta irtiķādan maĥrūm ķalmışdur. ve ĥavāss-i žāhire 

baǾżı Ǿavāriż ile Ǿillet-peźįr olduġı gibi ĥiss-i maǾnevį daħı şikeste olmaķdan ħālį 

degüldür. (28) imdi ĥiss-i žāhirįnüñ izāle-i Ǿilletin ŧabįbān-ı śūrįden ŧaleb 

eyledügüñüz gibi ĥiss-i maǾnevįnüñ daħı emrāż-ı ħafiyyesin izāle içün ŧabįbān-ı 

rabbānį ve ĥabįbān-ı sübĥānįden (29) olan insān-ı kāmil ve śāĥib-i zamān olan Ǿārif-i 

vāśıldan recā idiñiz ve ĥiss-i maǾnevįnüñ marażı ve ol marażuñ Ǿilācı ne vech-ledür 

dir iseñiz (30) ĥiss-i maǾnevįnüñ eger śıĥĥat ve selāmet ve eger Ǿillet ve seķāmeti 

ĥiss-i žāhirįnüñ ħilāfıdur, zįrā,  

  صحت آین حس ز معموری تن [309-1]

Ol ĥiss-i śūrįnüñ maǾmūrliġındandur (31) nitekim rūĥ-ı ĥayvānį ile rūĥ-ı 

iżāfį beyānında tafśįl olunmışdur,  

    صحت آین حس ز ویرآنی بدن [309-2]

Ve dįne mensūb olan ĥavāss ve idrākāt-ı yaķįnįnüñ (32) śıĥĥat ve selāmet ve 

leŧāfet ve istiķāmeti beden vįrānlıġından ve ten ħarāblıġındandur yaǾnį nefs-i emmāre 

ve ŧabįǾat-ı meyyāle żaǾįf olduķça ķuvā-yı rūĥānį (33) ķavį olur zįrā ki  

 رآه جان مر جسم رآ ویرآن کند  [310]

 بعد آز آ ن ویرآنی آ بادآن کند
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Lācerem rāh-ı cān cismi vįrān ider, ol vįrānlıķdan śoñra (34) kemāl mertebe 

maǾmūr ve ābādān ider. Ħulāśa-i kelām riyāżāt ve mücāhedāt-ı śūriyyeden ķaŧǾ-ı 

nažar dil-i Ǿāşıķda nažar-ı pįrden pür-nūr-ı ceźbe-i raĥmānį Ǿaks itdikde (35) žāhiren 

ve bāŧınen sāliki ekl ve şurbdan münķaŧiǾ idüp ve ķable’s-sülūk bedeninde olan laĥm 

u şaĥmı iridüp śūreten daħı nizār ider ve şehevāt ve muķteżiyāt-ı (36) ŧabįǾiyyeyi 

dahi defǾ ve izāle idüp ve bāŧınen daħı ārizū-yı uħreviyyeden geçürüp baǾdehu 

leźźāt-ı üns ü şuhūd-ı vech-i eĥadiyü’ź-źat ve Ǿirfān-ı ĥaķįķį ile (37) maǾmūr idüp 

laĥm u şaĥm-ı śūrįsüñ daħı nūr-ı Ǿışķla ser-rişte ve ĥayāt-ı cāvidānį ile ābādan ider, 

imdi:  

  آی خنک جانی که در عشق ما ل [311-1]

 بذل کرد آو خانمان و ملک و مال [311-2] (38)

Ey saǾādet ve baħtiyārį şol cāna kim Ǿışķ me’āl ve ĥubb-ı lā-yezālde beźl-i 

ħānümān ve terk-i māl u cān eyleye. Aĥmed-i Sārebān ķuddise sırruhu:  

(39) Varımı ol dosta virdüm ħānümānım ķalmadı 

Cümlesinden el yudum pes dü cihānım ķalmadı 

Çün ki ĥubbullāh irişdi kendüye çekdi beni  

Açdı göñlüm gözini ayruķ ħumārım ķalmadı 

(40) Dost cemālį Ǿaksini śaldı bu göñlüm iline 

Anı görelden berü śabr u ķarārım ķalmadı 

ǾAynı-ı tevĥįd açılup ĥaķķe’l-yaķįn gördüm anı  

Şirki sürdüm aradan şekk ü gümānım ķalmadı 

(41) Evliyānuñ himmeti yaķdı beni ķāl eyledi 

Śāfiyem buldum śafā ayruķ yalanım ķalmadı 

Ahmedį aydur ilāhį saña şükrüm oldurur 

Ĥamdu lillāh Ǿışķ-ı Ĥaķ’dan ġayrı varım ķalmadı 

[61b] (1) ǾAŧŧār:  
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 کسی دیدست رویت اندر ا فاق
 که چون منصور شد از جسم و جان طاق

 کسی دیدست رویت از تجّلا

عین الّا که چون منصور شد در  

(2)  ّ  فنا شو خاک و لا شو تا بالا
1447بیابی سّر و کّل شو تو هویدا  

Neŝr: İmdi ey Ǿāşıķ-ı rabbānį! ǾIşķ-ı me’ālde cān u bāş ve mülk ü māl fedā 

idüp nefy-i vücūd (3) ve beźl-i mevcūd eyleyen Ǿuşşāķ-ı ilāhįyi ĥażret-i Mevlānā aña 

temŝįl ve teşbįh ider ki  

  کرد ویرآن خانه بهر گنج زر [312-1]

Meŝelā bir kimesne genc-i zer içün ħānesi vįrān eyledi, (4) zįrā ħānesinde 

kenz medfūn olduġın bildi.  

 وز همان گنجش کند معمورتر [312-2]

Ve genci bulup yine hemān ol gencden ħānesini evvelkiden ziyāde taǾmįr 

(5) eyledi. Ve bir miŝāl daħı, meŝelā:  

  آ ب رآ ببرید و جو رآ پاک کرد [313-1]

Bir kimesne ābı başından kesdi ve cūyı pāk eyledi, zįrā mecmaǾ-ı āb 

mülevveŝ olıcaķ āb-ı nāb (6) mükedder u nā-pāk olur. Pes ĥavużı taŧhįr içün śuyı 

başından kesdi,  

آن کرد آ ب خوردبعد آز آ ن در جو رو  [313-2]   

Andan śoñra ol cūya ki ĥavuż maǾnāsını mutażammındur (7) içmege lāyıķ 

āb-ı laŧįf u pāk revān eyledi. Āb-ı ħord1448 içmege lāyıķ śu dimekdür. Ve bir miŝāl 

daħı budur ki  

                                                
1447 Ancak Mansur gibi canından ve teninden vazgeçen senin yüzünü görebildi. Senin yüzünün 
tecellisini ancak Mansur gibi yokluğa (illâ’ya) erişen gördü. Yok ol, toprak ol ki yokluk ve illâ 
makamına erişerek sırrı bulup aşikar olasın. (Cevherüzzât) 
 mastarı hem “Horden” hem de “Harden” şeklinde telaffuz edilmektedir ve Mesnevi’nin bu ”خوردن“ 1448

beytinde “kerd” ile “hard” şeklinde kafiye yapılmıştır. Dolayısıyla bu terkibi “āb-ı hard” şeklinde 
okumak da mümkündür.  
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  پوست رآ بشکافت و پیکان رآ کشید [314-1]

Meŝelā bir cerrāh mecrūĥuñ (8) postını ħarķ itdi ve gūştı içinde olan peykānı 

çıķardı, eger çi śūreten tekrār mecrūĥ itmekdür ve maǾnen ifāżā-yı rūĥ eylemekdür.  

  پوست تازه بعد آز آ تش بردمید [314-2]

(9) Peykān çıķdıķdan śoñra yirine cild-i cedįd bitdi. bir miŝāl daħı  

د و آز کافر ستدقلعه ویرآن کر  [315-1]   

İslām pādişāhlarından birisi Ǿasker-i İslām ile ġazā idüp (10) ķılāǾ-ı 

küffārdan birisini muĥārebe ile vįrān eyledi ve kāfir elinden alup fetĥ eyledi,  

  بعد آز آ ن بر ساختش صد برج و سد [315-2]

BaǾde’l-fetĥ ol ķalǾayı (11) evvelkiden ziyāde düzüp ve niçe burc u bār 

yapup Ǿasker-i islām ve yat ve yaraġ ve źaħāir ile ŧoldurup kāfir gelecek yolları sedd 

eyledi ve kenāyisden (12) eśnāmı iħrāc idüp iķāmet-i śalāt-ı cumǾa ve Ǿıydeyn 

olunmaķ içün mesācid ve cevāmiǾ eyledi. İmdi erbāb-ı mücāhedāt daħı ķalǾe-i 

bedeni taśarruf-ı ķuvā-yı (13) nefsāniyyeden đarb-ı süyūf-ı ķavāżib-i źikrullāh ile 

telħįś içün beźl-i himmet idüp ve baǾde’l-fetĥ Ǿasākir-i ķuvā-yı rūĥāniyye ile memlū 

ķıla ve her bir ķuvvet (14) bir burc-ı şedįd ve bārū-yı ekįd olup melce’-i rūĥ itmekle 

taśarrufāt-ı nefs ve şeyŧāndan ħalāś eyleye. Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-

esnā ednādan aǾlāya (15) irtiķā ŧarįķı üzre evvelā ižhār-ı genc içün taħrįb-i ħāne, 

ŝāniyen sedd-i rāh-ı āb-ı nāb ile taŧhįr-i mecmaǾ-ı mā, ŝāliŝen iħrāc-ı peykān içün 

teşrįĥ-i cild, rābiǾan taśarruf-ı küffārdan (16) telħįś-i ķılāǾ baǾdehu burūc-ı 

müşeyyede bināsına işāret buyurdı. Ammā Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ fażl u iĥsānı 

şurūtdan bir şarŧa meşrūt olmayup (17) bį-Ǿillet u keyfiyyet olmaġla buyururlar ki  

چون رآ که کیفیت نهد  کار بی [316-1]   

Kār-ı bį-çūne kim keyfiyyet virür?  

دهد  آین که گفتم آین ضرورت می [316-2]   

Bu emŝāli (18) ve bu ķadar şurūŧı ki söyledüm bu żarūret virür yaǾnį: 

mıśrāǾ:  
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MetāǾ-ı himmete endāze olmaz.  

Lākin Ǿabd-i müǾmine lāzım olan riyāżetdür ve bu źikr olunan (19) emŝāl 

meslek-i sālik-i mecźūbdur. Ammā mecźūb-i sālik bidāyet-i ĥālde nihāyet-i me’āle 

vāśıl olup, mıśrāǾ:  

  عاشقی گر زین سر و گر زان سر است
neŝr: beytinüñ (20) şerĥinde tafśįl olunduġı üzre1449 ceźbeleri sülūklerine ve 

müşāhedeleri mücāhedelerine teķaddum ider.  ُاٌل لَِما يُٖريد 1450فَعَّ  olan fāǾil-i muħtāruñ kārına 

dest-i (21) Ǿaķl u idrāk irişmez. Li-muĥarririhi:  

Kimüñ Ǿaķlı irer cānā bu şāhuñ śunǾuna hergiz 

Kim itmiş kendüyi deryā bulunmaz sāĥili hergiz 

  گه چنین بنماید و گه ضد آین [317-1]

(22) Gāh böylece gösterir gāh bunuñ żıddını gösterir.  

  جز که حیرآنی نباشد کار دین [317-2]

Dįn kārında ĥayranlıķdan ġayrı olmaz. Kār-ı yezdān vetįre-i vāĥid üzre 

degüldür ki (23) ĥadd u ķıyāsa gele.  1451اللُه ما َیشاءُ َو َیْحُكُم ما یُریدُ َیْفَعُل  gāh olur ki Ǿābid u zāhid 

u mücāhid ve riyāżet-keşleri ġāliben kerāmāte irgürüp āħarü’l-emrde (24) maķśūdı 

gösterir. Ve gāh olur ki bį-mücāhede nicesinüñ Ĥaķķ-ı şuhūdı olur. Nažm:  

 ا ن یکی پا نهاده بر سر گنج
1452یکی قراضه برنجوین ز بهر    

vefķınca gāh olur ki (25) envāǾ-ı riyāżāt ile cigerleri ħūn olanlar nįl-i maķśūddan dūr 

ve müşāhede-i cemālden maĥrūm u mehcūr olur. nažm:  

ر به دولت نه به تدبیر ماستکا  
 تا به جهان دولت روزی کراست (26) 

 مرد ز بیدولتی افتد به خاک
به جهان در چه باکدولتیان را   

                                                
1449 Bkz 45b 
1450 Hud 11/107: “... Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.”  
1451 Allah dilediğini yapar ve istediğine hüküm verir. 
1452 Biri adımını hazine üstüne atmış diğeri ise tunç hurdasına. (Heft-peyker) 
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 هر نظری را که برافروختند
 جامه باندازه تن دوختند (27)

 بار مسیحا نکشد هر خری
1453محرم دولت نبود هر سری  

Neŝr: Āh kim niçeler sermāye-i Ǿömrin hevā vü hevese (28) ħarc idüp belki 

evķātını küfr u ŧuġyānda geçürür. Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā maĥż luŧfünden ol 

ķulunuñ evsāħ-ı küfr ve Ǿiśyānın āb-ı raĥmet ile yur (29) ve Ǿışķ u įmān şerābın 

içürür ve firdevs-i aǾlāda buraķlara bindürüp melekler ile uçurur ve niçesi daħı saǾy 

ve mücāhedāt ve śavm u riyāżāt (30) ve Ǿuzlet u ħalvet ile ķadem-nihāde-i mertebe-i 

velāyet olmış-iken raġbet-i nās kendüyi yüksekden düşürüp hebāǿ-i menŝūr ve belki 

įmāndan daħı dūr olur. (31) BelǾam-ı BāǾūr ve Berśįśā-yı maġrūr gibi.  ا َيْفَعُل َوُهْم َلا يُْسَئُل َعمَّ
1454يُْسَئلُونَ   

ذي ترك الا وهام حائرةهذا ال   
1455وصير العالم النحرير زنديقا  

İlāhį, seyyedį ve mevlāy! (32) Sen istemedügüñ nice gelür? Ve dilemedügün 

kimesneden ne eylüg ĥāśıl olur? Dimāġı telħ olan kimesne ŧutalım ki nehr-i Furāt’a 

batmış ve āb-ı zülāl (33) yutmış, ne fāyide? Ve kenārında gül-i ħoş-būy olan ber-

murāda ħārdan ne ziyān resįde olur? Ezelde ķısmet ne ise bįş u kem olmaz. Ve sen 

hidāyet (34) eyledügün güm olmaz.  

Ey derdmend-i bį-çāre! Ķādir-i muŧlaķ böyle dilemiş, ne çāre! İblįs-i pür-

teblįsi gör kim śad-hezār Ǿibādet ve eźkār ile ufķ-ı semāda mekān (35) ŧutmış iken 

lāyıķ-ı civār-ı rubūbiyyet olmadı, ne fāyide?  اذا کان الرّضا والغضب صفةً  ازلیًّة فما تنفع الاکمام المقصرة
1456والاقدام المورّة.  

Ĥikāyet: 

(36) Rivāyet olunur ki bir gün ĥażret-i ǾÖmer rađiyallāhu Ǿanh Şeyŧān’a düş 

olup girįbānın aħź itdi ve ħiŧāb idüp “Ey merdūd! Ħaylį zamān (37) idi ki senüñ ne 

śūretde ve ne hey’etde olduġuñ görmek isterdim. Pes şimdi seni ħāneme ileteyim tā 

                                                
1453 İşler bizim takdir ettiğimiz değil, devletledir. Kim bilir rızık devleti dünyada kime verildi. Er, 
devletsizlikten toprağa düşer. Devletliler dünyada neden korkarlar ki? Açılan her göze, görebileceği 
kadarını gösterdiler. İsa’nın ağırlığını her eşek taşıyamaz, her er devlete mahrem olamaz. 
(Mahzenülesrar) 
1454 Ebniya 21/23: O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar. 
1455 Budur işte evhamı hayrete sokan, budur derin alimi zındığa çeviren. 
1456 Rıza ve gazap ezeli sıfatlarsa eğer, ne kısa kollar fayda eder ne yürüyen ayaklar. 
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ki aŧfāl senüñle mülāǾabe eyleyeler,” didi. (38) İblįs ayıtdı: “Yā ǾÖmer pįrlere ĥürmet 

ķıl ve beni elüñden ķoġıl ve benden Ǿibret al ki heft āsümānuñ her birinde hezār u 

hezār sāl Ǿibādet u derecāt-ı (39) Ǿāliyāta Ǿurūc ve melāyike ile ülfet eyledüm ve žann 

eyledüm ki bālāda olmaķ baña kerāmet ve devlet ola, meger maǾnādan bį-ħaber 

imişim. Çün ki vaķtle nažar eyledüm (40) gördüm ki yüksekden muĥkem düşen lā-

cerem helāk olurmış. Nāgehān ol düşüşdür ki düşdüm ve tedārikden ķalup şaşdum ve 

ķaǾr-ı caĥįme uçdum. (41) Yā ǾÖmer mülāĥaża ķıl ki sen benüm seksen biñ yıl 

Ǿibādet eyledügüm görmedüñ ammā ben senüñ ķable’l-İslām eśnām öñünde 

ħidmetde olduġın gördüm,” didi. [62a] (1) Ĥażret-i ǾÖmer rađiyallāhu Ǿanh 

ǾAzāzįl’den bu cevābı ıśġā itdikde elinden ķoyup dergāh-ı Ķāżi’l-ĥācāt’a secde-i 

şükr eyledi. İmdi Ǿuķūl-i Ǿuķalā kār-ı dįnde ĥayrān (2) ve mecnūn u sergerdāndur. 

Nižāmį:  

 ا نچه تغیّر نپذیرد تویی
 وانکه نمردست و نمیرد تویی

 ما همه فانی و بقا بس تراست
 ملک تعالی و تقدس تراست (3) 

 گرچه کنی قهر بسی را ز ما
 روی شکایت نه کسی را ز ما

ای طمعیم از همه سازنده بی  
ای جز تو نداریم نوازنده (4)  

که بی یاوریمچاره ما ساز   
 گر تو برانی به که رو ا وریم

 قافله شد واپسی ما ببین
کسی ما ببینای کس ما بی (5)  

نظیر بر که پناهیم تویی بی  
 در که گریزیم تویی دستگیر

 جز در تو قبله نخواهیم ساخت
 گر ننوازی تو که خواهد نواخت (6)
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ایم درگذر از جرم که خواهنده  
1457ایم چاره ما کن که پناهنده  

neŝr: Ey āşıķ-ı śādıķ! Kāşif-i esrār-ı (7) kibriyā, ĥażret-i Mevlānā kār-ı 

ħālıķ-ı bį-çūn çūn u çerādan müberrā ve Ǿilel u keyfiyyetden muǾarrā olup ve kār-ı 

dįnde ĥayretden ġayrı şey olmaduġın bildürüp (8) ve ol ĥayret ne maķūle ĥayret 

idügün beyān buyururlar:  

  نی چنان حیرآن که پشتش سوی آوست [318-1]

Dįnde ĥayrāndan murād ancılayın ĥayrān degüldür ki arķası (9) dost 

cānibine ola,  

  بل چنین حیرآن که غرق مست دوست [318-2]

Belki ancılayın ĥayrān ki ġarķ-ı mest-i dostdur. YaǾnį ĥayret iki nevǾdür: 

birisi ĥayret-i merdūde (10) ve birisi ĥayret-i maķbūledür ki ĥayret-i merdūde oldur 

ki gāh śoĥbet-i muķallidān ve gāh kendü pindār ve gümānıyla riyāżet ve mücāhede 

iderim žann idüp (11) dilin ve dimāġın ķurıdup ve envāǾ-ı teħayyül-i bāŧıla düşüp 

bilāħire 1458لا تحته طائل  deyüp Ǿışķ ve muĥabbetden bį-behre olmaġla nefsine kelāl gelüp 

(12) bunuñ Ǿāķıbeti bir ķurı vehm ve ħāyāl imiş deyü ĥayret-i merdūde ile cānib-i 

Ĥaķ’dan yüzin dönüp meǿyūs ve ser-geşte olur. İmdi murād olunan (13) ol ĥayret-i 

maķbūledür ki aña ĥayret-i ħāś dirler. Ķaçan kim merd-i ŧālib mürşid-i kāmilden 

fetįle-i ķalbin nār-ı muĥabbetullāh ile įķād idüp sırr-ı sırrına (14) keşf-i subuĥāt-ı 

vech-i cemāl olduķda vücūdundan el yuyup müşāhede itdikce Ǿilm u Ǿirfān ve źevķ u 

vicdān deryāsına ġarķ olup ĥayret (15) ve velehi efzūn olur. Pes bu taķdįrce  

  آ ن یکی رآ روی آو شد سوی دوست [319-1]

                                                
1457 Değişim kabul etmeyen sensin. Ölmeyen ve ölmeyecek olan sensin. Biz hepimiz faniyiz ve beka 
sana mahsustur. Yüke ve mukaddes mülk senindir. Bizim çoğumuzu kahrınla karşılasan bile bizden 
kimsenin sana karşı şikayeti olmaz. Nitem sahiplerine karşı tamahımız yok ve senden başka 
velinimetimiz yoktur. Bize bir çare sun, biz çaresizleriz. Sen bizi kovarsan kime gideriz? Kafile yola 
çıktı, bizim kafileden kaldığımızı gör! Ey bizim kimsemiz, bizim kimsesizliğimizi gör. Senin gibisi 
yoktur, biz kime iltica edelim? Elden tutan sensin, kime sığınalım? Senin kapından başka kıblemiz 
olmayacaktır, sen bizimle ilgilenmezsen kim ilgilenecektir? Yalvarıyoruz, bizim günahımızı affet, 
sana sığındık, bize bir çare sun. (Mahzenülesrar) 
1458 Onun alında bir fâide yoktur /Faydasızdır. 
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Mest u müstaġraķ-ı şuhūd-ı vech-i dost olan ĥayrān cemālüñ yüzi (16) ber-

mūceb-i  ٌ1459َمْن اَْسَلَم َوْجَهُه لِلِّٰه َوُهَو ُمْحِسن  cānib-i maĥbūbadur.  

 و آ ن یکی رآ روی آو خود روی دوست [319-2]

Ve ol birisi ki arķası Haķķ’a ve yüzi (17) ħalķa olan ĥayrāndur anuñ yüzi 

kendü yüzidür. Zįrā ħod-bįn u ħod-ārāydur. Kāmil-i ŧarįķa-i mevlevį, şāriĥ-i 

Meŝnevį-i MaǾnevį, Şeyħ İsmāǾįl-i Anķaravį (18) sellemehüllāh, leff u neşr-i ġayr-ı 

müretteb olmaķ üzre bu maǾnāyı iħtiyār eylemişlerdür. Filĥaķįķa sibāķ u siyāķda 

münāsebet mülāĥaża olunduķda bu maǾnā (19) dürüst ve ŧabǾa muvāfıķdur. Ve 

Sürūrį ve ŞemǾį Ǿaleyhüme’r-raĥme mıśrāǾ-ı ŝānįde maǾnā-yı āħar virüp Sürūrį 

Efendį ( و تصرّف و توّجه از ا ن خدا شده20از خود فانی گشت و به خدا پیوست )1460  dimişler. Ve ŞemǾį daħı 

“Ol birinüñ anuñ vechi dostuñ vechidür ki murād erbāb-ı ĥaķįķatüñ güzįdesidür ki 

mertebe-i istiġrāķdur.” (21) dimişler.1461 Gerçi sibāķda olan mıśrā  نی چنان حیران که پشتش
 mıśrāǾına tevfįķ müteǾaźźırdur, lākin beĥasebi’ź-źevķ bu maǾnāda leŧāfet سوی اوست

olmaġla (22) tekellüf daħı olursa teǾassüf olmaduġı ecilden maǾnā-yı aħįr ķalbe śafā 

virmegin bunda bu vechi iħtiyār ideriz ki sibāķda olan mıśrāǾ-ı ŝānį ki (23) ġayr-ı 

mest-i dostdur anlar daħı iki ķısım olup biri seyr-i vasaŧda olan ŧālibān ve biri 

nihāyet-i sülūkde olan maŧlūbāndur. Taķdįr-i kelām (24) که حیران غرق دوست شده اند دو  ا نان
1462گروهند، یکی را روی او سوی دوست شده است و یکی را روی او خود روی دوست شده است.  (25) dimek olur. 

YaǾnį ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu erbāb-ı Ǿışķuñ henūz mertebe-i fenāda rāsiħ-

dem olmayanlar ile baǾde fenāyil-fenā vücūd-ı ĥaķķāniyle beķā saǾādetine (26) nāyil 

olan vāśıl-ı kāmillere işāret buyururlar. YaǾnį mest-i Ǿışķ olanlardan baǾżısı dāyimā 

nefy-i ħavāŧır ile muķayyed olup külli mā-sivallāhı nār-ı Ǿışķda (27) iĥrāķ ve ifnā ve 

fenāda rāśiħ-dem olmaġa kūşiş idenlerdür ki teveccühleri cānib-i dostadur. Lākin 

külliyyet üzre maĥv-i vücūd ve ifnāǿ-i beşeriyyet müyesser olmayup (28) ānen fe-

ānen teraķķį ve tenezzül ve fenāya ķarįb olmaķdadur. Ammā bi-külliyyetihi 

muķteżiyāt-ı ŧabįǾiyye ve vücūd-ı vehmįlerinden fānį ve Ĥaķ ile Bāķį ve 

Ǿubūdiyyetleri (29) siyādete ve ġıybetleri şehādete mübeddel olan ferd-i kāmil ve 

                                                
1459 Bakara 2/112: Hayır, öyle değil! Kim "ihsan" derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, 
onun mükâfatı Rabbinin katındadır 
1460 Kendinden geçip fenaya vardı ve Allah’a vasıl oldu. Ve tasarruf ve teveccüh Allah’a yönelmiş idi.  
1461 Bkz. Abdülkadir Dağlar, “ŞemǾî ŞemǾullâh, Şerh-i Mesnevî, (I.cilt, İnceleme-Tenkitli Metin-
Sözlük)” Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 2009, s. 317 
1462 Hayran olup Dost’ta gark olanlar iki güruhtur: Birinin yüzü Dost’a doğrudur ve diğerinin yüzü 
Dost’un yüzüdür.  
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merd-i vāśıllar ŧarfete Ǿaynin şuhūd-ı aĥadiyyetü’ź-źātdan münfek olmıyup ve keŝret 

vaĥdetlerine (30) ĥicāb olmaduġı gibi vaĥdet daħı keŝretlerine māniǾ olmamaġla bį-

cihet olup vechleri vech-i dost olmışdur. Zįrā nažar-ı pāk ve dil-i ŧareb-nāklarından 

(31) iŝneyniyyet ve ġayriyyet mürtefiǾ olup vech-i vāĥidden ġayrısı ķalmamışdur. 

pes ġayriyyet olmayıcaķ vech-i dostdan ġayrı ne ķalur? Nitekim Şeyħ ǾAŧŧār (32) 

Ǿaleyhi raĥmetü’l-ġaffār Ǿayn-ı ĥaķįķat-ı fenādan bu vechle beyān buyurmışdur: 

Nažm:  

 همه فانی شوند و تو بمانی
تو بمانیخدا ماند چو تو بی  

 نداری درد ا ن تا جان شوی پاک (33) 
 برون ا یی دمی زین ا ب و زین خاک

جهت شدچو منصور از حقیقت بی  
 ز ذات کل به حق او یک صفت شد

منصور از حقیقت جان برانداختچو  (34)  
 چو شمعی در عیان عشق بگداخت

 چو منصور از حقیقت کل فنا شد
 حقیقت جاودان عین بقا شد

 خدا شد بود خود در بود حق باخت (35)
 عیان شد عشق و صورت را برانداخت

 هر ا ن کو راز بین باشد در این کار
 شود در عاقبت اندر سِر دار

سر فشاند هر ا ن کو ِسّر بداند (36)  
 یقین در کشتن او حیران نماند

 هر ا ن کو سر بداند جان جانست
 ولیکن این سخن از من نهانست

 نداری درد درمانی طلب کن (37)
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1463نداری جان جانانی طلب کن   
Neŝr: İmdi ey ŧālib-i ĥaķķānį ve Ǿāşıķ-ı rabbānį,  

دآر پاس  نگر می  روی هر یک می [320-1]   

(38) Her birinüñ yüzine baķ ve ĥıfž ŧut.  

  بو که گردی تو ز خدمت رو شناس [320-2]

Bolay-ki sen ħidmetden rū-şinās olasın. Ey müstemiǾ-i ķābil! ĥażret-i 

Mevlānā buyururlar ki (39) ey ŧālibān, ben size kemāl-i įżāh ile beyān idüp sū-yı 

dosta arķa viren muķallidįni ve cenāb-ı Ĥaķķ’a müteveccih olan muĥaķķıķįni ve 

anlaruñ daħı (40) seyr-i vasaŧda olanlarını taĥķįķ eyledüm. Pes her ķanķıñızda 

ķābiliyyet vār ise kelimāt-ı dürer-bārımı gūş-ı hūş ile ısġā ve derūnuñuzda ĥıfž idüp 

(41) tā ki her śūrete firįfte ve her dāne gördügüñüz dām-ı tezvįr ve murġ-ı śafįre pā-

girifte olmamaķ içün beyān olunan ŧavāyifüñ her birine śūretden ķaŧǾ-ı nažar-ı [62b] 

(1) dįde-i baśįret ile źātlarına ve ħāśiyyet-i ĥaķįķįlerine nažar eyleñüz. Ümįddür ki 

sermāye-i saǾādet olan ħidmetlerinden sen daħı ĥaķįķat-şinās olasın ve (2) gerden-i 

irādetüñ dest-i teġallub-i muķallidāndan ķurtarasın. Nažm:  

 صورت خدمت شرف ا دمیست 
 خدمت کردن ]صفت[ مردمیست

 ناز بزرگانت بباید کشید (3) 
 تا به بزرگی بتوانی رسید

 سر مکش از خدمت روشندلان 
 دست مدار از کمر مقبلان

که هم صحبتی گل کندخار  (4)  
 غالیه در دامن سنبل کند

                                                
1463 Herkes fani olur sen kalırsın. Sen sensiz kalırsan, Allah kalır. Senin bu candan arınıp bu su ve 
topraktan kurtulmak gibi derdin yoktur. Mansur, hakikat ile yönlerden kurtulunca Hakk’ın zatıyla 
sıfatı bir oldu. Mansur hakikatten canından geçince aşkın aynında bir mum gibi yandı. Mansur 
hakikatten hepten fena olunca hakikatte bekanın aynı oldu. Allah oldu, kendi varlığını Allah’ın 
varlığında kaybetti. Aşk ortaya çıktı ve sureti yıktı. Bu yolda sırları gören kişi sonunda dar ağacına 
asılır. Sırrı bilen başını verir ve ölümde hayran kalır. Sırrı bilen, canın canıdır ancak bu söz benden 
gizlidir. Derdin yoksa derman iste, canın yoksa canan dile. (Cevherüzzât) 
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 هر که کند صحبت نیک اختیار
 ا یدش از روز ضرورت به کار

 بحر به صد رود شد ا رام گیر (5)
1464جوی به یک جرعه برا رد نفیر  

Neŝr: İmdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Erbāb-ı taĥķįķa düş olmaķ içün nice iķdām (6) 

olunursa muķallidān müfsidāndan daħı dūr olmaġa maǾa ziyādetin ihtimām lāzımdur. 

Zįrā  

  چون بسی آبلیس آ دم روی هست [321-1]

Çünki ādem śūretlu çoķ İblįs (7) vardur, yaǾnį śūretde ādem ve sįretde 

Ǿazāzįl ve ħalķı ıđlāl itmekde ber-mūceb-i 1465 الِْجنَِّة َو النَّاسِ اَلَّٖذى يَُوْسوُِس فٖى ُصُدورِ النَّاِس ِمَن   İblįs’den 

(8) ziyāde muđilldür,  

    پس به هر دستی نشاید دآد دست [321-2]

Pes beyǾat ve irādet içün her bir ele el virmek lāyıķ ve münāsib degüldür.  

 ز آنکه صیاد آ ورد بانگ صفیر [322-1]

(9) Zįrā ki śayyād śıķlıġın śadā-yı murġ gibi götürür,  

  تا فریبد مرغ رآ آ ن مرغ گیر [322-2]

Ĥattā ol ķuşları murġ-gįr olan ĥįle-kār aldaya. murġ-gįr ķuş ŧutıcı dimekdür, 

(10) vaśf-ı terkįbįdür.  

 بشنود آ ن مرغ بانگ جنس خویش [323-1]

Ol murġ kendü cinsinüñ bāngını işider,  

ید بیابد دآم و نیش [323-2]   آز هوآ آ 

                                                
1464 Hizmet insanın şerefidir ve insanlık sıfatıdır. Büyük olmak için büyüklerin nazını çekmek lazım. 
Gönlü aydın olanların ve Allah katında makbul olanlara hizmet etmekten vazgeçme. Gül ile 
hemsohbet olan diken sünbülün eteğindeki güzel koku gibi güzel kokuya bürünür. İyi insanla sohbet 
etmeyi seçen kişi için ettiği sohbet zaruret günü işine gelir. Deniz, ona akan yüz nehir ile huzur buldu 
oysa ki dere bir yudum su ile inleyip coştu. (Mahzenülesrar) 
1465 Nas 114/5-6: (1-6) De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi 
vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlâh'ına sığınırım."  
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Ol bānge maġrūr olup hevādan (11) zemįne gelür ve dām u nįş bulur. Ve 

giriftār-ı dām ve dest-i śayyādda helāk olur. Elĥāśıl, ey ŧālib-i müstemend! Her 

ādem-śūret ve İblįs-sįret ve li-ecli’l-ekl (12) taġyįr-i şekl iden muķallid-i bį-

ĥamiyyete firifte olma, zįrā mürįd-i śayyādları vardur ki gözleirnde sürme ve elinde 

tesbįĥ ve seccāde ve Ǿaśā ve ridā ve envāǾ-ı esbāb-ı (13) riyā bir eksiksiz müheyyā, 

şiblį ve bāyezįdlikden dem urur. Ve birķaç murdesi vardur kim bizüm ǾAzįz 

ĥażretleri şöyle ve böyle deyüp ŧurmaz uçurur ve Ǿarş-ı aǾlādan (14) geçürür ve 

bilcümle envāǾ-ı dām-ı tezvįr ve bāng-ı śafįr idüp ħālį-źihn olanlaruñ cįd-i irādetin 

ilmege geçürür. Hemān aña beñzerler kim baǾż-ı śayyād dām u dāne (15) taǾbiye 

ķılur ve śadā-yı murġa taķlįd idüp śıķlıķ urar ĥattā murġ-ı derd-mendi meftūn ķılur, 

Ǿāķıbet kendü cinsüñ śadāsın śanup dāmenine giriftār olur. (16) İmdi mürāyį 

muķallidler daħı ıśŧılāĥāt-ı śūfiyye ögrenüp  

  حرف درویشان بدزدد مرد دون [324-1]

Ol merd-i dūn ve derūnı mebġūn olan riyāsete meftūn (17) dervįşlerüñ 

ĥarfini yaǾnį taśavvuf sözlerini oġurlar  

  تا بخوآند بر سلیمی ز آن فسون [324-2]

Tā kim bir sāde-dil üzerine sirķa eyledügi efsūndan oķuya. (18) YaǾnį bāng-

ı śafįr-i murġ-gįr gibi bu daħı ıśŧılāĥāt-ı śūfiyye söyleyüp ol sāde-dili efsānesiyle 

śayd eyleye.  

İlāhį, seyyidį ve mevlāy! Sāde-dil olan (19) ŧālib-i śādıķları bunuñ gibi 

ebālisden sen saķla. Nažm:  

 ز شیطان بگذر و رحمان طلب کن
جانان طلب کنز جانت بگذر و   

 ز شیطان هیچ نگشاید ترا کار
 نبینی تو از او جز رنج بسیار (20) 

 ره مردان طلب نی راه ابلیس
مکر و تلبیسدر این ره باش تو بی  

سپاردز خود بینی ره خود می  
گذارداز ا ن عمرش به ضایع می (21)  
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 درون پرده  دل ره ندارد
 از ا ن اینجا دل ا گه ندارد

سّر مردانمنی دورت کند از   
 ازین معنی دلت ا گاه گردان (22)

 ز معنی کاملان ره باز دیدند
 حقیقت سوی ا ن حضرت رسیدند

 چرا دم میزنی مانند مردان
 نداری هیچ بویی تو از ایشان1466 (23)

neŝr: İmdi benüm aħ-i eǾizzüm!  

  کار مردآن روشنی و گرمی آست [325-1]

Merdān-ı Ħudā ve evliyā ve aśfiyānuñ kārı germiyyet ve nūrāniyyetdür, (24) 

yaǾnį merdān-ı Ħudā ŧālibleri śayddan berįlerdür ve irşādları mücerred ķįl u ķāl ve 

ıśŧılāĥāt ve Ǿibārāt ile degüldür belki ĥužūr-ı şerįflerine varup (25) istifāża iden 

mürįdįne āteş-i Ǿışķ-ı yezdān ve nūr-ı ceźbe-i raĥmān iǾŧā ve ifāża ve ŧālibi şekk ü 

gümāndan ħalāś idüp śāĥib-i įmān ve įķān ve erbāb-ı (26) źevķ u vicdāndan olur 

ammā  

شرمی آست  کار دونان حیله و بی [325-2]   

Ĥubb-i riyāset belāsı ile nāmını şeyħ tesmiye idüp muķallidįn-i müflisįn ve 

muđillįn-i müfsidįn olan (27) dūn ve maġbūnlaruñ işi ħalķı aldayup ĥuŧām-ı 

dünyeviyyeye meftūn olmaġla başına mürįd cemǾ idüp beyne’n-nās şöhret bulmaķ 

içün lisānını kelimāt-ı meşāyiħe (28) ve libāsını merdān-ı ħudāya teşbįh itmekle 

mevāǾįd-i kāźibe idüp ĥālen ki ricālullāhdan bir şemme ve źerre eŝerün-mā olmayup 

hemān kārları ĥįle ve ħudǾa (29) ve bį-ĥayā ve bį-şermlikdür. meŝelā  

  شیر پشمین آز برآی کد کنند [326-1]

                                                
1466 Şeytan’dan vazgeç ve Rahmnân’ı talep et. Canından geçip cananı dile. Şeytan senin hiçbir 
düğümünü açmaz ve Şeytan’dan sıkıntıdan başka hiçbir şey görmezsin. Erlerin yolunu talep et, 
İblis’in değil. Bu yolda hilesiz ve maskesiz ol. Bencilliğinden kendi yolunu gider ve ömrünü zayi 
eder. Gönül perdesinin içine giremez ve gönlü bu yüzden haberdar değil. Benlik seni erlerin sırrından 
uzaklaştırır, gönlünü bu manadan haberdar et. Kamiller manadan yolu açık buldular ve hakikatte o 
hazrete vardılar. Madem erlerden hiç nasip almamışsın, neden onlar gibi erliktem dem vuruyorsun? 
(Cevherüzzât) 
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aña beñzer ki suǿālden ve deryūzeden ötüri yüñden ve penbeden arslān 

iderler. Ĥażret-i Mevlānā (30) ķuddise sırruhu bį-źevķ u ĥālet olan muķallidįn ve 

keźźāb şeyħleri pamuķdan düzülmiş şįre teşbįh eyledi. YaǾnį ol keźźāb muķallidler 

şįrān-ı ŧarįķat olan merdān-ı Ħudā (31) śūretini urınup ve lisānların anlara uydurup 

cemǾ-i dünyā içün envāǾ-i telbįsāt iderler. MaǾa hāźā dil-i efsürdeleri kilāb ve źi’āba 

beñzer. Gülşen:  

(32) Ŧışına giydiler köhne palāsı 

İçi ŧopŧoludur teñri belāsı  

Ķabāĥatlar śalarlar mülk ü māle 

Ki ķoya ħalķ anı kendüler ile 

(33) Śalātı dāne śavmı dām iderler  

Bunuñla ħalķ göñlin rām iderler 

Dimāġın dilin il içün ķurıdır 

Yimez içmez vü bidǾatler durıdır 

(34) Giçerler śadra śayrular gibi hep 

Başı aşaġı eyrüler gibi hep 

Zinālar gizlü gözi şįşesinde 

Olubdur Ǿizz u cāh endįşesinde 

(35) Dimāġında ŧolu kibr u riyāset 

Mürāyįliķdurur fikri, riyāset 

Veraǿ ehli gibidür ħalķ içinde  

Velį dįn yıķıcıdur delķ içinde 

(36) Bularuñ içi ŧaşı bir degüldür 

Bular cāhildür ehl-i sır degüldür 

Diridür nefsi cānları ölüpdür 

Buları iki sarħoşluķ sarħoşluķ alupdur 
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(37) Biri bu kim śıķarlar nefs temrin  

Hevesden nūş iderler cehl ħamrin 

İkinci bunları esrütdi dįni 

Üçüncü dünyedür bunlara dünyį  

(38) kimi şiblį dirilür kimi mıśrį 

Kimi kerħį dirilür kimi baśrį 

Kimi daǿvā ķılur nūr-ı kerāmet 

Kimisi ġayb söyler bį-nedāmet 

(39) Ķarañu içleri ķalbi füsürde 

Bular beñzedi ķoyun başlı ķurda 

Buların źemmi maǿśiyet degüldür 

Mefācir ġıybeti ġıybet degüldür 

(40) Velį gerçek olur yalancı olmaz 

Göñülden bay olan dilenci olmaz 

Olupdur bunlaruñ nefsi müselmān  

Ķamu ķavli vü fiǿli dįn u įmān 

(41) Ġarażdan şübheden pāk u muŧahher 

İçi vü ŧaşı şerǿiyle münevver 

Ĥaķ anı ķullara eyler vesįle 

Ki raĥmet ide ħalķa anuñ ile 

 

[63a] (1) śaķın nā-ehl ile hem-śoĥbet olma 

Bularuñ ile murdār olup ölme  

Gerek kim ola sende śıdķ u iħlāś 

Dilerseñ kim olasın bende-i ħāś 
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(2) neŝr: ve Meśābįĥ’uñ sümǾa ve riyā bābında bu ĥadįŝ-i şerįfi ebū-hüreyre 

rađıyallāhu Ǿanĥdan rivāyet ider: ( یخرج فی ا خر الزّمان رجاٌل 3قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلّم ) یحتلون
( ا خر الحدیث صدق رسول الله صلی 4الّدنیا بالّدین یلبسون جلود الفان من اللیّن السنتهم احلی من الّسکر و قلوبهم قلوب الّذیاب الی )

  1467الله علیه و سلّم.

İmdi ĥaķķı bāŧıldan farķ itmeyen bį-idrāk ve bį-temyįzler  

  بو مسیلم رآ لقب آحمد کنند [326-2]

Bū müseyleme-i (5) keźźābıñ nübüvvetde eyledügi iddiǾā’-i kāźibine firįfte 

olup ol bāŧıla ĥāşā nebį iǾtiķād iderler. YaǾnį ĥażret-i Mevlānā maĥż riyā ve sümǾa 

ile li-ecli’l- (6) ekl taġyįr-i şekl iden mürāǾį ve muķallid ve müddaǾį ve keźźābları 

müseyleme-i keźźāb’a teşbįh iderler. Zįrā müddaǾį-i lāf-zenler daħı kendülerini velį 

Ǿalāmetleriyle muǾallem idüp (7) ħalķı śayd içün śūret-i śalāĥda görinürler ammā ne 

fāyide.  
  بو مسیلم رآ لقب کذآب ماند [327-1]

Ǿāķıbet Bū-Müseylem’üñ laķabı keźźāb ķaldı,  

 مر محمد رآ آولو آلالباب ماند [327-2] (8)

Ve ĥażret-i Muĥammed resūlullāh Ǿaleyhi śalevātullāhuñ taĥķįķan laķab-ı 

şerįfleri ulu’l-elbāb ķaldı. Ulu’l-elbāb Ǿaķıllar (9) śāĥibleri dimekdir. Ĥażret-i Faħr-i 

Kāyināt Ǿaleyhi efđali’t-taĥiyyātuñ Ǿaķl-ı şerįfi lā-yuǾadd ve lā-yuĥśā olmaġla ŧarįķa-

i vāĥidün ke’l-elf üzre menzile-i cemǾa tenezįl olunup (10) ulu’l-elbāb dinildi. Ve 

daħı 1468انا من نور الله والانبیا من نوری و اول ما خلق الله روحی و اول ما خلق الله نوری و اول ما خلق الله العقل  feĥvā-yı 

şerįfi (11) üzre enbiyā ve evliyā ve mecmūǾ-ı kāyinātuñ ervāĥ ve Ǿuķūlı rūĥ ve Ǿaķl-ı 

ĥażret-i Faħr-i Kāyināt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalevātdan ifāża olunmaġla ulu’l-elbāb 

buyurldı. (12) ǾAŧŧār:  

 وجود مصطفی نور خدا بود
 از ا ن او پیشوای انبیا بود

 طفیل اوست اینجا هر چه بینی

                                                
1467 Hz peygamber şöyle buyurmuştur: Ahir zamanda dünyayı din ile elde eden kişiler çıkar, fani 
tenlere yumuşak şeyler giydirirler. Dilleri şekerden tatlıdır kalpleri kurtların kalpleri gibidir. 
1468 Ben Allah’ın nurundanım enbiya da benim nurumdandır. Allah’ın ilk yarattığı benim ruhumdur. 
Allah’ın ilk yarattığı benim nurumdur. Allah’ın ilk yarattığı akıldır. 
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صاحب یقینیمبین جز او اگر   

 اگر نه نور او بودی در افلاک (13)
 کجا این منزلت دیدی کف خاک

 ز نور اوست عرش و فرش و کرسی
 چه کّروبی چه روحانی چه قدسی

 محمد نور ذاتست از نمودار (14)
 میان انبیا او صاحب اسرار

 طلبکار تو می بینم دو عالم
 تمامت انبیای ما تقّدم

بودندهمه در تو چنان مشتاق  (15)  
 که در تو نور کلّی طاق بودند

 تمامت اولیا از تو شنیدند
 کرامات و ولایت کز تو دیدند

 تمامت سالکاِن راه دیده (16)
 شدند از مهر رویت سر بریده

 تمامت واصلان در عین دیدار
 شدند اینجایگه از تو پدیدار

 زهی در جمله تو بنموده دیدار (17)
 عیان در جان و صورت ناپدیدار

ا جان در ره احمد برافشاندل  
1469در ا خر در پی اش بی شک سر افشان   

                                                
1469 Mustafâ’nın varlığı Allah’ın nuru idi. Bu yüzden o, peygamberlerin önderi idi. Burada ne 
görürsen, varlığı ona bağlıdır. Yakîn sahibi isen ondan başkasını görmezsin. Feleklerde onun nuru 
olmasaydı, toprak bu kadar saygınlığı kazanır mıydı ki? Arş, ferş ve kürsi, kerrubi, ruhâni ve kudsi, 
onun nurundandır. Muhammed zâtın nûrunun göstergesidir ve peygamberler arasında o, sırlar 
sahibidir. İki dünyayı ve önceki tüm peygamberleri sana borçlu görüyorum. Herkes öylesine sana 
müştak idi ki senin nurunda bükülmüşlerdi. Tüm evliya senden gördükleri kerametler ve velayetleri 
senden duydular. Tüm yola çıkmış salikler yüzünün güneşini görünce başlarından vazgeçtiler. Tüm 
vasiller visal halinde bu makamlarını senden buldular. Hepsinde sen görünmüşsün, canlarında ıyansın 



 

608 

(18) Der beyān-ı ķıśśa-i müseyleme-i keźźāb ve baǾzı erbāb-ı ridde 

MaǾlūm ola ki erbāb-ı tefsįr müseyleme-i keźźāb ve ehl-i riddenüñ aĥvālini 

sūre-i Māyide’de bu āyet-i (19) kerįmenüñ tefsįrinde beyān buyurmışlardur: Ķālallāh 

teǾālā:  ة  َعَلى الَْكافِرٖينَ ( 20)نَُه اَِذلَّة  َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمنُوا َمْن َيْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ٖدينِٖه فََسْوَف َياْتِى اللُّٰه بَِقْوم  يُِحبُُّهْم َويُِحبُّو  َعَلى الُْمْؤِمٖنيَن اَِعزَّ
1470ِسٌع َعٖليمٌ يَُجاِهُدوَن ٖفى َسٖبيِل اللِّٰه َوَلا َيَخافُوَن لَْوَمَة َلائِم  ٰذلَِك فَْضُل اللِّٰه يُْؤٖتيِه َمْن َيَشاءُ َواللُّٰه َوا  MaǾālimü’t-tenzįl’de (21) 

masŧūrdur ki الله علیه و سلّم فاخبر انّه سیئاتی  قال الحسن علم الله عّز و جّل اّن قواً یرجعون عن الاسلام بعد الموت نّبیّهم صلی
1471بقوم یحبّهم و یحبّونه.  (22) Pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ĥāl-i müstaķbeleden bu āyet-i 

kerįme ile ķable’l-vuķūǾ ħaber virmişdür. YaǾnį yā şunlar ki įmān getürdiler sizden 

baǾżıñız dįninden rücūǾ idüp (23) mürtedd olursa Ǿan ķarįb Allāh sübĥānehu ve 

teǾālā bir ķavm getürür ki Allāh ol ķavmi sever ve ol ķavim daħı allāh’ı severler. 

Ancılayın ķavim ki müǿminler cānibine (24) erriķā ve ruĥemādur. YaǾnį müǿminlere 

kemāl-i tevāżuǾ ve meskenet iderler. Ĥüsn-i ħulķları bir mertebededür ki vālid 

veledine ve veled vālideynine ve Ǿabd seyyidine tevāżuǾ (25) ve merĥamet itdügi 

gibi bunlar daħı müǿminlere şefķat ve merĥamet üzredürler. Ammā küffār-i ħāk-

sāruñ üzerine eşiddā’ ve ġuležā ve ķavįler ve ġāliblerdür (26) ke-ķavlihi teǾālā:  َاءُ ا ِشدَّ
ارِ رَُحَماءُ َبْيَنُهمْ  1472َعَلى الُْكفَّ  ve ol ķavim ancılayın ķavimdür ki fį sebįl’illāh mücāhede ve cihād 

iderler ve nās anları melāmet itdüklerinde (27) ŧaǾāt-ı Ǿamelinde mücidd ve sāǾį 

olmaķdan münfekk olmayup melāmet-i nāsdan aślā ķorķmazlar ve Ǿubbād-ı 

müǿminįne evśāf-ı seniyye-i mezbūre Ĥaķ tebāreke (28) ve teǾālānuñ maĥż fażl u 

iĥśānıdur, Ǿibādından diledügüne iĥsān ve Ǿināyet ve tevfįķ u hidāyet ider. Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālānuñ fażl u iĥsānı vāsiǾ (29) ve bį-nihāyetdür ve iĥsānına lāyıķ 

olan ķullarını bilür. ǾAlįm ve dānā ve ĥayy ve tüvānā’dur. İmām ǾAlįyyibni ebį Ŧālib 

kerremallāhu vechehu ve Ĥasan ve Ķatāde rađiyallāhu Ǿanhum (30) evśāf-ı mezbūre 

ile muttaśıf olanlar Ebūbekri’ś-Śıdįķ rađiyallāhu Ǿanh ve zekātı menǾ iden ehl-i ridde 

ile muķātele eyleyen aśĥāb-ı Resūlullāh Ǿaleyhi vesellemdür (31) deyü buyurmışlar. 

                                                                                                                                     
ve surette görünmüyorsun. Ey gönül, Ahmed’in yolunda canından geç ve şüphesiz yolun sonunda 
başını feda et.  
1470 Mâide 5/54: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir 
topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, 
kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının 
kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş 
olandır, hakkıyla bilendir. 
1471 El-Hasan şöyle demiştir: Allah peygamberin vefatından sonra bir kavmin onun dininden 
döneceğini bilirse onların yerine onu seven onun da kendilerini sevdiği yeni bir kavim getireceğini 
haber verir.  
1472 Fetih 48/29: “...Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da 
merhametlidirler…” 
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Bunuñ aślı budur ki ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem dünyā-yı 

fānįden sarā-yı bāķįye riĥalet buyurduķdan śoñra medįne ve mekke ehlinden (32) ve 

Baĥr bin ǾAbdü’l-ķays’dan mā-Ǿadā ŧavāyif-i aǾrābuñ ekŝeri mürtedd oldılar ve 

zekātı menǾ itdiler. Pes Ebūbekri’ś-Śıdįķ anlaruñ ķıtāline Ǿazįmet buyurdı lākin 

aśĥāb-ı (33) Resūlullāh anlar ile muķabeleyi müstaĥsen görmediler ve ĥażret-i ǾÖmer 

rađiyallāhu Ǿanh buyurdı kim “Biz anlar ile nice muķatele eyleyelim? Ĥażret-i 

Resullullāh Ǿaleyhi śalevātullāh (34) buyurmışdur ki 1473ا مرت ا ن ا قاتل الناس حتى يقولوا لا ا له ا لا الله  

pes bu taķdįrce kelime-i şehādet idenlerüñ mālleri ve nefsleri dāħil-i Ǿiśmetdür ve 

fesādlarınuñ (35) suǿāl ve ĥesābuñ yevm-i cezāda Ĥaķ teǾālā ider,” didi. Ĥażret-i 

Ebūbekri’ś-Śıdįķ buyurdılar kim “Şunlar ki şeǾāyir-i islāmiyyeden olan śalāt ve 

zekātuñ (36) mā-beynini farķ ideler lā-cerem ben anlar ile muķātele iderim,” ve 

bilcümle muķatele ve muĥarebeye Ǿazįmet itdiler. Ve İbn-i MesǾūd rađiyallāhu 

Ǿanhdan rivāyet olunur ki (37) gerçi ibtidā ķıtāli kerįh gördük ammā śoñra 

Ebūbekri’ś-Śıdįķ rađiyallāhu Ǿanha medĥ u ŝenā eyledük deyü buyurmışlar. Ķāle 

Ebūbekr bin ǾAyyāş: مولود ا فضل من ا بي بكر رضي الله عنه، لقد قام  يقول; ما ولد بعد النبيين (38) سمعت ا با حصين
1474مقام نبي من الا نبياء في قتال ا هل الرّدة   

Ĥāśıl-ı ķıśśa budur ki, ĥażret-i Resūlullāh (39) Ǿaleyhisselāmuñ ĥāl-i 

ĥayātlarında üç fırķa mürtedd oldılar. Ve fırķa-i mezbūreden birisi benū müdĥac’dur 

ki anlaruñ re’įsi Źü’l-ĥimār Ǿabhele bin KaǾbe’l-ǾAbesį’dür ki laķabı (40) esved’dür. 

Bilād-i Yemen’e müstevlį olup daǾvā-yı nübüvvet eyledi. Pes ĥażret-i Resūl 

Ǿaleyhisselām’a Źü’l-ĥimār’uñ aĥvāli iǾlām olunduķda muǾāź bin cebel rađiyallāhu 

(41) Ǿanhu ve anuñla olan müslimįne mektūb imlā itdürüp Yemen’e irsāl buyurdı ve 

Źü’l-ĥimār ile ķıtāl itmege emr eyledi. Pes emr-i Resūl Ǿaleyhisselāma ümmet-i 

Muĥammed [63b] (1) cān u dilden imtiŝāl idüp Fįrūz Deylemį nām merd-i saǾįd 

ĥimār-i lā-yefhem olan Źü’l-ĥimār-ı Esved’i firāşında ħınzįr gibi yaturken boġazın 

śıķup helāk eyledi. (2) Ve İbn-i ǾÖmer rađiyallāhu Ǿanhu rivāyet ider ki ĥażret-i 

Faħr-i Ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme ĥażret-i Cebrā’įl ħaber virüp Źü’l-ĥimār-i 

Esved’üñ ķatlini ķatl olunduġı gicede iǾlām eyledi. (3) Ĥażret daħı aśĥābını Esved-i 

Źü’l-ĥimār’uñ helākiyle tebşįr idüp 1475قتل الاسود البارحة قتله رجل مبارک  deyü buyurdı, “Yā 

                                                
1473 La ilahe illallah diyene kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. (Musannef, IV, s. 43, nr. 9616) 
1474 Ebu Husayn’den şöyle duydum: Peygamberlerden sonra doğanlar içinde Ebu Bekir’den daha 
faziletlisi yoktur. O ehl-i riddetle olan savaşında enbiyadan bir nebi gibi idi. 
1475 Dün gece arslan öldü. Onu mübarek bir adam öldürdü. 
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resūlallāh Ǿaleyke śalevātullāhi (4) ol recül kimdür?” deyü suǿāl itdiler, 1476هو فیروز فاز فیروز  

deyü buyurdılar. Ve ĥażret-i mebdeǿ-i mevcūdāt ol gicenüñ irtesi riĥlet buyurdılar, 

śallallāhu Ǿaleyhi (5) ve ālihi ve śaĥbehu ecmaǾįn. BaǾdehu Źü’l-ĥimār-i Esved-i 

ǾAbesį’nüñ ķatli ħaberi medįne-i münevvereye āħir-i rebįǾu’l-āħirde vāśıl oldı.  

Ve firķa-i ŝāniye-i mürtedde benū żįǾa’dur ve anlaruñ (6) re’įsleri Bū 

Müseyleme-i Keźźāb’dur, ol daħı ĥażretüñ ĥāl-i ĥayātında daǾvā-yı nübüvvet idüp 

ĥāşā kendüyi ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām ile nübüvvetde şerįk zuǾm eyledi (7) ve 

ĥużūr-ı Resūlullāĥ Ǿaleyhisselāma iki kimesne ile bu vechle mektūb gönderdi. Śūret-i 

mektūb:  

1477( نصف لی و نصفها لک8من مسیلمة رسول الله الی محمد رسول الله، اّما بعد، فاّن الارض )   

Pes ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem Ǿaleyhisselām mektūb ile gelen iki şaħśa ħiŧāb 

idüp buyurdılar ki eger elçiler ķatlden menǾ olınmaya idi şimdi (9) ikiñüzüñ daħı 

boynın urardum ve emr eyledi Müseyleme-i Keźźāb’a bu vechle cevāb yazdılar: 

Śūret-i mektūb-ı şerįf-i risālet-penāh:  

1478ا ِنَّ اْلاَرَْض لِلَِّه يُورِثَُها َمن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاقَِبةُ لِْلُمتَِّقينَ مسیلمة الکّذاب، اّما بعد، ف( 10من محمد رسول الله الی )   

Śoñra çoķ zamān giçmedin ĥażrete Ecel irişüp intiķāl (11) buyurdı ve 

Ebūbekri’ś-Śıdįķ Ħālid bin Velįd’i ceyş-i keŝįr ile Müseyleme-i Keźźāb üzerine 

gönderüp muĥarebe-i Ǿažįme olup bilāħire Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (12) ol ħabįŝi 

ĥażret-i Ĥamza’ya şerbet-i şehādet nūş itdüren Vaĥşį’nüñ elinde helāk eyledi. Ve 

Vaĥşį Müseyleme-i Keźźāb’ı ķatl itdikde ( فی الجاهلیّة و شّر النّ 13قتلت خیرالنّاس )1479اس فی الاسلام  

didi.  

Ve mürtedd olan firķa-i ŝāliŝe Benū Esad’dur ve re’įsleri Ŧulayĥa bin 

Ħuveylid’dür ve daǾvā-yı nübüvvet idenlerden (14) ibtidā muķatele eyleyen ŧulayĥa 

bin Ħuveylid’dir. Ebūbekri’ś-Śıdįķ rađıyallahu Ǿanh Ħālid bin Velįd’i aña irsāl idüp 

ķıtāl-i şedįdden śoñra Ŧulayĥa firār idüp (15) baǾdehu tāyib olup tekrār İslām’a 

gelmişdür. Elĥāśıl ĥażret vefāt itdüklerinden śoñra Selemā Bint-i Mālik bin 

Ĥuźeyfeti’l-bedr ve Ŧavāyif-i ǾArab’dan ǾAŧfān (16) ve Hevāzin ve Süleyme ve Esed 

ve Ŧay ķabįlelerinden Niçesi ŧarįķ-ı đalāle düşüp mürtedd oldılar. Aśĥāb-ı Resūl 

                                                
1476 O Feyrûz’dur. Kurtuldu Feyrûz. 
1477 Allah’ın rasulü Müseyleme’den Allah’ın rasulü Muhammed’e: yer yüzünün yarısı senin yarısı ise 
benimdir. 
1478 Allah’ın resûlü Muhammed’den Müseyleme-i Kezzâb’a, “Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona, 
kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır” (A’raf 7/128) 
1479 İnsanların en iyilerini cahiliyede en kötülerini de İslam devrinde öldürdüm. 
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Ǿaleyhisselām her birinüñ üzerine ġazā idüp (17) Ebūbekr-i Śıddįķ’uñ zamān-ı 

ħilāfetlerinde cümlesin helāk idüp manśūr u mužaffer olmışlardur ve şehr-i Mūśıl’da 

sākin ŧāyife-i Naśārā’dan daħı Secāĥ nām (18) bir Ǿavret daǾvā-yı nübüvvet idüp 

ķıśśa-i ġarįbesi vardur. Müseyleme-i Keźźāb ile bir yirde cemǾ olup bilā-mehrin 

anuñla cemǾ olmışlardur. BaǾżı ehl-i tevārįħ (19) ol Ǿavret śoñra tāyibe olup İslām’a 

geldi dimişler. Tafśįlin isteyen kütüb-i tevārįħe mürācaǾat eylesün.  

İmdi ey müstemiǾ-i mütanaśśıĥ! MaǾlūm ola ki bu ķadar (20) đalālet ve 

ŧuġyān ve küfr u Ǿiśyāna bāǾiŝ u bādį ĥubb-i riyāset ve beyne’n-nās şöhret bulmaķ 

arzū itdükleri olmışdur. Pes lā-cerem daǾvā-yı riyāset (21) ve ĥubb u cāh ile 

kendülerde liyāķat yoġ-iken beyhūde yire kerāmet ve velāyet śatup dįnlerin dünyāya 

tebdįl eyleyen žālimler daħı Ǿāķıbetü’l-emr (22) śıfat-ı şeyŧāniye ile helāk olmak 

muķarrerdür. Nažm:  

 به فعل بد مرو نیکی گزین تو
 بجز نیکوئی اینجاگه مبین تو

بین و نیکی هم ز خود بین بد از خود  
 درون جان و دل نور اََحد بین (23) 

 منی را دور کن من من مگو تو
 منی را کم شمر هم از منی تو

 منی شیطان سزد تو ا دمی هان
 از ا ن دم ا دمی تو ا دمی هان (24)

 بترس از حق بقدر خود دمی زن
1480که هرگز می نباشد مرد چون زن  

neŝr: Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnānuñ (25) muĥaķķıķ olan 

merd-i kāmilleri şerāb-ı ŧahūra ve muķallid ve müzevvirleri ħamr-i murdāra teşbįh 

idüp buyururlar ki  

 آ ن شرآب حق ختامش مشک ناب [328-1]

                                                
1480 Kötü işler yapma, iyilik yap. Burada iyilikten başka bir şey görme. İyiliği de kötülüğü de 
kendinden gör, can ve gönül içinde Allah’ın nurunu gör. Benliği uzaklaştır, ben ben deme. Benliğe 
değer verme. Benlikten bahsetmek şeytana yakışır, oysa ki sen insansın. Unutma ki sen insansın. 
Hak’tan kork, kendi kıymetini bil. Erkek ile kadın hiç bir olur mu? (Cevherüzzât) 
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Ol mürşidān-ı (26) ĥaķķānį ve Ǿārifān-ı rabbānį şerāb-ı nābdur ki Ǿāķıbet ve 

ħātimesi müşk-i nābdur ve bunlara göñül virüp dest-i himmetlerinden nūş-ı cān-ı 

bāde-i muĥabbet (27) eyleyenlerüñ daħı ħātimesi saǾādet-i ebedį ile kāmiyāb 

olmaķdur,  

    باده رآ ختمش بود گند و عذآب [328-2]

Ol muķallid ve dūnlaruñ nūş itdügi bāde-i ġurūr (28) ve Ǿiśyān ve şerāb-ı 

ĥubb-i dünyā ve bevl-i şeyŧāndur ve ħātimesi feżāĥat ve şenāǾat ve Ǿāķıbeti đalālet ve 

Ǿuķūbetdür ve bunlar meşrebinden şārib olan (29) muħtellu’d-dimāġlaruñ ġāyetleri 

źillet ve nedāmet ve nihāyetleri reźālet ve ħabāŝetdür.  

Nitekim ĥażret-i Mevlānā bu maķūle mekkār ve ĥįle-kirdāruñ aĥvālini gūş-ı 

(30) hūşı olan ŧāliblere işǾār içün cuhūdlar şāhı olan ħod-bįn ve bed-kāruñ Ǿįsevįlere 

inkārın ve anuñ vezįri olan İblįs u mekkār (31) ve sitem-kār u ġaddāruñ śūret-i 

ĥaķdan eyledügi şeyŧaneti ve anı mürşid ittiħāź eyleyen erbāb-ı ġabāvet ve aśĥāb-ı 

belāheti beyān ve taĥrįr ve Ǿāķıbet-i (32) kārları neye müncerr olduġın teźkār ve 

taķrįr buyurup ŧālib u Ǿāşıķ ve Ĥaķ yolunda śādıķ olanlara dürr ü elmāsdan mü’ellef 

mengūş-ı gūş-ı (33) hūş olacaķ bir ĥikāyet iderler.  

ملت خود کشت آز بهر تعصب  دآستان پادشاه جهود که نصرآنیان رآ می  

Cehūd pādişāhının ĥikāyesi (34) beyānındadur ki kendü milletinüñ kemāl-i 

taǾaśśubundan ötüri naśrānįleri helāk ider idi.  

  بود شاهی در جهودآن ظلم ساز [329-1]

Cehūdlerde žulm-sāz ve sitem-kār (35) bir pādişāh var idi,  

  دشمن عیسی و نصرآنی گدآز [329-2]

ǾĮsā’nuñ düşmanı ve Naśrānį iridici yaǾnį helāk idici idi.  

  عهد عیسی بود و نوبت آ ن آو [330-1]

(36) Ol cehūduñ salŧanatınuñ zamānı ǾĮsā rūĥullāhuñ Ǿaĥdi ve nevbet-i 

nubüvvet anuñ ānı idi, yaǾnį ǾĮsā Ǿaleyhisselāma maħśūś idi,  

  جان موسی آو و موسی جان آو [330-2]
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(37) Ĥaķįķatde ħod o Mūsā’nuñ cānı ve Mūsā daħı anuñ cānı idi, zįrā Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālānuñ ikisi daħı resūlleri olup  1481رُُسلِهٖ َلا نَُفرُِّق َبيَْن اََحد  ِمْن  (38) āyet-i kerįmesi 

feĥvāsınca ĥaķįķat ve nūr-ı nübüvvetleri muķteżāsınca aślā farķları olmayup lākin 

her birinüñ vücūd-ı şerįfleri ol şems-i eĥadiyyetü’ź-źāt (39) nūrınuñ burcları 

meŝābesinde olup iħtilāfāt-ı burūc ile ĥükm-i āfitāb muħtelif olduġı gibi bi-ĥasebi’l-

merātib enbiyā daħı Ǿilm u fażįletde birbirlerinden efđal (40) olmaları muķarrerdür, 

kemā ķāle teǾālā:   ْلَنا َبْعَضُهْم َعلٰى َبْعض 1482تِْلَك الرُُّسُل فَضَّ  pes iķtiżā-yı mürūr-ı ezmān ve aǾśār ile 

aĥkām-ı şerāyiǾde olan teġāyur-i (41) śūrį enbiyā Ǿaleyhimü’s-selāmuñ ittiĥād-ı 

maǾnevįlerini münāfį degil iken,  

 شاه آحول کرد در رآه خدآ [331]

آ ن دو دمساز خدآیی رآ جدآ   

[64a] (1) Şāh-ı aĥvel rāh-ı Ħudā’da ol Ħudā’ya mensūb olan iki dem-sāzı 

cüdā eyledi. YaǾnį ŧarįķ-ı Ĥaķ’da ve emr-i daǾvetde birbirine muvāfıķ iki peyġāmberi 

ke-nefsin vāĥidetin (2) bilmeyüp biri iki gören aĥvel şāh ittiĥād-ı 

maǾneviyyelerinden bį-şuǾūr olmaġla birbirlerinden dūr Ǿadd eyleyüp mā-beynlerin 

tefrįķ ve libās-ı dįn u dünyāsını (3) temzįķ eyledi. Ve şāh-ı aĥvel biri iki gördügün 

tefhįm üçün bir şākird-i aĥvel ile üstāduñ ķıśśaśını Ǿalā-ŧarįķi’t-temŝįl įrād idüp 

buyururlar:  

 گفت آستاد آحولی رآ کاندر آ   [332-1] (4)

Meŝelā bir üstād bir aĥvele ayıtdı ki içerü gel,  

 رو برون آ ر آز وثاق آ ن شیشه رآ [332-2]

Yüri ħāneden ol şįşeyi ŧaşra getür. (5) Pes şākird-i aĥvel ħāneden içerü girüp 

şįşeye nažar itdikde iki göründi, pes aĥvel tereddüt idüp 

 گفت آحول ز آن دو شیشه من کدآم [333-1]

Aĥvel ayıtdı: (6) ol iki şįşeden ben ķanķısını,  

رم بکن شرح تمام [333-2]    پیش تو آ 

                                                
1481 Bakara 2/286: “...Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz…” 
1482 Bakara 2/253: “İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık…”  
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Senüñ öñüne getürem? tamām şerĥ u beyān eyle,  

   گفت آستاد آ ن دو شیشه نیست رو  [334-1]

Üstād ayıtdı: (7) ol şįşe iki degüldür, yüri,  

   آحولی بگذآر و آفزون بین مشو  [334-2]

Şaşılıġı ķo ve ziyāde görici olma.  

 گفت آی آستا مرآ طعنه مزن [335-1]

Aĥvel ayıtdı: Ey usta baña ŧaǾne (8) urma, şįşe taĥķįķ ikidür,  

 گفت آستا ز آن دو یک رآ در شکن [335-2]

Üstād ayıtdı: İki şįşeden birini kesr u şikest eyle.  

 شیشه یک بود و به چشمش دو نمود [336-1]

(9) Şįşe ise ĥaķįķatde bir idi lākin çeşm-i aĥvele iki göründi,  

 چون شکست آو شیشه ی دیگر نبود [336-2]

Çün ki aĥvel şįşeyi iki ķıyās ile birini ķırdı (10) ol birisi daħı nābūd oldı, 

zįrā evvelden daħı yoġ-idi.  

 چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم [337-1]

Çün ki şākird-i aĥvel birisini śıdı ol birisi daħı (11) gözinden ġāyib oldı.  

   مرد آحول گردد آز میلان خشم [337-2]

Pes insānuñ dįde-i ĥaķ-bįni ħışm u ġażab sebebi ile aĥvel olup biri iki görür, 

nitekim (12) pādişāh-ı cehūduñ dįde-i baśįreti aĥvel idi ve aĥvel žāhirde olan şįşeyi 

bir iken iki gördügi gibi pādişāh-ı cehūd daħı ĥaķįķat-ı enbiyā mütteĥid iken (13) iki 

görüp birbirinden farķ eyledi. Pes baśar-ı baśįretüñ aĥvel olmasına bāǾiŝ ne maķūle 

ħaślet-i seyyiǿe olduġın taĥķįķan şirūǾ idüp buyururlar ki  

م و شهوت مرد رآ آحول کندخش [338-1] (14)  

Ġażab ve şehvet merdi aĥvel ider ve ĥaķķı bāŧıldan farķ idemez olur.  

 ز آستقامت روح رآ مبدل کند [338-2]
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Rūĥı istiķāmetden (15) tebdįl u taĥvįl eyler yaǾnį ķuvvet-i ġażabiyye ve 

şehvāniyye dįde-i ĥaķ-bįni ħįrelendürüp Ǿadālet ve istiķāmetden sāķıŧ idüp ĥaķķa 

meyl itmekden ve ĥaķįķat-bįn (16) olmaķdan maĥrūm ve dūr ider.  

ید هنر پوشیده شد [339-1]  چون غرض آ 

Çün ġareż gele hüner pūşįde oldı,  

 صد حجاب آز دل به سوی دیده شد [339-2]

Göñülden göz cānibine (17) yüz perde oldı yaǾnį göñle ġareż perdesi 

çekildikden śoñra hüner-mendden śad hezār hünerler daħı žāhir olsa nažar-ı erbāb-ı 

aġrāż ķatında anuñ cümle (18) hünerleri pūşįde olup belki hünerleri Ǿayb görinür. 

Beyt:  

  ز صاحب غرض تا سخن نشنوی
1483شیمان شویکه گر بشنوی خود پ  

Neŝr: EǾizzeden birine (19) suǿāl olunmış ki Ǿabd ile Rabb beyninde yetmiş 

biñ ĥicāb nedür? buyurmışlar ki Ǿāşıķ müşāhede-i cemālden maĥcūb olduķdan śoñra 

ĥicāb gerek yüz biñ (20) olmış gerek śoġan zarı olmış. Beyt:  

Bir ķıla ķılma nažar ķalma girü 

Yoħsa baġlar yolını senüñ o ķıl!  

Beyt:  

  هر که او را دیده ی احول بود
1484در دو عالم کار او مهمل بود (21)  

Neŝr: Pādişāh-ı cehūduñ ġareż ve naħvet ve ġażab ve şehveti çeşm-i bį-

nūrın aĥvel idüp Ǿįsāya ve ümmetine envāǾ-ı Ǿadāvet (22) ve ihrāķ-ı dimā’-i 

müslimįne ķaśd u Ǿazįmet eyledi.  

 چون دهد قاضی به دل رشوت قرآر [340-1]

Çün ki ķāđįye ĥubb-ı ĥuŧām-ı dünyeviyye ve aġrāż-ı nefsāniyye ġālib (23) 

olup ķalbinde rüşvete ķarār vire, 

                                                
1483 Bostan, Sadi: Sakın ha garazlı olanın sözünü dinleme; dinler isen pişman olursun. 
1484 Gözü şaşı olanın işi iki cihanda da boş ve yaştır! 
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 کی شناسد ظالم آز مظلوم زآر [340-2]

Zār u nezār mažlūmdan žālim-i bed-kirdārı ķaçan añlar? Belki ġareż-ı fāsid 

ve ŧamaǾ-ı kāsidine (24) tābiǾ olup 1485َوَلا تَْرَكنُوا اِلَى الَّٖذيَن َظَلُموا  ķavl-i kerįminden ķalb-i 

efsürdesi maħtūm olmaġla ŧaraf-ı žālime meyl ü muĥabbet ve muǾāvenet ve 

müžāhiret ider. Pes, 

 شاه آز حقد جهودآنه چنان [341-1] (25)

Şāh-ı cehūd ĥıķd-i cehūdāne ve ĥased-i iblįsānesinden  

   گشت آحول کالامان یا رب آمان [341-2]

Ancılayın aĥvel oldı ki (26) el-emān yā rabbį el-emān!  

 صد هزآرآن مومن مظلوم کشت [342-1]

Ol Ǿanūd u cehūd ve laǾįn u merdūd yüz biñ müǿmin-i mažlūmı bį-günāh 

ķatl eyledi,  

   که پناهم دین موسی رآ و پشت [342-2] (27)

Bu iǾtiķād üzerine ki dįn-i Mūsā’nuñ muǾįn u penāhiyem ve ĥāfıž u 

žahįriyem. Nažm: 

 حسد دور افکند مرد از ره حق
 کجا باشد دل او ا گه حق (28)

 حسد گر بر نهادت رخ نماید
دینت در ربایدنمود عقل و   

 حسد دور افکند از جوهر پاک
 حسد گرداندت در جهل ناپاک (29)

 حسد دور افکند مرد از خداوند
 ز من بشنو تو ای اسرار وین پند

 حسد هرگز مبر بر هیچکس تو

                                                
1485 Hud 11/23: “Zulmedenlere meyletmeyin…” 
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 نمانی همچو شیطان باز پس تو (30)

 حسد هرگز مبر با هیِچ دنیا
1486عقبیهوگرنه در بلا مانی ب   

ر پادشاه رآآ موختن وزیر مکر م   

(31) Ol cehūd pādişāhınuñ şeyŧān-śıfat olan vezįr-i pür-tezvįri pādişāha mekr 

u ĥįle eylemesinüñ taǾlįmi beyānındadur:  

ده  آو وزیری دآشت رهزن عشوه [343-1]  

(32) Ol pādişāh yol urici, Ǿişve virici, mekr u ĥįle yolların bilici bir vezįr 

ŧutardı.  

   کاو بر آ ب آز مکر بر بستی گره [343-2]

Ki ol vezįr mekr u ĥįleden (33) śu üzerine dügüm baġlar idi. YaǾnį bir vech-

le mekkār ve ħudǾa-kār idi ki āb-ı revānı cereyān itmekden ĥįlesi ile alıķor idi. Bir 

gölge (34) ĥarāmįsi ve ehl-i Ĥaķķ’uñ yolın urıcı tezvįrinde mudaķıķ bir münāfıķ idi.  

 گفت ترسایان پناه جان کنند [344-1]

Vezįr-i pür-tezvįr ayıtdı tersālar cānın (35) śaķlarlar ve ölmekden ķorķarlar, 

lā-cerem,  

آز ملک پنهان کنند دین خود رآ [344-2]  

Kendü dįnlerin pādişāhdan pinhān iderler. İmdi ey pādişāh, (36)  

 کم کش آیشان رآ که کشتن سود نیست [345-1]

Anları ķatl itme zįrā ķatl itmegüñ fāyidesi yoķdur,  

   دین ندآرد بوی، مشک و عود نیست [345-2]

Dįn bir emr-i bāŧınįdür, (37) ķoħusu yoķdur, müşk u Ǿūd degildür.  

                                                
1486 Haset eri Hakk’ın yolundan uzaklaştırır. Haset edenin kalbi hiç Hak’tan haberdar olur mu? Haset 
sende ortaya çıkarsa aklını ve dinini çalar. Haset seni temiz cevherden uzağa atar ve seni kirli cehle 
atar. Haset eri Tanrı’dan uzaklaştırır; sen bu sırrı ve nasihatı benden dinlemiş ol: asla kimseye haset 
etme ta ki şeytan gibi uzakta kalmayasın. Dünyanın hiçine asla haset etme yoksa ahirette bela içine 
kalırsın. (Cehverüzzât) 
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 سر پنهان آست آندر صد غلاف [346-1]

Dįn ġılāf içinde maĥfūž sırr-ı pinhānįdür,  

  ظاهرش با تو چو تو باطن خلاف [346-2]

(38) Anlaruñ žāhiri senüñle senüñ gibidür lākin bāŧınları ħilāfdur yaǾnį ķatl 

ħavfinden tebdįl-i şekl idüp cehūdāne görinürlerse daħı bāŧınlarında (39) 

naśrānįlerdür yāħud anlaruñ žāhiri senüñledür, bāŧınları senüñ bāŧınuñ gibi 

muħālifdür. MaǾnā-yı evvel evlā fehm olınur.  

 شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست [347-1]

(40) Şāh vezįre “Pes buña tedbįr nedür? Söyle,” didi.  

   ی آ ن مکر و آن تزویر چیست  چاره [347-2]

“Ol mekr u tezvįrüñ çāresi nedür ki,  

   تا نماند در جهان نصرآنیی [348-1]

(41) Tā cihānda bir naśrānį ķalmıya, bir vech-le nā-būd ola ki,  

   نی هویدآ دین و نی پنهانیی [348-2]

Ne dįni āşikāre ve ne dįni pinhān, elĥāśıl muķteżā-yı [64b] (1) ŧabǾ ve niyyet 

ve müntehā-yı fikr ve emniyyetim üzre cihānda dįnin śaķlar ve ižhār ider bir naśrānį 

ķalmayup ķatl-i Ǿām ola.  

 گفت آی شه گوش و دستم رآ ببر [349-1]

(2) Vezįr ayıtdı: “Ey pādişāh benüm dest u gūşımı ķaŧǾ eyle,  

آم بشکاف و لب در حکم مر  بینی [349-2]  

Telħ ve mür ĥükm eylemekde burnımı ve ŧuŧaġumı yar.” “der ĥükm-i mür 

-de birķaç maǾnā (3) tecvįz itmişler. Bir maǾnā mür emere, ye’mürden śįġa”(در حکم مر)

i emr olup burnımı veyā ŧuŧaġumı yarup bu maķūle ĥaķāret eyle ki ĥalķ içinde 

ĥükmde emr eyle veyāħud (4) merre yemürrüden olup burnımı yar ve lebimi ĥükmde 

mürūr eyle, yaǾnį icrā-yı ĥükm eyle veyāħud maǾnā-yı evvel üzre mür telħ 

maǾnāsına olup ke’ennehu ġażab-ı tāmm ile baña (5) ħışm ve acı ĥükm eyle dimek 
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ola. ammā vezįr-i pür-tezvįrüñ maķśūdı telbįs olmaġla baña bir ġażāb-ı telħ ve ĥükm-

i merr eyle ki ħalķ anı śıdķa ĥaml itsünler dimek murād (6) eyledügi vechdür fehm 

olunur, lākin üçi daħı cāyizdür.  

 بعد آز آ ن در زیر دآر آ ور مرآ [350-1]

Bu siyāsetden śoñra beni dār aġacı dibine getür ve śalb eylemek (7) emr 

eyle. 

گر مرآ  تا بخوآهد یک شفاعت [350-2]   

Tā bir şefāǾat idici beni dilek idüp śalb olunmaķdan ħalāś eylesün. Ammā  

  بر منادی گاه کن آین کار تو [351-1]

(8) Sen bu işi nidā idecek yirde eyle,  

  بر سر رآهی که باشد چار سو [351-2]

Bir yol başında ki çār-sū ve mecmaǾ-ı nās olup herkes baña olan ĥaķāretden 

(9) ħaber-dār ola ve benüm aĥvālim Ǿāleme münteşir ola.  

 آ ن گهم آز خود برآن تا شهر دور [352-1]

Andan-śoñra beni kendiñden şehr-i baǾįde sür,  

 تا در آندآزم در آیشان شر و شور [352-2]

(10) Tā naśrānįlerüñ beynine şerr u şūr ve fitne ve ġavġā bıraġam ve 

dįnlerine iħtilāl virüp iđlāl idem. Zihį şeyŧanat kim ĥuśūl-i ümniyyesi içün (11) 

zuǾm-i fāsidiyle bu Ǿaźābı nefs-i ħabįŝine ŝevāb mülāĥaža idüp envāǾ-i Ǿuķūbete 

giriftār olur. Nefs-i emmāre-i mekkāreden daħı emįn olma ki (12) śūret-i ĥaķda niçe 

mekrūhı müstaĥsen gösterüp rūĥa ġālib olduķda śāĥibini dįn u įmāndan çıķarır, 

ke’ennehu pādişāh ol vezįre didi ki sen bunlara (13) ne maķūle mekr idersin ve ne 

vech-le söz söylersin ki saña iǾtimād ideler? Pes ol vezįr-i pür-tezvįr naśrānįlere 

idecegi mekri pādişāha teķrįr eyledi. 

 تلبیس وزیر با نصاری (14)

آم  پس بگویم من به سر نصرآنی [353-1]  
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Pes naśrānįlere diyeyim ki sırr ile ben naśrānįyim, yaǾnį ħafiyyeten 

derūnumda ǾĮsā’ya (15) įmān getürmişimdür ve sizüñle dįn ķarındaşıyım,  

آم  دآنی  آی خدآی رآز دآن می [353-2]  

Ey Ǿālimü’s-sırru ve’l-ħafiyyāt sen beni bilürsin ki, (16)  

 شاه وآقف گشت آز آیمان من [354-1]

Şāh benüm įmānımdan ve gizlü dįn ŧutmaġımdan vāķıf oldı,  

   وز تعّصب کرد قصد جان من [354-2]

Ve taǾaśśub ve ġażabından (17) şāh benüm cānıma ķaśd eyledi.  

   تا دین ز شه پنهان کنم  1487خوآستم [355-1]

İstedüm ki tā dįni şāhdan pinhān eyleyem,  

   آ ن که دین آوست ظاهر آ ن کنم [355-2]

Ol nesne ki (18) anuñ dįnidür, anı ižhār idem. YaǾnį yehūdiyyet ile görinem 

ammā mümkin olmayup  

 شاه بویی برد آز آسرآر من [356-1]

Şāh benüm esrārımdan bir rāyiĥa iletdi (19) ve derūnumda pinhān olan 

naśrāniyyetim bildi.  

   متهم شد پیش شه گفتار من [356-2]

Benüm sözim şāh ķatında müttehem ve bį-iǾtibār oldı.  

  گفت گفت تو چو در نان سوزن آست [357-1]

(20) pādişāh didi kim senin sözin nān içinde sūzen gibidür ve śūreti nān 

eŝeri helāk-ı cāndur ve 1488من القلب الى القلب روزنة  vefķınca, (21)  

   آز دل من تا دل تو روزن آست [357-2]

                                                
1487 Yazmada: خاستم 
1488 Kalp kalbe karşıdır. 
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Benüm kalbimden senüñ ķalbine pencere vardur ve derūnuñda olan ĥālüñ 

baña nümāyāndur.  

  من آز آ ن روزن بدیدم حال تو [358-1]

(22) Ben o revzenden senüñ ĥālini gördüm ve ĥaķįķat-ı ĥālüñe irdim.  

   حال تو دیدم نوشتم قال تو  [358-2]

Dįde-i baśįretle senüñ ĥālüñi gördüm ve senüñ ķālini (23) dürdüm. BaǾżı 

nüsaħda daħı ننوشم vāķiǾ olmışdur, yaǾnį maķālini işitmezem ve ķabūl-le ıśġā itmezem 

dimekdür.  

آم  گر نبود آز جان عیسی چاره [359-1]   

(24) Eger cān-ı ǾĮsā Ǿaleyhisselāmdan baña meded ü çāre olmıya idi, baǾżı 

nüsaħda گر نبودی vāķiǾ olmışdur, yaǾnį ǾĮsā Ǿaleyhisselāmuñ rūĥāniyyeti benüm 

dermānum (25) olmayaydı,  

      آم  آو جهودآنه بکردی پاره [359-2]

Ol pādişāh beni cehūdāne paralar idi. YaǾnį teraĥĥum itmeyüp pāre pāre 

iderdi ve ben ölmekden ķorķmazam, (26)  

 بهر عیسی جان سپارم سر دهم [360-1]

ǾĮsā’dan Ǿötüri teslįm-i cān ve terk-i ser iderem.  

   صد هزآرآن منتش بر خود نهم [360-2] 

Ve ǾĮsā yolında cān u bāş (27) virmegi kendüme śad hezārān minnet ķorum, 

yaǾnį cānıma minnet bilürem.  

 جان دریغم نیست آز عیسی و لیک [361-1]

ǾĮsā’dan benüm cānum dırįġ degüldür velākin yaǾnį ey naśrānįler (28) ǾĮsā 

yolında cān u baş fedā itmek çünki cānuña minnet ve ĥażret-i ǾĮsā’dan raĥmet 

bilürsin niçün ĥayātdasın diyemesiz zįrā  

    وآقفم بر علم دینش نیک نیک [361-2] 
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(29) ǾĮsā’nuñ dįni Ǿilminde ġāyet mertebe vāķıfam ve uśūl ve fürūǾun ħūb 

bilürem anuñ-çün ölmek istemezem.  

آ مد مرآ کان دین پاک  حیف می [362-1]  

Baña ĥayf u ġadr (30) gelür ki ǾĮsā’nuñ ol pāk dįni, 

   در میان جاهلان گردد هلاک [362-2]

Beyne’l-cühelā żāyiǾ ve helāk ola.  

آیزد رآ و عیسی رآ که ماشکر  [363-1]  

Ĥażret-i Ĥaķķ’a ve ǾĮsā’ya şükr ki biz, (31)  

آیم آ ن کیش حق رآ رهنما  گشته [363-2]  

Ol dįn-i Ĥaķ ve meźheb-i rāste delįl u reh-nümā olmışuz,  

میآ  آز جهود و آز جهودی رسته [364-1]  

Cehūd pādişāhından ve cehūdlardan (32) ve cehūdluķdan ķurtulmışuz,  

میآ  تا به زناری میان رآ بسته [364-2]  

Tā bir zünnār ile miyānumızı baġlamışuz.  

 دور دور عیسی آست آی مردمان [365-1]

Devr Ǿįsā devridür (33) ey merdümān,  

 بشنوید آسرآر کیش آو به جان [365-2]

Anuñ esrār-ı dįnüñ benden işidiñiz ve cān ile ķulaķ ŧutıñız ki size taĥķįķ 

eyleyem. Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu (34) bu ķıśśadan Ǿaceb ķaśdlar itmişdür 

ve ġarįb ĥiśśeler virmişdür. Ĥaķ teǾālā cān ķulaġın güşāde ķılup źevķ-i selįm 

müyesser eyleye. Elĥāśıl cümleden (35) biri erbāb-ı sülūke Ǿažįm tenbįhdür ki śūret-i 

śalāĥda ve delķ içinde dįn yıķıcı niçe žālimler vardur ve bilcümle beher ĥāl taśfiye-i 

derūna kūşiş idüp zinhār ķįl ü ķāl (36) ve envāǾ-i emŝāl ile baĥŝ u cidāl idene firįfte 

olma. Ŧutalım ki Ǿallāme-i Ǿaśr olmış derūnı nā-pāk ve ķalbi ĥubb-i dünyā ile çirk-

nāk olduķdan śoñra Ǿilminden kendüye (37) ne fāyide.  
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İmām Ebū Ĥanįfe rađiyallāhu Ǿanh buyururlar ki: بالعمل فان العلم بلا عمل کالجسد ك علی
1489بلا روح  Elĥaķ Ǿilm Ǿamele maķrūn olmasa śāf olmaz ve her kim Ǿilm-i mücerred ile 

(38) Ǿamel itse Ǿālim olmaz, zįrā Ǿayn-ı hidāyet muķteżį-i mücāhede olduġı gibi 

Ǿayn-ı Ǿilm daħı Ǿameli muķteżį olur. Ve mücāhedesiz müşāhede olmaduġı gibi Ǿilm 

daħı Ǿamelsiz olmaz. (39) Pes Ǿilm oldur ki mūriŝ-i Ǿamel ola. Beyt: 

 خوانش برای دانش و دانش برای دید
1490چون دیده نیست خوانش و دانش برای چیست   

Neŝr: Ĥüccetü’l-İslām İmām Muĥammed-i Ġazzālį İĥyā’u’l-ǾUlūm’da (40) 

buyururlar ki: من حین تصحبح الی كما تقول فی طلب العلم فقال حسن جمیل ولکن انظر الّذی یلزم كفقیل یا مالك سئل مال 
1491حین تمسی فالزمه  yaǾnį ŧaleb-i Ǿilm (41) ĥaķķında ne dirsiz deyü İmām Mālik’den suǿāl 

olunduķda ħūb u cemįldür lākin nažar eyle şuña ki śabāĥladügüñ ĥįnden giceledügüñ 

ĥįne varınca saña lāzımdur [65a] (1) aña mülāzemet eyle. YaǾnį Ǿibādet-i Ħāliķ ve 

Cevād’a müdāvemet ve ķalbüñi mā-sivallāhdan taħliye ķıl dimekdür. Ve daħı  الجدال فی
1492الدین لیس بشئ  buyurmışdur. Ve İmām ŞāfiǾį rađiyallāhu Ǿanh (2) buyururlar ki  اذا رایت
1493عالما یشتغل بالرّخص فلیس یجئ منه شئ  yaǾnį ķaçan bir Ǿālimi teǿvįl ve raħś cānibine meşġūl 

göresin maǾlūm ola ki andan bir şey vücūda gelmez. (3) Dāyire-i şerǾden tecāvüz 

itmemek içün ruħśat ŧaleb itmek Ǿavām derecesidür ve şecere-i sırlarından ŝemerāt 

müşāhede-i źevķ itmek içün mücāhede iħtiyār itmek (4) ħavāśś mertebesidür. Pes 

Ǿālim mücāhededen firār itdikde ŧālib-i ruħśat olur. ve  قال الشافعی من ادّعی انّه جمع بین حّب الدنیا و
1494حّب خالقها فی قلبه فقد کذب  (5) YaǾnį şol kimesne ki Ĥaķ muĥabbeti ile dünyā 

muĥabbetini ķalbinde cemǾ eyledi iddiǾā eylese taĥķįķen kāźibdür. Ve İmām 

ŞāfiǾį’den riyā nedür deyü suǿāl olundı,  

بحبال ابصار قلوب العلماء فنظروا الیها بسوء اختیار النفوس فاحبطت اعمالهم و قال اذ انت ( 6) الرّیاء فتنةٌ عقدها الهوانی
( و فی اّی نعیم ترغب و من اّی عقاب ترهب و اّی عافیة  تشکر و اّی بلاء  تذکر 7العجب فاذکر رضاء من تطلب ) كخفت علی عمل

1495كعمل كفاذا فکرت فی واحدة  من هذه الخصال صغر فی عین  

                                                
1489 Amel etmek üzerine bir vazifedir zira amelsiz ilim ruhsuz beden gibidir. 
1490 Okumak bilmek içindir ve bilmek ise görmek için. Görecek göz olamayacak ise okumak ve 
bilmek neye yarar? 
1491 Malik’e şöyle soruldu: ilim talep etme hususuna bize ne dersin? O da şöyle cevap verdi: ilim iyidir 
güzeldir, fakat sabahladığın andan akşama kadar ne yapman gerekiyorsa bak ve onu görev edin. 
1492 Dinde cidalin yeri yoktur. 
1493 Te’vil ile uğraşan bir alim görürsen bil ki onda bir şey yoktur. 
1494 İmam Şafii şöyle demiştir: Kim ki kalbinde dünya sevgisiyle onu yaratanın sevgisini birleştirdiğini 
iddia ederse o yalan söylemiş olur. 
1495 Riya bir fitnedir, heva onu alimlerin kalp güzünün ipleriyle düğümlemiştir. Ona nefsin kötü bir 
tercihi olarak bakmışlardır bu da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Şöyle der: eğer amelinde 
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(8) YaǾnį riyā bir fitnedür ki hevā ol fitneyi ĥibāl-i ebśār-ı ķulūb-ı Ǿulemā ile 

bend idüp fitne-i mezbūreye sū’-i iħtiyār-ı nüfūs ile nažar idüp Ǿamelleri ĥabŧ olur. 

(9) Pes ķaçan Ǿamelüñ üzerine vuķūǾ-ı Ǿucbdan ħavf eyleseñ kimüñ rıżāsını dilersüñ 

ve ķanķı naǾįme raġbet idersin ve ķanķı Ǿiķābdan ķorķarsin ve ķanķı Ǿāfiyete şükr 

(10) idersin, fikr eyleyesin. Pes ķaçan ħıśāl-i mezbūreden birini źikr eyleyesin dįde-i 

baśįretüñe Ǿamelüñ śaġįr ve ĥaķįr görinür Ǿinde erbābi’t-taĥķįķ ĥaķįķat-ı riyā ve 

Ǿilāc-ı Ǿucbı (11) bundan ziyāde beyān olmaz. Ĥaķķā ikisi daħı kebāyir-i āfāt-ı 

ķalbdendür.  

Rivāyet olunur ki birgün bir kimesne imām Aĥmed Ĥanbel ĥażretlerine 

iħlāś nedür deyü suǿāl eyledi. (12) 1496الاخلاص هو الخلاص من ا فات الاعمال  deyü buyurdılar. 

YaǾnį iħlāś oldur ki Ǿamelüñ bį-riyā ve semǾa olmaġla āfāt-ı aǾmālden ħalāś olasın 

dimekdür. (13) tevekkül nedür didiler, 1497الثقة بالله تعالی  didi. YaǾnį naśįbüñde ĥaķķ’a 

iǾtimāddur dimekdür. Rıżā nedür didiler, 1498تسلیم الامور الی الله تعالی  deyü buyurdılar. (14) 

Pes muĥabbetden suǿāl eylediklerinde anı Bişr-i Ĥāfį’den suǿāl idiñiz zįrā mādām ki 

Bişr-i Ĥāfį ĥayātdadur ben muĥabbetden cevāb virmezem deyü buyurdılar 

rađiyallāhu (15) Ǿanhum ecmaǾįn.  

İmdi Ǿulemā’-i dįn ne maķūle serverler imiş maǾlūm oldı ve imām Aĥmed 

Ĥanbel ĥażretleri muĥabbeti Bişr-i Ĥāfį’den suǿāl idiñiz buyurduķlarından fehm (16) 

olundı ki muĥabbet bir keyfiyyetdür ki taĥt-ı Ǿibārete śıġmaz. Muĥabbetullāhdan 

ħaber isterseñiz mürşid-i kāmil olan Bişr-i Ĥāfį ķuddise sırruhunuñ dāmen-i şerįfine 

teşebbüŝ idüp (17) andan śoñra ol size muĥabbetden bį-ķįl u ķāl ħaber vire dimekdir.  

İmdi ŧarįķ-ı Ĥaķķ’a sālik olan ŧāliblere bu cevāb kāfidür ki mürįdi irşād iden 

söz degül (18) belki mürşidde olan sūziş-i Ǿışķdur. Pes Ǿāķil olan śūret-i žāhireye ve 

mücerred ķįl u ķāle aldanmayup āteş-i Ǿışķ ķanķı mürşidüñ ķalbi ocaġında (19) 

yanarsa ķazġanın anda ķaynada ve illā kelimāt-ı mesrūķaya aldanursa Ǿıyāźen billāh 

teǾālā vezįr-i pür-tezvįrüñ dāmenine giriftār olanlar gibi bu daħı ħˇār u zār (20) olur. 

Pes vezįr-i pür-tezvįr śūretā iddiǾā-yı naśrāniyyet ve nefsinde yehūdiyyet iħtifā 

                                                                                                                                     
gösterişten korkuyorsan rızasını istediğini an, hangi nimeti istiyorsun, hangi azaptan çekiniyorsun 
hangi afiyete şükrediyorsun hangi belayı zikrediyorsun bunları an. Böyle yaparsan amelin gözünde 
küçülür. 
1496 İhlas amellerin afetlerinden kurtuluştur. 
1497 Allah’a güven duymak. 
1498 İşleri Allah’a teslim etmek. 
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itmekle ŧāyife-i naśārāya idecegi mekr u tedbįri cehūd pādişāhına (21) bu üslūb üzre 

taķrįr eyledi ki źikr olundı.  

 چون وزیر آین مکر رآ بر شه شمرد [366-1]

Çün vezįr bu mekri şāha birbir śaydı ve beyān eyledi, (22)  

 آز دلش آندیشه رآ کلی ببرد [366-2]

Cehūd şāhınuñ ķalbinden cümle ġam u ġuśśa gitdi ve Naśārā ŧāyifesinden ve 

ķatl-i Ǿām eylemekden vaz geldi. (23)  

 کرد با وی شاه آ ن کاری که گفت [367-1]

Ol iş ki vezįr söyledi cehūd şāhı aña anı eyledi yaǾnį elini ve ķulaġını kesdi, 

yüzin ve ŧuŧaġını yardı, (24)  

   مانده شگفتآندر کار آو خلق  [367-2]

Ħalķ ol vezįrüñ kārında Ǿacebe ķalmış idi ki şāhuñ bu ķadar maķbūlü iken 

aña bu ķadar siyāset neden deyü müteǾaccib (25) olmışlar idi. BaǾżı nüsaħda mıśrāǾ-ı 

ŝānį, mıśrāǾ:  

    خلق حیران مانده زان مکر نهفت
VāķiǾ olmışdur. YaǾnį ħalķ ol mestūr mekrden ĥayrān ķaldı dimekdür. (26)  

 رآند آو رآ جانب نصرآنیان [368-1]

Ol vezįri naśrānįler cānibine sürdi, naśrānįlere iǾtiķād-ı küllį ĥāśıl olmaġ-

içün,  

   کرد در دعوت شروع آو بعد آز آ ن [368-2] 

(27) Andan śoñra ol vezįr daǾvete şurūǾ eyledi ve Ǿįsevįler başına cemǾ 

olmaġa başladı.  

 قبول کردن نصاری مکر وزیر ]رآ[

Naśārā vezįrüñ mekrini (28) ķabūl itdüklerin beyān ider.  

 صد هزآرآن مرد ترسا سوی آو [369-1]
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Śad hezārān yaǾnį ĥadden mütecāviz merd-i tersā ol vezįr-i pür-telbįsüñ 

cānibine, (29)  

 آندک آندک جمع شد در کوی آو [369-2]

Az az anuñ maĥallesinde cemǾ oldılar tā kim ayįn-i dįn-i ǾĮsāyı ol telbįsden 

teǾallum eyleyeler.  

کرد با آیشان به رآز  آو بیان می [370-1]  

(30) Ol anlara rāz ile beyān iderdi, 

 سر آنگلیون و زنار و نماز [370-2]

İncįl’üñ ve namāzuñ ve zünnāruñ sırrını.  

 آو به ظاهر وآعظ آحکام بود [371-1]

Žāhir-i ĥālde ol vezįr (31) dįn-i ǾĮsā’nuñ aĥkāmını vaǾž iderdi,  

  لیک در باطن صفیر و دآم بود [371-2]

Lįk maǾnįde dām-ı śafįr idi. Ĥāśıl-ı maǾnį ol vezįr žāhirde nāķil-i aĥkām-ı 

(32) ilāhiyye idi velākin bāŧında meclis-i vaǾž ve Ǿilm ve ıśŧılāĥātın ħalķa dām-ı 

tezvįr idüp kendü ol dāmıñ içinde murġ-gįr gibi śafįr ve śadā ururdı, (33) ĥattā 

śayyād murġları śayd itdügi gibi bu daħı ol śafįr ile ħalķı śayd idüp ve kendü 

irādetine ķayd itmekle yoldan çıķara. Ķalallāh teǾāla:  
1499( َيرُْجوا لَِقاَء َربِّٖه فَلَْيْعَمْل َعَمًلا َصالًِحا َوَلا يُْشرِْك بِِعَباَدِة َربِّٖه اََحًدا34فََمْن َكاَن )   

Bu āyet-i kerįmede Ǿamel-i śāliĥe[den] iħlāś murāddur dimişler. 

( علیکم الّشرك الاصغر قیل ما هو قال الریّا. و قال علیه الّسلام; اّن ادنی الرّیا 35قال علیه الّسلام; ان اخوف ما اخاف )
لا یری النّاس انّه صایم و اذا ( راسه و لحیته و یمسح شفتیه لکی36الّشرک. و قال عیسی علیه الّسلام اذا کان یوم صوم احدکم فلیدهن )

1500اعطی بیمینه عن شماله و اذا صلّی فلیرخ ستر بابه فاّن الله یقسم البنا کما الرّزق.  

                                                
1499 Kehf 18/110: “...Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette 
kimseyi ortak koşmasın.” 
1500 Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir.” Ashab: o nedir 
ya resulallah dediler. O da: “Riyâdır.” Buyurdu. Yine buyurdu ki: “Riyanın en küçüğü dahi şirktir.” 
İsa aleyhisselam da şöyle demiştir: Oruç tuttuğunuz gün saçınıza sakalınıza ve dudaklarınıza yağ 
sürünün ki insanlar oruçlu olduğunuzu anlamasınlar. Sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin, namaz 
kılacağınız zaman kapınızın örtüsünü örtün, zira Allah rızkı taksim ettiği gibi övgüyü de taksim eder. 
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(37) Bir gün ĥażret-i ǾÖmer rađiyallāhu Ǿanh bir kimesneyi gördi kim başın 

öñüne ıŧrāķ idüp müraķabede ŧurur. Buyurdılar ki “Yā śāĥibe’r-raķabe! Boynuñı ve 

başuñı yuķaru (38) ķaldır. ĦuşūǾ riķābda degül belki ķalbdedür.” Ve ĥażret-i Resūl 

Ǿaleyhisselām buyururlar ki rūz-ı cezāda mürā’įleri dört isim ile nidā iderler:  

  1501دما.( یا فاجر، یا خاسر، اذهب فخذ اجرك عّمن عملت له و لا اجرك عن39یا مرائی، یا غاوی، )

Ve Ĥüccetü’l-İslām İmām Muĥammede’l-Ġażżālį Kitābe’l-ErbaǾįn’de faśl-ı 

Ǿāşirde riyānuñ (40) envāǾını taĥķįķ buyurduķları maĥalde buyururlar ki:  

م الّسلف مع ( و کلا41الرّیاء بالقول، کریاِء اهل الوعظ و التّذکیر و تحسین الفاظ و تسجیعها و النطق بالحکمة و الاخبار )
 ترقیق الّصوت و اظهار الحزن مع الخلق و لیس له عن حقیقة الّصدق والاخلاص فی الباطن بل لیظّن به ذلك و کاّدعاِء 

[65b] 

( حفظ الحدیث و لقاء الشیوخ والمبادرة الی الحدیث انّه صحیح او سقیم لیظّن به غزارة العلم و کتحریك الشفتین 1)
( مع خلّو القلب عّن التفجع بالمعصیة و کاظهار الغضب عن المنکرات والاسف علی المعاصی 2بمشهد النّاس )بالّذکر والامر بالمعروف 

( الّرکوع والّسجود و اطراق الراس و قلّة الالتفات والتّصدیق والّصوم 3مع خلّو القلب عن التالم به والرّیا بالعمل کتطویل القیام و تحسین )
( لو کان خیالاً لما فعل شیئاً من ذلك بل یساهل فی الّصلوة 4ارخاء الجفون مع اّن الله یعلم من باطنه انّه ) والحّج والاخبات فی المشی و

( والرّیا بکثرة التلامذ والاصحاب و 5و اسرع فی المشی و قد یفعل فاذا شعر باطّلاع غیره علیه یعود الی الّسکینة کی یظّن به الخشوع )
( یترك به فهذه مجامع مّما یرا 6لقی شیوخا کثیرة و لمن یحّب ان یزوره العلماء والّسلاطین و لیقال انّه مّمن ) کثرة ذکر الشیوخ لیظّن انّه

1502ای به فی الّدین و کّل ذلك حرام بل هو من الکبایر.  
nažm:  

Ĥırś u şehvet şöyle ŧutmış gözleri 

Kim utanmaz kimseden hiç yüzleri 

                                                
1501 Ey riyakar, ey sapan, ey facir, ey kaybeden, git ve amelinin ecrini onu kendisi için yaptığın kişiden 
iste, bizde sana bir ecir yoktur. 
1502 Sözde riyâ şu şekillerde olur: Vaaz ve nasihat adamlarının riyâsı, güzel ve kâfiyeli konuşmaya 
çalışmak, hikmetli sözler söylemek, haberler aktarmak, yumuşak sesle ve hüzünlü gibi gözükerek 
selefin sözlerini zikretmek, hakikatte iç âleminde o sadâkat ve ihlası taşımayıp, sırf öyle sanılsın diye 
böyle yapmak ve bu iddiada bulunmak. İlmi çok olarak bilinmek için hadis ezberlemek, âlimlerle 
görüşmek, hadisin zayıf mı sahih mi olduğu hususuyla meşgul olmak, zikrediyor gibi görünmek için 
dudakları oynatmak, kalp masiyet işlemekten acı çekmekten hali olduğu halde insanların önünde emri 
bil maruf yapmak, günahlara karşı kalp halen onlarla olmaktan elem duymaksızın alenen öfke 
göstermek. Amelde riyâ ise şu şekillerde olur: riya olarak kıyamı uzatmak, rüku ve sücudu güzel 
yapmak, kafayı vurmak, az iltifat ve tasdik, oruç tutmak, hacca gitmek ağır ve vakur yürümek, göz 
kapaklarını çökertmek. Bunları batında olanın başka olduğunu Allah bildiği halde yapmak. Şöyle ki 
eğer tek başına olsaydı bunlardan hiç birini yapmaz; namazda gevşek davranır, yürürken hızlı gider, 
bir kimsenin kendisine baktığını anlarsa kendinde sekinet ve huşu olduğunu sansın diye yine ağır 
yürümeye geçer. Talebe ve dostların çokluğu da riya için olabilir. Çok âlim ile buluştuğu sanılsın diye 
hocalarını çokça zikretmek. Yahut da bu büyük kimsedir densin diye alimler ve sultanlar tarafından 
ziyaret edilmekten hoşlanmak da böyledir. İşte tüm bunlar riya bulaşacak şeylerdir. Bunların hepsi 
haramdır hatta büyük günahlardandır. 
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(7) Şöyle müstaġraķ bu dünyā dadına 

Kim yazıldı adı ĥayvān adına 

Fiǿli fitne zerķ u ĥįle işleri 

Hiç ölümden yoķdurur teşvįşleri. 

(8) Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā cümle ümmet-i Muĥammed’i riyā ve sümǾadan 

ĥıfž eyleyüp ħavāŧır-ı melbūseden maśūn eyleye ve nefsüñ mekr u ĥįlelerin hidāyet 

nūrıla aşikāre idüp (9) ĥaķķı bāŧılden farķ itmek müyesser eyleye. Zįrā degme bir ĥāl 

ile ĥįle-i nefs maǾlūm olmamışdur.  

 بهر آین بعضی صحابه آز رسول [372-1]

Anuñçün baǾżı aśĥāb rađiyallāhu Ǿanhum (10) ĥażret-i Resūl 

Ǿaleyhisselāmdan  

   مکر نفس غولملتمس بودند  [372-2]

Nefs-i gūlıñ mekrini mültemis olurlar idi ve aġrāż-ı nefsāniyye ne ħudǾā 

ķılur anı suǿāl iderler idi. (11)  

میزد ز آغرآض نهان [373]  کاو چه آ 

   در عبادتها و در آخلاص جان   

Yā resūlallāh Ǿaleyke śalevātullāh şöyle ki nefs-i ġūl Ǿibādetlerde ve iħlāś-ı 

cānda (12) nihānį ġareżlerden ne ħalŧ ider ve ne mekr u ĥįle ižhār ider.  

 فضل طاعت رآ نجستندی آز آو [374-1]

Ol Resūl-i mükerremden ŧāǾatüñ fażįletini istemezler idi, yaǾnį (13) fażlını 

suǿāl itmezlerdi,  

 عیب ظاهر رآ بجستندی که کو [374-2]

Belki Ǿayb-i žāhiri ķanı deyü ŧaleb iderlerdi. BāǾżı şevāyibden ħāliś olan 

ŧāǾātüñ fażįlet (14) ve ŝevābı muĥaķķaķ olmaġın istifsār-ı fażįlet itmeyüp veyāħud 

iħlāś ile olan ŧāǾāt-ı ķalįle bilā-iħlāś olan ŧāǾāt-ı keŝįreden (15) ħayrlu olmaġla 

ŧāǾātüñ ziyādeligin ŧaleb itmezlerdi. Belki andan olan Ǿaybı isterler idi. BaǾżı 

nüsaħda عیب ظاهر را نجستندی که کو ve baǾżı (16) nüsaħda da نجستندی yerine نگفتندی vāķiǾ 
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olmışdur. Bu taķdįrce maǾnā ĥażret-i Risālet-penāh Ǿaleyhisselāmdan žāhirde olan 

Ǿaybı ŧaleb itmezlerdi (17) ve andan söz söylemezlerdi zįrā žāhir olduķdan śoñra 

suǿālde ĥaşvden perhįz iderler idi, belki Ǿuyūb-ı ħafiyye-i nefsden suǿāl iderlerdi 

dimek olur. (18) Elĥāśıl,  

ذره مکر نفسمو به مو و ذره  [375-1]  

Mekāid-i mekr-i nefsi bilmekde diķķat idüp mū be mū ve źerre be źerre 

daķāyiķ-i ĥiyel-i nefsi śorup aradılar ve ķılı ķırķ yardılar. (19)  

   شناسیدند چون گل آز کرفس  می [375-2]

Gül kerefsden farķ olunduġı gibi ĥiyel-i nefsi añlayup naķįr u ķıŧmįr 

bildiler.  

 موشکافان صحابه هم در آ ن [376]

    وعظ آیشان خیره گشتندی به جان (20)

Mū-şikāfān-ı śahābe hem ol vaǾžda anlaruñ cānı ĥayrān ķalurdı, yaǾnį 

aśĥāb-ı güzįn ĥiyel-i nefsde bu mertede (21) mū-şikāflar iken ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem mekr u ħudǾa-i nefse müteǾallıķ vaǾž buyurduķlarında 

Ǿāciz u ĥayrān ķalurlardı. İlāhį sen bize (22) iĥsān u Ǿināyet ķıl, nefs ĥįlelerini 

bilmege hidāyet ķıl, ilāhį bu ķullarını azġunluķdan śaķla ve nā-dānlardān dūr eylyüp 

erbāb-ı ķulūb ile (23) enįs it, göñül śāĥibleri ile celįs it. Melikā! Perverdgārā! Ehl-i 

dünyā ile ülfetimizi ķaŧǾ it, zįrā herkese ne gelse ķarįninden gelür. Meşhūddur ki (24) 

azduran yoldaşdur. İmdi ŧālib-i Ĥaķ olanlar ehline ulaşmaķ gerek. İlāhį sen kerem ve 

Ǿināyet ķıl, ħāś ķullaruñdan bir śāĥib-i himmet yoldaş (25) ĥayātımızuñ baķiyyesin 

ħidmetlerine ħarc it. İlāhį, seyyidį ve mevlāy! Nefsüñ ĥįleleri çoķdur, Ǿināyet senden. 

Gerçi nefs deyüp söyleriz lākin ne (26) şeydür bilmezüz. Sen kerem ve fażlıñdan 

dįde-i baśįret müyesser eyle. Nażm:  

Nefsdür ĥelvā-yı pür-zehr u cefā 

Lüŧf-i Ĥaķ ālūde-i ķahr u Ǿanā  

(27) Nefs-i emmāre Ǿaceb ġaddāredür 
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Yidi başlu mār-ı merdüm-ħāredür 

Geh iŧāǾat gāh Ǿiśyān içre ol 

Geh hidāyet gāh ŧuġyān içre ol 

(28) Kim ki aña uyuban maġrūr olur 

Ol ħudā ĥaķķı ħudā’dan dūr olur 

Ħˇāb-ı ġafletden bizi bįdār ķıl 

Bir zamān var cüst u cū-yı yār ķıl 

(29) Göñlüni bir yire vir kim dāyim ol 

Senüñ-ile yolda ķāyim ola ol 

Gider ey dil ünsüni ħār u ħesüñ  

Cehd it aña kim Ĥaķ ola mūnisüñ  

 متابعت کردن نصاری وزیر رآ (30)

Naśārānuñ vezįr-i mezbūre mütabaǾat eylemesi beyānındadur.  

   دل بدو دآدند ترسایان تمام  [377-1]

Tersālar (31) bi’t-tamām göñüllerin ol vezįre virdiler ve muĥabbet ve iǾtiķād 

eylediler ammā ŧutalum ki göñül virmişler,  

      خود چه باشد قوت تقلید عام [377-2]

Taķlįd-i Ǿavāmuñ ħod (32) ne ķuvveti olur. Kemā ķįl:  اعتقاد العوام کذّب الحمار، تقوم
1503ساعًة و یسقط ساعة  bunda iki vech-le tenbįh vardur, biri budur kim Ǿavāmuñ iǾtiķādında 

(33) devām ve ŝebāt yoķdur, şol vechle taķlįd eyledügi kimesneden źevķ u ĥālete 

ŧālib olmayup ancaķ kelimāt ve iǾtibārāta firifte olmaġla bir iki kimesne (34) taķlįd 

eyledügi gibi sāyirleri daħı reme-i gūsfendān gibi ol semte düşüp üşerler. Ve bir 

şeyħin śoĥbetine otuz yıl mülāzemet idüp bu ķadar zamāndan (35) berü taĥśįlden ne 

maĥśūlüñ vardur diseler hergiz fehm u idrākleri olmamaġla taĥśįl ne imiş bu ķadar 

                                                
1503 Avamın itikadı eşşeğin tenasül uzvu gibidir, bir saat iner bir saat kalkar. 
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ümmet-i Muĥammed ħuśūśā kibār varup gelür ben daħı (36) varup ŝevābda 

bulunuram dirler. Ve muķallidįnden birķaç iǾtimād itdükleri kimesne iķtidā itdükleri 

şaħśa münkir olup gitseler Ǿavām daħı Ǿale’-fevr (37) sū’-i iǾtiķād idüp nebātü’n-naǾş 

gibi perākende ve perįşān olurlar. Ve bir tenbįh daħı budur ki evliyāǿ-i kirām mürįd u 

muĥibb çoķluġundan maǾlūm degüldür, (38) mürşid-i kāmil ŧalebinde olan Ǿāşıķlar 

mücerred mürįdi çoķ olan meşāyiħ be-her ĥāl velįdür dimeyüp taķlįdi Ǿavām gibi 

olmayup andan nişān ve derdüne (39) dermān isteye. nişān nedür dir iseñ Meŝnevį-i 

Şerįf’de ħod beyān olunup  

1504رمی استکار مردان روشنی و گ  
deyü buyurulmışdur. Ve şimdenśoñra daħı beyān (40) buyurduķları muĥaķķıķ ile 

muķallidi Ǿıyāndur. YaǾnį mürşidden ŧaleb olunan iǾŧā’-i ceźbe-i raĥmān ve įķād-ı 

āteş-i Ǿışķ-ı yezdāndur. İmdi bir ŧālibüñ (41) ķalbinde nažar-ı pįr-i kāmilden āteş-i 

Ǿışķ fürūzān ve nūr-ı įmān nümāyān olsa anuñ įmān ve iǾtiķādı keşfį ve şuhūdį olup 

şeyħine cemįǾ-i Ǿālem [66a] (1) münkir olsa anuñ įmānında miķdār źerre nuķśān 

terettüb itmez. Ve cümle Ǿālem iķrār itse anlaruñ iķrārı sebeb-i izdiyād-ı iǾtiķād 

olmaz. İmdi ĥażret-i Mevlānā (2) ķuddise sırruhu’l-aǾlā anuñ-çün iǾtiķād-ı Ǿavāmda 

ŝebāt yoķdur deyü buyurmışlardur. Pes ol zamānda dįn-i ǾĮsā üzerine olan Ǿavām 

daħı  

 در درون سینه مهرش کاشتند [378-1]

(3) Ol mürā’į ve muķallid vezįrüñ muĥābbetini sįneleri içine ekdiler.  

پندآشتند  نایب عیساش می [378-2]  

Anı ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhisselāmuñ ķāyim-maķāmı śandılar. (4) Ammā 

ħaberleri yoķdur ki,  

 آو به سر دجال یک چشم لعین [379-1]

Ol vezįr žāhiren Ǿālim u mürşid gibi idi ammā Ǿibādullāhı ižlāl itmekde bir 

gözlü deccāl-i laǾįn idi. (5) YaǾnį gerçi žāhiri maǾmūr idi lākin bāŧın çeşmi kūr idi 

dimekdür. Kemā ķāle Ǿaleyhisselām:  

                                                
1504 Erlerin işi sıcaklık ve aydınlıktır. T.M. I/324; Y.K.M. I/320; 62b 
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ابُوَن يا تونَكم من الا حاديِث ) الُوَن َكذَّ م ولا ا باُؤكم فا يَّاكم وا يَّاهم لا يُِضلُّونَكم ( بما لم تَْسَمُعوا ا نت6يكوُن في ا ِخرِ الزماِن َدجَّ
1505ولا َيْفتِنُونَكم.  

   آلمعین نعم فریادرس خدآ آی [379-2]

Yā ilāhį feryāde iriş! Bunuñ miŝillū žālimlerden sen (7) niǾme’l-muǾįnsin. 

YaǾnį ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnā gerçi ol vezįr zamān-ı sābıķda vāķiǾ 

olmışdur lākin ĥālen zemāne ve daħı o maķūle keźźāb ve deccāl- (8) śıfatlardan ħālį 

degüldür deyü işāret idüp o maķūlelerin dām-ı tezvįrine giriftār olmamaķ içün 

dergāh-ı ĥaķķa niyāz lāzım idügin beyān buyurur.  

ست آی خدآآصد هزآرآن دآم و دآنه  [380-1] (9)  

İlāhį cihānda yüz biñ dām u dāne vardur. Ve baǾżı nüsaħda dām ile dāne 

beyninde Ǿāŧıfa vāķiǾ olmıyup (10) دام دانه است deyü yazılmışdur. Bu taķdįrce cihānda 

yüz biñ dāne dāmı vardur, yaǾnį gerçi śūreti dāne lākin sįreti dāmdur,  

نوآ  ما چو مرغان حریص بی [380-2]  

Biz ise (11) gürisne ve ĥarįś murġlar gibiyüz, dāne gördügümüz gibi 

dāmdan ġāfil olmaġla esįr ve giriftār oluruz.  

ی دآم نویم  دم ما بسته  به  دم [381-1]  

Dem be dem ve nefes be nefes biz bir dām-ı (12) cedįde muķayyed ve 

besteyüz,  

 هر یکی گر باز و سیمرغی شویم [381-2]

Her birimüz eger bāz ve sįmurġ daħi olavuz, yaǾnį fikr u idrākde Ǿaķl u 

iźǾānda her birimüz (13) tįhū-yi maǾārif şikār itmekde sįmurġ-ı ķāf daħı olursaķ yine 

bir dāma giriftār olmaķdan ħālį olmazız. BaǾzı şürrāĥ, mıśrāǾ: 

ی دام نویمدم به دم پا بسته   
(14) deyü ķırāǿat idüp aña göre maǾnā virmişler, ħiŧāb Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālāye 

olmaķ üzre, 1506يََشاءُ َوَيْهٖدى َمْن يََشاءُ يُِضلُّ َمْن   āyet-i kerįmesi (15) mūcebince her nefesde dām-ı 

mekr u imtiĥānuñla pā-beste ve mübtelāyüz, eger her birimüz bāz-ı hümā-śayd 

                                                
1505 Ahir zamanda saptırıcı deccallar gelecek, onlar çokça yalan söylerler ve ne sizin ne de 
babalarınızın duymadığı sözlerle gelirler. Sakın ha onlara kanmayın sizi saptırır fitneye gark ederler. 
1506 Nahl 16/93: “...O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir…” 
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veyāħud sįmurġ-ı ķāf olavuz senüñ mekriñden necāt müyesser degüldür (16) ve Ǿaķl 

u tedbįr ile ķażā vü ķaderden ĥaźer maķdūr-i beşer degüldür deyü taĥķįķ itmişler 

ammā cümle śaĥįĥ nüsħalarda mıśrāǾ: 

ی دام نویمدم به دم ما بسته    
ve baǾżı nüsħada (17) daħı mıśrāǾ: 

  دم به دم چون صعوه در دام نویم 
vāķiǾ olup توایم vāķiǾ olmamışdur, zįrā mıśrāǾ-ı evveliñ riǾāyet-i ķāfiyesinde نویم enseb 

ve efvaķdur ve maĥall (18) 1507َربََّنا َظَلْمنَا اَنُفَسَنا maĥallidür. Ve şimdi siyāķda olan beytden 

daħı maǾlūm olur, nite kim buyururlar:  

رهانی هر دمی ما رآ و باز  می [382-1]  

İlāhį her bir dem luŧf u iĥsān (19) idüp ol dāmlardan bizi ħalāś eylersin 

velākin, 

نیاز  رویم آی بی  سوی دآمی می [382-2]  

Ey bį-niyāz! Girü biz bir dām cānibine gideriz ve müteceddidü’l-emŝāl (20) 

dām u şebekelere giriftār oluruz. Nažm:  

Ben ki bir ser-geşte vü bį-çāreyem 

Ĥayret iline düşüp āvāreyem  

Derd-mendem nā-mürādem bį-dilem 

(21) Nic’ola ĥālim deyü lā-yaǾķalem.  

کنیم  ما در آین آنبار گندم می [383-1]  

Biz bu enbārda gendüm ideriz, ĥāśıl-ı Ǿömrümüz olan gendüm-i aǾmāl-i 

śāliĥayı enbān-ı (22) vücūdda cemǾ ideriz ve enbār-ı keffe-i mįzāna vażǾ itdik žann 

idüp rūz-ı cezāda ĥāżırdur diriz ammā beyhūde mesrūruz,  

   کنیم  گندم جمع آ مده گم می [383-2]

(23) CemǾ olunmış gendümi żāyiǾ eyleriz yaǾnį vücūdumuz śanduġunda 

cemǾ eyledük śanduġumuz gendüm-i aǾmāli żāyiǾ ve telef ideriz ve ĥįle vü mekr-i 

                                                
1507 A’raf 7/23: “...Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik…” 
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şeyŧāniyye (24) ve ħavāŧır ve hevācis-i nefsāniyye ķalbimize duħūl idüp gendüm-i 

aǾmāli ve eźvāķ-ı efǾāli żāyiǾ eyleriz:  

1508( من ابن ا دم مجری الّدم الی ا خر الحدیث...25کما قال صلّی الله علیه و سلّم; اّن الّشیطان لیجری )  

ħuśūśan ŧāǾāt ve Ǿibādetimüz yirlü yirinde velākin nūr ile źevķ-ı derūnı mefķūddur.  

نیندیشیم آ خر ما به هوش  می [384-1]  

(26) Āħir biz Ǿaķl u hūş ile fikr u endįşe eylemezüz,  

   کین خلل در گندم آست آز مکر موش [384-2]

Ki bu ħalel gendümde meger 1509الاعمال اسهل والمشکل حفظهما  yaǾnį Ǿāķıbet Ǿaķlımuz 

başımıza (27) dirip aǾmālimize olan ħalel ve nuķśān mekr-i mūş-i nefs ve vesāvis-i 

iblįsden olduġın fikr eylemezüz, āh kim yıllar geçer Ǿömür gider Ǿamel atrmaz ve 

źevķı bulunmaz, (28) ġāfil ādemį Ǿāķıbet-endįş olup enbār-i dilde olan mūş-i ħalel-

efgeni tefekkür idüp sūrāħın sedd itmez.  

 موش تا آنبار ما حفره زده ست [385-1]

(29) Mūş tā ki bizüm enbārımıza ĥufre urmışdur ve her ŧarafdan delmişdür,  

     وز فنش آنبار ما ویرآن شده ست [385-2]

Ol mūşıñ fenn u żararından bizüm enbārımuz (30) vįrān olmışdur yaǾnį 

mūş-śıfat olan nefs u İblįs ķalbimizi delik delik idüp efkār-ı fāside ile ħāne-i 

ķalbimüz vįrān itmişdür. İmdi, (31)  

     آول آی جان دفع شر موش کن  [386-1]

Evvelā ey cān mūşıñ şerrini defǾ eyle,  

   وآنگهی در جمع گندم جوش کن [386-2]

Andan śoñra gendümüñ cemǾ u taĥśįline cūş (32) ve saǾy eyle ve illā saña ol 

gendümden fāyide olmaz. Aña bināǿen ki sen cemǾ itdikce şeyŧān żāyiǾ eyler.  

     بشنو آز آخبار آ ن صدر صدور  [387-1]

                                                
1508 Şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. (Buhârî, İ’tikâf, 11) 
1509 Ameller kolaydır zor olan onları korumaktır. 
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Ol (33) śadrlar śadrı ve iki Cihān Faħri Ǿaleyhisselāmuñ ħaberlerinden işit ki 

buyurmışdur,  

     لا صلاة آلتّم آلّا بالحضور  [387-2]

Śalāt tamām olmaz illā ĥużūr-i (34) ķalb ile olur.  

1510قال علیه الّسلام; لا صلوة الّا بحضور القلب  

Zįrā ħāliśu’n-niyye olmayup müzaħrefāt-ı dünyeviyye ve efkār-ı rediyyeden 

ķalbüñde (35) śad hezār telvįŝāt olup veyāħud Ǿibādet ve ŧāǾatdan murāduñ ħalķa 

irā’et olursa 1511َوَلا يُْشرِْك بِِعَباَدِة َربِّٖه اََحًدا  āyet-i kerįmesinde (36) olan neyhden ictināb itmemiş 

olursın. Pes bu vechle olan namāzdan miķdār źerre kendüñe nefǾ olmaz. Nitekim 

Meŝnevį-i Şerįf’üñ bir maĥallinde (37) buyurılur ki, Meŝnevį:  

 در حدیث ا مد که تسبیح از ریا
1512ی گولخن دان ای کیا همچو سبزه  

Ammā zinhār kej-feh olmayup benüm ħulūś-ı ķalbim yoķdur deyü tesvįlāt-ı 

nefsāniye ile (38) Ǿibādetden münķaŧiǾ olma. tezkiye-i bāŧına kūşiş idüp Ǿibādetde 

ĥaķdan ġayrı murāduñ olmamaġa Ĥaķ’dan tevfįķ ve Ǿināyet ŧaleb eyle zįrā ĥaķ 

sübĥānehu (39) ve teǾālā kelām-i mecįdinde لٰوَة لِِذْكرٖى 1513َواَقِمِ الصَّ  deyü emr itmişdür. Žāhir-

i emr vücūb içündür. emr ise muķayyed bi’ź-źikr olup ġaflet ħod źikrüñ żıddıdur, 

1514َوَلا تَُكْن ِمَن الَْغافِٖلينَ  (40)  āyet-i kerįmesinde olan nehyiñ daħı žāhiri taĥrįmįdür. pes cemįǾ-

i ĥālde ġaflet üzre olan kimesne śalātda źikr-i (41) Ĥaķ ile ne vechle ķāyim olmış 

olur.  َلٰوَة َواَنْتُْم ُسَكارٰى َحتّٰى تَْعَلُموا َما تَُقولُون 1515َلا تَْقَربُوا الصَّ  āyet-i kerįmesinüñ sebeb-i nüzūlü ger çi 

sükārā [66b] (1) olduķları ĥālde śalāta ķarįb olan ŧāyifeyi nehydür, lākin niçe 

kimesne vardur ki žāhir-i ĥālde müskirātdan bir şey şurb itmemişken ĥubb-i 

dünyādan ol ķadar beng-i ġaflet (2) ve ħamr-i naħvet nūş itmişdür ki ne ķırāǿat 

itdügin bilür ve ne ķılduġın bilür. Suǿāl itseler tārik-i śalāt degülem deyü ġırrālanur. 

Śalāt ħod rabbü’l-Ǿizzete tevāżuǾ ve temeskündür. (3) ه علیه و سلّم; انّما الّصلوة تواضع و قال صلّی الل

                                                
1510 Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kalp huzuru olmadan namaz olmaz. 
1511 Kehf 18/110: “...Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette 
kimseyi ortak koşmasın.” 
1512 Ey ulu kişi! Hadiste “Riya ile tesbih külhanda biten ota benzer,” diye geçer. Bunu böyle bil! T.M. 
II/1017; Y.K.M: II/1014. 
1513 Tâ-Hâ 20/14: “...O hâlde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”  
1514 A’raf 7/205: “…ve gafillerden olma.” 
1515 Nisa 4/43: “Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- 
cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın…” 
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1516تمسکن  kelime-i “انّما” ve elif lām ile ĥaśr buyurmışlardur ve daħı  لٰوَة تَْنٰهى َعِن الَْفْحَشاِء اِنَّ الصَّ
1517َوالُْمْنَكرِ   āyet-i (4) kerįmesi mūcebince 1518من لم ینه صلوته عن الفحشا لم تزده من الله الا بعدا  deyü 

buyurup śalāt-ı ġāfil ise feĥşādan menǾ itmedügüne işāret idüp (5) bir ĥadįŝ-i şerįf 

daħı buyururlar ki: 1519کم من قائم خطه من صلوته التعب والنصب  pes bunuñla murād buyurılan śalāŧ-ı 

ġāfildür. Ve,  

  1520من صلوة الّا ما عقل منها( 6) کما قال علیه الّسلام لیس للعبد
İmdi ġaflet ile olan kelām münācāt olmaz. Muśallį ħod śalātında rabbi’l-

Ǿizzete münācāt ider. Śavm ve śalāt ve ĥacc (7) ve cemįǾ-i Ǿibādāt daħı böyledür. 

İbn-i ǾAŧāullāh İskenderānį Şerĥ-i Ĥikem’de bu ĥadįŝ-i şerįfi įrād buyurmışlardur ki:  

( توّضا للّصلوة تباعدت عنه الّشیطان فی اقطار الارض خوفاً منه لانّه تیاهب 8ّکی حدثت اّن المومن اذا )قال ابوطالب الم
 ك( لاینظر الیه و اوجهه الجبّار بوجهه فاذا قال الله اکبر اطّلع المل9و اذا کبّر عنه ابلیس و ضرب بینه و بینه سرادق ) كللدخول علی المل

( فیتشعشع من قلبه نور یلحق بملکوت العرش 10کما تقول قال ) كصدقت الله فی قلب كمن الله فیقول المل فی قلبه فاذا لیس قلبه اکبر
( الی الوضوء احتوشته 11فیکشف له بذلك ملکوت الّسماوات و یکتب له حشو ذلك حسنات قال و اّن الغافل الجاهل اذا قام )

( 12فی قلبه فاذا کل شئ فی قلبه اکبر من الله عنده فیقول ) كر اطّلع الملالّشیاطین کما یحتوش الّذباب علی نقطة العسل و اذا کبّ 
کما تقول قال فیثور من قلبه دخان یلحق بعنان الّسماء فیکون حجابا لقلبه عن الملکوت فیرّد ذلك الحجاب  كکذبت لیس فی قلب كالمل

1521.و تزیّن له حتّی ینصرف من صلوة لایعقل ماکان فیه ( و نلتقم الّشیطان قلبه و لاتزال تنفخ فیه و تنفث و توسوس13صلوته )  
Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise (14) sırruhu’l-aǾlā bu ebyāt-i şerįfede 

gendümden murād-ı şerįfleri źevķ-i derūn ve ĥużūr-i ķalbdür. İmdi vesāvis-i 

şeyŧāniyye ve hevācis-i nefsāniyye ile ŧāǾāt (15) ve Ǿibādātuñ rūĥı gidüp ancaķ bį-

źevķ u ĥālet bir resm ve śūreti ķalur ve Ǿinde’t-taĥķįķ śalāt olmaz.  

                                                
1516 Efendimiz şöyle demiştir: namaz ancak tevazu ve hak karşısında çaresizliktir. 
1517 Ankebût 29/45: “...namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor…” 
1518 Namazı kendisini sapkınlıktan korumayan kimseyi o namaz Allahtan sadece uzaklaştırır. 
1519 Niceleri vardır ki namazlarından onlara kalan yorgunluktan başka bir şey değildir. 
1520 Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kula namazından aklettiğinden başkası yoktur. 
1521 Ebu Talip el-Mekki şöyle demiştir: ben rivayet edildi ki eğer mümin kişi namaz için abdest alırsa 
şeytan korkarak ondan fersah fersah uzaklaşır zira o bir melekle birlikte olmak üzeredir. Tekbir 
aldığında iblisle arasına engeller çeker ve ona bakamaz. Allah onun yüzünü kendi yüzüne çevirir. 
Allahu ekber dediğinde melek onun kalbine bakar eğer kalbi Allah’tan büyük değilse melek: doğru 
söyledin Allah senin kalbindedir der. Sonra onun kalbinden bir ışık parıldar ve arşın melekutuna 
karışır. Böylece ona semavatın melekutu zahir olur. Ve ona bunu dolduracak kadar hasenat yazılır. Ve 
yine şöyle demiştir: gafil cahil bir kimse abdest için kalkarsa şeytanlar onu sineğin bir damla bala 
üşüştüğü gibi sararlar, tekbir aldığında melek onun kalbine bakar. Bakar ki kalbindeki her şey (her 
şeye dair sevgisi) Allah’tan daha büyük. O zaman melek ona yalan söyledin dediğin gibi değil kalbin 
der. Onun kalbinden bir duman çıkarda göğün karanlıklarına karışır ve onunla melekut arasında bir 
perdeye dönüşür. Bu örtü onun namazını geri çevirir. Şeytan onun kalbini ele geçirir ona vesvese 
vermeye saptırıcı şeyler söylemeye devam eder ve yaptığını ona güzel gösterir. İşin sonunda o zaten 
bilincinde olmadan yaptığı namazı da terk eder. 
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 گر نه موش دزد در آنبار ماست [388-1]

Eger bizüm enbārımızda ĥırśımuz (16) mūşı olmayaydı,  

 گندم آعمال چل ساله کجاست [388-2]

Pes ķırķ yıl miķdārı Ǿamellerüñ gendümi ķandadur? YaǾnį ķırķ seneden berü 

eyledügüñ Ǿibādātuñ eźvāķ (17) ve envārı ve āŝār ve ŝemerātı vücūduñ enbārında 

nice oldı. MaǾlūm oldı ki nefs ve şeyŧān ġāretine gitmişdür.  

 ریزه ریزه صدق هر روزه چرآ [389-1]

(18) Az az ve ufaķ ufaķ her günüñ śıdķı niçün,  

ناید در آین آنبار ما  جمع می [389-2]  

Bu bizüm enbārımıza cemǾ olmaz. Nażm:  

Gel imdi sen daħı añla namāzuñ 

(19) Ki maķbūl ola anda her niyāzuñ  

Ŧaşuñ ķıbleye döndürdüñ müselmān  

Degil ol ķapuya erkān-ı įmān  

İçi ķalmayıcaķ anuñ namāzı 

(20) Ķaçan işidilür dilde niyāzı 

Hemān žāhir Ǿibādet şerǿ işinden  

Ħarācın götürür ķulluķ başından  

Teveccüh olmayınca ķulda kāmil 

(21) ŞerįǾat ehli ŧutmaz anı ķābil 

Eger cismüñ namāzuñ ķılduñ ise 

Anuñ erkān u şarŧın gördüñ ise  

Namāzın ögren ol rūĥ-ı revānuñ  

(22) Ki gözgüsidür ol şāh-ı cihānuñ  

Nedür şarŧı nedür rüknü bil imdi 
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Anuñ ile aña ķulluķ ķıl imdi 

Śalāt-ı cān o kim götrüle her sed 

(23) Cemāli cānuña ola müşāhed 

Göresin can göziyle ol cemāli  

Yuya varliġını cānuñ visāli 

Bilesin cān gözi hem nūr-ı ĥaķ’dur 

(24) Cemāli pertevinden bir varaķdur 

Anuñ-ile gören oldur cemāli 

Bu yolda gören oldur ķāl u ĥāli 

Senüñ göñlüñ muśayķal düşdüginden  

(25) O nūr idi çü Ǿaksi düşdi senden  

O gördi lįkin anı seni śanduñ 

O nūrınuñ şevķinüñ odına yandın 

Bu menzilde henūz fānį degülsin 

(26) Göñüller derdi dermānı degülsin 

Çü cān oldı cemāline muśallį 

Cemāli cānına ķıldı tecellį 

Pes andan istenür erkānı anuñ  

(27) Ki her rükni ŧuya sırrın Ħudā’nuñ  

Göresin ser-te-ser aĥkām-ı şerǿi 

Nic’olmışdur namāzuñ aśl u ferǿi 

Ne ferǿinde yüriseñ ĥükm-i şerǾüñ  

(28) Śalāt aślına iltür seni ferǾüñ  

Görirsin anuñ-ile ol yüzi sen 

Bilürsin pertev imiş nūr-ı ĥaķ’dan  
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Pes ol aślı ķoyup ferǾa uyanlar 

(29) Olardur azuban yolda ķalanlar 

Pes anı ŧut ki yolda ķalmayasın 

Viśāline dü kevni almayasın 

Atasın arduna iki cihānı 

(30) Görine cānuña sırr-ı nihānı 

Ki senlügüñ yumayınca öziñden  

Fenā bulmayısar sen kendüzüñden  

Eger varliġ-ıla gelseñ sen ey cān 

(31) Viśāli ķanı sen yā ķanı cānān? 

O menzilde bu ilhāmı bulanlar 

Olardur kendüsin yavı ķılanlar 

Vücūdı defterini ġarķ idenler 

(32) anuñ-ıla aña ansız gidenler 

Ki maĥv ola özinden külli keŝret 

Ķabūl ide anı deryā-yı vaĥdet 

Yuna ol arada nām u nişānı  

(33) Yuya andan götüre ad u śānı 

Bilen adını anuñ bula maķśūd 

Bile ne virdügün ol ķula maǿbūd 

Ĥaķ’uñ luŧfün bula kim bulsa anı 

(34) Yetüre kim ki yavı ķılsa anı  

Oķına varlıġından sırr-ı şāhį 

Ola ol defter-i ĥükm-i ilāhį 

Gel ey ǿāşıķ bu yolda fānį ol sen  
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(35) Bu deryā mevcinüñ Ǿummānı ol sen 

Ki senüñ mevcüñ ola gevher-efşān 

Bula andan niçeler derde dermān  

O deryādan bizi ey ĥaķ ayırma 

(36) Muħālif yiller ile yoldan ırma 

Anın sırrında sen vir cāna temkįn  

Tereddüdler ile gösterme telvįn 

Neŝr: İmdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Bir anbāra (37) yevmen fe-yevmen dāne dāħil 

olup żāyiǾ olmasa, ŧamla-be-ŧamla göl olur añla vefķınce lā-büdd ol anbār pür olmaķ 

muķarrerdür. Pes hergün ħulūś ile olan ĥubūbāt-ı (38) aǾmāl daħı anbār-ı vücūdda 

żāyiǾ olmasa ve vesāvis-i vesvās ġāret itmese anbār-ı dil pür-źevķ u şevķ olup śıdķ 

ve śafāyla māl-ā-māl (39) olurdı. Pes bu maǾnāyı tefhįm içün kāşif-i esrār-i kibriyā, 

ĥażret-i Mevlānā meŝel įrād idüp buyururlar ki,  

ی آ تش آز آ هن جهید  بس ستاره [390-1]  

Meŝelā āhenden (40) çoķ sitāre-i āteş śıçradı, yaǾnį çaķmaķdan vāfir 

şerāreler žāhir oldı,  

پذرفت و کشیدو آن دل سوزیده  [390-2]  

Ve ol āteş-i āhene müsteǾidd olan (41) sūħte-göñül anı ķabūl eyledi ve 

çekdi. YaǾnį  
  جذبه ی حق ناگاه ا ید اّما بر دل ا گاه ا ید1522

Vefķınca nažar-ı pįrden göñülde niçe defǾa lemeǾāt-ı āteş-i Ǿışķ-ı Yezdān 

[67a] (1) ve şaǾşaǾa-i nūr-ı ceźbe-i raĥmān hüveydā olup ķalb-i mürįdāndan hüveydā 

oldı.  

 لیک در ظلمت یکی دزدی نهان [391-1]

Lākin žulmetde bir düzd,  

نهد آنگشت بر آستارگان  می [391-2]  

                                                
1522 Hakkın cezbesi ansızın gelir, ancak bu cezbe (sadece) âgâh gönüllere gelir.  
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(2) Ol sitāreler üzre nihānį barmaġını ķor.  

کشد آستارگان رآ یک به یک  می [392-1]  

Bir bir ol sitāre-veş olan şerāreleri iŧfā ider. “ کشد  می ” bu maķūle maĥalde (3) 

söyündürür maǾnāsınadur.  

 تا که نفروزد چرآغی آز فلک [392-2]

Tā ki felekden bir çerāġ şuǾlelenmeye. bu beyt-i şerįfüñ teǿvįlinde 

buyurmışlar ki āhenden murād ŧāǾat (4) ve sitāregāndan murād envār-ı ŧāǾat olup ve 

sūzįdeden murād Ǿāşıķ-ı sūħtenüñ ķalbi ve žulmetden murād nefsāniyyet ve düzdden 

murād vesāvis-i şeyŧāniyyedür. (5) Pes ĥāśıl-ı maǾnā budur ki ŧāǾāt ve Ǿibādetden 

sitāre-veş envāǾ-ı envār-ı lāmiǾa bāhire ve žāhire olup dil-i sūħte-i Ǿābid daħı verziş-i 

envāra müsteǾidd oldı. (6) Lākin kedūrāt-ı nefsāniyyeden bir düzd-i pinhānį levāmiǾ-

i sāŧıǾanuñ üzerine vażǾ-ı benān-ı mekr u vesvese idüp envār-ı müşteǾileyi ıŧfā eyledi. 

Zįrā āsümān-ı (7) ķalbden bir çerāġ-ı rūĥānį şaǾşaǾa-bār olursa kendünüñ ħıyānet ve 

ħabāŝeti žuhūra gelmeye ve istedügi gibi ħāne-i ķalbinde olan metāǾ-ı eźvāķı ġāret 

(8) eyleye.  

1523کما قال علیه الّسلام; لولا اّن الّشیطان یحومون علی قلوب بنی ا دم لنظروا الی ملکوت الّسموات   
Veyāħud āhenden murād mürşid-i kāmilüñ nuŧķı ve sitārelerden (9) murād 

levāmiǾ-i envār-ı ceźebāt-ı rabbānį ve sūzįdeden murād ŧālibüñ ĥarāret-i derūnı ve 

düzdden efkār-ı mā-sivā ve žulmetden murād aĥkām-ı beşeriyye ve muķteżā-yı (10) 

ŧabįǾat olup pes bu taķdįrce maǾnā bu vechle rū-nümā olur ki merd-i ŧālib germiyyet-

i derūn ile nažar-ı pįre varup teveccüh-i şerįf ve nuŧķ-ı laŧįfinden dil-i ŧālibde (11) 

levāmiǾ-i sevāŧiǾ-i saŧevāt-ı tecelliyāt-ı sübĥānį ve şerāre-i ceźebāt-ı raĥmān žuhūr 

ider. Lākin ŧālib henūz maķām-ı temkįne varmayup cebr-i raĥmānį mertebesinde 

olmamaġla (12) göñül beklemege iķtidārı olmaduġı ecilden min ĥayŝü lā yeşǾur 

ħavāŧır-ı nefsāniyyeden nāgehān bir firk-i mā-sivā nihānįce dest-dırāzlıķ idüp merd-i 

ŧālibi keŝrete düşürdükde (13) ceźbe-i raĥmānį ve Ǿışķ-ı sübĥānįden müşteǾil olan 

lemeǾāt-ı rūĥānįnüñ rū-pūşı olup kedūrāt-ı nefsāniyye ile müşevveşü’l-ħāŧır ider ve 

ŧālib-i mübtedį (14) defǾ-i ħavāŧır idüp göñül ĥāline varayım didikçe efkār-ı mā-sivā 

hücūm idüp semā’-i ķalb-i mürşidden zemįn-i dil-i ŧālibe ŧāliǾa olan żiyā-yı şems-i 

                                                
1523 Efendimiz şöyle buyurmuştur: eğer ki şeytanlar insanoğlunun kalbine tesir ediyor olmasaydı, onlar 
semavatı ve melekutu görürlerdi. 
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ĥaķįķate (15) seĥāb-veş ĥicāb olur. Mürįde bu mertebede śāĥib-i ĥāl dirler, zįrā 

teveccühde ber-ķarār olmayup aĥyānen mürşid-i kāmilden nažar olunduķda ħāne-i 

ķalbi münevver (16) olup fi’l-ĥāl girü keŝrete düşüp niçe zamān bu ĥāl ile imtiĥān 

olınur. imdi bu ĥālde ŧālibe lāzımdur ki ehl-i fenā olan fuķarā ve iħvānı ile 

muttaśıllen śoĥbetden (17) ħālį olmayup göñülde müşteǾil olan nūr-ı muĥabbetullāhı 

söyündürmeye ve ocaġından āteş-i Ǿışķı eksik itmeye ve bār-ı mā-sivāyı ve düzd-i 

efkārı ķalbinden iħrāc itmege (18) beźl-i himmet ve pįrden istimdād eyleye. ve 

mümkin olduķça ecnebįden Ǿuzlet idüp kesbin daħı ĥelālden eyleye ve aĥvālini ehl-i 

ĥāl olmadıķdan śoñra vālideyninden (19) ve ehl ve Ǿıyālinden daħı setr eyleye. Ĥattā 

nūr-ı muĥabbet-i ħudā ķalbinde müstaķarr olup ol daħı ehl-i fenā menzilin bula. 

Bunuñ tafśįli bālāde birķaç yirde vecd ile (20) tevācüd ve ħusūf u küsūf-ı maǾnevį ve 

sālik-i mecźūb ve mecźūb-ı sālik beyān olındiġı maĥalllerde źikr olunmışdur.1524 

Ammā bu daħı muķarrerdür ki sālik saǾādet-i ezeliyye (21) ile gelmiş olursa bu 

maķūle mā-sivā ve efkāruñ vücūdı ķalmayup beher ĥāl nūr-ı muĥabbet ile cümleye 

ġālib olur. Āh kim saǾādet-i ezeliyye muķadder degül ise ĥayf (22) u dırįġ añadur. 

Anuñçün ĥażret-i Mevlānā buyururlar:  

 گر هزآرآن دآم باشد در قدم [393-1]

İlāhį her bir ķademde eger hezārān dām olursa,  

 چون تو با مایی نباشد هیچ غم [393-2]

(23) Çün ki sen bizümle olasın ve Ǿināyet u hidāyetüñ refįķ ķılasın hįç ġam 

u elem yoķdur.  

 چون عنایاتت بود با ما مقیم [394-1]

Çün senüñ Ǿināyetlerüñ bizümle muķįm ola, (24)  

 کی بود بیمی آز آ ن دزد لئیم [394-2]

Ol le’įm olan düzdden bize ķaçan ħavf u bįm olur. YaǾnį ħavf u ħaŧar 

olmaz. Bu beyt-i şerįf-i sābıķ Sulŧān Veled ķuddise sırruhunuñdur (25) dirler.  

 هر شبی آز دآم تن آروآح رآ [395-1]

                                                
1524 Bkz. 24a, 42b ve 46a.  
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İlāhį, seyyidį ve mevlāy! Sen şol ķādir-i muŧlaķ pādişāhsın ki her gice dām-ı 

tenden ervāĥı  

 می  رهانی می  کنی آلوآح رآ [395-2]

(26) Ķurtarırsın ve elvāĥı ķoparırsın, yaǾnį elvāĥ-ı eźhāndan nuķūş-ı ħavāŧırı 

ĥakk idersin. Sübĥānallāhi’l-Ǿažįm, Ǿaceb ķudretdur ki her birinüñ ķaŧarāt-ı eśnāf-ı 

(27) Ǿulūm ve envāǾ-ı fünūn ve fuhūmı baĥr-i ervāĥda birbirine muħteliŧ olmış iken 

ervāĥ ebdāna redd olunduķda herkesüñ maǾlūm ve mefhūmı olup ve śanāyiǾ (28) ve 

fünūnı ve aħlāķ-ı ĥasene ve seyyiǿesi her ne ise kendü bedenlerine ricǾat idüp 

Ǿālimüñ Ǿilmi cāhile ve cāhilüñ Ǿilmi Ǿālime varup ħaŧā itmez. Zihį ķudret (29) u 

ĥikmet!  

 می  رهند آروآح هر شب زین قفس [396-1]

Her gice ervāĥ bu ķafes-i tenden ħalāś u rehā bulurlar, yaǾnį nefs-i nāŧıķa 

didikleri rūĥ-ı revān bedenden (30) müfāraķat idüp ĥālet-i nevmde rūĥ-ı ĥayvānį 

bedende ķalur.  

 فارغان، نه حاکم و محکوم کس   [396-2]

Kimesnüñ ĥākimi ve kimsenüñ maĥkūmi olmayup fāriġ u āżādelerdür. (31) 

YaǾnį nefs-i nāŧıķa ĥālet-i nevmde bedenden müfāraķat idüp teǾalluķını min vechin 

ķaŧǾ itmekle nevǾ-i tecerrüd ĥāśıl idüp ĥākim u maĥkūm olmaķdan āżāde olur. (32) 

Meŝelā,  

 شب ز زندآن بی  خبر زندآنیان [397-1]

Ĥukkāmdan birinüñ ĥükmü ile maĥkūm olup zindānda maĥbūs olan 

zindāniyān gice ile ĥālet-i nevmde (33) zindān u ĥabs-i zindāndan bį-ħaberler.  

 شب ز دولت بی  خبر سلطانیان  [397-2]

Śalŧanata mensūb olan ĥākimler daħı gice ile devlet ve ĥükūmetden bį-

ħaberlerdür. (34) Bir vech-le Ǿadem-i şuǾūr ki  

 نی غم و آندیشه  ی سود و زیان [398-1]

Eger ĥākim ve eger maĥkūmda ne ġam ve ne sūd ve ziyān endįşesi vardur.  

 نی خیال آین فلان و آ ن فلان [398-2]
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(35) Ne bu filānuñ ve ne ol filānuñ fikr u ħayāli vardur. Rü’yāda ħod endįşe-

i sūd u ziyān ve ħayāl-i filān u filān yoķ mıdur dinürse, ĥażret-i Mevlānā (36) 

ķuddise sırruhunuñ murād-ı şerįfleri rūĥ-ı revānuñ bedende olduġı ĥālde Ǿārıż olan 

endįşe ve ħayāli ve sūd u ziyānıdur, ne ān ki Ǿālem-i miŝālde olan (37) śuver-i 

kesbįyesi ola. Ĥadd-i źātında eger bay ve eger gedā, eger rāĥat ve eger zaĥmet ĥālet-i 

nevmde ber-ŧaraf olup cesed anı şuǾūrdan ķalur dimekdur.  

 مشو غافل که این دریای خاموش (38)
نکردست ا دمی خوردن فراموش   

 ندارد اعتمادی بر زر و زور
 کسانی را که خوف است از شب گور1525

(39) Āh ey müstemiǾ-i ķābil! Şeb-i gūr nedür bilür misin? Şeb-i gūr bedenüñ 

cān-ı pākdan furķati ve zįr-i ħākde ġurbetidür. Şeb-i gūr zen ve ferzendden vedāǾ 

(40) ve ħˇįş u peyvendden inķıŧāǾdur. Şeb-i gūr vaŧandan riĥlet ve gūr u kefende 

ĥasretdür. Şeb-i gūr nāle ve nedāmet ve peşįmānį-i śubĥ-i rūz-ı ķıyāmetdür. (41) şeb-

i gūr dār-ı ġurūrdan gitmek ve daħı  ِ1526َواَنَّ اللَّٰه َيْبَعُث َمْن فِى الُْقبُور  hengāmına dek yatmaķdur. 

Pes ey Ǿāşıķ! Rūzuñ şeb olup [67b] (1) şeb-i gūr gelmezden evvel teǾaķķul ve 

tefekkür eyle ki ber mūceb-i الناس نیام rūz-ı ĥayātuñ şebdur ve daħı 1527فا ذا ماتوا انتبهوا  vefķınca 

lā-cerem şeb-i memātuñ nev-rūzdur. imdi (2) şeb-i ġaflet-i ĥayātda giryān olan rūz-ı 

memātda ħandān olur. Kemā ķįl: 1528المومن بّکاء بالّلیل بّسام بالنّهار  ĶıŧǾa:” 

روی عصیان در ای که پیوسته تو  
روی ندمان بمیری همچنان گر (3)  

وقت مرگ در زیستن تا باید نیک  
1529روی خندان تو و گریند دیگران  

Ġazel:  

اندشبروان از كوی دلبر خوش نشانی داده  

                                                
1525 Sakın ha gafil olma! Bu sessiz deniz (dünya) hâlâ insan yemeyi umutmıştır. Kabir gecesinden 
korkanlar paraya ve kudrete itimaz etmez.  
1526 Hac 22/7: “...ve şüphesiz Allah, kabirlerdeki kimseleri diriltecektir.” 
1527 İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 312, nr. 2795). 
1528 Mümin geceleri ağlar ve gündüzleri güler. 
1529 Ey her an isyan eden! Ölürsen eğer pişmanlığa gömülürsün. Sen ölünce diğerleri ağlarken gülmeni 
istiyorsan, doğru yaşamalısın.  
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اندشبروان از دوزخ ايمن در بهشت ا زاده (4)  

روندشبروان لبّيك گويان اشك ريزان می  
اندشبروانش خود ز بهر اين دو معنی زاده  

 شبروان لَبَّيَك عبدی هر شب از هو بشنوند
اندی این بادهلاجرم سر مست شوق از جرعه (5)  

 شبروان تا خود به دنيا ا مدند از شهر هو
اندو ناله نفرستاده سوی او جز ا ه صبح  

 ساقیا درده شراب شوق هو کین شبروان
اندراه شب هر نیم شب سرمست عشق افتاده (6)  

اند این شبروانخواب شب بر چشم عاشق بسته  
اندتا صلای عشق هو در جانش او درداده  

 پور مشاطّی حساما ساده شو ا زاد شو
1530اندزانك سرمستان شبرو ساده و ا زاده (7)  

neŝr: İmdi maǾlūm ola ki kāşif-i esrār-ı ķayyūmį, ĥażret-i Mevlānā 

Celālüddįn-i Rūmį ķuddise sırruhu bu ebyāt-ı şerįfenüñ sibāķında, Meŝnevį: 

(8) گر هزاران دام باشد در قدم    
1531چون ]تو[ با مایی نباشد هیچ غم  

neŝr: deyü buyurup Ǿārif-i sırr-ı ķażā ve ķader olmaġla eger hidāyet ve eger đalālet 

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ (9) yed-i ķudretinde olduġına delālet ve ķudretullāhı 

işāret buyurmışlardur. Nitekim ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem 

müşriklerüñ kemāl-i đalālet ve ġavāyetlerin müşāhede buyurup (10) ilķā’āt-ı nefs-i 

                                                
1530 Gece yolcuları yârin adresini ne güzel tarif etmişler. Gece yolcuları cehennemden sakınmış, 
cennette hürdürler. Gece yolcuları lebbeyk diyerek ve gözyaşı dökerek yola devam ederler, gece 
yolcuları zaten bu iki işi yapmak için doğmuşlar. Gece yolcuları, her gece Allah’tan “lebbeyk ey 
kulum!” sesini duyarlar ve şüphesiz bu şaraptan sarhoşlar. Gece yolcuları “Hû” şehrinden dünyaya 
geldiklerinden beri, inlemekten ve âh etmekten başka bir şey yapmamışlar. Ey saki, şevk şarabı sun, 
zira bu aşıklar gece yarısı yolun yarısında aşktan sarhoşlar. Bu gece yolcuları “Hû” alıkın salasını 
canlarında çektiklerinden beri gece uykusunu aşık göze haram kılmışlar. Ey meşşât oğlu Hüsam, sade 
ol ve hür ol. Zira sarhoş gece yolcuları sade ve azadeler.  
1531 Bkz. 67a. 
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şeyŧāniyye ile dām-ı şebeke-i şirk ve Ǿiśyāna giriftār olmaġla her biri küfr u 

Ǿinādlarında muśırr olup ķabūl-i İslām’da olan muħālefetleri ĥażret-i (11) Risālet-

penāh Ǿaleyhi’ś-śalevātullāha emr-i Ǿažįm görünmekle ĥażret-i Ĥaķ ve ķādir-i muŧlaķ 

ĥabįb-i ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemi tesliyet buyurup, ( الِْكَتاَب لِلنَّاِس 12اِنَّا اَنْزَلَْنا َعَليَْك )
1532بِالَْحقِّ   

YaǾnį “Yā Muĥammed Ǿaleyhisselām, biz Ǿažemet ve şānımuz ile kelām-i 

Ǿizzetimüz olan kitāb-ı kerįm ve furķān-ı Ǿažįmi mültebisen bi’l-ĥaķ cemįǾ-i nāsıñ 

menāfiǾ(13) ve hidāyeti içün senüñ üzeriñe vaĥy ve inzāl eyledik.  ِ1533فَلَِنْفِسهٖ  اْهتَٰدى فََمن  Pes 

şol kimesne ki kitāb-ı Ǿažįmü’ş-şā’n ve senüñ daǾvetiñi ķabūl itmekle (14) mühtedį 

ola hidāyetüñ ŝevābı kendü nefsine Ǿāyid olur.  ْ1534َعَلْيَها َيِضلُّ  فَاِنََّما َضلَّ  َوَمن  ve şol kimesne ki 

Ǿadem-i ķabūl ile đalāletde ķala Ǿiķāb-ı đalāli (15) ancaķ kendüye rāciǾdur. َعَلْيِهمْ  اَنْتَ  َوَما 
1535بَِوٖكيل    ĥabįbim sen anlaruñ üzerine vekįl degülsin yaǾnį elbette ve elbette įmānı Ǿalā 

sebįli’l-ķahri ve’l-cebr ħalķuñ üzerine (16) taĥmįl ile me’mūr degülsin. Yā 

Muĥammed biz saña iblāġ eyle emr itdik, sen daħı teblįġ-i risālet eyleyüp emrimizi 

kemā hüve ĥaķuhu yirine getürdüñ, daǾvet-i resūl (17) ve aĥkām-ı kitābullāhı ķabūl 

idüp įmān ile müsteǾidd olmaķ anlaruñ iħtiyār-ı cüzǿįlerine müfevvażdur deyüp 

müşrikįn ve keferenüñ Ǿadem-i inķıyādlarından (18) senüñ ħāŧır-ı şerįfüñ maĥzūn 

olmasun deyü tesliyet buyurur ve bu āyet-i kerįme ile keźālik tesliyet-i ħāŧırların 

taķviyet buyurup taĥķįķan hidāyet ve đalālet (19) Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ kemāl-i 

ķudretinden olup ġayrıdan degüldür. Zįrā hidāyet ĥayāt ve yaķažaya ve đalālet daħı 

mevt ve nevme müşābihlerdür. Pes (20) ĥayāt ve yaķaža Ĥaķ teǾālā celle şānuhunuñ 

ħalķ itmesiyle ĥāśıl olduġı gibi hidāyet daħı lābüdd tevfįķ ve Ǿināyet-i sübĥānį ile 

ĥāśıl olur ve mevt ile (21) nevm daħı emr-i ĥaķ-la olduġı gibi đalālet daħı Ĥaķķ’uñ 

irādetiyle ĥāśıl olur. Lākin meşiyyet-i irtiżāyiyyesiyle degüldür. Pes her kim bu 

daķįķaya luŧf-i ĥaķ ile Ǿārif ola (22) sırr-ı ķadere vāķıf olur ve Ǿārif-i sırr-ı ķader olan 

kāmillere vāķiǾ olan meśāyib heyyin ve āsān olup śābir ve şākir olur. Pes Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālā (23) ĥażret-i Faħr-i Kāyināt Ǿaleyhi ekmeli’t-taĥiyyāta sırr-ı ķaderi 

keşf idüp müşrikįnüñ daǾveti ķabūl itmeyüp küfrlerinde muśırr olduķları-çün ķalb-i 

şerįflerinde olan (24) ĥüzni izāle buyurdı. Kemā ķāl:  َنُْفَس ٖحيَن َمْوتَِها َوالَّٖتى لَْم تَُمْت ٖفى اَللُّٰه َيَتَوفَّى اْلا

                                                
1532 Zümer 39/41: “(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab'ı (Kur'an'ı) insanlar için, hak olarak indirdik…” 
1533 Zümer 39/41: “...Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur...” 
1534 Zümer 39/41: “...Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar...” 
1535 Zümer 39/41: “...Sen onlara vekil değilsin.” 
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1536َمَناِمَها  ile mevt-i ecsād irāde olunup (25) buyururlar ki ĥaķ sübĥānehu ve ”ِحيَن َمْوتَِها“ 

teǾālā “ 1537عند فناء الاکل و انقضاء الاجل ” nüfūsuñ taśarruf ve teǾalluķını ebdāndan ķaŧǾ itmekle 

enfüsi ebdāndan ķabż ider (26) ve ķabż-ı enfüsi žāhiren ve bāŧınen olursa ĥįn-i 

mevtdür ve eger žāhiren olup bāŧınen olmazsa ĥālet-i nevmdür. Ve Ǿinde’n-nevm 

müteveffāt olan enfüs (27) Ǿaķl u temyįz ile muttaśıfa olan enfüsdür.  فَيُْمِسُك الَّٖتى قَٰضى َعَلْيَها
1538الَْمْوتَ   Ve Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā şol nefsüñ üzerine ki mevti ķażā eylemişdür anı 

imsāk (28) idüp baǾde’n-nevm bedene redd itmez. 1539َويُرِْسُل اْلاُْخرٰى  ve mevt ķażā 

olunmayan nefs-i nāyimeyi Ǿinde’l-yaķaža bedenine redd u irsāl ider. ى 1540اِلٰى اََجل  ُمَسمًّ  

(29) tā ecel-i müsemmāya degin ki ol nefs içün taķdįr olunmışdur.   اِنَّ ٖفى ٰذلَِك َلاَٰيات  لَِقْوم
1541َيَتَفكَُّرونَ   nüfūsuñ ebdāna olan keyfiyyet-i teǾalluķında ve ĥįn-i mevtde (30) bi’l-

külliyye ebdāndan ve teveffįsinde ve Ĥaķ teǾālā nüfūsı imsāk idüp nāyim anuñ 

izālesiyle fānį olmayup bāķį ķalmasında ve saǾādet ve şeķāvet ve ĥikmet (31) ve 

maǾrifetden nefse Ǿārıża olan ĥālāt ve istįfā’-i ācāline degin ĥįnen baǾde ĥįnin nüfūs-ı 

nāyimeyi ebdāna irsālde fikr iden ķavm içün Ĥaķ teǾālānuñ (32) kemāl-i ķudret ve 

ĥikmet ve şümūl-i raĥmetine delālet vardur. Ve Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā “ ََيَتَوفَّى اْلاَنُفس” 

buyurup nefs ile murād olunan rūĥ mıdur ve ġayrı mıdur deyü suǿāl (33) olunduķda 

baǾżılar nefs didikleri rūĥdur ve baǾżılar nefs ġayrı ve rūĥ ġayrıdur dimişler.  

İmdi maǾlūm ola ki her bir insān içün iki nefs vardur ki birine (34) nefs-i 

ĥayāt ve birine nefes-i temyįz dirler. Nefs-i ĥayāt oldur ki Ǿinde’l-mevt bedenden 

müfāraķat idüp ve nefes-i insānį ĥayātuñ zevāliyle zāyil olup müteneffes olmaz. (35) 

Ve nefs-i temyįz oldur ki ĥįn-i nevmde nāyimden müfāraķat idüp baǾde’n-nevmi 

nāyim müteneffes olur. Pes şol nefsüñ ki ecel-i müsemmāsı irişe nefs-i mezbūre 

cesedine (36) redd olunmaz ve ecel-i müsemmāsı irişmeyenüñ nefsi cesedine redd 

olınur. Ĥattā ecel-i müsemmāsı vaķtine degin baǾde’n-nevm her ĥālet-i yaķažada 

redd olunmaķdan ħālį olmaz. (37) ve baǾżılar insānda nefs ve rūĥ vardur Ǿinde’n-

nevm nefs ħurūc idüp rūĥ bāķį ķalur dimişler. ve Ǿabdullāh bin Ǿabbās rađıyallāhu 

Ǿanhumā buyururlar ki (38) her bir kālbedüñ nefs ve rūĥı vardur. Pes nefs oldur ki 

                                                
1536 Zümer 39/41: “Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında 
alır…” 
1537 Yemeğin bitiminde ve ecelin sonunda. 
1538 Zümer 39/41: “… Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar…” 
1539 Zümer 39/41: “…diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır…” 
1540 Zümer 39/41: “…diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır …” 
1541 Zümer 39/41: “...Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” 
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bedende olduķça nįk ü bedi temyįz eyleye ve Ǿāķıbet-i kārı endįşe eyleye ve rūĥ 

oldur ki kālbed-i (39) insānį anuñla ĥareket idüp ve ārāmişi anuñla iħtiyār eyler ve 

nefesi anuñla alup virir ve ġıźāyı anuñla ekl u hażm ider ve hergāh ki kālbed nāyim 

olsa nefs bedenden (40) cüdā olup bįdār olduķda bedene redd olunur ve Ǿinde’l-mevt 

nefs u rūĥ meǾan bedenden müfāraķat idüp ilā yevmi’l-ķıyāme bedene redd olunmaz. 

Bināǿen Ǿalā haźā (41) Ǿinde’n-nevm nāyimüñ ĥiss u ĥareketi bāķį ve Ǿaķl u temyįzi 

bāŧıl olup Ǿinde’l-yaķaża Ǿaķl u temyįzi redd olunur. Ammā Ǿinde’l-mevt ikisinden 

daħı maǾzūl olur ve ĥażret-i [68a] (1) İmām ǾAlį ibn-i Ebį Ŧālib kerremallāhe 

vechehu buyururlar ki Ǿinde’n-nevm rūĥ cesedden ħurūc idüp şuǾāǾı bedende bāķį 

ķalur ve rü’yāyı bu rūĥ ile görür ve ķaçan kim nevmden (2) yaķžān olsa esraǾ min 

laĥžatin ān-ı vāĥidde rūĥ cesedine Ǿavd ider. Ve ervāĥ-ı aĥyā ve emvāt menāmda 

birbirine mülāķį olup ilā māşā’ Allāh taǾāruf iderler. (3) Ve ķaçan kim ervāĥın 

ecsādına rücūǾı irāde olunsa Ĥaķ teǾālā ervāĥ-ı emvātı Ǿindinde imsāk idüp ervāĥ-ı 

aĥyāyı irsāl ider, ĥattā ecsādına rāciǾ olur.  

( عن ابی حریره رضی الله عنه، قال قال رسول الله علیه الّسلام; اذا اوی احدکم الی فراشه فلینفّض فراشه بداخلة ازاره 4)
ارفعه ان امسکت نفسی فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها کما  كیا ربّی وضعت جنبی و ب ك( ثم یقول باسم5) فانّه لایدری ما خلفه علیه

1542یحفظ به الّصالحین.  

Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ ve baġrı (6) derd ile yanıķ ve dįde-i fu’ādı uyanıķ! Erbāb-ı 

taĥķįķ bu āyet-i kerįmenüñ tefsįrinde buyurmışlar ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ervāĥı 

ķable’l-kevn beyne’n-nūr ve’s-sürūr (7) ħalķ ve ĥüsn-i cemāliyle tecellį eyleyüp 

ervāĥ daħı rūĥ-ı melekūtį ile mesrūr ve cemāl-i ceberūtį-le müstebşir iken Ĥaķ 

tebāreke ve teķaddes ervāĥı ecsāda duħūl ile (8) emr idüp ve iĥticāb-ı ecsād ile 

muĥtecib ve nesāyim-i rūĥ-ı melekūtį ve cemāl-i ceberūtįden münķabıż eyledi. Lākin 

ervāĥ nefaĥāt-ı maǾādı eşbāĥda daħı (9) istişmām ve istinşāķ itmekle kerįm u raĥįm 

Allāh kemāl-i fażl u iĥsānından ervāĥa luŧf idüp be-her şeb eşbāĥdan iħrāc ve 

besātįn-i melekūta (10) miǾrāc itdürüp sirbāl-i nūr ve izār-ı muĥabbetin ervāĥ üzerine 

isbāl eyledi ki ĥattā leźāyiz-i muĥabbāt ve ĥalāvet-i müşāhedātı ervāĥ üzerine tecdįd 

ve kendü (11) ķurbet ve ħidmetine raġbetlerin teşdįd eyledi. Pes şol ervāĥ ki 

dünyādan melekūt ve ĥużūr-ı Ĥaķķ’a ħurūcları ĥįninde vāķt-i ecelleri irişe Ĥaķ teǾālā 

ervāĥ-ı (12) mezbūreyi mevt veyāħut nevm ile Ǿindinde imsāk ider. Pes Ǿālem-i 

                                                
1542 Ey Rabbim! Senin adınla yanım üzere yatıp nefsimi senin yüce katına unuyorum, eğer alırsan ona 
merhamet eyle! Ve eğer onu bırakır almazsan sâlih kullarını muhafaza ettiğin gibi onu muhafaza eyle! 
(Buhârî, Daavât, 12) 
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imtiĥānda baǾżı seyri bāķį ķalan ervāĥı ecel-i müsemmāya degin bedenlerine irsāl 

ider.  

(13) الله علیه و سلّم اّن ارواح المومنین تصعد کّل لیلة الی تحت العرش فمن نام علی طهارة اذن لها بالّسجود قال صلّی  
1543و من لم ینم علی الطّهارة لم یوذن   

(14) Ve Sehl-i Tüsterį buyururlar ki ĥayāt-ı nefs-i ŧabįǾį bir rūĥ-ı laŧįf iledür 

ve ĥayāt-ı nefs-i rūĥ-ı laŧįf źikrullāh iledür. Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-

esnā (15) dįde-i žāhir-bįn-i Ǿavām ĥālet-i nevmde muzaħrefāt-i dünyādan iġmāż-ı 

Ǿayn idüp taǾŧįl-i ĥavāss-i cismānį mūceb-i istirāĥat-ı ten ve nevm ve sine āsāyiş-i 

ķuvā-yı beden (16) olmaġla ġam-ı sūd u ziyān ve ħayāl-i įn u āndan fāriġ u āzād 

olmaġ ecsām-i Ǿavāma ancaķ ĥālet-i nevmde müyesser olup efkār-ı Ǿalāyıķ-ı mā-

sivādan vaķt-i bįdārįde (17) rehā mümkin olmaz velākin,  

خوآب هم  حال عارف آین بود بی [399-1]  

Ĥāl-i Ǿārif bį-ħˇāb daħı böyle olur deyü buyururlar, zįrā ki,  

   گفت آیزد هم رقود زین مرم [399-2]

(18) Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā buyurdı ki bundan nefret eyleme yaǾnį inkār 

eyleme ki bir kimesne nāyim ve hem müteĥarrik olmaķ ne vechle olur dime. YaǾnį 

sūre-i kehfde aśĥāb-ı kehf (19) ĥaķķında Ĥaķ tebāreke ve teǾālā kelām-i mecįdinde 

buyururlar ki  ٌ1544َوتَْحَسبُُهْم اَْيَقاًظا َوُهْم ُرقُود  ħiŧāb ĥażret-i faħr-i Ǿālem Ǿaleyhisselāma veyāħud 

ķābil-i ħiŧāb olanlaruñ mecmūǾuna olmaķ üzre (20) Ǿale’l-infirād eger sen ol Ǿaśırda 

ĥāżır olup aśĥāb-ı kehfi maġarada yaturken göreydüñ infitāĥ-ı Ǿuyūn ve keŝret-i 

teķallublerinden sen anları eyķāž u bįdār (21) śanurduñ, “ ٌَوُهمْ  ُرقُود”. Ĥāl ān ki aśĥāb-ı 

kehf ħˇābda idiler.  َِمال  ve biz anlaruñ ebdānını arż ekl itmemek َونَُقلِّبُُهْم َذاَت الَْيٖميِن َوَذاَت الشِّ

içün (22) yed-i ķudretimüz ile śaġ cāniblerine ve śol cāniblerine raķdeleri ĥālinde 

taśrįf u taĥvįl iderdik.  َِوَكْلبُُهْم بَاِسٌط ِذَراَعْيِه بِالَْوٖصيد ĥāl-i māżiyeyi ĥikāyetdür. (23) YaǾnį 

aśĥāb-ı kehfüñ kelbi ayaķlarını finā’-i kehfe bāśıŧ idi ve śayd finā’-i kehfdür dimişler 

yaǾnį kelb-i aśĥāb-ı kehf dirseklerini maġara ķapusuna vayāħud (24) eşiginde basŧ 

itmiş idi dimek olur. Tefsįr-i Semerķandį’de masŧūrdur ki Cibrįl Ǿaleyhisselāmı Ĥaķ 

teǾālā irsāl idüp aśĥāb-ı kehfüñ lüĥūmını arż (25) ekl itmemek içün yılda bir kerre 

                                                
1543 Efendimiz şöyle buyurmuştur: Müminlerin ruhları her geve arşın altına yükselir, kim taharetle 
uyuduysa ona secde izni verilir, taharet ile uyumayana izin verilmez. 
1544 Kehf 18/18: “Uykuda oldukları hâlde, sen onları uyanık sanırsın…” 
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śaġına ve bir kerre śoluna döndürdi. Ve imām ǾAlį kerremallāhe vechehu aśĥāb-ı 

kehf yidi neferdür sekizincisi kelbleridür deyü (26) buyurmışlar ve esāmįleri 

bunlardur ki Tefsįr-i Ķāđį’den naķl olunmışdur: 

و دبرنوش و شاذنوش اصحاب یساره و کان ( 27)و مرنوش  كیملیخا و مکثلیتا و مشلبیتا هولاء الاصحاب یمین المل
1545یستشیرهم و الّسابع الّراعی الّذی وافقهم و اسم کلبهم قطمیر و اسم مدنیتهم افسوس.  

ve SaǾdį Çelebį (28) Ĥāşiyesi’nde Nisābūrį’den naķl itmişler ki:  

( و اطفاء الحریق 29قال النیسابوری عن ابن عبّاس رضی الله عنهما اّن اسماء اصحاب الکهف یصلح للطلب و الهرب )
یکتب فی خرقه و یرمی بها فی وسط النّار و لبکاء الطّفل یکتب و توضع تحت راسه فی المحد و للحرث یکتب علی القرطاس و ترفع 

( تشّد علی 31للظّربان و للحمی المثلثه والصداع والغنی والجاه والّدخول علی الّسلاطین ) ( علی خشب منصوب فی الوسط الزّرع و30)
1546الفخذ الیمنی و لعسر الولادة تشد علی الفخذ الیسری و لحفظ المال والّرکوب فی البحر والنّجاه من القتل.  

Erbāb-ı tevārįħ aśĥāb-ı kehfüñ ĥikāyesinde aķvāl-i keŝįre yazmışlar. Lākin 

Tefsįr-i (32) Ebi’l-Leys’de masŧūrdur ki ibn-i Ǿabbās rađiyallāhu Ǿanhdan rivāyet 

olınur ki Ķureyş ŧāyifesi cemǾ olup Velįd bin Muġįre ve ǾĀś bin Vāyil (33) ve Ebū 

Cehil bin Hişām ve Ümeyye bin Ħalef ve Esved bin ǾAbdi’l-Muŧŧalib nām ekābir-i 

Ķureyşi ki beş nefer kimesnedür Yeŝrib yahūdįlerine gönderdiler. Ve ĥażret-i 

Risālet- (34) penāh Ǿaleyhisselāmuñ aĥvālini bildürüp bir kimesne vardur ismi 

Muĥammed’dur ve kendü ķureyşįdur ve faķįr u yetįmdür lākin kendüyi peyġamber 

zuǾm ider didiler. Ĥikmet-i Ħudā (35) yahūdįlerin bayramları olmaġla Medįne’de 

cümlesi bir yirde cemǾ olmışken bunlar daħı gelüp aĥvāli iǾlām eylediler. Medįne’de 

olan Ǿulemā’-i yehūd didiler kim (36) işbu siz didügiñiz evśāf ile mevśūf, bir nebiyy-

i śādıķ mebǾūŝ olacaķdur ve zamān-ı baǾŝi daħı olmışdur ve Tevrāt’da masŧūrdur 

ammā aña üç şey suǿāl (37) idiñiz, eger ikisinden cevāb virüp suǿāl-i ŝāliŝüñ cevābını 

Ĥaķķ’a tefvįż iderse śādıķ peyġamberdür didiler. Ve yehūd Ǿulemāsı didiler ki biz 

anları müseylemetü’l- (38) Keźźāb’dan suǿāl eyledik bilmedi didiler. Zįrā baǾżı 

melāǾįnüñ zuǾm-ı fāsidi bu idi kim ĥażret-i Risālet-penāh ĥāşā Müseylemetü’l-

keźźāb’dan teǾallüm eylemiş ola. (39) Pes suǿāllerüñ biri aśĥāb-i kehf ve suǿāl-i ŝānį 

                                                
1545 Yemliha, Mekeslita ve Meşelbita, kıralın sağ tarafında, Mernuş, Debernuş ve Şaznuş ise 
solundadır. Onlarla istişare ederdi. Yedincileri ise onlara rasgtelen çobandır. Köpeklerinin ismi ise 
Kıtmir’dir. Şehirleri ise Efesus’tur. 
1546 El-Nişaburi İbni Abbas’tan rivayetle şöyle demiştir: Ashabı kehfin isimleri dilek, kaçma ve 
yangından korunma için kulanılır. Bir kumaş parçasına yazılır ve ateşe atılır. Çocuk ağlaması içinse 
bir şeye zayılıp beşikte yastığının altına konur. Ekin içince bir kağıda yazılır ve ekinin ortasına 
dikilmiş bir tahtaya asılır. Kokarcadan ve üçlü hummadan ve baş ağrısından kurtulmak için, zenginlik 
makam ve idarecilerle yakınlık için sağ baldıra iliştirilir. Doğum zorluğu için sol baldıra iliştirilir. 
Malınkorunması deniz yolculuğu ve öldürülmekten korunmak için de aynısı yapılır. 
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źü’l-ķarneyn ve suǿāl-i ŝāliŝ rūĥ idi. Ve Medįne yehūdįleri ol gelen beş nefer 

kimseye idecekleri suǿāllerüñ (40) cevābların daħı ne vech-le olduġın taǾlįm 

eylediler. Çün kim meźkūrlar Medįne’den Mekke’ye Ǿavdet idüp ebū cehl’e mülāķį 

olduķlarında aĥvāli iǾlām itdiler, (41) taǾlįm olunduķları üzre cümlesi ĥażret-i 

Risālet-penāh’a gelüp yā Muĥammed saña üç suǿālimüz vardur didiler. Ĥażret-i 

Faħr-i Ǿālem Ǿaleyhisselām daħı yarın cevābın [68b] (1) vireyim deyüp lisān-ı ķāl ile 

terk-i istiŝnā olunmaġ-la üç güne dek ve Kelbį rivāyetinde on beş güne dek ve 

Đaĥĥāk rivyetinde ķırķ gün kāmil (2) Cibrįl-i Emįn vaĥy ile nāzil olmayup küffār-i 

Mekke ĥāşā Muĥammed’e rabbisi incindi deyü nice güft ü gū itmekle küffār-ı bed-

kirdāruñ zuǾm-i fāsidlerin tekźįb ve ķįl u ķāllerin (3) tebkįt içün sūre-i Vzuhe’đđuĥā 

nāzil olup  َ1547َك َربَُّك َوَما قَلٰىَما َودَّع  deyü ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām tesliyet-i ħāŧır 

buyuruldı. BaǾdehu Cibrįl Ǿaleyhisselām (4) vaĥy ile nüzūl idüp  َوَلا تَُقولَنَّ لَِشاْىء  اِنّٖى فَاِعٌل ٰذلَِك
1548َغًدا اِلَّا اَْن َيَشاَء اللّٰهُ   āyet-i kerįmesin ķırāǿat buyurdı. BaǾdehu her suǿāllerinüñ cevābları 

(5) keşf u beyān buyurıldı. Elĥāśıl  Daķyānūs nām pādişāhuñ zamānında birķaç 

civān-merdān ĥażret-i Ĥaķ ve feyyāż-ı Muŧlaķ’a ŧālib ve cūyān olup vaŧanlarından 

źikr-i (6) Ĥaķ iderek çıķdılar. Anlaruñ güźer-gāhında bir rāǾį nümāyān olmaġla ben 

daħı ŧālib-i Ĥaķķ’ım deyü bunlara tebaǾiyyet idüp rāǾįnüñ kelbi Ķıtmįr daħı 

Ǿaķablarından (7) münfekk olmamaġla đarb itdiler. Pes Ĥaķ teǾālā kelbe nuŧķ virüp 

“Ben daħı ŧālib-i Ĥaķķ’ım.” deyü zebān-ı faśįĥ ile ĥālini beyān eyledi. Pes rāh-ı 

Ĥaķķ’a revāne olup (8) bir ġāra girdiler. Ĥaķ tebāreke ve teǾāla anlara nevm-i āsāyiş 

musallaŧ ķılup üç yüz ŧoķuz yıl ħˇāb ve istirāĥatda oldılar. Ve ĥażret-i ǾĮsā’nuñ 

Ǿurūcundan (9) niçe yıllar śoñra bi-emrillāh yaķżān olup içlerinden Yemlįħā etmek 

almaķ içün şehre varup Daķyānūs sikkesini çıķardıķda “Sen genc bulmışsın.” deyü 

(10) Yemlįħā aħź olunup bilāħire ol şehrüñ meliki ĥużūrına götürdiler. Ve bilcümle 

bunlaruñ ĥālinde ħalķ ĥayrān olup Ǿāķıbet olduķları maġraya (11) geldiklerinde 

Yemlįħā muķaddemce iħvānına varup aĥvālden ħaber virdikden śoñra Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā cümlesinüñ rūĥların ķabż idüp āħiretde baǾŝe münkirįn (12) olan 

ķavmi bunlar ile ilzām ve Ǿāmme-i nāsa bir āyet-i kübrā eyledi. Tafśįli murād 

olunduķda kütüb-i tevārįħe mürācaǾāt oluna. Ve teǿvįlāt-ı Ķāşānį’de aśĥāb-ı kehf 

(13) Ǿārif-i billāh olan evliyādur, ħalķ-ı Ǿālem Ǿārif-i billāh olanları iştiġāl-i dünyāya 

                                                
1547 Duhâ 93/3: Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. 
1548 Kehf 18/23-24: “Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! Ancak, "Allah dilerse 
yapacağım" de. …” 
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iĥsās ve ĥarekāt-ı irādiyye ve infitāĥ-ı Ǿaynları olmaġ-la eyķāž žann iderler. (14) Ĥāl 

ān ki evliyāullāh mā-sivallāhdan ruķūddur. Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā anları gāh cihet-

i ħayra taķlįb ider ve gāh ĥikmetini ižhār içün muķteżā-yı ŧabǾ ve şevāġil-i (15) 

cismāniyye cihetine taĥvįl ider. Ve anlaruñ ķuvā-yı nefsleri finā’-i bedenlerinde 

anlara mülāzemet ider.  

َمالِ  ( فی حالتی القبض والبسط والجمع والتفرقه 16نقلبهم ) 1549قال ابن عطا فی قوله َونَُقلِّبُُهْم َذاَت الَْيٖميِن َوَذاَت الشِّ
( والاحتجاب والتجلّی 17ا نفرقوا فیه حّصلوا معنًی فی بین الجمع. و قال بعضهم نقلّبهم بین حالتی الفناء والبقاء والکشف )جمعناهم عمّ 

( 18م )والاستتار. و قال ابو سعید الخّراز هذا محّل الفناء والبقاء ان یکونوا فانین بالحق و باقین به لا هم کالنّیام و لا کالیقظی اوصافه
  1550هم و اوصاف الحق یاوی علیهم و هو حیات تحت کشف و له مقابلة بیقین.فانیة عن

Ħülāśa-i kelām Ǿārif-i billāh olanlaruñ ĥāli menāmsız daħı āzādelikdür, (19) 

egerçi bunlar śūretā bįdār ve Ǿālem-i dünyāya dįdeleri açuķ žann olınur lākin anlar 

ĥaķįķatde bu Ǿālemden fāriġ u nāyim ve ķuyūd-i kevnden rehā bulmışlardur ve žāhir 

u bāŧınların (20) yed-i ķudretullāhda maķhūr görüp ĥarekāt ve sekenātı taśarruf-i 

Ĥaķ-ladur. Egerçi cümle Ǿālem yed-i ķudretde müstehlekdür lākin Ǿavāmuñ cehli ve 

ġafleti ġālib olup (21) ĥaķįķat-ı mezbūreden muĥtecib olmışlardur. ǾĀrif-i billāh ise 

įmān-ı şühūdı ve įķān-ı keşfi ile ġaflet ve cehlden ħalāś olmışlardur. Nitekim ĥażret-i 

Mevlānā (22) beyān buyururlar:  

 خفته آز آحوآل دنیا روز و شب [400-1]

ǾĀrif-i billāh gice ve gündüz aĥvāl-i dünyādan ħuftedür.  

   ی تقلیب رب  چون قلم در پنجه [400-2]

Rabbü’l-Ǿizzetüñ taķlįbi (23) pençesinde ķalem gibidür. YaǾnį aśĥāb-ı kehf 

gibi bunlar daħı kendülerini Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ yed-i ķudret ve dest-i 

irādetine teslįm idüp aĥvāl-i dünyādan (24) iġmāż idüp ve rūz u şeb ħˇāb-ālūd ve 

žāhiren ve bāŧınen nefs u Ǿaķl-ı cüzǿįnüñ taśarrufundan meslūb olmaġla pençe-i 

kātibde ĥarekāt-ı ķalem gibi ber-mūceb-i (25) “ 1551قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن ” 

                                                
1549 Kehf 18/18: “...Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu 
uzatmış…” 
1550 Onları kabz ve bast halinde, cem ve tefrika halinde döndürdük durduk. Bölündükleri şeyde onları 
birleştirdik. Ve cem içinde bir mana ifade ettiler. Bazıları da bunu şöyle açıklamışlardır: onları fena ve 
beka keşif ve hicap, tecelli ve örtünme halleri arasında çevirip durduk. Ebu Said el-Harraz şöyle 
demiştir: bu fena ve beka mahallidir. Hak’ta fani olurlarsa ve onunla baki olurlarsa uyuyan kimseler 
gibi hiç tasaları olmaz, uyanıklar gibi de vasıfları onlarda fani olur. Hak’ın vasıfları onlara işler bu 
keşf altında yaşamdır ve yakin ile bir buluşma vardır. 
1551 Müminin kalbi, Rahmân’ın parmaklarından iki parmak arasındadır. (Müsned, VI, s. 142, nr. 6569).  
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taķlįbāt-ı ilāhiyyeye tābiǾlerdür. Ve efǾāl ve aŧvārda meşiyyet-i ezeliyye ve irādet-i 

lem-yezeliyye muķteżāsıncadur ammā, (26)  

 آ ن که آو پنجه نبیند در رقم [401-1]

Şol kūtāh-nažar ki ĥįn-i taĥrįrde pençeyi görmez ancaķ ķalemi görür, 

   فعل پندآرد به جنبش آز قلم [401-2]

Cünbüş ve ĥareket ve fiǾl-i kitābeti (27) ķalemden ķıyās ider. YaǾnį ĥarekāt 

ve cünbüşde taķlįb-i rabbi müşāhede itmeyen teng-çeşm ol ĥarekāt ve efǾāli vücūd-ı 

Ǿārifden ķıyās ider, nažm:  

 چنانم از یدالله ا شکار است (28)
کار استمرا بادست این صورت چه  

 یدالله است راز ما در این بس
ن سّر این کسداند به جز منمی  

 ندیدم واصلی تا راز گویم (29) 
 ورا اسرار کلی بازگویم1552

آی زین حال عارف وآنمود  شمه [402-1]  

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā bu Ǿārifüñ (30) ĥālinden bir şemme gösterdi,  

  خلق رآ هم خوآب حسی در ربود [402-2]

Ħalķa ve hem ĥisse mensūb olan ħˇāb anları ķapdı. Ĥāśıl-ı maǾnā Ǿavāmu’n-

nās aĥvāl-i Ǿārifįni (31) nefslerinde müşāhede itmege numūne olmaķ içün ħˇābı 

insāna sübāt ve istirāĥat-ı ebdān eyledi kim Ǿārif-i billāh olan evliyāǿ-i kirām ķabża-i 

taśarrufāt-ı (32) ilāhiyyeden meslūbu’l-iħtiyār olduķları aĥvālden źerre ve şemmesin 

gösterdi.  

چون جانشان  رفته در صحرآی بی [403-1]   

Uyķuya varmış kimesnelerüñ canları (33) śaĥrā-yı bį-çūna gitmişdür.  

                                                
1552 Ben Allah’ın elini açıkça görüyorum, bu suretin eli ile işim olur mu? Burada bizim sırrımızı 
Allah’ın eli söyler ve burada bu sırrı benden başkası bilmez. Bu sırrı ve küllî sırları kendisine 
söyleyebileceğim hiçbir eren görmedim. (Heylâcnâme) 
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   روحشان آ سوده و آبدآنشان [403-2]

Anlaruñ ervāĥ ve ebdānı āsūde ve rāĥat olmışdur.  

 وز صفیری باز دآم آندر کشی [404-1]

(34) İlāhį bir śafįr u śadādan ervāĥı girü dām içre çekersin, 

   جمله رآ در دآد و در دآور کشی [404-2]

Cümle ervāĥı dād u dāvere çekersin, yaǾnį Ǿadl u dād itmege (35) ve Ǿādil 

olmaġa ceźb idersin ĥattā bedenlü bedenlerine geleler ve aǾmāl ve efǾālde ve ķuvā-yı 

bedenįyi istiǾmālde Ǿadālet ideler.  

نور صبحدم سر بر زند هچونک [405-1]  

(36) Çün ki hengām-ı śabāĥuñ nūrı ser-efrāz ola,  

 کرکس زرین گردون پر زند [405-2]

Feleküñ kerkes-i zerrįni ķanad ura. YaǾnį āfitāb-ı zerrįn-per Ǿālemi 

münevver eyleye, (37)  

صباح آسرآفیل [406-1] وآر  فالق آلا   

Fāliķu’l-aśbāĥ ve ħāliķu’l-eşbāĥ olan Ħudā-yı muteǾāl İsrāfįl gibi,  

رد زآن دیار [جمله ]رآ [406-2] در صورت آ   

(38) Çümle ervāĥı diyār-ı maǾnādan Ǿālem-i śūrete getürür. Fāliķ bāb-ı 

ŝānįden ism-i fāǾildür. Fāriķ yarıcı maǾnāsınadur yaǾnį śabāĥları ižhār idici dimek 

olur. (39) Aśbāĥ/İśbāĥ kesre ile maśdar ve fetĥa ile cemǾ-i śubĥdur, Meŝnevį-i 

Şerįf’üñ muķaddimesinde daħı beyān olunmışdur. فَالُِق اْلِاْصَباِح َوَجَعَل الَّْيَل َسَكًنا  و تعالی; كکما قال تبار  
ْمَس َوالَْقَمَر ُحْسَبانًا ٰذلَِك تَْقٖديُر الَْعٖزيِز الَْعٖليمِ    1553َوالشَّ

 روحهای منبسط رآ تن کند [407-1]

Fāliķu’l-aśbāĥ olan Rezzāķ ve Fettāĥ ervāĥ-ı (41) basįŧ ve mücerredeyi tene 

muķayyed eyler.  

                                                
1553 En’âm 96/6: O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince 
birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp 
biçmesidir). 
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 هر تنی رآ باز آ بستن کند [407-2]

Her bir teni girü yüklü eyler yaǾnį ĥāmil-i ferzend-i tekellüfāt idüp rūĥ ile 

izdivācından [69a] (1) evāǾ-i aǾmāl u efǾāl tevellüd ider. Ħāŧır-ı fātire ħuŧūr ider ki 

kāşif-i esrār-ı ķayyūmį, ĥażret-i Celālüddįn-i Rūmį ķuddise sırruhu bu ebyāt-ı şerįfe 

ile daħı aĥvāl-i (2) Ǿārifįni beyān buyurmış olalar. YaǾnį, mıśrāǾ:  

چون جانشان  رفته در صحرای بی   
neŝr: beytinden murāđ Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ervāĥ-ı Ǿārifįni saŧevāt-ı tecelliyāt-ı 

(3) aĥadiyyetü’ź-źātį ile biĥār-ı ezeliyyet ve deryā-yı ebediyyetde ġarķ u maĥķ idüp 

ve kālbed ve rūĥları şuǾūr-ı ruǿyet-i esmā ve śıfāt ve efǾālden āzāde (4) ve  لی مع الله
1554وقت  maĥvinde āsūdeler iken 1555لطالبین لحکمه و ارشادا  nefħ-i envār-ı tecelliyāt-ı esmā ve 

śıfāt ile dām-ı beşeriyyete ķayd idüp Ǿadl u dādları (5) imtiĥān olur. Pes Ǿuşşāķ-ı 

sübĥānį ve Ǿārifin-i rabbānį her bār ki maĥvden śaĥve ve ceberūtdan nāsūte geleler 

envāǾ-ı teklįfāt-ı şerǾiyye ile mükellefler olup (6) ķuvā-yı bedeniyyeyi Ǿadl ile 

istiǾmālleri tecribe olunur ve ĥālet-i istiġrāķ-ı tecelliyāt-ı celālde olmaġla giceye 

müşābih olup źevķ-i tecelliyāt-ı celālde (7) müste’nisįn olurlar. Pes işrāķ-ı envār-ı 

cemālde keŝretleri vaĥdetlerine muzāĥim olmamaġla ķulūb-ı Ǿārifįn ber mūceb-i  اَلَْم
1556نَْشرَْح لََك َصْدرَكَ   raĥbe’l-feżā (8) olduġı cihetden rūza müşābih olur. YaǾnį envār-ı 

[a]śabāĥ-ı tecelliyāt-ı cemāl felek-i ĥaķįķatden per açup fenāǿ-i fenāda Ǿadem-i 

aślįlerinde ġunūde olan (9) ervāĥ-ı Ǿuşşāķı Ǿālem-i nāsūte seyr itdirdikde Ǿālem-i 

vaĥdet-i śırfda meşhūdları olan maǾārif-i ilāhiyye ile Ǿaķl-ı maǾādlarını ĥāmil idüp 

elfāž (10) ve Ǿibārātdan mücerrede olan revāĥ-ı maǾānį-i basįŧayı ebdān-ı elfāž u 

Ǿibārāta iħrāc idüp ŧāliblere ihdā ve Ĥaķķ’a daǾvet iderler.  

 آسب جانها رآ کند عاری ز زین [408-1] (11)

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā vaķt-i nevmde yāħud Ǿārifleri ĥālet-i istiġrāķda 

cānlarını bedenlerinden Ǿārį eyler. Zįn, ata (12) urduķları eyerdür, bunda beden 

maǾnāsını mutażammındur. YaǾnį ħalķuñ rūĥ-ı revānı Ǿālem-i miŝāle ŧayerān ve 

                                                
1554 Allah ile benim aramda öyle bir vakit var ki, o vakitte ne yakın bir melek ne de gönderilmiş bir 
peygamber yanıma gelebilir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 173, nr. 2159) 
1555 Onun hikmeti için ve talipleri irşat etmek üzere.  
1556 İnşirah 94/1: (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 



 

656 

ervāĥ-ı Ǿuşşāķ maķām-ı ķurb-ı 1557ثُمَّ َدنَا فََتَدلّٰى  (13) cevlān-gāhında cevelān idüp ĥālet-i 

yaķaža ve śaĥvda rūĥ-ı revānı yine bedenlerine gönderir.  

  سر آلنوم آخ آلموت آست آین [408-2]

1558النوم اخ الموت  ĥadįŝ-i (14) şerįfinüñ sırrı budur. Zįrā nevm aĥad-i teveffeyn 

olduġı sābıķu’ź-źikr olan 1559اَللُّٰه َيَتَوفَّى اْلاَنُْفَس ٖحيَن َمْوتَِها  āyet-i kerįmesinüñ tefsįrinde (15) 

tafśįl olunmışdur. Aña bināǿen ĥażret-i Mevlānā buyururlar ki,  

یند  [409-1] بازلیک بهر آ ن که روز آ   

Lįkin andan ötüri ki gündüz yine bedenlerine geleler yaǾnį esb-i cānhā (16) 

bedenlerine gelmek içün, 

 بر نهد بر پایشان بند درآز [409-2]

Ervāĥuñ ayaķlarına bend-i dırāz vażǾ ider. YaǾnį imām ǾAlį rađiyallāhu 

Ǿanhuñ ķavl-i şerįfleri üzre (17) ervāĥuñ şuǾāǾı ebdāna teǾalluķ ider.  

 تا که روزش وآکشد زآن مرغزآر [410-1]

Tā ki ol Ǿalāķa vāsıŧasıyla merġ-zār-ı Ǿālem-i ervāĥdan nüfūs-ı nāŧıķayı (18) 

bedenlerine girü çeke,  

 وز چرآگاه آ ردش در زیر بار [410-2]

Ve merātiǾ ve çerā-gāhdan cān atlarını bār altuna getüre. YaǾnį tekālįf ve 

aǾmāl bārınuñ ĥāmili ola.  

(19) Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ ve yār-ı muvāfıķ! Ĥażret-i Ħudāvendigār, maķbūl-i 

dergāh-ı perverdigār, kemāl-i istiġrāķ ve leźźāt-ı ķurb-ı civār-ı kirdgārdan (20) hįç bir 

vechle infiśāl istemeyüp ebedü’l-ābād tecellį-i źāt-ı baħtda maĥv-i śıfāt eylemekde 

ber-ķarār ve pāyidār olmaķ temennā idüp bu taǾbįr ile buyururlar ki,  

 کاش چون آصحاب کهف آین روح رآ [411-1] (21)

Kāş ki Ĥaķ tebāreke ve teǾālā aśĥāb-ı kehf gibi ol rūĥı,  

                                                
1557 Necm 53/8: Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. 
1558 Uyku ölümün kardeşidir. 
1559 Zümer 39/42: “Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında 
alır…” 
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 حفظ کردی یا چو کشتی نوح رآ [411-2]

Ĥıfž ideydi veyāħud (22) keştį-i Nūĥ Ǿaleyhisselām gibi maśūn ķılup necāt 

vireydi.  

 تا آز آین طوفان بیدآری و هوش [412-1]

Tā ki bu bįdārlıķ ŧūfānından ve hūş-ı cüzǿį girdābından, 

   وآرهیدی آین ضمیر چشم و گوش [412-2] (23)

Bu żamįr u çeşm u gūş ebedü’l-ābād ħalāś olaydı. YaǾnį ĥażret-i Mevlānā 

ķuddise sırruhu dergāh-ı Ĥaķķ’a niyāz idüp seyr-i vasaŧda (24) olan sālikįnüñ 

maķām-ı fenāǿ-i fenāya vuślatların şefāǾat iderler ki ilāhį kāş ki tecellį-i ceźbe-i 

raĥmān ile ifnāǿ-i beşeriyyet itmiş-iken baǾżı sālik (25) fenāsından ayrılmayup dār-ı 

imtiĥān ve śaĥv ve beşeriyyete redd olunmayup ebedü’l-ābād keyfiyyet-i maǾhūde ve 

źevķ u vicdān içinde ķalaydı. Veyāħud (26) beşeriyyete geldiklerinde fenāǿ-i fenāda 

rāsiħ-dem olmaġla vücūd-ı ĥaķķānį-yle beķā mertebesin bulan kāmiller gibi ħavf ve 

ĥüznünden ħalāś olup keştį-i vücūdları (27) sefįne-i Nūĥ gibi emvāc-ı ŧūfān-ı mā-

sivādan necāt bulup  َ1560اََلا اِنَّ اَْولَِياَء اللِّٰه لَا َخوٌْف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزنُون  fırķasından ve Ǿibād-ı muħleśįn 

zümresinden (28) olaydı deyü tażarruǾ iderler.  

Sulŧān Veled ķuddise sırruhu fermāyed:  

 ای خدا دستگیر خلقان شو
دم از لطف سوی ایشان شویک  

 همه را غرق کن به رحمت خویش (29)
 همه را وا رهان ز زحمت خویش

 ای که از تو پر است ارض و سما
حجابی به جمله روی نما بی  

 ای قدیری که نیست عجز تو را (30)
 از تو شد حل محال در دو سرا

                                                
1560 Yunus 10/62: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. 
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 ز ا نکه معلول نیست موهبتت
 دو جهان هست شد ز یک صفتت

 چون به رحمت نظر کنی در ما (31)
 دردی ما بدل شده به صفا

 ای خوش ا ن دم که ابر ا بی گل
 فاش نوشید و شاد گردد دل

در جولان همچو ماهی شوید (32)  
 اندر ا ن بحر بی حد و پایان

 برهید از بلا و رنج وجود
 باز گردید ا ن طرف موجود

 ا سمان و زمین که برکارند (33)
 روشنایی ز اولیا دارند

 اولیا نور ا فتاب حقند
 ز ا ن گذشته ز هفتمین طبقند

 اولیا صاف و باقیان دردند (34)
 غیر حق را ز سینه بستردند

را بینتو در ایشان همه خدا   
1561که تو را هست باز چشم یقین  

(35) Ey müstemiǾ-i ķābil! Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu kāş ki ervāĥ-ı 

Ǿuşşāķ aśĥāb-ı kehf gibi Ĥaķ teǾālā celle şānuhunuñ Ǿindinde maĥfūž olup keştį-i 

Nūĥ gibi (36) ŧūfān-ı keŝretden ħalāś olaydı deyü buyurmaġla ke-enne bir sāyil, 

                                                
1561 Ey Allah’ım! Halkın elinden tut ve bir an lutf edip onlara doğru yönel. Herkesi rahmetine gark et, 
herkesi zahmet ve sıkıntıdan kurtar. Ey sen ki, yer ve gök senle doludur! Perdeleri yırt ve yüzünü 
göster. Ey sana acz ve çaresiz olmayan kadįr! İki cihanın çözülmez sorunu senle çözülür. Çünkü senin 
ihsanın eksik değil, iki cihan tek sıfatından var oldu. Rahmet ile bize nazar edersen eğer, bizim 
derdimiz dermana dönüşür. Çamurun buluttan su içip gönlünün ferahladığı an ne güzel andır. Balık 
gibi uçsuz bucaksız denizde cevelan edin. Varlık eziyeti ve belasından kurtulun ve diğer tarafta 
tekrardan var olur. Var olan yeryüzü ve gökyüzü ışıklarını evladan alırlar. Evliya hakkın güneşinin 
ışığıdırlar ve bu yüzden yedinci gökten bile öteye geçmişler. Evliya şarabın üst kısmı, diğerleri ise 
tortusudur. Onlar Hak’dan gayrı ne varsa gönüllerinden kesip attılar. Sen, yakįn gözün açıksa eğer 
onların varlığında sadece Allah’ı gör.  
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lisān-ı ĥāl ile suǿāl ider ki aśĥāb-ı kehf ve anlaruñ miŝillü evliyā, zamān-ı (37) 

sābıķda imişler, şimdi aña mānend kim vardur deyüp nitekim zemānede olan niçe 

ķāśıru’l-fehm olanlar daħı bu suǿāli idüp zemānede velį olur mı (38) dirler, pes 

ĥażret-i Mevlānā ol suǿāle cevāb virüp buyururlar ki,  

 آی بسا آصحاب کهف آندر جهان [413-1]

Ey bį-feh u idrākler! Çoķ aśĥāb-ı kehf (39) cihānda,  

   پهلوی تو پیش تو هست آین زمان [413-2]

Bu zamān senüñ yanuñda ve öñündedür, yüzi yüziñe ve etegi etegüñe 

ŧoķunup gezerler ammā ķanı idrāk (40) ve iźǾān ve dįde-i baśįret ki anları görmege 

iķtidāruñ ola? RubāǾį:  

   عرفی گله سر مکن که جای گله نیست
 توفیق رفیق هر تنگحوصله نیست

    هر جا چاهیست یو سفی در وی هست (41) 
  صاحب نظری لیک به هر قافله نیست1562

Neŝr: YaǾnį anlar ervāĥ-ı ħafiyye gibi görünmezler dimek degüldür, belki 

sen anları [69b] (1) žāhirde her gün görür ve mükāleme ķılursın lākin anlarda olan 

nūr-ı velāyeti göremezsin dimekdür. İmdi evvelā anları görmege lāyıķ bir dįde ĥāśıl 

it, (2) baǾdehu envār-ı tecelliyāt-ı rabbāniyye evliyāsı ķulūbında ne vechle cilve 

eyledügine nažar ķıl. Nažm:  

  مگو اصحاب دل رفتـند و شهر عشـق خالی شد
 جهان پر شمس تبریز است و مردی کو چو مولانا؟1563
 غار با آو یار با آو در سرود [414-1] (3)

                                                
1562 Ey Örfî! Şikâyet etme, şikâyetin sırası değil. Başarı sabırsız insanlara yâr olmaz. Nerede bir kuyu 
varsa içinde bir Yusuf vardır ancak oradan geçen her kāfilede Yusuf’u kurtaracak ileri görüşlü kimse 
yoktur.  
1563 Gönül ashâbı çekip gitti ve aşk şehri boşaldı deme. Cihan Şemsi-i Tebrizi ile doludur ancak 
Mevlânâ gibi er hani nerede? 
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Ġār anuñla yār anuñla surūdda, yaǾnį zamān-ı māżįde olan aśĥāb-ı kehf gibi 

ĥālā zemānede mevcūd olan evliyāǿ-i kirām (4) daħı ġār-ı fenāda ġunūde ve yār-ı 

ĥaķįķįleri-ile śoĥbet ve surūdda lākin  

 مهر بر چشم آست و بر گوشت چه سود [414-2]

Senüñ çeşm u gūşuñ üzerine mühr urulmış, ne fāyide? (5) YaǾnį çeşm-i 

žāhirüñ gerçi güşāde ise daħı baśar-ı baśįretüñ aǾmādur. Merdān-ı Ħudā’nuñ ġunūde 

ve āsūde olduķları ġārı görmez misin? Ve gūş-ı hūşuñda (6) śamem olmaġla yār ile 

olan śoĥbet ve surūdlarını istimāǾ idemezsin. Sulŧān Veled:  

نداولیای میانه مشهور   
 اولیای گزیده مستورند

 شاهد بندگان ]که[ مخلوق است (7)
 چند روزی مجاز معشوق است

 از خلایق نهان کند او را
 تا همه کس ]نبیند ا ن رو را[

 چون بود در مجاز غیرتها (8)
 تو از این کن قیاس ای دانا

 گرچه سان است غیرت یزدان
 شاهد خویش چون کند پنهان؟

گردانندتا که افلاک و چرخ  (9)  
 دان که حق را گزیده مردانند

 دائما باش طالب ایشان
 جان فدا کن برای درویشان

 هر که جوینده است یابنده ست (10)
 پادشاه است اگرچه او بنده ست1564

                                                
1564 Vasat olan evliya herkesçe bilinir, seçkin evliya ise gizli olur. Kulların şahidi ve güzeli olan 
mahluk birkaç günlüğüne maşukun mecazıdır. (Allah) herkes görmesin diye onu halktan gizler. Mecaz 
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 قصه دیدن خلیفه لیلی رآ

Ħalįfe Leylā’yı görmesinüñ ķıśśası (11) beyānındadur: 

Bu kelāmuñ sıbāķa irtibāŧı bu vechledür ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā her 

ķanķı ebśāra ki küĥl-i envār-ı tevfįķāt ile cilā vire ĥaķāyıķ-ı eşyā (12) baśar-ı 

mezbūre kemāhiye mer’iyye olup keşf u şuhūd śāĥibi olur. Ve şol dįdeye ki tevfįķ-ı 

rabbānįden tūtiyā-yı nūr-ı hidāyet keşįde olunmıya o maķūle (13) dįde-i remed-dįde 

elvān-ı mütenevviǾa ve eşkāl-i muħtelifeden ġayrı bir şey görmekden maĥrūm olur. 

Ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem aña bināǿen 1565اللهم ارنا الاشیاء کماهی  

buyurmışlardur. İmdi ĥayf u dırįġ ol nā-müsteǾidde ki dįde-i baśįreti merdān-ı 

Ħudā’nuñ ķalb-i mücellālarında vedįǾat buyurılan (15) küĥl-i nūr-ı Muĥammedį’den 

müncelį olmayup envār-ı ceźebāt-ı rabbāniyyeyi görmekden mehcūr ve dūr ve 

ĥaķįķatde kūr ola. Meŝelā,  

رآ خلیفه کان تویگفت لیلی  [415-1]  

(16) Ħalįfe Leylā’ya ayıtdı sen ol mısın,  

   کز تو مجنون شد پریشان و غوی [415-2]

Ki Mecnūn dimekle meşhūr olan Ķays bin el-Mülevvaĥ senüñ Ǿışķından 

perįşān- (17) ĥāl olup ŧarįķ-ı Ǿaķldan azdı? Mecnū’nuñ ismi Ķays ve pederi 

Mülevvaĥ dimekle müsemmādur ve Benį ǾĀmiriyye ķabįlesindendür. Leylā-yı 

ǾĀmiriyye’nüñ Ǿışķında Ǿaķlı (18) şaşup emvāc-ı deryā-yı cünūn başından aşup 

girdāb-ı belāya düşmüş idi. Ve baǾżılar mecnūn deyü Ǿālemde şöhret bulan ķays bin 

Źerįĥ’dur (19) dimişler ve ol daħı Ǿışķ-la maġlūb ve iħtiyārı meslūb olanlardan idi. 

Pes Leylā’da olan ĥüsn-i ħafį Mecnūn gözinden ġayrıdan maħfį olmaġla1566 ħalįfe 

(20) göremeyüp didi ki,  

 آز دگر خوبان تو آفزون نیستی [416-1]

                                                                                                                                     
olan bile halktan gizli tutuluyor, var gerisini sen düşün ey akıllı. Gör ki Tanrı’nın sevgili kulu nasıldır 
ve Tanrı sevgilisini halktan nasıl gizliyor. Bu felekler döndüğü ve dünya var olduğu müddetçe bil ki 
Allah’ın hep seçkin erleri olacaktır. Sen hep onları talep et ve canını o dervişlere feda eyle. Ayan 
aradığını bulur ve derviş kılığında olsa bile padişahtır.  
1565 Allah’ım bize eşyayı olduğı gibi göster. 
1566 Nüshada: olmamaġla 



 

662 

Ĥüsnde sen ġayrı ħūb ve sāyir maĥbūblardan ziyāde degülsin pes ne 

ĥāletdür ki Ķays senüñ cemālüñe (21) meftūn ve Ǿışķuñla mecnūn oldı ve ġayrıdan 

min külli’l-vücūh münķaŧiǾ oldı? Pes Leylā ħalįfeye cevāb-ı bā-śavāb virüp,  

   یگفت خامش چون تو مجنون نیست [416-2]

(22) Ħāmūş ve sākit ol çün ki sen mecnūn degilsin, Leylā’dan bį-ħabersin 

ve Mecnūn göziyle baķmayan cemāl-i bā-kemāl-i leylāyı ķaçan görür didi. Gūyā bu 

ķıśśa ol (23) bį-idrāklere cevābdur ki “Yā Mevlānā ķabūl idelim ki evliyāullāh 

Aśĥāb-ı Kehf meŝābesinde olup ve bizüm pehlū ve pįşimizde ŧurup biz göremez 

imişiz. (24) Ammā bizüm görmedügimüz eger sizüñ velįdür deyü işāret itdüklerüñiz 

ise biz ħod anlarda velāyete müteǾalliķ bir şey görmedik.” diyenlere “Sizde dįde-i 

baśįret yoķdur, (25) zįrā Ǿışķ-ı Ħudā ile şūrįde ve şeydā olmaduñız ve cemāl-i 

leylį’de olan āne nažar idecek çeşm-i mecnūn taĥśįl itmedüñuz ki merdān-ı Ħudā’da 

biz gördügümüz (26) nūrı göresiz,” dimekdür.  

تر  هر که بیدآر آست آو در خوآب [417-1]  

Her kim ki bįdār ve umūr-ı dünyādan ħaber-dārdur ve ol ziyāde ħˇābda ve 

ġafletdedür. Zįrā dünyā-yı (27) bį-beķā āyįne-i Ǿaks-nümādur, emr-i maǾāş ve aĥvāl-i 

dünyeviyyede çeşm-bāz olanlaruñ dįde-i ĥaķįķat-bįnleri estār-ı ġaflet ile maĥcūbdur, 

aña bināǿen,  

 هست بیدآریش آز خوآبش بتر [417-2] (28)

Anlaruñ bįdārlıġı ħˇābından bed-ter ve aķbeĥ ve żararludur. Zįrā ĥālet-i 

nevmde kesb-i ĥasenātdan maĥrūmlar ise bāri iktisāb-i seyyiǿātdan (29) daħı 

berįlerdür. Ve bu beyt-i şerįfde mümkindür ki bu daħı suǿāl-i muķaddere cevāb olup 

gūyā baǾżı śāĥib-pindār “Biz niçün dįde-i baśįret śāĥibi degülüz? (30) Niçe taśavvuf 

kitabı gördük ve menāķıb oķuduķ ve revişlerin işitdük, biz ħod śāĥib-i baśįret ve 

bįdārız, niçün velįdür didigüñüz kimseleri biz daħı (31) bilmeyüz?” dimekle ĥażret-i 

Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnā buyururlar ki “Sizüñ daħı dįde-i baśįretüñiz[i] aǾmā 

iden, bįdāruz didügüñüz pindāruñuzdur ki o maķūle (32) Ǿilm u dāniş Ǿayn-ı cehl u 

ġafletdür. O maķūle śāĥib-i pindāruñ bįdārlıġı ħˇābdan bed-terdür zįrā bilmem diyen 

ögrenür bilürem diyene ne söylenür?” (33) İmdi mādām ki bįdār ve Ǿilm ile ber-kāruz 



 

663 

deyüp pindāruñızdan giçmeyesiz, evliyā śoĥbetine bir vech-le liyāķat ĥāśıl idemezsiz 

dimekdür. Nažm:  

 ندیدی یار پنهان گشته اینجا
ما سرگشته اینجایاز ا نی دا (34)  

 ندیدی یار اندر عین دیده
 که ماندستی تو در راز شنیده

یدی یار اگر او را بدانیند  
 دل و جان جملگی بر وی فشانی (35)

نیابیتو از تقلید خیری می  
شتابیچو َجْدی اندر ُکهستان می  

 جمال من کسی اینجا ببیند
 که با من خیزد و با من نشیند (36)

 ترا پندار سرگردان چنین کرد
 که افتادی چنین در عین این درد

 ترا پندار گمره کرد اینجا
 ندانستی از او سّر هویدا (37)

 گرفتار وجود خود شدستی
پرستیبماندی این چنین در بت  

 رها کن جمله و در حق فنا شو
 دمادم سّر ربّانی تو بشنو1567 (38)

İmdi ey śālik-i ŧarįķ-ı Ĥaķ ve Ǿāşıķ-ı cemāl-i cevād-ı muŧlaķ!  

 چون به حق بیدآر نبود جان ما [418-1]
                                                
1567 Yar burada gizlidir ve sen onu görmedin. İşte bu yüzden avaresin. Yari görüldüğü halde gözünle 
bakıp görmedin ve kulağınla duyduklarının sırrına kaptırdın kendini. Sen yari görmedin, onu bir 
görsen canını ve gönlünü ona feda edersin. Sen taklit etmekle bir şey elde etmezsin, keçi gibi anca 
dağlıkta dolaşırsın. Benim cemâlimi burada benimle oturup kalkan görebilir. Seni sanıların böyle 
avare etti ve bu derde düştün. Sanı seni burada yolundan saptırdı ve bu yüzden açık olan sırrı 
görmedin. Sen kendi varlığının esiri olmuşsun ve bu yüzden putperestlik içinde kalmışsın. Hepsini 
bırak ve Hak’ta fani ol, anbean ilahi sırları dinle.  
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Çün ki bizüm cānımuz (39) Ĥaķķ-la bįdār olmıya ve Ǿaķl u ĥissüñ bįdārlıġı 

pindārında ķala,  

  هست بیدآری چو در بندآن ما [418-2]

Ol bįdārlıķ bize bend u ķaydda olmaķ gibi lāyıķ oldı. (40) Ve “در بند” lafžını 

vaśf-ı terkįbi üzre ķırāǿat iderseñ ol bįdārlıķ bize bend-i der gibi lāyıķımuz oldı 

veyāħud Ǿaķabe maǾnāsına olup o maķūle bįdārlıķ (41) ŧarįķ-ı Ĥaķ’da ve merdān-ı 

Ħudā’yı bilmekde bizüm içün bir der-bend gibidür dimek ola.  

 جان همه روز آز لگدکوب خیال [419-1]

CemįǾ-i eyyāmda ve her ezmānda leged-kūb-ı ħayāl [70a] (1) ve emānį ve 

āmālden rūĥ-ı insānį pāy-māl olup ħuśūśān śayyād-ı hümā-yı maǾrifetullāh olacaķ 

iken kendüsi dām-ı efkār-ı fāniyāt olur.  

 وز زیان و سود وز خوف زوآل [419-2] (2)

Ve sūd u ziyān ve ħavf-i zevālden dünyā ġamları ve āħiri lett olan serįǾu’z-

zevāl devletlerinüñ elemleriyle, 

ماندش نی لطف و فر  نی صفا می [420-1] (3)  

Rūĥuñ ne śafāsı ve ne leŧāfet ve ķuvveti ķalur,  

 نی به سوی آ سمان رآه سفر [420-2]

Ne cānib-i āsümāna sefer yolı ķalur. (4) YaǾnį rūĥa keŝāfet ve cismāniyyet 

ġalebe itmekle mükedder ķalup sefer-i melekūtį ve seyr-i ceberūtįden maĥrūm ve 

mehcūr ķalur. İmdi ey müstemiǾ-i müsterşid! Erbāb-ı dil (5) ķatında,  

 خفته آ ن باشد که آو آز هر خیال [421-1]

Ħufte oldur ki ol her ħayālden,  

   دآرد آومید و کند با آو مقال [421-2]

Ümįd ve recā ŧutar ve anuñla muśāhabet ider. (6) YaǾnį ķalbine ħuŧūr iden 

hevācis-i şehevāniyye ve vesāvis-i nefsāniyyeye vücūd virüp Ǿömr-i nāzenįni 

taśavvurāt-ı bāŧıleye ħarc ider ve nefs ve şeyŧānuñ (7) vesāvisine bir vech-le maġlūb 

olmışdur ki her taśavvurāt ve teħayyülātı kendüye ħūb ve laŧįf görinür. Meŝelā,  
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 دیو رآ چون حور بیند آو به خوآب [422-1]

(8) Bir kişi düşünde İblįs’i ĥūrį gibi görür,  

   پس ز شهوت ریزد آو با دیو آ ب [422-2]

Pes ol kimesne İblįs-i mühmelüñ kendüye Ǿarż eyledügi ħūb rūyine (9) 

şehvetinden şeyŧāna āb-ı menį inzāl ider yaǾnį iĥtilām olur.  

 چون که تخم نسل رآ در شوره ریخت [423-1]

Çün ki nesl toħmını şūre zemįne dökdi, (10) yaǾnį vāķıǾasında dįv ile śoĥbet 

ve mücāmeǾat idüp menįyi iżāǾat eyledi,  

 آو به خویش آ مد خیال آز وی گریخت [423-2]

Ol kendüye geldi (11) ħayāl andan ķaçdı, yaǾnį iĥtilām olan şaħś uyanup 

gördi kim ħayālden eŝer yoķ illā cenābet ile mülevveŝ olmış ve andan mā-Ǿadā,  

 ضعف سر بیند آز آ ن و تن پلید [424-1] (12)

İĥtilām olan şaħś andan başuñ żaǾfın ve śadāǾın ve teni pelįd ve mürdār 

olduġın görür,  

 آ ه آز آ ن نقش پدید ناپدید [424-2] 

(13) Āh ol nuķūş-ı ħayāl-i nüfūsdan kim hem Ǿıyān u hem nihāndür. YaǾnį 

ħayāl-i ħˇābda görinen cemāl-i ħūb nā-bedįd ve ĥālet-i bįdārįde āŝār-ı ħabįŝesi 

nümāyān (14) ve bedįddür. YaǾnį dünyānuñ ħayāli işbu źikr olunan muĥtelimüñ 

ĥāline beñzer ki bunda görilen devlet-i dünyā ve leźźāt u şehevāt-i bį-ŝebāt ve fenā 

(15) eyyām-ı bįdārį-i mevt u baǾŝde nā-būd u nā-peydā olup velākin aǾrāż-ı aǾmāl 

eger nįk ve eger bed aǾyāna tebdįl ve cevāhir ve śūret-bend olur (16) ve iħtiyār-ı 

cüz’iyyelerin meşiyyet-i irtiżāyiyye-i ilāhiyye cānibine śarf itmeyenlerüñ ebdān-ı 

maĥşūreleri nā-pāk ve telvįŝāt-ı źunūb ile çirk-nāk olup (17) nār-ı saǾįrde pelās-ı 

tenleri iślā ve iĥrāķ olınur ve ķalblerinde cevher-i įmān olanlaruñ evsāħ-ı źunūbı 

pūte-i cehennemde yanub maĥv olup cevher-i įmān (18) pāk u śāf olduķda cennete 

iħrāc olunur. Ve illā ebedü’l-ābād muħalled fi’n-nār olup ĥaŧab-ı cehennem olur. Ve 

keźālik merdān-ı Ħudā’dan degül iken mücerred (19) taġyįr-i şekl li-ecli’l-ekl iden 

erbāb-ı taķlįdüñ mücerred kelimātına aldanup ŧālib-i naķd u ĥaķįķat olmıyan ve 
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mevāǾįd-i Ǿurķūbiyye ve ħˇāb u ħayāle bend olan (20) dūn-himmetler daħı ol şaħś-ı 

muĥtelime beñzer ki Ǿāķıbet-i ĥālde ecel gelüp bįdār olduķda ķalbinde olan ħayālāt 

ve ümniyyāt nā-bedįd olup (21) vücūdını çirk-nāk bulur, ammā ne fāyide.  
Elĥāśıl her ķanķısı olursa olsun vāśıl-ı maŧlūb-ı ĥaķįķį olmadıķdan śoñra 

hemān aña beñzer ki,  

آش   سایهچرخ و پرآن سوی  مرغ [425] (22)  

وش  پرآن مرغدود بر خاک   می   

Meŝelā bir murġ-ı hevā’į hevāda pervāz idüp ve sāyesi zemįn üzerine ķuş 

gibi (23) yelüp uçar. Pes bu ĥālde, 

 آبلهی صیاد آ ن سایه شود [426-1]

Bir ebleh ke-enne ol sāyenüñ śayyādı olur,  

مایه شود  دود چندآن که بی  می [426-2]  

Ol ķadar yeler ve sāye ardına düşüp bir vechle gezer ki bį-ŧāķat u bį-mecāl 

ve bį-māye ve bį-ķudret (24) olur. Zįrā Ǿömrini sāye ümįdine śarf idüp sāye ise ele 

gelmek iĥtimāli yoķ. Śayyād-ı aĥmaķ ise,  

خبر کان عکس آ ن مرغ هوآست  بی [427-1]  

Bį-ħaber ki (25) ol sāye hevāda ŧayerān iden murġuñ Ǿaksidür,  

   خبر که آصل آ ن سایه کجاست  بی [427-2]

Bį-ħaberdür ol ebleh ki aślı ol sāyenüñ ķandadur. YaǾnį dünyā žıll (26) u 

ħayāl ve esmā ve śıfāt-ı rabbāniyye murġ gibidür ki esįr-i dünyā ve giriftār-ı mā-sivā 

olan eblehlerüñ fehm u idrāk ve çeşm-i derrākları yoķdur ki nümāyiş-i nuķūş-ı (27) 

dünyā Ǿukūs-ı esmāǿ-i Ħudā olduġın görüp sāyeden el çeküp müteveccih-i aśl olalar. 

Ĥattā maķśūda irüp maĥrūm ķalmayalar ve illā bunlar daħı ol (28) śayyād-i ebleh 

gibi,  

آندآزد به سوی سایه آوتیر  [428-1]  

Cānib-i sāyeye tįr-endāz olur.  

 ترکشش خالی شود آز جستجو [428-2]
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Ol śayyād-ı eblehüñ ter-keşi saǾy (29) ve kūşişden ħālį ve tehį ķalur. YaǾnį 

bį-fāyide ve beyhūde cānib-i žılla remy-i sihām idüp tįr-keşin taħliye ider. YaǾnį tįr-

keşden murād Ǿömr-i Ǿazįz ve sihāmdan (30) nefs-i insānį ve sāyeden murād dünyā-

yı bį-ŧāyil ve ħayāl-i bį-ĥāśıldur. Nitekim buyurulur:  

 ترکش عمرش تهی شد عمر رفت [429-1]

Anuñ Ǿömri terkeşi boşaldı ve Ǿömr (31) gitdi.  

 آز دویدن در شکار سایه تفت [429-2]

Şikār-ı sāyede yeldügünden pür-ĥarāret oldı ve vücūdı eriyüp gitdi. “Teft” 

fiǾl-i māżįdür, ĥarāret (32) ĥāśıl itdi maǾnāsına ve eridi maǾnāsına daħı gelür. YaǾnį 

Ǿaceb belāhet ve ĥamāķatdur ki ŧālib-i dünyā olan bį-idrāklerüñ terkeş-i Ǿömrleri 

boşanup (33) ve śaķalları aġarup Ķābıżu’l-ervāĥ boġazın degşürüp emre muntažır 

ŧurur, bunlar ise bį-ħaber ve agāh taĥśįl-i dünyāda ŧurmaz yeler yürür ve pür-ĥarāret 

(34) olur, yaǾnį dünyāya ĥırś u muĥabbet ve ŧūl-i emeli ziyāde olur. Li-muĥarririhi:  

Pence śalmış Ǿömriñe şįr-i ecel bilmez amān 

Bįşe-zār-ı tende yatur bį-ħaber āhū-yı cān.  

(35) Ammā tevfįķ-ı rabbānį rehįn-i ĥāli olup  

آش  ی یزدآن چو باشد دآیه  سایه [430-1]  

Sāye-i Yezdān çün ki aña dāye ola ve pistān-ı himmetinden elbān-ı 

muĥabbet (36) ve şįr-i maǾrifet iŧǾām idüp terbiye eyleye,  

   آش  وآرهاند آز خیال و سایه [430-2]

Dünyā ħayālinden anı girü ķurtarır. Pes sāye-i Ħudā kimdür dirseñiz,  

ی خدآ  ی یزدآن بود بنده  سایه [431-1] (37)  

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā sāyeden münezzehdür. Lākin tecelliyāt-i ilāhiyye 

ile ifnāǿ-i beşeriyyet eyleyen merdān-ı Ħudā sāye-i yezdān (38) meŝābesindedür zįrā 

ki,  

ی خدآ  مرده آو زین عالم و زنده [431-2]  
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Ber mūceb-i 1568موتوا قبل ان تموتوا  bu Ǿālemüñ mürdesi ve Ħudā’nuñ zindesidür, 

yaǾnį merāsim-i (39) şurūŧ-ı Ǿubūdiyyet ve levāzım-ı ĥuķūķ-ı rubūbiyyet murāǾātını 

edā ile leźźāt-ı dünyeviyye ve inĥirāfāt-ı maǾneviyyeden ħalāś olduķda žāhiren ve 

bāŧınen (40) būd ve Ǿademin dest-i ķudret-i Ĥaķ’da müstehlek müşāhede itmekle 

kendüsi aradan çıķup mülki mālikine teslįm itdikde Ǿabd memlūk mertebesin bulur. 

(41) Pes 1569العبد ما یملکه لمولاه  vefķınca Ǿabd-i mezbūr-ı müsteslimüñ semǾ ve baśar ve 

nuŧķ ve güftār ve meşy ve baŧş ve bilcümle ĥarekāt ve sekenāt ve cümle melekātı 

[70b] (1) cümle mevlāsınuñ olup kendüsi sāye-veş tābiǾ-i aśl olur. İmdi ey sālik-i 

ŧarįķ-ı Ĥaķ ve ŧālib-i śādıķ-ı cevād-ı muŧlaķ! Vaķt-ı furśat fevt olmadın, 

گمان  دآمن آو گیر زوتر بی [432-1] (2)  

Tįzçe anuñ dāmenin ŧut, 

   تا رهی در دآمن آ خر زمان [432-2]

Tā kim bilā şekk u bilā şübhetin dāmen-i āħir-zāmānda olandan ħalāś 

olsasın. (3) Dāmen-i ŝānį nihāyet maǾnāsına olup āħir zamānuñ nihāyetinde olan 

şurūr ve fitenden şekk ü gümānsız ħalāś olasın dimekdir.  

MaǾlūm ola ki zamān ĥükemānuñ ķatında (4) felek-i aǾžamuñ miķdār-ı 

ĥareketinden Ǿibāretdür ve mütekellimįn ķatında daħı zamān emr-i vehmį olup 

ħāricde vücūdları yoķdur ve ĥukemāǿ-i meşşā’įn ķatında mekān cism-i maĥvįnüñ (5) 

saŧĥ-ı žāhirini mümāss olan cism-i ĥāvįnüñ saŧĥ-ı bāŧınıdur. Ve erbāb-ı keşf u şuhūd 

ķatında zamān didikleri merātib-i teǾayyünāt ve žuhūrātdan her bir mertebede (6) 

edvār-ı erbaǾa-i nūriyye-i cemāliyyede vāķiǾ olan tecelliyāt-ı źātiyyenüñ imtidād-ı 

beķā ve deymūmiyyet ve sermediyyetinden Ǿibāret olup ve her bir mertebede bir ism 

ile müsemmādur. (7) Pes mertebe-i vāĥidiyyet ve maķām-ı ceberūtda vaķt-i muŧlaķ 

ve ān-ı dāyim ile müsemmādur ki ŧaraf-ı tekvįn ve įcād ve ħalķ ve mecmaǾ-ı ezel u 

ebed ve dehr u Ǿaśr ve zamāndur. (8) Ve bu mertebede śubĥ u şām yoķdur. 

                                                
1568 Ölmeden evvel ölünüz. (Keşfü’l-Hafâ, II, s.291, nr. 2669). 
1569 Kulun sahip olduğu şey mevlasınındır. 
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 کما قال علیه الّسلام; لِي  َمَع الَلِه َوقٌْت لاَ َيَسُعنِي  فِيِه َملٌَك ُمَقرٌَّب َولاَ نَبِي    ُمرَْسٌل و قال لیس عند ربّ ك صباح و لا مساء.1570 

 (9) Ve zamān mertebe-i melekūtda dehr ile müsemmādur.  
 کما قال علیه الّسلام; لا تسبّوا الّدهر فاّن الّدهر هو الله.1571 
Ve zamān mertebe-i berzaħda Ǿaśr ile müsemmādur.  
 کما قال تعالی; )10( َوالَْعْصِر اِنَّ اْلِانَْساَن لَٖفى ُخْسر  1572
Ve mertebe-i mülk ü şehādetde zamān ile müsemmādur. Pes ĥażret-i 

Mevlānā ķuddise sırruhu bu beyt-i şerįfde olan zamāndan murād (11) buyurduķları 

Ǿālem-i mülk ü şehādetde olan zamāndur. YaǾnį ey pā-beste-i vehm u ħayāl olan 

ġāfil u bį-me’āl! Niçe bir śāye śaydında ifnā-yı Ǿömr idersin? (12) senüñ rūĥuñ ħod 

Ǿavālim-i muħtelife ve mevālįd-i ŝelāŝe ķaydından ħalāś olup mertebe-i insāniyyeye 

gelince neler çekmişdür. Li-muĥarririhi:  

Suǿāl itseñ bu rūĥa menzilinden 

(13) Düşünce ġurbete lāhūt ilinden  

Neler gördi bu devrānuñ elinden 

Ǿusr-i yüsre irüp insāna geldiñ 

Bu emvāc-ı ǿanāśırdan vücūduñ 

(14) Nice girdāba düşmüşdür unutduñ 

Giden gitdi şükür menzile yetdiñ 

Göñül şehrüñ bugün seyrāna geldiñ 

Biĥamdillāh ǿaŧālar ķıldı ol ĥaķ 

(15) Sivā-yı žulmeti nūrı idüp şaķ 

Ħurūş itdi biĥār-ı ǿışķ-ı muŧlaķ 

Şināverlik idüp ǿummāna geldiñ 

Edeb gözle saķın şimdengirü sen 

(16) Sivāyı yu arıt pāk it dili sen 

Yolnda ķırķ yaragör bir ķılı sen 

                                                
1570 Allah ile benim aramda öyle bir vakit var ki, o vakitte ne yakın bir melek ne de gönderilmiş bir 
peygamber yanıma gelebilir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 173, nr. 2159) Ve yine şöyle demiştir: rabbinin 
indinde ne sabah vardır ne akşam. 
1571 Zamana sövmeyiniz zira zaman Allah’tır. (Sahîh-i Buhârî, Tefsîr-i Sûre, 45) 
1572 Asr 103/1-2: (1-2) Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 
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Ĥużūr-ı ĥażret-i sulŧāna geldiñ 

Umarız ǿabdiyā ol şāh-ı erĥam 

(17) Bize göstermeyeydi bir daħı ġam 

ǾAŧāsın döndürür mi hįç ol ekrem? 

Nevāl-i raĥmet-i raĥmāna geldiñ.  

İmdi rūĥ-ı insānįnüñ seyr u ĥareketi (18) mertebe-i insāniyyede tamām ve 

zamānı āħir olup taĥśįl-i maǾrifetullāh itmekle Şimdenśoñra olan ĥareketi cānib-i 

maǾād ve medāric-i aǾlāya Ǿurūc iken (19) āħūr-ı ŧabįǾat-ı süfliyyede pā-beste-i 

evhām ve ħayālāt-ı bāŧıla olursa cevv-i hevā-yı lā-mekāna pervāzdan1573 maĥrūm 

ķalup envāǾ-i dāhiyye-i Ǿacįbeye (20) giriftār olur. İmdi ħˇāb-ı ġafletden bįdār olup 

āb u gil ķaydından ħalāś olmış bir merd-i kāmil ve mükemmil ve žıll-ı Ħudā’nuñ 

dāmenine teşebbüŝ eyle ki (21) cānib-i esfele olan seyr u ĥareketüñ zamānı nihāyet 

bulup maĥbūs-ı ŧavārıķ-ı eflākį olmaķdan ħalāś olasın. Zįrā ki,  

 کيف مد آلظل نقش آولیاست [433-1]

  .ķavl-i kerįmi naķş-i evliyādur کيف مد الظل (22)

 کاو دلیل نور خورشید خدآست [433-2]

Ki ol evliyā veyāħud naķş-i evliyā, mıśrāǾ:  

Delįl-i nūr-ı ħurşįd-i Ħudā’dur.  

(23) Bu beyt-i şerįf, sūre-i Furķān’da  اَلَْم تََر اِلٰى َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعَلُه َساكًِنا ثُمَّ َجَعْلَنا
ْمَس َعَلْيِه َدلٖيًلا ثُمَّ قَبَْضَناُه اِلَْيَنا قَبًْضا يَٖسيًرا 1574الشَّ  (24) āyet-i kerįmesinden muķtebesdür. Evvelā maǾlūm 

ola ki مد الظل noķŧa-i vücūdiyyenüñ teǾayyünāt-ı ilāhiyye ve kevniyye ile olan 

inbisāŧından Ǿibāretdür ve sükūn-ı žıll (25) noķŧa-i vücūdiyyenüñ teǾayyünāt-ı 

ilāhiyye ve kevniyye ile Ǿadem-i inbisāŧından ve besāŧat-ı aśliyye üzre beķāsından 

Ǿibāretdür.  

( َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعَلُه 26اَلَْم تََر اِلٰى َربَِّك َكْيَف )  

                                                
1573 Nüshada: pervārdan 
1574 Furkân 25/45-46: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. 
Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. 
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YaǾnį yā Muĥammed Ǿaleke’s-selām! Nažar itmez misüñ rabbinüñ śunǾuna 

ve ķudretine ki aǾyān-ı mümkināta memdūd olan nūr-ı vücūdı (27) nice medd eyledi? 

YaǾnį aǾyān-ı mümkināt ve śuver-i meśnūǾātda nūr-ı vücūd ile nice tecellį eyledi. Ve 

eger meşiyyet-i ilāhiyyeye teǾalluķ ideydi žıll-ı memdūd-ı kāyinātı (28) kenz-i 

Ǿademde sākin ve ġayb-ı muŧlaķda kāmin ķılur idi. Baĥr-ı zeħħār-ı ĥaķāyıķ, Şeyħ 

Muĥyüddįn ǾArabį rađiyallāhu Ǿanh faśś-ı Yūsufiyye’de bu āyet-i kerįmenüñ (29) 

tefsįrinde buyururlar ki:  

ای یکون فیه بالقوّه یکون ما کان الحّق لیتجلّی للمکنات حتی یظهر الظل فیکون کما بقی من الممکنات الّتی ما ظهر لها 
  1575( عیٌن فی الوجود.30)

YaǾnį ol žıll-ı memdūd vücūd-ı Ĥaķ’da bi’l-ķuvve olup žuhūra gelmezdi. 

Ĥaķ teǾāla buyurur ki sükūn-ı žılle meşiyyet-i ilāhiyye müteǾalliķa olaydı (31) Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā žıllı ižhār içün mümkināta tecellį eylemezdi. Pes vücūd-ı iżāfį 

olan žıll-ı Ħudā vücūdda žāhirü’l-Ǿayn olmıyan mümkinātdan bāķį (32) olan şey gibi 

elān mektūm olurdı. YaǾnį şaħśuñ źātında sākin olan žıll gibi mümkinātuñ vücūd-ı 

muķayyed-i iżāfįsi daħı vücūd-ı muŧlaķda kāmin (33) olup müteĥarriķ ve mümtedd 

olmazdı. Zįrā emr ġayb veyāħud şehādetdür. Ġayb ise ebeden ġaybiyyet üzeredür ve 

şehādete žāhir olmıyan sākin ve žāhir olan (34) müteĥarrikdür, gerçi filĥaķįķa sākin 

ise daħı.  

ْمَس َعَلْيِه َدلٖيًلا    ثُمَّ َجَعْلَنا الشَّ
YaǾnį žıllı medd itdikden śoñra biz şems ile žılle delįl ķıldıķ. Ĥażret-i Şeyħ 

rađiyallāhu Ǿanhu (35) buyururlar: 1576هو اسمه النّور الّذی قلناه  yaǾnį biz anı bu kelāmuñ 

siyāķında 1577لاکن باسمه النّور وقع الادراک  ķavlimizde źikr eyledik. Pes idrāk žıll-ı şems ile (36) 

vāķiǾ olduġı gibi žıll-ı Ĥaķķ olan Ǿālimüñ idrākı daħı ism-i nūr-ı Ĥaķķ ile vāķiǾ oldı. 

  1578و یشهد الحس ان الظلال لا تکون لها عیٌن بعدم النّور
(37) Ve şems vücūd-ı žılāle delālet itdügine ĥiss şehādet ider. Zįrā 

muĥaķķaķdur ki nūr-ı şems münbasıŧ olmadıķça žılluñ daħı vücūdı olmaz. Meŝelā 

leyle-i mužlimede (38) şaħś-ı ķāyimüñ žıllı žāhir olmaduġı gibi Ĥaķ sübĥānehu ve 

                                                
1575 Yani onda bilkuvve olarak mevcut olur. Diyor ki: Hak mümkin olan şeylere tecelli etmez ki 
gölgesini izhar etsin. Dolayısıyla kendisi için bir varlıkta bir ayn (sabitenin) zahir olmadığı geriye 
kalan mümkin şeyler gibi olur. 
1576 O bizim dediğimiz adı en-Nur olandır. 
1577 Onun nur ismiyle idrak vaki olur. 
1578 His şahit olur ki gölgelerin nur olmadan görme imkanı yoktur. 
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teǾālānuñ ism-i nūrı tecellį itmedikçe žıll-ı Ǿālemüñ vücūdı daħı žāhir ve müdrik 

olmaz.  

اِلَْيَنا قَبًْضا َيٖسيًرا (39) ثُمَّ قََبْضَناهُ    
BaǾdehu biz ol žıll-ı memdūdı “ķabż-ı yesįr” ile kendü źātımıza ķabż 

eyledik, žılla delįl olan nūrı ķabż itmekle. Zįrā žılluñ žuhūrına (40) Ǿillet-i ġāyiyye 

nūrdur. Pes nūr-ı maķbūż aślına rāciǾ olduķda žıll daħı maķbūż olur. Keźālik mūcid-i 

žıll-ı Ǿālem olan nūr-ı sübĥānį ve tecellį-i rabbānį (41) inķıbāż ile aślına rücūǾ itdikde 

žıll-ı Ǿālem daħı ķabż olunur ve Ĥaķ teǾālā žıll-ı mezbūrı “ķabż-ı yesįr” ile ķabż idüp 

maĥall-i žuhūr-ı žıll olan aǾyān-ı mümkine [71a] (1) ġaybda bāķıye ve ġayr-ı bārize 

ķalur.  

  1579کلّه.و انّما قبضه الیه لانّه ظلّه فمنه ظهر و الیه یرجع الامر 

Ve Şeyħ rađiyallāhu Ǿanhu buyururlar ki Ĥaķ teǾālā žıll-ı Ǿālemi anuñçün 

kendü źātına (2) ķabż eyledi ki, zįrā muĥaķķaķdur ki žıll sāye-i Ĥaķ’dur. Pes 

ĥareket-i inbisāŧıyye-i nefsiyye ile Ĥaķ’dan žāhir olup girü ĥareket-i inķıbāżıyye ile 

Ĥaķķ’a rāciǾ olur (3) ve emrüñ küllįsi Ĥaķķ’a rāciǾdur. Ve erbāb-ı taĥķįķ ķabż-ı 

žıllde bir vech-i āħara daħı beyān idüp buyururlar ki meŝelā şems bir şaħśuñ semt-i 

re’sinde olup ķubbe-i felekde (4) ħaŧŧ-ı istivāda iken şaħś-ı mezbūruñ žıllını ķabż 

itdügi gibi maŧlaǾ-ı Ǿizzetden ŧulūǾ eyliyen āfitāb-ı aĥadiyyet daħı esmā ve śıfāt-ı 

ĥicāb olmaķsız ĥadd-i istivāda (5) tecellį itdikde žıll-ı imkānįden eŝer ķalmayup  َّثُم
ٖسيًراقََبْضَناُه اِلَْيَنا قَْبًضا يَ   feĥvāsınca Ĥaķ teǾālā žıllı kendüye ķabż ider. Pes naķş-ı vücūd-ı 

mecāzį-i mevhūm (6) envār-ı ķāhire-i źātda maĥv ve müstehlek olup Vācibu’l-

vücūd’dan ġayrınuñ vücūdı ķalmaz.  

 مهر چون سايه از جهان برداشت
1580!ما چه باشيم در ميان؟ درياب  

(7) İmdi maĥśūl-i beyt-i şerįf budur ki  ْالظِّلَّ  َمدَّ  َكْيفَ  َربِّكَ  اِلٰى تَرَ  اَلَم  vefķınce sāye-i 

kāyināt naķş-ı evliyādur ve anlar delįl-i nūr-ı źāt-ı Ħudā’dur. Şol vech-le ki (8) Ǿālem 

ĥaķįķat-ı Muĥammediyyenüñ śūret ve naķşıdur, zįrā müdebbir-i mevcūdāt ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyyedür, pes verāŝet-i muŧlaķa-i Ǿāmme-i Muĥammediyye 

mažhariyyetinde ķāyim olan kāmil (9) ve mükemmilde daħı Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

                                                
1579 Onu kendi katına kabzetti zira o onun gölgesidir. Tüm işler Ondan zahir oldu ve yine ona 
dönecektir. 
1580 Güneş ortaya çıkınca gölgeleri yok edeceğinde biz nasıl olacağız, anla! (Irâkî Dîvânı) 
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nūr-ı ĥaķįķat-ı Muĥammediyye’yi vedįǾat ķılup zamānda mevcūd olan Ǿibādından 

evvelen ve bi’ź-źāt cemįǾ-i esmā ve śıfāt ve źātıyla (10) bilā vāsıŧatin anuñ ķalbine 

tecellį ķılup mecmūǾ-ı Ǿālem anuñ naķş u žıllı gibi olur ve ĥayŝe mā yeşā’ Ǿālemde 

taśarruf ķılur.  

Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Bu beyt-i şerįfde bir maǾnā (11) daħı yüz gösterdi, ol 

maǾnā budur ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā mürşid-i kāmilde vedįǾat buyurduġı nūr-ı 

Muĥammedį’nüñ Ǿaks ve pertevin erbāb-ı Ǿışķın ķulūb-ı ŧāhirelerine (12) medd itdi. 

YaǾnį mirǿāt-ı dil-i ŧālib şems-i ĥaķįķat-ı Muĥammediyye’ye muķābil düşdükde 

pertev-i envār-ı ceźebāt-ı Ĥaķ nažar-ı himmet-i pįrden dil-i ħāliśinde münteķış olup 

(13) ol nūr-ı ilāhįnüñ tecellįsi nūr-ı ħurşįd-ı Ħudā’ya delįl-i vāżıĥ oldı. Zįrā verziş-i 

envār-ı ceźebātdan evvel dil-i ŧālib estār-ı ġaflet ile Ĥaķ’dan maĥcūb idi. (14) Pes 

nūr-ı şems-i muĥabbetullāh ol ĥicābı refǾ idüp ŧālibi bilā-şekkin ve lā-şübhetin 

vuślat-ı Ĥaķķ’a vesįle olan śırāŧ-ı müstaķįme delālet eyledi. İmdi delįl-i nūr-ı (15) 

ħurşįd-i ħudā ol ŧālibde pertev iden Ǿaks-i nūr-ı muĥabbetullāh olup ol daħı žıll-ı 

Yezdān olan ħalįfetullāhuñ nažar-ı kimiyā-eŝerinden ĥāśıl oldıysa (16) lā-büdd ŧarįķ-ı 

Ĥaķ’da bir delįl-i ĥāźıķ lāzım olduġı muĥaķķaķ oldı. Binā’n Ǿalā hāźā ĥażret-i 

Mevlānā buyururlar ki çünki delįl-i nūr-ı ħurşįd-i Ħudā evliyāullāhdur (17) sen daħı,  

آین دلیل  آندر آین وآدی مرو بی [434-1]  

Bu vādįye ŧarįķ-ı Ĥaķ ve ŧaleb-i feyyāż-ı muŧlaķa delįlsiz gitme, yaǾnį 

merdān-ı Ħudā’yı ve yolı aślı ile varan mürşidān-ı kāmilānı (18) kendüñe delįl ittiħāź 

eyle ve her neye delālet iderlerse cān u dilden ķabūl idüp seni göñül ĥālinden ayrup 

ve mūśıl-ı Ĥaķķ olan ŧarįķ-ı müstaķįm ki (19) Ǿışķ-ı ilāhįdür ol yoldan alıķoyan her 

ne olursa olsun ķalbüñden izāle ve iħrāc idüp,  

  لا آ حب آلا فلین گو چون خلیل [434-2]

Ĥażret-i İbrāhįm-i Ħalįl gibi (20) لا ا حب الا فلین di ve ķalbüñi bį-zevāl ve lā-

yezāl olan elįl u cemįl Allāh’uñ muĥabbetine peyveste ķıl ve āteş-i Ǿışķ-la muttaśıl 

yan yaķıl.  
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MaǾlūm ola ki bu mıśrāǾ-ı şerįf (21) sūre-i EnǾām’da  َكْوَكًبا قَاَل ٰ ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرا فََلمَّ
ا اَفََل قَاَل لَا اُِحبُّ اْلاٰفِٖلينَ  1581هَٰذا َربّٖى فَلَمَّ  āyet-i kerįmesinden muķtabesdür. YaǾnį Ĥaķ sübĥānehu 

ve teǾālā İbrāhįm-i Ħalįl (22) Ǿaleyhisselāmuñ ibtidāǿ-i ĥālinden ħaber virüp 

buyururlar ki, vaķtā ki ĥażret-i İbrāhįm’üñ üzerini leyl setr itdiyse kevkebi gördi, 

“Bu sitāre benüm rabbimdür,” didi. (23) Pes vaķtā kim kevkeb-i mezbūr zāyil ve āfil 

oldıysa “Ben ufūl iden şeyleri sevmezin,” didi. Tefsįr-i Kebįr’de masŧūrdur ki ol 

zamānuñ meliki olan Nemrūd (24) bir vāķıǾa görüp taǾbįr itdirdikde “Bir ġulām 

vücūda gelüp senüñ mülküñe münāziǾ olsa gerekdür,” deyü taǾbįr itmekle nemrūd 

vücūda gelen eŧfālüñ (25) źibĥine emr idüp niçe eŧfāl helāk eylediler. İttifāķ ĥażret-i 

İbrāhįm’üñ vālidesi ĥāmil olup lākin ĥamlini hįç ferde ižhār itmedi. Pes vaķti 

geldikde (26) bir ġāra varup vażǾ-ı ĥaml eyledi ve ġāruñ ķapusın ŧaş ile sedd idüp 

gitdi ve ĥażret-i Cibrįl Ǿaleyhisselām emr-i Ĥaķķla ĥażret-i Ħalįl Ǿaleyhisselāmı (27) 

Ǿuhdesine alup ĥażret-i İbrāhįm engüşt-i mübārekini dehānına vażǾ idüp maśś iderdi. 

Ve luŧf-i Ĥaķķla rızķ u ġıdāsı andan ĥāśıl olurdı (28) ve māderi aĥyānen gelüp 

ĥażret-i İbrāhįm’i görüp yoķlar idi. Pes ĥażret-i İbrāhįm ĥadd-i temyįze irişdikde 

lācerem Ǿālemüñ śāniǾ ve ħālıķı var idügin teǾaķķul (29) ve tefekkür idüp vālidesine 

“Benüm rabbim kimdür?” deyü suǿāl eyledi. Māderi “Benüm.” diyüp “Senüñ rabbüñ 

kimdür?” didikde “Pederiñdür.” deyü cevāb virdi. Pederine daħı (30) suǿāl idüp 

“Senüñ rabbüñ kimdür?” didikde “Şehrimizüñ melikidür.” deyü cevāb virüp ĥażret-i 

İbrāhįm Ǿaleyhisselām vālideyninüñ maǾrifet-i rabbda cehllerini (31) müşāhede 

itmekle vaĥdāniyyet-i Vācibü’l-vücūda bir şey ile istidlāl içün bāb-ı ġārdan ŧaşra 

baķdıķda semāda kevākib-i keŝįre görüp beyne’l-kevākib Zühre (32) ve baǾżılar 

Müşterį yıldızın sāyirden rūşenter görmekle peder u māderine ismāǾ içün “Hāźā 

rabbį,” deyüp ufūl itdikde “lā uĥibbu’l-āfilįn.” didi. BaǾdehu Ķamer (33) baǾdehu 

Āfitābı görüp bu cümleden ekberdür deyüp ol daħı ġurūb itdikde taĥķįķ bunlar lāyıķ-

ı rübūbiyyet degillerdür,  

ٰمَواتِ  ْهُت َوْجِهَى لِلَّٖذى فََطَر السَّ 1582َواْلاَرَْض َحٖنيًفا َوَما اَنَا ِمَن الُْمْشرِٖكينَ  (34) اِنّٖى َوجَّ  

deyüp vālideyni müşrik olduķlarına taǾrįż eyledi. BaǾżılar ĥażret-i İbrāhįm 

Ǿaleyhisselāma bu aĥvāl baǾde’l-bülūġ (35) vāķiǾ oldı deyüp baǾżılar daħı ķable’l-

                                                
1581 En’âm 6/76: Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. "İşte Rabbim!" dedi. Yıldız batınca 
da, "Ben öyle batanları sevmem" dedi. 
1582 En’âm 6/79: "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, 
Allah'a ortak koşanlardan değilim." 
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vüķūǾ, śıġarı ĥālinde vāķiǾ olmışdur dirler. ammā ekŝer-i muĥaķķıķįn ķavl-i evvelüñ 

fesādına źāhib olup ve fesād-ı ķavl-i evvele (36) on iki vechle ĥuccet iķāmet itmişler 

ve cevāblar virmişlerdür. Lākin erbāb-ı ĥaķįķat bu āyet-i kerįmenüñ teǿvįlinde 

buyururlar ki Ĥaķ celle ve Ǿalā ħalįli ibrāhįm Ǿaleyhisselāmı (37) envāǾ-ı belāyā ile 

imtiĥān ķılup cümle-i ibtilādan birisi ruǿyet-i melekūt idi ki ĥalāvet-i ruǿyet-i 

melekūt ile müşāhede-i ķıdemden meşġūl olur mı (38) deyü imtiĥān olundı.  َوَكٰذلَِك نُرٖى
ٰمَواِت َواْلاَرِْض  1583َولَِيُكوَن ِمَن الُْموقِٖنينَ اِْبرٰٖهيَم َملَكُوَت السَّ  ve keźālik maķām-ı iltibāsda (39) nūr-ı kevkeb 

fiǾl-i ħāśśuñ śūret-i şaǾrįde žuĥūrı ile ĥażret-i İbrāhįm’i bidāyeti ĥālinde imtiĥān idüp 

ĥażret-i İbrāhįm Ǿaleyhisselāmı şeb-i imtiĥān (40) pūşįde ķıldıķda meşrebi envār-

śıfat olan fiǾl-i ħāśśanuñ nūrını Ǿayn-ı irādet ile görüp lisān-ı teǾaccüp ile “Ĥāźā 

rabbį.” didi ve dār-ı irādet (41) ĥażret-i İbrāhįm’üñ üzerine devr idüp Ĥaķ teǾālā nūr-ı 

ķurbet ile Ħalįlullāh’ı terbiye idüp ve maķām-ı ħullete bāliġ oldı. Pes vaķtā kim 

leyle-i furķat [71b] (1) maķām-ı evvelden İbrāhįm Ǿaleyhisselāmı setr itdiyse 

maǾden-i źātdan nūr-ı śıfat bürūz idüp nūr-ı fiǾl-i ħāśśdan śūret-i ķamerde žāhir oldı. 

(2) Ĥażret-i Ħalįl Ǿaleyhisselām aña daħı nažar idüp müşāhede-i śıfatı fiǾilde 

görmekle lisān-ı şevķ-le “Hāźā rabbį.” didi. Pes devr-i ħullet İbrāhįm üzerine devr 

idüp (3) nūr-ı vuślat ile terbiye ve maķām-ı Ǿışķa įśāl eyledi ve ŧarab-i sırrınuñ ŧaǾm-ı 

ĥaķįķatini źevķ itdürüp şevķini ŧaleb-i izdiyāda taĥrįķ eyledi. Pes envār-ı źāt (4) 

śıfātda ve envār-ı śıfāt źevāt-ı efǾāl-i ħāśśede žāhir olup baǾdehu şemsde bāhir oldı. 

Pes vaķtā kim şeb-i tārįk-i furķat ĥażret-i İbrāhįm’üñ (5) śafā’-i vaķtinde münderic 

oldıysa leyle-i mezbūrenüñ üzerine şems-i muĥabbet ŧulūǾ idüp aña daħı nažar 

eyledikde müşāhede-i celāl-i ķıdemi mirǿāt-ın şemsde (6) görüp lisān-ı Ǿışķ ile “Hāźā 

rabbį.” didi. Pes ĥażret-i İbrāhįm’e ġayret-i ķıdem vāśıl olup ĥįn-i ruǿyet-i ķıdemde 

ruyet-i vesāyiŧden mücerred oldı (7) ve Ǿažamet-i envār-ı ķıdemde āyāt-ı naǾt-ı fenā 

ile āfilįn müşāhede itdikde Ǿayn-ı ķıdem-ı śırf münkeşif olup vaĥdāniyyet-i Ĥaķķ-la 

mütevaĥĥid oldı ve daħı (8) “lā uĥibbu’l-āfilįn.” didi.  

( :) ینَ لِ افِ الْ  بُّ حِ ا اُ وکذلك الشمس و القمر بقوله لَ  ،نّه کان یطالع الحّق بّسره لا الکوکبا  ا قال بً کَ وْ ی کَ اَ فی قوله تعالی; رَ  يسطاقال الو 
1584حضرنى فيه.ا  ذهلنى و ا  ما استرّق ذاتى من لذة المشاهدة ف زوال حبّ ا   لا ا ی; ،هیعل یالباد یالمعن بارتفاع وصافها   یال رجوعه عند  

                                                
1583 En’âm 6/75: - İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk 
ki kesin ilme erenlerden olsun. 
1584 el-Vâsıtî, Allah Teâlâ’nın “Bir yıldız gördü.” (En’âm, 6/76) kavli hakkında şöyle demiştir: “O 
(Hz. İbrahim) hakkı sırrı (iç âlemi) ile mütâlaa ediyordu, yıldız, güneş, ve ayı değil. Nitekim kendisi 
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Ve baǾżı Ǿārif (10) ve muĥaķķıķlar ĥażret-i Ħalįlü’r-raĥmān Ǿaleyhi 

śalevātü’llāhi’l-mennān içün maķāmāt-ı sitte iŝbāt idüp maķām-ı fāķa, maķām-ı 

niǾmet, maķām-ı maǾrifet, maķām-ı muĥabbet, maķām-ı (11) maǾźeret, maķām-ı 

heybetdür dirler. Pes maķām-ı fāķada lisān-ı daǾvet ile يَّٖتى لٰوِة َوِمْن ُذرِّ 1585َربِّ اْجَعْلٖنى ُمٖقيَم الصَّ  deyü 

tekellüm idüp ve maķām-ı niǾmetde lisān-ı (12) şükr ile  ِ1586َوالَّٖذى ُهَو يُْطِعُمٖنى َويَْسٖقين  didi ve 

maķām-ı iǾtiźārda  ِين 1587َوالَّٖذى اَطَْمُع اَْن َيْغِفَر لٖى َخٖطيَئٖتى َيْوَم الّدٖ  deyüp maķām-ı muĥabbetde lisān-ı 

meveddet ile ( ٌا تُْشرُِكونَ 13اَنّٖى َبٖریء 1588( ِممَّ  didi ve maķām-ı maǾrifetde lisān-ı inbisāŧ ile  َربِّ اَرِٖنى
1589َكْيَف تُْحِي الَْمْوتٰى  deyüp maķām-ı heybetde Cebrā’įl Ǿaleyhisselām 1590هل لك من حاجة  (14) 

didikde lisān-ı sükūn ile 1591اما اليك فلا  deyü cevāb virdi. İmdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Sen daħı 

peyrev-i enbiyā olup maķāmāt-ı Ǿāliyāt ve derecāt-ı sāmiyāta (15) Ǿurūc itmek 

isterseñ,  

 رو ز سایه آ فتابی رآ بیاب [435-1]

Yüri delįl-i nūr-ı Ħudā olan sāye-i Yezdān’dan āfitāb-ı ĥaķįķati bul, sāye-i 

yezdān kimdür dir iseñ,  

   دآمن شه شمس تبریزی بتاب [435-2] (16)

Şemsüddįn-i Tebrįzį’nüñ dāmen-i himmetin muĥkem ŧut. “Betāb:بتاب” emr-i 

ĥāżırdur, “bük” dimek maǾnāsınadur lākin maĥalle münāsib “ŧut” (17) maǾnāsı 

virilmekdür.  

ب آین سور و عرسره ندآنی جان [436-1]  

Bu sūr ve Ǿörs cānibine yol bilmez iseñ,  

   آز ضیاء آلحق حسام آلدین بپرس [436-2]

                                                                                                                                     
kendisinde açığa çıkan o mananın kalkmasıyla eski haline dönünce “Ben batanları sevmem.” demiştir. 
Yani beni müşahede lezzeti ile kendisine kul/köle ödenin, şaşırtanın ve kendime getireninin batmasını 
sevmem. 
1585 İbrahim 14/40: “"Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler 
yarat…” 
1586 Şuarâ 29/79: "O, bana yediren ve içirendir." 
1587 Şuarâ 29/82: "O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur." 
1588 Hud 11/54: “...ben sizin Allah'ı bırakıp da O'na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım…” 
1589 Bakara 2/260: “...Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster…” 
1590 Bir ihtiyacın var mı? 
1591 Sana yok! 
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Ĥaķķ’uñ żiyāsı Ĥüsāmüddįn (18) Çelebį’den suǿāl eyle. Saña delįl ve rehber 

olup maķśūdıñı göstere. “Sūr:سور” dügün ve “Ǿörs:عرس” gelin ve güvegi maǾnāsınadur 

lākin bu maĥalde 1592و لا یری العرایس الا المحرمون( 19) عرایس الله اولیا الله  vefķınca maĥbūb maǾnāsına 

istiǾāre olunup maĥbūbān-ı ilāhįden olan Şems-i Tebrįzį’nüñ ŧarįķini bilmezseñ 

Ĥüsāmüddįn (20) maĥrem-i evliyādur andan suǿāl eyle ki seni daħı bu rāza maĥrem 

ide dimekdür. Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-aǾlā Ǿārif-i kāmil ve vāķıf-ı 

vāśıllar beyninde merġūb olan (21) ādāb-ı ŧarįķati icrā buyurup Şems-i Tebrįzį ve 

Çelebį Ĥüsāmüddįn’i źikr idüp kendülerini źikr buyurmadılar, ħuśūśan Şems-i 

Tebrįzį ol zamānda riĥlet eylemiş idi, (22) imdi maǾnen buyururlar ki ey müstemiǾ-i 

ķābil! Biz ŧarįķ-ı Ǿışķ ve muĥabbeti Şems’den gördük sen daħı ŧālib iseñ anuñ 

dāmenin elden ķoma, Şems ħod ĥayātda (23) degül dir iseñ Ĥüsāmüddįn Çelebį ile 

śoĥbet eyle ki Şems-i Tebrįzį’nüñ sırrı kimde olduġın saña bildürür ve ĥażret-i 

Mevlānā ne źāt-ı şerįf olduġın (24) dįde-i fu’ādıña gösterir dimekdür ve Çelebį 

Ĥüsāmüddįn’üñ kendülerden śoñra ħalįfe ve maķām olacaġına işāret vardur ve bu 

maǾnį ol Ǿaśra göredür ammā fį zamānina (25) daħı ĥisse budur ki nūr-ı āfitāb-ı 

ĥaķįķatden mirǿāt-ı ķalbi münevver olmaķ isteyen Ǿāşıķlar server-i ŧarįķat ve mürşid-

i rāh-ı ĥaķįķat olan Şems-i Tebrįzį ĥażretlerinüñ (26) meşrebinde āteş-i Ǿışķ ve 

ceźbe-i Ĥaķ iǾŧāsına ķādir bir veliyy-i kāmilüñ Ǿatebe-i Ǿuliyāsına yüz sürüp dāmenin 

elden ķoma dimek olur.  

 ور حسد گیرد ترآ در ره گلو [437-1]

(27) Ve eger ĥased yolda senüñ boġazuñi ŧuta, yaǾnį yā Mevlānā ne 

Ǿacebdur sāye-i Yezdān didügüñ hemān Şems-i Tebrįzį ve Çelebį Ĥüsāmüddįn olup 

ġayrılar (28) niçün olmıya bu devlet ve ŧarįķ-ı Ĥaķķ’a delālet hemān size mi 

maħśūśdur deyü ĥased boġazuñ alup yoluñ urursa fażl u iĥsān Ĥaķķ’uñdur, Ǿışķ u 

muĥabbet (29) ħazįnesinüñ miftāĥın Ǿibādından kimüñ destine teslįm iderse śāĥib-i 

Ǿaŧā ve ķudret oldur ve ĥased śıfat-ı şeyŧāniyyedür zįrā ki,  

 در حسد آبلیس رآ باشد غلو [437-2]

(30) Ĥasedde İblįs içün ġuluvv olur. YaǾnį ŧuġyān idüp ĥaddinden tecāvüz 

ķılur. İmdi fetįle-i dil-i ŧālibi āteş-i Ǿışķla ķudretleri olmıyan meşāyiħ Ĥaķ sübĥānehu 

                                                
1592 Allah’ın evliyası Allah’ın gelinleri misalidir ve onları mahremlerden başka kimse görmez. 
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(31) ve teǾālānuñ āteş-i ceźbesin įķād eyleyüp sāķį-i şerāb-ı ŧahūr-ı Ǿışķ olan merd-i 

kāmillere ĥased itmek emr-i müstaķbeĥdur deyü cān ķulaġıyla Meŝnevį-i Şerįf’i (32) 

ıśġā idenlere tenbįh vardur. Nitekim Şeyŧān-ı recįm ĥasedinden Ādem’e secde 

itmeyüp merdūd-ı ebedį oldı, keźālik mürşid-i kāmil ve velįyy-i mükemmillere ĥased 

ve ŧaǾn iden (33) ve ene ħayrün minhü diyen śāĥib-pindārlar daħı envār-ı ceźebāt-ı 

ilāhiyyeden maĥrūm ve Ǿatebe-i evliyādan mehcūr olmaķ muķarrerdür. Meŝelā,  

 کاو ز آ دم ننگ دآرد آز حسد [438-1]

(34) Ki ol Şeyŧān-ı recįm ĥasedinden Ādem Ǿaleyhi’-selāmdan neng ŧutar, 

yaǾnį Ǿār ider ammā ĥaķįķatde,  

 با سعادت جنگ دآرد آز حسد [438-2]

Ĥasedinden saǾādet ile (35) ceng ŧutar, yaǾnį ĥasedinden melāyike ile 

sācidįnden olmıyup kendüsini devlet-i ebediyye ve saǾādet-i sermediyyeye vuśūlden 

maĥrūm eyledi ve raĥmet-i Raĥįm’den (36) dūr olup ebedü’l-ābād laǾįn u recįm oldı. 

İsteǾįźü billāhi mine’ş-şeyŧāni’r-recįm. ǾAŧŧār:  

 چرا در بند این شیطان دری تو
دری تواز ا ن رو پرده خود می  

 ز شیطان نیز کاری نیک ناید (37)
در ربایدخواهد که این دل که می  

 همه رسوایی عالم از او دان
1593قول حق ازو رویت بگردانبه  

(38) İmdi ey müstemiǾ-i śādıķ! Zįnhār u zįnhār ĥasedden iĥtirāz ķıl, zįrā ki  

تر در رآه نیست  آی زین صعب  عقبه [439-1]  

Rāh-ı Ĥaķ’da ĥasedden eśǾab ve düşvārter bir Ǿaķabe (39) daħı yoķdur, 

 آی خنک آ ن کش حسد همرآه نیست [439-2]

                                                
1593 Sen neden Şeytan’ın tuzağındasın? O tuzakta olduğun için kendi perdelerini yırtıp kendini rezil 
ediyorsun. Şeytan’ın elinden iyilik gelmez, çünkü o senin kalbini çalmak ister. Dünyadaki tüm rezillik 
ve rüsvalıkların kaynağının şeytan olduğunu bil ve Hak emrettiği üzere ona sırtını dön. (Cevherüzzât) 
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Ey saǾādet ve devlet ol kişiye ki ĥased aña hemrāh degüldür. YaǾnį 

saǾādetmend olan ĥasedden Ǿārį (40) ve pāk olandur.  

ی حسد آ مد بدآن  آین جسد خانه [440-1]  

MaǾlūm ola ki bu cesed-i insānį ħāne-i ĥasede geldi, yaǾnį lābüdd cesedüñ 

iķtiżāsı ĥaseddur,  

لوده باشد خاندآن [440-2]    آز حسد آ 

(41) Ĥasedden ħānedān ālūde olur, yaǾnį ĥased bir śıfat-ı rediyye-i 

şeyŧāniyyedür ki ħānedān-ı vücūd-ı insānį olan Ǿaķl u idrāk ve cümle ĥavāss murdār 

ve mülevveŝ olur.  

[72a] (1) Pes çünki cesed ĥased ħānesidür hįç aĥad ĥasedden ħāliś degüldür 

deyü gūyā bir sāyilüñ suǿāl-i muķadderine cevāb ŧarįķı üzre buyururlar ki  

ی حسد باشد و لیک  گر جسد خانه [441-1]  

(2) Eger çi cesed-i insānį ħāne-i ĥased olur fe-ammā,  

 آین جسد رآ پاک کرد آلله نیک [441-2]

Bu cesedi ki murād enbiyā ve evliyā cesedidür Ĥaķ subĥnehu ve teǾālā eyü 

pāk eyledi.  

 طهرآ بيتی بیان پاکی آست [442-1] (3)

  ,ķavl-i kerįmi pākliġi beyāndur ”طهرا بيتی“

طلسمش خاکی آستگنج نور آست آر  [442-2]  

Ol cesed nūr-ı rabbānį gencidür eger çi bi-ĥasebi’ś-śūret (4) ol nūruñ ŧılsımı 

olan cesed-i ħākįdür. Bu beyt-i şerįf sūre-i Baķara’da  َرا بَْيتَِى لِلطَّائِٖفيَن اِْسٰمٖعيَل اَْن َطهِّ َوَعِهْدنَا اِلٰى اِْبرٰٖهيَم َو
ُجودِ َوالَْعاكِٖفيَن َوالرُّكَّ  1594ِع السُّ  (5) āyet-i kerįmesinden muķtebesdür. YaǾnį ĥażret-i İbrāhįm ve 

İsmāǾįl Ǿaleyhisselāma biz emr eyledik benüm beytimi evŝān ve encāsdan ve beytime 

lāyıķ olamayan eşyādan taŧhįr idiñiz (6) ķavlıyla “ َلِلطَّائِٖفين” aķŧār-ı arżdan beytime 

müteveccih olup ĥavlinde ŧavāf idenler içün “ ََوالَْعاكِٖفين” ehl-i mekke ve mücāvirān-ı 

                                                
1594 Bakara 2/125: “…İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, 
rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe'yi) tertemiz tutun."” 
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ĥaremden kaǾbede mesken ŧutanlar içün (7) “ ُِجود  ve rükūǾ ve sücūd idüp ”َوالرُّكَِّع السُّ

namāz ķılanlar içün.  

عشرین و مایه رحمة  ( 8)له علیه و سلّم اّن لله فی کل یوم  روی عن ابن عبّاس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی ال
1595ینزل علی هذاالبیت ستّون للطائفین و اربعون للمصلّین و عشرون للنّاظرین.  

Ve necāset iki ķısımdur, birisi źātį ve birisi fiǾlįdür. (9) Źātį olan necāsetüñ 

mā ile Ǿaynını izāle ve ġusldan ġayr ile ŧāhir olmaz. Ve necāset-i fiǾlį efǾāl-i 

müşrikįndür ki beyt-i mükerremüñ içine ve eŧrāfına vażǾ-ı eśnām (10) ve evŝān ile 

telvįŝ iderler idi. Pes Ĥaķ celle ve Ǿalā evŝān ve eśnāmı ibǾād ve iħrāc ile emr idüp ve 

anuñ taŧhįri śalˇāt u zekˇāt ile olur buyurdı.  

(11) İmdi ey müstemiǾ-i ķābil! TeǾaķķul ve te’emmül eyle ki Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾalā ol beyt-i mükerremi ižāfet-i teşrifiyye ile kendü nefsine mużāf 

ķılup Ǿibād-ı müslimįn anı ŧavāf (12) ve ziyāret itmek içün emr eyledi. Pes aña vāśıl 

olmaķ isteyenler envāǾ-ı belālar çeküp ve şedd-i raĥl ile cürǾa-i miĥen nūş idüp cān u 

başın eline almayınca (13) aña vüśūl müyesser olmaz. Ol daħı yā ola ve yā olmıya. 

Pes beyt-i KaǾbe vuślatı içün envāǾ-ı meşaķķat çekilüp eśnāf-ı sermāye ħarc 

olunurken biżāǾat-ı müzcāt (14) ve sermāye-i ķalįle ile āsānlıķ üzre ĥażret-i Celāl-i 

lem-yezel ve meşhed-i viśāl-i lā-yezāle vuślat ümįdi nice mümkindür, heyhāt heyhāt. 

İmdi Beyte’l-KaǾbe’nüñ (15) taŧhįri fermān olıcaķ 1596المؤمن ا شرف من الكعبة ĥadįŝ-i şerįfi 

mūcebince müǿmin kaǾbeden eşref oldıysa taŧhįr-i ķalb be-ŧarįķi’l-evlā vācib olur 

zįrā (16) ķalb-i müǿmin Ĥaķ sübĥānehu ve teǾalānuñ mevżiǾ-i nažarı ve sofra-i 

envāruñ maĥall-i ziyāreti ve sükkān-ı esrāruñ meǿvā ve meŝvāsı ve Ǿarāyis-i ġaybuñ 

secde-gāhı olup (17) ķalb-i müǿmin ķıbletullāh olmaġla ziyāret ve ŧavāf iderler. 

Felihāźā erbāb-ı keşf u şühūd bu āyet-i kerįmenüñ tefsįrinde bu vechle taĥķįķ 

buyururlar ki İbrāhįm (18) ve İsmāǾįl Ǿaleyhime’s-selāma Ǿahd-i mįŝāķda biz Ǿahd 

eyledik ki ķalblerini ednās-ı teǾālluķāt-ı kevneyn ve evzār-ı mülāĥaža-i aġyārdan pāk 

u ŧāhir ķılalar, zįrā (19) ķalb-i müǿmin benüm beytimdür, felihāźā beyt-i mezbūr 

meŝvā-yı aġyār olmamaķ içün Ĥaķ teǾālā kendü nefsine mużāf ķılup źātına maħśūś 

eyledi, zįrā emr bi’t-taŧhįr KaǾbe’ye (20) maĥśūr olaydı ħiŧāb İbrāhįm ve İsmāǾįl’e 

meǾan olmayup dūnu’l-āħar birisine olurdı.  ِّْن فِى النَّاِس بِالَْحج 1597کقوله تعالی; َواَذِّ  Pes emr-i taŧhįr 

                                                
1595 Efendimiz şöyle buyurmuştur: Allah’ın her gün yüz yirmi rahmeti vardır. Bunun altmışı Kabe’ye 
tavaf edenler için iner. Kırkı namaz kılanlara yirmisi de bakanlaradır. 
1596 Mümin Kabe’den daha şereflidir. 
1597 Hac 22/27: “İnsanlar arasında haccı ilan et…” 
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(21) beyteyne müştemil oldıysa Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā taŧhįr-i beyt ile İbrāhįm ve 

İsmāǾįl’e emr u fermān eyledi. Ve beytullāh olan ķalb-i müǿminüñ ŧā’įfįni Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālānuñ (22) vāridāt ve işārāt ve levāmiǾ-i envār ve ŧavāliǾ-i esrār ve 

vüfūr-ı mevāhib-i ledünniyyesidür ki erbāb-ı ĥaķįķat lisānında bunlara aĥvāl ıŧlāķ 

iderler ve aĥvāl-i (23) mezbūre āfātdan berį ve televvüŝātdan Ǿārį olan ķulūb-ı 

muŧahharenüñ ĥavlinde ŧavāf iderler. Ve envār-ı maǾrifet ve eşiǾǾa-i āfitāb-ı 

muĥabbet ve ĥaķāyıķ-ı (24) śıfāt-ı Ĥaķ ķulūb-ı zākiyede muǾtekif olurlar ve erbāb-ı 

ĥaķįķat bu meźkūrāta maķām taǾbįr iderler. Pes aĥvāl aśĥāb-ı telvįne ve maķām 

erbāb-ı temkįnedür dirler. (25) Ammā rükūǾve sücūd ķalb-i muŧahhar ve münevverüñ 

śıfātına işāretdür ki śıfāt-ı mezbūre irādet ve śıdķ ve iħlāś ve ħużūǾ ve ħuşūǾ ve duǾā 

ve teżarruǾ ve ibtihāl (26) ve inkisār ve tevāżuǾ ve ħavf ve recā ve śafā ve teslįm ve 

rıżā ve ħaşiyet ve heybet ve tevekkül ve tefvįżdur ve śıfāt-ı mezbūrenüñ mecmūǾına 

Ǿubūdiyyet taǾbįr iderler. (27) Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu daħı bu āyet-i 

kerįmede maǾnā-yı taŧhįr-i beyti taŧhįr-i ķalbe işāret olduġın beyān idüp insānuñ 

śūretine nažar olunsa (28) āb u gil ve bād u āteşden mürekkeb cesed-i keŝįf görinüp 

lākin min ĥayŝü’l-maǾnā defāyin-i esrār-ı rabbānį ve ħazāyin-i envār-ı sübĥānį 

müşāhede olunur fe-ammā bu cesed-i süflį (29) ħazįne-i dilde meknūz olan envār-ı 

esrārı setr idüp insān-śūret ve şeyŧān-sįret olan ħod-bįn ve hasūdlara gencįne-i esrārı 

fetĥ-i bāb idüp (30) göstermez idi.  

حسد مکر و حسد   چون کنی بر بی [443-1]  

Çün ki bį-ĥased üzre mekr u ĥased eyleyesin yaǾnį ġıll u ġışşdan pāk u 

muśaffā olan ecsād-ı merdān-ı Ħudā’ya (31) ĥased eyleyesin,  

  ز آ ن حسد دل رآ سیاهیها رسد [443-2]

Ol ĥasedden ķalbe siyāhlıķlar irişür. YaǾnį envāǾ-ı kedūrāt ve žulümāt-ı ve 

cehl ve ġaflet ve tārįkį-i inkār (32) ve maǾśiyetde tįre-dil olup işrāķ-ı envār-ı 

muĥabbetullāhı görmekden maĥrūm ve ebedį aǾmā olursın. Zįrā,  َوَمْن َكاَن ٖفى هِٰذٖه اَْعٰمى فَُهَو فِى
1598اْلاِٰخَرِة اَْعٰمى  ķavl-i kerįmine (33) mažhar olmışsundur. imdi göñül gözi rūşen olup kūrį-

i dilden ħalāś isterseñ,  

 خاک شو مردآن حق رآ زیر پا [444-1]

                                                
1598 İsrâ 17/72: “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür…” 
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Merdān-ı Ħudā’nuñ ayaġı altında ħāk ol (34) ve cevāhir-i ġubār-ı aķdām-ı 

tūtiyā-miŝālin dįde-i remed-dįdeye iktiĥāl it ve daħı,  

 خاک بر سر کن حسد رآ همچو ما [444-2]

Bizcileyin ĥasedüñ başına ŧopraķ śaç. “Kün” (کن) eyle maǾnāsına emrdür 

(35) lākin maĥalle münāsib olan maǾnā virildi. YaǾnį ĥasede hergiz vücūd virme 

dimek olur. Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırrıhu’l-aǾlā zemānesinde Ǿilmine maġrūr 

olan (36) baǾżı ĥasūd ve ħod-bįn ve śāĥib-i pindār olanlara nuśĥ ve pend buyururlar 

ki mādām ki sizde ĥased ve pindār śıfatı izāle olmadıķça tįre-dillikden ħalāś 

olmazsız, (37) benüm aĥvālim ħod size burhān-ı vāżıĥdur ki bu ķadar Ǿilm u fażįlet 

belki śāĥib-i kerāmet iken Şems-i Tebrįzį geldikde cümle bildiklerüm ferāmūş idüp 

kemāl-i tevāżuǾ (38) ve meskenet ve teżarruǾ ve niyāz ile ħāķ-ı pāyı oldum. Pes 

Ǿilmüm bir iken śad-hezār olup medāric-i aǾlāya irtiķā’ eyledüm. İmdi siz daħı 

bencileyin terk-i pindār idüp (39) bį-ĥased olıñız ki Ĥaķ teǾālā celle şānuhu 

evliyāsına saķy eyledügi şerāb-ı Ǿışķ ve bāde-i fenādan bir ķaŧre nūş eyleyesiz. 

ǾAŧŧār:  

در کّل احوالجهان جان طلب   
ا ن قال رها کن بعد از این این قیل و (40)  

 جهان جان طلب بگذر ز هستی
 که چون هستی رها کردی برستی

 دم از ایشان زن و دریاب ا ن ُدر
 که اینجا درنگنجد گفتن پُر (41)

 دم از ایشان زن و ا ن دم نظر کن
 ز ذات خود عیان کل خبر کن

 من از ایشان زدستم دم حقیقت
[72b] 

 سپردم من همی راه شریعت (1)

 از ایشان گشته اندر بحر واصل
 وز ایشان شد مرا مقصود حاصل
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 شریعت کوش و ا نگه کن طریقت
 سیم ره دمزن از عین حقیقت (2)

توان یافتحقیقت در شریعت می  

 طریقت در حقیقت نیز بشتافت

 ز نور شرع نور شمس بنگر
زیورشود هر شب بهکه پنهان می (3)  

رع بشناسد ز اللّهکسی کو ش  
1599حقیقت هست عین قل هواللّه  

neŝr: Ey müstemiǾ-i śādıķ! Ĥażret-i Mevlānā (4) ħılāl-i ĥikāyede münāsebet 

ile envāǾ-ı maǾārif ve menāfiǾ beyān idüp girü vezįr-i pür-tezvįrüñ ĥikāyesine şurūǾ 

buyurdılar.  

 بیان حسد کردن وزیر

(5) Bu maĥall vezįrin ĥased eylemesi beyānındadur.  

 آ ن وزیرک آز حسد بودش نژآد [445-1]

Nejād aśl maǾnāsınadur. YaǾnį ol vezįrcik, anuñ aślı ĥasedden idi.  

 تا به باطل گوش و بینی باد دآد [445-2] (6)

Tā kim bāŧıl ile gūş ve bįnįsini bāde virdi, yaǾnį ķulaġını ve burnunu Ǿabeŝ 

yire ķaŧǾ itdirdi. Vezįrekde olan (7) taśġįr, taĥķįr içündür.  

 بر آمید آ ن که آز نیش حسد [446-1]

Gūş ve bįnįsini ol ümįd üzerine ber-bād itdi ki ĥased nįşinden ĥayyāt ve 

Ǿaķārib gibi  

                                                
1599 Her durumda can cihanını talep et ve bundan sonra kįl ü kāli bırak. Varlığından vazgeç ve can 
cihanını talep et, varlığı bıraktın mı kurtulmuş olursun. Onlardan bahset ve bu inciyi idrak et, burada 
konuşmak bir işe yaramaz. Onlardan bahset ve işte o an otur seyr et: kendi gönlünü onların ıyanından 
haberdar et. Gerçekte ben onlardan bahsettim ve bu yüzden şeriat yolunu katettim. Ben onlardan 
dolayı denize vardım ve istediğimi elde ettim. Sen önce şeriate sonra ise tarikate çalış. Üçüncü olarak 
ise hakikatten bahset. Hakikat şeriatte bulunur, tarikat hakikatte bulunur. Şeriatin nurundan her gece 
süsüyle gizlenen şemsin güneşini gör. Allah’ın şeriatini tanıyan kişi hakikaten “Kul hüvallah”ın 
aynısıdır.  
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 زهر آو در جان مسکینان رسد [446-2] (8)

Anuñ zehr-i ķātil ve semm-i helāhil keyfiyyetinde olan güftār-ı murdārı 

żuǾafā ve mesākįnüñ cānına irişe, yaǾnį bį-çāre (9) naśārānuñ cānına ĥased nįşin urup 

helāk eyleye ve đalālete düşüre. Maĥbūb-ı ķulūb-ı evliyā ĥażret-i Mevlānā ĥaķįķatde 

gūş u bįnįden murād buyurduķları (10) teǿvįle şurūǾ idüp buyururlar ki  

 هر کسی کاو آز حسد بینی کند [447-1]

“Kened” fetĥ-i kāf ile “kendįden” lafžından ķoparmaķ maǾnāsınadur. YaǾnį 

her ol kimse ki (11) ĥasedden bir burun ķopara, yaǾnį feveĥāt-ı nesemāt-ı 

muĥabbetullāhı mecālis-i evliyādan istişmāma müsteǾidd olan bir ŧālib-i ħāliyü’ź-

źihnüñ ķalbine şekk ü gümān (12) bıraġup ĥasedden sen anlaruñ mecālisinde ne 

işlersin ve kelimātını niçün istimāǾ idersin zinhār seni ġalaŧ yollara iletüp azdururlar 

ve Ǿaķįdeñe fesād virüp (13) iđlāl iderler sen cumhūr yolundan dūr olma deyüp 

yoldan ħaberi yoġ-iken yol gösterüp ŧālibi inkāra düşürmekle żarar eylese dimekdür 

ammā ħaberi yoķdur ki (14) ġayrıya itdügi kendüye rāciǾ olur.  

بینی کند  گوش و بی  خویشتن بی [447-2]  

Kendüsini ķulaķsız ve burunsuz ider. Ne vechle burunsuz ve ķulaķsız 

olduġın (15) taĥķįķ buyururlar.  

 بینی آ ن باشد که آو بویی برد [448-1]

Bįnį oldur ki ol maǾrifetullāhdan bir rāyiĥa ilete yaǾnį bir ehl-i Ĥaķķ’uñ 

ķoħusın ŧuya,  

 بوی آو رآ جانب کویی برد [448-2]

(16) Rāyiĥa daħı oldur ki anı kū-yı dildāra ilete yaǾnį bįnį-i maǾnevįnüñ 

meşām-ı rūĥānįsine vezān olan fevāyiĥ-i rūĥānį ve revāyiĥ-i sübĥānį anı ĥaķįķat (17) 

maĥallesinüñ cānibine delālet eyleye. İmdi,  

بینی بود  هر که بویش نیست بی [449-1]  

Her kim ki anuñ būyı veyāħud añā būy yoķdur, yaǾnį revāyiĥ-i ĥaķįķatden 

istişmām-i (18) fevāyiĥ-i miskiyye itmeyüp dimāġ-ı cānı muħtelldür, ol kimesne 
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burunsuzdur. Zįrā bįnįden murād rāyiĥa almaķdur, çün ki rāyiĥadan nesne ŧuymaya 

Ǿadem ĥükmündedür. Pes,  

 بوی آ ن بوی آست کان دینی بود [449-2] (19)

Būydan murād ol būydur ki dįne mensūb ola tā kim ol būy ile yār-ı ĥaķįķį 

olan mürşid-i kāmil ki kūy-ı dildārdur (20) aña vāsıl ola ammā her rāyiĥa istişmām 

iden daħı kūy-ı dildāra vāsıl olur mı dinirse,  

 چون که بویی برد و شکر آ ن نکرد [450-1]

Çün ki bir būy iletdi ve anuñ (21) şükrünü eylemedi,  

 کفر نعمت آ مد و بینیش خورد [450-2]

Ol kimesne küfrān-ı niǾmet geldi ve burnını yidi. YaǾnį çün ki bir ŧālib sāye-

i Yezdān olan mürşid-i kāmilden (22) dįne mensūb bir rāyiĥa istinşāķ ve fāyiĥa-i 

nesemāt-ı muĥabbetden bir şemme istişmām idüp anuñ ķadr u ķıymetin bilmeye ve 

şükrini ķılmaya ol daħı dimāġı muħtell olup (23) meşāmında ķuvvet-i şāmme 

olmıyan kimesne gibi burnını yidi. YaǾnį bįnįsi Ǿadem meŝābesinde oldı dimekdür. 

İmdi kāfirü’n-niǾme olmaķdan ĥaźer eyleyüp, beyt:  

کفران نعمت زانکه کفران 1600مکن (24)  
1601چو نیکو بنگری باشد دو کفر ا ن  

Pes,  

بنده باششکر کن مر شاکرآن رآ  [451-1]  

Şükr eyle ve şükr idicilere bende ol,  

 پیش آیشان مرده شو پاینده باش [451-2] (25)

Anlaruñ öñünde murd ol ve pāyende ve dāyim ol. YaǾnį meşāmm-ı cān ve 

bįnį-i cenānuña vāśıl olan revāyiĥ-i ünsiyye-i ķudsiyyenüñ (26) şükrü budur ki 

niǾmet-i śūriyye ve maǾneviyyenüñ şākirleri olan merdān-ı Ħudā’nuñ nažarlarından 

śūreten ve maǾnen münfekk olmayup kemāl-i tevāżuǾ ve meskenet (27) ve ħulūś-ı 

                                                
1600 Yazmada: مشو 
1601 Allah’ın nimetlerine küfrân edip nankörlük etem. Çünkü dikkatlice bakarsan, küfrân iki küfürdür 
ve sadece nankörlükten ibaret değildir.  



 

686 

Ǿubūdiyyet üzre ħidmet idüp vechen mine’l-vücūh kendüñe vücūd virmeyüp  کالمیّت بین
1602یدی الغسال  iħtiyāruñı anlaruñ ĥükmüne külliyet üzre (28) teslįm itmekle fenā 

mertebesin bulup baǾdehu mertebe-i fenāda vücūd-ı ĥaķķānį-ile bekā’-i sermedį ve 

śafā-yı ebedįye nāyil olasın.  

İmdi maǾlūm ola ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (29) şükri kemāl-i taǾžįm ile 

tefħįm idüp  ُُكور 1603َوقَٖليٌل ِمْن ِعَباِدَى الشَّ  ķavl-i kerįmi Ǿibād-ı ħavāśśından daħı Ǿamel-i şükr ile 

ķāyim olanlaruñ ķılletini beyān buyurdı. (30) Ve şükr maǾrifet-i niǾmet içün ismdür. 

Zįrā niǾmet münǾimüñ maǾrifetine vesįledür. Aña bināǿen ki niǾmet eŝer-i 

münǾimdür ve eŝerden müǿeŝŝire istidlāl įmān-i yaķįnįdür. (31)  

  1604کما ورد فی الحدیث القدسی کنت کنزاً مخفیاً فا حببت ا ن اُعرف فخلقُت الخلق و تحبّبت الیهم بالنّعم حتی عرفونی.

Ve niǾmeti münǾimden taśavvur idüp andan ġayrdan (32) bilmemek Ǿayn-ı 

şükrdür. Nitekim Dāvūd-ı nebį Ǿaleyhisselāmdan rivāyet olunur ki münācātda “Yā 

rabb! Saña nice şükr idelüm ki her bir şükr senden bir niǾmet-i uħrādur.” (33) Pes ol 

niǾmete daħı bir şükr-i āħar lāzımdur didikde Ĥaķ teǾālā vaĥy idüp كیا داود اذا علمت ان ما ب 
1605منی فقد شکرتنیمن نعمه ف  buyurup Ĥaķ teǾālānuñ (34) niǾmeti şükrine Ǿadem-i ķudretini 

bilmek şükr olduġın beyān eyledi. şiǾr: 

 افادتکم النعماء مني ثلاثه
1606يدي و لساني و الضمير المحبتا  

Neŝr: Pes şükr üç ķısm olup (35) evvelā şükr bi’l-ķalbdür ki idrāk-i niǾmet 

mine’l-münǾimdür. Ŝāniyen şükr bi’l-lisāndur ki ŝenā’-i Ǿale’l-münǾimdür. Ŝāliŝen 

şükr bi’l-cevāriĥdur ki ŧāǾat-i münǾimdür ve aķsām-ı mezbūrede (36) aśl olan şükr-i 

ķalbįdür. Ve egerçi şükr-i lisānį ķalbįden ažherdür lākin şükr-i ķalbį olmadıķça eger 

şükr-i lisānį ve cevāriĥį ikisi daħi muǾteber degüldür ve şükrüñ (37) maǾnāsı daħı 

üçdür. Birisi maǾrifet-i niǾmet ve birisi ķabūl-i niǾmet ve birisi ŝenā bi’n-niǾmetdür. 

Ve şükrde üç derece vardur, derece-i ūlā eşyāǿ-i maĥbūbeye (38) şükrdür. Bu şükrde 

müselmānlar ile yahūd ve naśārā ve mecūs ve Ǿāmme-i nās müştereklerdür ve Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā maĥż-ı birr ü imtinān ve kemāl-i şümūl-i fażl u iĥsānından (39) 

                                                
1602 Gassalin elinde meyyit misâli. 
1603 Sebe 34/13: “...Kullarımdan şükredenler pek azdır.” 
1604 Kudsi hadiste şöyle geçer: Gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve mahlukatı yarattım. onlara 
nimetlerimle kendimi sevdirdim de beni tanıdırlar. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 132, nr. 2016) 
1605 Hadis-i Kudsi: Ey Davut eğer sende nimete dair ne varsa benden olduğunu bilirsen şükretmiş 
olursun. 
1606 Nimetlerden benden size üç fayda dokunur. Elim lisanım ve muhabbet vicdanım. 
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bunı şükr Ǿadd idüp ve bu şükrüñ muķābilinde envāǾ-ı niǾam ziyāde itmege vaǾde 

buyurdı. MeǾa hāźā şükr olmayup belki her biri niǾam-ı cedįdedür ve derece-i (40) 

ŝāniye şükr Ǿale’l-mekārihdür. ve şükr-i mezbūr ancılayın şākirden śādır olur ki eger 

meĥābb ve eger mekārih anuñ ķatında mütesāvį ola veyāħud maĥbūb ile (41) 

mekrūhuñ beynini temyįz eyleye. Lākin meslek-i Ǿilme sülūk ve riǾāyet-i edep 

itmekle śabr idüp şekvāyı nažm ile keżm eyleye. Pes maĥbūb ve mekrūhı berāber 

gören [73a] (1) śāĥib-i maķāmdur. Ve anuñ şükrü kendüye nüzūl eyleyen her şeye 

rıżā göstermekdür ammā aĥvāl beynini mümeyyiz olan henūz maķām-ı muĥabbet ve 

rıżāya vāśıl olmamışdur. (2) Pes bu mertebede olanın şükrü riǾāyeten li’l-edeb 

mekrūhdan kendüye iśābet iden ġayžı kežm ve şekvāyı setr ve hażm itmekdür. Zįrā 

ižhār-ı şekvā sū’-i edeb (3) ve Ǿilme muħālefetdür. Pes śāĥib-i ĥāl olmıyan kimesne 

meslek-i Ǿilme sülūk itmek vācibdur zįrā Ǿilm Ǿāmil olanı serrāda ve đarrāda şükre ve 

Ǿalā küll-i ĥāl ĥamde (4) ĥükm ider. Ĥālā ki ĥamd re’s-i şükrdür ve Ǿilmi ile Ǿāmil ve 

ĥükm-i Ǿilmi ķābil olan kimesne elem-i bāŧın-ı meşaķķatden üzerine nüzūl iden her 

ne ise şükr ider. (5) İmdi eger ġayr-ı mümeyyiz-i şākir ve eger mümeyyiz-i śābir  اول من
1607یدعی الی الجنة  olan zümredendür. Zįrā 1608حفت الجنة بالمكاره  buyurulmışdur. Eşedd-i mekārih 

ise śabra (6) ŧāķati olmaduġı belāya şükr itmekdür. Zįrā mübtelā olanlaruñ ekŝeri 

cezaǾ u şekvāya meşġūl olur. Pes şol kimsene ki cezaǾ ve şekvāya ketm idüp ve 

śabrini (7) ziyāde ķılup şükr eylese bi-fażlillāh teǾālā duħūl-i cennete müsteĥaķķ 

olur.  

Ve derece-i ŝāliŝe, Ǿabd-i şākir münǾim-i ĥaķįķįden ġayrı şeyǿ müşāhede 

itmemekdür. YaǾnį müşāhede-i (8) münǾimde bir vechle müstaġraķ ola ki ĥattā 

şuhūdı anı müşāhede-i niǾmetden meşġūl eyleye ve istiġrāķda daħı üç mertebe 

vardur, birisi şuhūd-ı Ĥaķ’da Ǿubūdeten (9) istiġrāķdur. YaǾnį Ǿabd-i şākire Ĥaķķ’uñ 

şuhūdı Ǿabdüñ seyyidini müşāhede itdügi gibi ola. Pes vech-i mezbūr üzre 

müstaġraķ-ı şuhūd olan Ǿabde (10) 1609بین یدی سیّدهی  edebi ĥıfž lāzım olup ve ķurb u 

kerāmetden kendüde olan eşyāyı ferāmūş ider. Ve teźellül ve teśāġur idüp kendüye 

(11) bir şey ile işāret olunmaķdan ħavf idüp ĥużūr-ı edebde müstaġraķ olur. Ve Ǿabd-

i mezbūr vaķtā kim cenb-i Ǿažamet-i Mevlā’da kendüyi istiĥķār (12) idüp nefsinde 

bi-vachin mā, ķadr bulmayup ve mevlāsı kendüye iltifāt ve inǾām itmege istiĥķāķ 

                                                
1607 Cennete ilk çağırılan. 
1608 Cennet hoşlanılmayan şeylerle sarılmıştır. 
1609 Bir efendinin önündedir o. 
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görmediyse ĥālet-i mezbūrede anuñ üzerine ķaçan (13) bir niǾmet ifāża olunduķda 

nefsini aña ehl görmeyüp niǾmeti istiǾžām ider. Zįrā münǾimüñ şuhūdı ve tecellį-i 

Ǿažameti Ǿabdi źillete ve kendüye bir şey (14) inǾām olunmaķdan nefsi aĥķar 

olduġına ĥükm ider. Ammā ĥālet-i mezbūre muŧlaķā istiǾžām-ı niǾmet olmayup belki 

münǾim ve muǾŧįnįñ istiǾžāmından ve kendüyi (15) istiĥķārdan olur ve istiġrāķda 

mertebe-i ŝāniye Ǿabd-i şākir münǾimi ĥubben müşāhede itmekdür. Ĥubb ise 

maĥbūbdan her ne śādır olursa muĥibb aña rāżı (16) olmaķ iķtiżā ider. و کّل ما  ;کما قیل
1610یفعل المحبوب محبوب  pes ķaçan Ĥaķ teǾālā Ǿabd-i mezbūrı mübtelā ķılup envāǾ-ı şedāyid 

ile imtiĥān eylese kemāl-i (17) istilźāź ile müteleźźiź olur zįrā maĥbūbınuñ fiǾlidür 

ve şiddet u reħā ol Ǿāşıķuñ ķatında müsāvįdür ve istiġrāķda mertebe-i ŝāliŝe şuhūdda 

(18) tefrįden istiġrāķdur ve maķām-ı tefrįdde Ĥaķ’dan ġayrı mevcūd yoķdur ve bu 

maķāmuñ śāĥibi Ĥaķ’dan ġayrı şey görmez ve Ĥaķ’dan niǾmet ve şiddet müşāhede 

eylemez. (19) Zįrā ki şuhūd Ĥaķ’da eger nefsinden ve eger ġayrdan źāhil olup ancaķ 

münǾimden ġayrısın görmez ve eger şeyǿ-i āħar müşāhede eylese Ĥaķķ’ı vaĥdehu 

müşāhede itmemiş olur (20) ve münferid daħı olmaz. İmdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Ĥażret-i 

Mevlānā ķuddise sırruhu bu beyt-i şerįfde buyururlar ki Ǿibād-ı şekūrdan olmaķ 

isteyen bunuñ gibi (21) müstaġraķ-ı şuhūd-ı Ĥaķ olan kāmil ve mükemmillerüñ 

bendesi ve enįs u celįsi olsun ve Ǿubūdiyyetde ve muĥabbetde fenā bulsun tā kim 

maķām-ı tefrįde varup beķā billāh ile (22) bāķį ola deyü buyururlar. Pes Ǿilm u 

maǾrifet delālet olunan işbu ŧarįķ-ı müstaķįme ķadem-nihāde olup ve ıślāĥ-ı nefs idüp 

şākir ve śābir ve rāżį (23) ve müsteslim olmaķdur. Ve illā,  

 چون وزیر آز ره زنی مایه مساز [452-1]

Ol vezįr gibi Ǿilm u maǾrifeti yol urıcı ve iżlāl ķılıcılıķdan ötüri sermāye 

düzme.  

 خلق رآ تو بر میاور آز نماز [452-2] (24)

Sen muđill olup ħalķı namāz u niyāzdan yuķaru getürme, yaǾni namāzı ve 

göñülden Ĥaķķ’a itdükleri niyāzı terk itdirme. (25) Kāşif-i esrār-ı kibriyā ĥażret-i 

Mevlānā śoĥbet-i evliyā śalˇāt meŝābesinde olduġına işāret buyurmışlardur.  

 ناصح دین گشته آ ن کافر وزیر [453-1]

                                                
1610 Denildiği gibi: mahbubun yaptığı her şey mahbuptur. 
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MaǾnen kāfir olan (26) ol vezįr-i pür-tezvįr śūreten nāśıĥ-ı dįn olmış idi.  

 کرده آو آز مکر در لوزینه سیر [453-2]

Ĥįle ve ħudǾa ve mekr ve fitnesinden gūyā ol vezįr lūzįne içine śarımsaķ 

(27) eylemiş idi. Lūzįne şol ĥalvādur ki bādemi saĥķ idüp sükker ile ħalŧ iderler yaǾnį 

fi’l-meŝel ol vezįr daħı žāhir-i ĥālde lūzįne ve min ĥayŝü’l-bāŧın (28) śarımsaķ ile 

maħlūŧ ĥelvāya beñzerdi. Nitekim her žāhiri bāŧınına muvāfıķ olmayup nās śūretinde 

olan nesnās-sįret ve śuleĥā śūretinde (29) olan Ǿazāzįl-serįret mürā’įler daħı 

böylecedür.  

 فهم کردن حاذقان نصاری مکر وزیر رآ

Ŧāyife-i naśārā’dan śāĥib-i źevķ ve ĥāźıķ olanları (30) vezįr-i cehūduñ mekr 

u telbįsini fehm eylediklerin beyān ider.  

ذوق بود آز گفت آوهر که صاحب  [454-1]  

Ŧāyife-i naśārā’dan her kim ki śāĥib-i źevķ idi vezįrüñ (31) sözinden,  

دید و تلخی جفت آو  لذتی می [454-2]  

NevǾün mā bir leźźet gördi ve acılıķ anuñ cüftü yaǾnį elfāž ve Ǿibrātı şįrįn 

lākin maǾnā ve bāŧın cihetinden merāret-i fesād (32) ve telħį-i đalālet anuñla izdivāc 

ķılmış idi. Keźālik baǾżı muķallidįn daħı kütüb-i taśāvvuf ve kelimāt-i Ǿārifįnden 

envāǾ-ı ıśŧılāĥāt ezberleyüp ħalķa (33) maǾrifet ižhār eylese fenā ve beķā ve maĥv u 

śaĥvdan eśnāf-ı nikāt söylese şol Ǿāşıķlaruñ ki ķalblerinde āteş-i Ǿışķ-ı yazdān ve nūr-

ı ceźbe-i raĥmān fürūzān olup (34) ehl-i źevķ ve vicdān ola, anuñ kelimātı kendü ĥāli 

midür yoħsa ĥāli ķāline muŧābıķ olmayup kelimāt-ı mesrūķayı dām-ı tezvįr idüp 

mücerred raǾnālenmek ve ħalķa (35) kendüyi göstermek midür farķ u temyįz iderler. 

Ve bi-ĥasebiǾž-žāhir muśliĥ ve nāśıĥ ve bi-ĥasebi’l-bāŧın müfsid ve muđıll olduġın 

dįde-i baśįret ile görürler, nitekim (36) gözlüye gizlü yoķdur dimişlerdür.  

میخته  ها می  نکته [455-1] گفت آو آ   

Pes ol vezįr-i mużill daħı aġrāż-ı fāside-i nefsāniyye ile ķarışmış nükteler 

beyān iderdi. (37) Meŝelā, 
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   در جلاب قند زهری ریخته [455-2]

Ķand cüllābınuñ içine bir zehr dökmiş idi, yaǾnį libās-ı taķvā ve kelimāt-ı 

evliyā ile tezyįn-i śūret idüp ħalķ-ı Ǿāleme (38) riyāset ve sümǾa ve riyā ile Ǿibādet 

eyleyenlerüñ aĥvāli daħı bunuñ gibidür dimekdür. Egerçi,  

ست شوجُ  گفت در ره  ظاهرش می [456-1]  

Kelām-i vezįrüñ žāhiri nuśĥ u pendine (39) ĥāżır olanlara rāh-ı ĥaķ ve ŧarįķ-ı 

cevād-ı muŧlaķda cüst ü çālāk ol dir idi, lākin 

رآ ُسست شوگفت جان   در آثر می [456-2]  

Kelāmınuñ eŝerinde ve üslūb (40) ve feĥvāsında cāna süst ol dir idi. 

veyāħud iŝr (اثر) kesr-i hemze ile olmaķ üzere anuñ kelāmınuñ žāhir ĥāli rāh-ı Ĥaķ’da 

çābük ol dir idi ve anuñ (41) Ǿakabinde ħafiyyeten cānına süst ol dir idi. Ammā vezįr-

i pür-tezvįrüñ aĥvāli çünki erbāb-ı źevķa maǾlūmdur, eŝer (اثر) fetĥ-i hemze ile ķırāǿat 

olunmaķ evlādur.  

[73b] (1) YaǾnį erbāb-ı źevķ hįç ferdüñ kelimātına nažar itmeyüp belki 

sözinde olan sūzişe ve ķalbde žāhir olan eŝere iǾtibār idüp žāhirde andan envāǾ-i 

maǾārif (2) ve maǾānį işidüp ķalbine ķalblerin muķābil itdüklerinde süstį ve küdūret 

ve ķasvet ve žulmet müşāhede iderler idi. Ve meclisinde ĥāżır olan aĥbābına daħı 

dįde-i (3) Ǿibret ile baķdıķlarında śafā’-i rūĥānįden eŝer görmezler idi dimekdür. Zįrā 

rūşen-dillere tįre-diller maǾlūmdur ve fānūslarında şemǾ rūşen olanlar fānūs-ı 

ķalbleri (4) bį-şemǾ ve mužlim olan bį-nūrları gördükleri muķarrerdür. Ammā 

baśįretleri aǾmā ve ķalbleri mükedder olan muķallidįn ķıyās iderler ki erbāb-ı źevķ 

anlaruñ kelimātına firifte (5) olup mekr u ĥįlelerin bilmeyeler. Ħaberleri yoķdur ki 

erbāb-i vicdān ĥużūrında rüsvāy olurlar. Meŝelā, 

 ظاهر نقره گر آسپید آست و نو [457-1]

Nuķrenüñ žāhiri (6) egerçi beyāż ve cedįddür, nov (نو) żamm-ı nūn ile daħı 

nev maǾnāsına lüġatdur.  

 دست و جامه می سیه گردد آزو [457-2]

Ammā dest u cāme andan siyāh olur. YaǾnį đarb-ħānede (7) henūz 

sikkelenmiş yeñi aķçeyi śūreten beyāż ve laŧįf görürsün ammā bir kimesne Ǿadd 
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eylese veyāħud her ķanķı beyāż kįsede ŧursa lā-büdd dest u kįseyi siyāh ider. (8) 

Keźālik kelimāt-ı müzevvere ve nikāt-ı muzaħrefe daħı žāhir-i ĥālde muķaffā ve 

müseccaǾ ve dįn-i mübįni ve İslām-ı güzįnüñ yolların beyān idici olduġı cihetden pāk 

u laŧįfdur, (9) lākin śāĥib-i kelimāta ve eŝer-i kelāma iǾtibār ile žulmet-fu’ād ve 

küdūret-nihād olduġı žāhir ve Ǿıyāndur. Ve bir miŝāl daħı budur ki,  

 آ تش آر چه سرخ روی آست آز شرر [458-1]

(10) Egerçi āteş şerer cihetinden şuǾle ve nūrı ile surħ-rūydur,  

  تو ز فعل آو سیه کاری نگر [458-2]

Sen anuñ yaǾnį ateşüñ fiǾl u eŝerinden siyeh-kārlıġına nažar eyle, (11) 

veyāħud ez şerer (از شرر) mıśrāǾ-ı ŝāniye merhūn olup gerçi āteş surħ-rūydur lākin 

ĥumret ile göründügi ĥaŧbdan žuhūr iden duħān ile mümtezic olduġındandur. (12) 

Pes şereri söyündürseñ surħ-rū iken siyāh olup ve demürci ve ķuyumcı ve bunuñ 

emŝāli śanǾat śāĥiblerinüñ rūları eŝer-i şererden siyāh olur dimekdür. (13) Keźālik bį-

źevķ olan ħāliyü’ź-źihnler daħı baǾżı ehl-i riyā ve muķallidįnüñ ķįl u ķāl ve libās u 

şālına firįfte ve meclisine müdāvim olsa Ǿāķıbetü’l-Ǿāķıbet (14) anuñ eŝeri göñül 

küdūreti olup maķśūd biǾź-źātdan girü ķalmaġla bį-nūr olur. Bir miŝāl daħı,  

 برق آگر نوری نماید در نظر [459-1]

Berķ eger çi nažarda bir nūr (15) gösterir veyāħūd egerçi berķ nažarda bir 

nūr-ı śāf görinür,  

 لیک هست آز خاصیت دزد بصر [459-2]

Lākin nūr-ı baśarı sirķa itmek anın ħāśśasındandur. (16)  کما قال تعالی َيَكاُد الَْبْرُق
1611َيْخَطُف اَبَْصاَرُهمْ   zįrā göz ķamaşup bir şey görmez olur. Keźālik erbāb-ı taķlįd daħı tāc u 

Ǿabā ve tesbįĥ u seccāde (17) ve ıśŧılāĥāt-ı śūfiyye ile nūr-ı śāfį ve nūrāniyyet 

gösterirler. Lākin bunların ħāśiyyet śoĥbetleri ŧāliblerin envār-ı baśar-ı baśįretlerin 

ħaŧf idüp (18) idrākāt-ı ĥaķāyıķı dįdelerinden selb itmekdür. Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

ŧālib-i müsteǾidd olanları bu maķūle rehzenler śoĥbetinden dūr itmekle ĥıfž u 

emānında (19) eyleye ve erbāb-ı ĥaķįķat olan merdān-ı Ħudā’ya ķarįn idüp dįde-i 

ķalbini nūr-ı muĥammedį ile güşāde ve śāĥib-i źevķ ve vicdān eyleye. Zįrā,  

                                                
1611 Bakara 2/20: “Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek…” 
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 هر که جز آ گاه و صاحب ذوق بود [460-1]

(20) Her kim ki dįde-i fu’ādı bį-nūr ve śāĥib-i źevķden ġayrı idi,  

 گفت آو در گردن آو طوق بود [460-2]

Vezįrüñ sözi bį-źevķ olanların gerdenine ŧavķ oldı. (21) Ŧavķ boyında olan 

nesnedür ki sįm u zerden ve incüden iderler, Türkçe boġmaķ dirler. YaǾnį Ǿavām-ı 

naśārā ol vezįrüñ sözine iǾtiķād u iǾtimād (22) idüp anuñ muĥabbetini gerden-i 

iŧāǾatlarına ķayd itdiler, keźālik baǾżı müddaǾįlerüñ daħı dām-ı śafįr olan aķvāl-i bį-

me’āli bį-źevķ u temyįz olan derdmendlerüñ cįd-i cenān (23) ve gerden-i cānına ŧavķ 

olmışdur. Nažm:  

 سخن تا چند از صورت شماری
 وگر در بند ا ن روز شماری

سوزسخن از درد گو چون شمع می  
شمعی برافروزبه درد عشق چون  (24)  

سازسوز و میبدر عشق او می  
 وجود خويشتن چون شمع بگداز

 به درد عشق کن اينجا دوا تو
 مثال انبيا و اوليا تو (25)

 دوایم درد و درد ا مد دوايم
 از ا ن در عين ديد انبيايم

 تو مرده پيش ا ب زندگانی
 چنين در پيش ا ب و ره ندانی (26)

 زهی غافل شده از ا ب حيوان
1612ی گرداب حيرانغرقهبمانی   

                                                
1612 Kıyamet gününü düşünüyorsan eğer, sözü ne zamana kadar (mânâdan değil de,) sûretten 
sayacaksın? Sen dertten söz et, mum gibi yan, aşk derdiyle bir mum gibi yakıl. O’nun aşk derdi ile 
yan ve ses etme, kendi varlığını mum gibi yak. Sen burada aşk derdine deva bul, enbiya ve evliya gibi. 
Benim derdim dermanımdır ve dermanım ise derdimdir, bu yüzden enbiya gibiyim. Sen hayat 
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Elĥāśıl, źevķ u ĥāletden bį-behre (27) olan ġāfillere ol vezįr-i pür-tezvįr,  

 مدتی شش سال در هجرآن شاه [461-1]

Cehūd pādişāhınuñ hicrānında altı yıl miķdārı, 

  شد وزیر آتباع عیسی رآ پناه [461-2]

(28) EtbāǾ-ı ǾĮsā Ǿaleyhisselāma penāh u muķtedā oldı. YaǾnį aśĥāb-ı şevķ 

ve erbāb-ı źevķ olan ħavāśdan ġayrısın kendüye tābiǾ ķılup ĥıfž eyledi.  

 دین و دل رآ کل بدو بسپرد خلق [462-1] (29)

ǾAvām-ı ħalķ cemįǾan dįn o dili ol vezįre teslįm eyledi ammā bir vechle 

teslįm ki,  

   مرد خلق  پیش آمر و حکم آو می [462-2]

Ħalķ (30) anuñ emr u ĥükmü öñünde ölürdi. Ve kemāl-i mertebe 

iŧāǾatlarından cān u baş terkin ururdı.  

 پیغام شاه پنهان با وزیر

Cehūd şāhınuñ nihānį vezįre (31) ħaber gönderdüginüñ beyānındadur.  

یان شاه و آو پیغامهادر م [463-1]  

Şāh ile ol vezįrüñ meyānında peyġāmlar yaǾnį ortalarında mükātebe ve 

mürāsele var idi.  

رآمها [463-2] (32)  شاه رآ پنهان بدو آ 

Şāhuñ vezįre ħafiyyeten ārāmları yaǾnį vezįrüñ ķalbine ārām u tesliyet 

virecek vaǾdeleri var idi.  

 پیش آو بنوشت شه کای مقبلم [464-1] (33)

Şāh ol vezįrüñ ĥużūrına mektūb yazdı bu mefhūmda ki: “Ey muķbil ve 

vezįr-i maķbūlüm!  

                                                                                                                                     
suyunun baş ucunda ölmüşsün, su karşındadır ama yol bilmiyorsun. Sen hayat suyundan böyle gafilsin 
ve deniz tufanlarında hayran ve gark olmuş kalacaksın.  
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 وقت آ مد زود فارغ کن دلم [464-2]

(34) VaǾdenüñ vaķt u sāǾati geldi, benüm göñlümi ġamdan tįzçe fāriġ u 

āzāde ķıl.” Vezįr daħı mektūb-ı şāha cevāb yazup  

 گفت آینک آندر آین فکرم شها [465-1]

(35) Didi ki “Ey şeh!  Elĥāletü ĥāźihi bu fikr u tedbįrdeyim,  

ها  کافکنم در دین عیسی فتنه [465-2]  

Ki ǾĮsā dįni erbābına fitneler bıraġam ki ĥattā đalāletde ķalup giriftār-ı Ǿiķāb 

(36) ve müsteĥaķķ-ı Ǿaźāb olalar.”  

 بیان دوآزده سبط آز نصارآ

Naśārā’dan on iki sıbŧuñ beyānındadur.  

Sıbŧ bölük ve ķabįle maǾnāsınadur.  

 قوم عیسی رآ بد آندر دآر و گیر [466-1] (37)

Ķavm-i ǾĮsā için dār u gįrde yaǾnį żabŧ u ĥükūmetde, 

دو آمیر حاکمانشان ده آمیر و [466-2]  

Anlaruñ ĥākimi olan on iki emįr idi.  

 هر فریقی مر آمیری رآ تبع [467-1] (38)

Naśārādan her bir ferįķ on iki emįrden birisine ŧābiǾ idiler,  

   بنده گشته میر خود رآ در طمع [467-2]

Müzaħrefāt-ı dünyeviyye (39) ve ĥuŧām-ı fānįye ŧamaǾından her biri kendü 

ĥākimlerine bende olmışlar idi. “بنده گشته بودند” taķdįri üzerine maǾnā virildi.  

 آین ده و آین دو آمیر و قومشان [468-1]

(40) Bu on iki emįr ve bunlaruñ ķavm u etbāǾı,  

    نشانگشته بند آ ن وزیر بد [468-2]
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Ol vezįr-i bed-nişānuñ bend-i dāmı ve śayd u şikārı olmışlar idi. BaǾżı (41) 

nüsaħda “بنده” żamįr ile vāķiǾ olup bu taķdįrce ol vezįr-i bed-kirdāruñ güftārına bende 

ve efkende olmışlar idi dimek olur.  

 آعتماد جمله بر گفتار آو [469-1]

[74a] (1) cümlenüñ iǾtimādı ol vezįrüñ güftārına idi.  

 آقتدآی جمله بر رفتار آو [469-2]

Cümlenüñ iķtidāsı anuñ reftārına idi.  

 پیش آو در وقت و ساعت هر آمیر [470-1]

(2) Her vaķt ve sāǾat ve zamān ve ānātda her bir emįr ol vezįrüñ meclisinde 

idi ve ĥużūrından münfekk olmazlar idi.  

 جان بدآدی گر بدو گفتی بمیر [470-2]

(3) Bir vech-le göñül virmişler idi ki ol vezįr-i pür-tezvįr on iki emįrden her 

ķanķısına yolumda cān u baş fedā idiñiz ve ĥayātdan el yuyup murde olıñuz (4) 

diseydi cānların dırįġ itmeyüp yolında murde olurlar idi, belki her sāǾatde niçe biñ 

cānları daħı olsa fedā iderler idi.  

 تخلیط وزیر در آحکام آنجیل

(5) Vezįr-i bed-kirdār aĥkām-ı İncįl’i taĥrįf idüp tilķā’-i nefsinden niçe 

mefāsid ħalŧ eyledügini beyān ider.  

Ey müstemiǾ-i ķabil! Bu ebyāt-ı şerįfede kāşif-i esrār-ı (6) kibriyā ĥażret-i 

Mevlānā baǾżı esrār-ı ġāmıżaya telmįĥ buyurmışlardur. İmdi gūş-ı hūşuñ dūş eyle ki 

ol esrārdan baǾżısı rūĥ-ı Mevlānā’dan ħāŧır-ı fātire (7) ifāża olunduġı mertebe taķrįr u 

beyān oluna.  

MaǾlūm ola ki pādişāh-ı cehūddan murād nefs-i emmāre ve vezįrden murād 

hevācis-i nefsāniyye ve ħavāŧır-ı şeyŧāniyyedür ki (8) erbāb-ı taĥķįķ bunlara Ǿaķl-i 

ŝānį ve şeyŧān taǾbįr iderler. Zįrā nefs-i insānį rufeķā’-i nefs olan ķuvā-yı ŧabįǾiyye ki 

ġażb ve şehvet ve kįn ve Ǿucb ve ĥased (9) ve ĥırś ve buħl ve taǾaśśub ve ġıybet ve 
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dünyāya muĥabbet ve ŧūl-i emeldür, bunlaruñ muǾāvenetleri ile ekl-i şecere-i 

muĥabbet ve dünyānuñ taǾmįrine daǾvet itmekden ħālį olmaz (10) ve on iki emįre 

ĥaśrdan murād budur ki aĥkām-ı ŧabįǾate giriftār ve ŧavārıķ-ı eflāki ĥabsinde ħˇār u 

zār olan tįre-dillere kevākib-i sebǾanuñ burūc-ı (11) iŝnā Ǿaşerde vāķiǾ olan žuhūr ve 

āŝārınuñ aĥkāmıdur. Ve Ǿanāśır-ı erbaǾanuñ terekkübünden ĥāśıla olan ŧabāyıǾ-ı 

erbaǾa źikr olunan burūcuñ iķtiżā-yı (12) teǿŝįri ile müteǿeŝŝir ve müteĥarrik 

olduķlarına bināǿen vezįr-i mekkāruñ on altı ŧūmār yazduġın beyān buyurup on iki 

burūc ile çār ŧabǾ on altı Ǿaded (13) olduġına işāret itmişlerdür ve bu aĥvāl bir 

muķaddimenüñ beyānına muĥtācdur.  

İmdi maǾlūm ola ki ĥaķįķatde nār ve bāǾiŝ-i taǾźįb bi’n-nār insānuñ (14) bu 

Ǿālem-i ŧabįǾatde žāhiren ve bāŧınen muzaħrefāt-ı dünyeviyye ve leźźāt-ı 

nefsāniyyeye olan teǾalluķından Ǿibāretdür. Zįrā teǾalluķāt-ı ŧabįǾiyyeden her bir 

teǾalluķ melekāt-ı (15) rediyyeden bir melekeye nisbetdür ki insān anı temellük idüp 

ve melekeyi mezbūre aña temlįk olunmaġla lisān-ı Ǿörfde aña meleke ve lisān-ı 

şerǾde melek taǾbįr olunur. (16) Ve keźālik aħlāķ-ı ĥamįde śūretinde olan melekāt-ı 

fāżıle-i ĥaseneye daħı melek tesmiye olunur. Ammā beynlerinde tefāvut budur ki 

eger melekāt-ı mezbūre śūret-i (17) rediyye ve aħlāķ-ı meźmūmede olursa zebāniyye 

ile müsemmādur ve śūret-i ĥasene ve aħlāķ-ı ĥamįdede olursa rıđvān ile 

müsemmādur ve Ǿālem-i kebįrde olan (18) melek ķuvā-yı rūĥāniyye ve 

cismāniyyeden Ǿibāret olup Ǿālem-i śaġįr daħı anuñ miŝālidür. Nitekim Muĥyiyüddįn 

ǾArabį rađıyallāhu Ǿanh faśś-ı evvelde bu maǾnāya işāret (19) idüp buyururlar ki:  

( 31) فکانت ،«ریالکب نسانا  ال»ـب القوم اصطلاح یف عنه المعبّر مالعالَ  صورة یه یالّت الصورة كلت یقو  بعض من الملائکة کانت و
 العالم یقو  لانّ  نسانا  ال وجود ملائکة ةیّ والنّفسان ةیّ انیالّروح یالقو  وکانت ،ةینسانا  ال ةا  النش هي یالّت ةیوالحسّ  ةیّ الّروحان یکالقو  له الملائکة

1613.هیف نسانا  ال بوجود ریکب نسانا   موالعالَ  ،رٌ یصغ معالَ  نسانا  فال سرهاا  ب هیف اجتمعت( 32)  

Elĥāśıl, melekāt-ı fāżıle-i ĥamįde sebeb-i duħūl-i cennet-i śūriyye (22) ve 

maǾneviyye olup melekāt-ı rediyye daħı caĥįm-i śūriyye ve maǾneviyyenüñ 

duħūlüne sebebdür. Ve enbiyā-yı Ǿižām1614 ve evliyā-yı kirām Ǿale’l-ittifāķ bu 

                                                
1613 Melekler işte bu suretin kuvvetlerinin bir kısmındandır ki bu suret kavmin terminolojisinde insan-ı 
kebîr diye tabir edilen alemin suretidir. Dolayısıyla melekler bu suret için insanın meydana gelmesi 
demek olan ruhani ve hissî kuvvetler gibidirler. Ruhanî ve hissî kuvvetler insan varlığının 
melekleridir. Zira alemin kuvvetleri tamamıyla insanda toplanmıştır. İnsan küçük bir alemdir. Alem 
insanın içinde bulunması sebebiyle büyük bir insandır. 
1614 Yazmada: iŧǾām 
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maǾnādan (23) ħaber virmişlerdür. İmdi her kimüñ ki ekŝer-i teǾalluķı dünyāya ola 

anuñ aħlāķı erdā ve eħass olur. Ve her kimüñ ki teǾalluķı dünyāya eķall ola, anuñ 

evśāfı (24) ĥamįde ve aħlāķı aĥsen ve elŧaf olur. Egerçi teǾalluķāt-ı keŝįre ve melekāt 

daħı bi-ĥasebi’t-teǾalluķāt mütenevviǾadur lākin bi-ĥasebi’l-icmāl ve’l-küllį 

teǾalluķāt ve melekāt (25) on ŧoķuz Ǿadede münĥaśıradur. Bu taķdįr üzre eger sebeb-i 

duħūl-i cennet ve eger duħūl-i nāra sevķ iden melāyike on ŧoķuzdur. Zįrā cennet-i 

śūriyye ve maǾneviyye (26) ve nār-ı śūriyye ve maǾneviyye mine’l-Ǿarş ile’l-ferş olan 

Ǿālemden ħāric degüldür. Aña bināǿen ki teǾālluķāt-i insāniyye bi-ecmeǾihā Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālānuñ ķudret (27) ve irādet ve śunǾ ve ĥikmeti ile biĥasebi’ž-žāhir 

ve’l-bāŧın kevākib-i sebǾa ve burūc-ı iŝnā Ǿaşerden ħālį degüldür. Ve Ĥaķ sübĥānehu 

celle şānuhu ve teǾālā her birinüñ müvekkeli (28) bir melek ħalķ itmişdür. Ve bi-

emrillāh teǾālā burūc-ı mezkūreden her bir burc teǾalluķāt-ı insāniyyeden bir 

teǾalluķa maħśūśdur. Ve aĥkām-ı burūc daħı sitāre-i (29) seyyāre-i sebǾadan burūcda 

olan bir kevkebe müteǾalliķdur. Nitekim Ǿilm-i nucūmda emr-i mezbūr muķarrerdür. 

Pes mecmūǾı on ŧoķuz Ǿaded olup ve teǾalluķāt-ı (30) insāniyye bunlara münĥaśırdur. 

Ve on iki burcuñ esāmįsi bunlardur. Ĥamel, ŝevr, cevzā, sereŧān, esed, sünbüle, 

mįzān, Ǿākreb, ķavs, cedy, delv, ĥūt. (31) Ammā müneccimlerüñ iǾtiķādları bāŧıldur 

zįrā kevkebi müstaķillen müǿeŝŝire bilürler, ĥālā ki mine’l-Ǿarş ile’l-ferş cümle Ǿālem 

ve Ǿālemiyān yed-i ķudret-i ilāhįde maķhūr (32) ve müstehlek olup müǿeŝŝir-i ĥaķįķį 

ħudā-yı lā-yezāldur ve bunlar ālāt u esbāb-ı āŝārdur. imdi Ǿinde’t-taĥķįķ biǾŝet-i rusül 

ve inzāl-i kütüb ve esās-ı teklįf (33) ve ķāyide-i evāmir ve nevāhį insānı mūcebe-i 

helāk olan teǾalluķāt-ı mezbūreden ħalāś itmek içündür, tā kim ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālānuñ resūllerine ve kütüb-i münzele (34) ve aĥkāmına įmān getürüp ve cennet ve 

nār ve śırāŧ ve mįzān ve baǾŝ ve ĥaşr ve suǿāl ve ĥisāb ĥaķ idügüne ve melekler Ĥaķ 

teǾālānuñ Ǿibādı olduġına (35) ħulūś-ı ķalb ile iǾtiķād-ı tāmm idüp evāmire imtiŝāl ve 

nevāhįden ictināb ile teǾalluķāt-ı mezbūre ve cehennem zebānįlerinden cism u cānları 

ħalāś olup (36) Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ fażl u raĥmeti ile sebeb-i duħūl-i cennet 

olan aħlāķ-ı ĥamįde ve melāyike-i rıżvāna vāśıl olalar. Nitekim ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem 

śallallāhu Ǿaleyhi (37) ve sellemden vürūd iden ĥadįŝ-i şerįf bu maǾnāya işāretdür.  
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قال علیه الّسلام; من ا راد ا ن ينجيه الله تعالى یوم القیامة من الزّبانية التسعة عشر فعلیه )38( بقرا ة "بسم الله الرحمن 
 الرحيم" فا ّن کّل حرف منها یکون جنّة له من کّل واحد منها. الحدیث.1615 

Zįrā bismillāhda vāķiǾ olan esmāǾ-i ilāhiyye-i źātiyye ve vaśfiyye (39) ve 

fiǾliyyeden her bir ismüñ berekātında ve ĥurūf-ı tisǾa Ǿaşrüñ her biri bir Ǿālemüñ 

izāsında vāķiǾ olmaġla ĥaķįķat üzre besmeleyi ķırāǿat iden Ǿabd-i (40) münācįyi 

teǾālluķāt-ı mezbūreden mücerred idüp ehl-i necātdan ider.  

1616َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوتََبتَّْل اِلَْيِه تَْبٖتيًلاکما قال تعالی;   
Ve tetebbulüñ maǾnāsı mā-sivādan (41) inķıŧāǾ ve külliyyet üzre Ĥaķķ’a 

teveccüh itmekdür. Zįrā her kim ki mā-sivādan münķaŧiǾ olup bi-külliyyetihi Ĥaķķ’a 

müteveccih olasa dünyevį ve uħrevį anuñ bir şeye teǾalluķı ķalmaz.  

[74b] (1) Nitekim Ĥaķ teǾālā kitāb-ı kerįminde,  

1617اَلَْيَس اللُّٰه بَِكاف  َعْبَدهُ    
ve daħı, 

1618ُهَو َحْسبُهُ َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اللِّٰه فَ   

buyurmışdur. 

اِلَْيَك الَْمٖصير 1619َسِمْعَنا َواََطْعَنا ُغْفَرانََك َربََّنا َو   
(2)  

و قال النّبی علیه الّسلام; الدنيا حرام على ا هل الا خرة، والا خرة حرام على ا هل الدنيا، و هما حرامان على ا هل الله. و قاال 
1620تموتواصلی الله علیه و سلّم; موتوا قبل ان   

(3) Ve mevte-i mezbūre mevt-i irādį olduġı muķaddimen beyān olunmış 

idi.1621 Mevt-i irādį ise mā-sivāyı terk ve kullįden inķıŧāǾ ile rücūǾ ile’l-Ĥaķķ’dur. Ve 

śıfāt-ı (4) mezbūre ile ittiśāf mūceb-i beķāǿ-i sermedį ve bāǾiŝ-i ĥayāt-ı ŧayyibe-i 

ebedįdür.  

1622( فاذا ماتوا انتبهوا5. و قال علی کرّم الله وجهه النّاس نیام )ةی الطبیعيیح ةرادا  بال تْ کما قیل; مُ   

                                                
1615 Kim Allah kendisini kıyamet günü on dokuz zebaniden korusun isterse bismillahirrahmanirrahim 
desin. Onun her bir harfi o her bir zebaniye karşı bir kalkan olur. 
1616 Muzemmil 73/8: Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel. 
1617 Zümer 39/36: “Allah, kuluna yetmez mi?...” 
1618 Talak 65/3: “...Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter…” 
1619 Bakara 2/285: “..."İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş 
yalnız sanadır…” 
1620 Efendimiz şöyle buyurmuştur: dünya ahiret ehline haramdır, ahiret de dünya ehline ikisi de Allah 
ehline haramdır, Ölmeden evvel ölünüz. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 291, nr. 2669) 
1621 Bkz. 13a. 
1622 Nitekim şöyle dendi: İrâden ile öl ki, tabiatın dirilsin. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. 
(Keşfü’l-Hafâ, II, s. 312, nr. 2795) 
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Nevm ise bu maĥalde cehl u ġafletden ve intibāh-ı Ǿilm ve yaķažadan 

Ǿibāretdür. Razeķnallāhe’l-vüśūl ileyhimā.  

( َوَجَعْلَنا لَُه نُوًرا َيْمٖشى بِٖه فِى النَّاِس َكَمْن َمثَلُُه فِى الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِج  ِمْنَها 6َيْيَناُه )و قال تعالی; اََو َمْن َكاَن َمْيًتا فَاَحْ 
لم والمعرفة یمشی ( من الع7یعنی او من کان میتاً بالارادة فاحییناه بالحیوة الطبیعیة الحقیقیه ) 1623َكٰذلَِك ُزيَِّن لِْلَكافِرٖيَن َما َكانُوا َيْعَملُوَن،

  1624.بهذه المعارف بین النّاس عالماً عارفاً مشاهداً کمن هو میّت فی الظّلمات الجهل غیر خارج عنها
Pes nūr Ǿilm ve ĥayāt ve vücūd (8) maǾnāsınadur. Ve žulmet daħı cehl u 

ġaflet ve Ǿadem maǾnāsınadur.  

1625ُه لِْلِاْسَلامِ فَُهَو َعلٰى نُور  ِمْن َربِّهٖ قال تعالی; اَفََمْن َشرََح اللُّٰه َصْدرَ کما   

İmdi cümlenüñ (9) beķā vü ķıyāmı ber mūceb-i  ِٰمَواِت َواْلاَرْض 1626اَللُّٰه نُوُر السَّ  semāvāt 

ve arżuñ mūcidi olan ĥaķķ-ladur. ve bilcümle erbāb-ı keşf u Ǿıyān ve aśĥāb-ı źevķ u 

vicdān (10) beyninde ķāyide-i külliyedür ki mevt-i irādį ile fānį olanlar lā-budd 

beķāǿ-i ebedį ile bāķį olurlar ve mevt-i mezbūr gerek uħrevį ve maǾnevį ve gerek 

dünyevį ve śūrį (11) olsun,  

1627اتًا َبْل اَْحَياءٌ ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزقُوَن فَرِِحيَن بَِما ا تَاُهُم اللَُّه ِمن فَْضلِهِ َولَا تَْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل اللَِّه اَْموَ کقوله تعالی;   

Bu āyet-i kerįmede daħı (12) ķatl-i maǾneviye işāret vardur dimişler. ķatl-i 

maǾnevį ise mūceb-i beķā ve ĥayāt-ı ĥaķįķįyye olan mevt-i irādįdür. ve rızķ-ı 

maǾnevį daħı Ǿilim ve maǾrifet [ve] keşf u şuhūddur ki (13) ehline bu maǾnā 

rūşendür. İmdi ey Ǿāşıķ-ı rabbānį ve ŧālib-i śādıķ-ı ŧarįķ-ı sübĥānį! MaǾānį-i 

mezbūreyi źevķ itdüñse Ǿilm-i şerįfe ħafiyy olmıya ki bu dünyāda her kim (14) 

sebeb-i duħūl-i nār olan teǾalluķāt-ı mezbūreden ķalbini ħāliś itmez ise baǾde’l-

mevti’ŧ-ŧabįǾį teǾalluķāt-ı süfliyyeden kendüye ĥāśıla olan melekāt-ı rediyyenüñ (15) 

sebebi ile āħiretde cehennem zebānįleri elinde giriftār ve Ǿaźāb-ı elįmde ħˇār u zār 

olup nūr-ı įmāndan göñülde źerre ve şemme bir lemǾa olmaz ise  

                                                
1623 En’âm 6/122: Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz 
kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi 
olur mu? İşte kâfirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir 
1624 Yani kim iradesiyle öldüyse ve onu ilim ve marifetle hakiki hayat iler canlandırdıysak o insanlar 
içinde bu marifetle alim arif ve müşahit olarak yürür, cehalet karanlıklarında ölü olup oradan 
çıkamayan kimse gibi. 
1625 Zümer 39/22: “Allah'ın, göğsünü İslâm'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, 
kalbi imana kapalı kimse gibi midir?...” 
1626 Nur 24/35: “Allah, göklerin ve yerin nurudur…” 
1627 Âl-i İmrân 3/(169-170) Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, 
Rableri katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak 
rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de 
hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. 
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( اَْعٰمى فَُهَو فِى اْلاِٰخَرِة اَْعٰمى َواََضلُّ َسٖبيًلا16َوَمْن َكاَن ٖفى هِٰذٖه )  Ķavl-i kerįmi vefķınca ebedü’l-

ābād derekāt-ı nārda muħalled olur.  1628 قال تعالی; َخالِٖديَن ٖفيَها اََبًداکما  
Zįrā baǾde iżāǾati’l-ālāt (17) izāle-i melekāt-ı rediyye kemāl mertebe duşvār 

olup belki muĥālātdandur. pes her kimüñ ki sermāye-i Ǿömri elinde mevcūd iken 

ķable’l-mevti’ŧ-ŧabįǾį mezreǾa-i āħiret olan (18) dünyāda melekāt-ı rediyyeyi izāle ve 

melekāt-ı fāżıla ve aħlāķ-ı ĥaseneye tebdįl iderse anuñçün vüśūl-i cennet-i śūriyye ve 

maǾneviyye ĥāśıl olup Ǿaźāb içün (19) müvekkel olan zebānįler andan el çeküp 

melāyike-i rıđvān  ٌ1629َخالِٖدينَ  فَاْدُخلُوَها ِطْبتُمْ  َعَلْيُكمْ  َسَلام  mübeşşirātıyla anı istiķbāl ve taǾžįm ve 

tebcįl ve tekrįm idüp (20) ebedü’l-ābād cennet-i dįdārda pāyidār olur. Ǿaŧŧār:  

ست و راه گم کردزنطبیعت ره  
 از ا ن ا دم فتاد اینجای در درد

از طبیعت در خدا شوبپرهیز   
1630ز بود فعل بد اینجا جدا شو (21)  

Neŝr: Pes ol vezįr-i pür-tezvįr her bir emįre bir ŧūmār yazup mā-beynlerine 

iħtilāf düşürdi. Nāķil-i daķįķa-i Meŝnevį (22) kāmil-i ŧarįķa-i mevlevį şeyħ İsmāǾįl 

Anķaravį ŧayyeballāhu enfāsehu daħı bu maĥalde bir muķaddime-i laŧįfe beyān idüp 

buyururlar ki bu maĥalde ŧavāmįrüñ iħtilāfātından (23) murād merātib-i sülūkuñ 

muħālefeti ve aĥkām-ı şerįǾatüñ birbirine muġayeretidür.  والحال لا اختلاف فیها حقیقه بل یلزم
1631( والاشخاص.24الاختلاف بحسب المراتب والاعصار )  lākin baǾżı meşāyiħ-i muķallide ve erbāb-ı 

terfiķa vezįr ile tevābiǾi gibi bi-ĥasebi’l-eşħāś ve’l-aǾśār vāride olan iħtilāfāt-ı āyāt 

ve aĥādįŝi (25) ĥaķįķaten mütenāķıż zuǾm iderler ve meşreblerine muvāfıķın ķabūl 

idüp mā-Ǿadāyı teǿvįl iderler. Meŝelā tezevvüc ile Ǿuzūbet żıddeyn iken medĥ u 

ķadıĥlarına (26) ve terk u ķabūllerine muvāfıķ aĥādįŝ-i şerįfe vāride olup lākin 

muġayeretleri ya bi-ĥasebi’l-eşħāś veyāħud bi-ĥasebi’l-aǾśārdur. Meŝelā tezevvüce 

istiŧāǾati (27) olanlara 1632تناکحوا تناسلوا  ĥadįŝ-i şerįfine imtiŝāl vācib olup lākin zamānuñ 

fesādı veyāħud tezevvüce Ǿadem-i iķtidārı olanlara göre,  بعد الماتین خفیف الحاّز ( 28)خیر امتّی

                                                
1628 “Ebedi olarak oarada kalırlar.” mealinde ve Kur’a’nın farklı yerlerde geçen tabir.  
1629 Zümer 39/73: “...Size selâm olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedî kalmak üzere buraya girin." 
1630 Tabiat haydutdur, Âdem’in (insanoğlunun) yolu kaybettirdi ve bu yüzden o, bu derde düştü. 
Tabiattan sakın ve Allah’a yönel, kötü fiillerden sıyrıl. 
1631 Halin hakikatinde bir değişiklik yoktur. Değişiklik-farklılık mertebelere, asırlara ve şahıslara göre 
hasıl olur. 
1632 Nikah kılın, nesliniz çok olsun. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 318, nr. 1021).  
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1633قالوا و من خفیف الحاّز یا رسول الله قال من لا اهل له و لا ولد له  buyurulmışdur. Ve bu Ǿaśruñ ehline 

śavma ķādir iken bilā-Ǿöźr (29) ifŧār cāyiz olmıyup lākin ibtidāǿ-i žuhūr-i İslām’da 

śavma muǾtād olmıyan ŧāyifeye   1634َوَعَلى الَّٖذيَن يُٖطيُقونَُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسٖكين  āyet-i kerįmesi mūcebince 

(30) ifŧāra ruħśat virilüp baǾde’l-iǾtiyād  َْهَر ف 1635ْلَيُصْمهُ فََمْن َشِهَد ِمنْكُُم الشَّ  naśś-ı şerįfi ile ĥükm-i 

sābıķ muŧįķ olanlardan mensūħ olup şeyħ ve şeyħenüñ (31) ĥaķķında ĥükm-i mezbūr 

bāķį ķaldı ve ŧāyife-i yehūd iħtilāfāt-ı mezbūreyi gördüklerinde zebān-ı ĥasedlerin 

cānib-i ŧaǾna dırāz ķılup didiler ki muĥammed’e (32) nažar idiñiz kim aśĥābına bir 

şey ile emr itmiş iken girü andan nehy ider. Birgün bir dürlü ve yarın bir ġayrı dürlü 

söyler. Pes bu āyet-i kerįme nāzil olup (33) Yehūd-ı Ǿanūdların sözlerini redd eyledi. 

1636بَِخْير  ِمْنَها اَْو ِمثْلَِها اَلَْم تَْعَلْم اَنَّ اللَّٰه َعلٰى ُكلِّ َشْیء  قَٖديرٌ َما نَْنَسْخ ِمْن اٰيَة  اَْو نُْنِسَها نَاِْت   Keźālik ol vezįr-i cehūd daħı 

dįn-i ǾĮsā’da muķallid olup (34) yek-rengį-i ǾĮsā’yı bilemedi ve ĥaķįķat-ı aĥkām-ı 

İncįl’e vāķıf olamadı. Felihāźā ŧarįķ-ı tevĥįdi bulamıyup hem đāll ve hem muđill 

oldı. İmdi şerāyiǾ-i enbiyāda (35) olan iħtilāfāt bi-ĥasebi’l-aǾśār ve’l-eşħāś ve ŧarįķa-i 

evliyāda olan muġāyerāt bi-ĥasebi’l-merātib ve’l-istiǾdādāt iķtiżā eylemişdür. Meŝelā 

ĥażret-i (36) Mevlānā beyān buyurduķları her bir ŧūmāruñ ĥükmi merātib-i sülūkdan 

bir mertebe ve erbāb-ı sülūkdan bir şaħśuñ ĥāli ve sülūkıdur. Birinüñ ĥükmi aĥad-i 

āħara lāzım gelmez. (37) İmdi muķaddemāt-ı mezbūre maǾlūmuñ oldıysa ŧūmārda 

derc olınan aĥvāli istimāǾ itdikde aña göre fehm u idrāk idüp kej-nažar olmıyasın.  

 ساخت طوماری به نام هر یکی [471-1] (38)

Ol vezįr-i pür-tezvįr ki nāmı Buls’dur her bir emįr içün bir başķa ŧūmār 

düzdi. 

 نقش هر طومار دیگر مسلکی [471-2]

Her bir ŧūmāruñ (39) naķşı ve ŧarįķ ve revişi bir meslek-i āħar idi.  

                                                
1633 İki yüzyıldan sonra ümmetimin hayırlısı “hafîfü’l-hazz” olanlardır. “Hafîfü’l-hazz” nedir yâ 
Resûlallâh? diye sordular, “elh ü ıyâli, çoluk çocuğu az olan kimsedir.” diye buyurdular. (Keşfü’-
Hafâ, I, s. 387) 
1634 Bakara 2/184: “...Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir…” 
1635 Bakara 2/185: “...ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin…” 
1636 Bakara 2/106: Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da 
ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini 
bilmez misin? 
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هر یکی نوعی دگرهای   حکم [472-1]  

Her birinüñ ĥükümleri bir nevǾ-i dįger idi,  

 آین خلاف آ ن ز پایان تا به سر [472-2]

(40) İbtidāsından intihāsına varınca bu ŧūmār ol ŧūmāruñ ħilāfı ve birbirinüñ 

muġāyiri idi. Meŝelā,  

 در یکی رآه ریاضت رآ و جوع [473-1]

Bir ŧūmārda ŧarįķ-ı (41) riyāżet ve mülāzemet cūǾı, 

   رکن توبه کرده و شرط رجوع [473-2]

Ve rükn-i tevbe ve şarŧ-ı rücūǾı beyān eylemiş. YaǾnį revendegān-ı ŧarįķ-ı 

ĥaķ olan ŧāliblere lā-budde [75a] (1) tevbe ve rücūǾ ve riyāżet ve cūǾ şarŧdur dimiş.  

سود نیستدر یکی گفته ریاضت  [474-1]  

Bir ŧūmārda daħı riyāzetüñ fāyidesi yoķdur dimiş, 

   آندر آین ره مخلصی جز جود نیست [474-2]

(2) Pes nāfiǾ olan ķanķısıdur dirseñiz cūd u seħādan ġayrı maħlaś ve mencā 

yoķdur deyü beyān eylemiş. Filĥaķįķa źātında aħlāķı müheźźeb olan kimesneye 

riyāżet (3) taĥśįl-i ĥāśildür, belki aña ŧarįķ-ı Ĥaķ’da şarŧ olan seħā ve cūd ve beźl-i 

vücūd itmekdür. Zįrā aħlāķı müheźźeb olan kimesne riyāżet ve cūǾa iştiġāl eylese (4) 

se’iyyü’l-ħulķ olur, bu taķdįrce riyāżet aña cāyiz olmaz.  

جود تودر یکی گفته که جوع و  [475-1]  

Bir ŧūmārda dimiş ki senüñ cūǾ ve cūduñ  

 شرک باشد آز تو با معبود تو [475-2]
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(5) Senden maǾbūdına şirk olur, yaǾnį eger riyāżet ve cūǾ ve eger seħā ve 

cūd enāniyyet ile olursa birisinden necāt bulmayup şirk-i ħafįden ħalāś olmazsın. (6) 

İmdi ŧarįķ-ı Ĥaķ’da lāzım olan 1637لا طاقة علی طاعة الله الّا بتوفیق الله لاحول عن معصیة الله الا بعصمة الله  

vefķınce cümle kārında Ĥaķķ’ı vekįl (7) ittiħāź idüp ve ĥarekāt ve sekenātında 

Ĥaķķ’uñ maĥż ķudretüñ görüp aślā kendüden eŝer görmiye ve cemįǾ-i umūrını 

ĥaķķ’a tefvįż idüp ve Ǿamelinde Ǿaceb (8) görürse fį sebįlillāh izāle-i Ǿucb içün anı 

terk ide. Meŝelā ĥażret-i Bāyezįd’e bir ħāŧıra olmaġla yetmiş ĥaccını iki aķçaya 

fürūħt itdügi gibi.1638 Pes,  

 جز توکل جز که تسلیم تمام [476-1] (9)

Tevekkül-i tāmm ve teslįm-i tamāmdan ġayrısı, 

   در غم و رآحت همه مکر آست و دآم [476-2]

Ġam u rāĥatda Ǿumūmen mekr u dāmdur. Ve tevekkül ve tebettül ile (10) 

sāliküñ her kārı saǾādet-encāmdur.  

 در یکی گفته که وآجب خدمت آست [477-1]

Bir ŧūmārda dimiş ki sālike vācib olan Ǿibādet ve ħidmetdür,  

ی توکل تهمت آست  ور نه آندیشه [477-2]  

(11) Yoħsa Ǿibādet ve ŧāǾat yoġ-iken mücerred endįş-yi tevekkül töhmetdür. 

Zįrā bilā-mücāhedetin mütevekkil olmaķ ŧarįķat degül, belki ħurūc Ǿani’ŧ-ŧarįķatdur 

ve ĥaķįķatde teslįm (12) ve tevekkül oldur ki emr-i Ĥaķķ’a ve sünnet-i Resūl’e ittibāǾ 

ve istislām ile kendü irādetüñi rıżā-yı ĥaķ ve iŝr-i resūl’e teslįm ve tefvįż idüp ħāliśen 

ve muħliśen (13) Ĥaķķ’a Ǿibādet eyleyesin ve ŧāǾat ve Ǿibādet itmeyüp tevekkül 

üzreyüz diyen cühelā ħaberleri yoķdur ki Ǿibādet itmedügi Ĥaķķ’a Ǿadem-i 

tevekküldür ve töhmet (14) olan tevekkül bu maķūle tevekküldür ki buña baŧālet ve 

kehālet dirler.  

هاست ته که آمر و نهیدر یکی گف [478-1]  

                                                
1637 Allah’a itaate Allah’ın tevfiki haricinde güç yetirilmez Allah’a isyana Allah’ın koruması hariç 
karşı durulmaz. 
1638 Mesnevi’nin II. defterinde geçen bir hikâyeye telmih var. Bkz. T.M. II/2222-55; Y.K.M. II/2218-
51 beyitler. 
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Bir ŧūmārda dimiş ki dįnde olan evāmir ve nevāhį ki (15) vardur,  

 بهر کردن نیست شرح عجز ماست [478-2]

Eylemekden ötüri degüldür bizüm Ǿaczimizüñ şerĥ u beyānıdur.  

 تا که عجز خود ببینیم آندر آ ن [479-1]

Tā ki evāmir ve nevāhįde (16) kendü Ǿaczimizi görelüm,  

رآ بدآنیم آ ن زمان 1639قدرت حق [479-2]  

Ve zamān-ı Ǿaczde Ĥaķ teǾālānuñ ķudretini bilelüm. Eger bu beyt-i şerįfde 

güftār-ı melāĥide murād olunursa (17) emr u nehy bize imtiŝāl içün degüldür belki 

Ǿadem-i iķtidārımuz ve kemāl-i Ǿaczimüz bilmek içündür. Pes Ǿaczimizi bildikden 

śoñra hemān Ǿibādetdur zįrā kendümüzde Ǿacz görmek (18) ķudret-i Ĥaķķ’ı 

bilmekdür dimek olur. Bu tarįķa sālik olan melāĥidedür veyāħud erbāb-ı iǾtizālıñ 

Ǿabd kendü fiǾlinüñ ħāliķıdur didikleri ķavl-i bāŧıllarına (19) ħilāfen  لااستطاعة علی امتثال امر
1640الله و اجتناب نهیه الّا نجلق الاستطاعة علی امتثال امره  vefķınca her fiǾl içün Ĥaķ’dan Ǿabde (20) bir 

ķuvvet-i cedįde virilüp tā ki ķuvvet-i mezbūre ile me’mūr olduġı emri der-kār olur ve 

cemįǾ-i Ǿālem her ĥāl ve efǾālde ĥaķķ’a muĥtāc olduġı (21) müşāhede idüp ve ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālānuñ irādeti teǾalluķ itmedikce kendüsi bir fiǾlüñ įcādına ķādir 

olmıyup min külli’l-vücūh vücūdını (22) yed-i ķudret-i Ĥaķ’da Ǿāciz ve müstehlek 

görmekle  ُاِيَّاَك نَْسَتٖعين 1641اِيَّاَك نَْعبُُد َو  deyü fiǾl-i Ǿibādete Ĥaķ’dan tevfįķ ve Ǿināyet ve imdād u 

istiǾānet (23) recā ider, ne ān ki muǾtezile didikleri gibi istiŧāǾat aǾżā-yı selįme ve 

ķuvvet-i mevcūde ile olup ve ol ķuvvetüñ mūcidi biz olmaġla Ǿibādet ile (24) teklįf 

olunduķ deyü ħālıķiyyetde ĥaķķ’a şerįk ķoşmıya belki istiŧāǾati Ǿaraż iǾtiķād eyleyüp 

1642الاعرض لا یبقی زمانین  feĥvāsınca her bir fiǾl-içün (25) įcād olınan ķuvvet fiǾl-i āħar içün 

bāķį ķalmıyup müteceddidü’l-emŝāl idügün müşāhede ve mülāĥaża eyleye velākin 

cebrden daħı iĥtirāz idüp 1643َربََّنا َظَلْمَنا اَنُْفَسَنا  dimekden ħālį olmıya, nitekim,  

 در یکی گفته که عجز خود مبین [480-1]

                                                
1639 Yazmada: ān 
1640 Allah’ın emrine uymaya güç yetirmek ve yasaklarından kaçınmaya Allahın kudret vermesinden 
başka yol yoktur. 
1641 Fatiha 1/5: (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 
1642 Araz iki zamanda baki kalamaz.  
1643 A’raf 7/23: “...Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik…” 



 

705 

Bir ŧūmārda dimiş ki: “Kendü Ǿaczini görme, zįrā ŧāǾate istiŧāǾat ile,  

 کفر نعمت کردن آست آ ن عجز هین [480-2] (27)

Bu Ǿacz, āgāh ol ki kāfirü’n-niǾme olmaķdur.”  

 YaǾnį Ǿaŧiyyāt-ı rabbāniyyeden olan ķudret ve iħtiyār-ı cüzǿįnüñ (28) şükri 

Ǿibādet ve emre imtiŝāl ve nehyden ictināb iken tekāsül idüp meǾa ĥāźā nevāhįye 

cürǿet iderken ižhār-ı Ǿacz-i niǾmet Ĥaķķ’a küfrāndur.  

 قدرت خود بین که آین قدرت آز آوست [481-1] (29)

Kendiñde olan ķudreti gör kim bu ķudret andandur, yaǾnį Ĥaķķ’uñ 

ķudretindendür, 

تو نعمت آو دآن که هوست قدرت [481-2]  

(30) Senüñ ķudretüñi anuñ niǾmeti bil ki ol ĥayy-ı vāĥid ve ferd u śamed 

Hū’dur.  

MaǾlūm ola ki ism-i aǾžam Meŝnevį-i Şerįf’üñ muķaddimesini şerĥ 

itdügimüz maĥalde (31) rabbü’l-Ǿālemįn tafśįlinde kelime-i celāle olduġı taķrįr ve 

taĥrįr olınmış idi, imdi kelime-i celāle esmāǿ-i ževāhir-i İlāhiyye’den olan esmānuñ 

aǾžamı olup (32) ve bāŧın-ı ism-i aǾžam Hū’dur. Ve Hū bir ismidür ki žāhirüñ bāŧını 

ve bāŧınuñ žāhiridür ve kelime-i celālede olan elif ve lām mābeyninde sırdan sırra 

(33) ve ĥaķįķatden ĥaķįķate bir sırr-ı ħafiyy vardur ve beyne’l-lām ve’l-hā daħı sırr-ı 

sırr-ı sırdan bir sırr-ı ħafįnüñ sırrı vardur. Ve her bir sırr ĥarf-i Hā’da nihāyet bulur. 

(34) Pes tedebbür ve tefekkür idüp ĥaķįķat-ı rabbāniyye ve laŧįfe-i įmāniyye 

vuśūlüne himmet eyleyesin ve semǾ u baśar ve baśįret u fu’ād ile idrāk ve müşāhede 

olunan (35) aĥvālde laŧįfe-i sırriyye-i mezbūre ŧālib-i śādıķ ve sālik-i Ǿāşıķı 

müsteġraķ idüp ĥaķķ’ı ol sırr ile ve ol sırda ŧaleb ider. MeǾa hāźā, ( ولا معیّ 36بلا توّهم الاینیه )  ة
1644کیفیة  Ĥaķ anuñladur. Pes sırr-ı mezbūr źevķ olunduķda ŧālib-i śādıķ Ĥaķķ’ı evvelen 

ve āħiren ve žāhiren ve bāŧınen müşāhede idüp  ْ1645قُِل اللُّٰه ثُمَّ َذْرُهم  (37) āyet-i kerįmesinüñ 

sırrı münkeşif olur.  

İmdi hā bāŧın-ı ism-i aǾžam oldıysa kitāb-ı rabbānį ve kelām-ı Sübĥānį’de  هو
 buyurılup (38) hū tevĥįdde teķaddüm itmişdür. ve kelime-i celālede هوالحی القیوم ve الله

                                                
1644 Ne nerede oluşu vehm edilir, ne de keyfiyyetinin mahiyeti.  
1645 En’âm 6/91: “...Ey Muhammed!) "Allah" (indirdi) de, sonra bırak onları…” 
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olan elif tevĥįd-i źāta ve hā bāŧın-ı tevĥįde işāret olup hā ism-i mezbūrda aǾžam 

olduġına (39) bināǿen kelime-i celālenüñ āħirine gelüp žāhir-i tevĥįdi bāŧınına cemǾ 

eyleyüp žāhir-i tevĥįdüñ evveli iŝbāt-ı yaķįn içün āħirine muttaśıl olmışdur. (40)  قال
1646تعالی;ُهَو اْلاَوَُّل َواْلاِٰخُر َوالظَّاِهُر َوالَْباِطنُ   ve hū ( َُهو) iki ĥarfden mürekkeb olup sırr-ı terekkübde 

erbāb-ı taĥķįķ buyurmışlar ki ĥarf-i Hā’nuñ bāŧınını (40) Ĥaķ teǾālā maĥall-i ĥarāret 

ķılup ĥarāret-i şevķ-ı ilallāh ve ĥarāret-i ŧaleb ve ĥarāret-i źikr ve ĥarāret-i fikr ve 

ĥarāret-i ŧabǾ ĥarf-i hā’da olan ĥarāretdendür. [75b] (1) pes ĥarāret-i mezbūre bāŧına 

istįlā itmekle Ĥaķ subĥanehu ve teǾālā nefs-i ism-i bāŧın ile ol bāŧına raĥmet eyledi ki 

ol bāŧın Hū’dur. Pes ķaçan Ǿārifden hū śādır olsa (2) ĥarāret-i muĥriķa-i mezbūre 

ictimāǾ idüp nefs-i nefes-i rūĥ hevāya çıķup ve nefes berd-i hevāya rücūǾ ider ki ol 

Hū’dur. İllā bu ķadar vardur ki nefes žāhirde bārid (3) ve bāŧında ĥārrdur, zįrā ki 

nefes hevādur. Ve hevāda elif-i zāyidenüñ sırrıyla nefesde Hū’dan ĥayāt ziyāde olur. 

anuñçün ki nefes bāŧın-ı Hū ile žāhir-i elifüñ (4) beynini cemǾ eyledi ve Hū’da olan 

vāv daħı nefes ĥarāreti ile maħrecin bulmaķ içün şefeteynden işmām ile ħurūc ider. 

Zįrā vāv āħir-i ĥarf-i Hū’dur ve ĥarf-i vāv (5) ism-i evvelde mutevassıŧa ve Hā žāhir-i 

tevĥįd üzerine muteķaddimedür. کما قال تعالی; ُهَو الله ve bu ĥāl biźātihi liźātihi Ĥaķķ’uñ 

tevĥįdindedür ve hā bi-tevĥįd-i ķudretin ve Ǿilmin mevcūdātuñ (6) tevĥįdinde daħı 

müteķaddimedür.  ْ1647کقوله تعالی; َوُهَو َمَعُكْم اَْيَن َما ُكْنتُم  yaǾnį ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā Ǿilm u 

ķudreti ve aĥkām-ı meşiyyeti ile sizüñle biledür dimekdür. Ve Ĥaķ tebāreke ve teǾālā 

(7) celle şānuhunun “ ُهَو اْلاَوَّلُ   ”ķavl-i kerįmi ile hū ism-i evvele teķaddum eyledi zįrā ki 

evvelüñ bāŧını olup bāŧın-ı āħir ve bāŧın-ı žāhir ve bāŧınu’l-bāŧındur. ve bu beyānuñ 

(8) taķdįri “ وَُّل َواْلاِٰخُر َوالظَّاِهُر َوالَْباِطنُ ُهَو اْلاَ  ” ķavl-i kerįmidür. Ve Hū’da olan vāv hevā-yı laŧįfi 

ve hā daħı ĥāyāt-ı laŧįfi ĥāmillerdür, zįrā nefes-i ŝānįnüñ (9) śadra rücūǾı rūĥ-ı ĥayāt 

ile ve daħı istirvāĥ-ı hevā-yı laŧįf iledür. Ve bu daħı maǾlm ola ki hū dāħil u ħāric 

olan nefeseynüñ ĥaķiķatidür. (10) Gerekse sāĥib-i nefes anuñla nuŧķ itsün ve gerekse 

nuŧķ itmesün, zįrā ķaçan nefes dāħil-i bāŧın olsa bāŧın ism-i hū ile nāŧıķ olur. Pes ism-

i Hū ĥayāt-ı laŧįfüñ (11) üzerine ķabż olunur ve ķaçan nefesüñ iħrāc eyleseñ bāŧınuñ 

“vā” deyü nāŧıķ olur. Pes “vā” daħı sırr-ı Hū içün basŧ olur, pes nefes dāħil “hu”: 

 dur ki ol (12) ķabżdur ve nefes ħāric “ū”dur ki ol basŧdur ve hā baǾżı ĥayāt ile(هُ )

dāħil vāv daħı iĥtirāķ-ı ĥarāret ile ħāricdür. Ve ķable’l-vāv sırr-ı ĥayāt olan (13) 

                                                
1646 Hadid 57/3 “O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır…”  
1647 Hadid 57/4: “...Nerede olsanız, O sizinle beraberdir…” 
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Hā’dan sırr-ı ĥarāret olan vāva telaķķį-i ĥarāret içün ilā inķıżā’-i Ǿahdi’l-ecel dāyire-i 

ķaderiyye ve ĥikmet-i ilāhiyye ile ĥarāret sırr-ı ĥayāta muttaśıl olur. (14) imdi evhām 

ve Ǿuķūlün verāsında beyne’l-hā ve’l-vāv ol ķadar esrār-i ħafiyye vardur ki Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālādan ġayrı kimesne bilmez.  

الی ان تیم حکم القبض والبسط  والله یقبض و یبسط""فی سابق علمه القدیم و فیه اشارة لقوله تعالی ( 15)بل بما قّدره 
  1648یرجع الیه بقوله تعالی "و الیه ترجعون".

(16) İmdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Fikr-i ħafiy ile tedebbür ve teǾaķķul olunsa cümle 

mevcūdātı enfās-ı laŧįfe ile tevĥįd-i Ĥaķķ’a meşġūl görürsün pes ŧaĥķįķāt-ı mezbūre 

(17) erbāb-ı źevķ ve vicdānuñ ĥarf-i ism-i Allāh’da keşf buyurduķları esrārdan baǾżı 

rumūzātdur ki ism-i hū münāsebeti ile bir miķdār beyān (18) olundı. Pes girü śadede 

gelelim ki senüñ ķudret u ŧāķatüñ Allāh’uñ niǾmeti idügin bil ki ol allāh Hū’dur 

didügin śoñrā mertebe-i mezbūreden (19) aǾlā bir mertebe daħı vardur ki evliyāǿ-i 

kümmele maħśūś olan fenā fi’llāh ve fenāǿ-i fenādur deyü mertebe-i seniyye-i 

mezbūreye işāret idüp buyururlar ki,  

 در یکی گفته کز آین دو بر گذر [482-1]

(20) Birinde daħı dimiş ki bu ikisinden güźer eyle. YaǾnį kendüyi Ǿāciz 

veyāħud ķudret-i Ĥaķķ ile ķādir görmek iŝneyniyyetden ħālį degüldür. Pes bu 

taķdįrce,  

 بت بود هر چه بگنجد در نظر [482-2] (21)

Her ne kim ġayriyyet ile nažara śiġsa büt olur. Aña bināǿen ki henūz 

enāniyyetden fānį ve maķām-ı fenāǿ-i fenāya nāyil olmamışdur. (22) kemā ķįl: şiǾr:  

  ما وحد الواحد من واحد
 ا ذ كل من وحده جاحدُ 

 توحيد من ينطق عن نعته
 عارية ا بطلها الواحدُ 

  توحيده ا ياه توحيده (23)

                                                
1648 Kadim olan ilminde takdir ettiği üzere burada “Allah kabz eder ve genişletir” ayetine işaret vardır. 
Bu hal kabz ve bast hükmünün “ve ileyhi turcaun – ona döndürüleceksiniz” ayeti gerçekleşinceye 
kadar devam eder. 
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 ونعت من ينعته لاحدُ 1649
neŝr: Ve güzįde-i evliyā-yı kibār, vāķıf-ı esrār, şeyħ-i ǾAŧŧār Ǿaleyhi 

raĥmetullāhi’l-Ġaffār (24) daħı tevĥįd-i źāt ve Ǿayne’l-yaķįnüñ iŝbātında buyururlar 

ki, nažm:  

ذات ندیدم جز یکی در جوهر  
 به او دیدم عیان جمله ذّرات

 ندیدم جز یکی اندر نمودار (25)
 عیان دوست دیدم لیس فی الّدار

 چو در توحید جز یّکی ندیدم
 یکی را در یکی یّکی گزیدم

 کسی هرگز ثنایم چون تواند (26)
 که ایمن از خودی خود بماند

 کسی هرگز ثنای من نگوید
 وگر گوید منم از من نگوید

ویای خویش و سّر اسرارمنم گ (27)  
1650که می گوید در این گفتار عطّار  

neŝr: Ve seyr-i vasaŧda olan erbāb-i sülūk içün daħı  

 در یکی گفته مکش آین شمع رآ [483-1]

(28) Bįr ŧūmārda dimiş ki bu şemǾ-i nažarı söyndürme zįrā ki  

 کین نظر چون شمع آ مد جمع رآ [483-2]

                                                
1649 Bir’i kimse birlemedi, birlerden, çünkü onu birleyen herkes inkârcıdır. Onun vasıflarını konuşanın 
tevhidi, Vâhid’in iptal ettiği bir ödünçtür. Kendini birlemesi gerçek tevhiddir, Vasıflayanın vasfı 
ilhaddır. 
1650 Zâtın cevherinde (Cevherüzzât’da) “bir”den başka bir şey görmedim. Cümle zerrelerin ayanını 
onda gördüm. Görüntüde birlikten başka görmedim, (Mansur Hallac’ın son cümlesi olan vücut evinde 
bizden başka ev sahibi yoktur cümlesince,) O’ndan başka ev sahibi olmadığını açık açık gördüm. 
Tevhidde birlikten başka görmediğim için birlik içinde “bir”i seçtim. Kendi benliğinden güvende 
kalmış bir şekilde kim beni medhedebilir ki? Kimse beni medhedemez, medhederse, o övdüğü ben 
değilim. Bu sözlerle sırların sırrı ve kendini anlatan Attâr benim. 
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Bu nažar-ı cemǾ bāŧına şemǾ gibi geldi. Zįrā tecelliyāt-ı śıfāt seyr-i 

vasaŧdadur (29) ve bu mertebede sālik mürşid-i kāmilüñ śūret-i şaħśiyyesin teħayyül 

itmekle ānen fe-ānin tecelliyyāt-ı śıfāt ile ķalbi mücellā ve kedūrāt-ı beşeriyyeden 

müzekkā olup (30) ĥattā tedrįcle gāh teraķķį ve gāh tenezzül idüp tecellį-i źāt 

saǾādetine nāyil olur ve mertebe-i seniyyeyi mezbūreye ķable’l-vüśūl nažar-ı 

mezbūrdan güseste olsa (31) tecelliyāt-ı mezbūreden bį-behre ve bį-nūr ķalur, 

nitekim ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu buyururlar,  

 آز نظر چون بگذری و آز خیال [484-1]

Zįrā ki eger evcāt-ı (32) derecāt-ı Ǿāliyāt-ı fenāǿ-i fenāya ķable’l-irtiķā bu 

nažar u ħayālden güźer idesin,  

 کشته باشی نیم شب شمع وصال [484-2]

ŞemǾ-i viśāli neyl-i maķśūddan evvel (33) nıśf-ı sülūkde ıŧfā itmiş olursun 

ve tecellį-i źāt ile vaĥdet-i muŧlaķa-i aĥadiyyetü’ź-źātda müstehlek ve beķā billāh 

mertebesinde beķāǿ-i ebedį (34) saǾādetine vāśıl olanlara göre buyururlar ki  

 در یکی گفته بکش باکی مدآر [485-1]

Birinde daħı dimiş ki şemǾ-i nažarı küşte ķıl hergiz bāk ŧutma,  

 تا عوض بینی نظر رآ صد هزآر [485-2]

(35) Tā ki münŧafį olan şemǾ-i nažaruñ içün bilā eniyyet ve iŝneyniyyet olan 

tecellį-i źāt-ı eĥadiyyetü’ź-źātdan śad hezār belki bį-ĥadd u bį-şümār Ǿıvaż göresin.  

شود که ز کشتن شمع جان آفزون [486-1] (36)  

Zįrā ki iŝneyniyyet ile olan şemǾ-i nažaruñ inŧifāsından baśar-ı baśįretüñ 

nūrı efzūn olur,  

آت آز صبر تو مجنون شود  لیلی [486-2]  

(37) Ve Ǿāşıķlıķ mertebesinden maǾşūķıyyet derecesine nāyil olup fenā 

fillāhda olan śabr u ķarāruñdan senüñ maĥbūbıñ saña Ǿāşıķ olur nitekim (38) 

Mevlānā Cāmį Ǿaleyhi’r-raĥmetü’l-bārį buyururlar ki, beyt:  

 نحن اقرب گفت یعنی قطره و دریا یکی است
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ی، مستی و صهبا یکی استعاشق و معشوق و ساق  

 ای که دور افتاده ای از خویش اگر داری خبر
(39) 1651مشهد و مشهود و شاهد مولی و مولی یکی است  

Meŝelā,  

 ترک دنیا هر که کرد آز زهد خویش [487-1]

 Her kim ki kendü zühdünden dünyāyı terk eyledi, yaǾnį dünyā anı terk 

itdüginden (40) olan terk żarūrį olmayup belki kendünüñ zühdünden dünyāyı terk 

eyledi,  

ید پیش آو دنیا و بیش  پیش [487-2] آ   

Anuñ öñüne dünyā ilerü ve ziyāde gelür, (41) yaǾnį dünyā, şol żıll-ı 

mevhūme beñzer ki her ne ķadar kim ardınca gitseñ firār ider ve dünyādan sen firār 

eyleseñ ardıñca yeler. کما قال علیه الّسلام فی حدیث القدسی 
[76a]  

1652یا دنیا اخدمی من خدمنی و استخدمی من خدمک  

(1) Bir gün imām ǾAlį kerremallāhe vechehudan “Pākįzeterįn kesb nedür?” 

deyü suǿāl olundı, “Ġınā’u’l-ķalbi billāh.” deyü (2) cevāb virdiler. İmdi her kimüñ ki 

ķalbi Ĥaķķ-la ġanį ola dünyānuñ yoķluġundan faķįr u ġam-nāk ve varliġından daħı 

feraĥnāk olmaz. MeǾa hāźā ġam u şādįden (3) ħalāś olmadıķça mertebe-i fenāya vāśıl 

olmaz. Zįrā ikisi daħı iķtiżā’-i beşeriyyetdür. Pes iķtiżā’-i mezbūr ber-ŧaraf 

olmadıķça beķā billāhda devām bulmaz. İmdi “ 1653كفهو دنیا ك( عن مولا4) كکل ما شغل ” 

feĥvāsınca ve daħı 1654ان لله سبعین الف حجاب من نور و ظلمة  mıśdāķınca tecellį-i źāta māniǾ olan 

seyr-i śıfāt ve ĥucüb ve ķuyūdāt (5) ve cümle maķāmāt her ne ise mekŝ itmeyüp ve 

degme bir menzilde eglenmeyüp mertebe-i fenāǿ-i fenāya ķadem-nihāde itmege beźl-

i himmet idüp beķā billāh saǾādetine (6) nāyil olursañ tārik-i dünyānuñ dünyā 

ardınca yeldügi gibi teǾalluķāt-ı kevneynden ķaŧǾ-ı Ǿalāķa idenlere daħı cemįǾ-i 

                                                
1651 Allah teǿālā “Biz sana şah damarından bile yakınız.” dedi. Yani damla ile deniz, aşık ile maşuk, 
saki ile şarap ve sarhoşluk aynıdır. Ey kendünden uzak düşen, bir bilsen aslında meşhed, meşhud ve 
şahid ve kul ile efendi aynıdır. 
1652 Bir hadisi kudside şöyle denmektedir: Ey dünya bana hizmet edene hizmet et sana hizmet edeni 
kendine hizmet ettir. 
1653 Seni Mevla’ndan alı koyan şey senin dünyandır. 
1654 Allah’ın nur ve karanlıklardan yetmiş bin örtüsü vardır. (İbn-i Mâce, I, s. 711, nr. 196) 
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maķāmāt müsaħħar olur. Zįrā śıfāt-ı źāta (7) tābiǾ olduġı gibi tecelliyāt-ı śıfātda olan 

maķāmāt daħı tecellį-i źātda olan müşāhedāta tābiǾdur. Nažm:  

دانیحقیقت چیست؟ محو جاو   
1655که گردی از نمود خویش فانی  

ت دآد حق  در یکی گفته که آ ن چه [488-1] (8)  

 Birisinde dimiş ki “Ol nesneyi ki Ĥaķ teǾālā saña virdi,  

    بر تو شیرین کرد در آیجاد حق [488-2]

 Ve vücūd getürmekde senüñ (9) üzeriñe ol Ǿaŧiyyeyi şįrįn eyledi.  

آ سان کرد و آ ن رآ خوش بگیربر تو  [489-1]  

 Senüñ üzerine anı āsān eyledi, ħoş ŧut, 

 خویشتن رآ در میفکن در زحیر [489-2]

 (10) Kendüñi derd-i şikem ve zaĥmet ve meşaķķate bıraķma.”  

 YaǾnį ibtidā envāǾ-ı riyāżāt ve mücāhede idüp dünyā vü mā-fįhā belki 

kevneynden ķaŧǾ-ı Ǿalāķa idüp (11) beķā billāh mertebesine vāśıl olduķdan śoñra 

kendüñ aradan çıķmış olursın, pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā eger dünyevį ve eger 

uħrevį saña her ne iĥsān iderse (12) şöyle ki źevķ-i derūnuña ĥicāb olmıya ve 

muĥabbet-i źātiyye leźźātına telħliķ getürmiye ve göñül ĥālinden ayırmıya ol iĥsān 

ĥaķķıñdur ve saña żararı yoķdur, (13) anı ħoş gör ve niǾmet-i Ĥaķķ’ı ķabūl idüp redd 

itme ve kendüñi meşaķķate uġratma, zįrā sende vücūddan eŝer ķalmadıķdan śoñra 

kendü kendülügünden (14) niǾmet-i Ĥaķķ’ı redd itmek mertebe-i fenādan 

tenezzüldür.  

Ĥikāyet olunur ki Seyyid Ķāsım Envār ķaddesallāhu sırrehu ibtidāǿ-i 

sülūklerinde mücāhede ve riyāżet ve cūǾ (15) ve seher ve śamt u Ǿuzleti maķdūr-i 

beşer olmıyacaķ mertebeye iledüp ĥattā māniǾ-i nevm olmaķ içün śavmeǾalarının 

śaķfına bir resen bend idüp ve pehlūları (16) zemįne ŧoķunmamaķ içün ol resenüñ 

ucını ķoltuġundan ķayd idermiş ve beden-i laŧįfleri hilāl-veş nizār ve miyānları mūy-

veş ħayāl olmış iken (17) mertebe-i kemāle vāśıl olduķdan śoñra mā-beynde ħaylį 

                                                
1655 Hakikat nedir? Ebediyyen yok olup kendi varlığından boşalmaktır. 
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zamān mürūr idüp ittifāķan diyār-ı āħarda olan aĥbābından birisi mesāfe-i baǾįdeden 

şedd-i raĥl (18) eyleyüp ķāsım envār ĥażretlerinüñ ziyāretine geldikde śavmeǾada 

bulmayup suǿāl itmekle filān bāġçededür deyü ħaber virilmegin maĥall-i mezbūre 

varup (19) Ķāsım Envār ĥażretlerini bulduķda behişt-āsā bir laŧįf bāġçenüñ içinde bir 

bālįne ittikā idüp ve mürįdlerinden birisi mübārek ayaķların oġup (20) ve beşere-i 

şerįflerine nažar itdikde ĥumret ve bedenlerinde laĥm u şahm müşāhede itmekle 

ziyārete gelen ol kimesne suǿāl idüp siz ħod muķaddemā şol maķūle (21) riyāżetde 

iken ĥālā bu ķadar śafā iħtiyārine bāǾiŝ ne vāķiǾ oldı didikde, ol zamān muĥibb idik 

şimdi maĥbūb olduķ deyü buyurmışlar.  

Ammā ey ŧālib-i (22) śādıķ! Zinhār sen daħı bedenüñi śafāya düşürüp 

riyāżet ve mücāhededen fāriġ olmaķ mülāĥaża itmeyesin, zįrā ol ħāŧıra nefsüñdür. Bu 

mertebenüñ (23) başķa erbābı vardur ve illā ekŝer-i ħalķ meźheb-i ruħśatı iħtiyār 

itmekle menāfiǾ-i dįniyyeden maĥrūm ķalup esįr-i muķteżā-yı ŧabįǾat olmışlardur. Ve 

ĥażret-i (24) Mevlānā daħı eger senüñ üzeriñe şįrįn olursa deyü buyurduķları 

ŧabįǾatiñe şįrįn olursa dimek degüldür, belki eger ol dād-ı ĥaķ ve niǾmet ve menĥat 

(25) seni fenā ĥālinden münķaŧiǾ itmeyüp gūşe-i gülħan ile śaĥn-ı serāy ķatıñda 

müsāvį olursa dimekdür, ġaflet idüp ħilāfın anlamıyasın. Pes muķteżā’-i (26) ŧabįǾate 

tebeǾiyyet cāyiz olmayup ruħśātı redd ve cānib-i Ǿazįmete işāret buyururlar.  

 در یکی گفته که بگذآر آ ن خود [490-1]

Birisinde dimiş ki: “Kendü ānuñı (27) yaǾnį muķteżā-yı ŧabǾını terk eyle.  

 کان قبول طبع تو ردست و بد [490-2]

Zįrā senüñ ŧabįǾatinüñ ķabūl eyledügi redd u bed ve dergāh-ı Ĥaķ’dan 

sebeb-i ŧarddur.” İmdi nefs (28) cānib-i sühūlete māyil olmaġla bi’ŧ-ŧabǾ semt-i 

ruħśata ĥareket idüp cümle kārı bāŧıldur. Görmez misin,  

 رآههای مختلف آ سان شده ست [491-1]

Erbāb-ı hevānuñ ŧabįǾatlerine (29) ŧuruķ-ı muħtelife āsān olmışdur ve 

meşreblerine ħoş olduġı-çün  

   ست هر یکی رآ ملتی چون جان شده [491-2]

Her bir ŧāyifeye bir millet cān gibi olmışdur. Nažm:  
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 طبیعت نزد ا دم گشت گندم (30)
 که ا دم می کند اینجایگه گم

بازی نیست اسرار شریعت به  
 بپرهیز از پلیدی طبیعت

 ز ابلیس و ز ابلیسان بیندیش (31)
1656ممان زنهار اندر کفر و در کیش  

İmdi,  

ره بدیگر میسر کردن حق  [492-1]  

Eger Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ umūr-ı dįnį (32) müyesser itmesi veyāħud 

muķteżā-yı ŧabįǾiyyeyi müyesser eylemesi ŧarįķ ve meslek olaydı,  

 هر جهود و گبر آز آو آ گه بدی [492-2]

Her cehūd ve tersā Ĥaķ’dan āgāh olurdı. (33) Pes mādām ki nefsüñ 

muħālefetine Ǿazįmet itmeyüp ŧabįǾate āsān olan cānib-i ruħśata gidesin rıżā-yı 

Yezdān ve maķām-ı rıđvāndan dūr ve mehcūr olursın. (34) Nažm:  

 کار ا سان نیست ای دلدار من
1657جان بباید باختن ای جان من  

Neŝr:  

  1658َواتَّبُِعوا اَْحَسَن َما اُنْزَِل اِلَيْكُمْ  کما قال الله تعالی;
Rabbüñizden size inzāl olunan (35) şeyǿüñ aĥsenine ittibāǾ idiñiz. YaǾnį 

aĥkām-ı Ķurǿāniyye’den dūne’l-mensūħ nāsıħa ve dūne’r-raħś Ǿazįmete tābiǾ olıñız 

dimekdür. Ammā eyle daħı degüldür ki mücerred teǾab (36) teǾab ve meşeķķat ve 

ĥarac ve zaĥmet çeküp tekellüfde teǾammuķ eyleye.  کما قال الله تعالی; يُرٖيُد اللُّٰه بِكُُم الْيُْسَر َوَلا يُٖريُد بِكُُم
1660و قال علیه الّسلام; اّن الله یحّب ان یوتی رخصه کما یحّب ان یوتی عزایمه 1659الُْعْسرَ   

                                                
1656 Tabiat ve nefis Adem (insan) için buğday tanesi gibidir ve onun makam ve mertebesini 
şaşırmasına yol açar. Şeriatin sırları oyuncak değil, sen nefsin kirliliğinden sakın ve kork. İblis ve 
İblislerden endişe et, sakın ha dindar olup küfür içinde kalma. 
1657 Bu iş kolay iş değil azizim, bu yolda candan vazgeçmek gerek canım benim.  
1658 Zümer 39/55: “Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun…” 
1659 Bakara 2/185: “...Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez…” 
1660 Allah ruhsatlarına tutunulmasını sevdiği gibi azimetlere tutunulmasını da sever. 
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İmdi Ĥaķ tebāreke ve teǾālā emr-i dįnde müyesser buyurduġun maĥallinde 

icrā merġūbdur, keźālik maĥallinde Ǿazįmet daħı maŧlūbdur (38) lākin mücerred 

Ǿinān-ı ŧabįǾatı irħā idüp müyesserātı meźheb ittiħāź eylemek merhūbdur ve ġālibu’r-

raħś olan erbāb-ı vüsǾat menkūbdur. ĶıŧǾā:  

تو را مشتبه شوند دو کارگر   
 که ندانی کدام باید کرد (39)

 بر هوا هرکدام نزدیک است
1661برخوان ا ن حرام باید کرد  

Neŝr: Ve erbāb-ı ĥaķįķat ķatında müyesser aña dimezler ki muvāfıķ-ı ŧabįǾat 

ola, (40) belki ol maǾnį-i muǾasserdür ve müyesser Ǿinde’t-taĥķįķ ne idügin ĥażret-i 

Mevlānā beyān buyurup dirler ki,  

 در یکی گفته میسر آ ن بود [493-1]

Bir ŧūmārda dimiş ki (41) Ĥaķķ’uñ müyesser itmesi ol olur,  

  که حیات دل غذآی جان بود [493-2]

Ki ol nesne ĥayāt-ı ķalb ve ġıdā-yı rūĥ ola, yaǾnį göñül yüzin Ǿatebe-i pįr-i 

ŧarįķate ve cebhe-i [76b] (1) Ǿubūdiyyeti dergāh-ı aĥadiyyete vażǾ idüp teveccüh-i 

tāmm ile niyāz itdikde bilā Ǿösretin mā-sivā ķalbüñden ħurūc idüp ve Ǿışķ-ı ilāhį mā-

lā-māl ve envār-ı ceźebāt ile (2) ĥaķķ-la ola ve illā źikr olunan źevķ-i ilāhįden ġayrı  

 هر چه ذوق طبع باشد چون گذشت [494-1]

Her ne kim źevķ-i ŧabįǾį ola çün ki geçdi, yaǾnį źevķ-i sübĥānįden ġayrısı 

(3) fenā olup zevāle irdi,  

  بر نیارد همچو شوره ریع و کشت [494-2]

Ol ŧabįǾat zemįn-i şūre gibi ĥāśıl bitürmez ve reyǾ u kişti yuķaru getürmez. 

Kişt, kāf-ı Ǿarabįnüñ (4) kesriyle ekin ve reyǾ ĥāśıl maǾnāsınadur. Ammā “keşt:کشت” 

fetĥ-i kāf ile bir nevǾi otdur ki iplik iplik uzanup birbirine śarmaşur ve ol biten 

                                                
1661 Yapmak istediğin iki iş birbirine benziyor ise ve hangisini yapacağını karar veremez olmuş isen, 
nefis isteklerine yakın olanı kendine haram kıl. 
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zemįnde (5) nesne ĥāśıl olmaz. Keźālik teǾalluķāt-ı kevniyye ile ālūde olan ŧabįǾat 

daħı mezreǾa-i ķalbi ol ot gibi ħarāb idüp ve ümniyyāt ve eźvāķı daħı (6) fāniyāt olup 

zevāl bulmaġla arāżį-i ķalp şūre zemįn meŝābesinde olmaġın andan rıżā-yı Ĥaķķ’a 

muvāfıķ bir şey ĥāśıl olmaz dimek olur. Pes (7) nevǾ-i insānį çün ki devlet-i 

muĥabbetden bį-behre olsa ve ne içün bu Ǿāleme geldügün bilmese ve dāyimā iķtiżā-

yı ŧabǾına iķtidā eylese,  

 جز پشیمانی نباشد ریع آو [495-1]

 (8) Anuñ ĥāśılı nedāmet ve melāmetden ġayrı nesne olmaz, ammā ne 

fāyide, mıśrāǾ:  

Aśśı itmez śoñ peşįmān olduġuñ 

 جز خسارت پیش نارد بیع آو [495-2]

Anuñ beyǾi (9) ħasāretden ġayrı ziyāde nesne getürmez veyāħud pįş bā’-i 

fārisį ile öñ maǾnāsına olup pįşeş taķdįri üzre anuñ beyǾi öñüne ħasāretden (10) ġayrı 

nesne getürmez dimek olur.  

َلالََة بِالُْهٰدى فََما َربَِحْت تَِجاَرتُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتٖدينَ کما قال تعالی;    1662اُولٰئَِك الَّٖذيَن اْشَتَرُوا الضَّ

İmdi ey müǿmin-i müsterşid! 

 آ ن میسر نبود آندر عاقبت [496-1] (11)

Ķalbinde nūr-ı muĥabbet-i sübĥānį ve nār-ı Ǿışķ-ı rabbānį lemeǾānıyla źevķ 

ve vicdānı olmıyan ve Ĥaķķ’a ħulūś-ı ķalb ve śafā-yı derūn-la (12) ŧāǾat ve Ǿibādet 

ķılmayan kimesnelerüñ ŧabįǾātlerinde olan eźvāķ-ı muzaħrafeleri Ǿāķıbetde müyesser 

ve āħiretde mübeşşer olmaz, belki,  

 نام آو باشد معسر عاقبت [496-2]

(13) Āķıbet anuñ nāmı muǾasser olur. Ĥaķ tebāreke ve teǾālā kemāl-i fażl u 

iĥsānına mažhar idüp saǾādet-i ezeliyye ile mükerrem olan ķullarından eyleye. Bu 

beyt-i (14) şerįfde işbu ĥadįŝ-i şerįfe işāret vardur ki,  

عن علی کرّم الله وجهه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلّم ما منکم من احد الّا و قد کتب )14( مقعده من النّار و 
 مقعده من الجنة قالوا افلا نتکّل علی کتابنا یا رسول الله قال اعملوا فکّل میّسر لما خلق له.1663
                                                
1662 Bakara 2/16: İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri 
onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. 
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YaǾnį Ǿamel-i ħayr idiñiz zįrā her kes ħayr u (16) şerden ħalķ olunduġı 

Ǿamel içün muvaffaķ ve müyesser olmışdur. YaǾnį Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ 

Ǿilm-i ezelįsinde ehl-i cennet olanlara sebeb-i duħūl-i cennet olan (17) aǾmāl-i śāliĥa 

müyesser ve ehl-i nāre daħı bāǾiŝ-i duħūl-i ceĥįm olan efǾāl-i ķabįĥa müyesser ve 

muķadderdür ve keźālik behiştįlere aǾmāl-i ehl-i cehennem düşvār ve dūzaħįlere (18) 

aǾmāl-i ehl-i behişt düşvārdur. İmdi ey müstemiǾ-i müsteǾidd! Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālādan nūr-ı dįde-i fu’ād temennā idüp  

 تو معسر آز میسر باز دآن [497-1]

Sen (19) muǾasseri müyesserden vāżıĥ ve āşikāre bil ve Ǿayn-ı yaķįn ile mā-

beynlerini farķ ķıl,  

 عاقبت بنگر جمال آین و آ ن [497-2]

ǾĀķıbet bunuñ ve anuñ cemāline nažar idüp (20) me’āllerini iźǾān eyle. 

YaǾnį dįde-i fu’ādıñda nūr-ı Muĥammedį var ise çeşm-bāz olup ber-mūceb-i  ٖسيَماُهْم ٖفى
ُجودِ  1664ُوُجوِهِهْم ِمْن اَثَرِ السُّ  ķalbinde şaǾşaǾa-i (21) nūr-ı įmān ve levāmiǾ-i ceźebāt-ı raĥmān 

olan aǾmāl-i śāliĥa ve eźvāķ-ı ħāliśe śāĥiblerini müşāhede ķılup ve daħı  ُف الُْمْجرُِموَن يُْعَر
1665بِٖسيٰمیُهمْ   ķavl-i kerįmi (22) mūcebince kedūrāt-ı nefsāniyye ve žulümāt-ı ŧabįǾiyyede 

śıfāt-ı cehennemiyye ile muŧŧaśıf olan đāllįn ve muǾasserįni muǾāyene ķıl ve dünyāda 

olan (23) refāhiyyetlerine iǾtibār itmeyüp ve devlet-i fāniyeyi yüsr Ǿadd eylemeyüp 

Ǿāķıbetlerinde olan let ve āħiretdeki źilletlerine nažar eyle, zįrā nažar Ǿāķıbet-i 

kāredür.  

 در اینجا زندگانی مرگ باشد (24)
 ولی در عاقبت کل ترک باشد

 حجاب جسم این خوردست و خوابست
 تنت پیوسته در عین عذابست

 ز تقوی پاک گردان باطن خویش (25)
 حجاب جسم را بردار از پیش

                                                                                                                                     
1663 Hz. Ali’den rivayetle Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Sizden biriniz yoktur ki cennet ve 
cehennemde oturacağı yer yazılmış olmasın.” Bunun üzerine ashap: “Kitaba yaslanmayalım mı ya 
rasulallah?” dediler. O da: “Amel edin, herkese yaratılışına uygun olan şey kolay gelir.” dedi. 
1664 Fetih 48/29: “...Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir…” 
1665 Rahman 55/41: “Suçlular simalarından tanınır…” 
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 چو باطن پاک کردی در فنا کوش
1666نوش شراب صرف وحدت را تو کن  

 در یکی گفته که آستادی طلب [498-1] (26)

Ve bir ŧūmārda daħı 1667الرفیق ثم الطریق  vefķınca bu yolda bir üstād ŧaleb eyle,  

  عاقبت بینی نیابی در حسب [498-2]

Ĥaseb, ābā (27) ve ecdād ile şeref ve müfāħarete dirler, yaǾnį ĥaseb ve 

nesebde Ǿāķıbet-bįnlik bulamazsın. Bu beyt-i şerįfde iki vech cāyizdür: bir vech 

budur ki ŧarįķ-ı Ĥaķķ’a (28) sülūk itmege ĥaseb u neseb ve şeyħ-zāde ve mollā-

zādelik vesįle olmaz belki mürşid-i vāśıl ve üstād-i kāmil lāzımdur, pes üstād ŧaleb 

eyle dimek olur. (29) Ve bir vech daħı üstād ŧalebinde olan Ǿāşıķlar üstādı ĥaseb ve 

neseb ile cüst u cū itmeyüp belki daǾvāya maǾnį-i Ǿāşıķa nişān didikleri sūziş-i (30) 

ĥāl ve Ǿışķ-ı lā-yezāl maǾdenin bul, baǾdehu anuñ nažarında yan yaķıl, zįrā ŧaleb-i 

üstād herkese vācibdur, aña bināǿen ki ( َواْبَتُغوا اِلَْيِه الَْوٖسيَلةَ 31َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمنُوا اتَُّقوا اللَّٰه )1668  āyet-i 

kerįmesinde olan vesįleden murād mürşid-i kāmil ve Ǿārif-i vāśıldur dimişler. İmdi 

çāh-ı ŧabįǾat-ı žulmānįden ħalāś (32) olup evc-i aǾlā-yı melekūta irtiķā içün veliyy-i 

kāmil ve mirşid-i mükemmilden bir vesįle ibtiġā eyle ki mişkāt-ı velāyet-i 

Muĥammediyye mažhariyyetinde ķāyim ve śūret-i (33) kemāliyyeyi insāniyye ile 

žāhir olup mertebe-i “او ادنی”dan maķām-ı “قاب قوسین”e mebǾūŝ ola. Zįrā śırāŧ-ı aķvem 

olan tevĥįd-i źātįye sülūk (34) resūl ve nebį veyāħud ħalįfetullāh olan ekmel vesāŧatı 

olmadıķça müyesser olmaz.  ِْن َوَراِئ ِحَجاب  اَْو يُرِْسَل رَُسوًلا فَيُوِحَى بِاِْذنِٖه َما َوَما َكاَن لَِبَشر  اَْن يَُكلَِّمُه اللُّٰه اِلَّا َوْحًيا اَْو م
1669َيَشاءُ اِنَُّه َعلِى  َحٖكيمٌ   (35) Pes risālet ve nübüvvet Ħātemü’r-rusül Ǿaleyhisselām biǾŝeti ile 

maħtūmān olup lākin velāyet-i Ǿāmme-i Muĥammediyye ebeden münķaŧiǾa olmaz.  

  1670( لایزال طایفة من اّمتی ظاهرین علی الحق حتی یاتی امرالله.36یه السلام; )کما قال عل
Ve anlar ekmel-i muĥamedįyyįnden olan ħulefādur ve daħı  ْكِر اِْن ُكْنتُْم فَْسَپلُوا اَْهَل الذِّ

1671َلا تَْعَلُمونَ   (37) āyet-i kerįmesi üstād ŧaleb itmek içündür. Ħuśūśan ĥażret-i Mūsā 

                                                
1666 Burada yaşamak ölümdür, işin akıbeti ve sonu her şeyi terk etmektir. Bu cisme perde olan şey 
yemek ve uykudur ve işte bu yüzden cismin sürekli azaptadır. Batınını takva ile temizle, cismin 
perdesini önünden kaldır at. Batınını temizledikten sonra fenaya ulaşmaya çalış, sen katıksız vahdet 
şarabını nuş et.  
1667 Önce yoldaş, sonra yol. 
1668 Mâide 5/36: “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, O'na yaklaşmaya vesile arayın…” 
1669 Şûrâ 42/51: Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi 
gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
1670 : Allah’ın emri (kıyamet) gelinceye kadar ümmetimden bir taife hak üzerine olacaktır. 
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Ǿaleyhisselām ulu’l-Ǿazm ve kelįmullāh iken taĥśįl-i Ǿilm-i ledünn içün ŧaleb-i üstādla 

(38) me’mūr olup Ħıżır Ǿaleyhisselāma mülāķį oldı. Pes mücerred ĥaseb u neseb ile 

esrār-ı ilāhiyyeye vüśūl müyesser olaydı,  ْ1672فََلا اَنَْساَب َبْيَنُهم  ķavl-i kerįmi (39) vārid 

olmazdı. Ve ĥażret-i Nūĥ Ǿalehi’s-selāma oġlı kenǾān içün  َ1673اِنَُّه لَْيَس ِمْن اَْهلِك  buyurulmaz 

idi. Beyt:  

هنر بودچو کنعان را طبیعت بی  
1674زادگی قدرش نیفزودپیمبر (40)  

Neŝr: imdi,  feĥvā-yı kerįmi üzre Ǿindallāh nāsıñ ekremi 1675اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعنَْد اللِّٰه اَتْقٰیُكمْ  

etķā olandur. Pes üstād-ı (41) kāmil ŧaleb itmeyüp,  

 عاقبت دیدند هر گون ملتی [499-1]

Mürşid-i kāmile mürācaǾatsız her bir millet Ǿāķıbet gördiler, yaǾnį kendüleri 

Ǿāķıbet-bįn žann idüp [77a] (1) ŧarįķ-ı necātda ŝābit-ķadem zuǾm itdiler. Beyt-i sābıķ 

ķarįnesi ile “bį-üstād” taķdįr olundı. Pes ümem-i sālife ve milel-i sābıķa enbiyā’-i 

Ǿižāma inķıyād ve firaķ-ı đālle (2) ehl-i sünnet ve cemāǾate iķtidā ve erbāb-ı žann u 

ħayāl vāriŝ-i nebevį olan evliyāǿ-i kirāma ittibāǾ itmedikleri-çün,  

 لاجرم گشتند آسیر زلتی [499-2]

Lā-cerem pā-yı Ǿaķl-ı çūbįnleri (3) śırāŧ-ı müstaķįmden sürçüp esįr-i zillet ve 

ĥaķįr-i meźellet ve bend-i selāsil-i şehvet ve tābiǾ-i ŧabįǾat ve güm-geşte-i rāh-ı 

đalālet ve ser-geşte-i tįh-i ġavāyet oldılar. (4) Ve ŧarįķ-ı śavāb ve hüdāyı ķoyup iġvā’-

i ġūl-i beyābān-ı nefs u şeyŧān ile ħaŧā ve hevā yolına gitdiler. Eyvāh u dırįġ ki tābiǾ-i 

şerįǾat ve ŧarįķat ve rāġıb-ı mürşidān-ı (5) rāh-ı ĥaķįķat olalardı žann u ħayāl ve baĥŝ 

u cidālden ħalāś olup şemǾ u çerāġ-ı nūr-ı Muĥammedį ile śırāŧ-ı müstaķįmi görüp 

ħaŧā itmezlerdi. İmdi benüm cānım!  

باف  عاقبت دیدن نباشد دست [500-1] (6)  

                                                                                                                                     
1671 Nahl 16/43: “...Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” 
1672 Mü’minûn 23/101: “...o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak…” 
1673 Hud 11/46: “...(Ey Nûh!) O, asla senin âilenden değildir…” 
1674 Kenan’ın tabiatı ve fıtratında hüner olmadığı için peygamber çocuğu olmak bile onun değerinin 
artmasına sebep olamadı. 
1675 Hucurat 49/13: “...Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok 
sakınanınızdır…” 
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ǾĀķıbet görmek dest-bāf olmaz. “Dest-bāf” el ile ŧoķımaķ maǾnāsınadur ve 

bu maĥalde dest-bāfdan murād (7) muķteżā-yı ŧabįǾat ile vehm u ħayāllerine gelen ve 

nefslerine sühūlet üzre görinen niçe aķvāl-i merdūde yazmaġla ve baĥŝ u cedel 

ķuyuların ķazmaġla (8) ŧarįķ-ı müstaķįm görülmez.  

   ور نه کی بودی به دینها آختلاف [500-2]

Yoħsa dįnlerde ķaçan iħtilāf olurdı ve vezįr-i pür-tezvįr ķavm-i Naśārā’yı 

birbirine düşürüp (9) ķaçan azdırır idi. Nažm:  

انحقیقت شرع دید مصطفی د  
 تو دید مصطفی کّل یقین دان

 هر ا ن چیزی که غیر از مصطفایست
(10)   حقیقت دان که تشویش و بلایست

 منه پا از خدا و شرع بیرون
 تو هم از مصطفی دان راز بیچون

 ره احمد گزین و زو مدد خواه
 که او دیدست کل دیدار اللّه (11)

کو شرع احمد دارد اینجاهر ا ن  
اینجامحّمد ضایعش نگذارد   

کو جز محمد پیر جویدهر ا ن  
 به هرزه هرچه گوید هیچ گوید (12)

 از احمد واصلم جز او نجویم
 هر ا ن چیزی که گویم اوست گویم

هاز احمد گفتم این شرح و بیان  
هاشک احمد ا مد جان جانکه بی (13)  

 محمد رحمت اللّه و حبیب است
 همه رنجور عشقند او طبیب است
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اینجا تو مؤمنز احمد گر شوی   
1676شوی ز ا فات و مرعاهات ایمن (14)  

   در یکی گفته که آستا هم تویی  [501-1]

Bir ŧūmārda daħı dimiş ki üstād hem sensin,  

نکه آستا رآ شناسا هم تویی [501-2]    ز آ 

(15) Zįrā ki üstādı fehm u idrāk iden hem sensin, yaǾnį farż idelim ki Ǿālem 

üstād ile māl-ā-māl olmış, sende Ǿaķl-i temyįz olmayup mürşid-i kāmil ile ġayr-i 

kāmili (16) ve muĥaķķıķ ile muķallidi ve ĥaķķ-la bāŧılı farķ itmedikden śoñra 

mürşidüñ saña ne fāyidesi olur. pes maǾnen nažar olunsa gerçi mürşid-i kāmil 

mürebbįdür ammā ĥaķįķatde (17) min Ǿindillāh saña iǾŧā buyurılan istiǾdād-ı ezelį ve 

muĥaķķıķ ile muķallid ve ĥaķķı bāŧılden temyįz eyleyen Ǿaķl-i kāmil ve iźǾān-ı pāk 

ve añlāyışuñ saña (18) mürşid ve üstād-ı kāmildür. meŝelā iki şaħśuñ birisi müsteǾidd 

ve birisi nā-müsteǾidd olup lākin ikisi daħı ķuŧb-i Ǿālem ve ġavŝ-i aǾžama mülāķį 

olsalar (19) ittifāķan müsteǾidd olan envāǾ-ı Ǿulūm-i ledünnįye śāĥibi olup ve 

ĥaķįķate yol bulup  َ1677اََلا ا ِنَّ اَْولَِياَء اللَِّه لَا َخْوٌف َعَلْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزنُون  (20) zümresine vāśıl olup 

sergerdānlıķdan ħalāś olur ammā devlet-i istiǾdād ile saǾādetmend olmıyan nā-ķābil 

ise ne ķuŧb-i Ǿālemüñ ve ne kendünüñ (21) ĥaķįķatine yol bulamayup ve kendü 

vücūduñ varŧa-i helākden ħalāś idemeyüp sergerdān olur, egerçi feyyāżda buħl 

yoķdur, mürşid-i kāmilde (22) olan eŝer-i keyfiyyet ve ĥarāret-i muĥabbet ile 

mütekeyyif ve müteǿeŝŝir olur lākin ol ĥāl kendünüñ mülk ü maķāmı olmıyup 

mürşid-i kāmilüñ meclis-i ünsünden (23) te’eŝŝür itmekle kendü ĥāline geldikde girü 

nefs-i emmāre rengine boyanup źevķ-i ilāhį ķalbinde ķarār ķılmaz. nitekim bundan 

aķdem mecmūǾ-ı ervāĥ ķırķ gürūĥ olup (24) aśĥāb-ı fevz ve felāĥ dört gürūĥ olduġı 

ve mürşid-i kāmilüñ terbiyesi ol firķaya olduġı mufaśśalen beyān olunmış idi. Ǿārif-i 

kāmillerden (25) birisi fuķarādan birine ħiŧāb idüp “bizümle mülāķāt itmedin ħod 

                                                
1676 Hakikatte, bil ki şeriat Mustafa’nın bakışıdır. Sen bil ki Mustafa’nın bakışı yakįnin küllüdür. 
Mustafa’dan olamayan şey, bil ki gerçekte bela ve tedirginliktir. Ayağını şeriat ve Allah’ın hududunun 
dışına atma, keyfiyyetsizlik sırrını Mustafa’dan öğren. Ahmet’in yolunu seç, ondan medet iste ki o, 
Allah’ın görebilmiştir. Burada, Ahmed’in şeriatını tutanın Muhammed zayi olmasına izin vermez. 
Muhammed dışında pîr arayan, dediği her şey boş lakırdıdır. Ahmed ile vuslata ulaştım, onun dışında 
kimseyin aramam, dediğim her şey odur. Bu açıklamaları ve şerhleri de Ahmed’den söyledim, 
şüphesiz Ahmed canların canıdır. Muhammed, Allah’ın rahmeti ve habibidir, her kes aşk hastasıdır, o 
ise tabiptir. Sen burada Ahmed’den mümin olursan afetlerden korunursun. (Cevherüzzât) 
1677 Yunus 10/62: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de 
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müşāhede eyledügüñ tecelliyāt-ı ilāhiyye sende yoġ-idi, bu luŧfi idrāk ider misin?” 

(26) didikde “minnetüm iǾtiķādımadur,” deyü cevāb virüp ol Ǿazįz-i kāmil daħı 

cevābın pesend u taśdįķ buyurmışlar. Pes bu taķdįrce bi-ĥasebi’l-istiǾdād (27) üstād 

daħı yine sensin buyurduķları śaĥįĥdur. İmdi ey ŧālib-i müsteǾidd,  

ی مردآن مشو  مرد باش و سخره [502-1]  

Merd ol ve süħra-i merdān olma, yaǾnį ħidmet (28) itdügüñ üstād-i kāmilden 

taĥśįl-i kemāl idüp iĥtiyācdan ķurtul, Ǿadem-i ķābiliyyet ile süħra-i merdān olma.  

 رو سر خود گیر و سر گردآن مشو [502-2]

(29) Yüri kendü başuñ ķaydın gör ve ĥayrān ve sergerdān olma.  

MaǾlūm ola ki mürşid-i kāmil terbiyesine bir ŧālib ibtidā varup dāħil-i 

śoĥbet ve vāśıl-ı muĥabbet olsa (30) ŧālib-i mezbūr-ı mübtedį ol ĥālde ŧıfl-ı nev-

žuhūr meŝābesinde olmaġla ŧıfl-ı mezbūrı māderi şįr u leben ile perverde idüp ve 

ķucaġında (31) gezdürüp ve aġlasa avıdup ŧıfl-ı mezbūruñ cümle umūrı māderinüñ 

kefāletinde olup ĥattā vaķti geldikde südden kesüp ve meşy u ĥarekete (32) istiǾdād 

geldikde ķucaġında ŧutmaķdan ferāġ idüp ŧıfl-ı mezbūr kendü ĥarekete başlar, elĥāśıl 

Ǿaķl u temyįze ve ĥadd-i bulūġa irişdikden śoñra kesbi (33) daħı ne ise kendü 

iħtiyārına tefvįż olunup loķma ve ħırķası ve cümle mü’enneti kendü üzerine lāzım 

gelür. keźālik mürşid-i rāh-ı ĥaķįķat ve rehber-i erbāb-ı ŧarįķat olan (34) Ǿārif-i kāmil, 

üstād-ı mükemmil daħı ŧālib-i mübtedįye istiǾdād ve ķābiliyyetine göre göñlün yolun 

gösterüp ve fetįle-i ķalbini nūr-ı şemǾ-efrūz-ı muĥabbet-i ilāhį ile įķād (35) idüp ve 

ĥavmme-i ĥimāye ve sāye-i terbiyesinde pistān-ı himmetinden elbān-ı maǾārif içürür 

tā kim ŧālib-i mezbūr ĥaķķ-la bāŧılı farķ ve nefs ile rūĥı temyįz idüp (36) mertebe-i 

istiǾdāda resįde olduķda mürşid-i kāmil anı kendü kisbine terk idüp ve daħı  َوَهَدْيَناُه
1678النَّْجَدْينِ   āyet-i kerįmesinüñ maǾnāsın tefhįm idüp (37) şimdenśoñra merd-i merdān ol 

ve süħra-i merdān olma ve kendü başuñ tedārükün idüp sergerdān ve ĥayrān ķalma 

deyü kendü kendüye üstād olduġını (38) bildürür. Ol daħı eline virilen sermāyeyi 

arturmaġa çalışup ticāretinde ribĥ-ı Ǿažįm ĥāśıl ider ve Ĥaķ teǾālā śaķlıya. kimisi 

daħı sermāyeyi (39) nefs u hevā düzdlerine sirķat itdürüp ħasāret olunur ve illā 

śūreten bir mürşidden veyāħud bir kāmilüñ rūĥāniyyetinden terbiye olunmadıķça bir 

                                                
1678 Beled 90/10: “(8-10) Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer 
yollarını) göstermedik mi?” 
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kimesne kendüye (40) nice üstād olur lākin bu ķavle daħı baǾżı kimseneler źāhib 

olup fenā ve beķā ve maĥv ve śaĥv ve vecd-i vücūduna idügün görmiyüp ve çāşnį-i 

muĥabbetden bir şemme (41) źevķ itmemişken Ǿārifįn ve vāśılįn vaĥdet-i vücūdda 

ħaber virdikleri kendü maķāmlarını muķallid-i bį-üstād ķırāǿat idüp ve baǾżılarından 

işidüp [77b] (1) Ǿaķlına muvāfıķ olmaġla imdi andan ġayrı ne vardur ħuśūśan “heme 

ūst:همه اوست” dimişler. İmdi lāzım olan çün ki vaĥdet-i vücūdı bilmekdür, biz ħod 

vaĥdet-i vücūdı (2) bildik, bize üstād yine biziz ve süħra-i merdān olmayup merd-i 

meydān-ı vaĥdetiz deyü kendülerin bilmiş ve añlamış žann iderler, ħaberleri yoķdur 

ki vaĥdet-i vücūduñ (3) ancaķ muśāĥabetin teǾallüm idüp ķalblerinde 

muĥabbetullāhdan eŝer olmayup belki “ َبْعُضَها فَْوَق َبْعض   ظُلَُماتٌ  ”dir1679. imdi bunların fesād-ı 

ķavilleri erbāb-ı źevķe (4) maǾlūmdur, meŝelā fenāǿ-i fenā ve beķā billāhda olanlara 

göre buyururlar ki, 

 در یکی گفته که آین جمله یکی آست [503-1]

Bir ŧūmārde dimiş ki bu aķvāl-i muħtelife bi-ĥasebi’l-ĥaķįķat (5) birdür.  

 هر که آو دو بیند آحول مردکی آست [503-2]

Her ol kimse ki biri iki görür şaşı ādemcikdür. İmdi şol merd-i kāmillerüñ ki 

dįde-i baśįretleri nūr-ı vaĥdet ile (6) münevver ola biĥasebi’l-merātib ve’l-aķvāl olan 

keŝerāt-ı iħtilāfātdan mertebe-i ĥaķįķatde iħtilāf ve teġayyur olmaduġun müşāhede 

ķılup keŝret-i teġāyur-i (7) efǾāl mütenāķıś-ı aĥkām-ı dįniyye olmaduġun keşfen ve 

Ǿıyānen görüp, şiǾr:  

ا ية ٌ وفِي كلِّ شيء  لَُه   
 تَُدّل على ا نُّه الواِحدُ 1680

neŝr: feĥvāsınca źevķan ve vicdānen keŝret vaĥdete (8) māniǾ ve müzāĥim 

olmaduġın bilür. Nažm:  

 یکی دید و یکی را راستی دید
 همه ذرات را بر کاستی دید

نشان شدحقیقت در یکی دل بی  

 صور بشکست تا کل جان جان شد (9)

                                                
1679 Nur 24/40: “...Karanlıklar üstüne karanlıklar…” 
1680 Her şeyde O’nun tek olduğunu gösteren bir delil vardır. 
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نابود دید اوحقیقت بود را   

 تمامت در یکی موجود دید او

 چو معنّی من اینجا بود توحید

 یکی دیدم گذر کردم ز تقلید (10)

 همه ذرات اندر گفت و گویند
1681تویی در جمله و جمله تو جویند  

 در یکی گفته که صد یک چون بود [504-1]

(11) Bir ŧūmārda dimiş ki yüz olan nice bir olur,  

آندیشد مگر مجنون بود آین کی [504-2]  

Yüz bir olduġın kim fikr ider meger mecnūn ola? YaǾnį vaĥdet-i (12) vücūdı 

źevķ u vicdān ile müşāhede idenler tecelliyāt-ı aĥadiyyetü’ź-źātda maĥv u müstehlek 

olup külliyyet ile ifnāǿ-i vücūd-ı vehmį eyleyen ve vaĥdet-i (13) śırfa müsteġraķ olan 

erbāb-ı tefrįd ve aśĥāb-ı tecrįddür. Ve illā şunlaruñ kim ķalblerinde şems-i ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye felek-i vaĥdetden ŧulūǾ itmeyüp ve ķalbi (14) keŝerāt-ı mi’āt ve 

ülūf-i mā-sivādan münķaŧıǾ olmıyup śıfat-ı vāĥidiyyet ve źāt-ı aĥadiyyet tecellįsi ile 

müteferrid ve mütevaĥĥid olmıyan ve belki ehvā ve müyūl-i ŧabįǾį (15) ve inĥirāfāt-ı 

śūrį ve maǾnevį ile ķalb-i mükedderi yüz pāre ve niçe biñ źerre olan ehl-i keŝret ve 

pür-jeng ü küdūret olan kimesne erbāb-ı tevĥįdüñ birligin (16) ķanda görür ve nažar-ı 

vaĥdeti nice bulur. Pes bu keŝret ile vaĥdet müşāhedesin itmek endįşesin eyleyen 

degüldür illā mecnūndur, nitekim vezįr-i pür-tezvįr (17) daħı nūr-ı tevĥįd ile ķalbi 

münevver olmayup şeb-i mužlim-i ŧabįǾatde çāh-ı ĥasede düşüp ve bu ĥāl ve bu đalāl 

ile kendüyi ehl-i tevĥįdden zuǾm idüp (18) meǾa hāźā ĥażret-i ǾĮsā’yi mūsā ile vāĥid 

olduġın görmedi ve kendüyi muvaĥĥid bildügi kendüye müfįd olmadı. Pes kār-ı 

erbāb-ı taķlįd daħı budur ki (19) vesāŧat-ı semǾ-i kelimāt-ı erbāb-ı tevĥįd ile vaĥdet-i 

muŧlaķayı nuŧķa getürüp söylerler. Ammā vaĥdetüñ ĥāline daǾvet olunsalar cānib-i 

keŝrete giderler.  

                                                
1681 “Bir”i gördü ve “bir”i doğru gördü, tüm zerrelerin eksik olduğunu gördü. Hakikat bir kalpte izini 
kaybetti, suretleri kırdı ta ki canın canı oldu. Hakikatte o, olanı yok gördü, hepsini “bir”de gördü. 
Benim burada mânâm tevhid olduğu için “bir”i gördüm ve taklitten geçtim. Tüm zerreler konuşurlar, 
sen onların hepsisin ve onlar ise seni arar. (Cevherüzzât) 
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 هر یکی قولی آست ضد همدگر [505-1] (20)

Zįrā bu aķvālden her biri bir ķavildür ki birbirinüñ żıddıdur, pes, 

 چون یکی باشد یکی زهر و شکر [505-2]

Biri zehir ve biri şeker (21) nice bir olur? YaǾnį nesemāt-i vaĥdetden 

revāyıĥ-ı miskiyye dimāġ-ı cānlarına resįde olmıyan kej-nažarlar 1682الضدان لا يجتمعان  

degül midür? Zehr ile şeker nice bir olur? (22) dirler. Belį egerçi bi-ĥasebi’l-merātib 

1683بناء مستقرلکل شی اثر و لکل   dimişlerdür, pes zehr u şeker daħı śūreten ve ħāśśaten 

muġāyirdür velākin źikr olınan tebāyün (23) istiǾdādāt-ı muħtelife śāĥiblerinden 

žuhūra gelür, ammā zehri daħı sükkere tebdįl olan erbāb-ı źevķ deryā-yı vaĥdete ġarķ 

olup ķaǾr-ı maǾnāya nažar (24) itdüklerinde iħtilāfāt-ı keŝerātdan şeyǿ görmezler ve 

muġāyeret bulmazlar. İmdi,  

 تا ز زهر و آز شکر در نگذری [506-1]

Mādām ki sen zehr ü şeker ķaydından giçmeyesin (25) ve şerāb-ı vaĥdet 

içüp Ǿālem-i bālā-yı ıŧlāķa göçmiyesin,  

   گلزآر وحدت بو بریکی تو آز  [506-2]

Gülzār-ı vaĥdetden ķaçan rāyiĥa iledürsin? YaǾnį istişmām-ı revāyiĥ-i 

gülzār-ı vaĥdet (26) ve istinşāķ-ı fevāyıĥ-ı şükūfezār-ı aĥadiyyet idüp dimāġ-ı cānları 

muǾaŧŧar olan şol kāmil-i vāśıllardur ki cemāl-i vaĥdet-i aĥadiyyetü’ź-źātı ravżāt-ı 

esmāǿ-i (27) müteżādde ve cennāt-ı evśāf-ı muteķābile ve keŝerāt-ı efǾāl-i 

mütenevviǾa ile cilve-ger müşāhede idüp ( 28هوالاّول فی عین ا خریّته و الا خر فی عین اّولیته)  والظّاهر فی عین
1684باطنیّته والباطن فی عین ظاهریّته  sırrını Ǿaynen ve ĥaķķan ve keşfen ve yeķįnen muǾāyene ķılup 

ism-i MuǾizz Ǿaynı-ı Muźill ve Muĥyį Ǿayn-ı Mümįt ve Ķābıż (29) Ǿayn-ı Bāsıŧ 

olduġın źevķ eyleye. Mevlānā Cāmį:  

 هستی مطلق تویی دیگر خیالی بیش نیست
 زانکه اندر نشات تو جمله ی اشیا یکی است

                                                
1682 Zıtlar birleşmez. 
1683 Her şeyin biz izi her binanın karar bulduğu bir temeli vardır. 
1684 O ahirlik gözünde evvel, evveliyyet gözünde ahir, batıniyyet gözünde zahir zahiriyet gözünde 
batındır. 
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گیر تو از بهر اظهار کمال محسن عال  
نماید در هزاران ا ینه اما یکی استمی (30)  

 با همه خوبان اگرچه حسن تو همراه بود
همتا یکی استدر حقیقت دلبر یکتای بی  

 این همه ا شوب و غوغا در جهان از عشق اوست
 گشت معلوم این زمان سر فتنه ی غوغا یکی است1685 (31)

Ķāle İbnü’l-ǾArabį ķuddise sırruhu:  

بشر  یالخلاف ف کونی فیک  
البشر عنالعلا  فيزوا یّ تم  

نظر ووُ رحمة ذَ  وفهم ذو  
تخالف الّصور یف د  دَّ مس (32)  

 ونعمة لاتزال تصبحهم
1686ضرر لا و ةیمر  يذو وا سیل  

 آین نمط وین نوع ده طومار و دو [507-1]

Bu namŧ ve bu üslūb üzre on iki (33) nevǾi ŧūmārı,  

 بر نوشت آ ن دین عیسی رآ عدو [507-2]

ǾAdū-yi dįn-i ǾĮsā olan ol vezįr-i aĥvel-çeşm yazdı.  

MaǾlūm ola ki ĥażret-i Mevlānā ķaddasallāhu rūĥehu’l-aǾlā (34) bu namŧ ve 

bu üslūb deyü buyurduķlarından fehm olınan Meŝnevį-i Şerįf’de olan kelimāt-ı 

muħtelife, vezįrüñ yazduġı ŧavāmįrüñ aķvāl-i müteġāyiresi olmamaķdur, belki (35) 

maĥża anuñ iħtilāfını Meŝnevį-i Şerįf’de olan kelimāt-ı manžūme-i muħtelifeye 

teşbįh ve temŝįl olup buña mānend kelimāt-ı muħtelife ve ŧuruķ-ı müteġāyire söyledi 

                                                
1685 Mutlak varlık sensin, diğerleri hayalden başka bir şey değil. Çünkü senin neşetinde eşyanın 
tamamı aynıdır. Senin âlemi kuşatan hüsnün, kemâlini sergilemek için binlerce aynada yansıyor ancak 
aslında birdir. Senin hüsnün tüm güzellerle beraber olsa da, hakikatde, dünyanın dilberi tektir. 
Dünyadaki bu kadar aşk ve kavga onun aşkındandır, işte şimdi fitnenin başının tek olduğu anlaşıldı.  
1686 Beşer konusunda nasıl ihtilaf olabilir? Yücelerde beşeriyetten ayrıştılar. Onlar rahmet sahibidirler 
ve farklı suretlerde doğru fikir sahibidirler. Onların yanında nice nimetler vardır. Ne şüphe ne de zarar 
ehilleridirler. 
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dimek olur, (36) bu taķdįrce meŝel olmayup miŝāl olur. zįrā ŧūmār-ı vezįr on iki ve 

Meŝnevį-i Şerįf’de “در یکی گفته” deyü beyān buyurduķları iħtilāfāt on altı olmaġla (37) 

muĥaķķaķ oldı ki bu anuñ Ǿaynı olmayup belki ser-i süħanda tevcįh olunduġı üzre 

iħtilāfāt-ı merātib-i ŧarįķat ve muġāyerāt-ı aĥkām-ı şerįǾat ola. imdi (38) vezįr-i pür-

tezvįr aĥkām-ı incįl’i ĥaķįķatde müteġāyir zuǾm idüp Ǿavām-ı ŧāyife-i naśārāyı 

tefriķaya düşürdügü gibi ŧāyife-i muķallide daħı evāmir-i muħtelife-i (39) şerǾiyyeyi 

źevķ ile tevfįķ idemediklerinden cānib-i cemǾiyyete gidemeyüp firaķ-ı keŝįre 

olmışdur.  

MaǾlūm ola ki ĥażret-i Risālet-penāh Ǿaleyhisselāmuñ (40) cümle-i 

muǾcizāt-ı bāhirātındandur ki kendülerden śoñra ümmeti yitmiş üç fırķa olacaġın 

ħaber virüp “ 1687ا لا واحدة( 41)ي ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار ستفترق ا مت ” buyurp ve aśĥāb-ı resūl 

rađiyallahu Ǿanhum “1688ما هي يا رسول الله؟” deyü istikşāf itdüklerinde “ 1689و هی ما ا نا عليه وا صحابي ” 

deyü buyurdılar. [78a] (1) ve bir rivāyetde “ 1690الناجية منها واحده والباقون هلکی ” vārid olmışdur. 

Ve bir rivāyetde daħı على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق اّمتی على ( 2)فافترقت اليهود على ا حدى وسبعين فرقة، و النصارى 
1691ثلث و سبعين فرقة الناجیة منها ابداً واحدة.  vāķıǾ olmışdur. Pes ber-mūceb-i ķavli’n-nebį 

Ǿaleyhisselām (3) milel-i ehl-i tevhįd yetmiş üç fırķa olup zamān-ı firāķ mütemādį 

olduķça ķarnen baǾde ķarnin ŝiķāte mürācaǾat mümkin olmayup tedvįn-i kütübe 

iştiġāl olundı ve iħtilāfāt (4) mütekeŝŝire olup mes’ele çatallandı. “Senüfarriķu 

ümmetį” ĥadįŝ-i şerįfinde vāķiǾ olan ķayd-i ümmetden murād ümmet-i icābetdür, zįrā 

“ümmetį”de iki iǾtibār vardur, birisi ümmet-i daǾvet ve birisi ümmet-i icābetdür. 

Ümmet-i icābet ķabūl-i İslām idenlerdür ve ümmet-i daǾvet daǾvete dāħil olup ķabūl-

i İslām itmeyenlerdür. Nās Ǿumūmen daǾvete dāħillerdür.  

Pes MaǾbed-i Cühenį ve Ġaylān-i Dımışkį ve Yūnus Esvārį žuhūr idüp ķażā 

vü ķaderde iħtilāf olundı. ve MuǾtezilįler cihāna perākende (5) olup Ķaderįler ġalebe 

itmekle Ĥasan Baśrį rađiyallāhu Ǿanh imām ĥasan ibn Ǿalį rađiyallāhu Ǿanhümāya bu 

mektūbı yazup cevāb istedi.  

 بسم الله الرحمن الرحیم

                                                
1687 Ümmetin yetmiş üç fırkaya bölünecek, biri hariç hepsi cehenneme girecektir. 
1688 O hangisidir ya Resulallah? 
1689 Ben ve ashabım. 
1690 Onlardan “Naciye” olan kurtulacak ve geri kalanı helak olacak. 
1691 Yahudiler yetmiş bir fırkaya bölündüler. Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya bölündüler. Ümmetim de 
yetmiş üç fırkaya bölünecek sadece biri kurtulacaktır. 
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( السلام علیك یاابن رسول الله و قرة عینه و رحمة الله و برکاتة اّما بعد فانّکم معاشر بنی هاشم کالفلك الجاریة فی 6) 
المومنون و ینجو ( والائمة القادة الّدین من تعابعهم نجا کسفینة نوح المشخوته الّتی یرد الیها 7اللّجج و مصابیح الّدجی و اعلام الهدی )

( و اختلافنا فی الاستطاعتة لتعلمنا بما تاکد علیه رایك فانّکم ذریّة 8فیها المتمّسکون فما قولك یا ابن رسول الله عند حیرتنا فی القدر )
  1692بعضها من بعض بعلم الله علّمتم و هو الّشاهد علیکم و انتم شهداء الله علی الناس.

(9) YaǾnį “Ey ferzend-i nebį ve nūr-ı çeşm-i muśŧafavį! Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālānuñ raĥmet ve berekātı ve selām-ı saǾādet-āyātı üzeriñize niŝār olsun ki 

cümleten Benį Hāşim (10) deryāda cereyān iden sefāyin gibisüz ve nücūm-ı zāhire ve 

aǾlām-ı hidāyet ve imāmü’l-ümmetsüz. Pes Ĥaķķ’a müǿmin olanlar keştį-i Nūĥ’da 

necāt bulduķları gibi (11) size daħı mütābeǾat idenler necāt bulurlar, bizüm ķader[e] 

olan ĥayretimüz ve Ķaderįler ile iħtilāf ve Ǿadem-i istiŧāǾatimüz ħuśūśunda siz ne 

buyurursuz? (12) Tā kim biz daħı ĥaķįķat üzre bilelim ki siz bu bābda nenüñ 

üzerinesüz. Ve siz ferzend-i peyġāmbersüz, hergiz nesliñiz münķaŧiǾ olmaz ve sizüñ 

Ǿilmiñiz taǾlįm-i Ħudā’dur (13) ve siz nigāh-dārende-i ħalķsüz.” Pes bu mektūb 

İmām Ĥasan rađiyallāhu Ǿanha vāśıl olduķda bu vechle cevāb yazdılar ki:  

 الله الرحمن الرحیمبسم 
ّن من لم یومن بالقدر ا  یی ا  والّذی علیه ر  .ّمتناا  و حیرة من زعمت من  كعند حیرت كلّی کتابا  اّما بعد، فقد انتهی ( 14)

من العباد يهمل و لا  ،ی بغلبة  عصّن الله لا یطاع باکراه  ولا یا  لی الله فقد فجر. ا   يومن حمل المعاص (15) خیره و شرّه من الله فقد کفر
توا اَ  نْ ا  و  ،اْشَبعً مُ  هان ایتمروا بالطّاعة لم یکن لهم صاّداً و لا لهم عنا  ف (16) همدرتالملکة لکنّه المالک لما ملکهم والقادر علی ما علیه ق

ل ب ،اهالزمهم ایّ ا  جباراً ولا ا   (17) علیها حملهمفلیس هو  ،لم یفعل وا   ،فعل ;بینهم و بینها حولَ يف ،ن یمّن علیهما   ، فشاءةبالمعصی
 1693ة.ة البالغولله الحجَّ  ،مانهاهم كلیه وتر ا  دعاهم  خذ ماا  لی ا  عرّفهم و مّکنهم وجعل لهم السبیل  ا نْ احتجاجه علیهم 

                                                
1692 Selam üzerine olsun Ey Allah resulünün çocuğu ve onun göz bebeği. Siz ey beni Haşim topluluğu, 
sizler akan felekler, geceyi aydınlatan kandiller, hidayet nişaneleri gibisiniz. Dinin imamları ve 
önderlerisiniz. Size uyan kurtulur tıpkı Nuh’un gemisine binip tutunan müminler gibi. Senin kader 
hakkındaki görüşün nedir ey Allah resulünün oğlu? Bizler bu meselede şaştır kaldık. Kulun yetkisi-
yapabilirliği hususunda ihtilafa düştük. Senin görüşünün kesinleştiği kanaati bize bildirir misin? Sizler 
birbirinizden bir soysunuz Allah’ın ilmiyle ilimlendiniz, o size şahittir siz de insanlara şahitsiniz. 
1693 Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 
(Kadere dair) senin ve ümmetimizden olduğunu iddia ettiğin kişilerin kafası karışık olanlar hakkında 
gönderdiğin mektubun bana ulaştı. Benim görüşüm şudur ki; kadere hayır ve şerrin Allah’tan 
olduğuna iman etmeyen kafir olur. Günahları Allaha yükleyen kişi de facir olur. Allah’a zorlamayla 
itaat edilmez, zorlamayla da isyan edilmez. Kullar bir şeye malik olmaktan dışlanmaz. Lakin onların 
malik olduğuna asıl Allah maliktir. Onların kadir olduklarını onlara takdir etmiştir. Eğer itiat etmeye 
karar verirlerse ne onlara engel olur ne de onlar adına o ibadetten doyar. Ama eğer isyan edecek 
olursalar dilerse onlara iyilikte bulunup isyanla aralarına girmeyi dileyip buna mani olabilir ya da 
olmaz. Dolayısıyla Allah onları zorla günah işlemeye sevk etmiş ve onları buna mecbur kılmış 
değildir. Bilakis Allah’ın onların aleyhine delili onlara bunun isyan olduğunu bildirmesi, onlara imkan 
sağlaması, ve çağırdığı şeyi yerine getirmeleri ve nehyettiği şeyleri terk etmeleri için onlara bir yol 
göstermesidir. En üstün hüccet Allah’ındır. 
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Ve bu mektūb-ı şerįfüñ daħı (18) mefhūm-ı icmālįsi budur ki: Şol Ķaderįler 

ki bizüm ümmetimizden olduķların zuǾm iderler, -ol nesne ki rāy-ı müstaķįm 

üzerinedür- her kim ki ķader-i ħayr u şer Ĥaķ’dan olduġına (19) įmān getürmeye 

kāfirdür. Ve her kim ki maǾāśįyi Ĥaķķ’a ĥavāle eyleye fācirdür, yaǾnį inkār-ı taķdįr-i 

meźheb-i ķader ve maǾāśįyi Ħudā’ya ĥavāle itmek meźheb-i cebrdür, (20) pes bende-

i Ǿāciz Ħudā Ǿazze ve celleden istiŧāǾati miķdārı kendü kesbinde muħtārdur ve dįn-i 

İslām cebr ile ķader beynindedür ve bu mektūblaruñ śūretlerin (21) naķl itmekden 

murād dįn-i islām beyne’l-cebri ve’l-ķader olduġın iŝbātdur ve yetmiş üç firķanuñ 

kibārı kim sekizdür bunlardur: Nāciye ve MuǾtezile ve ŞiǾa (22) ve Ħavāric ve 

Mürciye ve Neccāriye ve Müşebbihe ve Cebriyye. ve cümlesinin esāmįsi bunlardur: 

Nāciye, MuǾtezile, Müşebbihe, Kerāmiyye, İmāmiyye, Vāśıliyye, Hüzeyliyye, (23) 

Nižāmiyye, Ĥāǿiŧıyye, Beşeriyye, MuǾammeriyye, Merdāriyye, Tamāmiyye, 

Hişāmiyye, Cāħaŧıyye, Ħayyāŧıyye, Cibāǿiyye, Cehmiyye, Neccāriyye, Đırāriyye, 

Muĥkemiyye, Ezāriķa, (24) Necdāt, Yehşemiyye, Ǿİcāret, Śıltıyye, Meymūniyye, 

Ħamriyye, Ħalfiyye, Eŧrāfiyye, ŞeǾaybiyye, Ĥāzimiyye, ŜuǾālibiyye, Aħnisiyye, 

Muǿabbediyye, (25) Reşįdiyye, Senāǿiyye, Mükerremiyye, Maǿlūmiyye, Abāżıyye, 

Ĥāriŝiyye, Ĥafśiyye, Yezįdiyye, Aśferiyye, Yūnisiyye, ǾUbeydiyye, Ġasāniyye, 

Ŝevbāniyye, Yevmeniyye, (26) Śāliĥiyye, Keysāmiyye, Zeydiyye, Nuǿmāniyye, 

Ġāliyye, İsmaǿiliyye, Muħtāriyye, Hāşimiyye, Rāzemiyye, Benāniyye, Cārūdiyye, 

Süleymāniyye, Ĥaseyniyye, Bāķırıyye, (27) Nāvesiyye, Efŧaĥiyye, Şümeyŧıyye, 

Keyyāliyye, Mūseviyye, Sebāǿiyye, Kāmiliyye, Ġalbāniyye, Muġiriyye.  

İmdi fıraķ-ı mezbūreden ber-mūceb-i ĥadįŝ-i şerįf (28) birisi nāciye, mā-

Ǿadāsı hālikedür ve firķa-i nāciyeden murād ehl-i sünnet ve cemāǾatdur. Ve ehl-i 

sünnet ve cemāǾat iǾtiķādiyātda Mātüridįyye ve EşǾariyyelerdür. (29) 

Mātürįdiyye’den ve EşǾariyye’den murād Ebū Manśūr Mātürįdį ve Ebu’l-Ĥasan 

EşǾarį’dür. Ve Ĥanefiyye’nüñ iǾtiķādiyātda şeyħi Ebū Manśūr Mātürįdį ve 

ŞāfiǾiye’nüñ (30) ebu’l-Ĥasan EşǾarį’dür. Ve Ǿahd-i sābıķda müctehidįn bisyār idi 

lākin śoñra e’imme-i erbaǾanuñ meźāhibi üzerine ķarār-dāde oldı.  

Ve e’imme-i erbaǾanuñ evvelkisi (31) İmām-ı AǾžam Ebū Ĥanįfe NuǾmān 

bin Ŝābit rađiyallāhu Ǿanhdur. Hicret-i nebeviyyenüñ sekseninci tāriħinde mütevellid 

olup ķażā teklįf olunduķda ķabūl itmeyüp (32) ħulefā’-i ǾAbbāsiyye’den ikinci ħalįfe 

olan Manśūr Devānįķį’nüñ ĥabsinde Baġdād’da hicretüñ yüz elli tāriħinde vefāt 
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eyledi, raĥmetullāh Ǿaleyhi ve rađiyallāhu Ǿanh. (33) Ve ĥażret-i ǾAlį kerremallāhe 

vechehu Ebū Ĥanįfe rađiyallāhu Ǿanhuñ pederi Ŝābit’e ve źürriyyeti içün duǾā’-i ħayr 

itmişlerdür. Ve ǾAllāme Zemaħşerį Keşşāf’da (34)  1694َيَناُل َعْهِدى الظَّالِٖمينَ َلا  āyet-i 

kerįmesinüñ tefsįrinde bi-ŧarįķi’l-münāsebe bu vech-le yazmışlar ki:  

و حمل المال الیه والخروج علی اللص  (35) کان ابو حنیفة یفتی سّر ابو جوب نصرة زید بن علی رضی الله عنهما
( ابنی عبدالله 36اشباهه و قالت امراة له اشرت علی بنی بالخروج مع ابراهیم و محمد ) المتغلب المتسّمی بالامام والخلیفة کالّدوانیقی و

و کان یقول فی المنصور و اشیاعه لواراد و ابناء مسجد و ارادونی علی عّد ا جرّه لما  كبن الحسن حتی قتل فقال یا لیتنی کنت مکان ابن
1695فعلت.  

Ve sebeb-i ĥabsi daħı Zeyd bin ǾAlį’nüñ nuśreti içün fetvā virdügi olmışdur 

dirler.  

Ve imām-ı ŝānį Mālik bin Enes bin Mālik’dür, rađıyallāhu Ǿanhüm. (38) 

Ħamse ve tisǾįn senesinde mütevellid olup tisǾa ve sebǾįn ve mi’e tāriħinde medįne-i 

münevverede vefāt eyledi.  

Ve İmām-ı ŞāfiǾį [ki] İmām Mālik’üñ şākirdi idi (39) imām-ı ŝāliŝdür. Ve 

İmām-ı ŞāfiǾį ĥażretlerinüñ neseb-i şerįfleri bu vech-le mażbūŧdur: İmām ŞāfiǾį 

Muĥammed bin İdrįs bin ǾAbbās bin ǾOŝmān bin ŞāfiǾ bin Sāǿib bin (41) ǾAbd-i 

Yezįd bin Hāşim bin ǾAbdu’l-muŧŧalib. Ve Sāǿib Bedir ġazāsı güninde İslām’a gelüp 

şāfiǾ daħı ŧufūliyyetde ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselāmı görmüşdür. İmām ŞāfiǾį’nüñ 

(41) mesķat-i re’sinde iħtilāf olunup velādeti Ġazze veyāħut ǾAsķalān’da veyāħud 

Yemen’dedür dimişler. Sene erbaǾ ve mi’eteyn tāriħinde şehr-i Receb’de maĥrūse-i 

Mıśır’da vefāt itmişlerdür, raĥmetullāh Ǿaleyh.  

[78b] (1) Ve Şeyħ Muĥyiyüddįn ǾArabį ķuddise sırruhu Fütūĥāt-ı 

Mekkiyye’nüñ üç yüz otuz beşinci bābında İmām ŞāfiǾį evtād-ı erbaǾadan idi deyü 

naķl buyurmışlar.  

Ve imām-ı rābiǾ Aĥmed bin Muĥammed bin Ĥanbel (2) rađıyallāhu 

Ǿanhdur. şehr-i Baġdād’da sene erbaǾa ve sittįn ve mi’e tārįħinde mütevellid olup 

İmām-ı ŞāfiǾį ĥażretlerinüñ şākirdi idi. Sene iĥdā ve erbaǾįn (3) ve mi’eteyn tārįħinde 

                                                
1694 Bakara 2/124: “...Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz…” 
1695 Ebu Hanife gizli olarak Zeyd bin Ali’nin desteklenmesi ona madden yardım edilmesi ve halife – 
imam diye isimlendirilen Devaniki ve benzerleri gaspçı hırsıza karşı çıkılması yönünde fetva 
veriyordu. Bir kadın ona şöyle dedi oğullarıma İbrahim ve Muhammet ile beraber olmalarını 
söyledim, oğlum Abdullah bin Hasan öldürüldü. Bunun üzerine İmam: keşke oğlunun yerinde ben 
olsaydım dedi. el-Mansur ve destekçileri hakkında şöyle derdi: benden , bu caminin cemaatinde onun 
ecrini saymamız istense yapamayız. 
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Baġdād’da vefāt itmişdür, raĥmetullāh Ǿaleyh. Pes meźāhib-i erbaǾa-i mezbūre Ĥaķ 

meźheb olup śaĥābe-i güzįn ve selef-i śāliĥįn-i muĥaddiŝįn (4) rađıyallāhu Ǿanhum 

ecmaǾįn işbu millet-i Ĥanefiyye ve sünnet-i seniyye üzrine idiler ve Süfyān Ŝevrį 

ĥażretleri daħı başķa meźheb śāĥibi olup lākin (5) anlaruñ aśĥābı Ǿaķįm olmışdur. Ve 

meźheb-i ŞįǾa ĥāşā şā’n-ı śaĥābede ŧaǾn ve kelimāt-ı nā-sezā ve ekŝeri sebb ü laǾn 

itmekle Ǿindallāh ve’n-nās merdūd (6) ve beyne’l-cumhūri’l-islām ol meźhebüñ eŝeri 

mefķūddur. Ve ibn-i Eŝįr şerĥ-i kitāb-ı nübüvvetde CāmiǾu’l-uśūl’den naķl eylemiş 

ki beyne’l-İslām aķŧār-ı arżda (7) medār-ı müslimįn olan meźāhib-i meşhūre meźheb-

i ŞāfiǾį ve Ebū Ĥanįfe ve Mālik ve Aĥmed bin Ĥanbel ve İmāmiyye’dür. Ve 

müceddid-i meźheb-i İmāmiyye ser-i mi’e-i ŝāniyede ǾAli bin Mūsā (8) e’r-Rıżā idi 

deyü taǾyįn itmişdür. Lākin İbn-i Eŝįr’üñ bu cevābı beyne’l-cumhūr nevǾan maķbūl 

degüldür ve aǾdel-i ŧavāyif-i ŞįǾa Zeyd bin ǾAlį bin Ĥüseyn rađiyallāhu Ǿanhum (9) 

aśĥābıdur ki anlarda sebb u laǾn yoķdur. Lākin İmām ǾAlį rađıyallāhu Ǿanh afđal-i 

śaĥābedür ve Ebūbekri’ś-Śıddįķ rađıyallāhu Ǿanhuñ ħilāfeti li-maślaĥatin vāķiǾ 

olmışdur (10) dirler. Ammā bunlardan ġayrısı Ǿıyāźen billāh teǾālā türrehāt söylerler. 

Ve Ķāđį Ebūbekir Bāķillānį tekfįr-i Revāfıżda tereddüt itmeyüp Milel ve Niĥal’de 

buyururlar ki .1696لا خلاف بین الائمه فی تکفیر غلاة الّروافض و هم الّذین زعموا اّن الله حّل فی الانبیاء ثم فی الائمة  ve 

İmāmu’l-Ĥaremeyn ve İmām Ġazzālį ve İmām Beġavį buyururlar ki (12) şol 

kimesne ki Ebūbekre’ś-Śıddįķ ve ǾÖmeri’l-Fārūķ rađiyallāhu Ǿanhümānuñ 

imāmetine münkir ola veyāħud sebb-i śaĥābe eyleye ve ĥāşā ǾĀyişe-i śıddįķa 

rađiyallāhu Ǿanhāya (13) ķaźf eyleye, anuñ şehādeti maķbūle degüldür ve ķaźf-i 

ǾĀyişe iden muŧlaķā kāfirdür ve ķatli vācibdür. Lākin mücerred tafżįl-i ǾAlį eylese 

şehādeti mesmūǾa olmaķdan (14) menǾ olunmaz. Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā cemįǾ-i 

ümmet-i Muĥammed’i nefs ve Şeyŧān şerrinden ve rāh-ı đalāletden ĥıfž idüp hidāyet-

i ŧarįķ-ı felāĥ ve rızķ-ı (15) raĥįķ-ı śalāĥ müyesser eyleye.  

Ve Ǿaķāyid-i İslāmiyye bunuñ üzerinedür ki ĥażret-i Ĥaķ ve feyyāż-ı muŧlaķ, 

Vācibu’l-vücūd ve Ķadįm ve Vāĥid ve Ĥakįm ve Ķādir (16) ve ǾAlįm ve Mācid ve 

Raĥįm ve Mürįd ve SemįǾ ve Baśįr ve Mütekellim ve Ĥayy ve Ķayyūm ve Bāķį ve 

Śamed ve Ezelį ve Ebedį’dür. Ve Ǿilmi ile ǾĀlim ve ķudreti ile Ķādir’dür. (17) Ve 

irādetiyle Mürįd’dur ve semǾ ile semįǾ ve baśar ile Baśįr ve kelām ile Mütekellim ve 

                                                
1696 İmamlar arasında Rafızilerin gulatını tekfir etme hususunda bir ihtilaf yoktur. Zira onlar Allah’ın 
enbiyaya onlardan sonra da imamlara hulul ettiğine inanırlar. 
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ĥayāt ile Ĥayy ve beķāsıyla Bāķį’dür. ( َمن يشاء َعَلى التخصيص، 18َولَُه يدان هما صفتان يخلق بهما َما يشاء )
1697َولَُه الوجه  ve śıfāt-ı źātį źātına muħtaśśadür. Ve źātı gibi śıfātı daħı ķadįmdür. Śıfātı 

źātınuñ ne Ǿaynıdur ve ne ġayrıdur, belki (19) śıfātı ezeliyye ve nuǾūtı 

sermediyyedür. Aĥadiyü’ź-źātdur. MaśnūǾātdan bir şeye beñzemez ve maħlūķātdan 

bir şey aña mümāŝil olmaz. Cism degüldür, cevher degüldür (20) ve śıfātı aǾrāż 

degüldür ve źātı maĥall-i ĥavādiŝ olmaz ve evhām ve Ǿuķūl ile źātı taśavvur 

olunmaz. Cihet ve mekāndan münezzehdür, üzerine vaķt u zamān (21) cārį olmaz. 

Vaśfında ziyāde ve noķśān cāyiz olmaz ve ĥadd u nihāyet olmaz ve fiǾlinüñ Ǿilleti 

yoķdur ve maķdūrdan birisi ķudretinden ħāric degüldür (22) ve ĥükmünden bir 

mefŧūr münfekk degüldür ve üzerine bir şey vācib degüldür. Fażlıyla maġfiret ķılur, 

Ǿadliyle Ǿaźāb ider. Maġfiret ve Ǿaźābı irādetine mufevvażdür. (23) CemįǾ-i 

mükevvenāt anuñ mülkidür ve cümle eşyānuñ melik ve mālikidür. Keyfe mā yeşā 

mülkünde taśarruf ķılur, ĥakįmdur, aślā žulüm iĥtimāli yoķdur ve Ǿaźāb-ı ķabr (24) 

ve rāĥat-i ķabr ĥaķdur. Ve suǿāl ve śırāt ve mįzān ve ĥaşr-i ecsād ve cennet ve 

cehennem ĥaķdur ve bi’l-fiǾl mevcūdlar ve neşǿet-i uħreviyye ħulūda müsteǾidlerdür 

(25) ve şefāǾat-ı Ǿuśāt ĥaķdur ve miǾrāc-ı Resūlullāh Ǿaleyhi śalevātullāh cesedānįdür 

ve beyǾat-i rıđvān ehli ve ehl-i Ġazvetü’l-Bedr ehl-i cennetdür ve kitaballāh (26) ve 

melāyike ve enbiyā cümlesi ĥaķdur ve śādıķdur ve ķıyāmet güni ĥaķdur ve aśĥāb-ı 

teklįfe naśb-i imām vācibdur ve şerįǾat-i pįşįn ve dįn-i Ħātemü’n-nebįyyįn ile (27) 

cin daħı me’mūrlardur ve anlaruñ müǿminleri daħı cennete dāħil olurlar ve baǾde’n-

Nebį Ǿaleyhisselām afđal-i beşer Ebūbekri’ś-Śıddįķ, baǾdehu ǾÖmer, baǾdehu 

ǾOŝmān (28) ve ǾAlį’dür, rađiyallāhu teǾālā Ǿanhum ecmaǾįn. Ve bu meźkūrāt 

küliyyātdur, her birinüñ cüzǿiyyāt ve fürūǾı bu maĥalde ķābil-i įrād degüldür, tafśįlin 

isteyen (29) kütüb-i kelāmiyye tetebbüǾ eylesün.  

Fāyide: Mes’ele iki ķısmdur, bir ķısmı oldur ki delįl-i ķaŧǾįdür, yā naśśdan 

veyāħud icmāǾdan. Eger müctehid anuñ ŧalebinde taķśįrāt (30) iderse āŝim olur ve 

eger saǾy idüp bulamaz ise āŝim olmaz velākin muħŧįdür. Ķısm-ı ŝānį oldur ki delįl-i 

ķaŧǾį olmıya ve EşǾarį ve Ebū ǾAlį Cübbāyį dirler ki (31) müctehid ol mes’elede 

muśįbdur. YaǾnį Ĥaķ teǾālānuñ ol meselede ki ĥükm-i muǾayyeni olmıya žann-ı 

müctehid her nenüñ üzerine müntehį olursa ĥükm-i Ħudā (32) daħi anuñ üzerinedür. 

                                                
1697 Onun iki eli vardır ki onlar iki sıfattır onlarla dilediği şeyi ve dilediği kimseyi hususi olarak 
yaratır. Ve onun veçhi vardır. 
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Ve baǾżılar daħı dirler ki be-her ĥāl Ĥaķ teǾālānuñ ĥükm-i muǾayyeni vardur lākin 

muśįb birisidür ġayrısı muħŧįdur. Ve Ebū İsĥāķ (33) İsferā’įnį dir ki delįl žannįdür. 

Pes muħŧį āŝim olmaz. Ve Ebūbekir Āśım dir ki delįl-i ķaŧǾį ve muħŧį āŝimdür. İmdi 

zinhār şā’n-ı Ǿulemāda bed-gümān olma (34) ve anlaruñ ŧaǾnına zebānuñ güşāde 

ķılma, zįrā 1698لحوم العلماء مسمومة  ĥadįŝ-i şerįfi feĥvāsınca ġıybet-i Ǿulemā ekl-i laĥm-i 

mesmūmdur. Kemā ķāle teǾālā:  1699اُْكَل لَْحَم اَٖخيِه َمْيتًاَبْعُضُكْم َبْعًضا اَيُِحبُّ اََحُدُكْم اَْن يَ  (35) َوَلا َيْغَتْب  ve ķāle 

Ǿaleyhisselām: 1700علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل  İmdi meźemmet-i Ǿulemā nice meźmūm ise ehl-

i ķıbleyi daħı (36) cihet-i śarįĥa ile tekfįr ķabįĥdur, zįrā muķarrerdür ki hįçbir Ǿālim 

śırāŧ-ı müstaķįmden kendü irādetiyle sürçmez ve iħtiyār ile esįr-i ķayd-ı đalālet 

olmaz. Pes (37) lāyıķ olan budur ki  ُ1701اُْدُع اِلٰى َسٖبيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظةِ الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَّٖتى ِهَى اَْحَسن  

āyet-i kerįmesinüñ feĥvā-yı şerįfi üzre bi-ŧarįķi’r-rıfķ (38) ve’l-luŧf levĥ-i sįnesinden 

ĥarf-ı şübheyi tırāş itmege beźl-i himmet idüp bādiye-i ŧalebde güm-geşte-i rāh 

olanlara maķām-ı şefaķat ve merĥametde olasın. (39) Ĥāfıž:  

 تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
1702که دست دادش و یاری ناتوانی داد  

Neŝr: Pes yetmiş üç firķadan şol ŧāyife kim ehl-i sünnet ve cemāǾatle (40) 

ķıblede müttaĥid olup źebįĥası ekl oluna anlar ikfār olunmaz, meger kim ġulāt-ı 

revāfıżdan olup ve erkān-ı dįniyyeden birini inkār eyleye veyāħud ħāricden (41) bir 

nesneyi rükn-i dįn ittiħāź eyleyeler. Ol zamān küfrlerinde tereddüd olınmaz. Ĥattā 

Şeyħ ǾAlāüddevle Simnānį ķaddesallāhu rūĥehu ǾUrve nām kitāb-ı laŧįfde [79a] (1) 

buyururlar ki fıraķ-ı islāmiyyenüñ cümlesi ehl-i necātdur ve  و ستفترق ا متي علی نیف سبعين فرقة
 ĥadįŝ-i şerįfinde vāķiǾ olan “Nāciye”den (2) murād suǿālsız ve ĥisābsız فالنّاجیة منها واحدة

ve şefāǾat olunmaķsız cennete dāħil olanlardur. Ve mā-Ǿadāsı müǿmin olduķdan 

śoñra kimisi günāhı miķdārı Ǿaźābdan śoñra ve kimisi şefāǾatle (3) maġfūr olurlar 

deyü buyurmışlar. MeǾa hāźā ŧavāyif-i ümmetden her birisi kendülerin nāciye Ǿadd 

                                                
1698 Alimlerin eti zehirlidir. 
1699 Hucurat 49/12: “...Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini 
yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?...” 
1700 Ümmetimin alimleri, İsrailoğullarının nebileri gibidir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 64, nr. 1744) 
1701 Nahl 16/125: “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel 
şekilde mücadele et…” 
1702 Teni sağlıklı, gönlü mutlu ve hatırı hoş olsun, çünkü ona bir fırsat geçti ve yardıma muhtaç birine 
yardım etti. 
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idüp nāciye olan ancaķ biziz iddiǾā iderler. Kemā ķāle teǾālā: (4)  َ1703ُكلُّ ِحزْب  بَِما لََدْيِهْم فَرُِحون  

zįrā eger taĥķįķan ve eger taķlįden ve eger lisānen veyāħud burhānen ŧavāyif-i 

mezbūrenüñ iǾtiķādları tevĥįde mebnįdür ve ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem (5) śallallāhu 

Ǿaleyhi ve sellem daħı “İmmetį” deyü nefs-i şerįfine mużāf ķılup fıraķ-ı mezbūrenüñ 

cümlesini ümmetinden ķaydıyla Ǿibāret buyurdı. Ümmet ise lā-büdde (6) İslām olan 

tevĥįdüñ üzerinedür. Kemā ķāle Ǿaleyhisselām:  1704ا ن لا ا له ا لا الله اا مرت ا ن ا قاتل الناس حتى یقالو  ve 

ķāle teǾālā:  َيَن ِعْند 1705اللِّٰه اْلِاْسَلامُ  اِنَّ الّدٖ  (7) Pes bu taķdįrce fıraķ-ı mezbūreden nāciye olan 

Ǿan iǾtiķādin ve ĥaķįķatin ehl-i tevĥįd olandan ġayrısı degüldür. Aña bināǿen ki 

mādām ki tevĥįd iǾtiķāden ve ĥaķįķaten (8) olmıya egerçi dünyāda nefǾi olup ve nefs 

ve māli ħalāś olur lākin āħiretde nefǾi olmaz. Maķśūd-ı ĥaķįķį ve devlet-i ebedį ħod 

āħiretdür ve necāt ile murād (9) buyurılan daħı necāt-ı uħreviyyeden ġayrı degüldür. 

Ve filĥaķįķa nāciyeden murād bi-lā-ĥisāb ve lā-suǿāl ve bi-ġayri şefāǾat cennete 

dāħil olanlar ise (10) anlar ne maķūle firķadur ve Ǿulemā’-i tevĥįdüñ ķanķısıdur? 

İmām Muĥammed-i Ġazzālį ķuddise sırruhu’l-Ǿālį tevĥįd ve ehl-i tevĥįdi beyān idüp 

buyururlar ki:  

عیانها وکیفیّاتها وکمیّاتها وجواهرها ا  عن المواّد ب ها المجرّدةَ َر وَ شیاء و صُ ا  ال ر النّفس النّاطقة المطمئنّة حقایقَ تصوُّ ( 22)ّن العلم هو اعلم اَ 
 ،هو ذات الّشئ الذی ینتقش علمه فی النّفس ;والمعلوم ،المتصور كالمحیط المدر  هو ;موالعالِ  ،و مرّکبةً ( ا  23)ن کانت مفردة ا  وذواتها 
 جلّها هوا  شرفها و ا  علاها و ا  فضل المعلومات و ا  ّن ا   كّ ولا ش ،رتبة العلم( 24)ورتبة العالم یکون بحسب  ،العلم یکون علی قدر معلومه وشرفُ 

تحصیله  واجبٌ  ي  العلم ضرور  و هذا ،کملهاا  جلّها و ا  ضل العلوم و فا  فعلمه وهو علم التّوحید ( 25)ع الحّق الواحد الله تعالی الصانع المبدِ 
مر بالسفر فی اُ و  ،طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة (26) علی جمیع العقلاء. کما قال صاحب الّشرع صلی الله علیه و سلّم

جّل ا  خّصهم الله تعالی بالّذکر فی  (27) لّسببا اذهبو  ءفضل العلماا  العلم  م هذااطلبوا العلم ولو بالّصین وعالِ  ;فقال ،لعلما طلب هذا
 ،نبیاءا  طلاق هم اللا  با( 28)فعلماء علم التّوحید  َشِهَد اللَُّه اَنَُّه لَا ا ِلََٰه ا ِلَّا ُهَو َوالَْمَلائَِكةُ َواُولُو الِْعْلمِ قَائًِما بِالِْقْسطِ  ;قائلالمراتب فقال عّز من 

 1706.یکون علی قدمهم نْ ثّم مَ  ،نبیاءا  ال ةثّم العلماء الذین هم ورث ،ولیاءا  وبعدهم ال

                                                
1703 Rum 30/32: “...(Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip 
böbürlenmektedir.” 
1704 La ilahe illallah diyene kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. (Musannef, IV, s. 43, nr. 9616) 
1705 Âl-i İmrân 3/19: “Şüphesiz Allah katında din İslâm'dır…” 
1706 Bilesin ki, ilim mutmain olmuş nefs-i nâtıkanın, müfred ve mürekkeb olsun eşyânın hakikatlerini 
ve maddeden soyulmuş sûretlerini, özüyle, şekliyle, miktarıyla, cevheriyle, zâtıyla tasavvur etmesidir. 
Âlim (bilen) idrak ve tasavvur eden bir kuşatıcıdır. Malum (bilgi) ise kendisinde ilmini nakşettiği 
şeyin kendisidir İlmin şerefi, malumunun kadri kadardır. Âlimin rutbesi de ilmin rutbesincedir. Şüphe 
yok ki, malumatın en üstünü, yücesi, şereflisi, büyüğü Sâni‘ olan, her şeyi icad eden, Hak ve Tek olan 
Allah(‘ı bilmek)tir. Onu bilmek, tevhid ilmi olup, bu ilimlerin en üstünü, yücesi ve kâmilidir. Bu ilim 
zarûrîdir, tüm akıl sâhiplerinin onu tahsil etmesi vâciptir. Nitekim şeriatın Sahibi (sav) şöyle buyurdu: 
İlim tahsîli kadın-erkek her müslümana farzdır. Mu’cemu’l-Evsat, IV, s. 245 (4069); Bu ilmi elde 
etmek için yolculuk yapmak emredilmiştir. (Peygamberimiz) buyurdu ki “İlim Çin’de olsa talep 
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İmdi ǾAlāüddevle-i Simnānį ve İmām Muĥammed-i Ġazzālį (18) ķuddise 

sırruhumā taĥķįķ buyurduķları üzre ĥadįŝ-i şerįfde olan ehl-i necāt ile erbāb-ı tevĥįd-i 

ĥaķįķįden olan evliyāullāh murād olınur ki (19) lā-budd anlar ehl-i sünnet ve 

cemāǾatdendür. Ammā “Fıraķ-ı İslāmiyye yetmiş üçe ĥaśr buyururlduġuna ĥikmet 

nedür?” deyü suǿāl olunduķda erbāb-ı tedķįķ birķaç (20) vech-le bi-ŧarįķi’đ-đarb 

ve’l-ķısme taĥķįķ itmişler. Cümleden biri žāhiren hįç aĥedüñ şekk ü gümānı yoķdur 

ki ŧabaķāt-ı nās bi-ĥasebi siyerehüm eśnāf-ı (21) ŝelāŝeye mütefennindür. Meŝelā 

mülūk ve ehl-i beyǾat ki ħulefādur ve sevķa ki mülūküñ zįr-desti olanlardur. Pes 

eśnāf-ı ŝelāŝe-i mezbūreden her birisi (22) bi-ĥasebi aġrāżihim dört ŧāyife olur. 

Evvelkisi ŧālib-i leźźet, ŝāniyen ŧālib-i şöhret ve ŝervet, ŝāliŝen ŧālib-i riyāset, rābiǾan 

ŧālib-i maĥammedetdür. (23) Pes ŝelāŝe-i meźkūre erbaǾa-i meźkūreye đarb 

olunduķda on iki Ǿaded olur ve ŧavāyif-i iŝnā Ǿaşerden her birisi bi-ĥaseb-i 

meźāhibihim meǿħaź-i ŝelāŝeye mütefennin olurlar (24) ki birisi mekr u ħadįǾa ve 

ikincisi ķahr u ġalebe ve üçincisi resm u sünnetdür. Pes on iki üçe đarb olunduķda 

otuz altı Ǿaded olur ve otuz altıdan (25) her birisi ikiden ħālį degüldür, yā mücāhir 

bi’l-meźheb veyāħud müdācį bi’l-meźhebdür. Pes otuz altı daħı ikiye đarb olunduķda 

āħiret üzerine dünyā iħtiyār (26) eyleyen fıraķ yetmiş iki olur. Ammā firķa-i nāciye 

ki yetmiş üçincidür anlardur ki ķaśd u Ǿazįmetin ŧaleb-i fażįlet içün tecrįd 

eylemişlerdür, fil-ĥaķįķa nāciye cidden (27) ķalįletü’l-Ǿadeddür. Ve daħı  َوقَٖليٌل ِمْن ِعَباِدَى
ُكورُ  1707الشَّ  āyet-i kerįmesini nāciyenüñ ķılletine işāretdür. Ve ĥażret-i ǾAlį kerremallāhe 

vechehu daħı bunlaruñ ķılletinden ħaber (28) virüp والله قلّون عددا والاعظمون قدراً، ا ه ا ه شوقاه الی  كاولئ
1708رویتهم  deyü buyurmışlardur. Ve İmām Muĥammed-i Ġazzālį ķuddise sırruhu’l-Ǿālį 

daħı (29) bir ġayrı vech-le ŧaķsįm idüp buyururlar ki erbāb-ı nažara rūşendur ki 

mecmūǾ-i nās merātib-i ŝelāŝe üzerinedür. Birisi mülūk ve birisi Ǿulemā ve birisi (30) 

daħı Ǿavāmdur. Bunlardan her birinüñ muĥabbet-i cibilliyyeleri dört şeyǿedür. Birisi 

riyāset ve birisi maĥammedet ve birisi daħı ŝervetdür. Pes ŝelāŝe-i mezbūre (31) daħı 

                                                                                                                                     
ediniz.” Şuabu’l-İmân, III, s. 194 (1543); Deylemi, I, s. 78 (236); Keşfü’l-Hafâ, I, s. 138 nr. 397). Bu 
ilmin alimi alimlerin en faziletlisidir. Bundan dolayı Allah onları özel olarak mertebelerin en 
yücesinde zikretmiştir. Azîz olan Allah buyurdu ki: “Allah melekleri ve adaleti ikame eden alimler 
şehadet ederler ki ondan başka ilah yoktur.” Tevhid ilminin uleması kayıtsız şartsız peygamberlerdir, 
sonra evliya gelir, sonra alimler gelir ki onlar da enbiyanın varisleridir sonra sırasıyla onlardan sonra 
gelenler vardır. 
1707 Sebe 34/13: “...Kullarımdan şükredenler pek azdır.” 
1708 İşte vallahi onlar, sayıca azdırlar fakat kıymetleri yücedir. Ah onları görmeye ne de özlem 
duyuyorum! 
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dörde đarb olunduķda on iki Ǿadet olur ve iŝnā Ǿaşerden daħı her birisi maŧlūbuna 

vāśıl olmaz illā üç şey ile vāśıl olur ve eşyāǿ-i ŝelāŝenüñ (32) birisi resm u sünnet ve 

birisi ķahr u ġalebe birisi daħı mekr u ħadįǾadur. Pes iŝnā Ǿaşer daħı üçe đarb 

olunduķda otuz altı Ǿadet olur ve bunlardan (33) daħı her biri ikiden ħālį degüldür, yā 

budur ki iǾtiķād itdügi şeyde mücāhir veyāħud müdācįdür. Pes otuz altı daħı ikiye 

đarb olunduķda yetmiş iki (34) Ǿaded olur ve bunlaruñ her birisi bi-sebebi’l-Ǿalāyıķ 

hāliklerdür. Ve firķa-i nāciye-i vāĥide ħavāś-ı Ǿibādullāhdan olan ehlullāhdur ki 

muħliśler ve Ǿalāyıķ-ı (35) kevneynden ħāliślerdür. Ve erbāb-ı keşf u įķāndan birisi 

daħı bu vech-le taķsįm eylemiş ki ehl-i Ǿālem min vechin on sekiz śınıfdür, zįrā (36) 

mecmūǾ-ı Ǿālem-i külli min Ǿaķli’l-evveli ve’n-nefsi’l-küliyye ve’s-semāvāti’s-sebǾ 

ve’l-Ǿanāśırı’l-erbeǾa ve’l-mevālįdi’l-ŝelāŝe emren ve ħalķan on sekiz Ǿālemdür (37) 

ve on sekiz Ǿālem mülk ve şehādet ve on sekiz Ǿālem daħı melekūt ve ġaybdur. Pes 

1709َسنُٖريِهْم اٰيَاتَِنا فِى اْلاٰفَاِق َوٖفى اَنُْفِسِهْم َحتّٰى َيَتَبيََّن لَُهْم اَنَُّه الَْحقُّ   (38) āyet-i kerįmesi vefķınce āfāķ ve insān-ı 

kebįr iǾtibārıyla otuz altı Ǿaded olur ve enfüs ve insān-ı śaġįre taŧbįķ iǾtibārıyla otuz 

altı Ǿaded daħı (39) ĥāśıl olup cemǾan yetmiş iki Ǿaded Ǿavālim-i külliyye ĥāśıla olur. 

Pes şunlar ki śūreten ve maǾnen Ǿāvālim-i mezbūreye müteǾalliķ ve muķayyed ola, 

bi-ķadri taǾalluķuhu Ĥaķ’dan (40) maĥcūb olur ve Ǿinde’t-taĥķįķ ise her maĥcūb 

hālikdür. Kemā ķįle  المحجوب محبوب سواء کان بحجاب او بالف حجاب و اّن لله سبعین الف حجاب من النّور و الظلمة
1710لو کشفها لاحرقت وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه  ĥadįŝ-i şerįfinde bu maǾnāya işret vardur. Bu 

taķdįrce Ǿinde’t-taĥķįķ nāciye [79b] (1) şol ŧāyife-i Ǿaliyyedür ki cemįǾ-i mevcūdātı 

vücūd-ı vāĥidde müstehlek ve vücūdı vāĥid müşāhede itmekle Ǿavālim-i mezbūre ve 

ĥucüb-i meźkūreden ħalāś olup Ǿibād-ı (2) muħliśįn zümresinden ola ve Ǿibād-ı 

muħliśįn ehl-i tevĥįd-i ĥaķįķį ve ehlullāh ile maǾrūf olan muvaĥĥid-i Ǿārif ve kāmil 

ve mükemmillerdür ki aślā ve ķaŧǾā ve śūreten (3) ve maǾnen bir şey anları Ĥaķ’dan 

maĥcūb itmez. Pes sebeb-i duħūl-i cennet ve nār śūrį ve maǾnevįdür. Sebeb-i žāhirį 

ħod bāhirdür zįrā her dįn ve İslām ki (4) mebniyyün Ǿale’t-tavĥįd olmıya dįn ve 

İslām olmaz. Zįrā İslām-ı žāhirį ĥāśıl olmaz, illā nefy-i ilāhe-i keŝįre ve iŝbāt-ı ilāh-ı 

vāĥid ile olur, kelime-i lā ilāhe (5) illallāh gibi. Ve ķāle teǾālā:  َيَن ِعنْد 1711امُ اللِّٰه اْلِاْسلَ  اِنَّ الّدٖ  

                                                
1709 Fussilet 41/53: “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi 
nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun…” 
1710 Örtülmüş olan ister bir örtüyle örtülsün ister bin örtüyle örtülsün sevilir. Allah’ın 70 bin örtüsü 
vardır bunlar nur ve karanlıktandırlar eğer onları bir kaldırsa kullarından onlara bakanların yüzleri 
yanıverir. 
1711 Âl-i İmrân 3/19: “Şüphesiz Allah katında din İslâm'dır…” 
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ammā bi-ĥasebi’l-bāŧın ve’l-maǾnā tevĥįd-i ĥaķįķį nefy-i vücūdāt-ı keŝįre ve iŝbāt-ı 

vücūd-i vāĥiddür, (6) ke-ķavli’l-Ǿārifi’l-kāmil:  ليس في الوجود سوی الله و اسمائه و صفاته و افعاله فالکّل
1712اس الّدین الالهیهو و به و منه و الیه و هو کلمة التوحید الوجودّی الذی علیه اس   

İmdi müstekşifān-ı esrār-ı tefrįd ve müsteftiĥān-ı envār-ı tecrįd olan erbāb-ı 

tevĥįdüñ ķulūb-ı ŧāhirelerine žāhir ve bāhir ola ki (8) aśĥāb-ı keşf u įķān vaĥdeti 

śūret-i baĥr ile emvācda müşāhede itmişlerdür. Zįrā baĥr śuver-i emvācda mütekeŝŝir 

ve ĥaķįķatde vāĥid olup emvāc daħı (9) śūret-i baĥrda mütteĥid ve śūret-i 

taǾayyünātda mütekeŝŝiredür. YaǾnį filĥaķįķa emvāc ġayr-i mevcūde olup vücūdı bi-

ĥasebi’t-taǾayyünāt ve’t-teşeħħuśāt śuver-i (10) mevciyye ile žāhire olur fe-ammā 

vücūd-ı ĥaķįķįsi baĥrdür, pes ķaçan cevheriyyet-i mā ictimāǾ eyleye baĥr ile taǾrįf 

olunup ism-i baĥr ĥaķįķat-ı māya tesmiye olunur. Ve ammā (11) Ǿinde’l-iftirāķ nuhūr 

ve şuŧūŧ ve Ǿuyūn ve cedāvil ile müsemmā olur. Pes ķaçan Ǿārif  لیس فی الواقع الا البحر والامواج
1713کلها هالکة  dise bu maǾnāyı irāde (12) itmiş olur. Zįrā emvāc filĥaķįķa hāliketün fi’l-

baĥr ve belki her ān ve sāǾat vücūdāt-ı emvāc zāyile olup miŝli veyāħud şibhi įcād 

olunur ve emvācda (13) įcād-ı miŝl olmıyup belki įcād-ı şibhdür. Keźālik maħlūķāt 

daħı Ǿinde müşāhedāti’l-Ǿārifįn emvāc miŝilludur. Zįrā ber-feĥvā-yı  ُكلُّ َشْیء  َهالٌِك اِلَّا َوْجَهُه
اِلَْيِه تُرَْجُعونَ 14) 1714( لَُه الُْحْكُم َو  mecmūǾ-ı ħalķ mevcūdü’n-bi’l-ĥaķķ olup zevāl ve helāk ve 

fenā ve Ǿadem śadedindedür.   1715َبْل ُهْم ٖفى لَبْس  ِمْن َخلْق  َجٖديد  āyet-i kerįmesinde (15) bu 

maǾnāya işāret vardur, añā bināǿen ki baĥr meǾa śuveri’l-emvāc ižhār-ı cedįddedür. 

Keźālik ĥażret-i Ĥaķ ve feyyāż-ı muŧlaķ daħı ( بصورتهم غیر الّصورة الّتی کانت16غیر ما کان او ظهوره )1716  

ħalķ-ı cedįd ižhār itmekdedür. Ke-ķavlihi sübĥānehu ve teǾālā   1717ُكلَّ َيوْم  ُهَو فٖى َشاْن  ve 

kemā ķįle ( مرّتین و لایتجلی فی صورة ولاثنین17سبحان من لا یتجلی فی صورة )1718  ve Ǿinde erbābi’t-taĥķįķ 

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ħalķı įcād itmekde baĥruñ śūret-i emvācda žuhūrundan 

aķreb miŝāl olmaz. (18) Egerçi kim dįde-i baśįreti olmıyanlar bu müşāhededen ġāfil 

ise daħı, şiǾr:  

  وفـى كـل شـئ  لـه ا يـةٌ 

                                                
1712 Varlık içerisinde isimleri sıfatları ve efali ile Allah’tan başka bir şey yoktur. Her şey odur, 
onunladır, ondandır ve onadır. Varlığın kelime-i tevhididir ilahi dinin esası odur. 
1713 Gerçekte olan sadece denizdir, dalgalar yok olur gider. 
1714 Kasas 28/88: “...O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve 
kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.” 
1715 Kaf 50/15: “...Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.” 
1716 Olduğundan başka. Yahut olduğu sûretten başka bir sûret ile ortaya çıktı. 
1717 Rahman 55/29: “...O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.” 
1718 Bir surette iki kez tecelli etmeyen o Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. 
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1719تـدل علـى ا نـه الواحـدُ    
Neŝr: Manŧūķınuñ ĥaķįķat-ı maǾnāsı budur. (19) Pes şāhid-i nesaķ-ı mezbūr 

üzre Ǿārif-i vücūd olursa śūver-i Ǿālemden her bir śūretde tecelliyāt-ı Ĥaķķ’ı 

müşāhede itmiş olur, zįrā baĥr ile emvāc gibi (20) ħalķ ile muǾabber olan śuverden 

her bir śūret Ĥaķķ’uñ mažharıdur. Ve baĥr ve ĥudūŝ ve ķıdem ve vücūb ve imkān ve 

keŝret ve vaĥdet li-ižhāri’l- (21) maǾnā iǾtibārātdur. Kemā ķįle, şiǾr:  

 البحر بحر علی ما کان فی القدم
 ا ّن الحوادث ا مواج و ا نهار

ال تشاکلهاا شک كلا یحجبن  
1720عّمن تشّکل فیها و هی ا ستار  

(22) İmdi mevcūdātuñ küllįsi tenzįh-i zāt-ı muķaddes ve tevĥįd-i vücūd-ı 

muŧalaķa āyāt-ı bāhirātdur, zįrā erbāb-ı feŧānetden her aĥade maǾlūmdur ki (23) 

meŝelā aǾdādda vāĥid iŝneyn olmaz ve iŝneyn yoķdur, illā vāĥidde merreteyndür ve 

ŝelāŝe daħı iŝneyn olmaz ammā vāĥid merātib-i ŝelāŝede mevcūddur ve bilcümle 

bi’n-nisbeti (24) ile’l-Ǿaded cemįǾ-i aǾdād bunuñ gibidür ve bi’n-nisbeti ile’l-ĥurūf 

daħı ism-i elif bi-ĥasebi’l-lafž ve bi-iǾtibāri’l-Ǿaķl elifüñ ġayrı ise min ĥayŝü’l-ĥaķįķa 

elifüñ (25) ġayrı degüldür. Ve ĥarf-i bā daħı egerçi bi-ĥasebi’ś-śūreti elifüñ ġayrıdur 

velākin ke’l-muŧlaķ ve’l-muķayyed meǾa taǾayyün zāyid Ǿaleyhi min ĥayŝü’l-ĥaķįķa 

ġayrı degüldür. (26) Pes cümle ĥurūf daħı bunuñ gibidür ve bi’n-nisbet ile’l-ism ve’l-

müsemmā ism-i źāt içün bi-ĥasebi’l-ĥaķįķa dūnu’l-lafž ħāricde vücūd yoķdur lākin 

(27) min ĥayŝ-i irādeti’l-maǾnį ve’l-ĥaķįķa źātdan ġayrı degüldür. Pes źāt-ı vāĥidi 

hezār ism ve hezār Ǿibārāt ile tesmiye itmek cāyizdür lākin fį tilke’ź-źāt (28) 

taśavvur-i keŝret mümkin degüldür. Zįrā keŝret-i muĥibbįn keŝret-i maĥbūbe delālet 

itmedügi gibi keŝret-i esmā daħı keŝret-i müsemmāya delālet itmez. şiǾr:  

 ِعَباَراتَُنا َشتَّى َو ُحْسنَُك َواِحٌد 
1721َوُكل  ا ِلَى َذاَك الَجَماِل يُِشيرُ  (29)  

                                                
1719 Her şeyde O’nun tek olduğunu gösteren bir delil vardır. 
1720 Ezelde olduğu üzere deniz denizdir, olaylar dalgalar ve nehirlerdir. Meydana gelen şekiller sana 
mani olmasın, orada o şekilleri yapandan, onlar örtülerdir. 
1721 İbarelerimiz farklı farklı, güzelliğin birdir. Herkes bu güzelliğe işaret ediyor. 
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Neŝr: İmdi ulu’l-ebśāra tevehhüm-i tekrār lāyıķ degüldür, zįrā Ǿinde’l-Ǿārifįn 

keŝret-i esmāda tekrār olmıyup belki teźkārdur. şiǾr:  

(30)   ا عد ذكر نعمان ا عد ا ن ذكره
1722ما كررته يتضوع كهوالمس  

Neŝr: Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Esrār-ı tevĥįdde hezār ve hezār maǾānį-i keŝįre 

vardur lākin ižhāra (31) ķudret yoķdur. 1723من لم یذق لم یعرف  Pes bu muķaddime bir 

külliyātdur ki cüzǿiyyāt bundan müstenbiŧdur. İmdi biri iki gören aĥvellerden ve 

Musā ile (32) ǾĮsā’yı muġāyır gören vezįr-i bį-źevķ ķabįlinden olmayup ķalbini 

teǾalluķāt-ı kenveynden güseste ķılup bir ǾĮsį-dem-i müşfiķ ve ŧabįb-i ĥāźıķuñ (33) 

himmet ve Ǿināyeti ile ĥaķįķat üzre olan ehl-i tevĥįdden olup ŧaleb-i ziyādātda 

Ĥaķķ’a teveccüh eyleyesin. Ķāle teǾālā: ( َكَفْرتُْم اِنَّ َعَذاٖبى لََشٖديدٌ 34لَئِْن َشَكْرتُْم لَاَزٖيَدنَّكُْم َولَئِْن )1724  ve 

ķāle ǾAlį rađıyallāhu Ǿanh: (35) تعلّمت من رسول الله صلى الله عليه وسلّم الف باب ففتح لی بکّل باب الف باب 

Pes ĥażret-i ǾAlį kerremallāhe vechehu bu ķavliyle ĥażret-i Faħr-i Kāyināt Ǿaleyhi 

ekmeli’t-taĥiyyātdan aħź-i külliyātına işāret idüp cüzǿiyyātı (36) kendü vicdānıyla 

istinbāŧ eyledügüni beyān buyururlar.  اجعلنا من التّابعین لهما و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و علی اللهم
1725المحبة فانّه المستعان و علیه التکلان و هو یقول الحق و هو یهدی الّسبیل( علی قدم الصدق و 37ا له و اصحابه اجمعین )  

Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu ĥikāyet buyurduġı (38) vezįr-i cehūd 

nūr-ı įmāndan dūr ve ŧarįķ-ı tevĥįdden mehcūr olmaġla ŧāyife-i naśārāyı ıđlāl idüp 

envāǾ-ı belāya uġratdı.  

آست نی در حقیقت  نبیان آین که آختلافات در صورت روش (39)  

Bu beyān-ı laŧįf ve surħ-ı şerįf iħtilāfāt-ı śūretde rūşen (40) olup ĥaķįķatde 

olmaduġın taĥķįķ ider.  

 آو ز یک رنگی عیسی بو ندآشت [508-1]

Ol vezįr-i muķallid-i bį-meşām ĥażret-i ǾĮsā’nuñ yek-rengį-i vaĥdetinden 

(41) rāyiĥa ve źevķ ŧutmadı,  

                                                
1722 Numan’dan tekrar tekrar bahset, onu anmak, kokusu yayılan miske benzer. 
1723 Tatmayan bilmez. 
1724 İbrahim 14/7: “...Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük 
ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” 
1725 Allah’ım bizi o ikisine ve Hz peygamberin ashabına tabi olanlardan eyle, doğruluk ve muhabbet 
üzere olarak, müstean olan ve kendisine tevekkül edilen odur, hakkı söyler ve doğruya eriştirir. 
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    وز مزآج خم عیسی خو ندآشت [508-2]

Ve ĥażret-i ǾĮsā’nuñ mizācı küpünden ħuy ŧutmadı ve Ĥaķ muĥabbetinüñ 

boyasına göñlüni boyamadı, ĥāl ān ki [80a] 

ی صد رنگ آز آ ن خم صفا  جامه [509-1] (1)  

Cāme-i śad-reng ol ħumm-i śafā olan mizāc-ı ǾĮsā’dan, 

 ساده و یک رنگ گشتی چون صبا [509-2]

Śabā gibi sāde ve yek-reng olup (2) reng-i mā-sivādan eŝer ķalmaz idi. 

Ħumm-i ǾĮsā’dan žāhiren murād olunan budur ki erbāb-ı tevārįħ naķl idüp ĥażret-i 

ǾĮsā śabbāġ olmışdur dimişler. (3) Ravżatü’ś-śafā’da bu vech-le mestūrdur ki baǾżılar 

ĥavāriyyūn śabbāġlar idi dirler. Birgün ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhisselām Ĥavāriyyūnuñ 

dükkānına uġrayup (4) aĥkām-ı ilāhį ve kendünüñ nübüvvetine iķrār ve mütābeǾat ve 

inķıyād itmege daǾvet eyledi. Ĥavāriyyūn daħı ĥażret-i ǾĮsā’nuñ śıdķ-ı nübüvvetine 

delālet ider (5) muǾcize istedikde ǾĮsā Ǿaleyhisselām anlaruñ boyayacaķ ŝevblerin 

alup bir küpe bıraķdı ve çıķardıķda herkesüñ esbābı kendü murād itdükleri (6) levn 

ile mülevven olup ĥavāriyyūn muǾcize-i mezbūreyi gördüklerinde ĥażret-i ǾĮsā’ya 

įmān getürdiler. Ve baǾżılar daħı bu vech-le rivāyet iderler ki (7) ĥażret-i ǾĮsā’nuñ 

māderi Meryem Ǿaleyhime’s-selām ǾĮsā Ǿaleyhisselāmı bir śabbāġa şākirdlige virüp 

birgün śabbāġ mühimmātına gidüp ĥażret-i ǾĮsā’ya (8) didi ki “Ĥālā dükkānımızda 

olan ŝiyābuñ her biri ne renkde olacaġına nişān itmişimdür. Ben gelince sen anları 

nişānlu nişānınca boyayasın.” (9) deyü sifāriş idüp gitdikde ǾĮsā Ǿaleyhisselām 

ŝiyābuñ cümlesin bir küpe vażǾ eyledi ve üstādı geldikde “Ŝiyābı didügüm gibi 

eyledüñ mi?” deyüp (10) ǾĮsā Ǿaleyhisselām daħı cümlesin bir küpe vażǾ itdüginden 

ħaber virüp üstādı “Niçün böyle eyledüñ? Anlaruñ aśĥābı her biri bir dürlü reng (11) 

murād itmişler idi.” deyü teng-dil oldı. Pes ĥażret-i ǾĮsā mübārek ellerin küpe śoķup 

ŝevbleri iħrāc itdikde herkesüñ ŝiyābı istedügi (12) levn ile mülevven çıķmaġla 

ĥavāriyyūn ol maĥalde ĥāżır olmaġın ĥażret-i ǾĮsā’ya įmān getürdiler. Ammā bu 

maĥalde cāme-i śad-rengden ( رنگ ی صد  جامه ) murād ümmet-i (13) ǾĮsā’nuñ aħlāķ-ı 

beşeriyyet ile mülevven olan vücūdlarıdur ve ǾĮsā’nuñ ħum-i mizācından murād 

ĥażret-i ǾĮsā’nuñ nübüvvet ve şerįǾatıdur ki ħum-ı (14) şerįǾat-ı ǾĮsā’ya dāħil 

olanlaruñ cāme-i vücūdları iħtilāfāt-ı ŧabįǾatden ħalāś olup nūr-ı tevĥįd ile münśabıġ 
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oldılar dimekdür. Keźālik (15) mürşid-i kāmil daħı ħum-ı mizāc-ı ǾĮsā gibi olup niçe 

biñ ŧālib göñül yüzin yire döşeyüp ŧaraf-ı pįre teveccüh itdikde her birisinüñ ķalbine 

nūr-ı muĥabbetullāh (16) ŧulūǾ eyleyüp ve derūnlarında olan ħavāŧır-ı nefsāniyye ve 

elvān-ı śıfāt-ı beşeriyye mürtefiǾ olup ber-mūceb-i  reng-i (17) 1726َوَمْن اَْحَسُن ِمَن اللِّٰه ِصْبَغةً  

vaĥdet ve śıbġatullāh olan ceźbe-i aĥadiyyet ile maĥv ve fānį ve cümlesi ol nūruñ 

şuǾlesiyle yek-reng olurlar.  

ت یک رنگی کز آو خیزد ملالنیس [510-1]  

(18) Nūr-ı muĥabbetullāh ile ĥāśıl olan tevĥįdüñ yek-rengligi ol yek-renglik 

degüldür ki Ǿāşıķa andan melāl ĥāśıl ola, ke-enne seyr-i śıfātda olanlara cevābdur ki 

(19) neşāŧ-ı ķalb ħod seyr-i maķāmātuñ envāǾıyla ĥāśıl olur, yek-renglikde nevǾan 

melāl yoķ mıdur dirseñiz bu ol yek-renglik degüldür ki ķalbe andan melāl ve Ǿāşıķa 

(20) kelāl ĥāśıl ola.  

 بل مثال ماهی و آ ب زلال [510-2]

Belki ol Ǿālem-i bį-rengį āb-ı zülāldür ve aña müstaġraķ olanlar māhįler gibi 

anuñla ĥayāt ve rāĥat bulurlar. (21) Şerāb-ı Ǿışķdan nūş-ı cān itmeyen ve ħˇāb u 

ħayālde ķalan efsürde-diller ise Ǿuşşāķ-ı ilāhįde olan vecd ve ĥālet ve ceźbe ve 

ĥarāreti gördüklerinde (22) kendüler ol çāşnįden bį-ħaber olmaġla “Dāyimā vecd ve 

dāyimā ceźbe, niçe bir bunlardan ġayrı menzil varılmaz mı? Ve muttaśılen bu ĥālde 

olmaķdan uśanmazlar mı?” (23) diyenlere cevābdur ki “Hįç māhįler deryādan uśanur 

veyā ŧoyarlar mı? Keźālik Ǿuşşāķ-ı ilāhį daħı āb-ı zülāl-i muĥabbet ve deryā-yı lā-

yezāl-i vaĥdetüñ māhįleri (24) olup anlaruñ ĥayāt ve rāĥati vecd u ĥāl ve şūriş-i Ǿışķ-ı 

lā-yezāl iledür.” Pes “Ĥayātından hįç kimse uśanur mi?” dimekdür. Bu ĥālāt-ı 

seniyye (25) erbāb-ı źevķden ġayrınuñ maǾlūmı degüldür. Nažm:  

 منم سیمرغ بحر لامکانی
 که در من جوهرست و جان جانی

 در این بحر سعادت راه دیدم
 درون بحر دل ا گاه دیدم (26)

                                                
1726 Bakara 2/138: “...Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir?...” 
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 تو کشتی دیدی و من عین دریا
 رسیدم در نمود یار یکتا

 ز جمله فانیم وز خویشتن هم
 گذشتم من ز بود جان و تن هم (27)

 تو در دریای ذات من قدم نه
 وجود خویش در عین عدم نه

 تو در دریای ذات من چنانی
1727نهانیدر وی ای مثال قطره (28)  

در خشکی هزآرآن رنگهاستگر چه  [511-1]  

Egerçi kim ķuruluķda hezārān renkler vardur bu daħı sālik-i ġayr-i mecźūba 

(29) cevābdur ki egerçi siz daħı bilā ceźbetin envāǾ-ı seyr idersiz ve mežāhir-i 

esmāda dürlü dürlü renklere boyanursız lākin be-her ĥāl elvān Ǿālem-i śūretde olur 

(30) mādām ki ceźbeye vāśıl olmıyup āteş-i Ǿışķla yanmayasız ve deryā-yı vaĥdete 

ŧalmayasız ķuyūd ve ĥucüb bendinden ve giriftārį-i śūretden ħalāś olmazsız (31) ve 

erbāb-ı Ǿışķ sizüñ reng ve elvānuñıza iǾtibār itmez. Nitekim,  

   وست جنگهاستماهیان رآ با یب [511-2]

Māhįlerüñ yubūset ile cengleri vardur. Keźālik Ǿışķ-ı sübĥānį ile (32) deryā-

yı vaĥdete ġavŧa iden Ǿāşıķlaruñ daħı cengi māhį-veş yubūset iledür. YaǾnį Ǿālem-i 

śūretden ġāyib olup ħuşkį-i keŝretden firār iderler. (33) Ve Ǿışķ-ı Ħudā’dan ġayrısın 

bilmezler ve Ǿışķuñ źerresini kevneyne virmezler. Nažm:  

 در این دریا دری مانند ماهی
خواهیمکه جز ا بی در این دریا   

 درون بحر رو تا راز بینی (34)

                                                
1727 Lamekan denizinin simurgu benim, bende cevher ve canın canı var. Bu saadet denizinde yolu 
gördüm, denizin içinde haberdar gönlü gördüm. Sen gemiyi gördün, ben ise denizin aynısını, eşi 
benzeri olmayan yarin aynına ulaştım. Her şeyden ve kendimden dahi vazgeçtim, candan ve tenden 
bile geçtim. Sen benim zatımın denizine adım at, kendi varlığını yokluğa koy. Sen benim zatımın 
deryasında, gizli bir damla gibisin. (Cevherüzzât) 
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1728حقیقت جوهر جان باز بینی  
Neŝr: gerçi Ǿuşşāķ-i ilāhį māhįye ve vücūd-i muŧlaķ deryāya miŝāl olundı 

(35) lākin  

 کیست ماهی چیست دریا در مثل [512-1]

Meŝelde māhį kimdür ve deryā nedür ki, 

   تا بدآن ماند ملک عز و جل [512-2]

Tā ki melik Ǿazze ve celle aña beñzeye. YaǾnį bu meŝel degül (36) miŝāldür 

ve temŝįl-i żarūrįdür ve illā śafvet-i bįrengį-i vaĥdeti bį-rengį-i derāya ķıyās eyleme, 

zįrā,  

 صد هزآرآن بحر و ماهی در وجود [513-1]

Niçe yüz biñ (37) deryā ve māhį bu Ǿālem-i vücūdda,  

رد پیش آ ن آکرآم و جود [513-2]  سجده آ 

Ol ikrām [ve] cūd śāĥibinüñ dergāh-ı Ǿizzet ve ĥużūr-ı ulūhiyyetinde vech-i 

Ǿubūdiyyetlerin (38) zemįn-i iŧāǾate götürürler, bu maǾnį ĥaźf-i mużāf taķdįri üzre 

virilmişdür veyāħud be-ġayri ĥaźfi’l-mużāf recülün Ǿadlün ( ٌرجٌل عدل) ķabįlinden ol 

(39) Ǿayn-ı ikrām ve cūduñ ĥużūrında sācidįn olurlar dimek ola. imdi [eger] māhį ve 

eger deryā, mine’l-Ǿarşi ile’l-ferş ve mine’s-semāǿi ile’s-semek cemįǾ-i mevcūdāt 

(40) ve cümle-i mükevvenāt ĥaķ subĥanehu ve teǾālā celle şānehu ve Ǿamme 

nevālehunuñ yed-i ķudret ve dest-i meşiyyetinden maķhūr olup istedügüni mažhar-ı 

luŧf ve cemāl (41) ve diledügüni mažhar-ı ķahr u celāl idüp anuñ ĥükmünden ħāric 

bir şey yoķdur. Pes ol pādişāh-ı bį-zevāl ve ħālıķ-ı lā-yezāldur ki kemāl-i fažl ve 

iĥsānından [80b] 

 چند بارآن عطا بارآن شده [514-1](1)

Birķaç ķaŧre bārān-ı Ǿaŧā muteķāŧır olmışdur. Bārān-ı evvel maŧar bārān-ı 

ŝānį yaġıcı maǾnāsınadur.  

                                                
1728 Balık gibi bu denizin içindesin ve bu denizde sudan başka bir şey istemezsin. Sırları ve can 
cevherini görmek için denizin içine dal. (Cevherüzzât) 
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   تا بدآن آ ن بحر در آفشان شده [514-2]

(2) Tā ol birķaç ķaŧarāt-ı bārān-ı Ǿaŧā sebebi ile deryā dürler śaçıcı olmışdur 

veyāħud çend (چند) lafžı taķlįl olmıyup tekŝįr içün olmaķ daħı vechdür ki (3) ne ķadar 

emŧār-ı Ǿaŧā temāŧur itmişdür ki ĥattā baĥr anuñ sebebį ile dür-efşān olmışdur dimek 

ola. Vech-i evvele göre Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā bir celįl (4) ve kerįm pādişāhdur ki 

deryālaruñ dürler śaçduġı anuñ bārān-ı Ǿaŧāsından bir iki ķaŧrenüñ ŝemeresidür 

dimekdür ve ķaŧerātuñ taķlįlinde (5) bārān-ı Ǿaŧānuñ Ǿažamet ve keŝreti murād 

olunur. Vech-i ŝānįye göre deryā dür-efşān olıncıya degin Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālānuñ bārān-ı Ǿaŧāsından (6) aña ne ķadar bārān yaġmışdur ĥattā deryā dür-efşān 

olmaġa müsteǾidd oldı, bunda daħı lā-yenķaŧiǾ Ĥaķ tebārek ve teǾālānuñ eşyāda olan 

(7) terbiyesi murād olunur. Ĥālā yazılacaķ beytde daħı bu iki vech ķābildür.  

 چند خورشید کرم آفروخته [515-1]

Ve iĥsān-ı sübĥānįden bir niçe ħurşįd-i kerem (8) şuǾlelenmiş ve ŧulūǾ 

eylemişdür,  

 تا که آبر و بحر جود آ موخته [515-2]

Tā ki baĥr ve seĥāb cūd ve seħā ve luŧf ve Ǿaŧā ögrenmişdür. YaǾnį bunlarda 

olan menāfiǾ (9) ol cevād ve nāfiǾüñ fażl u Ǿaŧāsından olup seĥāb ve biĥār anuñ yem-

i cūdında yek-ķaŧre ve neyyirāt-ı münįre anuñ şems-i kereminde bir źerredür. (10) 

Pes deryā aña niçe miŝāl olur?  

 پرتو دآنش زده بر خاک و طین [516-1]

Ħāk ve ŧįnüñ üzerine pertev-i Ǿilm-i ilāhį ve Ǿaks-i lemǾa-i nūr-ı ħurşįd-i 

sübĥānį (11) urmış,  

   ی زمین  تا شده دآنه پذیرنده [516-2]

Tā ki zemįn vesāŧat-ı pertev-i nūr-ı Ǿilmullāh ile dāne-peźįrende oldı, 

görmez misin, 

 خاک آمین و هر چه در وی کاشتی [517-1]
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(12) Ħāk emįndür her ne kim zemįnde ekdüñ,  

   خیانت جنس وی بردآشتی  بی [517-2]

Zemįn içinde vażǾ itdügin toħm her ne ise ħıyānet itmeksiz (13) belki meǾa 

ziyādetin   1729ٖفى ُكلِّ ُسْنبَُلة  ِمائَةُ َحبَّة  ol toħmuñ cinsini ķaldırduñ.  

 آین آمانت ز آ ن آمانت یافته ست [518-1]

Zemįn-i emįn bu emāneti ol emānet-i (14) ilāhiyyeden bulmışdur ki,  

   کافتاب عدل بر وی تافته ست [518-2]

Āfitāb-ı Ǿadl anuñ üzerine yıldıramış ve ŧulūǾ itmişdür. YaǾnį ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā (15) zemįne śıfat-ı Ǿadl ile tecellį idüp arż mažhar-ı ism-i Ǿadldür 

dimekdür. Ammā Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ ĥükm-i ħafiyyesinden biri daħı budur 

kim,  

 تا نشان حق نیارد نو بهار [519-1]

(16) Nişāndan murād emr-i bārį ve ism-i Ǿadlüñ zamān-ı āŝārıdur ki zįr-i 

zemįnde mevdiǾa olan ĥubūbātı ižhāra ol zamānda müsteǾidd olur. (17) İmdi tā kim 

nişān-ı Ĥaķ nev-bahārı götürmiye,  

سرها رآ نکرده آ شکار خاک [519-2]  

Ħāk zemįn derūnunda olan envāǾ-ı esrārı āşikār ve ižhār eylemez. (18) 

Ĥaķķā cemįǾ-i mükevvenāt ol ŚāniǾ Perverdigār’uñ ķudret maśnūǾātıdur. SaǾdį:  

 برگ درختان سبز درنظر هوشیار
1730ورقی دفتریست معرفت کردگار هر  

(19) Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ ve dįde-i ķalbi uyanıķ!  ْ1731َسنُٖريِهْم اٰيَاتَِنا فِى اْلاٰفَاِق َوٖفى اَنُْفِسِهم  feĥvā-

yı şerįfi üzre żamįr-i münįre ħafį olmıya ki seĥāb-ı efāża-i (20) gevher-bār ve deryā-

yı envār-ı mevvāc-ı esrār ve maŧlab-ı āfitāb-ı ĥaķįķat-i kirdgār olan himmet-i mürşid-

i kāmilden deryā-yı ķalbe ķaŧarāt-ı bārān-ı Ǿaŧā-yı (21) raĥmet teķāŧur ve emŧār-ı 

esrār-ı velā ve muĥabbet temāŧur idüp ve felek-i sırr-ı sırrından eşiǾǾa-i envār-ı 

                                                
1729 Bakara 2/261: “...her başakta yüz tane bulunan bir tohum…” 
1730 Yeşil ağaçların her bir yaprağı uyanık olanın gözünde Allah’ın marifetini sergileyen bir defterdir 
1731 Fussilet 41/53: “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi 
nefislerinde onlara göstereceğiz…” 
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ceźebāt lemeǾān ve zemįn-i nāsūta eśnāf-ı (22) pertev-i Ǿulūm-i ledünniyāt dıraħşān 

olmaķ gerekdür ki, nažm:  

 سالها خون جگر باید خورد
 خاک ره کحل بصر باید کرد

 بو که از زنده دلی یابی بوی
 به ره زنده دلی ا ری روی1732 (23)

neŝr: mażmūnınca mertebe-i istiǾdāda nāyil olup müsterşid-i śādıķuñ daħı eśdāf-ı 

derūnı dürer-i ġurer-i ĥaķāyıķ ile māl-ā-māl (24) ola ve zemįn-i istiǾdādında vedįǾat 

olan ezhār-ı maǾārif ve eŝmār-ı leŧāyıf žuhūra gele ve ġayrılar daħı andan behre vü 

bār bula. Gülşen-i rāz:  

(25)  

 تن تو ساحل و هستی چو دریاست
 بخارش فیض و باران علم اسماست

 خرد غواص ا ن بحر عظیم است
او را صد جواهر در گلیم است که  

 دل ا مد علم را مانند یک ظرف (26)
 صدف با علم دل صوت است با حرف

 نفس گردد روان چون برق لامع
ها با گوش سامعرسد زو حرف  

 صدف بشکن برون کن در شهوار (27)
 بیفکن پوست مغز نغز بردار

 کتاب حق بخوان از نفس و ا فاق
 مزین شو به اصل جمله اخلاق

 مظاهر چون فتد بر وفق ظاهر (28)
1733نماید عین ا خر در اول می  

                                                
1732 Bir erenin kokusunu alman veya yoluna girebilmen için yıllar yılı üzüntüden ciğerinden kan akıp 
yolların toprağını gözüne sürme etmelisin.  
1733 Senin tenin sâhil gibi, varlık ise deryâ gibidir. Bu denizin buharı feyz, yağmuru ise esmâ ilmidir. 
Akıl, o koca denizin dalgıçıdır ve yüz çeşit inciye ulaşmıştır. Gönül ilim için bir kap gibidir. İnci ilmi 
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1734آ ن جوآدی که جمادی رآ بدآد [520-1]  

Ol vāĥid ve aĥad olan cevād ve kerįm (29) ki bir cemāda virdi,  

 آین خبرها وین آمانت وین سدآد [520-2] (30)

Bu aħbār ve emāneti ve bu sedād ve istiķmeti,  

رآ کند فضلش خبیر هر جمادی [520-1]  

Her bir cemādı (31) anuñ fażl ve Ǿināyeti ħaber-dār ider ki cemįǾ-i ĥālde 

ĥażret-i Ĥaķ ve ĥākim-i muŧlaķuñ fermānına muŧįǾlerdür, ĥāl ān ki cemādātda Ǿaķl u 

temyįz yoĥ-iken (32) girü emre muħālefetleri yoķdur.  

آو ضریرعاقلان رآ کرده قهر  [521-2]  

Ammā Ǿaceb ĥikmet-i ħafiyye-i ilāhiyyedür ki ķahr-ı Ĥaķ Ǿāķilleri kūr ve 

đarįr eylemişdür ki (33) ķuvvet-i Ǿaķliyye ile allāh sübĥānehu ve teǾālānuñ ķahr u 

celālinden ħulāśa mecālleri ve fikr u ferāset ve ĥikmet u riyāżet ile ķażā’-i 

rabbānįden necāta (34) ķudretleri yoķdur. Ĥükemā’-i felāsefe-i kāfirįn ve Ǿuķalā’-i 

müşrikįn gibi ki Ǿaķl u tedbįrde mū-şikāflar iken nefslerini žulmet-i şirk ve küdūret-i 

küfrden (35) nūr-ı įmāna iħrāc idemediler. Āh kim Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ 

esrār-ı bį-ġāye ve ĥikemt-i mā-lā-nihāyesini fehm u idrāk itmege,  

 جان و دل رآ طاقت آ ن جوش نیست [522-1]

Cān u dilüñ ol cūşa ŧāķati ve aña lāyıķ ķudreti yoķdur, pes 

   با که گویم در جهان یک گوش نیست [522-2]

Bu rāz-ı nihānı kime söyleyeyim kim cihānda bir gūş yoķdur. (36) YaǾnį لنادر ا
 vefķınce esrār-ı ilāhiyye istimāǾına müsteǾidd bir gūş yoķdur buyurup nedret کالمعدوم

üzere olmaġla nefy-i küllį itmişlerdür (37) veyāħud “در جهان یک گوش نیست”buyurmaķdan 

murād-ı şerįfleri bu cihāna müteǾalliķ olan gūş-ı gūşt-pāre muŧlaķā esrār-ı ilāhiyye 

fehmine lāyıķ degüldür (38) dimek ola. Bu taķdįrce nefy-i küllį fį nefsi’l-emr olur.  

                                                                                                                                     
gönül sadefinde, sesin içindeki harf misalidir. Nefes, parlayan ışık gibi akar ve ondan çıkan harfler, 
dinleyen kulağa ulaşır. Sadefi kır ve şehvar inciyi çıkart, kabuğu at gitsin ve içindekini al. Nefs ve 
âfâktan Hakk’ın kitabını oku, tüm ahlâkın aslıyla süslen. Mezâhir zâhire uygun düşünce baş, son gibi 
görünür. 
1734 Yazmada: بدید 
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 هر کجا گوشی بد آز وی چشم گشت [523-1]

Her ķanda kim bįr gūş var idi andan çeşm oldı,  

   هر کجا سنگی بد آز وی یشم گشت [523-2] (39)

Her ķanda kim bir seng var idi andan yeşim oldı. YaǾnį her ķanda kim gūş 

mertebesinde bir kimesne var idi (40) tevfįķ-ı rabbānį ve hidāyet-i sübĥānį ile ol 

ruǿyet ve müşāhede śaĥibi oldı. Nitekim ķulaķ olan göz olur dimişlerdür. İmdi 

saǾādet (41) ol kimesneye ki vārid olan esrār-ı ilāhiyyeyi semǾ-i ķabūl ile ıśġā 

eyleye. Lābudd anuñ semǾi Ǿayn olup śāĥib-i źevķ ve ehl-i keşf olur [81a] (1) ve 

ķalbi seng miŝāl olup cevheriyyeti yoġ-iken tecelliyāt-ı rabbāniye ile yeşim miŝāl ve 

āyine-veş mücellā olup cevheriyyet mertebesin bulur, nitekim bir maĥalde (2) daħı 

buyururlar, Meŝnevį:  

 گر تو سنگ صخره و مرمر شوی
   چون به صاحب دل رسی گوهر شوی1735

 کیمیاساز آست چه بود کیمیا [524-1]

Ħudā-yı bį-hemtā sāzende-i kimiyādur, (3) kimiyā ne şeyǿ-i ĥaķįrdür? YaǾnį 

kimiyānuñ teǿŝįri nüĥās ve raśāś miŝillü eşyāyı zer u sįm-i ħāliś eyler. Ammā Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālānuñ Ǿışķ u muĥabbeti (4) bir kibrįt-i aĥmerdür ki kedūrāt-ı 

nefsāniyye ve denes-i ġışş-ı beşeriyye ile vücūdları mess ve niĥās ve raśās 

mertebesinde olan erbāb-ı cehl ve ġaflet (5) ve giriftār-ı küfr u maǾśiyet olan efsürde-

dilleri žulmet-i cehl ü küfrden nūr-ı įmān ve Ǿirfāna iħrāc ve vücūdlarını keŝįf iken 

leŧāfete tebdįl ider. (6) BaǾż-ı esįr-i dünyā olan nā-müsteǾiddler, mıśrāǾ:  اولش شعر است و
1736ا خر کیمیا  mefhūmını 1737لا تحته طایل  ķabįlinden olan kimiyā-yı śūrį ķıyās idüp (7) şeyħ 

arar ŧurmaz yeler, şeyħden maķśūdın suǿāl eyleseñ evliyāullāh kimiyā buyurmış baña 

daħı taǾlįm eylesün deyüp Ǿıyāźan billāh dįn u įmānın (8) dünyāya degüşür, meǾa 

hāźā evliyāǿ-i kirām dil-i ŧālibi dünyādan ve mā fįhā olan Ǿalāyıķdan belki taǾālluķāt-

                                                
1735 Kaya ve mermer taşı bile olsan, gönül sahibine ulaşınca mücevher olursun. T.M. I/729 Y.K.M. 
I/723; 95a. 
1736 Başı şiir sonu ise kimiyadır.  
1737 Onun alında bir fâide yoktur /faydasızdır. 
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ı uħreviyyeden daħı güseste ķılup Ĥaķķ’a (9) taħśįś itmege daǾvet iderken ol 

aĥmaķlar zer ü sįm Ǿāşıķı olup meşāyiħden kimiyā isterler.  

İmdi merdān-ı Ħudā’nuñ mālik olduķları şol (10) kimiyādur kim aña Ǿışķ-ı 

sübĥānį ve ceźbe-i rabbānį dirler. Merd-i ŧālib ħulūś-ı ķalble Ǿatebe-i Ǿaliyyelerine 

yüz sürdükde nažar-ı kimiyā-eŝerlerinden dil-i ŧālibe (11) āteş-i Ǿışķ ve iksįr-i 

ceźbeyi ŧarĥ idüp cümle mā-sivāyı ve būd ve Ǿademin yaķup maĥv idüp zer-i ħāliś 

miŝāl jeng ve kederden pāk u muśaffā ve ķalbi āyįnesi (12) tecelliyāt-ı ilāhiyye ile 

mücellā olur. Ĥaķķā bundan ġayrı kimiyā isteyen devlet-i dāreynden maĥrūm ķalur 

ve ol pādişāh-ı bį-zevāl ve kerįm-i lā-yezālüñ luŧf ve iĥsānı,  

 معجزه بخش آست چه بود سیمیا [524-2] (13)

MuǾcize baġışlayıcıdur simiyānuñ [ne] miķdārı vardur. YaǾnį ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā enbiyāsına muǾcizāt ve evliyāsına (14) kerāmāt iǾŧā idüp 

ħavāriķ-ı Ǿādāt niçe Ǿalāmāt ižhār iderler ve enbiyādan žuhūr iden muǾcizāt ve 

kerāmāt ĥaķįķatdür ammā simiyā śanǾat-ı (15) şuǾbede ve baǾżı ħayālāt 

göstermekdür ki anuñ ĥaķįķatde aślı olmıya. Pes simiyā ile muǾcize ve kerāmetüñ 

münāsebeti vardur ve ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu (16) bį-Ǿışķ ve ceźbe rāh-ı 

ŧarįķate ķadem-nihāde olan bį-źevķlerüñ müşāhede ve maǾrifetlerin simiyāya teşbįh 

etdiklerine bu mıśraǾ-ı şerįfde işāret-i ħafiyye (17) vardur.  

İmdi ey ŧālib-i śādıķ! Eger derūnuñda āteş-i Ǿışķ fürūzān olup ceźbe-i 

ĥaķķānį žāhir oldıysa şükr ve ķıymetin bil ki anuñ şükr ve ŝenāsına kimse ķādir (18) 

degüldür. Nitekim ĥażret-i Mevlānā buyururlar,  

 آین ثنا گفتن ز من ترک ثناست [525-1]

Benden bu ŝenāyı dimek terk-i ŝenādur, kemā ķāle Ǿaleyhisselām:  لا احصی ثنا
1738ك( انت کما اثنیت علی نفس19) كعلی  İmdi benüm ŝenām Ǿacz-i ŝenādur zįrā ki  

  کین دلیل هستی و هستی خطاست [525-2]

Bu ŝenāyı dimek varlıġa delįl ve nişāndur, vücūd ise maĥż ħaŧādur. (20) 

Kemā ķāle Ǿaleyhisselām: 1739ذنب لا یقاس علیه ذنب ا خر كوجود  Pes aśĥāb-ı kemāl ve erbāb-ı 

                                                
1738 Sana bir övgüde bulunmuyorum zira sen kendini övdüğün gibisin. 
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fenānuñ şānı vücūdlarını ifnā ve iǾdām ve vücūd-ı Ĥaķ’da müstehlek olup (21) ĥamd 

u ŝenāyı kendü varlıķlarıyla itmeyüp belki Ĥaķķ’a Ĥaķ’la ŝenā iderler. Nitekim 

Ĥaķįm Senāyį ķuddise surruhu buyururlar, nažm:  

 واجد ذات خود به ذات خود است
صفات خود استذاکر و شاکری  (22)  

 غیر او در میانه واسطه نیست
 ذات را جز صفات رابطه نیست

 که شناسد فنون رحمت او
 که گزارد حقوق نعمت او  (23)

 رحمت او ز حد و عد بیرون
 نعمت او ز حد و عد افزون

 ذکر رحمت یکی ز رحمت او
 شکر نعمت یکی ز نعمت او1740 (24)

Neŝr: İmdi ĥaķįķatde źākir ve meźkūr ve şākir ve meşkūr ol rabb-i ġafūr 

oldıysa,  

 پیش هست آو بباید نیست بود [526-1]

(25) Ol vācibu’l-vücūduñ vücūd-ı muŧlaķı ķatında fānį ve Ǿadem olmaķ 

gerek. Bu maĥalde būd (بود) būden maǾnāsınādur.  

آو کور و کبودچیست هستی پیش  [526-2]  

Anuñ ķatında (26) vücūd nedür? Kūr ve kebūd. YaǾnį vücūd-ı ġayr anuñ 

vücūdı Ǿindinde bį-nefǾ ve bį-maǾnādur. Kūr u kebūd arada ķalmış şeyǿdür. Veyāħud 

vücūd-ı Ĥaķ’dan ġayrı vücūd yoķdur (27) ve andan ġayrı vücūd vardur bilen tįre-dil 

ve kūr-çeşmdür dimekdür. Nitekim kūr u kebūdı kendüleri şerĥ buyururlar.  

 گر نبودی کور آز آو بگدآختی [527-1]

                                                                                                                                     
1739 Senin varlığın bir günahtır ve başka hiçbir günahla kıyas edilemez. 
1740 Kendi zâtını kendi zâtına vâciddir. Zâkirlik de, şâkirlik de kendi sıfatıdır. Ortada ondan gayrı aracı 
yoktur, zâtın sıfâttan başka ilgilisi yoktur. Onun rahmetlerini kim idrâk edip nitemlerine şükredebilir? 
Onun rahmeti sınırlı değil, sayılara sığmaz, nimeti ise sınırları aşar ve tüm sayılardan fazladır. 
Rahmetini zikretmek O’nun kendi rahmetinden, nitmetlerini şükretmek ise yine O’nun bir nitemtidir.  
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(28) Eger ġayrda vücūd gören kūr ve đarįr olmıyaydı ŧalǾat-i āfitāb-i vüvūd-ı 

aĥaviyü’ź-źātuñ tecellįsinden maĥv u nā-būd olaydı ve hestį-i mevhūmı āteş-i Ǿışķla 

(29) pūte-i şevķde eriyeydi. Andan śoñra,  

   گرمی خورشید رآ بشناختی [527-2]

Ħurşįd-i maǾnevį ve mihr-i ĥaķįķįnüñ germiyyet ve ĥarāretin fehm u iźǾān 

ideydi. İmdi (30) nesaķ-ı mezbūr üzre tevĥįd-i ĥaķįķįden ġāfil olup berf-i hestį-i 

mevhūmı eşiǾǾa-i germį-i āfitāb-ı tecellį-i źātdan güdāħte olmayanlaruñ efsürde-dil 

olduķları (31) aǾmā ve bį-baśar olduķlarına delālet eyledi.  

   ور نبودی آو کبود آز تعزیت  [528-1]

Ve eger ol tįre-dillerüñ vücūd-ı mevhūmları taǾziyetden kebūd olmıyaydı, 

yaǾnį (32) cehl u ġafletleri sebebi ile Ĥaķ’dan dūr olduķları māteminden kebūd-pūş-i 

žulmet-i beşeriyye olmıyaydı,  

   ی فسردی همچو یخ آین ناحیتک [528-2]

Bu nāĥiye-i mümkināt buz gibi (33) ķaçan müncemide olurdı. ŞiǾr: 

 له الوجود کله والحکم فیه حکمنا
 فما راینا السوی و ما بدا الّابنا

 و مثل ذا ان کان ذا قد حار فیه عقلنا
1741فکن به اولا تکن فانّه یعیننا (34)  

Nažm:  

اینجاهمه هستی ذات اوست   
 چو خورشید و چو مه پنهان و پیدا

 ازو پیدا نموده ا فرینش
 ز نور اوست پیدایی بینش (35)

 دو عالم در تو پیدا کرد بنگر
 وصالش یافتی از وصل برخور

                                                
1741 Tüm mevcudat onundur, orda hüküm bizim hükmümüzdür. Masivayı görmedik, bizden başkasıyla 
görünür olmadı. Böylesi şeye eğer böyleyse şaşar akıllarımız, onda birinci olan olursun o bize yardım 
eder. 
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 سراسر در تو پیدا میندانی
1742شک این جهان و ا ن جهانیکه بی (36)  

مکر یندر بیان خسارت وزیر در  

Bu mekrde Naśārā’ya eyledi vezįre olan ħasāret ve ziyān beyānındadur.  

 همچو شه نادآن و غافل بد وزیر [529-1] (37)

Pādişāh-ı cehūd gibi vezįr daħı cāhil ve ġāfil idi.  

زد با قدیم ناگزیر  پنجه می [529-2]  

Nā-güzįr, büdd ve lā-büdd gibidür ki lāzım (38) olmıyana güzįr ve lāzım 

olana nā-güzįr dirler. YaǾnį ol vezįr-i ġāfil mümteniǾü’l-müfāraķa ve bi’ż-żarūra 

emri lāzımu’l-iŧāǾa olan ebedį ve ezelį ve ķadįm (39) olan ħālıķ-ı bį-çūna ke-enne 

pençe urdı, zįrā,  َيِن ُكلِّٖه َولَْو َكرِه 1743الُْمْشرُِكونَ  لِيُْظِهَرُه َعَلى الّدٖ  ķavl-i kerįmi üzre ol zamānda dįn-i Ǿįsā 

ĥaķ sübĥānehu (40) ve teǾālānuñ meşiyyet-i irtiżāyiyye ile murād eyledügi dįn idi, 

vezįr-i cehūd ise  ِ1744يُرٖيُدوَن اَْن يُْطِفُؤا نُوَر اللّٰه  feĥvā-yı kerįmi üzre dįn-i ǾĮsā’nuñ (41) taġyįrine 

saǾy eyledügi Ĥaķķ-la pençe urmaķ gibi oldı.  

 با چنان قادر خدآیی آز عدم [530-1]

Ancılayın ķādir-i muŧlaķ bir Ħudā’ya pençe urdı ki Ǿademden [81b] 

  صد چو عالم هست گردآند به دم [530-2] (1)

Bir demde ve bir ān bu Ǿālem gibi yüz Ǿālem vücūda getürür.  

و عالم در نظر پیدآ کندصد چ [531-1]  

Senüñ nažaruñda bu Ǿālem gibi yüz Ǿālem (2) peydā eyler.  

 چون که چشمت رآ به خود بینا کند [531-2]

                                                
1742 Burada olan her şey, ay ve güneş gibi gizli ve aşikar, O’nun zatının varlığıdır. Yaratılış O’ndan 
aşikar olmuş ve göz, nurunu O’ndan alır. İki âlemi sende yarattı, bak gör. Visaline ulaştıysan visalin 
tadını çıkar. Bu cihan ve öte cihan sensin, hepsi sende aşikardır ancak sen bilmiyorsun.  
1743 Tevbe 9/33 “...bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.” 
1744 Tevbe 9/32 “...Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar.” 
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Çün ki senüñ gözüñi kendüsiyle görici eyleye yaǾnį 1745و بی یبصر و بی یسمع  

feĥvāsınca çün ki senüñ dįde-i Ǿibret (3) ve baśar-ı baśįretüñ Ĥaķķ-la görici ve Ħudā-

bįn ola, her nažarda bunuñ gibi yüz Ǿālem įcād ider dimekdür. Ey Ħudā-bįn olmıyan 

çeşm-i žāhir-bįn!  

بنی آست  گر جهان پیشت بزرگ و بی [532-1]  

(4) Eger cihān senüñ pįş-ı nažaruñda Ǿažįm ve bį-pāyān ve bį-nihāyet ve 

girāndur, ammā,  

  دآن که نیست  پیش قدرت ذره آی می [532-2]

Ol śāniǾ ve ķādir-i muŧlaķuñ ķudreti (5) ķatında miķdārı yoķ bir źerre bil ki 

ĥaķįķatde miķdār-ı źerre daħı degüldür, belki Ǿadem meŝābesindedür. Nažm:  

 تعالی الله زهی ذات و صفاتت
غير ذاتت که کی باشد صفاتت  

 تویی صانع توئی جان و تویی حق (6)
 تویی در هر دو عالم نور مطلق

 خبر او یافت در ذرات اینجا
1746که رجعت کرد سوی ذات اینجا (7)  

 آین جهان خود حبس جانهای شماست [533-1]

Bu cihān ħod sizüñ cānlarınızuñ ĥabsidür,  

 هین روید آ ن سو که صحرآی شماست [533-2]

(8) İmdi āgāh olıñuz, ol cānibe gidiñüz ki sizüñ teferrücgāh-ı vesįǾ ve śaĥrā-

yı menįǾüñizdür. YaǾnį bu cihān-ı teng u fānį ve maĥbes-i cesed-i žulmānįde esįr-i 

ŧabįǾat (9) olmayup  ً1747اَرُْض اللِّٰه َواِسَعة  ķavl-i kerįmi ile vaśf buyurılan ve mecmaǾ-ı enbiyā 

                                                
1745 Benimle görür, benimle duyar. 
1746 Ne güzel zâtın ve sıfatların vardır! Senin zâtın sıfatlarından hiç ayrı olur mu? Hak sensin, can 
sensin ve yaradan sensin; iki âlemin mutlak nuru sensin. Burada, zerreler arasında, haberdar olan zâta 
doğru ricat edendir. 
1747 Nisa 4/97: “...Allah'ın arzı geniş…” 
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ve evliyā ve maĥşer-i aśfiyā ve etķıyā olan feżā-yı ĥaķįķate taĥrįk-i (10) perr u bāl 

idiñiz. Beyt:  

 چه دیدی باز بین از رنج دنیی
 که خواهی رفت ا خر سوی عقبی1748

حد آست  آین جهان محدود و آ ن خود بی [534-1]  

Bu cihān-ı śūret ve Ǿālem-i (11) mülk ve şehādet maĥdūd ve ol cihān-ı 

melekūt ve Ǿālem-i vaĥdet ħod bį-nihāyet ve bį-ĥaddur.  

 نقش و صورت پیش آ ن معنی سد آست [534-2]

Ve bu naķş u śūret (12) ve śıfāt-ı beşeriyyet Ǿālem-i maǾnānuñ ķatında 

māniǾ-i vuślat ve ĥicāb ve seddür.  

 حجاب یار اینجا صورت تست
ان ُچستاگر باشی چو مردان جه  

 تو برداری حجاب و ترک گویی (13)
 ازین معنی چو نادانان چه گویی

 تو هستی او ولی صورت حجابست
 ز صورت جمله اعداد و حسابست

 اگر یک ذرّه ماندستی بصورت (14)
 کجا باشد به نزدیکش حضورت

 دلت را محو کن تا جان شود پاک
 نماند این نمود ا ب با خاک

مردان حضورت ا نگهی باشد چو (15)  
1749که بیرون ا یی از صورت بدینسان  

                                                
1748 İşin nihayetinde ahirete doğru gideceksin, dünya hüznünden ne kazandın, bir bak.  
1749 Burada Yar’in hicabı senin sûretindir. Sen cihandaki erler misâli çevik olursan eğer hicabı kaldırır 
(sûreti) terk edersin ve aptallar gibi sûrete takılıp kalmazsın. Sen aslında O’sun ve sûret hicaptır. 
Rakamlar ve sayılar sûret yüüznden vardır. Sûretinden bir zerre bile kaldıysa, sen O’nun huzuruna 
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Neŝr: Pes bu Ǿālem-i kevn ve fesāda teǾalluķ ve teǾaşşuķ idenler Ǿālem-i 

vaĥdet ve beķāda (16) olan devlet-i ebedį ve saǾādet-i sermedįden maĥrūm olurlar ve 

Ǿālem-i beķā ve vaĥdet ile āşinā olup vücūd-ı vehmįlerin vücūd-ı Ĥaķ’da ifnā (17) ve 

kevneynden ķaŧǾ-ı Ǿalāķa idenler iki cihān pādişāhı olup te’įdāt-ı ilāhiyye ile bu 

cihān-ı śūrįde olan Ǿālemiyāna taśarruf ķılur ve Ǿālem-i (18) emr u ħalķ aña müseħħar 

olur. Bu ħod mesmūǾuñ olmışdur ki,  

عون رآی فر   صد هزآرآن نیزه [535-1]  

FirǾavn’uñ śad-hezārān nįzesini, yaǾnį Ǿasker-i firǾavnda (19) olan niçe yüz 

biñ nįze-dārları,  

 در شکست آز موسیی با یک عصا [535-2]

ǾĀlem-i vaĥdetüñ ehli olan bir mūsā’dan bir Ǿaśā ile maġlūb ve şikest 

eyledi. (20) Keźālik tecelliyāt-ı ilāhiyye ile ifnāǿ-i vücūd idüp mertebe-i melekiyyet 

ve Ǿālem-i vaĥdetde müstaķırr olan merd-i ħudā daħı nefs-i FirǾavn’uñ hezār u hezār 

(21) Ǿasākir-i nįze-dār ve śıfāt-ı rediyyesine mūsā-yı rūĥı Ǿaśā-yı ķuvvet-i ķudsiyye 

ile ġalebe idüp cemįǾ-i iķtiżāsını ķahr ve şikest ider.  

 صد هزآرآن طب جالینوس بود [536-1]

(22) Ve bu Ǿālem-i süflį ehlinden olan Cālįnūs’uñ śad-hezārān ŧıbbı var idi 

ve Cālįnūs mānendi niçe biñ eŧibbā daħı var idi velākin,  

 پیش عیسی و دمش آفسوس بود [536-2] (23)

Ol Ǿālem-i Ǿulvįnüñ ehlinden olan ǾĮsā Ǿaleyhisselāmuñ ĥużūrında ve nefes-i 

şerįf ve nuŧķ-ı laŧįfinüñ ķatında (24) cümlesinüñ fenn-i ŧabābetleri efsūs ve beyhūde 

oldı. Zįrā ǾĮsā’dan ibrā-yı ekme ve abraś ve nefes-i rūĥ-efzālarından iĥyā’-i mevtā 

olup ŧabābetde (25) ĥāźıķ olanlar bu muǾcizāt-ı bāhirātı müşāhede ķılup ve fenn-i 

ŧabābet ve terkįb ve maǾācįn ile bu maķūle ĥālāte hergiz kendülerde ķudret yoġ-

idügün (26) bilüp dem-beste ķaldılar. Keźālik Cālįnūs-ı Ǿaķl-i maǾāş daħı kendüde 

envāǾ-i fünūn ve Ǿulūm vardur žann idüp lākin maraż-ı nefsüñ Ǿilācında (27) Ǿāciz 

                                                                                                                                     
erişemezsin. Gönlünü mahvet ki can temizlensin ve su topraktan ayrılsın. Bu şekilde sûretten arındığın 
zaman erler gibi O’nun huzuruna varırsın. 
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ķalup ve rūĥ nefis elinde ĥükmünden maǾzūl olup meyyit mertebesine varmış iken 

ǾĮsį-dem olan mürşid-i kāmilüñ nefesiñden ve nažar-ı pākinden (28) dil-i ŧālibde 

pertev-i nūr-ı muĥabbetullāha Ǿaks itdikde nefs mānend-i abraś olan emmārelik 

śıfatından ħalāś olup ve göñül gözi ekmehlikden necāt bulup (29) ve meyyit 

meŝābesinde olan rūĥ ĥayāt-ı ebedį bulup ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ bu ķudret ve 

Ǿažamet ve pįr-i ŧarįķatden bu kerāmetüñ žuhūrına Ǿacebe ķalup (30) kendünüñ 

muķaddemen olan rāy ve tedbįrleri Ǿışķ-ı ilāhį ĥużūrında efsūs ve beyhūde olur. 

ǾAŧŧār:  

 چو عیسی گر شوی نور علی نور
 تو روح اللّه شوی تا نفخه صور (31)

 چو روح اللّه شوی جانبخش مرده
 برافکن از نمود ذات پرده

 چو روح اللّه مرده زنده گردان
را با ملک کل زنده گردانفلک  (32)  

 تو عیسی در درون داری حقیقت
 ولیکن باز ماندی در طبیعت

 چو روح اللّه باش اندر طریقت
 حذر کن از پلیدّی طبیعت (33)

 محیط مرکز جانهاست احمد
دو عالم بُد مؤیّد که او را در  

 سر و جانم فدای روی او باد
 همیشه روی من در سوی او باد (34)

نجا واصلم اودر ا خر کرد ای  
1750همه مقصود کلّی حاصلم او  

                                                
1750 İsâ gibi nûr üzere nûr olursan, sûr üflenene kadar sen de Ruhull olursun. Ruhullâh gibi ölüyü 
diriltirsin ve zâtın görüntüsünden perdeyi atarsın. Ruhullâh gibi ölüyü dirilt; feleği, meleği ve her şeyi 
diri kıl. Hakîkatte senin içinde İsâ vardır ancak tabîatte bundan geri kaldın ve habersizsin. Tarîkatte 
Ruhull gibi ol, tabîatin kirliliğinden uzak dur. Ahmet, canlar muhîtinin merkezidir ki onu iki âlemde 
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 صد هزآرآن دفتر آشعار بود [537-1]

(35) Śad-hezārān defter-i eşǾār var idi ve fuśaĥādan her birisi belāġat-ı şiǾr 

ile tefāħur iderler idi, velākin,  

 پیش حرف آمّی آش آ ن عار بود [537-2]

Noķŧa ki ħāne-i devlet (36) ve ħāne-i pür-noķŧa-i raĥmet śaĥrā-yı nāzıñ serv-

i ħırāmı ve deryā-yı rāzıñ gevher-i ħāśśı, ħatm-i rusül, muķtedā-yı küll, ĥażret-i Faħr-

i Kāyināt, Ǿaleyhi ekmeli’t-taĥiyyātuñ (37) ümmįligi ĥarfinüñ öñünde Ǿumūmen 

defter-i eşǾār-i Ǿayb ve Ǿār oldı, yaǾnį vaĥy-i Cibrįl ile güftār-ı dürer-bār-ı 

nübüvvetden śudūr iden Ķurǿān-ı Ǿažįmü’ş-şānuñ (38) kemāl-i belāġat ve feśāĥat-i 

muǾciz-nižāmı ķatında şuǾārānuñ cümlesi ħacil ve Ǿāŧıl ve sebǾa-i muǾallaķaya 

ittikleri raġbetleri bāŧıl oldı. YaǾnį (39) biǾŝet-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve 

sellemüñ zamān-ı saǾādet-encāmlarında büleġā-yı ǾArab’dan çoķ şuǾarā var idi. 

İçlerinden yedi sāyirüñ ķalįletü’l-lafža (40) ve keŝįretü’l-maǾnā mertebe-i teĥaddįde 

olan şiǾrlerini bāb-ı Mekke’ye taǾlįķ ve āvįħte ķılup mā-beynlerinde mübāhāt iderler 

idi. Pes Ĥaķ sübĥānehu (41) ve teǾālā ħātemü’n-nebįyyįn ve raĥmeten li’l-Ǿālemįn, 

ĥabįb-i Ħudā, ĥażret-i Muĥammedini’l-Muśŧafā śallāllāhu Ǿaleyhi ve sellemi Ǿāmme-

i nāsıñ ħuśūśan ki büleġā-yı AǾrābuñ [82a] (1) daǾvetine mebǾūŝ ķılup kelām-ı 

ķadįm-i muǾciz-nižām-ı sübĥānį ve kitāb-ı kerįm-i rabbānį nāzil olduķda ĥāşā Ebū 

Cehl-i laǾįn ve aña mānend niçe muǾānidįn bu şiǾrdür (2) ve eśāŧįrü’l-evvelįndür ve 

bunı Muĥammed kendü kendüden tekellüm ider didiklerinde Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾālā āyet-i kerįme inzāl idüp (  اِْن ُكْنتُْم ٖفى َرْيب ا نَزَّلَْنا َعلٰى َعْبِدنَا فَاْتُوا بُِسوَرة  ِمْن ِمثْلِهٖ 3َو 1751( ِممَّ  ķavl-i 

kerįmi ile küffār-ı Mekke’nüñ büleġāsına Ǿitāb-ı ilāhį buyurılup “Bizüm Ǿabd-i 

ħāśu’l-ħāś ve resūlümüze (4) tenzįl ve vaĥy itdügimüz kelām-ı Ǿizzetimizde reyb ve 

gümānda iseñiz Ķurǿān-ı Ǿažįmü’ş-şānda olan śuver-i ķaśįreden anuñ miŝillü bir sūre 

getüriñiz.” deyü (5) Ķurǿān-ı Ǿažįmü’ş-şān gibi bir āyet-i ķaśįre ve belki bir şeyǿ 

getüremeyeceklerini Ǿalā vechi’t-taķrįǾ beyān buyurup  َ1752لَُكْم فِى الِْقَصاِص َحٰيوةٌ و  (6) ve daħı  َيا

                                                                                                                                     
müeyyid idi. Başım ve canım onun yüzüne kurban olsun ve benim hep ona dönük olsun. O beni 
sonunda vuslata eriştirdi, benim her şeyim ve elde ettiğim odur.  
1751 Bakara 2/23: “Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, 
haydin onun benzeri bir sûre getirin…” 
1752 Bakara 2/179: “Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır…” 
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1753اَرُْض اْبَلٖعى َماَءِك َوَيا َسَماءُ اَقْلِٖعى  ve sāyir-i āyāt-ı Ķurǿāniyye şuǾarā-yı mezbūrenüñ 

mesmūǾları olmaġla Ķurǿān-ı Ǿažįmü’ş-şāna miŝl u mānend olmıyup (7) belāġat ve 

feśāĥatde derece-i aǾlā ve ġāyet-i iǾcāzda olduġı ažher mine’ş-şems olmaġla kelām-ı 

maħlūķ kelām-ı Ħālıķ’a nažįr olmaduġın bilüp her biri (8) muħtefį oldılar ve şeb-i 

tārįkde bāb-ı KaǾbeye gelüp sebǾa-i muǾallaķa nāmında olan eşǾārı sirķa ve nā-būd 

itdiler. Ve baǾżı müfessirįn “min miŝlihi”de (9) olan żamįri sibāķında olan Ǿabde 

ircāǾ idüp yaǾnį “Ĥabįbim Muĥammedini’l-Muśŧafā Ǿaleyhi min śalevātullāhi’l-evfā 

muǾallim ve muǾallim-ħāneye varmayup üstāddan (10) bir ĥarf oķumayup yazmayup 

benüm āyāt-ı münzelemi size teblįġ ve ķırāǿat itdikde maĥż Ǿinādıñızdan kendü 

vicdānından söyler deyüp iftirā idersiz. (11) Eger şekk ü şübheñiz var ise üstāda 

varmamış ve oķıyup yazmamış Muĥammed Ǿaleyhisselām miŝillü bir kimesneden 

bunuñ miŝillü bir sūre getürüñüz, meǾa hāźā (12) ne ĥabįbim Muĥammed miŝillü bir 

Ǿabd-i mükerrem ħalķ itmişimdür ve ne kelāmım miŝillü kelām vardur.” deyü 

buyurılup küffār-ı Mekke mebhūt oldılar. Pes nebįyyü’l-ümmį ile mülaķķab (13) ve 

tavśįf olunmaġa bāǾiŝ bu maǾnā olup ve daħı 1754ِب َوِعنَدُه اُمُّ الِْكَتا  āyet-i kerįmesinde olan 

“ümm” ile Ĥażret murād buyurılup (14) ve “ümm” aśıl maǾnāsına olmaġla ĥażret-i 

Faħr-i ǾĀlem Ǿaleyhisselām daħı ber-mūceb-i 1755اّول ما خلق الله روحی  cemįǾ-i ervāĥ ve 

cümle mükevvenātuñ aślı olmaġın (15) ümmį deyü vaśf olundılar, nitekim Mevlānā 

Cāmį raĥmetullāh Ǿaleyh Subĥa’da buyururlar: nažm:  

 سلک هستی چو درا ید به شمار
 وی بود اول فکر ا خر کار

 صورتش گر چه ز ا دم زاده (16)
 معنیش اصل وجود افتاده

 روشن است این بر هر فرزانه
 که ز هم زاد درخت و دانه

 قبله بنده و ا زاد وی است (17)
ایجاد وی استعلت غایی   

                                                
1753 Hud 11/44: “...Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu…” 
1754 Ra’d 13/39: Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun yanındadır. 
1755 Allah’ın il yarattığı şey ruhumdur. 
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 کرد بر خوان نبوت یک شب
 دعوت گرسنه چشمان عرب

 قرص مه را پی یک مشت لئیم (18)
 به سر انگشت کرم کرد دو نیم

 نیست زین هیچ عجب تر عجبی
 که نسودند به ا ن قرص لبی

 به قلم گر نرسید انگشتش (19)
 بود لوح و قلم اندر مشتش

 بود روحش قلم صنع ازل
خلل گر قلم نیست قلمزن چه  

 از سواد و خط اگر دیده ببست (20)
 به کمالش نرسد هیچ شکست

 نور بود او و خط تیره ظلم
1756نشود نور و ظلم جمع به هم  

(21) İmdi cihān-ı beķā ve Ǿālem-i liķā ehlinüñ her ĥāl ile bu cihān-ı fenā ve 

Ǿālem-i hebā ehline ġālib olduķları bu ķadar ĥucec-i ķāŧıǾa ve berāhįn-i sāŧiǾa ile 

iŝbāt (22) olunduķdan śoñra,  

 با چنین غالب خدآوندی کسی [538-1]

Buncılayın ġālib bir ħudāvendüñ muķābelesine yaǾnį ĥużūrında bir kimesne,  

    چون نمیرد گر نباشد آو خسی [538-2]

                                                
1756 Varlığın düzeni sayılmaya başlasa, ilk akla gelen o olur ve sayımı en son biten de o olur. Sûreti 
insandan doğmuş gibi olsa da mânâda varlığın aslıdır. Her ferzâne ve düşünen insân bilir ki ağaç 
tohumdan, tohum ise ağaçtandır. O, hür ve köle olanın kıblesidir, yaradılışın nihai sebebi odur. O, bir 
gece aç gözlü Arapları peygamberlik sonrasına davet etti. Bir avuç leim için dolunayı parmağının 
ucuyla ikiye böldü ancak en çok şaşılacak şey, onlar hiç bu sofradan faydalanmadılar. Eli kalem 
tutmasa da hem kalem hem defter onun avucundaydı. Onun ruhu yaradılış kalemiydi. Kalemin 
kalemzen olmaması sorun teşkil eder mi? Hat ve karalamaya gözünü kapatsa da onun kemalini hiç 
etkilemez. O ışıktı, siyah hatlar ise karanlık; ışık ve karanlık bir araya toplanmaz.  
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(23) Niçün ölmiye eger ol kimesne ziyāde denį olmıya. Pes denį ve esfel 

olmasa ifnā-yı vücūd idüp ĥayāt-ı ŧayyibe-i ebediyye ile bāķį ve sermedį olurdı (24) 

egerçi dūn ve ħasįs olanlar kendü Ǿaķl ve cūdlarına ŧayandı lākin,  

 بس دل چون کوه رآ آنگیخت آو [539-1]

Źü’l-ķuvveti’l-metįn olan ħudāy-ı bį-çūn (25) ĥabl-i Ǿažįm gibi ķavį çoķ 

ķalb ķopardı, yaǾnį Ǿaķl u pindār ve fenn-i bisyār ile kūh-veş ķuvvetdār olan çoķ dil-i 

berķarārı yerinden ķalǾ ve ķamǾ (26) idüp ķażā-yı ilāhį ve pençe-i ķahr u celāl-i 

sulŧānįden ħalāś olamadı ve žulmet-i küfrde đāllįn ve tįh-i enāniyetde hālikįn oldı.  

 مرغ زیرک با دو پا آ ویخت آو [539-2] (27)

Ol Ĥayy ve Bįnā ve Ķādir ve Tüvānā murġ-ı zįreki iki ayaġıyla aśdı, yaǾnį 

Ǿaķl ve idrāk ve fehm-i derrākine iǾtimād eyleyen (28) niçe müdebbirlerüñ murġ-ı 

zįreklerinüñ iki ayaġını aħź ve ķayd ve dām-ı ķahrına bend itdi. İmdi ey ŧālib-i fevz 

ve felāĥ!  

 فهم و خاطر تیز کردن نیست رآه [540-1]

(29) Fehm u ħāŧıra iǾtimād eylemek ŧarįķ-ı necāt olmaz zįrā,  

   نگیرد فضل شاه  جز شکسته می [540-2]

Ol pādişāh-ı üns ve cānuñ fażl u iĥsānı şikeste (30) ve münkesirden ġayrıyı 

ŧuŧmaz ve dergāh-ı Ǿizzetinde ķalbi śınıķlardan ġayrısın ķabūl itmez. Kemā verede 

fi’l-ĥadįŝi’l-ķudsį: 1757انا عندالمنکسرة قلوبهم  Mevlānā Cāmį fermāyed:  

 ای ز اندوه تو پر خون دل ما (31)
 دمبدم از تو دگرگون دل ما

 دل ما در رهت افتاده پریست
 که بر او باد هوا را گذریست

 وای ما گر تو قرارش ندهی (32)
کارش ندهی بهر خود میل به  

                                                
1757 Ben kalpleri kırılmış olanlardayım. 
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 بر در خود ندهی تسکینش
1758حرف تمکین نکنی تلقینش  

(33) Bu ħod muķarrerdur ki Ǿaķl ve idrāk ve fehm ve pindārına iǾtimād 

idenlerüñ ekŝeri güm-geşte-i rāh-ı hidāyet olmışlardur, nitekim ĥażret-i Mevlānā 

ķuddise rūĥuhu buyururlar,  

گنج آ گنان کنج کاوآی بسا  [541-1] (34)  

Bu mıśraǾda olan “kāv” kāf-ı ǾArabį-ile telaffuž olunup bucaķ ķazıcı dimek 

olur. “Kāvįden” lafžından ism-i fāyildür. Veyāħud ākinān maġara maǾnāsınadur, 

yaǾnį “ķatı çoķ ħazįne maġaralarınuñ bucaġın ķazıcı” dimekdür. (35) Ĥāśıl-ı maǾnā 

ey çoķ ħazįne ŧoldurıcı ve bucaķ ķazıcı kimesneler,  

 کان خیال آندیش رآ شد ریش گاو [541-2]

Ol ħayāl-endįş olan vezįr-i pür-tezvįre (36) gāv śaķalı oldı. İstiǾmāl-i ehl-i 

Fürs’de bir denį ve nādān kimesneye tebaǾiyyet eyleyen şaħśa rįş-ı gāv dirler. Pes 

mefhūm-ı beyt-i şerįf budur ki (37) ey ķatı çoķ cemǾ-i emvāl idüp ħazįneler defǾ iden 

aĥmaķlar! Ve kendü Ǿaķl ve pindārı ile envāǾ-ı Ǿulūm-ı felsefe cemǾ idüp ve künc-ı 

taśavvurātın (38) dāsmān-ı fikr ile ķazup kenz-ı ķalbinde mefhūm-ı ŧaśavvurāt 

memlū iden sefįhler! Dünyā-yı denįye ve nefs-i ħasįse tābiǾ olup ŧabįǾat masħarası 

olmışlardur (39) ve keşf u şuhūd ile medāric-i iǾtilā-yı melekūte irtiķā ile cümle 

mükevvenāta baş mertebesinde olacaķ iken dünyā-yı denįye göñül virmekle baķaruñ 

ķuyruġı (40) menzilesinde Ǿālem-i esfelde pā-beste-i āb u Ǿalef olmışlardur dimek 

olur. İmdi ey müstemiǾ-i mütenebbih! Sen zübde-i kevn ve Ǿumde-i kār iken,  

 گاو که بود تا تو ریش آو شوی [542-1] (41)

Gāv kim ola kim sen aña rįş olasın, yaǾnį baķar-ı dünyā ve gāv-ı ŧabįǾate 

tābiǾ olasın.  

 خاک چه بود تا حشیش آو شوی [542-2]

                                                
1758 Ey bizim gönlümüz senin hüznünle dolu olan! Bizim gönlümüz anbean senin yüzünden 
dönüşümde. Bizim gönlümüz senin yoluna düşmüş ve rüzgara maruz kalan bir tüydür. Sen onu 
kormazsan, kendine yönlendirmezsen, kapında avutmazsan ve itâat etmeyi ona talkın etmezsen vay 
halimize! 
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[82b] (1) Ħāk ne şeyǿ-i ĥaķįrdür ki sen anuñ ĥaşįşi olasın ve sen zübde-i 

mükevvenāt ve ħulāśa-i mevcūdāt olup cemįǾ-ı maśnūǾāt senüñ vesāŧatüñ ile (2) 

maķśūd-ı aślį ve maǾād-ı ĥaķįķįlerine vāśıl olmaġa ŧālibler olup senüñ şānuña  ُهَو الَّٖذى
1759َخَلَق لَُكْم َما فِى اْلاَرِْض َجٖميًعا  ķavl-i kerįmi buyururlmış iken (3) vaŧan-ı aślį olan Ǿālem-i 

ceberūt ve melekūtı terk idüp Ǿālem-i süflįde olan ħāk-ı esfelüñ maġlūbı ve anuñ 

maĥkūmı olasın? Mevlānā Cāmį fermāyed:  

 عام را خود، ز شام تا به سحر (4)
 نیست جز خورد و خواب، فکر دگر

 صلح و جنگش، برای این باشد
 نام و ننگش، برای این باشد

 سخن از دخل و خرج، راند و بس (5)
 شهوت بطن و فرج داند و بس

 همتش، نگذرد ز فرج و گلو
ند از امر، فانکحوا و کلوادا  

 پوست ا مد نصیب اهل حجاب (6)
1760مغزها بهره اولواالالباب  

İmdi eşref-i mümkināt olan insāna nefs ve ŧabįǾate firifte olup (7) Ǿālem-i 

süflįye meyl itmek mesħ-ı maǾnevį olduġı muķarrerdür, nitekim buyururlar:  

شد روی زردچون زنی آز کار بد  [543-1]  

Çün ki bir Ǿavret fiǾl-i bedden rūy-zerd (8) oldı ve buǾd-i ħacāletde ķaldı,  

 مسخ کرد آو رآ خدآ و زهره کرد [543-2]

Ħudā-yı muteǾāl anuñ śūretini mesħ eyledi ve Zühre’ye tebdįl itdi.  

                                                
1759 Bakara 2/29: “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi 
gök hâlinde düzenleyendir…” 
1760 Avamın geceden sabaha kadar uyku ve yemekten başka düşüncesi yoktur. Onların kavgası ve 
barışı, ünü ve utancı bu ikisi için olur. Kazandığı ve harcadıkları paradan konuşur ve sadece cinsel 
şehvetten anlarlar. Onların çabası ve gayreti yemek yemek ve cinsel güdüler yönündedir, Allah’ın 
emrinden “evleniniz ve yiyiniz” dışında başka bir şey anlamazlar. Hicap ehlinin nasibi kabuktur, 
çekirdekler ise ululelbabın nasibi olur. 
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 عورتی رآ زهره کردن مسخ بود [544-1]

(9) Bir Ǿavreti Zühre eylemek mesħ oldı,  

 خاک و گل گشتن نه مسخ آست آی عنود [544-2]

Ħāk u gil olmaķ mesħ degil midür ey Ǿanūd? Zühre, Hārūt ve Mārūt’ı (10) 

iđlāl eyleyen Ǿavretüñ ismidür. Erbāb-ı tefsįr bu bābda iħtilāf idüp  َوَما اُنْزَِل َعَلى الَْمَلَكْيِن بَِبابَِل
1761ُروتَ َهاُروَت َوَما  āyet-i kerįmesinüñ (11) tefsįrinde her biri bir vech beyān eylemişler ve 

bu āyet-i kerįmenüñ mā-ķabli ( َياٖطيَن َياٖطيُن َعلٰى ُملِْك ُسَلْيمَٰن َوَما َكَفَر ُسَلْيمُٰن َولِٰكنَّ الشَّ ( َكَفُروا 12َواتََّبُعوا َما تَتْلُوا الشَّ
ْحرَ  يَُعلُِّموَن النَّاسَ  السِّ  ķavl-i kerįmidür. maǾlūm ola ki,  َِوَما اُنْزَِل َعَلى الَْمَلَكيْن ķavl-i kerįminde vāķiǾ 

olan Ǿaŧıfda üç vech cāyiz görmüşler. (13) ǾAŧfıñ iki vechinde “mā” mevśūl ve bir 

vecihde “mā” nāfiye olur. Tefsįr-i Ķāđį’de ibtidāǿen ْحرَ يَُعلُِّموَن النَّا َس السِّ  ķavlinde olan siĥr 

üzerine (14) Ǿaŧf idüp buyururlar ki: عطف علی الّسحر والمراد بهما واحٌد و العطف لتغایر الاعتبار او به نوع اقوی  
1762منه  imdi lafž-ı “mā”da iki vech buyurmışlardur: (15) vech-i evvel budur ki “mā”, 

mā’-i nāfiye olup tekźįben lil-yahūd  َُوَما َكَفَر ُسَلْيٰمن ķavl-i kerįmine maǾŧūf olup hergiz 

Hārūt ve Mārūt’a siĥr inzāl olunmadı (16) ve źikr olınan iki melek āsümāndan 

taǾlįm-i siĥr içün nāzil olmadılar. Veyāħud Hārūt ve Mārūt ile Zühre ĥaķķında 

olunan ķıśśa ġayr-i vāķıǾįdür (17) dimek ola. Vech-i ŝānį, “mā” nāfiye olmayup  َواتََّبُعوا
َياٖطينُ   ķavl-i kerįmine maǾŧūf ve mevśūf ola, yaǾnį yahūdįlerden Tevrāt tilāvet َما تَْتلُوا الشَّ

(18) iden firķadan baǾżısı kitābullāh olan aĥkām-ı tevrāt’ı ardlarına atup ve emr-i 

ilāhįden yüz döndürüp iki şeyǿe tābiǾ oldılar: (19) birisi  ََياٖطيُن َعلٰى ُملِْك ُسَلْيمٰن  ve َواتََّبُعوا َما تَْتلُوا الشَّ

birisi َوَما اُنْزَِل َعَلى الَْمَلَكْين ķavline ki şeyāŧįnüñ tilāvet itdükleri efsūs ve efsūna ve Hārūt ve 

Mārūt (20) üzerine nüzūl iden taǾzįm ve siĥre meşġūl olup anlar tesħįr-i cinn itdiler 

dimek ola ve Çāh-ı Bābil’üñ mevżiǾinde iħtilāf olunup baǾżıları (21) diyār-ı 

Maġrib’de ve baǾżıları kūh-ı Demāvend’de ve baǾżıları Kūfe’dedür dimişler. Ve 

                                                
1761 Bakara 2/102: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) 
uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat 
şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil'deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen 
(sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Hâlbuki o iki melek, "Biz ancak imtihan için gönderilmiş 
birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme" demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. 
Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Hâlbuki 
onlar, Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) 
kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette 
bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi! 
1762 Sihre atıftır fakat murat edilen şey birdir. Atıf itibarın değişmesinden yahut daha güçlü bir tür 
olmasndandır. 
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Hārūt ve Mārūt lisān-ı Süryānį üzerine iki isimdür. (22) Pes erbāb-ı tefsįr dirler ki 

Hārūt ve Mārūt iki melek olup birinüñ ismi ǾAzā ve birinüñ ismi ǾAzāǾįl idi.  

Rivāyet olınur ki (23) melāyike vech-i arżda aĥvāl-i benį ādeme nažar idüp 

enbiyā ve rusül baǾŝ olunup emr-i bi’l-maǾrūf ve nehy Ǿani’l-münkir olunmışken 

ekŝeri teġāfül ve muħālefet (24) idüp vech-i arżda sefk-i dimā ve istiĥlāl-i maĥārim 

ve Ǿibādet-i eśnām itdüklerine teǾāccub ve ādemiyānı taǾyįb ve taǾyįr itdiler, pes Ĥaķ 

celle ve Ǿalā melāyikeye (25) ħiŧāb idüp eger benį ādemüñ terekkübünde olan şehvet 

sizüñ terkįbiñizde daħı mevcūde olaydı sizüñ ĥālüñiz daħı benį ādem gibi olurdı 

deyü (26) buyurdı. Melāyike kendülerden bu ĥālį istibǾād idüp 1763كلا ینبغی لنا ان نعصی كسبحان  

didiler. Ħudā-yı rabbi’l-Ǿālemįn buyurdı kim “İmdi (27) içiñizden iki ferişteh iħtiyār 

eyleyesiñiz ki anları śıfat-ı beşeriyyet ile muttaśıf ve şehvet-i ins ile terkįb idüp vech-

i arża inzāl ideyim.” (28) Melāyike daħı cümleden ziyāde Ǿābid olan Hārūt ve 

Mārūt’ı iħtiyār itdiler. Felihāźā Ĥaķ tebāreke ve teǾālā anlaruñ terkįbinde şehvet ħalķ 

idüp (29) Ǿadl ve inśāf ile ĥükūmet içün vech-i arża inzāl eyledi ve Ǿibādetiñizde 

baña şerįk ķoşmıyasız ve zināya ķarįb olmıyup şurb-i ħamr itmeyesiz (30) ve nā-ĥaķ 

yire ķan dökmeyüp ĥükm ve ķażāda ŧaraf-ı āħara meyl ve muĥābā ve cevr ve cefā 

itmeyesiz deyü emr eyledi. Ve anlar daħı İdrįs-i Nebį Ǿaleyhisselām zamānında (31) 

vech-i arża hubūŧ idüp gündüzin beyne’n-nās Ǿadl u dād ile ĥükūmet ve gice ile 

semāye Ǿurūc ve maķāmlarında Ǿibādet iderler idi. (32) İttifāķan mülūk-ı Fārs’dan bir 

meliküñ duħteri zevci ile muħāśame idüp iķāmet-i daǾvā içün Hārūt ve Mārūt’uñ 

ĥużūrına geldiler. (33) Merǿet-i mezbūrenüñ ĥüsn ve cemāli ġāyet-i kemālde olmaġla 

Hārūt ve Mārūt’uñ ķalblerinde ol Ǿavretüñ hevāsı cāy-gįr olup śayd itmek ārzūsuyla 

(34) icrā-yı ĥükmde terāħį idüp merǿet-i mezbūreyi tenhāca ħalvetlerine daǾvet ve 

nefsleri murādını icrāya Ǿarż-ı ĥācet itdiler. ǾAvret rāżiye olmayup (35) “Benüm 

vuślatımdan kām alma isterseñiz üç şarŧla ber-murād olursız: birisi budur kim ben 

Ǿibādet itdügim śaneme siz daħı Ǿibādet eyleyesiz. Ŝāniyen (36) ħamr içesiz. Ŝāliŝen 

nā-ĥaķ yire ķan dökesiz.” Bunlar Ǿavretüñ teklįfinden ibā idüp “Ey zen! Bu sen 

didügün efǾālden biz nehy olunmışuzdur, (37) ġayrı teklįfüñ var ise idelüm.” deyüp 

Ǿavret “Bu şurūŧtan ġayr ile olmaz.” deyü cevāb virdi. Elĥāśıl, Ǿavret bir iki defǾa 

gelüp Hārūt ve Mārūt (38) ķurbān ve iltimās itdikce Ǿavret vuślatını şurūŧ-ı 

mezbūreye meşrūŧa ķıldı. Bilāħire Hārūt ve Mārūt’un Ǿiśmetleri bād-ı śarśar-ı şehvet 

                                                
1763 Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederiz, sana isyan etmememiz gerek. 
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ile (39) hebāǿ-i menŝūr olup śabra ŧāķatleri ķalmamaġla şurūŧ-ı mezbūreden bāde-nūş 

olmaġı emr-i sehl görüp şurb-i ħamra rıżā virdiler. MeǾa hāźā (40) şurb-i ħamr  الخمر ام
1764الخبائث  ĥadįŝ-i şerįfi feĥvāsınca ümmü’l-ħabāǿiŝ olduġından ġaflet ile şurb-i ħamr 

idüp mest oldılar. Pes Ǿavret (41) tekrār-ı şįve idüp baña ism-i aǾžamı taǾlįm 

itmeyince rām olmazam dimekle ism-i aǾžamı daħı taǾlįm itdiler. BaǾdehu şenāǾate 

mübāşeret śadedinde iken [83a] (1) ħāricden bir merd-i faķįr gelüp bunlaruñ ĥāline 

muŧŧaliǾ olmaġla cāyiz ki bu şaħś keşf-i esrār idüp rüsvā-yı Ǿām olayuz deyü ol 

kimesneyi ķatl eylediler. (2) Pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā melāyikeyi bunlaruñ 

aĥvāline muŧŧaliǾ idüp muǾārażalarından şermsār olup ile’l-ān benį ādem içün istiġfār 

itmekde rāsiħ- (3) dem oldılar. Ve Hārūt ve Mārūt’dan bu maķūle maǾśiyet śudūr 

itdikden śoñra semāya śuǾūd murād itdüklerinde Ǿurūca ķādir olmayup hezār u hezār 

nedāmet ki (4) idrįs-i nebį Ǿaleyhisselāmuñ ĥużūr-ı saǾādetine gelüp و ادع  كاستشفع لنا الی رب
1765لنا  deyü şefāǾat istediler. Ĥażret-i İdrįs-i Ǿaleyhisselām daħı dergāh-ı (5) Ķāđı’l-

ĥācāt’a rū-māl olup istiǾfā itdikde Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā anları Ǿaźāb-ı dünyevį ile 

uħrevį beyninde muħayyer ķıldı. Anlar daħı Ǿaźāb-ı dünyāyı (6) iħtiyār idüp zemįn-i 

Bābil’de bir çāhıñ içinde pāy ve heft endāmları ķayd-bend-i selāsil olup ser-nigūn 

āvįħte ķılınmışlardur ve ilā yevmi’l-ķıyām (7) çāh-ı mezbūrda āteş içinde 

muǾaźźeblerdür. Ve bir rivāyetde daħı çāh-ı mezbūrda śu vardur ve āb ile anlaruñ 

beyni dört barmaķ miķdārıdur (8) bu ķadar ķurbları var iken bi-irādetillāh śuya vāśıl 

olmaġa ķādir olmayup teşnegį ve Ǿaŧaşdan zebānları bįrūn ez dehān olmışdur dirler.  

(9) Ve rivāyet olunur ki zamān-ı sābıķda bir kimesne teǾallüm-i siĥr içün 

çāh-ı Bābil’e varup anları bu ĥālde gördükde ĥikāyet itmiş ki bu vech-le olan (10) 

renc u Ǿaźāblarından baña ħavf ve dehşet müstevlį olup “لا اله الا الله” didim. Pes Hārūt 

ve Mārūt benüm sözim istimāǾ itdüklerinde (11) “Sen kimüñ ümmetindensin?” deyü 

suǿāl eylediler. Ben daħı “Muĥammed ümmetindenim.” deyü cevāb virdügümde 

“Muĥammed Ǿaleyhisselām baǾŝ olundı mı?” didiler. “MebǾūŝ (12) olmışdur.” 

didüm. “1766الحمدلله فانّه نبّی ا خرالزّمان و عّما قریب ینقطع العذاب عنّا didiler.” deyü rivāyet olınur. Ķıśśa-i 

mezbūre Tefsįr-i Yezdį’de (13) bu vech-le masŧūr olup ve Şeyħ-zāde’nüñ 

Ĥāşiyesi’nde daħı bu ķįśśa-i ġarįbe bu vech-le masŧūrdur ki:  

                                                
1764 İçki kötülüklerin anasıdır. 
1765 Rabbinden bizim için şefaat iste bize dua et. 
1766 Elhamdülillah. Çünkü o âhir zaman peygamberidir. Yakında bizim de azabımız son bulacaktır. 
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( فقالت لها انّی ساحرة فهل لی من توبة فقالت ما سحرك فقالت صرت 14روی اّن امراءًة امت عایشه رضی الله عنهما )
قالا ( تا امة الله لا تختاری عذاب الا خرة بامر الدنیا فابیت ف15الی المواضع الّذی فیه هاروت و ماروت ببابل ان اتعلّم السحر فقالا لی )

( فابیت ان افعله ثم حبیت الیهما فقلت قد فعلت فقالا لی ما 16لی اذهبی بتولی علی ذلك الرّماد فذهبت لابول علیه ففکرت فی نفس )
( فاتّقی الله تعالی و لا تفعلی فابیت فقالا لی اذهبی فافعلی ففعلت 17رایت لّما فعلت قلت ما رایت شئیاً فقالا لی انت علی راس امرك )

( فقالا ایمانك قد خرج عنك فقد احسنت الّسحر فقلت و 18یت فارساً مقنعاً بالحدید قد خرج من فرجی قصعد الی السماء فجبتها )فرا
( من حنطة فاذا انا بحب  فقلت انزرع فانزرع فخرج 19ما هو فقالا لا تریدین شیئاً فتصوّریه فی وهمك الّا دکان فصّورت فی نفسی حبّا )

( الّا حصل فقالت عایشة رضی الله عنها لیس لك 20فقلت انطحن فانطحن و انجز و انا لاارید شیئاً اصّور فی نفسی )من ساعته سنبلا 
  1767توبة.

Elĥāśıl, Hārūt ile Mārūt’a bu vaķǾa olduķda merǿet-i fettāne daħı teǾallüm 

eyledügi (21) ism-i aǾžam ķuvvetiyle āsümāna śuǾūd ķaśd itdikde ĥarrās-ı semā olan 

melāyike meźkūreyi Ǿurūcdan menǾ idüp emr-i Ĥaķ-la śūreti kevkeb-i Zühre’ye 

mesħ (22) oldı dirler. Ve İbn-i ǾAbbās ve İbn-i ǾÖmer Zühre’ye laǾn idüp  لا مرحبا بها و لا
1768اهلا لقی الملکان منها مالقیا  dirler idi deyü rivāyet olunmışdur. (23) Ve İmām ǾAlį 

kerremallāhe vechehudan rivāyet olunup,  ًکان النبی صلی الله علیه و سلم اذا رای سهیلاً قال لعن الله سهیلا
1769( و لعن الله الزهره فانّها فتنت ملکین24بانّه کان عّشارا بالیمن )  ĥadįŝ-i şerįfi naķl olunur ve CāmiǾu’ś-

śaġįr’de daħı İmām Süyūŧį raĥmetullāh Ǿaleyh ( هی الّتی فقنت الملکین 25لعن الله الزهره فانّها فانها )
1770هاروت و ماروت  ĥadįŝ-i şerįfi İmām ǾAlį rađıyallāhu Ǿanhdan bu vechle rivyet itmişdür, 

ĥadįŝ-i śaĥįĥdur. ( صلی الله علیه و سلّم سئل عن الممسوخ فقال علیه السلام هم ثلثه عشر 26و روی ان النّبی ) الفیل والّدب
1771( والوطواط والعقرب والدعموص والارنب و سهیل و الزهرة والعنکبوت27والخنزیر والقردة والجریث والضّب )   

Fįl maǾrūf ve meşhūr cānever-i ġarįbdur. Ve dubb ħırsdur ki (28) Türkçe 

ayudur. Ħınzįr daħı maǾrūfdur. Ve ķırede maymūndur. Ve cirrįŝ mār-māhį ki Türkçe 

                                                
1767 Rivayet edildiğine göre bir kadın Hz Aişe annemize geldi ve ben sihirbazım tövbe etmemin bir 
yolu var mıdır dedi. o da ona sihrin nedir diye sordu. Kadın da Babil’de Harut ve Marut’un olduğu 
yere gittim, sihir öğrenmek istiyordum. Onlar da bana ya emetullah dünya işi için ahiret azabını seçme 
ben reddedip ısrarcı oldum. O ikisi de bana git ve şu külün üstüne küçük abdestini yap dediler. Ben de 
gittim fakat yapamadım geri geldim onlara da yaptım dedim. onlar da bana yapınca ne gördüm dediler 
ben de bir şey görmedim dedim. onlar da bana sen işinin başındasın Allah’tan kork ve bunu yapma 
dediler. Ben yine ısrarcı oldum onlar git yap o halde dediler. Gittim ve yaptım. Demir bir miğferle 
yüzü kapatılmış bir süvari fercimden çıkarak semaya yükseldi, onlar da bana işte senden çıkan o şey 
imanındı sen artık çok iyi bir sihirbazsın dediler. O nedir dedim. onlar da bana zihninde bir şey 
istersin ve onu vehminde tasavvur edersin o da oluverir dediler. Ben de zihnimde bir buğday tanesi 
tasavvur ettim ve birden elimde bir buğday tanesi oluverdi, ekin ol dedim ekildi ve ekildiği gibi bir 
başak çıktı. Un ol dedim un oldu. Ve yapmış oldum. Zihnimde tasavvur ettiğim bir şey yoktu ki 
gerçekleşmesin. Bunun üzerine Hz Aişe sana tevbe yoktur dedi. 
1768 Ona ne merhaba var ne hoş geldin, o iki melek ondan çekeceklerini çektiler! 
1769 Efendimiz Süheyl yıldızını gördüğünde Allah Süheyl’e lanet etsin o tartıdan çok kaçırıyor, Allah 
Zühre’ye de lanet etsin o iki meleği fitneye sevk etti derdi. 
1770 Allah Zühre’ye lanet etsin, iki melek olan Harut ve Marut’u yoldan o çıkardı. 
1771 Hz. Peygambere insandan hayvana çevrilenler soruldu o da : onlar on üç tanedir: fil, ayı, domuz, 
maymun, ceyres, keler, yarasa, akrep, damus kurdu, tavşan, Süheyl, zühre ve örümcek dedi. 
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yılan baliġı dimekdür ve sazan baliġı daħı dimişler. Žabb (29) sūsmārdur ki Türkçe 

keler dimekdür. Ve vaŧvāŧ ħuffāşdur ki Türkçe yarasa dimekdür. Ve Ǿaķreb daħı 

maǾrūfdur. Ve duǾmūś żamm-i dāl ve sükūn-ı Ǿayn-ı mühmele ile (30) seg-māhįdur 

ki köpek balıġı didikleridür. Ve erneb ħar-gūşdur, Türkçe ŧavşandur. Ve süheyl bir 

kevkeb-i rūşendur ki Yemen semtinden cānib-i cenūbda ŧulūǾ ider. (31) Ve Zühre 

felek-i ŝāliŝde olan Zühre kevkebidür. Ve Ǿankebūt Türkçe örümcekdür. Pes ĥażret-i 

Resūl Ǿaleyhisselāma memsūħlardan suǿāl olunduķda (32) eśnāf-ı mezbūre olduġını 

taĥķįķ buyurup “Yā Resūlallāh Ǿaleyke śalevātullāh bunlaruñ mesħine ne şeyǿ sebeb 

olmışdur?” deyü suǿāl olunduķda,  

یابساً و اّما الّدب فکان رجلاً یدعو النّاس الی قال صلی الله علیه و سلّم، اّما الفیل فکان جبّارا لوطیاً لایدع رطباً ولا  (45)
( فقوم نصاری سئلوا ربهم نزول المائدة فلّما نزلت علیهم کانوا اشّد تکذیباً و اشّد کفرا و اّما القردة فقوم یهود 35نفسه و اّما الخنازیر )

وطواط فکان رجلاً یسرق الثّمار من روس النّحل و اّما ( فکان اعرابیاً یسوق الحاج بمحجنة و اّما ال36اعتّدوا فی السبت و اّما الضّب )
( احدا. و اّما الدعموص فکان رجلاً نّماما یفرق بین الاحبّتة و اّما العنکبوت فامراة 37العقرب فکان رجلاٌ لّداغاً لا یسلم من لسانه )

یل فکان عشاراً بالیمن و اّما الزّهرة فکانت ( و غیر ذلك و اّما سه38سحرت زوجها و اّما الادنب فکانت امراة لا تطهر من حیض  )
  1772( و لم یذکر علیه الّسلام سبب الجریث.39بنی اسرائیل فتن بها هاروت و ماروت قال الّراوی ) كنصرانیّه بنتاً لبعض ملو 

Ammā ġayrı maĥalde cirrįŝe mesħ olan bir merd-i deyyūŝ idi dimişler. 

Dürer-i Ġurer’de vech-i meşrūĥ üzre (39) masŧūrdur. Pes muħāleŧat-ı zenān toħm-ı 

fitne ve āfet-i dįn olmaġla ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām 1773لايخلو رجل بامراة فان ثالثهما الشيطان  

(40) ve daħı 1774النساء حبائل الشیطان  deyü 1775احتراًزا عن النسوان  buyurmışlardur.  و قال الحسن ابن الصالح
ارمی به فلا اخطی و انت موضع شرّی و انت رسولی فی  1776( نصف جندی و انت سهمی41لشیطان قال للمراة انت )سمعت ان ا

1777حاجتی  ve bilcümle baǾżı müfessirįn źikr olunan aĥādįŝ-i şerįfe mūcebince [83b] (1) 

mesħ olunan Ǿavret elāne sebǾa-i seyyāreden olan kevkeb-i Zühre’ye mesħ olundı 

                                                
1772 Peygamber efendimiz şöyle dedi: fil zalim bir luti idi kuruya yaşa bakmaz herkese zulmederdi. 
Ayı ise insanları kendine çağıran bir adamdı, domuzlar ise Hristiyanlardan bir kavimdiler, Allah’tan 
bir sofra istediler de o da onu indirince onun en şiddetli inkarcısı oldular, maymunlara gelince onlar 
Yahudilerden bir kavimdi ve Cumartesi günü haddi aştılar. Keler ise hacıları yanlış yollara saptıran bir 
bedevi idi. Yarasa ise hurma ağaçlarının başından meyve çalan bir adamdı. Akrep is dili keskin bir 
adamdı kimse onun dilinden korunamazdı. Damus kurdu ise laf taşıyıp birbirini seven insanların 
arasını açan biriydi, örümcek ise kocasına büyü yapan bir kadındı. Tavşan ise hayızdan ve bundan 
başkasından temizlenmeyen bir kadındı. Süheyl ise tartıdan çokça çalardı ez-zühre ise İsrail 
oğullarından bir kralın Hristiyan kızıydı Harut ve Marutu fitnesiyle yoldan çıkarmıştı. Ravi şöyle dedi: 
Hz peygamber ceyres hayvanının sebebini söylemedi. 
1773 Bir kadınla bir erkek başbaşa kaldıklarında üçüncüleri şeytandır. 
1774 Kadınlar şeytanın ağlarıdır. 
1775 Kadınlardan korunun. 
1776 Hasan ibni Salih şöyle dedi: şeytanı bir kadına şöyle derken işittim: sen benim ordumun yarısısın 
attığım okumsun. 
1777 Seninle okumu atarım ve asla ıskalamam sen benim şer mevziimsin ve ihtiyaç duyduğumda 
elçimsin 
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deyüp baǾżıları daħı bu ķavle rāżı olmamışlardur ve Tefsįr-i Nişābūrį’de (2) 

masŧūrdur ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā Hārūt ve Mārūt’ı vech-i arża inzāl itdikde 

kevkeb-i Zühre’yi ve Zühre’ye müvekkel olan meleki daħı zemįne hubūŧ itmek içün 

(3) emr idüp emr-i Ĥaķķ-la zemįne nüzūl itdüklerinde Zühre śūret-i merǿet ve melek-

i müvekkel śūret-i recülde ħalķ olunup ve Hārūt ile Mārūt sābıķu’ź-źikr (4) olduġı 

üzre Zühre ile muvāśalet ve mücāmeǾat murād itdikde Zühre ile nüzūl eyleyen melek 

śūret-i śanemde Zühre’nüñ menzilinde vażǾ olunup bilāħire (5) Ǿavret ilĥāĥıyla Hārūt 

ve Mārūt śaneme secde ve sefk-i dimā ve şurb-i ħamr idüp baǾdehu nādim olup 

semāya Ǿurūc murād itdüklerinde ķādir olmayup (6) Zühre ile müvekkili olan melek 

āsümāna Ǿurūc idüp Hārūt ve Mārūt ne belāya giriftār olduķların bildiler deyü taĥķįķ 

itmişler. BaǾdehu buyururlar ki (7) ķıśśa-i mezbūre Ǿinde’l-muĥāķķıķįn ġayr-i 

maķbūle olup Kitābullāh’da bunlara delālet ider nesne yoķdur. Belki āyāt-ı kerįme 

melāyikenüñ Ǿiśmetine delālet ider (8) ve Hārūt ve Mārūt’uñ ĥālet-i taǾźįbde taǾlįm-i 

siĥr itdükleri müstebǾad olup ve merǿe-i fācire daħı āsümāna Ǿurūcı teǾaķķul itmek 

baǾįddur ve Zühre’ye mesħ olmaķ (9) ebǾaddur ve Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

melāyikeye ħiŧāb idüp sizde daħı benį ādem gibi şehvet terkįb olunsa anlar gibi 

Ǿisyān iderdiñiz deyü buyurulmış iken (10) Ǿiśyān itmezdik didikleri Ĥaķķ’ı ĥāşā 

tekźįb ve techįl olur, bu ħod melāyikeden baǾįddur. Belki anlaruñ hubūŧına bāǾiŝ ol 

zamānda seĥare-i mütekeŝŝire olup (11) ve envāǾ-ı siĥirden ebvāb-ı ġarįbe istinbāŧ 

idüp niçesi nübüvvet iddiǾāsıyla iżlāl-i ħalķ itdiler. Pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

Hārūt ve Mārūt’ı vech-i arża (12) inzāl eyledi ki siĥr ile daǾvā-yı nübüvvet iden 

kāźiblerüñ Ǿamelleri fāsid ve kendüleri bāŧıl olduġın bildirmek içün nāsa ebvāb-ı 

siĥri taǾlįm eylediler. (13) ĥattā siĥr ne şeyǿ idügün maǾlūm idinüp seĥare-i kāźibe 

ile muĥācce idüp muǾārażaya ķādir olalar. Pes maķāśid ve aġrāżuñ aĥseni bu 

olduġına (14) şekk yoķdur deyü taĥķįķ eylemiş ammā Şeyħ-zāde raĥmetullā 

Ĥāşiyesi’nde bu vech-le basŧ-i kelām iderler ki  

و جایز ابتلاء الملائکة فی الجملة بما هو سبب العقوبة والملامة کما مّر فی  (15و قال عاّمة اهل التّاویل انّهما کانا ملکین )
( و صار شیطاناً و قوله تعالی; لا یعصون الله ما امریهم و نخو 16قّصة ابلیس من اّن بعض النّاس قالوا انّه من الملائکة فلّما کفر ُمسخ )

( المقیّد ای لا یصعون الله ما امرهم ماداموا تحت عصمة 17الّا اّن المراد به ) ذلك و ان دّل علی اّن الملایکة معصومون مطلقاً لا یعصون
1778عصمت الله تعالی عنهم و الی ا خره.( 18الله تعالی فانّهم ماداموا معصومین لاینحق منهم العصیان من البعض اذ زالت )   

                                                
1778 Tefsiz ehlinin umumuna göre o ikisi birer melektiler. Meleklerin imtihana tabi tutulmaları da 
mümkündür. iblis kıssasında cezalandırma ve kınamanın sebebi olduğu üzere. Bazı insanlar onun 
meleklerden olduğunu fakat kafir olunca şeytana dönüştüğünü söylemişlerdir. Cenabı hakkın “onlar 
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Ve Tefsįr-i Teysįr’de masŧūrdur ki ħilķat-ı semāvātda kevākib daħı meǾan 

ħalķ olunup ve kevkeb-i Zühre sebǾa-i seyyāreden (19) olup ol daħı āsümān ile 

meǾan ħalķ olunmışdur. Ve merǿe-i mezbūre-i memsūħa ism-i aǾžam ķuvveti-yle 

semāya śuǾūd idüp henūz āsümānda muǾaźźeb veyāħud (20) memsūħāt-ı sāyire gibi 

nāra mulĥaķdur ve Zühre’ye vāķiǾ olan laǾn ĥaķķında rivāyet olunan aĥādįŝ-i şerįfe 

ismde tevāfuķ ĥasebi iledür dimiş. (21) Ve şāriĥ-i Meŝnevį, kāmil-i ŧarįķa-i maǾnevį, 

Şeyħ İsmāǾįl-i Anķaravį meteǾannallāh be-ŧūl-i ĥayātihi, bu maĥalde dimişler ki: 

“Meŝnevį-i Şerįf’üñ bu beytinde bādį-i nažarda (22) Zühre-i meşhūre olmaķ 

münfehim olur. Lākin Ǿayn-ı Zühre-i meşhūre olmaķ görinür, bu taķrįble ki mesħ 

lüġatda bir śūrete tebdįl olmasına (23) dirler ki śūret-i ūlādan ednā ola, pes Ĥaķ 

teǾālā ol Ǿavreti mesħ idüp şekl-i Zühre’ye tebdįl itdi dimek olur ve śūret-i Zühre’ye 

(24) tebdįl olunmaġ-la Ǿayn-ı Zühre olmaķ iķtiżā itmez, belki Zühre śūretine tebdįl 

eyledi dimek olur.” Ve Śāĥib-i Teysįr’üñ ķavline daħı bu teǿvįl muŧābıķ (25) olup 

tevehhümāt defǾ olur dimiş ve erbāb-ı keşf ve įķān ve aśĥāb-ı źevķ ve vicdān bu 

āyet-i kerįmenüñ teǿvįlinde buyururlar ki:  

( الّروح ولکن شیاطین النفس والهوی کفروا یعلّمون النّاس الّسحر من تخیّلات الهواجس و تمویهات 37و ما کفر سلیمان )
لّسلام اّن البیان لسحراً و ما انزل علی الملکین فتنة و خذلاناً من ( هو بمثابة الّسحر لقوله علیه ا38الوساوس الّتی تملی علی النفس بیاناً )

( والقلب المعلّقین المنّکسین روسهما بالتفاتهما الی الّسفلیات ببابل الجسد هاروت الروح و 39العلوم الّضارة غیر النافعة علی ملکی الّروح )
1779ماروت القلب   

İmdi maǾlūm ola rūĥ ile ķalb-i (29) insānį Ǿālem-i Ǿulvįyy-i rūĥānįden iken 

izhāķ-ı bāŧıl ve iķāmet-i Ĥāķķ içün ħilāfeten vech-i arż-ı cismānįye hubūŧ eylediler. 

Pes Zühre-i nefs (30) zehre-i ĥayāt-ı dünyānuñ mekr ve ħadįǾasıyla bi-ŧarįķi’l-

imtiĥān ve’l-ibtilā terkįblerinde olan şebeke-i şehvete giriftār olup tecāsür-i Ǿaķl ile 

ħamr-i ĥırś (31) ve ġaflet nūş idüp baġy-i dünyā-yi deniyye ile zinā ve śanem-i 

hevāya Ǿibādet eyleyüp Ǿulviyyātdan iǾrāż ve süfliyyāta iltifāt ile menkūsu’r-re’s (32) 

olduķları ĥālde muǾaźźeb oldılar. Pes  َا َزاُغوا اَز 1780اَغ اللُّٰه قُلُوَبُهمْ فََلمَّ  ķavl-i kerįmi üzre Ĥaķ 

                                                                                                                                     
kendilerine emredilene isyan etmezler” ayeti onların genel olarak masum olduğuna delalet etse de 
ondan murat olunan şey takyit edilmiştir. Yani, Allah’a onun koruması altındayken isyan etmezler ve 
masum oldukları sürede isyan onlara bulaşmaz. Fakat Allah’ın koruması kalkarsa başka. 
1779 Süleyman ruhu inkar etmedi fakat heva ve nefis şeytanlarından kafir olanlar insanlara tahayyülat 
ve vesveselerden olan sihri öğrettiler. O insanlara beyan olarak aktarıldı, efendimizin hadisinde geçtiği 
üzere o nevi bir beyan sihir mesabesindedir. O iki meleğe fitne ve aşağılama olarak inen faydası değil 
zararı olan ilimlere, ve süfliyata iltifat etmelerinden dolayı başları eğiktir. Babil şehri bedeni Harut ruh 
Marut ise kalptir. 
1780 Saf 61/5: “...Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini (doğru yoldan) saptırdı…” 
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sübĥānehu ve teǾālā daħı anları istiķāmetlerinden taĥrįf idüp (33) mūcebe-i 

cemǾiyyet olan keşf-i ĥaķāyıķ-ı Ǿulūm-ı nāfiǾa ve istimāǾ-ı ħiŧāb-ı Ĥāķ’dan maĥrūm 

olup sebeb-i tefriķa olan ebāŧįl-i Ǿulūm-ı żārra inzāli ile anları (34) mübtelā eyledi. 

Meŝelā felāsefenüñ ķıdem-i Ǿālemde ve zenādıķanuñ selb-i iħtiyārda olan ķavl-i 

müzeyyifleri ve nefy-i Ǿilm-i cüzǿiyyātda olan kelimāt-ı (35) muzaħrefeleri ve bunuñ 

emŝāli lüġaviyyāt ile ŧarįķ-ı müstaķįmden çıķup tįh-i ġavāyet ve çāh-ı đalāletde 

hālikįn olduķları gibi ve hevāları üzerine (36) ķıtāl idüp žann u ħayāl ile baǾżısı 

baǾżısın ikfār iden erbāb-ı bidǾat daħı bunuñ gibidür. Zįrā bu maķūle Ǿilm-i lā-

yenfiǾden istiǾāźe lāzımdur. (37) Kemā ķāle Ǿaleyhisselām: م ا ني ا عوذ بك من علم لا ينفع و الله
1781قلب لا يخشع و نفس لا تشبع   

İnşāllāh teǾālā Hārūt ve Mārūt’da olan baǾżı teǿvįl (38) ve ĥaķāyıķı daħı 

Meŝnevį-i Şerįf’üñ işbu cild-i evvelinde āħirine ķarįb Hārūt ve Mārūt aĥvāli geldikde 

beyān oluna.1782  

İmdi rūĥ Ǿulvį olmaġla (39) cānib-i aǾlāya ve nefs u ŧabįǾat süflį olmaġla 

cānib-i esfele meyl itmekden ħālį olmamaġın kāşif-i esrār-ı kibriyā, ĥażret-i Mevlānā 

ķuddise sırruhu buyururlar ki,  

بردت سوی چرخ برین  روح می [545-1] (40)  

Rūĥ seni çarħ-ı berįn cānibine iledür, yaǾnį rūĥ Ǿālem-i Ǿulvįden olmaġla lā-

budd meyli Ǿulvį ve rūĥānį olup (41) seni Ǿālem-i nūrānį ve meǿvā-yı rūĥānįye ceźb 

ider. Sen ise,  

   سوی آ ب و گل شدی در آسفلین [545-2]

Esfelįnde olan āb u gil cānibine gitdüñ. [84a] (1) yaǾnį rūĥ iķtiżāsını terk 

idüp müşteheyāt-ı nefsāniyye cānibini iħtār idüp ŧabįǾat-ı süfliyyede ķaldıñ ve 

ħaberüñ yoķdur ki,  

 خویشتن رآ مسخ کردی زین سفول [546-1] 

(2) Bu alçaķlıķ sebebinden kendüñi mesħ eyledüñ,  

 ز آ ن وجودی که بد آ ن رشک عقول [546-2]

                                                
1781 Allah’ım fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kaplten ve doymayan nefisten sana sığınırım. 
1782 Bkz. 396b.  
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YaǾnį kendümi ne vech-le mesħ eyledüm elĥamdülillāh naķş u śūretüm 

tebdįl olmamış (3) mesħ ise śūret-i ĥayvāniyyeye tebdįl olanlar degül midür 

denilürse, ol suǿāle cevābdur ve Ǿillet-i mesħi beyāndur, yaǾnį şol bir vücūddan mesħ 

eyledüñ ki (4) ol vücūd Ǿuķūlüñ reşki idi, zįrā murād olunan śūret degül sįretdür ve 

insān śūret ile insān degül, belki sįret ile insāndur, (5) aĥsen-i taķvįm aña ıŧlāķ 

olunur. Ve Ǿuķūl-i mücerrede ve melāyike-i muķaddesenüñ reşk itdükleri ol sįret ve 

ol ĥaķįķatdur, sen ise ol ĥaķįķati muĥabbet-i dünyā (6) ve iştiġāl-i mā-sivā ile 

nažargāh-ı ħudā olmaķdan maĥrūm idüp Ǿālem-i ŧabįǾat-i žulmānįde ķalup ĥaķįķat-ı 

insāniyyeyi śıfat-ı ĥayvāniyyeye mesħ eyledüñ, (7) gerçi śūret-i mezbūre ĥālā olan 

neşǿede žāhir degül ise ber-mūceb-i  ََرائِرُ  َيْوم 1783تُْبَلى السَّ  neşǿe-i uħrāda żuhūr ider ve erbāb-ı 

keşf ve şuhūd (8) neşǿe-i ūlāda daħı mesħ sįretüñ müşāhede idüp saña merĥameten 

ve şefaķaten söylerler. İmdi sen daħı bu ġafletden bįdār olup ve dįde-i baśįretüñ (9) 

açup,  

کردن چون بود پس ببین کین مسخ [547-1]  

Pes nažar idüp gör ki bu mesħ eylemek nice olur.  

 پیش آ ن مسخ آین به غایت دون بود [547-2]

O Zühre’ye (10) mesħ olan Ǿavretüñ ķatında bu mesħi ġāyet dūn olur. Zįrā 

anuñ mesħi Ǿulvįde vāķiǾ olup bu mesħ esfel-i sāfilįn olan Ǿālem-i ŧabįǾat (11) ve 

śūret-i ĥayvāniyyede vāķiǾ olmışdur. Pes śūreten ve maǾnen farķı beyne’s-semāǿi 

ve’l-arż olur. Pes ĥażret-i Mevlānā Ǿuluvven ve süflen bāǾiŝ-i mesħ olan (12) ne şeyǿ 

idügün beyān idüp buyururlar,  

 آسب همت سوی آختر تاختی [548-1]

Esb-i himmeti cānib-i aħtere sürdüñ.  

   آ دم مسجود رآ نشناختی [548-2]

Ādem Ǿumūmen melāyike-i (13) Ǿulviyyenüñ mescūdı ve cemįǾ-i eşyāǿ-i 

süfliyyenüñ maŧlūbı olduġın bilmeyüp iźǾān eylemediñ, yaǾnį  َخَلْقُت اْلاَْشیا َء لِاَْجلِك، َو َخَلْقتُك
 mefhūmundan ġāfil olup eşyāǿ-i Ǿulviyye ve süfliyye saña ħidmetkār olup (14) لِاَْجلی

                                                
1783 Târık 84/9: “Bütün sırların yoklanacağı gün…” 
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her biri insān göñlüne yol bulup anuñ vesāŧatı ile vuślat-ı Ĥaķķ’a (15) ŧālibler iken 

sen kendüni anlara bend idüp felek-i ķamerüñ taĥt-ı muķaǾǾarında Ǿālem-i Ǿunśur-ı 

süflįde esbāb-ı āŝār olan kevākib ve burūcuñ āŝārına (16) teǾalluķ itmekle 

ĥaķįķatinden ħaber-dār olmayup maĥbūs-ı ŧavārıķ-ı eflākį ve ķayd-bend-i tįre-ħākį 

olup çāh-ı esfel-i ŧabįǾatde sernigūn olduñ (17) ve daħı, mıśraǾ: 

 1784 طبایع مشو محبوس ارکان و  
Pendini gūşıña bend itmeyüp sulŧān iken ķul olduñ. Eyvāh ve dırįġ ey ġāfil 

ve miskįn ve žulümāt-ı (18) nefsāniyyede zār u mehįn olan dūn-himmet!  

آی آی ناخلف  آ خر آ دم زآده [549-1]  

1785الولد سر ابيه  vefķınce āħir sen ādem-zāde degül misin ey nā-ħalef?!  

   چند پندآری تو پستی رآ شرف [549-2] (19)

Niçeye dek bu denāǿeti şeref Ǿadd idersin ve maķśūdun bi’ź-źāt olan 

medāric-i aǾlāyı ķoyup ve ŧarįķ-ı müstaķįmden (20) çıķup cānib-i esfele gidersin? 

MaǾlūm oldı ki ādemį-zāde degilsin, eger ħayr-ı ħalef olayduñ sırr-ı ādem sende daħı 

žuhūr idüp mescūd-ı melāyik olurduñ. (21) YaǾnį melāyik senüñ mertebe-i seniyyeñe 

reşk iderler idi. Nažm:  

صورت مبتلا تا چند باشیه ب  
 در این عین بلا تا چند باشی؟

 به صورت مبتلائی چون عزازیل (22) 
سیه ماننده پیلاز ا نی رخ  

بینییاری دمی تا راز نمی  
بینیوصال شه در اینجا باز  

یاری گذشت از خود حقیقتنمی (23)  
داری طبیعتحقیقت دوست می  

 طبیعت دوستداری زو جدایی

                                                
1784 Erkan ve tabiatlere hapsedilip kalma. 
1785 Evlat babasının sırrıdır. 
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 از ا ن محروم از دید خدایی

 تو ا دم دان همه افلاک و انجم (24)
 همه چون قطره و او عین قلزم

 تویی ا دم چرا مغرور گشتی
1786به اندک چیز از ا ن دم دور گشتی  

 چند گویی من بگیرم عالمی [550-1] (25)

Niçeye dek ben bu Ǿālemi ŧutarım dirsin? 

   آین جهان رآ پر کنم آز خود همی [550-2]

Ve şöhret ve ŝervet ve salŧanat ve ĥükūmet ile (26) bu Ǿālemi kendimden pür 

eylerim dirsin? Mevlnā Cāmį fermāyed:  

دلانای درین خوابگه خفته  
دلانجمع ناگشته چو ا شفته  

سازیاین همه لعبت و لعبت  
بازیوین به صد شعبه لعبت (27)  

ا لودنیست جز در نظر خواب  
بودگر گشته خیالی بیجلوه  

 چند خرسند نشینی به خیال
 هان و هان دیده خود نیک بمال (28)

 بو کزین خواب چو بیدار شوی
1787خارق پرده پندار شوی  

                                                
1786 Ne zamana kadar sûrete mübtelâ olacaksın? Ne zamana kadar belanın ta içinde olacaksın? Azâzîl 
gibi sûrete mübtelâsın, bu yüzden fil gibi yüzün karadır. Bir an sırrı görmeye ve visâle erişmeye kādir 
değilsin. Hakîkatte kendinden geçmeyi göze almayıp, hakîkaten nefsini ve tabîatını çok seviyorsun. 
Tabîatı ve nefsi sevdiğin için O’ndan ayrısın ve O’nu görmekten mahrûmsun. Tüm felekler ve 
yıldızlar insânoğludur, bunu bil. Herkes katre, O ise deniz gibidir. Sen insansın, neden mağrur oldun 
ve değersiz bir şey uğruna O’ndan uzaklaştın? (Cevherüzzât) 
1787 Ey bu gönlü uyuklayanların yuvasında olan ve perişan gönüllüler gibi perişan olan! Bu kadar 
oyuncak ve oyuncak yapılışı ve bunlarla oynamak (dünya işleri) sadece uykulu gözdeki hayal gibidir, 
var olmayan bir hayalin cilvesidir. Bir hayal için ne zamana kadar kendinden memnun oturacaksın? 
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İmdi tįz nažar-ı çeşm-i şuhūd ol kim (29) dįde-i baśįretüñe keşf-i sırr-ı 

vücūd ola. Meŝelā,  

سر  گر جهان پر برف گردد سربه [551-1]  

Eger bu cihān ķar ile pür ola,  

 تاب خور بگدآزدش با یک نظر [551-2]

(30) Ĥarāret-i āfitāb anı bir nažarda eridir ve maĥv u nā-būd ider, yaǾnį 

devlet-i śūrį-i dünyevį fi’l-meŝel berf gibidür. Pes bir kimesne devlet ve şevket (31) 

ve kibir ve naħvet ile dünyā’-i fānį ser-ā-pā ŧaśarrufunda olsa ħurşįd-i celālüñ tāb u 

ķahrı ŧulūǾ itdikde anı maĥv ider. veyāħud bu beyt-i şerįf ke-enne (32) şol suǿāl-i 

muķaddere cevāb ola ki muĥabbet-i dünyā ve iltifāt-ı mā-sivā ile dilleri efsürde ve 

zemįn-i nāsūtleri berf-i ħavāŧır-ı nefsāniyye ve ŝelc-i hevācis-i (33) şeyŧāniyye ile 

mālāmāl olan tįre-diller kelimāt-ı dürer-bār-ı Mevlānā’dan nevǾan müteǿeŝŝir olup 

“ǾAcabā biz bu ķadar teǾalluķātdan güseste olup ĥaķįķat-ı (34) aśliyyemize rücūǾ 

itmek ķābil midür?” deyü ķalblerinde olan mā-sivānuñ refǾ ve izālesini istibǾād 

itmekle ĥażret-i Mevlānā buyururlar ki “Bu ħāŧırayı (35) daħı refǾ idiñiz kim bunuñ 

izālesi emr-i sehldür. Bunuñ miŝāli aña beñzer ki cihān ķar ile mālāmāl olsa āfitāb-ı 

āsümān-ı çārum ŧulūǾ idüp ĥarāreti (36) berfe teǿŝįr itdikde cebel-i şāmiħ gibi olan 

berf-i bį-pāyān bir nažarda maĥv ne nā-būd olur. Keźālik siz daħı ŧarįķ-ı Ĥaķ ve rıżā-

yı Feyyāż-ı muŧlaķa gerçekden (37) ŧālib iseñiz cįd-i irādetüñiz bir mürşid-i kāmilüñ 

dest-i himmetine teslįm idiñiz kim anuñ ķalbüñde olan nūr-ı muĥabbet-i aĥmedį ve 

āfitāb-ı ĥaķįķat-ı aĥadį (38) sizüñ ķalbüñize pertev idüp eŝer-i keyfiyyet-i 

muĥabbetullāh ile ĥarāret-i āteş-i ceźbe teǿŝįr idüp žāhir ve bāŧınıñız berf-i efkār-ı 

mā-sivā ile mālāmāl (39) daħı olursa bir nažarda cümlesi maĥv ve nā-būd olup fi’l-

ĥāl gül ü gülzār-ı muĥabbet-i rabbāniyye ve lāle-zār-ı nev-bahār-ı vaĥdet-i 

sübĥāniyye olup ve gülşen-i tevĥįdüñ (40) bülbül-i hezārı envāǾ-ı şevķ ile ser-āġāz-ı 

zār idüp zemįn-i vücūd, reyāĥįn-i maǾrifet ile müzeyyen ve müzehher ve dimāġ-ı cān 

muǾāŧŧar olur.” Ve fi’l-ĥāl,  

 وزر آو و صد وزیر و صد هزآر [552-1] (41)

                                                                                                                                     
Tabii tabii, kendine gel ve gözlerini iyice ovala. Ola ki, bu uykudan uyanasın ve sanı perdesini 
yırtasın. (Subhatu’l-ebrâr) 
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Ķavm-i Naśārā’ya ol vezįr-i pür-tezvįrüñ itdügi vizri ve ol vezįr gibi olan 

muķallidįnüñ vizrini [84b] (1) ve Ǿaķl-ı maǾāş ki insānda vezįr-i pür-tezvįr gibi 

eyledügi evzār-ı śad-hezārı,  

 نیست گردآند خدآ آز یک شرآر [552-2]

Ħudā-yı muteǾālüñ āfitāb-ı Ǿināyeti ve tāb-ı ħurşįd-i ceźebātı (2) bir 

şerāreden maĥv u nā-būd eyler ve žulmetini nūra ve ġaybetini ĥużūra ve endūh-ı 

vizr-i beşeriyyetini melekiyyet ve sürūra tebdįl idüp  

 عین آ ن تخییل رآ حکمت کند [553-1]

(3) Ol teħayyülāt-ı fāside ve tevehhümāt-ı kāsidenüñ Ǿaynını ĥikmet ider.  

ن زهر آ ب رآ شربت کندعین آ   [553-2]  

Ve śūret-i ābda görinüp nūş itdügi ħamr-ı muĥabbet-i dünyānuñ (4) zehr-āb-

ı seyyiǿātini Ǿayn-ı şerbet-i ĥayāt-ı Ǿışķ-ı aĥadiyyet ider. YaǾnį,   ُل اللُّٰه َسيِّئاتِِهْم َحَسَنات 1788يَُبدِّ  

feĥvāsınca seyyiǿātı Ǿayn-ı ĥasenāt olur. Ve dahı, 

 آ ن گمان آنگیز رآ سازد یقین [554-1] (5)

Ol gümān getüren kimseneye yaķįn düzer,  

   مهرها رویاند آز آسباب کین [554-2]

Ve esbāb-ı kįnden mihr u muĥabbetler bitirür, elĥāśıl (6) ol pādişāh-ı bį-

zevāl ve ķādir-i muteǾāl bir kerįm-i lā-yezāldur ki ber-mūceb-i  قُْلَنا َيا نَاُر ُكوٖنى َبرًْدا َوَسَلاًما َعلٰى
1789اِْبرٰٖهيمَ  ,  

 پرورد در آ تش آبرآهیم رآ [555-1]

(7) Ħalįli ĥażret-i İbrāhįm Ǿaleyhisselāmı āteş içinde perverde ķılur,  

 آیمنی روح سازد بیم رآ [555-2]

Ve ħavf ve bįmi ervāĥa emįnlik düzer, yaǾnį Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (8) 

Ǿuşşāķı nār-ı Ǿışķ ve āteş-i ceźbede perverde idüp ānen fe-ānen tecelliyāt-ı źāt-ı 

aĥadiyyeti ile ĥayāt-ı cāvidānį virüp vücūd-ı vehmįlerinden fānį ve vücūd-ı (9) 

                                                
1788 Furkân 25/70: “...Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir…” 
1789 Enbiyâ 21/69: "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol" dedik. 
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ĥaķķānį ile bāķį ider ve rūĥları derekāt-ı esfele düşmek ħavfinden emįn idüp  َلا َخْوٌف
1790َعَلْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزنُونَ   mažharı olan zümre-i Ǿibād-ı muħliśįne (10) dāħil ve cennet-i dįdāre 

vāśil ider. İmdi sen hemān rāh-ı ŧalebde ķadem-ı śıdķ üzre olup bār-ı keŝretüñ 

ĥamlini žahr-ı ķalbüñden refǾ ve izāleyi Ĥaķķ’uñ (11) luŧf ve Ǿināyeti ķatında düşvār 

ķıyās itme. Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ ĥikmet ve ķudret ve raĥmet ve maġfiretine 

aķl eli irişmez ve metāǾ-ı iĥsānına ĥadd u endāze olmaz.  

آم  آز سبب سوزیش من سودآیی [556-1] (12)  

Ben Ħudā-yı bį-çūnuñ sebeb-sūzluġundan sevdāyį olup ĥayretdeyim, yaǾnį 

gāh olur ki Ǿādetullāh ber-muķteżā-yı esbāb ve vesāyiŧ (13) cārį olup Ǿaķl daħı anı 

idrāk ider ve gāh olur ki ber-ħilāf-ı esbāb ve vesāyiŧ ħarķ-ı Ǿādet idüp Ǿuķūl ve fuhūm 

anı idrāke ķādir olmaz, felihāźā,  

   آم  در خیالاتش چو سوفسطایی [556-2] (14)

Anuñ ħayālātinde sūfisŧāyį gibiyim. Sūfisŧāǿiyye ĥukemāǿ-i dehriyyeden lā-

edriyye didikleri ŧāyifedür ki ĥaķāyıķ-ı eşyānuñ (15) münkirleri olup ŝubūt ve Ǿadem-

i ŝubūt-i eşyānuñ Ǿilmini inkār iderler. pes eşyāǿ-i mer’iyye nedür deyü suǿāl olunsa 

lā-edrį deyü cevāb virirler. Pes (16) ĥażret-i Mevlānā daħı bi-ŧarįķı’t-temŝįl ŧāyife-i 

Sūfisŧāǿiyye’yi įrād idüp “Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ fuhūm ve Ǿuķūl idrāk 

eylemedügi ĥikmet-i ħafiyyesinden (17) sūfisŧāǿį gibiyim.” deyü buyururlar. Cāmį 

raĥmetullāh:  

 ای زبان خرد از کنه تو بند
سخن از تو بلندپایه قدر   

 به خرد شرح کمالت نتوان
 به سخن شکر نوالت نتوان (18)

 سخن از باغ جمالت وردیست
 واندرین مرحله بادا وردیست

 از گلی رونق باغی که شناخت؟
 وز تفی نور چراغی که شناخت؟ (19)

                                                
1790 Yunus 10/62: “...Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” 
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 به کزین زمزمه خاموش شویم
1791پای تا سر چو صدف گوش شویم  

قوم مکر دیگر آنگیختن وزیر در آضلال  

 (20) Vezįr ķavm-i naśārāyı iħtilāl bābında bir ġayrı mekr peydā itdügidür.  

 مکر دیگر آ ن وزیر آز خود ببست [557-1]

Ol vezįr-i ĥįle-kār kendüsinden bir ġayrı mekr peydā itdi,  

   وعظ رآ بگذآشت و در خلوت نشست [557-2] (21)

VaǾžı terk idüp ħalvetde oturdı. Zįrā keŝret-i śoĥbet mūceb-i ķıllet-i 

ĥürmetdür. İmdi celb-i aĥbāb içün (22) berā-yı Ǿizzet ve ĥürmet iħtiyār-ı ħalvet iden 

erbāb-ı riyāya daħı bu beyt-i şerįfde işāret vardur. Pes vezįr-i mezbūr ħalvet-nişįn 

olup kimseye (23) görünmemekle,  

 با مریدآن در فکند آز شوق سوز [558-1]

Mürįdlere şevķden sūz bıraķdı, yaǾnį śoĥbet-i vezįre iştiyāķları ziyāde oldı,  

  بود در خلوت چهل پنجاه روز [558-2]

(24) Ķırķ elli gün ħalvetde olup aĥbābına Ǿarż-ı dįdār itmedi,  

آز شوق آو خلق دیوآنه شدند [559-1]  

Anuñ şevķ-i muĥabbet ve ümįd-i śoĥbetinden dįvāne-sān (25) oldılar.  

 آز فرآق حال و قال و ذوق آو [559-2]

Anuñ fırāķ-ı ĥāl ve źevķ-i maķālinden sūzān oldılar. Ve سوزان شدند از فراق حال 

taķdįri üzre (26) maǾnā virildi. 

د و آوکردن  لابه و زآری همی [560-1]  

                                                
1791 Ey sen ki, aklın dili senin derinliğinden tutuldu ve sözün değeri senden dolayı arttı! Senin kemâlin 
akıl ile anlatılmaz ve verdiğin rızıkların şükrü dille terine getirilemz. Söz senin cemâlinin bâğından bir 
güldür ancak seni anlatmaya gelince diken gibi kalır ve seni anlatmaya yetmez. Kim bir bâğın 
güzelliğini tek bir gülle idrâk eder veya sadece sönük bir ışıkla kim bir çerâğın saçtığı ışıktan 
bahsedebilir? En iyisi bu konuşmaları bitirip sessiz olmam ve sadef gibi baştan ayağa kulak 
kesilmemdir. (Subhatu’l-ebrâr) 
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Ħalķ iştiyāķdan zār olup tażarruǾ ve fiġān eylediler, ol vezįr ise,  

 آز ریاضت گشته در خلوت دو تو [560-2]

(27) Ħalvetde riyāżetden iki ķat olmış idi. Bu beyt-i şerįfde daħı ŧālib-i 

Ĥaķķ olanlara irşād buyururlar ki mürşid-i kāmili mücerred kemįn-i ħalvetde Ǿuzlet-

nişįn (28) olup riyāżetden yüzleri śararup ve ŧuŧaķları tebsürüp ve meyānları iki ķat 

olanlarda daħı aramayasız zįrā sümǾa ve riyā ile daħı ĥālet-i (29) mezbūre 

mümkindir. Beyt:  

 تا کی از دین ببری رونق را
1792کز پی خلق پرستی حق را  

Pes ķavm-i Naśārā vezįrüñ ser-i ħalvetine gelüp  

تو ما رآ نیست نور  گفته آیشان بی [561-1]  

(30) Dimişler ki sensiz bize nūr yoķdur,  

عصا کش چون بود آحوآل کور  بی [561-2]  

ǾAśā-keşsiz körlerüñ aĥvāli nice olur? YaǾnį körler öñince bir Ǿaśā-keş 

olmayup (31) ve körler daħı ol Ǿaśā-keşe yapışup gitmeyince ĥāli nice olur? Bu beyt-

i şerįfde daħı Ǿaceb nükte vardur! Dįde-i cān ve semǾ-i cenān śāĥiblerinüñ (32) 

maǾlūmıdur, fe’fhem.  

 آز سر آکرآم و آز بهر خدآ [562-1]

Sende olan ikrām içün lillāhi teǾālā  

 بیش آز آین ما رآ مدآر آز خود جدآ [562-2]

Bizi bundan ziyāde kendinden (33) cüdā ŧutma, derd-i firāķa ŧāķatimüz 

yoķdur. Ve mıśraǾ evvelde olan “از سر اکرام” ve ikrām başından ve ucından dimekdür, 

lākin maĥlle münāsib olan maǾnā iħtiyār (34) olundı.  

 ما چو طفلانیم و ما رآ دآیه تو [563-1]

Biz ŧıfıllar gibiyüz ve sen bize dāye gibisin,  

تو بر سر ما گسترآن آ ن سایه [563-2]  

                                                
1792 Ne zaman kadar halkın peşinden Hakk’a taparak dînin revnağını bozacaksın? 
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Sen ol sāyeyi bizüm başımuz üzerine düşüt. (35) YaǾnį bizi sāye-i ĥimāye 

ve žıll-ı Ǿināyetüñden mehcūr eyleme.  

 گفت جانم آز محبان دور نیست [564-1]

Vezįr ayıtdı: “Ķālıbım sizden mehcūr ise cānım muĥibblerden dūr degüldür,  

   تور نیستلیک بیرون آ مدن دس [564-2] (36)

Lākin ħalvetden ŧaşra gelmege destūr yoķdur.” 

 آ ن آمیرآن در شفاعت آ مدند [565-1]

Ol emįrler bu bābda şefāǾate geldiler,  

 و آ ن مریدآن در شناعت آ مدند [565-2] (37)

Ol mürįdler şenāǾate geldiler. YaǾnį vezįrüñ kendülere Ǿarż-ı cemāl 

itmedügini kendülerinüñ şenāǾat ve güstāħlıġına (38) ĥaml itdiler.  

 کاین چه بد بختی آست ما رآ آی کریم [566-1]

Ey kerįm! Bu bize ne maķūle bed-baĥtlikdür ki,  

   تو یتیم  آز دل و دین مانده ما بی [566-2]

Biz sensiz dil u dįnden yetįm ķalmışuz.  

ما ز دردکنی و   تو بهانه می [567-1] (39)  

Sen ħalvetden çıķmamaķ içün teǾallül ve baĥāne idersin ve biz derd u 

firāķdan,  

زنیم آز سوز دل دمهای سرد  می [567-2]  

Göñül ĥarāretinden (40) śoġuķ āhlar ideriz. Ĥażret-i Mevlānā ķuddise 

sırruhu bu mıśraǾ-ı şerįfde nükte ķaśd idüp ol vezįr-i pür-tezvįr ve aĥbābı olan 

Naśārā (41) āteş-i Ǿışķdan bį-behre muķallidler olup gerçi sūziş-i dil śāĥibleriyüz 

deyü geçünürler lākin sūz-ı derūndan žuhūr iden āh-ı ciger-sūzuñ [85a] (1) şerāresi 

ħırmen-i vücūdı iĥrāķ idecek iken āh-ı serdleri göñül ŧoñdurur idi dimekdür. Ve 

naśārānuñ kendü ķavilleri üzre śoġuķ yire (2) ve bįhūde ve bį-fāyide āh ideriz didiler.  

آیم  ما به گفتار خوشت خو کرده [568-1]  
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Biz senüñ ħūb ve laŧįf güftāruña muǾtād olmışuzdur,  

   آیم  ما ز شیر حکمت تو خورده [568-2]

(3) Biz senüñ püstān-ı kelimātuñdan elbān-ı ĥikmet ve şįr-i maǾrifet nūş 

itmişüzdür, imdi bir vech-le senden müfāraķata mecālimüz yoķdur.  

 آلله آلله آین جفا با ما مکن [569-1]

(4) Li’llāh teǾālā bu cefāyı bize eyleme,  

   خیر کن آمروز رآ فردآ مکن [569-2]

Şimdi ħayr eyle, bugüni yarına ķoma, zįrā teǿħįrde āfet vardur, cefādan el 

çek Ĥaķ’dan (5) ħavf eyle.  

دلان  دهد دل مر ترآ کاین بی  می [570-1]  

Göñlüñ rıżā virür mi kim bu bį-diller, 

   حاصلان  تو گردند آ خر آز بی  بی [570-2]

Bilāħire sensiz bį-ĥāśıllardan (6) olalar ve hecr ve firāķıñdan ġamgįn olup 

istimāǾ-ı maǾārifden maĥrūm ķalalar, elĥāśıl ŧāyife-i naśārā  

تپند  جمله در خشکی چو ماهی می [571-1]  

Cümlesi ħuşkį (7) ve sāĥilde olan māhįler gibi sensiz ĥayātdan ķaŧǾ-ı ümįd 

idüp ĥareket ve ıżŧırāb iderler. İmdi kerįmlerde ħod buħl yoķdur, sen daħı,  

 آ ب رآ بگشا ز جو بردآر بند [571-2] (8)

Nehr-i maǾrifet ve cūy-ı ĥikmetden refǾ-i sedd ve fetĥ-i bend idüp ābı 

güşāde ve mā’-i Ǿilmi revān eyle.  

 آی که چون تو در زمانه نیست کس [572-1]

(9) Ey ki zemānede sencileyin kimesne yoķdur,  

   آلله آلله خلق رآ فریاد رس [572-2]

Allāh içün olsun ħalķa feryāda iriş ve bizi bu ıżŧırābdan ħalāś eyle.  

مریدآن رآ وزیردفع گفتن  (10)  
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Vezįr mürįdlere defǾ ile söz söylemesini beyān ider.  

وگو  گفت هان آی سخرگان گفت [573-1]  

Vezįr-i mekkār Ǿarż-ı iştiyāķ (11) eyleyen aĥbābına mürşid-i muĥaķķıķ gibi 

güftāre gelüp didi ki ey güft ü gūyuñ suħre ve maġlūbı olanlar agāh olıñuz. Filĥaķįķa 

mürįdler daħı (12) süħregān-ı ķįl u ķāl olmasa o maķūle muķallide śayd olurlar mı? 

didi.  

 وعظ و گفتار زبان و گوش جو [573-2]

VaǾž ve güftār-ı zebān ŧaleb idici ķavim! (13) Gerçi ĥażret-i Mevlānā bu 

ĥikāyeyi vezįr zebānından naķl ider lākin gūş-ı hūşı olanlara Ǿaceb vaǾž ve 

naśįĥatdur ki buyururlar:  

 پنبه آندر گوش حس دون کنید [574-1]

(14) Gūş-ı ĥiss-i dūna penbe idiñiz, yaǾnį žāhir ķulaġın bend idiñiz ve bāŧın 

ķulaġın güşāde ķılıñız kim kelimāt-ı ilāhiyye istimāǾına müsteǾidd olasız.  

بیرون کنید بند حس آز چشم خود [574-2] (15)  

Bend-i ĥissi kendü baśarıñızdan ŧaşra idiñiz, yaǾnį çeşm-i bāŧınden çeşm-i 

žāhir bendini refǾ idiñiz kim ĥattā baśar-ı baśįret (16) ve dįde-i ĥaķįķatüñiz rūşen 

olup cemāl-i ezelį ve maĥbūb-ı lem-yezeli müşāhedesine müsteǾidd ve ħudā-bįn ola 

ve gümāndan ħalāś olup śāĥib-i yaķįn ola. (17) Pes penbe-i gūş-ı ser nedür dirseñiz,  

ی آ ن گوش سر گوش سر آست  پنبه [575-1]  

Ol semǾ-i sırruñ penbesi gūş-ı serdür. İmdi,  

   تا نگردد آین کر آ ن باطن کر آست [575-2]

(18) Mādām ki bu baş ķulaġı śaġır olmıya gūş-ı bāŧın śaġırdur, yaǾnį bāŧın 

ķulaġı gūş-ı žāhir mesdūd olmadıķça meftūĥ olmaz. Nažm:  

(19) Dilerseñ kim saña āsān ola bu 

Delįl u ĥüccet u burhān ola bu 

Ķulaġuñdan śanular penbesin çek 

Yaķįn odına yansun perde-i şek 



 

781 

(20) İmdi ey Ǿāşıķlar! Siz daħı vuśūl ilallāh dilerseñiz,  

فکرت شوید  گوش و بی  حس و بی  بی [576-1]  

Ĥissiz ve gūşsız ve fikretsiz olıñız tā kim nefs-i muŧmaǿinne (21) derecesine 

ķadem-nihāde olup,  

 تا خطاب آرجعی رآ بشنوید [576-2]

Ĥażret-i Ĥaķ ve feyyāż-ı muŧlaķdan nefs-i muŧmaǿinneye maħśūś olan 

“İrciǾį” ħiŧābını şinevende (22) olasız. Kemā ķāle teǾālā:  َيا اَيَّتَُها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة اِْرِجٖعى اِلٰى َربِِّك
1793َراِضَيًة َمرِْضيًَّة فَاْدُخٖلى ٖفى ِعَباٖدی َواْدُخٖلى َجنَّٖتی   

MaǾlūm ola ki bu āyet-i (23) kerįmenüñ sebeb-i nüzūlunda iħtilāf olunup 

baǾżıları muķtedā-yı şuhedā, pįşvā-yı suǾedā, Ǿamm-i mācid-i ĥażret-i 

Muĥammedini’l-muśtafā Ĥamza bin ǾAbdülmuŧŧalib rađıyallāhu Ǿanh (24) ĥaķķında 

nāzil olmışdur didiler. Ve baǾżıları daħı Mekke müşrikleri ķable fetĥ-i Mekke aśĥāb-

ı Resūlullāh’dan olup śalb itdükleri Ĥabįb bin ǾAdį rađıyallāhu Ǿanh (25) ĥaķķında 

nāzil oldı dimişler.  

Rivāyet olunur ki Mekke müşrikleri Ĥabįb bin ǾAdį’yi śalb itdüklerinde 

yüzini Medįne cānibine döndürdiler, (26) ĥabįb daħı dergāh-ı Ĥaķķ’a münācāt idüp 

1794كخیٌر فحوّل وجهی نحو قبلت كاللهّم ان کان لی عند  deyü duǾā eyledi. Pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

(27) Ĥabįb’üñ yüzini KaǾbe’ye tevcįh idüp hįç ferd Ĥabįb’üñ vechini KaǾbe’den 

taĥrįf itmege ķādir olmadı.  

Erbāb-ı tefsįr buyururlar ki bu āyet-i kerįmede (28) Ǿalā irādeti’l-ķavl küffārı 

įmāna terġįb vardur ve irāde-i ķavl 1795یقال للمومن الصالح  taķdįr olunmaķdur, yaǾnį Ǿamel-i 

śāliĥi olan müǿmin-i müvaĥĥide Ǿinde’l-mevti (29) ve’l-baǾŝ, ikrāmen lehu Ĥaķ’dan 

ħiŧāb irişüb denilür ki “Yā şol nefs-i müǿmin-i muŧmaǿinne ki įmānında ħalecān-ı 

şekk olmayup źikrullāh ile sükūnet (30) ve liķāullāha iŧmįnān ĥāśıl olmış idi, rabbüñe 

rücūǾ it. Zįrā nefs ibtidāǿen silsile-i esbāb ve müsebbebāta teşebbüŝ itmişken Ǿināyet-

i Ĥaķ ile (31) terk-i esbāb idüp müsebbibü’l-esbāb ve vācibun liźźāihįye teraķķį ve 

teveccüh idüp anuñ maǾrifeti ķatında müstaķırr ve maǾrifet-i Ĥaķķ-la ġayr-ı Ĥaķ’dan 

müstaġnį (32) olur ve Ĥaķķ’ı müşāhede idüp aña bir şey reyb u gümān getürmez ve 

                                                
1793 Fecr 89/27-30: (Allah, şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!" "Sen O'ndan razı, O da senden 
razı olarak Rabbine dön!" "(İyi) kullarımın arasına gir." "Cennetime gir." 
1794 Ey rabbim eğer indinde benim bir hayrım varsa benim yönümü kıblene çevir. 
1795 Salih mümine denir. 
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įmānında bir vech-le sükūnet bulur ki ħavf ve ĥüzünden anuñ üzerine bir şeyǿ (33) 

ŧārį olmaz. Pes bu maķūle nefs-i zekiyyeye muŧmaǿinne ıŧlāķ olunup ĥaķ sübĥānehu 

ve teǾālā ol nefse  ِ(34) َيا اَيَّتَُها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَّةُ اِْرِجٖعى اِلٰى َربِّك ħiŧābın ider. YaǾnį rabbinüñ emrine 

veyāħut mevt ile mevǾidine rāciǾ ol dimek ola. Ķāđį Beyđāvį raĥmetullāh Ǿaleyh bu 

āyet-i kerįme nüfūs ķable’l-ebdān (35) Ǿālem-i ķudsda mevcūdedür diyenlerüñ 

ķavillerini müşǾirdür deyü buyurmışlar.  ًَراِضَيًة َمرِْضيَّة saña virdügüm şeyǿe rāżiye ve 

Ǿindallāh merżiyye olduġuñ (36) ĥālde فَاْدُخٖلى ٖفى ِعَباٖدی benüm śāliĥ ķullarım cümlesine 

dāħil ol ve َواْدُخٖلى َجنَّٖتی ve ol ķullarım ile cennetime dāħil ol dimekdür. Veyāħud zümre-i 

muķarrebįne (37) dāħil olup anlaruñ nūrı ile müstażiyye ol dimek ola. Zįrā cevāhir-i 

ķudsiyye mirǿāt-ı müteķābile gibidür veyāħud bu ħiŧāb yevm-i baǾŝde olup (38)  َيا اَيَّتَُها
 Ǿibādımdan şunlaruñ ecsādına duħūl idiñiz kim muķaddemā anlardan النَّْفُس الُْمْطَمئِنَّةُ 

müfāraķat itmiş idiñiz. Ve dār-ı ŝevābıma dāħil ol kim senüñ içün (39) ĥāżırladım idi 

dimek ola, elǾilmu Ǿindallāh. İnşāallāh erbāb-ı ĥaķįķat bu āyet-i kerįmede neler 

taĥķįķ itmişlerdür Ǿan ķarįb Meŝnevį-i Şerįf’de (40) maĥalli geldikde beyān oluna.1796 

Ĥālā “irciǾį” münāsebetiyle bu miķdār ile kifāyet olundı.  

İmdi ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnā buyururlar ki (41) mādām ki 

ŧarįķ-ı Ĥaķ’da ifnāǿ-i beşeriyyet idüp bį-ĥiss u bį-gūş u bį-keŝret olmadıķça nefs-i 

muŧmaǿinne śāĥibi olmayup ve ħiŧāb-ı Ĥaķ’dan [85b] (1) “irciǾį” nidāsın simāǾ 

idemezsin.  

وگوی بیدآری دری  تا به گفت [577-1]  

“Bįdārį: بیداری”de olan “yā” maśdariyye ve “derį: دری”de olan “yā” ħiŧāb olup 

“gūy:گوی” daħı (2) “bįdār: بیدار”a mużāfdur. YaǾnį mādām ki sen bįdārıliġıñ güft ü 

gūyindesin ve mücerred ķįl u ķāle muķayyedsin,  

   آب بویی کی بریتو ز گفت خو  [577-2]

Güftār-ı ħˇāb ve esrār-ı (3) rabbe’l-erbābdan sen ķaçan bir rāyiĥa iledürsin 

ve źevķ-ı bāŧını ķaçan çeşįde ķılursın? Pes seyr-i žāhir ve seyr-i bāŧın nedür dirseñ,  

 سیر بیرونی آست قول و فعل ما [578-1]

(4) Seyr-i žāhirį bizüm ķavl u fiǾlimizdür, pes Ǿālemden ġayrı Ǿālem bilmez 

ve teraķķį-i seyri ancaķ ķavilden ķavile ve fiǾlden fiǾledür, ammā,  

                                                
1796 Bkz. 280a. Bu bölüm Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin 3. cildinde yer almaktadır. 
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 سیر باطن هست بالای سما [578-2]

Seyr-i bāŧın (5) āsümān üzerindedür. YaǾnį Ǿālem-i melekūt ve maķām-ı 

ceberūt ve seyr-i mertebe-i maǾāric-i lāhūtdur. Bu mıśrāǾda olan “hest: هست” mevcūd 

maǾnāsına olan “hest” (6) müfredi olmayup “est” maǾnāsına olan “hest” 

mürekkebidür ki “hest”de “hā” zāyiddür, “est” taķdįrindedür ki “der semā est” 

dimekdür. İmdi,  

 حس خشکی دید کز خشکی بزآد [579-1] (7)

Ĥiss-i žāhirį ħuşklige mensūb olan bu Ǿālem-i śūreti gördi. Zįrā ki Ǿālem-i 

ħuşkįden tevellüd itmişdür. Pes cinsinden ġayrısın (8) görüp āşinālıķ idemez ammā,  

ی جان پای بر دریا نهادعیس [579-2]  

Cān ǾĮsā’sı ķademini maǾnā deryāsınuñ üzerine ķodı. Ĥażret-i Mevlānā 

Ķaśįde-i Āfāķ ve Enfüs’de1797 buyururlar ki:  

گرقوت روح است نوح نوحه (9)  
 این جسد باشد چو کشتی ای فلان

 هست روح الله عیسی در تنم
1798مریمم نفس است با مادر بیان  

(10) Pes ĥiss-i žāhirį-i ħuşk māder oldıysa,  

 سیر جسم خشک بر خشکی فتاد [580-1]

Ħuşke mużāf olan cismüñ daħı seyri ħāke mensūb olan bu Ǿālem-i śūrete 

düşdi.  
 سیر جان پا در دل دریا نهاد [580-2] (11)

Ammā cān seyri ķademini deryānuñ ortasına vażǾ eyledi ve Ǿuluvv-i 

himmetle Ǿālem-i ķudse cevelān idüp baĥr-i şuhūda ŧaldı. nažm:  

(12) Görmez ol evi bu göz, gözüñ aç! 

                                                
1797 Bu kaside Mevlânâ’ya nisbet edilen fakat ona ait olmayan bir eserdir. 
1798 Ağıt yakan Nuh, ruhun kuvvetidir, ey falanca kişi! Bu ceset ise gemidir. Allah’ın ruhu İsa benim 
tenimdedir, Meryem’im nefistir, beyan annesiyle. (?) 
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Ol beyte nažar dile, gözüñ aç!  

Candan göz açan görür ĥaķįķį 

Nurdan yapılan binā ǿaķįķį 

Çün beytüñ ola ĥaķįķį žāhir 

(13) Ĥaķ’dur bulunan ol evde žāhir 

Vaĥdet bulasın ĥaķįķį sen de 

Keŝret ne ise geçüben anda 

Birden göresin ne bir sen ey bir 

Kim ol bir imiş ĥaķįķat-ı sır 

(14) Senden görinür saña senüñle 

Śanma göresin seni anuñla  

Gören görinen ne ise sensin 

Her veche göre yaķįn ĥasensin 

Ĥaķ’dan göz açup Ĥaķ’a nažar ķıl 

(15) Her şānda güźer ķılup sefer ķıl 

Vaĥdet görüben bu keŝret içre 

Bil sır ne imiş bu ĥikmet içre.  

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ŧālib-i śādıķlara bu göz ve bu yoķluġı (16) 

müyesser eyleye ve illā,  

 چون که عمر آندر ره خشکی گذشت [581-1]

Çün ki senüñ Ǿömrüñ ħuşklukda ve yubūset yolunda geçdi ve göñül cemǾ 

idüp muĥabbet ile behremend olmaġla  

  گاه کوه و گاه دریا گاه دشت [581-2] (17)

Gāh ŧaġlarda ve gāh deryālarda ve gāh śaĥrālarda mürūr eyledi. Elĥāśıl 

dürlü dürlü ŧūl-i āmāl ve fikr-i muĥāl ve ħˇāb u ħayāl ile (18) geçen Ǿömre,  

 آ ب حیوآن آز کجا خوآهی تو یافت [582-1]



 

785 

Āb-ı ĥayātı sen ķanda bulsañ gerekdür? 

 موج دریا رآ کجا خوآهی شکافت [582-2]

MaǾnā ve Ǿışķ baĥrinüñ mevcini ķanda (19) yarsañ gerekdür? YaǾnį mādām 

ki Ǿömriñi bu ālem-i śūrįde ħarc idüp ŧarĥ-ı mā-sivā itmeyesin ġavvāś-ı deryā-yı 

vaĥdet olamazsın dimekdür. İmdi ŧālib-i maǾrifet (20) ve rāġıb-ı rāh-ı ĥaķįķat olana 

maǾlūm ola ki,  

 موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست [583-1]

Mevc-i ħākį bizüm vehm ve fehm ve fikrimizdür,  

   موج آ بی محو و سکر آست و فناست [583-2]

(21) Āba mensūb olan mevc maĥv ve sekrdür ve fenādur. MaǾlūm ola ki 

sekr şerāb-ı Ǿışķ-ı ilāhį nūş iden Ǿāşıķlara źevķ ve ŧarab istįlā itmekle ĥükm ve 

salŧanat (22) iķtiżā’-i Ǿışķuñ olup Ǿāşıķuñ śabr u ķarārı ve zimām-ı iħtiyārı elden 

gidüp maķām-ı vecde geldügidür ve fenā Ǿinde erbābi’t-taĥķįķ Ǿilmen ve cidden ve 

ĥaķķan şuhūd-ı sālikde (23) Ĥaķķ’uñ ġayrı mużmaĥil ve şuhūd-ı ŧaleb fānį olup ve 

şuhūd-ı maǾrifet daħı şuhūd-ı Ǿıyān ile fānį olmaķdur. Ve maĥvda daħı birķaç 

mertebe vardur, maĥv-i erbāb-ı ževāhir (24) evśāf-ı Ǿāde ve aħlāķ-ı źemįmeyi refǾ 

idüp aħlāķ-ı ĥamįdeyi iktisāb ve iķāmet-i aĥkām-ı Ǿibādetdür. ve maĥv-ı erbāb-ı 

serāǿir Ǿilel ve āfātı izāle idüp (25) muvāśalātı iŝbāt itmekdür ve bu mertebede 

Ǿabdüñ evśāfı ve aħlāķ ve efǾālinüñ rüsūmı Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ efǾāl ve 

śıfātı tecelliyātı ile refǾ olup (26) teħalluķ bi-aħlāķillāh itmekdür. Ve maĥv-i cemǾ ve 

ĥaķįķį ifnāǿi keŝret fi’l-vaĥdetdür. Ve maĥv-i Ǿubūdiyyet ve maĥv-i Ǿayn-ı Ǿabd daħı 

iżāfet-i vücūdı aǾyāna isķāŧ itmekdür. (27) Zįrā aǾyān be-ĥükmi’l-Ǿālemiyye ĥażret-i 

Vāĥidiyyet’den bürūz itmiş şuǿūnāt-ı źātiyyedür, iżāfet ise bir nisbetdür ki ħāricde 

vücūdı yoķdur ve efǾāl ve āŝār (28) tābiǾ-i vücūd olup maǾdūmda teǿŝįr yoķdur. İmdi 

Ǿinde uli’l-ebśār Ĥaķ’dan ġayrı fāǾil ve müǿeŝŝir ve mevcūd yoķdur. Pes sālik-i rāh-ı 

ŧarįķat olan (29) Ǿāşıķlar sāķį-i bezm-i muĥabbet olan mürşid-i kāmil elinden şerāb-ı 

Ǿışķ-ı ilāhį nūş idüp nār-ı tecellįde sūzān olmaķ gerekdür kim sekr ve maĥv ve fenā 

ile beķāǿ-i (30) ĥaķķānį mertebesin bulup deryā-yı vaĥdet-i muŧlaķada āşinā ola. Pes,  

 تا در آین سکری آز آ ن سکری تو دور [584-1]
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Mādām ki bu sekrdesin, ol sekrden dūrsın, (31) yaǾnį mādām ki şerāb-ı 

ĥubb-i māsivā ile mestānesin, şerāb-ı Ǿışķ-ı ilāhį ile sekrān olmaķdan dūr ve 

mehcūrsın.  

 تا آز آین مستی آز آ ن جامی تو کور [584-2]

Ve mādām ki sen (32) bu hestį-i mevhūm mestligindesin, fenā cāmından 

körsun. Elĥāśıl eger dünyeviyye ve eger uħreviyye ve melekūtiyye ve rūĥāniyyeden 

mestlik ķaydında ve vücūd bendinde (33) olduķça tecelliyāt-ı eĥadiyyetü’ź-źāt ile 

istiġrāķdan dūr ve Ǿayn-ı şuhūddan körsun. Zįrā Ǿālem-i ıŧlāķda ķayd olmaz. Bunlar 

ise beher ĥāl ķuyūdāt (34) ve ĥucebātdur. Zįrā sekrān olmaķ daħı min vechin eŝer-i 

vücūddur. İmdi benüm rūĥum!  

وگوی ظاهر آ مد چون غبار  گفت [585-1]  

Bu ķįl u ķāl žāhirį ġubār gibi gelmişdür. (35) Zįrā kelimāt-ı śūrį mirǿāt-ı 

ķalbįñ jengārı ve belki maĥv-i źāt ve vaĥdet-i śırfede müstaġraġ olanlara muŧlaķā 

tekellüm-i kederden ħālį degüldür. Pes,  

 مدتی خاموش خو کن هوش دآر [585-2] (36)

Bir müddet ħāmūşlıġı ħūy eyle ve Ǿaķl ŧut, yaǾnį Ǿayn-ı şuhūdda müstehlek 

olup söyler, señ bį-lafž ve ĥarf ve śavt tekellüm eyle. (37) ǾAŧŧār:  

ها بشکافتم منبه معنی موی  
 طریق این خموشی یافتم من

م[همه جز خامشی راهی ندار]ی  
 که یک تن َزهره ا هی نداریم

ست بس خاموش گردیمچو خاموشی (38)  
هوش گردیمز دید یار ما بی  

 چو چشمه تا به کی در جوش باشیم؟
 چو دریا این زمان خاموش باشیم

 ز خاموشی رسی در وحدت کلّ  (39)
 برون ا یی تو از پندار و هم ذلّ 
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 ز خاموشی شوی مانند دریا
غوغامکن چندین تو چو چشمه می  

 ز خاموشی همه مردان عالم (40)
 نمودندم نهان سّر دمادم

 ز وصلش جمله حیرانند و مدهوش
1799ز خود دربسته و با عقل خاموش  

رآ بشکن خلوتمکرر کردن مریدآن که  (41)  

Ħalveti terk eyle deyü mürįdlerüñ tekrār ibrām ve ilĥāĥ eylemesi 

beyānındadur.  

حکیم رخنه جوجمله گفتند آی  [586-1]  

[86a] (1) Cümle mürįdler didiler kim ey fürce ve raħne ve behāne-cūy 

ĥaķįm! 

 آین فریب و آین جفا با ما مگو [586-2]

“Bu firįb ve cefāyı bize dime ve bu maķūle söz söyleme, 

 چار پا رآ قدر طاقت بار نه [587-1]

(2) Çārpāye ķadr u ŧāķati olduġı mertebe bār ķo.” YaǾnį yüki 

taĥammülünden ziyāde yükletme.  

   بر ضعیفان قدر قوت کار نه [587-2]

YaǾnį 1800لا یکلّف الله نفسا الّا وسعها  (3) vefķınce żuǾafāya ķuvvetleri miķdārı iş ķo.  

ی وی آست  ی هر مرغ آندآزه  دآنه [588-1]  

                                                
1799 Ben mana ile kılları kırk yardım, bu sessizliğe sebep olacak şeyler buldum. Konuşmamaktan 
başka yolumuz yoktur, bir ah edecek cesaretmiz yoktur. Madem sessizlik gerekiyor, sessiz oluruz, 
Yar’in visalinden baygın düşeriz. Ne zamana çeşme gibi çağlamak gerek? Biz deniz gibi sessiz ve 
sakin olmalıyız. Sen bil ki sessizlik ile vahdetin küllüne ulaşıp sanı ve zelletten kurtulabilirsin. Sen 
sessizlikten deniz gibi olabilirsin, çeşme gibi çağlama ve gürültü yapma. Dünyanın erleri, sessizlikten 
bu dünyanın sırrını bana gösterdiler. Herkes vuslatından dolayı hayrette ve baygın düşmüş, kendinden 
geçmiş ve aklı suskundur.  
1800 Allah kimseye kaldıramayacağından fazlasını yüklemez. 
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Her murġuñ dānesi anuñ miķdārıdur. “Endāze” bu maĥalde miķdār 

maǾnāsınadur. (4) YaǾnį her murġuñ ġıźāsı cüŝŝesine göredür dimekdür.  

  ی هر مرغ آنجیری کی آست  طعمه [588-2]

Bir incįr her murġuñ ķaçan ŧuǾme ve loķması olur.  

 طفل رآ گر نان دهی بر جای شیر [589-1]

(5) Meŝelā ŧıfla süd yerine nān viresin,  

 طفل مسکین رآ آز آ ن نان مرده گیر [589-2]

Ŧıfl-ı miskįni ol nāndan murde ŧut. YaǾnį hemān meyyit ĥükmünde ve helāk 

olmış bil, (6) zįrā henūz ekl-i nāna istiǾdādı gelmemişdür ve miǾdesinde taĥammül 

yoķdur.  

رد بعد آز آ نچو  [590-1] ن که دندآنها بر آ   

Çün ki ŧıfldan dendānlar žuhūra gele, (7) andan śoñra,  

   هم بخود طالب شود آ ن طفل نان [590-2]

Ol ŧıfl kendüsüne nān ŧaleb icidi olur, dāyesine iĥtiyāc ķalmaz. Veyāħud ol 

ŧıfl (8) nānı kendüsi ŧaleb ider.  

چون پرآن شود مرغ پر نارسته [591-1]  

Ķanadı bitmemiş olan murġ çün ki ŧayerān eyleye,  

ی درآن شود  ی هر گربه  لقمه [591-2]  

(9) Her yırtıcı gürbenüñ loķması olur.  

رد پر بپرد آو به خود [592-1]  چون بر آ 

Çün ki murġ ķanad yuķaru getüre, yaǾnį ķanadı žuhūra gelüp kemālin bula 

kendü iħtiyārıyla (10) pervāz ider.  

صفیر نیک و بد  تکلف بی  بی [592-2]  

Tekellüfsüz ve nįk ü bed śafįr ve śadā itmeksiz.  
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Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnā bu ebyāt-ı şerįfede daħı (11) 

mengūş-ı gūş-ı cān olacaķ dürler niŝār idüp ādāb-ı śoĥbeti beyān ve aĥvāl-i erbāb-ı 

ŧarįķati Ǿıyān buyurdılar. YaǾnį erbāb-ı sülūk ibtidā ĥālde (12) ŧıfl meŝābesindedür. 

Pes “ 1801کلّم النّاس علی قدر عقولهم ” mıśdāķınca herkesüñ miķdārın bilüp esrār-ı ŧarįķat ve 

güftār-ı ĥaķįķatden her birine söz söyleme (13) ve söyledügüñ taķdįrce ĥavśala ve 

iźǾānına göre söyle, zįrā fįl loķması ķarıncaya olmaz. Mübtedį ile müntehįnüñ ĥāli 

bir degüldür. Ŧıfl ile şābbe beñzer. (14) Farażį mübtedįye ġavāmıż-ı esrārdan baǾżı 

rāz keşf ü bāz eyleseñ ikiden ħālį degüldür. Yā budur ki saña inkār ider veyāħud 

budur ki ilĥād (15) ve zındıķaya düşer. Pes iki vechle daħı ol derdmendi varŧa-i 

helāke düşürürsün. Biri budur ki inkārı sebeb-i ħiźlān olup istifāżadan (16) ķalur, 

ikinci budur ki ilĥāda düşer ise felāĥ bulmaz. Belki sāliküñ terbiyesi bį-ķįl u ķāl niçe 

zamān nažar ve himmet ile gerekdür, ĥattā ĥaķāyıķ-ı eşyāya (17) ve mebdeǿ u 

maǾāda kendü vicdānı ile maǾrifet kesb idüp keşf u şuhūd mertebesin bulduķda evvel 

söyleyecegüñ esrār ve maǾānį bilā-telķįnin (18) kendü vücūdunda žāhir olmaġa 

başlar ve murġ-ı himmeti per açup cevv-i hevā-yı lā-mekāna uçar. Ammā ne çāre 

kendüde nažar ve himmet ve Ĥaķ’dan iǾŧā (19) ve ķudret Ǿināyet olunmıyan nā-puħte 

bįçāreler mücerred güftār-ı taśavvufdan baǾżı kelimāt żabŧ itmekle kendüyi mürşid 

mertebesine ķoyup ŧālib (20) söz ile irşād olur ķıyās idüp hem đāll ve hem muđill 

olur. Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā cümle ŧālibleri o maķūle nā-puħteler dāmından 

śaķlıya. (21) İmdi her bir sāliki ne menzilde ve ne dāyirede idügün bilüp marażına 

göre Ǿilāc itmek ve hażmına göre loķma yidirmek mürşid-i kāmillere maħśūśdur, (22) 

ġayrının anda medħali yoķdur. Zįrā mürşid-i kāmil evvelā ŧālibüñ ķalbine Ǿışķ āteşin 

yaķup ŧālib daħı sūziş-i derūn ĥāśıl idüp mücāhedede (23) cānlar eridüp muķteżiyāt-ı 

nefsāniyye nār-ı ceźebāt ile yanup maĥv olduķdan śoñra esrār-ı ĥaķįķatden aña 

miķdārınca bir söz açar. (24) Andan śoñra mertebesine göre bir söz daħı açup bu 

üslūb üzre ĥadd-i kemāle varınca terbiye ider. Ammā mürşid-i kāmil terbiyesinde 

olan (25) baǾżı kimesnelerin daħı sebaķı Ǿālį olmaġla dūn olanlar anuñ kelimātın 

istimāǾ itdikde ħalecān ĥāśıl idüp teşvįşe düşer. Felihāźā sāliklere (26) tenbįh olunup 

herkes hem-meşreb ve hem sebķ olandan ġayrla mükāleme itmesün dirler. anuñçün 

mürşid-i kāmil terbiyesinde olan Ǿāşıķlaruñ deǿbi, (27) fuķarā bir yire gelüp śoĥbet 

itdikde ķįl u ķāl itmeyüp śamt ile oturup göñül ĥāline varup şemǾ-ı Ǿışķuñ pervānesi 

                                                
1801 Halkla akılları kadar konuş. 
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olup birbiriyle (28) güft ü gū yarışmazlar. Belki herkes śafā-yı derūnı ķadar 

müşāhede-i ķurb-ı vaĥdet idüp söz yirine āh-ı ciger-sūz iderler ve yaş yirine (29) 

gözlerinden ķan dökerler. ǾĀşıķların ĥāli budur. Eger bu ŧāyifeyi bulup sen daħı Ǿışķ 

şerābın içüp ve āteş-i ceźbede ciger büryān itdüñse (30) śaĥĥā ve Ǿāfiye! Ve illā lāf u 

güzāfı ķo ve Ĥaķ’dan ķorķ, enbiyā ve evliyādan utan! Ŧālib daħı olmazsan bāri 

ŧāliblerüñ yolın urıcı ĥarāmįlerden (31) ve ķoyun başlu ķurdlardan olma. Mevlānā 

Cāmį raĥmetullāhu’l-bārį Silsiletü’ź-źeheb’de bu bābda ne ħūb ve laŧįf 

buyurmışlardur, gūş-ı hūşuñ dūş ķıl ki ne dirler: 

 ای نکرده دل از علایق صاف (32)
 مزن از دانش حقایق لاف

 زانکه در عالم خدا دانی
 جهل علم است و علم نادانی

 وان که خود را گمان برد ز خواص (33)
 می فزاید بر این معانی خاص

برد ز نادانیشیخ خودبین   

 ظن که ا ن شد کمال انسانی

 که کند خانقاه و صومعه جای (34)
 واکشد پا ز باغ و راغ و سرای

 کند اسباب شیخی ا ماده
 بنشیند به روی سجاده

 صد کرامت به نام او سازند (35)
1802تا سلیمی به دامش اندازند  

                                                
1802 Ey nefis arzularından kalbini arındırmayan! Hakikatler ilminden dem vurma. Çünkü, bilirsin, 
Allah’ı tanıma ilminde cehâlet âlimliktir ve âlimlik cehâlettir. Ve kendini havastan sayan, bu has 
manaların anlamın örneğidir. Kendini beğenmiş şeyh, zanneder ki insanların en kâmilidir. Savmea ve 
hanegahı ev edinen ve bah bahçeden vazgeçen, kendi şeyhliği için hazırlık yapar, seccade üzerine 
oturur. Onun için yüz türlü kerameti vardı derler ve böylece aklı selim olanı da onun tuzağına 
düşürürler. (Silsiletüzzeheb) 
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Neŝr: Pes girü śadede gelelüm. Ķavm-i Naśārā ol vezįrüñ güftārına şįfte (36) 

ve firįfte olup lā-büd ħalvetden çıķup bunlar ile ülfet ve muśāhabet itsün deyü bu 

ķadar ĥüccetler iķāmet idüp ve didiler ki,  

کند  دیو رآ نطق تو خامش می [593-1]  

(37) Ey mürşid ve mürebbį! senüñ nuŧķ ve güftāruñ şeyŧān ve nefsi ħāmūş 

ve dūr eyler,  

کند  گوش ما رآ گفت تو هش می [593-2]  

Senüñ sözüñ bizüm gūşımızı (38) hūş eyler. Filĥaķįķa mürşid-i kāmilüñ bir 

Ǿalāmeti daħı budur ki soĥbetleriyle müşerref olan ve kelimāt-ı dürerbārların işiden 

kimesnede ħavāŧır-ı (39) nefsāniyye ve vesāvis-i şeyŧāniyye ķalmayup anuñ 

teǿŝįrinden ķalbinde nūr-ı muĥabbetullāh müşāhede eder.  

 گوش ما هوش آست چون گویا تویی [594-1]

Bizüm gūşımuz (40) hūş ve semǾimüz Ǿakldur, çünkü gūyā sen olasın.  

   خشک ما بحر آست چون دریا تویی [594-2]

Bizüm ħuşkumuz baĥrdur çün deryā sensin. YaǾnį çün ki deryā sen olasın 

(41) bizüm śūrį olan vücūdumuz ķaŧre-veş ol deryāya vuśūl ile Ǿayn-ı deryā olur.  

 با تو ما رآ خاک بهتر آز فلک [595-1]

Senüñle bize ħāk felekden bihterdür. [86b] 

   آی سماک آز تو منور تا سمک [595-2] (1)

Ey sen şol źāt-ı şerįfsin ki simākdan tā semeke degin Ǿālem senüñ nūruñdan 

münevverdür. Zįrā insān-ı kāmil maŧlaǾ-ı nūr-ı (2) āfitāb-ı ĥaķįķat-ı Muĥammediyye 

ve mažhar-ı źāt ve śıfāt-ı ilāhiyyedür ve Ǿulvį ve süflį cümle mükevvenātuñ maŧlab-ı 

aǾlāsı insān-ı kāmil ķalbinde cilveger olan nūr-ı (3) Muĥammedį’dür. Pes mürşid-i 

kāmil ile zemįnde olmaķ eflākda emlāk ile olmaķdan aǾlādur.  کما قیل من اراد ان یجلس مع الله
1803التصوف فلیجلس مع اهل . (4) Ŧutalum ki felekde olmış nūr-ı Muĥammedį ile ķalb 

żiyālanmadıkdan śoñra, 

                                                
1803 Denildiği gibi kim Allah ile oturmak isterse tasavvuf ehliyle otursun. 
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تو ما رآ بر فلک تاریکی آست  بی [596-1]   

Sensiz bize felek üzre olmaķ tārįklikdür. “Ber felek (5) būden: بر فلک بودن” 

taķdįri üzre maǾnā virildi. YaǾnį iǾtibār feleke degüldür belki ķalb nūrınadur.  

   با تو آی ماه آین فلک باری کی آست [596-2]

Ey māh-behcet ve ķamer-ŧalǾat! (6) senüñ ķalbinde şaǾşaǾa-bār olan ħurşįd-ı 

ĥaķįķate ve ķurb-i menziletiñe nisbetle bārį bu felek kimdür ve ne şeyǿdür, zįrā eger 

çi,  

بود آفلاک رآ صورت رفعت [597-1]  

(7) Śūret-i rifǾat eflāk içün olur, yaǾnį eflāke ancak rifǾat-ı śūriyye 

virilmişdür ammā  

 معنی رفعت روآن پاک رآ [597-2]

RifǾat-ı maǾneviyye revān-ı (8) pāk içindür. YaǾnį rifǾat-ı maǾneviyye ki 

ķurb-ı civār-ı ĥażret-i aĥadiyyü’ź-źātdur, ol cān-ı pāke maħśūśdur.  

 صورت رفعت برآی جسمهاست [598-1]

RifǾatüñ (9) śūreti ecsām içindür.  

    جسمها در پیش معنی آسمهاست [598-2]

Cisimler maǾnā ķatında isimlerdür. YaǾnį sükkerüñ ismi leźźeti ķatında nice 

ise cisim daħı maǾnā ķatında ancılayındur. (10) Meŝelā ism-i sükkeri hezār bār vird-i 

zebān eyleseñ mādām ki sükkerüñ źātını ekl itmedikce maǾnāsı olan leźźeti źevķ 

itmezsin. Keźālik maǾnāyı źevķ (11) itmedikce cisme daħı iǾtibār yoķdur dimekdür. 

Nažm:  

و عالم در رخ او کل عیان بیند  
ن بینرخش خورشید برج لامکا  

 دو عالم از فروغ نور رویش
سویشبه مثال ذرّه افتاده  (12)  

 دو عالم پرتو یک لمعه اوست
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 دو عالم پرتو دیدار ا ن روست

 جمالش ماه تا ماهی گرفتست
1804دلت گر نیز ا گاهی گرفتست (13)  

شکنم  جوآب گفتن وزیر که خلوت رآ نمی   

Vezįr mürįdlere ħalveti śımazam deyü cevāb virmesi beyānındadur.  

 گفت حجتهای خود کوته کنید [599-1] (14)

Vezįr mürįdlere ayıtdı: “Ĥüccetlerüñiz kūteh idiñiz, yaǾnį benümle muĥācce 

ve muǾāraża itmeyüp terk-i ibrām idiñiz. (15) Fį nefsi’l-emr, mürįd oldur ki şeyħine 

bir vechle münāķaşa ve muǾāraża itmeyüp dāyimā teslįmde ola. Zįrā mürįd oldur ki 

kendü irādetini şeyħinüñ (16) irādetine tafvįż eyleye, pes kendüde irādet ķalmayıcaķ 

ħilāf-ı merżį-i şeyħ iķāmet-i ĥuccet cāyiz degüldür.  

ره کنید پند رآ در جان و در دل [599-2]  

(17) Benüm pendime cān u dil içinde yol idiñiz, yaǾnį pendimde olan 

ĥikmeti cān göziyle görüp ve ĥaķįķatini semǾ-i cenān ile istimāǾ idiñiz.  

 گر آمینم متهم نبود آمین [600-1] (18)

Eger emįn isem, emįn müttehem olmaz ve muħbir-i śādıķ olanda kiźb 

taśavvur olunmaz.  

   گر بگویم آ سمان رآ من زمین [600-2]

(19) Farażā eger ben āsümāna zemįn daħı disem, siz beni kemāl-i śıdķ ile 

taśdįķ idüp ittibāǾ ķılmaķ lāzımdur.  

Ey müstemiǾ-i ķābil! Eger çi bu güftār cānib-i (20) vezįrden naķldür, 

velākin nefs-i emrde mürşid ile mürįd beyninde olan ādāb-ı śoĥbet ve merāsim-i 

tebaǾiyyeti beyāndur.  

 گر کمالم با کمال آنکار چیست [601-1]
                                                
1804 Tüm âlemi O’nun yüzünde apaçık görebilirsin ve O’nun yüzü lâmekân güneşi gibidir. İki âlem 
O’nun yüzünün parlaklığından zerre gibi küçük kalmıştır. İki âlem O’nun ışığının parıltısıdır. İki âlem 
O’nun yüzünün görüşüdür. Senin gönlün haberdâr ise bilirsin ki O’nun cemâli aydan balığa kadar 
dünyada ne varsa her şeyi kuşatmıştır. (Cevherüzzât) 
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(21) Eger ben kemālde isem kemāle inkār nedür, yaǾnį iķrār-ı kemāl ħod 

budur ki benden her ne śudūr iderse kemāl üzre görüp sözime muħālefet itmeyesiz 

(22) ve kendüñüze ħayr-ı maĥż olan şeyi benüm kelāmım bilesiz.  

زآر چیست [601-2]    ور نیم آین زحمت و آ 

Eger ehl-i kemāl degilsem bu zaĥmet u āzār nedür, yaǾnį benį kendüñüze 

(23) muķtedā vü pįşvā idüp bu ķadar zaĥmet ve meşaķķat çeküp beyhūde yire cān-

güdāħte olmanuñ ne fāyidesi vardur. Pes ikiden ħālį degül: (24) Yā budur ki baña 

tābiǾ olup muħālefet itmeyesiz veyāħud göñlüñüz benden refǾ idüp fāriġ olasız, imdi 

baña ittibāǾıñız var ise,  

 من نخوآهم شد آز آین خلوت برون [602-1] (25)

Ben bu ħalvetden ŧaşra olmaķ dilemezim, 

 ز آ ن که مشغولم به آحوآل درون [602-2]

Zįrā ki aĥvāl-i derūna meşgūlüm.  

خلوت وزیرآعترآض مریدآن به  (26)  

Mürįdlerin ħalvet-i vezįre iǾtirāż-ı mükerrer itdükleri beyānındadur.  

 جمله گفتند آی وزیر آنکار نیست [603-1]

(27) Cümle mürįdleri didiler ki ey vezįr senüñ kemāline inkārımuz yoķdur, 

baǾżı nüsħada “ای حکیم” vāķiǾ olmışdur. YaǾnį cümlemiz saña kemāl-i iķrārdayuz,  

 گفت ما چون گفتن آغیار نیست [603-2] (28)

Bizüm sözimüz güftār-ı aġyār gibi degüldür, belki,  

ست آز فرآق تو دوآن  آشک دیده [604-1]  

Senüñ nār-ı firāķ ve derd-i iştiyāķıñdan (29) gözimüz yaşı sürǾat ile 

aķıcıdur,  

ه آ ه آست آز میان جا [604-2]    ن روآنآ 

Meyān-ı cāndan revān olmış āh āhdur, yaǾnį āh u vāhımuz āteş-i 

derūnumuzdan (30) žuhūr iden dem-i ciger-sūzdur.  
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 طفل با دآیه نه آستیزد و لیک [605-1]

Ŧıfl dāye ile Ǿinād eylemez velākin,  

   گرید آو گر چه نه بد دآند نه نیک [605-2]

Ŧıfl girye vü zārį ķılur, (31) nįk ü bedi farķ itmez. Ĥażret-i Mevlānā ķuddise 

sırrıhu’l-aǾlā mürįd ile mürşid beyninde vāķiǾ olan nāz u niyāzı taķrįr buyururlarken, 

(32) mažhar-ı küll olan žıll-ı yezdān ve ħalįfe-i raĥmānuñ vücūdunda bāhir olan esmā 

ve śıfāt-ı külliyye-i ilāhiyye ki Ǿinde erbābü’t-taĥķįķ aña “žāhir” ıŧlāķ iderler, (33) 

ķāyide-i mezbūre üzre mažhardan žāhire ve tecelliyāt-ı śıfātdan istiġrāķ-ı tecellį-i 

źāta intiķāl idüp müstaħlifüñ şuhūdı ġālib olmaġla (34) mirǿāt-ı dil-i ħalįfede žāhir 

olan müstaħlife münāsıb kelimāta şurūǾ eyleyüp şāhid ve meşhūd ve žāhir ve 

mažharıñ vāĥid olduġını beyān idüp (35) vaĥdet-i muŧlaķa Ǿıyān olmaġla niyāzı 

cenāb-ı Ĥāķķ’uñ dergāh-ı bį-gāhına tevcįh idüp buyururlar ki, ey pādişāh-ı bį-zevāl 

ve ķayyūm-ı lā-yezāl (36) ve ķādir ve muteǾāl ve fāǾil-i muŧlaķ-ı źü’l-celāli ve’l-

cemāl,  

زنی  ما چون چنگیم و تو زخمه می [606-1]  

Biz çeng gibi bir ālet-i mülāĥažayuz, sen aña zaħme urursun, yaǾnį mürşid-i 

(37) kāmilüñ mažharında esmā ve śıfātıñla žāhir olup bizüm çeng-i vücūd-ı 

vehmįmizde zaħme olan sensin, yaǾnį bizi ĥareket itdüren senüñ Ǿışķ ve ķudretüñdür, 

کنی  زآری آز ما نی تو زآری می [606-2] (38)  

Ĥaķįķatde zārį ve nāle bizden degül belki sen zārį ķılursın, śıfat-ı ķudretüñ 

śıfat-ı źātuñdandur.  

در ما ز تستما چو ناییم و نوآ  [607-1]  

(39) Biz nāy gibiyüz ve bizde olan nevā sendendür, 

 ما چو کوهیم و صدآ در ما ز تست [607-2]

Biz kūh gibiyüz ve bizde olan śadā sendendür, yaǾnį bizde olan (40) 

tekellüm senüñ śıfāt-ı źātuñdan olan kelāmuñ āŝārıdur.  

و ماتما چو شطرنجیم آندر برد  [608-1]  
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Ġālib ve maġlūb olmaķda bir şaŧranc gibiyüz,  

 برد و مات ما ز تست آی خوش صفات [608-2] (41)

Bizüm ġālibiyyet ve maġlūbiyyetimüz sendendür ey śıfātı ħoş rabbimiz, 

yaǾnį bizde vāķiǾ olan irādet senüñ [87a] (1) śıfāt-ı źātuñdan olan mürįd isminüñ 

eŝeridür. YaǾnį  ِ1805قُْل ُكل  ِمْن ِعنِْد اللّٰه  ve daħı   1806اَللُّٰه َخالُِق ُكلِّ َشْیء  ve daħı  َ1807َواللُّٰه َخَلَقُكْم َوَما تَْعَملُون  āyāt-ı 

kerįmeleri (2) vefķınce cemįǾ-i aķvāl ve efǾāl ve eŧvār ve aĥvālüñ ħālıķı Allāh’dur. 

Ve Ǿabd-ı maķhūr, taĥt-ı ĥükm-i İlāhį’de müstehlek bir āletdür. Pes Ǿabd-i ħāliśuñ 

vücūdı (3) Ǿışķ āteşine yandıķda kendüde iħtiyār ķalmayup iķtiżā ve ĥareket Ǿışķuñ 

olduķda Ǿabde ķurb-i nevāfil ĥāśıl olup ve “bį yesmiǾ:بی یسمع” ve “bį yubśir: صربی یب ” ve 

“bį yenŧiķ:(4) ”بی ینطق ve “bį yemşį:بی یمشی” derecesine nāyil olduķda tevĥįd-i efǾāle 

ķadem-nihāde olur. Pes bu mertebede olan sāliklerüñ tevĥįdine tevĥįd-i efǾāl ve 

tevĥįd-ı śıfāt (5) dirler. Ve bu maķāmda olanlar kesr-i lām ile olan muħliśler 

zümresindendür. Lākin henūz beşeriyyet ve iŝneyniyyet külliyyet üzre mürtefiǾ 

olmamaġla “ ( علی خطر عظیم6ان المخلصین ) ”1808 buyurulmışdur. Ammā mertebe-i fenāǿ-i 

fenāya varup vücūddan eŝer ķalmasa mažĥariyyet-i iǾtibār daħı ķalmayup vaĥdet-i 

muŧlaķada beķāǿ-i (7) ebedįye vāśıl olup zümre-i muħleśįnden olur, yaǾnį fetĥ-i lām 

ile aña ħavf ve ĥüzn ķalmayup ehl-i necātdan olur ve mertebe-i mezbūre tecellį-i (8) 

aĥadiyyetü’ź-źātda olup bu maķāmda olanlaruñ tevĥįdine tevĥįd-i źāt ıŧlāķ olunur. 

Şeyħ ǾAŧŧār fermāyed:  

ای نور قدسی باز بنمای الا  
 ز زنگ ا ینه دل پاک بزدای (9)

 زمین و ا سمان از پیش بردار
 نمود جسم و جان از خویش بردار

 صفات و ذات خود هر دو یکی بین
(10) شکی بیندرون را با برون حق بی  

 تویی ذات و صفات و فعل در حق

                                                
1805 Nisa 4/78: “...De ki: "Hepsi Allah'tandır."…” 
1806 Zümer 39/62: “Allah, her şeyin yaratıcısıdır…” 
1807 Saffat 37/96: "Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır." 
1808 Muhlisler büyük tehlikeyle karşı karşıyalar.  
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 جهاِن جان تویی ای یار مطلق

منحجاب از پیش من بردار بی  
1809خود کن راه چشم جان تو روشنبه (11)  

Neŝr: Pes kāşif-i esrār-ı kibriyā, ĥażret-i Mevlānā, tevĥįd-i źāt mertebesine 

işāret idüp buyururlar ki,  

 ما که باشیم آی تو ما رآ جان جان [609-1] (12)

Biz kim olavuz ey bizüm cānımızın cānı sensin.  

   تو در میانتا که ما باشیم با  [609-2]

Ĥattā senüñle biz ortada olavuz. (13) Senden ġayrı vücūd-ı muŧlaķ mümkün 

degüldür.  

 ما عدمهاییم و هستیهای ما [610-1] 

Ey pādişāh-ı lā-yezāl! Biz maǾdūmlarız ve bizüm varlıġımuz maĥż 

Ǿademdür.  

 تو وجود مطلقی فانی نما [610-2] (14)

Sen fānį gösterici bir vücūd-ı muŧlaķsın. Celāl-i Devānį:  

 هستی تو به ذات و ما به تو هست نما
 الّله چه تفاوت ز کجا تا به کجا

 هستی تو غنّی مطلق و خلق گدا (15)
1810ادارند ز تو وجود و از خویش فن  

Neŝr: MaǾlūm ola ki Ǿinde’l-ĥükemā vücūd vācibde Ǿayn ve mümkinde 

zāyiddür (16) ve Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālāya Ǿilletü’il-Ǿilel ıŧlāķ idüp vücūd-ı Ĥaķķı 

Ǿaķl-ı külle Ǿillet-i tāmme ķılup Ǿaķl-ı evvel Ĥaķ’dan müfāraķat itmez ve Ĥaķ teǾālā 

                                                
1809 Ey kudsi ışık! Tekrar görün ve gönül aynasındaki pası tamamen sil. Yeri ve göğü katet, can ve 
tenin varlığını kendinden sil. Zatı ve sıfatların tamamını bir bil, hakikatte için ve dışın aynı olduğunu 
anla. Hakikatde zat, sıfatlar ve fiil sensin. Ey mutlak yar! Can cihanı sensin. Bensiz, hicabı benim 
gözümden kaldır ve can gözünün önünü kendinle aydınlat. 
1810 Senin varlığın zatındandır, biz ise senin zatından var gçrünüyoruz. Allah Allah! Bak gör ki fark 
nereden nereye kadar! Senin varlığın mutlak gani, halk ise dilencidir, varlıkları sendendir ve 
kendilerinden yoklar... 
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daħı (17) Ǿaķl-ı evvele ifāżadan ħālį olmaz deyü vücūd-ı muŧlaķı muķayyed ve Ǿaķl-i 

evvele Ǿillet ŧutarlar. Lākin Şeyħ Muĥyiyüddįn ǾArabį ķuddise sırruhu Fütūĥāt-ı 

Mekiyye’nüñ (18) bāb-ı ŝānįsinde buyururlar ki:  اعلم اّن الحّق تعالی موجود بذاته، مطلق الوجود غیذ متقیّد
1811( والعلل19بغیره ولا معلول عنه شیء و لا علّه لشیء و هو خالق المعلولات )  yaǾnį Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

mevcūd bi-źātihi ve muŧlaķu’l-vücūd olup muķayyed bi-ġayrihi degüldür. Ve bir şey 

andan maǾlūl ve ol daħı bir şeyǿe Ǿillet olmaz, (20) belki ol źāt-ı aĥadiyyet maǾlūlāt 

ve Ǿilelüñ ħālıķıdür dimekdür ve Ǿinde cumhūri’l-mütekellimįn eger vācibde ve eger 

mümkinde vücūd zāyid Ǿale’lmāhiyyetidür dirler. (21) Ve Ebu’l-Ĥasan EşǾarį vücūd 

eger vācibde ve eger mümkinde Ǿayn-ı źātdur deyüp vücūd-ı muŧlaķda her biri bir 

vech beyān ider, felihāźā erbāb-ı fikr u nažar dirler ki (22) įcād ħod ferǾ-i vücūddur, 

pes vücūd-ı sābıķ Ǿayn-ı vücūd-i lāĥiķ olsa şeyǿ kendü nefsi üzerine teķaddüm itmek 

lāżım gelür ve ġayrı daħı olsa vücūdātda (23) teselsül veyāħud bir vücūda müntehį 

olmaķ lāzım gelür ki āyn-ı źāt ola. Vāĥidüñ vücūdunda ħod teǾaddüd muĥāldir;  کما
1812یشهد به الفطرة الّسلیمه  ve bir vech daħı (24) beyān idüp dirler ki bi’n-nažari ile’ź-źāt 

maǾraż-ı vücūdda olan her şeyden vücūd meslūbdur. Zįrā māhiyyet min ĥayŝü hiye 

ġayr-ı źāt olup (25) źātiyyāt andan meslūbdur, kemā hüve meşhūr beyne’l-cumhūr:  من
1813انّه لیس للماهیّته من حیث هی لا واحداً ولا کثیراً ولا شیئاً من الامور العارضة لها  Pes Ĥaķ sübĥānehu (26) ve 

teǾālānuñ ŝubūt-ı vücūdı źātdan nāşįdür dimek olmaz. Zįrā įcād-ı ferǾ vücūd olduġını 

Ǿaķl daħı ĥükm ider. İmdi māhiyyet min ĥayŝü hiye bilā şarŧı’l- (27) vücūd mūcid 

olur dimek mümkün degüldür. Zįrā “الّشئ ما لم یُوَجد لم یُوِجد” muķaddimesi beyne’l-Ǿuķalā 

muķarrere ve müŝbetedür. Pes vücūd-ı vācib kendü źātıyla ķāyim olup (28) hem 

vücūd ve hem mevcūddur. YaǾnį maǾnā-yı vücūd 1814ما قام به الوجود  dimek olur. Ve 

bilcümle bu bābda erbāb-ı fikr u nažar ebĥāŝ-ı keŝįre itmişlerdür, kütüb-i kelāmiyye 

(29) tetebbuǾ idenlerüñ maǾlūm-ı şerįfleridür.  

Ve erbāb-ı keşf u Ǿıyān ve aśĥāb-ı źevķ ve vicdān ķatında vücūd-ı Ĥaķ Ǿayn-

ı źāt-ı Ĥaķ’dur ve Ĥaķ’dan ġayrı mevcūd-ı (30) ĥaķįķį yoķdur ve eşyāǿ-i sāyire 

şuǿūnāt-ı źātiyye olup vücūd-ı muŧlaķ müsteġrıķ-ı cemįǾ-i mevcūdātdur. ŞiǾr:  

انت كظننت ظنوناً بانّ   

                                                
1811 Bil ki Hak teala zatı ile mevcuttur. Onun varlığı mutlaktır ve kendinden başka bir şeyle mukayyet 
değildir. O bir şey sebebiyle değildir bir şeyin sebebi de değildir. O sebep olunanların ve sebeplerin 
yaratıcısıdır. 
1812 Selim ve bozulmamış fıtratın da şahit olacağı üzere. 
1813 Bu onun mahiyetinden değildir, ona arız olan şeylerden ne tektir ne çoktur ne de bir şeydir. 
1814 Varlığın kendisiyle kaim olduğu. 
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 و ما ان تکون ولا قّط کنت (31)

ربّ  كفان کنت انت فانّ   
1815و ثانی اثنین دع ما ظننت  

1816وجودفان کان کذلك وجود من حیث هو   (32) vücūd Ĥaķ’dan ġayrı olmayup Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālā cümle cihātdan münezzeh ve vāĥid-i ĥaķįķįdür. Ve vaĥdāniyet-i 

Ĥaķ’da lā źihnen ve lā ħāricen ve lā Ǿaklen (33) ve lā vehmen ve lā ĥaķįķaten ve lā 

mecāzen vechen mine’l-vücūh keŝret olmıyup cümle şeyǿden ġanįyy-i muŧlaķdur. Ve 

taǾrįf ve taǾyįn ve ıŧlāķ ve taķyįd ve teşbįh ve taǾŧįl (34) ve bilcümle iǾtibārātdan her 

ne var ise cümlesinden münezzeh ve muķaddes olup vücūd-ı ġayr-ı mecāzį ve 

iǾtibārįdür. Zįrā cemįǾ-i eşyā iźāfe’tu’l-muŧlaķ ile’l-muķayyedi (35) ve’l-mümkinu 

ile’l-vācib bi ĥasebi’l-iǾtibār ve’l-iżāfe mevcūdlar velākin bi-ĥasebi’l-ĥaķįķa 

maǾdūmlar olup mevcūd-ı ĥaķįķį-i ezelį ve bāķį-i ebedį-i sermedį Ĥaķ tebāreke (36) 

ve teǾālānuñ vechidür ki ol vech anuñ źātı ve ĥaķįķatidür ve cümlenüñ ibķā ve 

iǾdāmına ĥüküm Ĥaķķ’ındur. Ve baǾde ifnāǿi źevātihim ve isķāŧi iżāfātihim cümle 

(37) eşyā Ĥaķķ’a rāciǾ olur. Kemā ķįl: 1817التّوحید اسقاط الاضافات  ve ķāle teǾālā: 1818 ُكلُّ َشْیء  َهالٌِك
اِلَْيِه تُْرَجُعونَ   .Pes tesmiye-i vücūd-ı muŧlaķ (38) vücūddan ķaydı selb içündür اِلَّا َوْجَهُه لَُه الُْحْكُم َو

Ve illā bi’n-nisbe ile’l-vücūd ne ıŧlāķ ve ne taķyyįd vardur. Ve bu mertebeye 

mertebe-i evvel ve ġayb-ı hüviyyet dirler. Hįç vechle (39) müşārün ileyh ve hįç 

vaśfla mevśūf ve bir iżāfet ile mensūb ve mensūbun ileyh olmaz. Nitekim 

muķaddimede ve baǾżı maĥalde bunuñ źikri sebķ itmişdür (40) ve ķıdem ü ĥudūŝ ve 

vaĥdet ü keŝret ve bunuñ emŝāli evśāf ve iǾtibārāt merātib-i aĥkām-ı tenezzülātdan 

olup min ĥayśü’l-ıŧlāķ ve’t-teǿŝįr (41) ve’l-vaĥdet mertebe-i ulūhiyyetdedür. Ve illā 

öyle degüldür ki mevcūdātuñ vücūdı ĥaķįķatde vücūd-ı Ĥaķ’dan ġayrı vücūd-ı ķāyim 

bi-nefsihi ola. Zįrā ķāyim bi-nefsihi olan [87b] (1) vücūd-ı ĥaķįķįdür, pes ĥaķįķatde 

Ĥaķ’dan ġayrı vücūd olmaz. Kemā ķāle’ş-Şeyħ Muĥammed bin el-ǾArabį 

rađıyallāhu Ǿanh ( فی ذواتها سبحانه بل هو هو والاشیاء اشیاء2فهو عین کّل شی فی الظهور ماهو عین الاشیاء )1819  Zįrā 

                                                
1815 Senin sen olduğuna dair çok zanlarım vardı. Ne sen oluyorsun ne de kesin sensin. Eğer sen sen 
isen rab sensin, ikinin ikincisi sensin zannı boşver. 
1816 Eğer böyle ise varlık olması açısından varlıktır. 
1817 Tevhit izafetlerin düşürülmesinden ibarettir. 
1818 Kasas 28/88: “...O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve 
kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.” 
1819 O zahirde her şeyin aynıdır fakat eşyanın zatında aynı değildir o bundan münezzehtir o odur eşya 
ise eşyadır. 
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ittiĥād ve ĥülūl mevcūdeynden ĥāśıl olur ve vücūdda ise vücūd-ı vāĥidden ġayrı 

olmayup (3) eşyā Ĥaķķıñ vücūduyla mevcūde ve kendü nefsleriyle maǾdūmedur. Pes 

kendü nefsleriyle maǾdūm ve vücūd-ı Ĥaķķ’la mevcūd olanda ĥulūl ve ittiĥād 

taśavvur olunmaz. RubāǾiyye:  

ست که در نیست کند جلوه مدامهستی (4)  
 زان هستی و نیستی است عالم به نظام

 اشیاست درو محو و به او موجودند
1820ا ن یک صفت جلال و این یک اکرام  

(5) İmdi ey Ǿāşıķ-ı rabbānį! Bu muķaddemātdan murād budur ki ĥażret-i 

Mevlānā ķaddasallāhe rūĥehu ( علی عدمها6الاعیان الثابة ما شّمت رایحة الوجود بل هی باقیة )1821  vefķınce 

bi’n-nisbeti ile’l-aǾyāni’ŝ-ŝābite buyururlar ki bizüm ħāricde olan varlıġımuz bi-

ĥasebi’l-iǾtibār hestį-nümādur. Velākin bi-ĥasebi’l-ĥaķįķat (7) fānį ve hālikdür. Pes 

ey ķādir-i muŧlak ve maǾbūd-ı bi’l-ĥaķķ, sen şol bāķį-i ebedį ve aĥad ve śamedį ve 

vücūd-ı muŧlaķ-ı ĥaķįķįsin ki ĥaķįķatde fāniye olan (8) eşyāyı vücūd-ı Ǿāriyet ile 

göstericisin. Belki 1822کان الله ولم یکن معه شٌی و هو الان علی ما کان علیه  feĥvāsınca ĥaķįķatde bizüm 

vicūdumuz olmayup (9) źevāt-ı ĥaķįķiyye ve aǾyān-ı ŝābitemiz sensin ki, mıśrāǾ:  

Vücūd-ı muŧlaķ-ı fānį-nümāsın.  

Pes bizde vücūd olmayıcaķ fiǾle ne vech-le ķādir olavuz? İlāhį, sücūd-ı (10) 

cān-ı müsteŧāb ve vücūd-ı āfitāb-ı Ǿālem-tāb senüñ ķudret ve iĥsānuñdur. Zįrā Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā dāniş ve bįniş Ǿināyet itdügi gibi Ǿibād-ı ħavāśśı (11) bilür ki,  

 ما همه شیرآن ولی شیر علم [611-1]

Meŝelā eger çi biz cümle şįrleriz ammā rāyāt ve aǾlām şįriyüz, yaǾnį žāhir-i 

ĥālde bizden śüdūr iden ĥarekāt (12) ve efǾāl cihetinden arslanlarız lākin ĥaķįķate 

nažar olunsa sancaķlarda naķķāşlar taśvįr eyledügi ĥayāt ve ĥareketden Ǿārį arslanlar 

śūreti gibiyüz.  

دم  به  شان آز باد باشد دم  حمله [611-2] (13)  

                                                
1820 O, “yok”ta sürekli görünen “var”dır. Alemin düzeni ise o varlık ve yokluktandır. Eşya O’nda 
mahv olmuş ve O’nda mevcutturlar.O sıfatı celal, bu ise ikramdır 
1821 Ayanı sabite varlığın kokusunu almamıştır o adem üzere bakidir. 
1822 Allah vardı ve onunla birlikte bir şey yoktu. Şimdi de öyledir. (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 1/Tevhîd, 22) 
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ǾAlemde taśvįr olunan ol şįrlerüñ ĥamle ve ĥareketi dem-be-dem vezān olan 

bād ve riyāĥdan ĥāśıl olur. (14) İmdi  ً1823مثل القلب کمثل لریشة فی فلاة یقلّبها الرّیاح ظهراً و بطنا  ĥadįŝ-i 

şerįfi mūcebince bizüm daħı ĥarekāt ve sekenātımuz min ĥayŝü’l-ĥaķįķat (15) 

nesemāt-ı riyāĥ-ı irādet-i ezeliyyeden žuhūra geldügi muĥaķķaķdur.  

 حمله شان پیدآ و ناپیدآست باد [612-1]

ǾAlemlerde olan şįr naķşınuñ ĥarekāt ve ĥamleleri (16) peydā ve žāhir ve 

muĥarrikleri olan bād-ı vezān nā-peydā ve mestūrdur. Keźālik bizüm daħı ĥarekāt-ı 

ecsādımuz peydā ve muĥarrik-i ĥaķįķį olan Muĥyį ve MuǾŧį (17) nā-peydādur. 

Ammā sükūn ve ĥareketimüz andan müfārıķ degüldür.  

   آ ن که ناپیدآست آز ما کم مباد [612-2]

Ol ki nā-peydādur bizden eksik olmasun. Veyāħud kāf-ı (18) Fārsįnüñ 

żammesiyle ķırāǿat olunup ol muĥarrik ki žāhirde bāŧındur bizden ġāyib olmasun 

dimek ola. İmdi baǾżılar ķatında vücūd-ı (19) muŧlaķ içün ħāricde vücūd yoķdur 

lākin anuñ cūd-ı vücūdı ile cümle mevcūdātuñ vücūdları hestį-nümādur ve ansız bir 

şeyǿüñ vücūdı yoķdur. (20) Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-aǾlā hestį-i 

mevhūmdan dest-şüste ve bi-külliyyetihi vücūdını vücūd-ı Ĥaķ’da ifnā idüp ve beķā 

billāh ile (21) peyveste olup buyururlar ki  

 باد ما و بود ما آز دآد تست [613-1]

İlāhį! Bizüm bād u būdumuz senüñ dād u iĥsānuñdur, yaǾnį bizüm 

ĥareketimüz ve varlıġımuz sendendür.  

 هستی ما جمله آز آیجاد تست [613-2] (22)

Bizüm vücūdumuz cümleten senüñ įcādıñdandur, yaǾnį žulümāt-ı Ǿademde 

iken nūr-ı vücūdı senden bulup ol nūr ile (23) Ǿālem-i kevn cānibine şitāb ķıldıķ. 

Kemā ķāle Ǿaleyhisselām: ( 24ان الله تعالی خلق الخلق فی ظلمة ثّم رّش علیهم من نوره فمن اصابه ذلك النّور)  فقد
1824اهتدی و من لم یصبه فقد ظل و غوی   

İlāhį sen şol Ķādir ve Cevād’sın ki,  

                                                
1823 Kalp rüzgarla sağa sola yatan bir kamış gibidir. 
1824 Allah kullarını bir karanlıkta yarattı ve üzerlerine nurundan serpti kendine bu nurdan isabet eden 
kurtuldu ve isabet etmeyen sapıttı. 
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 لذت هستی نمودی نیست رآ [614-1]

ǾAdeme vücūd leźźetini gösterdiñ,  

 عاشق خود کرده بودی نیست رآ [614-2] (25)

Ezel-i āzālde Ǿademi kendüñe Ǿāşıķ eylemiş idiñ, yaǾnį Ǿadem-i iżāfį olan 

aǾyān-ı ŝābite ki ħāric-i Ǿāleme iżāfet ile (26) rāyiĥa-i vücūdı henūz şemm itmemişler 

idi, anlara iźāķa-i ŧaǾm-ı vücūd itdirüp ve vücūd-ı ĥāricį menziline henūz tenezzül 

itmeyen enbiyā ve evliyā ve Ǿāşıķįn (27) ve aśfiyānuñ aǾyān-ı ŝābitelerini ĥażret-i 

Ǿilmiyyede kendüñe Ǿāşıķ eylemiş idüñ dimekdür. İlāhā! Melikā! MaǾbūdā! 

Perverdigārā!  

 لذت آنعام خود رآ وآمگیر [615-1]

(28) Kendü inǾāmuñ leźźetini biz aç ve muĥtāclardan girü ŧutma, yaǾnį 

leźźet-i inǾām-ı üns ve tecelliyāt-ı muĥabbet-i źāt-ı muķaddesi Ǿāşıķān-ı bį-ser ü 

pādan (29) dırįġ itme.  

رنقل و باده و جام خود رآ وآمگی [615-2]  

YaǾnį nuķl-i maǾrifet ve bāde-i muĥabbet ve cām-ı ĥaķįķati dırįġ itme. 

Mevlānā Cāmį:  

 ای به سویت همه را روی نیاز
 چشم لطف تو به روی همه باز (30)

اندعاشقان کشته سودای تو  
انددل به تمنای توداغ بر   

 خرقه فقر و فنا پوشیده
 در ره صدق و صفا کوشیده (31)

 درد دم بر دم تو همدمشان
1825مرهم تو مرهمشانداغ بی  

                                                
1825 Ey herkesin niyâzı sana olan Allah! Senin lutüf gözün herkese açıktır. Âşıklar senin sevdandan 
ölmüşler ve gönüllerindeki dağ ve leke sana yakarışlarındandır. O aşıklar, fakr ve fena hırkası giyip 
sıdk ve safa yolunda çaba göstermişler. Senin sürekli gamın onların hemdemi, senin merhemsiz yarın 
onların merhemidir.  
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İlāhį ve mevlāy!  

 ور بگیری کیت جستجو کند [616-1]

(32) Eger fażl u iĥsān ve feyż-i inǾāmıñ dırįġ ŧutarsañ anı kim cüst ü cū 

eyler? YaǾnį ey MāniǾ ve DāfiǾ! Çün ki bir ķuluñdan feyż iĥsānuñı menǾ idesin, (33) 

hįç-kes anı ŧaleb itmege ķādir olmayup bāb-ı ŧalebi anuñ üzerine sedd idersin. Ŧaleb 

daħı senüñ iĥsānuñdur, zįrā ŧaleb vücūda geldikde (34) 1826من طلب شیئا و جّد وجد  meġzįsince 

maŧlūb daħı çehre-güşā olmaķ muķarrerdür. İlāhį sen bizi Ǿibād-ı ŧālibįnden eyleyüp 

senüñ yolıña Ǿazįmete (35) himmet Ǿināyet ķıl, ve illā,  

 نقش با نقاش چون نیرو کند [616-2]

Naķş naķķāşa nice zūr ve muķabele eyler? YaǾnį śuver-ı nuķūş meŝābesinde 

olan (36) śanāyiǾ ve bedāyiǾ senüñ dest-i ķudret ve yed-i irādetüñde memlūk ve 

maķhūrlardur. Sen bizi niçün böyle ķılduñ deyü muǾārażaya kimsede miķdār źerre 

(37) ķudret yoķdur. İlāhį, seyyidį ve mevlāy! Çün ki bu żaǾįf ve kemter ve aĥķar 

ķulcaġızlaruñ ķable’l-istiĥķāķ senüñ niǾam-ı Ǿaŧā ve iĥsānuñ ile perverde (38) ve 

ħilķat-i bāde-i engūrdan evvel seħā ve cūduñ ħamrıyla mest-i ħarāb ve leb-teşne 

olmışlardur, be-ĥaķķ-ı Ŧāhā vü Yāsįn kemāl-i fażl u iĥsānuñdan teżarruǾ ve niyāz 

(39) ideriz ki,  

 منگر آندر ما، مکن در ما نظر [617-1]

Bize baķma, bize nažar eyleme, yaǾnį bizüm zellāt ve Ǿiśyānımıza baķma.  

 آندر آکرآم و سخای خود نگر [617-2]

Kendü cūd ve Ǿaŧā (40) ve ikrām ve seħāña nažar eyle. Nižāmį:  

گر کارهای ز کرم چارها  
 مرهم راحت نه ا زارها

 عقده گشاینده هر مشکلی
 قبله نماینده هر مقبلی (41)

 پای طلب راه گذار از تو یافت

                                                
1826 Kim ki bir şeyi ister ve onun için çalışırsa, onu elde eder. 
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 دست توان قوت کار از تو یافت

 بلکه تویی کارگر راستین
[88a] 

 دست همه دست تو را ا ستین(1)

 تا نکنی تو نتوانیم ما
 گر ندهی تو چه ستانیم ما

درین کارگاه گیر و دارنیست   
 جز تو کسی کاید ازو هیچ کار

 روی عبادت به تو ا ریم و بس (2)
 چشم عنایت ز تو داریم و بس

 در کف ما مشعل توفیق نه
1827خانه تحقیق دهره به نهان  

(3) İlāhį ķullaruñ işi sehv u ħaŧā, senüñ kāruñ luŧf u Ǿaŧā.  

 ما نبودیم و تقاضامان نبود [618-1]

Seyyidį ve mevlāy! Sen bir Kerįm u Raĥįm u SemįǾ u ǾAlįm’sin (4) ki biz 

yoġ-idik ve bizüm teķāżāmız daħı yoġ-idi.  

شنود  ی ما می  لطف تو ناگفته [618-2]  

Senüñ lüŧfüñ bizüm söylenmemiş sözimüzi ve žuhūra gelmedik sırrımızı 

işidirdi (5) ve ne vech-le münācāt idecegimüz bilürdi.  

 نقش باشد پیش نقاش و قلم [619-1]

Naķķāş ķatında naķş u ķalem  

   عاجز و بسته چو کودک در شکم [619-2]

                                                
1827 Ey kerem ile işlere çare olan ve incinenlere merhem olan! Sen her düğümü çüzen ve ibadet etmek 
isteyene kıble gösterensin. Ayak, gideceği yolu senden buldu, el ise yapacağı işe gücü senden aldı. 
Aslında işleri gerçekte yapan sensin ve insanların eli senin elinin cebidir. Sen yapmazsan biz 
yapamayız, sen vermezsen biz neyi alabiliriz ki? Bu atölyede, senden başka elinden bir iş gelen kimse 
yoktur. Biz sadece sana ibadet eder, sadece senden inayet ve af umarız. Tevfik meşalesini elimize koy 
ve bizi tahkik (emin olma) sırlar evine hidayet et. 
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ǾĀciz ve muķķayyed olur, (6) kūdek raĥm-i māderde Ǿāciz olduġı gibi. Pes 

naķş u ķalemüñ dest-i naķķāşda iħtiyārı olmıyup kūdek-i Ǿāciz daħı baŧn-ı māderde 

ıżŧırārį olduġı gibi,  

 پیش قدرت خلق جمله بارگه [620-1] (7)

Ķudret-i ilāhiyye ķatında daħı cümle bārgāh-ı Ǿālemüñ maħlūķātı,  

   عاجزآن چون پیش سوزن کارگه [620-2]

Kār-geh gibi sūzen öñünde (8) Ǿācizlerdür. Kār-geh Türkçe gergef 

didikleridür. İmdi naķķāş-ı meşiyyet-i ezeliyye daħı kār-gāh-ı Ǿālem, ħuśūśan vücūd-

ı insānįde,  

 گاه نقشش دیو و گه آ دم کند [621]

 گاه نقشش شادی و گه غم کند (9)

Gāh ādem ve gāh şeyŧān naķş eyler ve gāh şādį ve feraĥ ve gāh endūh ve 

teraĥ naķşın eyler. YaǾnį śıfat-ı insāniyye ile muttaśıf (10) ve feraĥnāk ve gāh sıfat-ı 

şeyŧāniyye ile mükedder ve ġamnāk eyler.  

 دست نه تا دست جنباند به دفع [622-1]

Mevcūdātdan hįç ferdüñ dest-i ķudreti ve ķuvvet (11) ve ŧāķati yoķdur ki 

kendüye śūret-bend olan naķşıñ defǾine taĥrįk-i yed eyleye.  

 نطق نه تا دم زند در ضر و نفع [622-2]

Ve hįç ferdde nuŧķ yoķdur ki (12) żarar ve nefǾden tā kim dem ura. YaǾnį 

kendüden menfaǾat dūr olup żarar gelse nefǾi niçün mehcūr eyledüñ ve żararı niçün 

iśābet itdirdüñ güftārına (13) kimesnede ŧāķat yoķdur ve ferd ve vāĥidden bu vechle 

tekellüme istiĥķāķ yoķdur. Kemā ķāle teǾālā:  َا َيْفَعُل َوُهْم يُْسَئلُون 1828َلا يُْسَپُل َعمَّ  Mevlānā Cāmį 

fermāyed:  

زند از عجز، کیست؟ ا نکه نه دم می (14)  
عجز چیست؟غایت این کار بجز   

                                                
1828 Enbiyâ 21/23: O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar. 
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 عجز به از هر دل دانا که هست
1829بر در ا ن حی توانا که هست  

(15) İmdi Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ ķudret ve Ǿažametini bilmek isterseñ,  

 تو ز قرآ ن باز خوآن تفسیر بیت [623-1]

Sen beytüñ tefsįrini Ķurǿān’dan girü oķı,  

   تگفت آیزد ما رميت آ ذ رمی [623-2] (16)

Įzed-i muteǾāl, 1830َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َولِٰكنَّ اللَّٰه َرمٰى  buyurdı. İmdi ey Ǿāşıķ-ı fānį,  

 گر بپرآنیم تیر آ ن نه ز ماست [624-1]

(17) Eger žāhirde tįr-endāz olavuz, ĥaķįķatde ol tįr-endāzlık bizden degildür, 

belki,  

   آندآزش خدآستما کمان و تیر  [624-2]

MaǾnāda biz kemān ve tįr-endāz olan (18) Ħudā’dur. YaǾnį bizden śudūr 

iden aķvāl ve efǾāl meşiyyet-i ilāhiyye ve ķudret-i rabbāniyye iledür. Beyt-i sābıķ 

sūre-i Enfāl’de ( َولِٰكنَّ اللَّٰه َرمٰى19َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت )  āyet-i kerįmesinden muķtabesdür ki ĥażret-

i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüñ beķā billāh ile bāķį-i sermedį 

olduġından Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (20) ħaber virüp fiǾl-i remyi ĥażret-i Resūl 

Ǿaleyhisselāmdan baǾde’l-iŝbāt nefy idüp  َّٰه َرمٰىَولِٰكنَّ الل  ķavl-i kerįmi ile ĥażret-i Ĥaķ 

kendü źātına (21) isnād eyleyüp filĥaķįķa rāmį ĥażret-i Ĥaķ ve Nebį Ǿaleyhisselām 

ālet-i Ĥaķ olup ķurb-ı nevāfil ve ferāyiżüñ Ǿaynını cemǾa işāretdür.  

MaǾlūm ola ki (22) bu āyet-i kerįmenüñ mā-ķabli  1831ُهْم َولِٰكنَّ اللَّٰه قََتلَُهمْ فََلْم تَْقتُلُو  ķavl-i 

kerįmidür. Ve bu āyet-i kerįmenüñ sebeb-i nüzūlünde rivāyet olunur ki vaķtā kim 

Ķureyş (23) müşrikleri ehl-i İslām ile muĥarabe ķaśdına ħurūc idüp ǾAķneķal nām 

vādįden žuhūr itdüklerinde ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām ( جات بخلیلایها و فخرها 24هذه قریش )
1832ما وعدتنی كاللهم انی اسئل كیکذبون رسول  deyü duǾā ķıldılar. Pes fi’l-ĥāl ĥażret-i Cebrįl 

Ǿaleyhisselām nüzūl idüp “Yā Nebįyallāh! (25) Arżdan bir ķabża türāb alup küffāre 

                                                
1829 (O’na karşı) Aciz olmaktan dem vurmayan kim var ki? Acizlikten başka bu işin sonu nedir? Akıllı 
olana o var olan güçlü ve Hayy’in kapısında, acizlik her şeyden daha iyidir. 
1830 Enfâl 8/17: “...Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı…” 
1831 Enfâl 8/17: “(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü…” 
1832 İşte Kureyş tüm övünç ve iftiharıyla geldi ve resulünü yalanlıyor, ey Allah’ın senden vaadini 
istiyorum. 
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ķarşu remy idiñiz.” deyü taǾlįm eyledi. Pes iki Ǿasker birbirine muķābil olduķda 

ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām (26) mübārek avuçlarına bir ķabża ħāk ile maħlūt ĥaśā 

alup vücūh-ı küffāra ķarşu remy idüp “ 1833شاهت الوجوه ” āyet-i kerįmesini ķırāǿat 

buyurdılar. (27) Bi-ķudretillāh teǾālā müşriklerüñ gözlerine ŧopraķ olup müşriklerden 

hįç ferdüñ gözi türābdan ħālį ķalmadı. Pes müşrikįn gözleri derdine düşüp (28) 

münhezim olmaġla aśĥāb-ı Resūl rađıyallāhu Ǿanhum terādüf ve teǾāķup idüp 

müşriklerüñ baǾżısın ķatl ve baǾżısın esįr ķılup bi-Ǿavnillāh (29) manśūr ve mužaffer 

olduķları ĥālde Ǿavdet itdüklerinde ben fülānı ķatl itdüm ve ben fülānı esįr itdüm 

deyü tefāħura teveccüh eyledikleriçün bu āyet-i (30) kerįme nāzil olup müǿminlerde 

olan şecāǾat-i ķalb ve nuśret ve žafer Ǿavn u Ǿināyet-i Ĥaķ olduġına tenbįh buyuruldı. 

Erbāb-ı tefsįr,  ْ(31) فََلْم تَْقتُلُوُهم ķavl-i kerįminde olan “fe” şarŧ-ı maĥźūfuñ cevābı olmaķ 

üzre taķdįr-i kelām “ 1834ان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولکّن الله قتلهم ” maǾnāsınadur deyü (32) tefsįr 

itmişlerdür. YaǾnį “Ey müǿminler ķatl-i küffār ile eger iftiħār iderseñiz, siz 

müşrikleri kendü ķuvvetüñiz ile ķatl itmediñiz lākin Ĥaķ teǾālānuñ Ǿavn u nuśretiyle 

(33) küffāre musallaŧ olup ĥaķįķatde fiǾl-i ķatl ĥaķķıñdur.” dimekdür. BaǾdehu 

ĥażret-i Ĥaķ ve Feyyāż-ı muŧlaķ ħiŧāb-ı müsteŧābıyla ħāśśeten ĥabįb-i ekrem 

śallallāhu (34) Ǿaleyhi ve sellemi teşrįf idüp َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َولِٰكنَّ اللَّٰه َرمٰى deyü buyurdı.  

MaǾlūm ola ki erbāb-ı ĥaķįķat baĥr-i aĥadiyyete ġavŧa idüp (35) āvįze-i gūş-

ı ehl-i maǾrifet olamķ içün keşfen ve şuhūden dest-āvįz olduķları dürer-i fevāħir-i 

maǾānįyi ihdā idüp buyururlar ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (36) bu āyet-i kerįme ile 

Ǿārifler içün mevżiǾ-i ittiĥād var idügini ifhām ve iǾlām buyurmışlardur, imdi Ǿinde 

erbābü’t-taĥķįķ ittiĥādda maķāmāt iŝbāt olunup (37) ittiĥād bi’l-efǾāl ve ittiĥād bi’ś-

śıfāt ve ittiĥād bi’ź-źāt iǾtibār idüp müǿminlere bu maĥalde olan ħiŧābda efǾāl ve 

śıfātda olan ittiĥāda (38) işāret buyurulmışdur dirler. Zįrā müǿminlerden bi-ĥasebi’ś-

śūre śudūr iden fiǾl-i ķatli Ĥaķ tebāreke ve teǾālā  َْولِٰكنَّ اللَّٰه قََتَلُهم ķavli ile nefsine (39) 

mużāf ķılduġı ittiĥād-ı fiǾli beyāndur. Ve mertebe-i mezbūre maķām-ı cemǾ ve 

tefriķa ve cemǾ fi’t-tefriķadur. Zįrā müǿminlere fiǾli iŝbātdan śoñra (40) nefy 

buyurmışdur ve mübāşeret-i ķatl maĥall-i tefriķada olup Ĥaķ teǾālā kendü nefsine 

mużāf ķılduġı maĥall-i cemǾde olur. Pes ķaçan (41) bi-ĥasebi’l-ħalķıyye ħalķ fāǾil-i 

muŧlaķuñ maśdar-ı ħāśiyyet-i fiǾlinden müfārıķ olsalar Ǿālem-i śūret ve resm 

                                                
1833 Yüzler yere sürünsün. Ayet değildir. (Keşfü’l-Hafâ, II, nr. 1569, s. 15) 
1834 Eğer öldürmenizle iftihar ediyorsanız onları siz değil Allah öldürdü. 
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ħalķıyyet ile tefriķada olurlar. [88b] (1) Ammā cemįǾ-i enfās ve źerrātda ķudret-i 

Ĥaķķa müteǾalliķ olan fiǾl-i ħāśśį ile ķāyimįn olduķları ĥayŝiyyetinden Ǿaynları 

ħāśśeten Ǿayn-ı fiǾl olup Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (2) müǿminlere fiǾl-i ħāśśį ile 

tecellį itmekle maķtūllere śıfat-ı ķahr ile žāhir ve fiǾl ile Ǿayn-ı vāĥid olurlar. Zįrā bu 

āyet-i kerįmede olan iżāfet ilā nefsihi (3) iżāfet-i ĥaķįķiyye olup min cemįǾi’l-vücūh 

ġayruñ fiǾli bāķį ķalmaz. Fe iźā kāne keźālik, mine’l-Ǿarşi ile’l-ferş min ciheti’l-

fiǾliyye ve ħalķıyye aĥkām-ı (4) ħalķ daħı böylecedür. Fe-ammā vaķt-i mübāşeretde 

tecellį-i fiǾl ile’l-fiǾl iǾtibār olunmasa ħāśiyyet-i ittiĥād-ı efǾāl olmıyup “ کالسیف فی ید
1835الّضارب ”(5) ve belki bi’l-merātibi ve’t-teraķķį seyf ve yed-i vāĥid ve maśdar daħı 

maśdar-ı vāĥid olup vücūd-ı Ĥaķ’dan ġayrı vücūd olmaz. (6) َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَميَْت َولِٰكنَّ اللَّٰه َرمٰى 

āyet-i kerįmesinde daħı ĥażret-i faħr-i kāyināt Ǿaleyhi afđalü’t-teĥiyyātuñ śıfātda 

ittiĥādına işāret buyurulmışdur, yaǾnį ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām (7) śıfāt-ı Ĥaķ ile 

muttaśıf olup tecelliyāt-ı śıfāt-ı rabbāniyyeyi ķalbinde ve rūĥunda ve Ǿaķl u serinde 

ve žāhir u bāŧınında naǾt-ı keşf ile (8) muǾāyene buyurduķda bi-cemįǾi’l-vücūdi ve’l-

vücūh envār-ı śıfāt-ı Ĥaķ’da müstaġraķ olmaġla Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā fiǾl-i Nebį 

Ǿaleyhisselāmı kendü śıfatına (9) mużāf ķılup fiǾline mużāf ķılmadı. Zįrā müǿminįn 

ruǿyet-i envār-ı āyātda olup Resūl Ǿalşeyhi’s-selām ruǿyet-i envār-ı śıfātda idi (10) ve 

āyātı mürūr ve baĥr-ı śıfātı sibāĥat ile Ǿubūr itdikden śoñra ħāśiyyet-i ittiĥād-ı źāt 

vāķiǾ oldı. Pes ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām (11) śıfat-ı fiǾl ve śıfat-ı ħāśśa ile 

muttaśıf olduķları źāt-ı Ĥaķ’da fānį ve beķāǿ-i Ĥaķķ’ıla bāķį ve āzāl ve ābādda 

istiġrāķ-ı küllį ve baĥr-i evveliyyet ve āħiriyyetden (12) naǾt-ı śıfāt ve ŝenāǿ-i źāt ile 

ħurūcıdur ki śıfāt ve źāt ve fiǾl-i Ĥaķķa mirǿāt olmaġla Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

ħalķıyyet-i Ādem Ǿaleyhisselāmı li-ecli Ǿirfānü’l- (13) melākiketi ibrāz eyledügi gibi, 

Resūl Ǿaleyhisselām ile daħı nefsini taǾrįf içün Ǿālemįne ibrāz eyledi. Pes Ādem śıfāt 

ile müttaĥid olduġı ĥālde (14) muttaśıf bi’ś-śıfāt olup ve ĥażret-i Muĥammed 

Resūlullāh Ǿaleyhi śalevātullāh baǾde’l-ittiśāf bi-nūri’ś-śıfāt nūr-ı źāt ile müttaĥid 

olmaġla (15) Ādem Ǿaleyhisselāma tefevvuķ eyledi. Pes Resūl Ǿaleyhisselāmuñ 

ittiĥād-ı źātda kemāli olmaġla şā’n-ı şerįfine  َ1836َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فََقْد اََطاَع اللّٰه  (16) 

buyurıoldılarlup kemāl-i ittiĥāddan iħbār ve tecelliyyāt-ı efǾāl ve śıfāt ve źāt ile Nebį 

Ǿaleyhisselāmda evśāf-ı ĥudūŝiyyetden şeyǿen mā bāķį ķalmaduġun (17) işǾār 

                                                
1835 Vuranın elindeki kılıç gibi. 
1836 Nisa 4/80: “Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur…” 
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buyurdı. Felihāźā ĥażret-i faħr-i Ǿālem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem daħı  من رانی فقد رای
1837الحق  ve daħı 1838من عرفنی فقد عرف الحق  buyurdu. (18) Pes tefriķa-i Resūl Ǿayn-ı fiǾlde cemǾ 

olup ve min ĥayŝü’l-ĥalķıyye terfiķa fi’l-cemǾ olmaġla vāĥid-i muŧlaķ ve ĥażret-i 

Ĥaķ remy-i Resūli ittiĥād (19) ve ittiśāf ve tefriķa maķāmından źikr buyurdı. İmdi bu 

āyet-i kerįmenüñ maǾānį-i buŧūniyyesi Ǿinde fühūmu’l-fühemā maǾlūm olmayup 

ancaķ üns-i (20) müşāhede ve fenā fi’ź-źāt ve beķā bi’l-Ĥaķķ ile ittiśāf bi’ś-śıfāt idüp 

maķām-ı Ǿışķ ve basŧ-ı muĥabbet ve revĥ-i şevķde olan Ǿāriflerüñ (21) meşhūdıdur. 

Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-aǾlā bu ebyāt-ı şerįfede Ǿuşşāķ-ı ilāhį saŧevāt-ı 

tecelliyyāt-ı śıfāt ve źāt ile vücūd-ı mevhūmların (22) ifnā idüp baǾde’l-telāşį beķā-i 

ĥaķ ve meşiyyet-i vücūd-ı muŧlaķ ile kār-kündende olduķlarına ve mertebe-i ķurb-ı 

ferāyiżde cemįǾ-i efǾāl Ĥaķķ’uñ olduġına (23) işāret idüp kitāb-ı kerįmde  َوَما َرَمْيَت اِْذ
 āyet-i kerįmesini bi-lisāni’l-ķāl ve’l-ĥāl ķırāǿat idiñiz kim bu maǾnāya şāhiddür َرَمْيتَ 

deyü (24) kendülerinüñ mertebe-i keşf ü şuhūdlarından ħaber virüp vāriŝ-i nebevį 

olan evliyāǿ-i kirām daħı yed-i ķudret-i ilāhįde ālet meŝābesinde ve anlardan (25) 

śudūr iden aķvāl ve efǾāl ĥażret-i Perverdigārdan olup vücūd-ı ĥaķķānįyle bāķį 

olduķlarından ĥikāyet ider. Ve kāşif-i esrār-ı ķayyūmį, (26) ĥażret-i Celālüddįn-i 

Rūmį tevĥįd-i efǾāl ve śıfāt-ı źātdan envāǾ-ı ġavāmiż-i esrār keşf u ižhār itmekle 

baǾżı fühūm-ı ķāśıre źikr olunan (27) kelimāt-ı ŧayyibeden şāyibe-i cebr tevehhüm 

itmekle defǾan li’t-tevehhüm buyururlar ki,  

 آین نه جبر آین معنی جباری آست [625-1]

YaǾnį bu źikr olunan güftār-ı esrār (28) tekālif-i şerǾiyyenüñ ısķāŧını mūceb 

olan cebr-i meźmūm degüldür. Belki Ǿayn-ı iħtiyārda ol cebbāruñ fāǾil-i muħtār ve 

muķallibu’l-ķulūbi vel’-ebśār (29) olduġını işǾār olup Ĥaķ teǾālānuñ Cebbār isminüñ 

maǾnā-yı ĥaķįķįsidür ki tekālįf-i şerǾiyyenüñ mebnāsı iħtiyār-ı cüzǿįyi selb itmez. 

(30) Pes kej-fehm olmayasın ki,  

   ذکر جباری برآی زآری آست [625-2]

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ Cebbārlıġını źikr etmek Ĥaķķ’a tażarruǾ ve 

zārį ķılmaġıçündür ki (31) dāyimā fāǾil-i muħtār Ĥaķ’dan ġayrısın bilmeyüp  َیا ُمَقلَِّب

                                                
1837 Beni gören Hakk’ı görmüştür. (Sahîh-i Buhârî, IX, s. 33, nr. 6996) 
1838 Beni tanıyan Hakk’ı tanımıştır. 
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َصارِ َو َیا ُمَحوَِّل الَْحْوِل َو اْلاَْحَواِل َحوِّْل َحالََنا ا ِلَی اَْحَسِن الَْحالِ الُْقلُوِب َو اْلاَبْ   deyü tażarruǾ ve niyāzdan (32) ħālį 

olmıyasın. Ħāşā iħtiyār-ı cüzǿį ne vech-le selb olunur ki,  

 زآری ما شد دلیل آضطرآر [626-1]

Bizüm zārį ve tażarruǾumuz delįl-i ıżŧırār oldı,  

 خجلت ما شد دلیل آختیار [626-2] (33)

Ve bizüm ħacletümüz iħtiyāra delįl oldı. YaǾni fiġān ve żārį bį-iħtiyār olup 

ıżŧırārįdür ve muķteżā-yı (34) ŧabǾımızdan śudūr iden aǾmāl-i seyyiǿe-i ħacālet ve 

nedāmetimüz bed-kārlıġı iħtiyārımuz ile eyledügümüze delįldür. İmdi Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālānuñ śıfat-ı cebbāriyyetin (35) müşāhade iden Ǿabd-i memlūk 

Ǿale’d-devām fiġān u zārįden münfekk olmaz. Ve Cebbār esmāǿ-i ĥüsnādan birisidür, 

bi-ĥasebi’l-lüġa kām-kār ve diledügi (36) fiǾli ižhār idici dimekdür ve ebniye-i 

mübālaġadan olup yaǾnį Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā Ǿibādını evāmir ve nevāhįden 

diledügi şeyǿe bāliġan Ǿan mā bāliġ (37) cebr ve ķahr idici ve aħlāķ u erzāķ ve aǾmāl 

ve ācālden ve bunuñ emŝāli aĥvālden śudūrın irāde buyurdıġı şeylere maħlūķını Ǿalā 

sebįli’l-icbār (38) Ǿamel idicidür dimekdür. Ve İmām Muĥammed-i Ġazzālį 

ķaddasallāhu sırruhu’l-Ǿālį esmāǿ-i ĥüsnā şerĥi olan Maķśadü’l-esnā nām kitābında 

Cebbār isminüñ taǾrįfinde buyururlar ki:  
ل واحد و لا ینفذ فیه مشیّة اجد الذی لایخرج احد عن قبضة و تقصر الجبّار، هوالذی ینفذ مشیّة علی الاجبار فی ک (39)

1839( فالجبار المطلق هو الله تعالی فانّه یجبر کل احد و لایجبره احد ولا مثنویة فی حقه فی الطرفین40الا یدی دون حمی حضرته )   

Silsiletü’ź-źeheb:  

 گر تو گویی چو بنده مامور
 هست در اختیار خود مجبور (41)

ختیارش به جبر شد راجعا  
 وان بود امر و نهی را مانع

 کس نگوید به سنگ کز لب بام
[89a] 

                                                
1839 El-Cebbar: O dilediğini cebr ile herkese yaptırır ve hiçbir şey onun iradesini etkilemez. O ki, 
hiçbir şey onun kudretinin çemberinin dışında değildir ve o hazretin himayesinde olmayan eller 
kısadır. Mutlak Cebbar Allah’tır. O her şeye cebr eder ama hiç bir şey ona cebr etmez ve iki tarafın 
hakları aynı değildir. 
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 چون بیفتی مکن به خاک مقام (1)

 یا ز پستی هوای بالا کن
 از بن کوه بر سرش جا کن

ای به وجه صوابگویمت نکته  
 که شود زین سؤال صعب جواب

 حق چو تعیین جمله اعیان کرد (2)
کردصفت هر یکی دگرسان   

 ساخت احوالشان به هم مربوط
 شد یکی شرط و دیگری مشروط

 خوردن نان نهاد شرط شبع

 خوف و امید شرط زهد و ورع (3)

 بهر ا ن کرد امر و نهی عباد
 تا شود ظاهر انقیاد و عناد

 زاید از انقیاد حب و رضا
 وز خلاف و عناد سؤ قضا

 زید را گرنه نهی بودی و امر (4)
خمر در ادای زکات و خوردن  

 کی شدی پیش غایب و حاضر
 انقیاد و عناد او ظاهر

 زان چشیدی عواید درجات
 زین کشیدی شداید درکات (5)

 زان پدید ا مدی صفات جمال
1840زین هویدا شدی نعوت جلال  

                                                
1840 Sen, “Memur kul kendi ihtiyarında mecburdur, ihtiyarı cebre döndü ve bu da emr ü nehye 
manidir.” dersen, (bil ki) kimse çatının köşesinde olan taşa “sen düşersen toprakta kalma veya 
alçaktan yükseğe yüksel, dağın eteğinden çık ve zirveye yerleş.” demez. Bu zor soruya cevap olsun 



 

812 

Neŝr: İmdi meźheb-i ehl-i sünnet ve cemāǾat iħtiyār-ı cüzǿįyi (6) selb 

itmeyüp cebr-i mutavassıŧ iħtiyār itdilerse ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnā 

daħı iħtiyār-ı cüzǿįyi iŝbāt içün buyururlar ki,  

؟گر نبودی آختیار آین شرم چیست [627-1]  

(7) Eger bizde iħtiyār-ı cüzǿį olmayaydı efǾāl-i seyyiǿe ve aǾmāl-i ķabįĥadan 

bir fiǾl-i nā-meşrūǾ ve kār-ı nā-maǾķūl śudūr itdikde Ĥaķ’dan veyāħud ħalķdan (8) 

bu şermsārlıķ nedür?  

   وین دریغ و خجلت و آ زرم چیست؟ [627-2]

Ve bu dırįġ ve ħaclet ve ĥürmet ve ĥayā nedür? Bunlar ħod iħtiyāra delįldür, 

zįrā iħtiyār olmasa (9) ĥayvānāt gibi dırįġ u ħaclet ve ĥayā vü ĥürmet ne idügin 

bilmez idi. Āzerm (ا زرم) fetĥ-i zā’-i muǾceme ve sükūn-ı rā’-i mühmele ile ĥayā ve 

ĥürmet maǾnāsınadur. (10) İmdi selb-i iħtiyār-ı cüzǿį eyleyen cebrį, çün ki iħtiyyār-ı 

cüzǿį yoķdur,  

 زجر آستادآن و شاگردآن چرآست؟ [628-1]

Bir vażǾ-ı nā-hemvār içün üstādlar (11) şākirdlerini zecr u menǾ itdükleri 

niçündür? Lā-cerem iħtiyār-ı cüzǿį olduġı-çündür.  

   خاطر آز تدبیرها گردآن چرآست؟ [628-2]

Ve eger iħtiyār-ı cüzǿį olmasa (12) ħāŧır tedbįrlerden niçün gerdān olur? 

YaǾnį baǾżı umūra nice tedbįr ve tedārik ve rāy ve müşāvere olunup baǾżısın redd ve 

baǾżısın ķabūl idüp (13) anuñla Ǿamel olunur. Ve meŝelā bir yire gitmek içün niyyet 

itmişiken ferāġat idüp gitmezsen pes iħtiyār-ı cüzǿį var idügi muĥaķķaķ oldı.  

 ور تو گویی غافل آست آز جبر آو [629] (14)

ماه حق پنهان شد آندر آبر آو   

                                                                                                                                     
diye sana doğru bir yanıt vereyim: Hak tüm ayânı tayîn ettiğinde her birine başka bir sıfat verdi. 
Onların hallerini birbiriyle ilişkilendirdi, biri şart diğeri ise meşrût oldu. Ekmek yemeği doyum şartı, 
züht ve takvanın şartını ise havf ve reca olarak belirledi. İtaat etme ve inat etme ortaya çıksın diye 
kulları emr ü nehy etti. İtaat etmekten hubb ve rıza, inat ve itaatsizlikten ise su-i kaza ortaya doğar. 
Zekat vermek ve içki içmemekte Zeyd’e emr ü nehy olmasaydı, herkesin önünde onun itaat etmesi 
veya etmemesi nasıl bellir olabilirdi ki? Ondan (zekat vermekten) yüce rütbelere yükseldi, bundan 
(içkiden) ise cehennemlere indi. Ondan cemal sıfatlarını, bundan ise celal sefatları gördü. 
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Bu beyt-i şerįfde olan suǿāli iki vech-le tevcįh itmek vechdur. Vech-i evvel 

(15) ekŝer-i şürrāĥuñ źāhib olduķları vechdür ki ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu bu 

beyt-i şerįfden evvel dördüncü beytde “(16) ”این نه جبر این معنی جباری است buyurmaġla cebr-i 

memdūĥ ile cebr-i meźmūm mā-beynini farķ itmeyen muǾteriż cānibinden suǿāl įrād 

idüp buyururlar ki, ey muǾteriż eger çi ol mürįdler cebr-i memdūĥdan (17) ġāfildür 

ve bunlardan bu maķūle kelimātuñ śudūrı cebr-i meżmūmda olduķlarındandur ve 

māh-ı cebbāriyet-i Ĥaķ onlaruñ ebr-i vücūdunda pinhān olmışdur dirseñ, (18) buña 

maǾķūl vecih-le cevāb vardur dimek ola, vech-i ŝānį budur ki ĥażret-i Mevlānā 

muķaddemā tevĥįd-i źāt ve śıfātdan ve vücūd-ı muŧlaķdan niçe esrār (19) ižhār idüp 

mürįdler lisānından niçe ĥaķāyıķ beyān buyurduķlarında bu cevāblar ħod cebr-i 

śırfdur, cebr ise meźheb-i ehl-i sünnet ve cemāǾat degildür (20) deyü suǿāl iden 

sāyile cevāb olmaķ üzre bu cebr degüldür, belki maǾnā-yı cebbāriyet-i Ħudā’dur 

deyü muǾteriżde olan tevehhüm ve iǾtirāżı defǾ idüp (21) baǾżı delāyil ile iħtiyār-ı 

cüzǿįyi iŝbāt buyurmışlar idi. Pes bu defǾa cebrįlerüñ daħı şübehātın defǾ ve cebr-i 

evsaŧı beyān ve niçe vücūh ile (22) iħtiyār-ı cüzǿįyi Ǿıyān itmek içün cebrįler 

ŧarafından daħı bir suǿāl įrād idüp ke-enne cebrį ŧāyifesi dirler ki iħtiyār-ı cüzǿį 

yoķdur, cebr-i śırfdur (23) ve bizde iħtiyār-ı cüzǿį vardur diyenler cebrden ġāfil olup 

Ĥaķ teǾālānuñ māh-ı cebbāriyet ve śıfat-ı ķahhāriyeti anlaruñ seĥāb-ı ġaflet ve ebr-i 

cehāletlerinde (24) maħfį olmaġla cebr-i ķamer-ŧalǾati görmediklerindendür, yoħsa 

ġaflet olmasa görürlerdi deyü cebr-i śırfa teşebbüŝ ile iǾtirāż eyleyen cebriyyenüñ 

suǿāllerine (25) cevāb virmege şurūǾ buyurdılar, Allāhu aǾlem sibāķ ve siyāķa göre 

bu vech evlā fehm olunur. İmdi Ǿabd cemād mertebesindedür ve şerr u ħayrdan (26) 

her ne žuhūr iderse aślā Ǿabdüñ anda medħal ve iħtiyārı yoķdur, cümlesi Ĥaķķ’uñdur 

deyü cebrį olan güm-geşteler,  

 هست آین رآ خوش جوآب آر بشنوی [630-1]

(27) Eger semǾ-i ķabūl ile istimāǾ iderseñ bu şübheñi defǾ itmek içün ħūb ve 

laŧįf cevāb vardur, pes mucāb olup cevābımı ķabūl iderseñ,  

   بگذری آز کفر و در دین بگروی [630-2] (28)

Küfürden geçersin ve dįni ķabūl ve taśdįķ idersiñ, yaǾnį küfürden ħalāś olup 

dįn-ı Ĥaķ’da mekįn olmaġla (29) necāt bulursun.  

 حسرت و زآری گه بیماری آست [631-1]
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Ĥasret ve zārį bįmārlıķ vaķtindedür,  

همه بیدآری آست وقت بیماری [631-2]  

Bįmārlıķ vaķti dükeli (30) bįdārlıķdur.  

شوی بیمار تو  آ ن زمان که می [632-1]  

Ol zamān ki sen ħaste olasın,  

کنی آز جرم آستغفار تو  می [632-2]  

Cürmüñden sen istiġfār idersin. YaǾnį (31) ey muǾteriżler, ĥasret ü zārį ve 

āh u enįn vaķt-i bįmārįde olup śıĥĥat ĥālinde degüldür ve zamān-ı bįmārį bįdārį-i 

ġaflet olup maǾśiyet vaķti (32) degüldür. İmdi bu aĥvāl maǾlūm oldıysa mürįdler 

daħı bu maķūle kelimātı ġāyet-i sūziş ve ĥarāretlerinden söylediler ve ħaste-i firāķ-ı 

yār iken (33) fiġān u zārį ķıldılar, bu ise iħtiyārdur ve Ĥaķ’dan agāh olmaķ vaķti 

zamān-ı cürm degüldür. Nitekim bįmār vaķt-i bįmārįde istiġfār ider. (34) Bu ebyāt-ı 

şerįfenüñ bu vechle olan maǾnāsı vech-i evvele göredür, ammā vech-i ŝānį taķdįri 

üzre olan suǿāle göre maǾnā-yı beyt (35) budur ki: Ey cebrį! Bizüm iħtiyār-ı Ǿabdi 

iŝbāt itdügimüzden ol maǾnāyı daħı tevehhüm eyleme ki muǾtezilįler gibi Ǿabd kendü 

fiǾlinüñ mūcid-i ĥaķįķįsidür (36) deyüp śıfat-ı cebbāriyeti selb idevüz, eyle degüldür 

lākin cebr sen didügün gibi śırf cebr degüldür, belki cebr-i evsaŧdur. Ammā eyle daħı 

degüldür ki (37) evliyāǿ-i kümmelden baǾżıları iħtiyār-ı küllį ve cebr-i śırfda 

bulunmıyalar. Ve  ِ1841قُْل ُكل  ِمْن ِعنِْد اللّٰه  āyet-i kerįmesinüñ maǾnāsın müşāhed[e] itmeyeler 

lākin ĥālet-i (38) mezbūre her zamān müstemirre olmayup 1842لی مع الله وقت  

buyurulmışdur. İmdi şöyle ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā tecellį-i aĥadiyyet ile tecellį 

idüp (39) Ǿışķ-ı sübĥānį ve ceźbe-i rabbānį seni senligiñden alup žāhir ve bāŧınuñda 

iķtiżā’-i beşeriyyet ve vücūd-ı ene’iyyet mürtefiǾ olduķda ben cebirdeyim (40) diseñ 

yirindedür. Zįrā ol zamānda tecellį-i mezbūr ile iħtiyār-ı cüzǿįleri meslūb olup fenā 

fillāh mertebesinde iħtiyār-ı küllį mažharı olan (41) kimesneler şiddet-i marażında bį-

iħityār āh u fiġān eyleyen bįmār-ı mużŧarr gibidür. İmdi bįmārda mādām ki Ǿillet-i 

bįmārį olduġı gibi sende daħı [89b] (1) iħtiyār-ı cüzǿįyi izāle eyleyen tecelliyāt-ı 

                                                
1841 Nisa 4/78: “...De ki: "Hepsi Allah'tandır."…” 
1842 Allah ile benim aramda öyle bir vakit var ki, o vakitte ne yakın bir melek ne de gönderilmiş bir 
peygamber yanıma gelebilir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 173, nr. 2159) 
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sübĥāniyye ve ceźebāt-ı rabbāniyye mevcūd olduķça filĥaķįķa ħˇāb-ı ġaflet-i 

keŝretde olmayup mertebe-i şuhūd (2) ve maķām-ı vaĥdetde bįdārsın. Ve illā ey 

cebrį! Tecelliyāt ve ceźebāt nedür hergiz ħaberüñ olmayup hemān ĥażret-i Ĥaķ 

vücūd-ı muŧlaķdur ve andan ġayrı vücūd (3) ve hįç-kesde ķudret yoķdur. Cümlesi 

cemād mertebesinde bį-iħtiyār müteĥarriķlerdür. İǾtiķād iderseñ zümre-i hālikįnden 

olup śıfat-ı şeyŧāniyye ile muttaśıf (4) olursun. Li-İbn-i Kemāl:  

Śaķın selb eyleyüben iħtiyārı 

Dime kim kimseneye senden oldı 

ǾAzāzįle anuñçün oldı laǾnet 

Ħudā’ya didi ĥāşā senden oldı 

(5) Anuñçün girü maķbūl oldı Ādem 

Olup nādim didi kendümden oldı 

Neŝr: İmdi şol maǾnāyı mülāĥaža eyle kim ħaste olduġın zamānda cürm ve 

günāhuñ (6) źikr idüp ve envāǾ-ı nedāmet ile āh idüp śudūr iden cerāyime tevbe ve 

istiġfār idersin. Çünki cürm ve günāhuñda senüñ śunǾuñ yoġ idi, pes (7) tevbe ve 

istiġfāre bāǾiŝ ne idi.  

MaǾlūm oldı ki Ǿabdüñ iħityār-ı cüzǿįsi var imiş lākin vaķt-i bįmārįden 

evvel ġāfil idi, pes çün ki bįmār ola (8) perde-i inkār refǾ olup,  

نماید بر تو زشتی گنه  می [633-1]  

Ĥālet-i şikestegįde cürm ve günāhuñ ħubŝ ve ķubĥı saña Ǿıyān görinür,  

یم به ره  می [633-2]    کنی نیت که باز آ 

(9) Pes śıĥĥat bulursam min baǾd cürm itmeyüp ŧarįķ-ı mübįne ve śırāŧ-ı 

müstaķįme gelem deyü niyyet idersin.  

کنی که بعد آز آین  عهد و پیمان می [634-1]  

ǾAhd u peymān idersin ki (10) bundan śoñra yaǾnį ħastelikden selāmet 

bulursam,  

   جز که طاعت نبودم کار گزین [634-2]
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Ki ŧāǾatdan ġayrı baña bir kār-ı maķbūl ve güzįn olmıya. YaǾnį (11) 

evķātımı ŧāǾāt ve Ǿibādāta śarf idüp iķtiżā’-i nefsine hergiz tābiǾ olmıyam. 

 پس یقین گشت آین که بیماری ترآ [635-1]

Pes şekk ü gümān mürtefiǾ olup (12) yaķįn ĥāśıl oldı ki bu bįmārlıķ saña,  

ببخشد هوش و بیدآری ترآ  می [635-2]  

ǾAķl u intibāh baġışlar.  

 پس بدآن آین آصل رآ آی آصل جو [636-1]

Pes ey aśl ŧaleb (13) idici kimsene işbu aśl u ķāyideyi bil ve żabŧ eyle ki,  

 هر که رآ درد آست آو برده ست بو [636-2]

Her kimüñ ki derdi vardur ol kimesne rāyiĥa iltemişdür. (14) YaǾnį, ey ŧālib-

i ĥaķįķat, saña bir aśl beyān eyledik kim cürm ü günāha istiġfār ĥālet-i şikestegįde 

olur ve bįmārlıķ hūş ve bįdārlıķ baġışlar. (15) Çün ki bu ķāyide maǾlūm oldıysa her 

kim ki derd-i ilāhį ve Ǿışķ-ı sübĥānį ile āşinā olup çeşm-giryān ve ciger-biryān olursa 

iħtiyār ile cebr ne dimekdür (16) anuñ maǾnāsın ol fehm ider. Ve illā derdi olmıyan 

ne bilsün, zįrā ki,  

 هر که آو بیدآرتر پر دردتر [637-1]

Her kim ki bįdār-ter, anuñ derdi daħı cümleden (17) ziyādedür. YaǾnį Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālānuñ tecelliyāt-i celāl ve cemāliyle ķalbi müzehher ve dįde-i 

baśįreti münevver olan Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ śıfat-ı cebbāriyetin (18) 

müşāhede ve sırr-ı ķażā ve ķaderi muǾāyene itmekle derdi ziyāde olup ebedü’l-ābād 

vaĥdetine keŝret ŧārį olmaz ve ķįl u ķāl ve baĥŝ u cidāli terk idüp (19) kell-i lisān 

olur. Ve ħużūǾ ve ħuşūǾ ve göñül ĥālinden ayrılmaz. Kemā ķāle Ǿaleyhisselām:  انا
1843اعلمكم بالله و انا اخشیکم من الله  

تر رخ زردتر  هر که آو آ گاه [637-2]  

(20) Ve her kim ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ Ǿažamet ve istiġnāsından 

āgāh-terdür anuñ ruħ-ı gül-gūnı zerd-terdür. Nesįmį:  

                                                
1843 Aranızda Allah’ın en çok bilen ve O’ndan en çok korkan benim. 
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Evvel ki dilā derd ile yārān olımazsın 

(21) Āħir bil ānı ķābil-i dermān olımazsın 

YaǾķūb olup aķıtmaz iseñ ħūnı cigerden 

Mıśr’a irişüp Yūsif-i KenǾān olımazsın 

Neŝr: Zįrā derd ü muĥabbet ve ķurb u vuślat (22) āgāhlıķ miķdārıdur. İmdi 

ey cebr-i śırfa źāhib olan muǾānid!  

 گر ز جبرت آ گهی زآریت کو؟ [638-1]

Eger Ĥaķ tebārek ve teǾālānuñ cebrinden yaǾnį keyfe mā yeşā’ (23) her 

şeyde taśarruf-ı ĥaķįķį ve irādet-i külliyyesinden āgāh ve ħaber-dār iseñ, senüñ nāle 

ve efġānuñ ķanı? Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ śıfat-ı cebbāriyetin müşāhade (24) 

idüp ĥaķįķat-ı cebri muǾāyene idenler ħod zārį ve efġāndan ħālį degillerdür, nite kim 

ĥażret-i Faħr-i Ǿālem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ( 25َیا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب َو اْلاَبَْصار) كثبّت قلوبنا علی دین 
1844یا الله  münācātını ekŝer-i ezmānda tekrār iderler idi. Bir gün Enes rađıyallāhu Ǿanh, 

Ĥażret’den suǿāl idüp “Yā Nebiyallāh! (26) Biz saña ve saña nāżil olan kitābullāha 

įmān getürdük, sende daħı ħavf var mıdur?” didikde, ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām 

buyurdılar ki ( ا ن القلوب بين ا لاصبعين من ا صابع الرحمن يقلبها كيف يشاء27نعم )1845   
İmdi ey cebrį!  

 بینش زنجیر جباریت کو؟ [638-2]

Eger kendüñi cebbāriyet zencįrinde (28) muķayyed görürseñ cebbārlıķ 

zencįrinüñ görişi ķanı? Zįrā cebr-i Ĥaķ’da maķhūr ve müstehlek olanuñ Ǿalāmeti 

vardur.  

 بسته در زنجیر چون شادی کند؟ [639-1]

(29) Zencįrde baġlu olan kimsene nice şādįlik ider,  

زآدی کند؟ [639-2]  کی آسیر حبس آ 

Ve esįr-i ĥabs olan ķaçan āzādelik eyler? Pes daħı bend u zencįr-i cebr u 

irādet (30) ve esįr-i ĥabs-i meşiyyet olduġuñ bilürseñ āzādeler gibi nice şādįlik 

idersin?  

                                                
1844 Ey kalpleri ve bakışları döndüren kalplerimizi dinin üzere sabit kıl ya Allah. 
1845 Evet kalpler Rahman’ın iki parmağı arasındadır onları istediği gibi evirip çevirir. 
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آند  بینی که پایت بسته  ور تو می [640-1]  

Ve eger sen gördüñ kim (31) ayaġuñ baġlamışlardur,  

آند  سرهنگان شه بنشستهبر تو  [640-2]  

Ve senüñ üzeriñe pādişāhuñ çavuşları müvekkel olup oturmışlardur, yaǾnį 

bu vechle (32) kendüñde olan Ǿacz ve maġlūbiyyeti muǾāyene itdikden śoñra,  

 پس تو سرهنگی مکن با عاجزآن [641-1]

Pes sen Ǿācizligüñ bilüp Ǿācizlere serhenglik eyleme.  

   ز آ ن که نبود طبع و خوی عاجز آ ن [641-2] (33)

Zįrā ki Ǿācizlerüñ ŧabǾ ve ħūyu serhenglik itmek degüldür. YaǾnį kendüyi 

dest-i ķudret-i sübĥānį ve yed-i meşiyyet-i (34) ilāhįde fānį ve msütehlek ve zencįr-i 

Ǿışķında muķayyed gören Ǿārif kendü ĥāline meşġūl olup ġayrılara ŧaǾn ve 

melāmetden berį olur. Ve bu (35) ebyāt-ı şerįfede ĥiśśe-i rūĥānį ve behre-i nūrānį 

budur ki rūĥ-ı insānį deryā-yı vaĥdet ve baĥr-i aĥadiyyetde müsteġraķ ve Ǿālem-i 

tekvįnden āzād iken (36) kesb-i maǾārif içün mertebe-i Ǿanāśır ve mevālide sefer ve 

Ǿālem-i nāsūtda müsteķarr olmaġ-içün melik-i cebbārdan emr olunduķda bi’ż-żarūre 

ķurb-ı civār-ı rubūbiyetden (37) sefer ve Ǿāvālim-i muħtelifeden güzer idüp ıŧlāķ ve 

tecrįdde iken envāǾ-ı evżāǾ-ı mütenevviǾa ile beste ve muķayyed olup ve her bir 

menzile ki uġradı (38) bu menzil senüñ ārāmgāhuñ degüldür deyü serhengān-ı şāh 

gibi melāyike-i müvekkele rūĥı seyr ve ĥareket itdürüp bilāħire Ǿālem-i nāsūta nüzūl 

itdikde (39) bu Ǿālemde daħı ķarār itmeyüp vaŧan-ı aślįye ricǾat ķıl deyü evāmir ve 

nevāhį üzerine müvekkel olup Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ (40) rıżā ve cebri 

zencįrine gerden-i iŧāǾāŧin beste ve muķayyed gören Ǿāşıķ-ı śādıķ hįç teveccüh ve 

niyāz ve sūz u güdāzdan ħālį olur mı ve kendüye (41) bunuñ gibi bir kār-ı Ǿažįm yüz 

göstermişken kendü işin ķoyup ġayrlaruñ kārına meşġūl olur mı ve cevāriĥ ve 

aǾżāsına ve ĥavāss ve ķuvāsına [90a] (1) serhengān-ı nefs-i emmāreyi musallaŧ idüp 

ŧarįķ-ı Ĥaķ’dan döndürmege ķādir olur mı? cenāb-ı Ĥaķķ’a mecbūr olan kimesne 

rāh-ı saķįme Ǿāzim olur mı? (2) İmdi benüm rūĥum,  

بینی مگو  چون تو جبر آو نمی [642-1]  



 

819 

Çün ki sen kendü nefsüñde ol fāǾil-i muŧlaķ ve ķahhār ve cebbār Allāh’uñ 

cebrinde bu esrārı görmezsin (3) ve maǾnā-yı ikrāhı bilmezsin ben mecbūr ve 

mükrihim deyü lāf u güzāf söyleme.  

ینی نشان دید کوب  ور همی [642-2]  

Ve eger cebr-i Ĥaķķ’ı ne maǾnādur bilüp ve ĥaķįķat-ı cebbāriyeti (4) gördüñ 

ise görmekligüñ nişānı ķanı? DaǾvįye maǾnā Ǿāşıķa nişān dimişlerdür ammā 

Ǿacebdür ki,  

 در هر آ ن کاری که میل آستت بدآن [643-1]

Umūr-ı dünyeviyye ve leźźāt-ı (5) nefsāniyyeden her ol işde ki senüñ 

ŧabįǾatiñde aña meyl vardur,  

  بینی عیان  قدرت خود رآ همی [643-2]

Ol işde kendü ķudretüñi Ǿıyān görürsün, cebre ĥavāle (6) itmezsin ve kendü 

nefsüñe isnād idüp ben itdüm dersin ve tefāħura iķbāl idersin,  

ی که میلت نیست و خوآستدر هر آ ن کار  [644-1]  

Ammā şol efǾāl-i (7) ĥasene ve aǾmāl-i müstaĥsenede ki ŧabįǾat ve nefsüñ 

meyli ve ülfet ve muĥabbeti yoķdur,  

 آندر آ ن جبری شدی کاین آز خدآست [644-2]

Bu Ħudā’dandur deyü ol işde (8) cebrį olursun. YaǾnį āħiret ve dįne 

müteǾalliķ olan umūr-ı nefs ve ŧabįǾatde meyl olmaduġundan iħtiyār-ı cüzǿįyi aǾmāl-

i ĥaseneye śarf itmeyüp bu maķūle (9) umūrda cebrį olursun ve niçün evāmire imtiŝāl 

ve nevāhįden ictināb itmezsin diseler, ķul neye ķādir, iş Ĥaķķ’uñdur, Ǿabd ħod 

mecbūrdur deyü (10) şeyŧanat idersin. İmdi Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā kemāl-i luŧf ve 

iĥsānından cümle Ǿibādını bu maķūle cebrįlikden śaķlıya, āmįn bi-ĥürmeti Seyyidi’l-

Mürselįn. Münācāt:  

 ا ن روضه مقّدس و ا ن کعبه صفا (11)
منّور و ا ن قبله دعاا ن مرقد   

 یا رب به انبیا و قبولان حضرتت
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 یا رب به عّز و منزلت فخر مصطفی

 یا رب بحّق سیّد کونین و ا ل او (12)
 یا رب به علم و حلم و کمالات مرتضی

 یا رب به حّق ذات تو و بی نیازیت
 از خلق ای تو باقی و عالم همه فنا

 دارالّشفای خسته دلان ا ستان تست (13)
نیاز ا مده ایم از پی شفا ما با  

 جز زاری و دعا چه بدین حضرت ا ورم؟
 ای قادر و کریم و خداوند رهنما

 چشم عنایتی بسوی حال ما فکن (14)
 تا از عنایت تو رهیم از غم و عنا

 درویشم و تو پادشه بنده پروری
 سلطانی و سلیمی و بیچاره ات گدا

 کین بنده ات که روی بدین کعبه ی نجات (15)
 ا ورده است زاری و حاجات و ربّنا

 جرمم ببخش و جمله مرادات بنده ات
 از فضل خود برا ور حاجات ما روا

 اّمیدوار بنده نسیمی به فضل تست (16)
1846یا قاضی الحوایج و یا سامع الّدعا  

İmdi ey ŧalib-i muķbil ve müstemiǾ-i ķābil!  

                                                
1846 O mukaddes ravza ve o safa kabesi, o münevver türbe ve o dua kıblesi... Ya Rab! Senin makbulun 
olanlar ve peygamberler için! Ya Rab Mustafa’nın menzileti ve yüceliği için! Ya Rab iki cihanın 
seyyidi ve âli hakkı için! Ya Rab Murtezâ’nın kemâlâti, ilmi ve hilmi için! Ya Rab senin zatın için ve 
kimseye muhtaç olmadığın için! Halktan her şey fânidir ve ey Bâkî sen! Gönlü yaralıların şifahanesi 
senin eşiğindir, biz ile şifa peşinden buraya gelmişiz. Dua ve inlemeden başka bu hazrete ne getireyim 
ki? Ey Kâdir, Kerîm ve yol gösteren Allah! İnâyetinle bize bir bak, bak ki senin inâyetinle gamdan ve 
hüzünden kurtulalım. Ben derviş, sen ise kullarını besleyen bir padişahsın. Sen sultan ve padişahsın, 
ben ise senin zavallı dilencinim. Bu kurtuluş kabesine yüzünü tutan ve “rabbenâ” diyerek inleyen 
kulun benim. Benim taksîrimi bağışla ve kulunu muradına kavuşturduğun gibi benim hâcetlerimi reva 
eyle. Kul Nesimi senin fazlına umut bağlamış ey hâcetleri veren ve duaları işiten Allah! 
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آند  آنبیا در کار دنیی جبری [645-1]  

(17) Enbiyā Ǿaleyhisselām dünyā işinde cebrįlerdür, yaǾnį dünyādan 

fāriġlerdür,  

آند  کافرآن در کار عقبی جبری [645-2]  

Kāfirler ise āħiret işinden cebrįlerdür, yaǾnį (18) külliyyet üzre iķtiżāları 

dünyā-yı denįye teǾalluķ idüp emr-i Ǿuķbāya ŧālib ve rāġıb degillerdür.  

 آنبیا رآ کار عقبی آختیار [646-1]

Enbiyā Ǿaleyhimü’ś-śalāt ve’s-selāma (19) Ǿuķbā işi iħtiyārdur,  

 جاهلان رآ کار دنیی آختیار [646-2]

Cāhillere dünyā işi iħityārdur, yaǾnį enbiyā ve evliyā muvaffaķ min 

Ǿindallāh olup iħtiyār-ı cüzǿįlerin (20) umūr-ı uħreviyye ve aǾmāl-i dinyiyyeye śarf 

idüp emr-i dünyādan nehy olunmaġla Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ Ǿażamet ve 

cebbāriyetin müşāhede itmek ile (21) emr-i dünyāya bi’ż-żarūre iltifāt itmezler. Ve 

sebeb-i Ǿadem-i iltifātları suǿāl olunsa Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā dünyā lehv ü leǾib 

deyü buyurmışdur ve dünyā (22) ve mā fihānuñ fenāsından ħaber virüp bāķıyāt-ı 

śāliĥāt āħirete müteǾallıķ olan aǾmāl-i śāliĥa olduġın beyān ve rıżāsı dünyādan 

inķıŧāǾ (23) idügün Ǿıyān itmişdür. Pes çün ki dünyāya muĥabbetden neyh olunduķ, 

lā-cerem biz mecbūruz dünyādan fāriġuz dirler ammā küffār ve cühelā emr-i āħirete 

teķayyüd (24) itmekde Ǿusret çeküp ŝıķl-i Ǿažįm ve cebr görmekle āħiretden rū-

gerdān olup umūr-ı dünyeviyye kendülerine muħtār ve āsān görinür.  

هر مرغی به سوی جنس خویشز آ ن که  [647-1]  

(25) Zįrā her bir murġ kendü cinsi cānibine,  

   رود آو در پس و جان پیش پیش  می [647-2]

Ol murġ ardda uçar ve rūĥ ilerü ilerü uçar. Bu beyt-i şerįfde (26) murġdan 

murād eger saǾįd ve eger şaķįnüñ iħyitār-ı cüzǿįleri ve her bir kārda olan ķaśd ve 

Ǿazįmetleridür. YaǾnį enbiyā ve evliyā1847 kār-ı dünyāda cebrį (27) ve umūr-ı āħiretde 

                                                
1847 Yazmada: evliyāda 
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iħtiyārį olup kefere ve cehele ve feseķa ve fecere aǾmāl-i uħreviyyede cebrį ve kār-ı 

dünyevįde iħtiyārį olmaġa bāǾiŝ budur ki (28) “1848 هُ لَ  قَ لِ ا خُ مَ لِ  رٌ سَّ يَ مُ  فكل   ” feĥvāsınca her 

birinüñ ezel-i āzāl ve Ǿilmullāhda ervāĥı saǾįd mi yāħud şaķį mi olacaķ, her ne ise 

Ǿālem-i ebdāna tenezzül itdikde (29) murġ-ı iħtiyār-ı cüzǿįsi daħı ol cānibe pervāz 

idüp iħtiyār-ı cüzǿį fiǾle gelmezden evvel rūĥ meyl itmekde teķaddüm idüp ilerü ilerü 

ĥareket (30) ve cinsi cānibine Ǿazįmet idüp iħtiyār-ı cüzǿį daħı rūĥa tebaǾiyyet ider.  

Āh kim sırr-ı ķażā ve ķaderde Ǿuķūl-i Ǿuķalā ĥayrān ve elsine-i Ǿulemā kelle 

fį beyān (31) olur. Pes ervāĥuñ cümlesi maĥall-i vāĥidden gelmiş midür denilürse 

ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu aña cevāb içün buyururlar ki,  

 کافرآن چون جنس سجین آ مدند [648-1] (32)

Kāfirler çün ki siccįnüñ cinsi geldiler,  

یین آ مدند [648-2]  سجن دنیا رآ خوش آ 

Aña bināǿen sicn-i dünyāya ħoş āyįn geldiler. (33) YaǾnį nārdan gelmekle 

mūśıl-ı nār-ı ceĥįm olan leźźāt-ı dünyeviyye ve müşteheyāt-ı nefsāniyyeye ĥarįś olup 

bilāħire aśl ve cinsleri olan dūzaħa (34) mülĥaķ oldılar ve dünyāyı āħiret üzerine 

iħtiyār itdiler. Kemā ķāle Ǿaleyhisselām: 1849الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر   

 آنبیا چون جنس علیین بدند [649-1]

(35) Ammā enbiyā Ǿaleyhimü’ś-śalāti ve’s-selām çün ki cins-i Ǿillįyyįn 

oldılar,  

 سوی علیین جان و دل شدند [649-2]

Cān u dilden cānib-i Ǿillįyyįne veyāħud Ǿilliyyįn-i (36) cān u dil cānibine 

gidüp maķām-ı ceberūt ve ķurb-ı civār-ı eĥadiyyete cevelān ve cevv-i hevā-yı lā-

mekāna ŧayerān itdiler. Siccįn ber vezn-i feǾǾįl (37) sicndendür ki maĥbes ve zindān 

maǾnāsına olup münśarifdür, zįrā Ǿilleteyn bulunmayup ancaķ Ǿillet-i vāĥide 

mevcūdedür ki Ǿilmiyyetdür (38) ve vażǾiyyetden Ǿilmiyyete naķl olunmışdur ki cā-

yı đayyıķ maǾnāsına iken kitāb-ı siccįn ile laķablandı. Zįrā kitāb sebeb-i ĥabs-i aǾmāl 

ve efǾāl (39) ve aķvāl ve aĥvāldür. Pes siccįn yedi ķat yerüñ altında bir śaħredür ki 

                                                
1848 Herkes yatkın yaratıldığı şeyi yapar. 
1849 Dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir. 
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mevżiǾ-i kitāb-ı füccārdur dimişler. Ve Tefsįr-i Keşşāf’da siccįn dįvān-ı şerdür ki 

(40) cinn ü ins u şeyāŧįn ve keferenüñ aǾmāl-i seyyiǾesini Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

anda tedvįn eylemişdür, kemā ķāle teǾālā (  ين ارِ لَٖفى ِسّجٖ يٌن كَِتاٌب 41اِنَّ كَِتاَب الُفجَّ ( َوَما اَْدرٰیَك َما ِسّجٖ
  1851لین او معلم یعلم من راه انّه لا خیر فیه.ای کتاب مسطوٌر، جامع الاعمال الفجرة من الثق 1850َمْرقُومٌ 

Ve Tefsįr-i Beġavį’de [90b] (1) bu vechle masŧūrdur ki:  
قال شمر بن عطیّه جا ابن عبّاس الی کعب الاحبار فقال اخبرنا عن قوله اّن کتاب الفّجار لفی سّجین قال اّن روح الفاجر 

و هو  (3)یصعد بها الی السماء ان یقبلها ثم یهیبط بها الی الارض ان یقبلها فتدخل تحت سبع ارضین حتی تنتهی بها الی سّجین  (2)
لحساب یوم القیامة و الیه ذهب  كموضع جند ابلیس فنخرج لها من سّجین رّق فیرقم و یختم و یوضع تحت جند ابلیس لمعرفتها الهلا

  1852ّجین تحت جند ابلیس.قال س (4)سعید بن جبیر 
Ve Ǿillįyyįn daħı fiǾlįl vezni üzre Ǿillįden menķūldur ki Ǿilvdendür. Śuleĥā’-i 

ŝeķaleynuñ defter-i aǾmālinüñ semā’-i sābiǾada olan (5) maķāmınuñ ismi veyāħud 

dįvān-ı ħayrātıdur. Kemā ķāle teǾālā:  

بُونَ اِنَّ كَِتاَب اْلاَْبَرارِ لَٖفى عِ   يَن َوَما اَْدرٰیَك َما ِعلِّيُّوَن كَِتاٌب َمْرقُوٌم َيْشَهُدُه الُْمَقرَّ 1853لِّيّٖ  
(6) Ebū SaǾįd Elħarrāz buyururlar ki ebrāruñ Ǿalāmātı vardur, cümle-i 

Ǿalāmātdandur ki muħālefātdan Ǿiśmet-i Ĥaķķ ile maǾśūm ve ŧāǾatallāhda tevfįķ ile 

maĥfūž (7) olup maħlūķdan hįç ferdi rencįde itmeye ve āĥāddan birisi andan 

müte’źźį olmıya ve żuǾafāya li-ecli żaǾfihim merĥamet eyleye ve cemįǾ-i aĥvālde (8) 

kendüye niǾam-ı Ĥaķķ’ı bilüp cümle efǾālde Ǿacz ve noķśānın göre, pes ĥāśıl-ı maǾnā 

şol kimesne ki şerǾ-i şerįf nehy idüp Ǿaķl daħı fesādına ĥükm (9) itdügi aǾmāl-i 

reźāyile irtikāb itmekle ĥadd-i iǾtidālden ħurūc eyleye ol kimesne füccārdan olup 

aǾmāli mektūbun fi’s-siccįn olur. İmdi Ǿinde (10) ehli’t-taĥķįķ siccįn vücūddan bir 

mertebedür ki erbāb-ı mertebe-i mezbūre ĥubūs-ı đayyıķa-i mužlimede maĥbūs ve 

muķayyed olup meŝelā taĥte’l-arż bir seng-i siyāhuñ (11) üzerinde ĥayyāt ve Ǿaķārib 

kemāl-i keŝret ve enbūh ile ne vechle ĥareket iderse buŧūn-ı füccārda daħı aǾmāl-i 

fāside ĥayyāt ve Ǿaķārib śūretine (12) temeŝŝül idüp ledġ ve zaĥf iderler ve derekāt-ı 

                                                
1850 Mutaffifin 83/7-9: “...günahkârların yazısı, muhakkak "Siccîn"dedir. "Siccîn"in ne olduğunu sen 
ne bileceksin. O, yazılmış bir kitaptır.” 
1851 Yani yazılmış bir kitap, facirlerin amellerini toplayan. Ya da gördüğü kişide hayır olmadığını 
anlayan öğretmen kişi. 
1852 Şemr bin Atıyya şöyle dedi: İbni Abbas Ka’bü’l-Ahbar’a geldi ve şöyle dedi: bize “facirlerin 
kitabı siccindedir” ayeti hakkında ne dersin? O da şöyle cevap verdi: facirin ruhu onunla semaya 
yükselir sonra onunla karşılaşıp yere düşer yedi kat yerin altına iner ve siccine ulaşır. Orası iblisin 
ordusunun mevziidir. Orada onun için bir deri çıkarılır ve rakamlanıp mühürlenir ve o iblis ordusu 
içine alınır zira o kıyamet günü hesabı için nasıl helak olunacağını bilmektedir. Said bin Cübeyr de bu 
görüştedir. O da siccin iblis ordusunun altındadır demiştir. 
1853 Mutaffifin 83/18-21: “...iyilerin yazısı "İlliyyûn"dadır. "İlliyyûn"un ne olduğunu sen ne bileceksin. 
O, yazılmış bir kitaptır. Ona, Allah'a yakın olanlar şâhit olur.” 
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ŧabįǾat-ı süfliyye-i mužlimede źelįl ve ĥaķįr ve müsteĥaķķ-ı Ǿaźāb-ı seǾįr olurlar ve 

dereke-i süfliyye-i mezbūre (13) dįvān-ı aǾmāl-i füccār olmaġla  ٌكَِتاٌب َمْرقُوم ķavl-i kerįmi 

ile ħaber virilmişdür, yaǾnį füccāruñ aǾmāli mektūbe olan maĥalde hey’et-i reźāyil ve 

şurūr-ı esāfil ile (14) münteķış kitāb-ı merķūm vardur dimekdür ve ebrār ve 

süǾādānuñ daħı śuver-ı aǾmāl-i ĥasene ve he’yet-i nüfūs-ı nūrāniyye ve lemekāt-ı 

fāżılalarından mektūbe olan (15) her ne ise Ǿillįyyįndedür ve Ǿillįyyįn Ǿilv ve irtifāǾ-ı 

derece cihetinden muķābil-i siccįndür ki erbāb-ı ħayruñ dįvān-ı aǾmāl-i śāliĥasıdur. 

Nitekim ĥażret-i Ĥaķ (16) ve Ķādir-i muŧlaķ  ُبُونَ كَِتاٌب َمْرقُوٌم َيْشَهُدُه الْم َقرَّ  deyü ħaber virmişdür. 

YaǾnį maķām-ı Ǿillįyyįn şol maĥalldür ki ebrār ve süǾādānuñ cirm-i semāvį (17) ve 

Ǿunśur-ı insānįden merķūme olan aǾmāli yazılup ehl-i tevĥįd-i źātįden olan ħavāśś-ı 

evliyā maĥall-i mezbūrda ĥāżır olurlar ki anlar (18) muķarreblerdür. Ve ķāle teǾālā  َّاِن
1854اْلاَْبَراَر لَٖفى نَٖعيم    YaǾnį deren-i śıfāt-ı nüfūsdan müzekkā olan etķıyā ve ebrār cinān-ı śıfāt 

ve efǾāle dāħil olup (19) şol erāyik üzerinde cālis ve müsteķırr olurlar ki erāyik-i 

mezbūre aǾyun-i nāsdan maħfį olup cemāl-i Ǿālem-i ķudsde olan esmāǿ-i ilāhiyyeden 

bir mertebedür (20) ki süǾadānuñ maķāmıdur, pes mertebeyi seniyye-i mezbūrenüñ 

aśĥābı merātib-i vücūduñ cümlesine nažar idüp cennet ve dūzaħ ehlini müşāhede 

idüp bir şeyǿ (21) anlardan maĥcūb olmaz. Lākin anlar aġyārdan maĥcūblardur. Pes 

ey Ǿāşıķ-ı rabbānį! Źikr olunan muķarrebūn ķurb-ı mesāfet ile muķarreb olmıyup 

belki ķurb-ı velāyetle (22) muķarreblerdür. Bu cihānda ne vechle muķarrebūn iseler 

ol cihānda daħı öylece muķarreblerdür. Anlaruñ zindegānįsi zįver-i Ǿarşdur. Ne 

bugün dūrlardur (23) ve ne yarın nezdįklerdür. Ve ne bugün ġāyiblerdür ve ne yarın 

ĥāżırlardur. YaǾnį bugün nice iseler yarın daħı eylecelerdür. Pes muķarreb oldur ki 

anuñ (24) çeşm ü gūşını ne śuver meşġūl ķıla ne firdevs. Āh kim ey Ǿāşıķ-ı śādıķ ve 

cigeri derd ile yanıķ olan yār-ı muvāfıķ! Ĥaķķā dįde-i cānı cemāl-i yār-ı (25) pāy-dār 

müşāhede eyleyen Ǿāşıķuñ gözine ġayrı görinür mi? Ve anuñ ħiŧāb-ı müsteŧābın 

istimāǾ eyleyen gūşa ġayruñ kelāmı gelür mi? Şol Ǿāşıķa ki (26) anuñ ķurbuyla 

beşāret oluna, hįç ol Ǿāşıķ anuñ ġayrıyla şād olur mı? Hįç muķarreb olur mı? Şol 

kimsene ki āvāz-ı śuverden āgāh olup (27) hevl-i ķıyāmet anı meşġūl ķıla ve aña 

dūd-ı dūzaħ irişe veyāħud naǾįm-i cennet anı āşüfte ķıla? İmdi bugün ħalķ-ı Ǿālem ve 

dükeli cihān-ı keŝretde ve ħalķ ile (28) mālāmāl iken anlar vaĥdetde ve baĥr-i 

aĥadiyyetde bilā eniyyet ve iŝneyniyyet istiġrāķda olup yarın daħı ħalķ-ı Ǿālem dār-ı 

                                                
1854 Mutaffifin 83/22: Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler. 
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naǾįmde envāǾ-ı ilāhįyye müstaġraķ (29) ve muķarrebler tecellį-i aĥadiyyü’ź-źātda 

müstehlek ve ġarķlardur. ŞiǾr:  

 بهشت و حور بی وصلت حرام است اهل معنی را
 کزان وصل تو مقصود است مشتاق تجلی را

 قیامت گر براندازی ز قامت سایه بر طوبی (30)
 به زیر سایه بنشانند اهل روضه طوبی را

 خیالت گر نه در جنّت نماید جلوه ای هر دم
 کند سوز دل عارف سقر فردوس اعلا را (31)

دین نگنجد در دل عارفغم دنیی و فکر   
1855که بی سودا سری باید هوای دین و دنیی را  

(32) Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnā kāfirler cins-i 

siccįnden geldi ve enbiyā ve evliyā cānib-i Ǿillįyyįne gitdiler deyüp merātib-i (33) 

ervāĥa işāret buyurdılar ve merātib-i ervāĥ ne vechledür bilmek isterseñ gūş-ı hūşuñ 

dūş ķıl ki erbāb-ı keşf u şuhūd ne buyururlar.  

İmdi maǾlūm (34) ola ki ol mūcid-i muħtār ve ħālıķ-ı perverdigār cevāhir ve 

aǾrāż olan Ǿālemüñ ħilķatine irādet-i ezeliyyesi teǾalluķ eyledikde evvel įcād 

eyledügi (35) bir cevher idi ki aña cevher-i evvel dirler. Pes Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

diledi kim Ǿālem-i ervāĥ ve ecsāmı ħalķ eyleye. Ol cevhere nažar eyleyüp cevher 

eriyüp (36) cūşa geldi. Pes şol nesne ki cevher-i mezbūruñ ħulāśası idi zübde-i ķand 

gibi žuhūra geldi. Ve şol nesne ki dürd ve mükedder idi dürd-i ķand gibi (37) dibine 

çökdi. Pes Ĥaķ tebārek ve teǾālā ol zübde-i nūrānįden merātib-i Ǿālem-i ervāĥı ve 

dürd-i žulümānįden merātib-i Ǿālem-i ecsāmı yaratdı. Āh ey ŧālib-i (38) śādıķ! Bu 

bābda enfüs iǾtibār idenler dirler ki zünbde-i nūrānį Ādem ve dürdį-i žulümānį 

Ĥavvā’dur. Ĥavvā Ādem’üñ pehlū-yı yesārından olmaġuñ sırrı budur (39) dimişler. 

İmdi rūĥ cevher-i laŧįfdur ve ķābil-i tecezzį ve taķsįm olmayup Ǿālem-i emrdendür. 

Belki Ǿālem-i emr rūĥdur. Nitekim Meŝnevį-i Şerįf’üñ evvellerinde 

                                                
1855 Mana ehline vuslatsız cennet ve huri haramdır. Zira tecelliye muştak olana cennet ve huriden 
maksat, senin visalindir. Kıyamet günü Tuba’ya gölge düşürürsen eğer, ravza ehli Tuba’yı gölgeleri 
altına alır. Cennette her an senin hayalin aşikar olmaz ise, ariflerin gönlünün ahı ve inleyişi cenneti 
cehenneme çevirir. Arifin gönlüne dünya gamı ve din düşüncesi sığmaz, zira din ve dünyayı 
düşünmek için sevdasız baş gerek. 
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 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست (40)
beytinüñ şerĥinde rūĥda olan taĥķįķat tafśįl olunmış idi.1856 Pes maǾnā-yı rūĥ maǾlūm 

oldıysa (41) żamįr-i münįre ħafį olmıya ki Ĥaķ tebārek ve teǾālānuñ çün ki irādet-i 

ezeliyyesi merātib-i ervāĥuñ įcādına müteǾallıķa oldı, ol cevherüñ zübde-i nūrānisine 

[91a] (1) nažar eyleyüp zübde-i mezbūre eridi ve cūş ve ĥarekete geldi ve ol 

zübdenüñ ħulāśa ve zübdesinden rūĥ-ı ħātem-i enbiyā Ǿaleyhi’ś-śalˇātü ve’s-selāmı 

(2) ħalķ eyleyüp ol zübde ve ħulāśadan baķıyye ķalandan ervāĥ-ı ulu’l-Ǿazmi yaratdı. 

Ve anuñ baķıyyesinden ervāĥ-ı rusül ve anuñ baķıyyesinden (3) ervāĥ-ı enbiyā ve 

anuñ baķıyyesinden ervāĥ-ı evliyā ve anuñ baķıyyesinden ervāĥ-ı ehl-i maǾrifet ve 

anuñ baķıyyesinden ervāĥ-ı zühhād ve anuñ baķıyyesinden (4) ervāĥ-ı Ǿubbād ve 

anuñ baķyyesinden ervāĥ-ı müǿminįni ħalķ idüp ve andan bāķıye ķalandan ŧabįǾat-ı 

āteşi ve anuñ baķıyyesinden ŧabįǾat-ı hevāyı ve anuñ (5) baķıyyesinden ŧabįǾat-ı ābı 

ve anuñ baķıyyesinden ŧabįǾat-ı ħāki ħalķ eyledi. Ve her rūĥ ile niçe niçe melāyike 

ħalķ idüp bu üslūb üzre müfredāt-ı Ǿālem (6) temām oldı. Pes cism daħı bir cevher-i 

keŝįf olup ķābil-i tecezzį ve taķsįmdür. Ve Ǿālem-i ħalķdandur, belki Ǿālem-i ħalķ 

cismdür. Fe iźā kāne keźālik Ǿālem-i cism daħı maǾlūm oldı. (7) İmdi maǾlūm ola ki 

Ĥaķ teǾālā Ǿālem-i ecsām ve merātib-i ecsāmı yaratmaķ diledikde cevher-i mezbūruñ 

dibine çöken dürde nažar eyleyüp ol dürd-i žulümānį (8) eriyüp cūşa geldi. Pes ol 

dürdüñ zübde ve ħulāśasından Ǿarşı yaratdı ve anuñ baķıyyesinden kürsį ve anuñ 

baķıyyesinden āsümān-ı heftüm (9) ve anuñ baķıyyesinden ve baķıyye-i baķıyyeden 

bu üslūb üzre āsümān-ı şeşüm ve āsümān-ı pencüm ve āsümān-ı çārum ve āsümān-ı 

sevvüm ve āsümān-ı düvvüm ve āsümān-ı evvel (10) ve Ǿunśur-ı āteş ve Ǿunśur-ı 

hevā ve Ǿunśur-ı āb ve Ǿunśur-ı ħāki ħalķ idüp müfredāt-ı Ǿālem-i mülk daħı temām 

oldı. Pes müfredāt-ı melekūt on dört ve müfredāt-ı (11) mülk daħı on dört Ǿadet olup 

mecmūǾ-ı müfredāt-ı mülk ve melekūt yigirmi sekiz āded oldı. Ve mürekkeb daħı 

maǾden ve nebāt ve ĥayvān olmaġıyla (12) ol daħı üç Ǿadet oldı. Keźālik ĥurūf-ı 

teheccį daħı yirmi sekiz ve mürekkeb üç Ǿadet oldı ki ism ü fiǾl ü ĥarfdür. Pes çün ki 

merātib-i ervāĥ ile (13) merātib-i ecsām temām oldıysa merātib-i ervāĥuñ her biri 

merātib-i ecsāmda birer maķām ŧutdılar. Pes rūĥ-ı Ǿarş maķām-ı pür-fütūĥ-ı ĥażret-i 

ħatmi’l-enbiyā ve ħalvet-ħāne-i (14) śavmeǾa-i maĥbūb-ı Ħudā Ǿaleyhi min 

śalevātullāhi’l-evfā oldı. Ve kürsį daħı maķām ve ħalvet-ħāne-i ervāĥ-ı ulu’l-Ǿazm 

                                                
1856 Bkz. 22a 
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olup āsümān-ı heftüm maķām-ı ervāĥ-ı (15) rusül ve āsümān-ı şeşüm maķām-ı 

ervāĥ-ı enbiyā ve āsümān-ı pencüm maķām-ı ervāĥ-ı evliyā ve āsümān-ı çārüm 

maķām-ı ervāĥ-ı Ǿurefā ve āsümān-ı sevvüm maķām-ı ervāĥ-ı zühhād (16) ve 

āsımān-ı düvvüm maķām-ı ervāĥ-ı Ǿubbād ve āsümān-ı evvel maķām-ı ervāĥ-ı 

müǿminįn oldı ve ŧabāyiǾ-i erbaǾa daħı Ǿanāśır-ı erbaǾada maķām ŧutup merātib-i (17) 

Ǿulviyye ŧoķuz ve merātib-i süfliyye dört Ǿadet olup mertebe-i ħāk esfel-i sāfilįn ve 

Ǿarş aǾlā-yı Ǿillįyyįn oldı.  

İmdi ey ŧālib-i miǾrāc-ı rūĥānį (18) ve rāġıb-ı esrār-ı rabbānį! CemįǾ-i ervāĥ 

her biri maķāmlarından nāżil ve merkeb-i ķālıba süvār olup vāsıŧa-i ķālıb ile kendü 

kemāllerin ĥāśıl idüp (19) tekrār bu Ǿālemden Ǿurūc idüp maķām-ı evvellerine vāśıl 

olurlar ve çün ki kendülerüñ maķām-ı evvellerine irişeler her birinüñ Ǿurūcı ve dāyire 

seyri (20) temām olur. Pes dāyire temām olduķda teraķķį mümkin olmaz. Zįrā teraķķį 

oldur ki her kes kendü maķām-ı evveline vāśıl ola. Pes keźālik merātib-i tisǾadan her 

bir (21) mertebenüñ erbābı kendü maķāmlarına Ǿurūc iderler. Ammā maǾlūm ola ki 

maķām-ı evveline nāyil olmaġa ķādir olmamaġla sülūkın temām idemeyüp reh-

mānde (22) olmaķ mümkündür. Lākin kendünüñ istiǾdād-ı ezelįsi olan maķāmından 

ilerü geçmek mümkün degüldür dimişler. Ve rāh-mānde olmaķ andan Ǿibāretdür ki 

her kimüñ ki (23) rūĥı maķām-ı įmāndan müfāraķat eyleye anuñ Ǿurūcı tekrār 

āsümān-ı evveledür ve rūĥı maķām-ı Ǿibādetden müfāraķat eyleyenüñ Ǿurūcı 

āsümān-ı ŝānįyedür. (24) Pes bu üslūb üzre cümle ervāĥ kendü maķāmlarına Ǿurūc 

itmek maŧlūbdur. Pes her kes ki kendü maķāmından müfāraķat itmişdür Ǿurūc ve bāz-

geşti (25) źikr olunan maķām-ı evveli olacaķdur. Egerçi ĥaķįķate nažar olunsa 

cümlesi maķām-ı aǾlādan nüzūl itmişdür. İmdi ĥayf u dırįġ ol kimseyedür ki (26) 

kendünüñ maķām-ı evveline resįde olmaġa ķādir olmayup pesmānde-i rāh ola. Pes 

maķām-ı įmāna rücūǾ ve āsümān-ı evvele Ǿurūca ķādir olmayanuñ maķām (27) ve 

meǿvāsı merātib-i süfliyyeden her ķanķı menzile nüzūl iderse anda ķarār ider. Kemā 

ķāle teǾālā:  
َماِء َوَلا يَْدُخلُوَن الْ  بُوا بِاَٰياتَِنا َواْسَتْكَبُروا َعْنَها َلا تَُفتَُّح لَُهْم اَْبَواُب السَّ 1857َجنََّة َحتّٰى يَلَِج الَْجَمُل ٖفى َسمِّ الِْخَياطِ اِنَّ الَّٖذيَن َكذَّ  

                                                
1857 A’raf 7/40: “Âyetlerimizi yalanlayanlar ve o âyetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, 
onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de 
giremezler!...” 
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İmdi şol pesmānde ve pįşrāndeler ki enbiyāyı taśdįķ ve mütābeǾat ve vāriŝ-ı 

enbiyā olan (29) evliyāya müvāfaķat itmeyeler, o maķūle erāźil egerçi śūreten ādem 

ise daħı maǾnen ĥayvān belki behāyimden daħı ednādur. Kemā ķāle teǾālā:  

َيْسَمُعوَن  ا ِمَن الِْجنِّ َواْلِانِْس لَُهْم قُلُوٌب لَا َيْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم اَْعيٌُن َلا يُبِْصُروَن بَِها َولَُهْم اَٰذاٌن لَالَِجَهنََّم َكٖثيرً  (30) َولََقْد َذَراْنَا
1858( اُولٰئَِك ُهُم الَْغافِلُونَ 31بَِها اُولٰئَِك َكاْلاَنَْعامِ َبْل ُهْم اََضلُّ )  

İmdi behāyim Ǿālem-i Ǿulvįye Ǿurūc itmek müyesser degüldür. Aña bināǿen 

ki Ǿālem-i Ǿulvį melāyike ve etķıyā ve müǿminįn ve aśfiyā ve evliyā (32) ve 

enbiyānuñ śavmeǾa ve ħalvet-ħāneleridür, pes Ǿilm ü taķvādan Ǿārį olanlar Ǿālem-i 

Ǿulvve Ǿurūcdan maĥrūm ķalurlar, ammā fi’l-aśl cemįǾ-i ervāĥ ibtidāǿ-i (33) fıŧratda 

pāk ve ŧāhir ħalķ olunup ŧaleb-i kemāl içün Ǿālem-i süflįye nüzūl itdikde baǾżısı bu 

Ǿālem-i ŧabįǾatuñ leźāyiźine firįfte olup (34) mülevveŝ oldılar ve yoldan ķaldılar. 

Kemā ķāle śāllallāhu Ǿaleyhi ve sellem: 1859طرة فا بواه يهودانه ا و ينصرانه ا و يمجسانهكل مولود يولد على الف   

Nesįmį:  

(35) Bu cism evine ŧālibā seyr iderek çün cān gelür 

Bu evde bāķį śanma kim bir iki gün mehmān gelür 

Źāt eyledi ħāke nažar ħākdan žuhūr itdi eŝer 

(36) Rūşen görür ehl-i nažar nefħ oluban ħandan gelür 

Çün ħākden ider sefer maǾden nebāt olur şecer 

Sen bil kim ey śāĥib-nažar kül ŧuǾma-i ĥayvān gelür 

(37) Çün ŧuǾma-i ĥayvān olur et aña cism ü cān olur 

Et ü deri, ilik ü ķan, pes ŧuǾma-i insān gelür 

Çün ŧuǾma-i insān olur ol rūĥ-ı ĥayvān cān bulur 

(38) İnsāna vāśıl olmaġa bį-dest ü pā perrān gelür 

Çün ādeme vāśıl olur maķśūd aña ĥāsıl olur 

Ol nuŧfeden insān olup lüǿlüǿ gibi ġalŧān gelür 

(39) Ol, nuŧfe-i insān olur, insāna cism u cān olur 

                                                
1858 A’raf 7/179: Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri 
olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. 
İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. 
1859 Her doğan bebek İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu Yahudi Hristiyan ya da Mecusi yapar. 
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Pes rūĥ-ı insānį olup ol śūret-i raĥmān gelür 

Ol Ǿālem-i ıŧlāķdan ol şems-i dįn ħallāķdan  

(40) Ayrıldıġıçün źerre-veş bu Ǿāleme nālān gelür 

Bu Ǿāleme çün kim gelür kesb-i kemāl ü maǾrifet  

İtmez olursa, dem-be-dem nādān gider nādān gelür 

(41) Çün “min ledün” Ǿilmine ol olmadı Ǿālim ey faķįh  

Ehl-i nažar öñünde ol bir cānever cįrān gelür 

Çün maǾrifetden ħālįdür ĥāli şu ķįl ü ķālidür 

[91b] 

(1) O her zaman bu Ǿarśada Ǿuryān gider Ǿuryān gelür 

Çün kim kitāb-ı nefsine olmadı Ǿālim ey ĥaķįm 

Anuñ vücūdına Ǿadem dirsem saña yalan gelür  

(2) Ol źāt-ı pāke mā-sivā āyāt u muśĥafdur velį 

Bu enbiyā vü evliyā bil fi’l-meŝel Ǿunvān gelür 

Bu keŝretüñ āyātını ol vaĥdete irgörmeyen 

(3) Müşrikdür ol kim tā ebed bį-Ǿahd u bį-peymān gelür 

Bil bu Ǿulūm-ı neş’enüñ pāyānı yoķdur ŧālibā 

Çün kim bu baĥruñ ķaŧresi deryā-yı bį-pāyān gelür 

(4) İmdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ-ı sübĥānį!  

لیک ما ندآردآین سخن پایان  [650-1]  

Bu ilāhį sözler pāyān ŧutmaz lākin biz, 

 باز گوییم آ ن تمامی قصه رآ [650-2]

(5) Girü ol ķıśśanuñ temāmını diyelim.  

 نومید کردن وزیر مریدآن رآ آز رفض خلوت
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Vezįr mürįdlerini ħalvet terkinden nā-ümįd ve meǿyūs (6) eylemesi 

beyānındadur.  

 آ ن وزیر آز آندرون آ وآز دآد [651-1]

Ol vezįr içerüden āvāz virdi böyle deyü ki, 

 کای مریدآن آز من آین معلوم باد [651-2]

(7) Ey mürįdler benden size bu maǾlūm olsun,  

 که مرآ عیسی چنین پیغام کرد [652-1]

Ki ǾĮsā Ǿaleyhisselām baña böyle iǾlām eyledi ki,  

 کز همه یارآن و خویشان باش فرد [652-2]

(8) CemįǾ-i yārān ve aķrabādan ferd ü cüdā ol. Ey ŧālib-i ŧarįķ-ı hidāyet! 

Eger çi ĥażret-i Mevlānā bu güftārı vezįr cānibinden ķavm-i naśārāya vāķıǾ olduġın 

(9) ĥikāyet ider ammā ĥaķįķat yüzünden semǾ-i ķabūl ile kelām-ı Ĥaķ istimāǾ 

eyleyen müstemiǾįne naśįĥat buyururlar ki ŧarįķ-ı Ĥaķķ’a ķadem-nihāde olan ŧālibe 

(10) lāzımdur ki ehl-i hevā olan yārān ve aĥbābından belki ķavm u ķabįle ve aķrabā 

ve teǾalluķātından žāhiren ve bāŧınen münķaŧiǾ olup ve ħavāŧır-ı nefsāniyyeden (11) 

Ǿumūmen geçüp ŧaleb-i Ĥaķķ’da ferd olup Ǿuzlet eyleye. Pes nesaķ-ı mezbūr üzre ol 

vezįr ayıtdı: Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhisselām baña bunı daħı didi ki,  

 روی در دیوآر کن تنها نشین [653-1] (12)

Yüzü dįvāre eyle tenhā otur, yaǾnį dāyimā miĥrāba müteveccih olup 

ħalķdan inķıŧāǾ eyle ve mā-sivādan ķalbüñi taħliye (13) idüp tenhā-nişįn ol.  

 وز وجود خویش هم خلوت گزین [653-2]

Ve kendü vücūduñdan daħı ħalvet ve Ǿuzlet eyle, yaǾnį tecellį-i 

aĥadiyyetü’ź-źāt ile (14) ķayd-i enāniyyet ve bend-i iŝneyniyyetden ħalāś olup 

ħalvet-i ĥaķįķį iħtiyār ķıl.  

 بعد آز آین دستوری گفتار نیست [654-1]

Şimdenśoñra güftāra destūr yoķdur,  

   بعد آز آین با گفت و گویم کار نیست [654-2] (15)
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Ve şimdenśoñra ķįl u ķāl ile benüm işim yoķdur, zįrā müstaġraķ-ı baĥr-ı 

aĥadiyyet olmışumdur.  

آم  آلودآع آی دوستان من مرده [655-1]  

(16) ElvidāǾ ey dostlar ki ben murdeyim, yaǾnį “fenā ender fenā” menziline 

varup 1860موتوا قبل ان تموتوا  mertebesin bulmışum.  

آم  رخت بر چارم فلک بر برده [655-2]  

Esbābı (17) felek-i çārum üzre iltemişim, yaǾnį mertebe-i erbaǾadan olan 

medāric-i ĥaķįķate Ǿurūc eylemişim. Bu söz ĥażret-i ǾĮsā’nuñ felek-i çārumda olduġı 

iǾtibārıyladur ki (18) her nebįnüñ vāriŝi maǾnā cihetinden ol nebįnüñ mertebesine 

ķarįb olmaġı işǾār ve Ǿuluvv-i mertebeden Ǿibāretdür. Sulŧān Veled ķuddise sırruhu 

İbtidā-nāme’sinde (19) buyururlar ki:  

عیسی علیه الّسلام برین ا سمان صورت نرفته باشد، بلکه بر ا سمانی رفته باشد که ا ن برین حاکم است و ا ن ا سمان انوار و 
 1861خداستصفات 

Nažm:  

 پاک شو از غرور و از هستی (20)
جام و می رسد مستیتا که بی  

خر تن برا ی چون عیسیبی  
 بر فلکها و بگذر از موسی

 رخت دل را بر ا سمان کش هین (21)
حجابی جمال مه را بینبی  

 نه بر این ا سمان چرخ کبود
 که شد ا ن هست از بخار و ز دود

وستبل بر ا ن ا سمان که حاکم ا (22)  
 ا ن چو مغز است و این بود چون پوست

                                                
1860 Ölmeden evvel ölünüz. (Keşfü’l-Hafâ, II, s.291, nr. 2669). 
1861 İsa aleyhisselam bu suret semasına gitmemiştir, buna hakim olan semaya gitmiştir ve o sema, 
Allah’ın nurları ve sıfatlarının semasıdır.  
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 نه سنایی که بد به حکمت فرد
 در کتابش بیان این را کرد

 کا سمانهاست در ولایت جان (23)
 کارفرمای ا سمان جهان

 پس بر ا ن ا سمان رود دانا
1862نه بر این چرخ گنبد مینا  

(24) İmdi ey Ǿāşıķ! Žāhir-i ādemį cism olup maĥbūs-ı ŧavārıķ-ı eflākįdür ve 

rūĥ-ı insānį maǾnevį olmaġla maķām-ı rūĥ daħı maǾnevįdür. Felihāźā āsümān u 

zemįn (25) ħāne-i ecsām ve aśl-i uśūl-i vücūd olan Ǿālem-i bį-çūn maķām-ı ervāĥdur. 

Pes bu Ǿālem-i süflįye nihāyet olup ol Ǿālem-i maǾnā-yı Ǿulvįye ġāyet olmaz. (26) Pes 

ĥażret-i Mevlānā vezįr lisānından esrār-ı Ǿurūcı beyān buyururlar ki “Ve āsümān-ı 

çārum-ı ĥaķįķate anuñçun naķl eyledüm ki,”  

 تا به زیر چرخ ناری چون حطب [656-1]

(27) Tā ki taĥt-i felek-i nārįde ĥaŧab gibi,  

   من نسوزم در عنا و در عطب [656-2]

ǾAnā ve Ǿaŧabda yanmayam deyü buyururlar. ǾAnā renc ü zaĥmet 

maǾnāsınadur, dördünci ve beşinci (28) bābdan daħı gelür ve Ǿaŧab dördünci bābdan 

helāk olmaķ maǾnāsınadur, yaǾnį muķaddemā merātib-i ervāĥ beyān olunduġı üzre 

vaŧan-ı aślį ve maķām-ı ūlālsına (29) Ǿurūc itmeyen ervāĥ küre-i nār-ı ceĥįmde ĥaŧab 

ve hįzem gibi yanup ve envāǾ-ı śıfāt-ı rediyye-i žulümāniyye śuverinde maĥbūs olup 

eśnāf-ı cefā ve Ǿanā çeküp (30) helāk olur. Pes çün ki taĥśįl-i kemāl idüp medāric-i 

aǾlāya per ü bāl açdum ve cevv-i hevā-yi lā-mekāna uçdum,  

   پهلوی عیسی نشینم بعد آز آین [657-1]

Şimden-śoñra (31) ǾĮsā Ǿaleyhisselāmuñ ķurb-ı civārında otururum ki,  

     بر فرآز آ سمان چارمین [657-2]

                                                
1862 Gururdan ve varlıktan temizlen ki kadehsiz ve meysiz sana sarhoşluk ulaşsın. İsa gibi, ten eşeğini 
bırak, feleklere yüksel ve Musa’nın bile makamından öteye geç. Gönlünü göklere yükselt ki perdesi 
ve örtüsüz ayı göresin. Buhardan ve tütsüden var olan bu mavi gökyüzüne değil, O’nun hakim olduğu 
gökyüzüne. O sema kabuk, bu sema ise çekirdek gibidir. Hikmette tek olan Senayi bu sözü söylemedi 
mi? dolayısıyla aklı olan o semaya yükselir, bu mine kubbeye değil.  
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Pehlū-yı ǾĮsā āsümān-ı çārumįn üzerindedür. ŞiǾr-i Nesįmį: 

اممن به توفیق خدا ره به خدا یافته (32)  
امفانی از خود شده و ملک بقا یافته  

ی روح القدس از دست مسیحدر شفاخانه  
امام شربت شافی و شفا یافتهخورده  

 خاطر از محنت اغیار و دل از رنج خلاص (33)
امهرستگار ا مده از درد و دوا یافت  

 ذوق عیشی که بدان دست سلاطین نرسد
اماز وصالت من درویش گدا یافته  

تو کام دگر از هر دو جهان نیست مرابی (34)  
امچه کنم هر دو جهان را چو تو را یافته  

 نیستم منتظر جنّت و فردوس و لقا
امکز رخت جنّت و فردوس و لقا یافته  

 ای نسیمی ز خیال رخ ا ن ماه مپرس (35)
1863امخیال رخ ا ن ماه چه ها یافتهکز   

 ولی عهد ساختن وزیر هر یک آمیر رآ جدآ جدآ

Vezįr źikr-i sebķ (36) iden on iki emįrüñ her birini başķa başķa veliyy-i Ǿahdi 

ve ķāyim-i maķāmı düzdügidür.  

Ey ŧālib-i śādıķ! Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ŧālibleri (37) müteşebbih-i mubŧıl 

olan muķallidįnden ĥıfž idüp hidāyet ve tevfįķin ķarįn ve refįķ eyleye ve illā taķlįd 

ile daħı gör kim neler olurmış:  

 و آ ن گهانی آ ن آمیرآن رآ بخوآند [658-1]

                                                
1863 Ben Allah’ın tevfiki ile Allah’a ulaştım, kendimden fani oldum ve beka mülküne vardım. Ruhu’l-
Kudüs şifahanesinde Mesih’in elinden şifa verici şerbeti içip şifa buldum. Hatırım ağyarın 
mihnetinden ve gönlüm üzüntüden kurtulmuş, ben de dertten kurtulup derman buldum. Sultanların 
bile erişemediği zevki ben derviş senin vuslatınla elde ettim. Sensiz, benim iki cihandan istediğim bir 
emel yok, madem ki seni buldum, iki cihanı ne yapayım? Ben cennet, firveds ve lika beklemiyorum, 
çünkü onların hepsini senin yüzünde buldum. Ey Nesimi! O ayın yüzünün hayalini sorma, o ayın 
yüzünün hayalinden neler buldum neler... 
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(38) Andan-śoñra ol emįrleri ħalvetine daǾvet eyledi,  

 یک به یک تنها به هر یک حرف رآند [658-2]

Birer birer her birine maħfįce sevķ-ı kelām eyledi.  

 گفت هر یک رآ به دین عیسوی [659-1] (39)

Her birine vaśiyyet idüp didi ki,  

ی من تویی  نایب حق و خلیفه [659-2]  

Dįn-i ǾĮsā’da Ĥaķķ’uñ nāyibi ve benüm ħalįfem sensin. (40) Suhūlet-i 

maǾnā içün به دین عیسوی maǾnāsı mıśraǾ-ı ŝānįde icrā olundı.  

 و آ ن آمیرآن دگر آتباع تو [660-1]

Ve ol ġayrı emįrler senüñ etbāǾıñdur,  

 کرد عیسی جمله رآ آشیاع تو [660-2] (41)

ǾĮsā Ǿaleyhisselām cümlesini senüñ eşyāǾüñ eyledi ve aǾvān ve enśāruñ 

ķıldı. Elĥāśıl her birine nāyib ve ħalįfem [92a] (1) sensin. Ġayrları saña tābiǾ, sen 

cümlenüñ metbūǾu sensin. İmdi,  

 هر آمیری کو کشد گردن بگیر [661-1]

Her şol emįr ki ol gerden-keş olup saña iŧāǾat ve inķıyād itmezse (2) anı ŧut,  

دآرش آسیر  یا بکش یا خود همی [661-2]  

Yā ķatl it yā anı esįr ķıl.  

آم آین رآ مگو  لیک تا من زنده [662-1]  

Lākin mādām ki ben ĥayātdayım bu esrārı (3) kimseneye söyleme, yaǾnį sen 

benüm ħalįfem ve veliyy-i Ǿahdim olduġuñ keşf eyleme.  

 تا نمیرم آین ریاست رآ مجو [662-2]

Mādām ki vefāt itmeyem bu riyāseti ve ĥükm ve ĥükūmeti (4) ŧaleb 

itmeyesin. Elĥāśıl saña vaśiyyet olsun ki,  

 تا نمیرم من تو آین پیدآ مکن [663-1]
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Mādām ki ben ölmeyem sen bu aĥvāli keşf ve ižhār eyleme,  

 دعوی شاهی و آستیلا مکن [663-2] (5)

Şāhlık ve ġāliblik daǾvāsın eyleme.  

مسیحآینک آین طومار و آحکام  [664-1]  

İşte bu ŧūmār ve aĥkām-ı mesįĥ, 

 یک به یک بر خوآن تو بر آمت فصیح [664-2]

(6) Bunı āl ve ümmet-i ǾĮsā üzerine birer birer oķı ve emr-i ħilāfetde 

istiķlāliñi kemā hüve ĥaķķahu beyān ķıl,  

 هر آمیری رآ چنین گفت آو جدآ [665-1]

Ol vezįr bu sözi (7) her bir emįre başķa başķa böylece didi.  

 نیست نایب جز تو در دین خدآ [665-2]

Dįn-i Ħudā’da senden ġayrı nāyibve ħalįfe yoķdur.  

 هر یکی رآ کرد آو یک یک عزیز [666-1]

(8) Ol vezįr źikr olunan ümerānuñ her birini bir bir Ǿazįz eyledi.  

آین رآ گفت نیز هر چه آ ن رآ گفت [666-2]  

Ümerādan birine ne didi ise buña daħı anı didi. (9) YaǾnį her birine benüm 

ħalįfem ve nāyibimsin didi.  

 هر یکی رآ آو یکی طومار دآد [667-1]

Vezįr-i pür-tezvįr ümerādan her birine vech-i meşrūĥ üzre bir ŧūmār virdi, 

بود آلمرآد هر یکی ضد دگر [667-2] (10)  

Her birinüñ murādı ol birinde olanuñ żıddı idi. YaǾnį on iki ŧūmāruñ 

mażmūnı bir birine żıdd idi.  

 متن آ ن طومارها بد مختلف [668-1]

(11) Ol ŧūmārlaruñ metni birbirne muħtelif idi, 
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ها یا تا آلفچو شکل حرفهم [668-2]  

“Yā”dan “elif”e degin olan ĥarflerüñ şekli gibi.  

 حکم آین طومار ضد حکم آ ن [669-1]

(12) Bu ŧūmāruñ ĥükmi ol ŧūmāruñ ĥükmünüñ żıddı idi, 

 پیش آز آین کردیم آین ضد رآ بیان [669-2]

Bundan evvel bu żıddı beyān ve iħtilāfāt-ı aĥkām-ı (13) ŧavāmiri Ǿıyān 

eylemiş idik. Tekrār tafśįle iĥtiyāc yoķdur.  

 کشتن وزیر خویشتن رآ در خلوت

Ol vezįr-i pür-tezvįr kendüsini ħalvetde (14) helāk eyledügün beyān ider.  

 بعد آز آ ن چل روز دیگر در ببست [670-1]

Andan śoñra ķırķ gün daħı ol vezįr ķapuyı baġladı, 

 خویش رآ کشت آز وجود خود برست [670-2]

(15) Ve kendüsini depeleyüp kendü vücūdundan ħalāś oldı. YaǾnį vezįr-i 

pür-tezvįr kemāl-i ĥasedinden ġayrlara żarar iśābet itmek içün kendüyi helāk (16) 

eyledi. İmdi ĥased-pįşe olan her ĥasūd-ı muǾānidden daħı istiǾāźe lāzımdur ki 

Ǿıyāźen billāh teǾālā maĥsūdına żarar ilķā itmekçün kendü (17) nefsini helāk itmek 

iħtiyār ider, bunuñ miŝāli aĥvāl-i keŝįru’l-vuķūǾ olduġı baǾżı menāķıbda masŧūrdur. 

Bā-ħuśūś meşāyiħ nāmında olup girü (18) meşāyiħe ĥased üzre olan kimesne 

ġaleyān-ı ĥasedden niçe iftirā ve bühtān ve durūġ ile įmān ġılāž idüp ehl-i Ĥaķķ’a 

isnād iderler deyü (19) istimāǾ olunur. Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ķullarını ĥasedden 

śaķlıya. Nažm:  

Görmedügini bilmedin işitmedügin söyleyen 

Kūr ü ker ü dilsiz olur gör kim nice ħusrān gelür 

(20) İsm-i celālüñ mažharı olan ebed evvel ezel 

Įmāndan ayru düşer ol kim kāfir u ŧuġyān gelür 
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Neŝr: Ammā bu beyt-i şerįfde olan ĥiśśe-i maǾnevįyye (21) erbaǾįnüñ ve 

ħalvetüñ sırrı ve sālik-i ŧarįķ-ı Ĥaķķ olan Ǿāşıķ-ı śādıķ mevt-i irādį ile murde olup 

vücūd-ı vehmį ķaydından ħalāś olmaġa (22) işāretdür.  

 چون که خلق آز مرگ آو آ گاه شد [671-1]

Çün ki ħalķ ol vezįrüñ mevtinden āgāh oldılar, 

گاه شد  بر سر گورش قیامت [671-2]  

Ħalķuñ āh (23) ve enįn ve zārı ve ĥanįninden anuñ mezārı üsti ķıyāmet yiri 

oldı.  

 خلق چندآن جمع شد بر گور آو [672-1]

Anuñ ķabri üzerine ol ķadar ħalķ-ı keŝįr ve cemm-i ġafįr (24) cemǾ oldı,  

درآن در شور آوموکنان جامه [672-2]  

Anuñ ġavġāsından śaçlarını yolıcı ve libāslarını yırtıcı olduķları ĥālde, 

elĥāśıl keŝret bir mertebede (25) idi kim,  

ند شمردکان عدد رآ هم خدآ دآ [673-1]  

Ķābil-i şumār olmayup anuñ Ǿadedin Allāh śayardı, yaǾnį şumārın Ĥaķ’dan 

ġayrı kimesne bilmez idi.  

 آز عرب وز ترک وز رومی و کرد [673-2] (26)

ǾArab ve Türk’den ve Rūmį ve Kürd’den yaǾnį ecnās-ı muħtelife cemǾ 

olmış-idi.  

خویش خاک آو کردند بر سرهای [674-1]  

(27) Ol vezįrüñ ķabri ħākini kendü başları üzerine iltediler, yaǾnį kemāl-i 

mātemlerinden mezārı ŧopraġın başına saçdılar.  

 درد آو دیدند درمان جای خویش [674-2]

(28) Anuñ derdini kendülerüñ dermānı yirine gördüler. Ve baǾżı nüsħada 

 vāķıǾ olmışdur. YaǾnį anuñ derdini kendülerüñ dermānları gördüler. Ve درمان های خویش

baǾżılar جان خویش ķırāǿat idüp anuñ derdini kendü cānlarına dermān gördüler (29) deyü 
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maǾnā virmişler. MaǾnā laŧįf lākin gördügümüz nüsħalarda جان خویش olmayup جای خویش 

ve شدرمان های خوی  vāķıǾ olmışdur. Her ķınķısı olursa (30) maǾnā yirindedür. 

 آ ن خلایق بر سر گورش مهی [675-1]

Ol ħalāyıķ anuñ ser-i ķabrinde bir ay,  

 کرده خون رآ آز دو چشم خود رهی [675-2]

İki gözlerinden ķana yol eylemişler. (31) YaǾnį gözlerinden aķan ķanlu yaş 

pıñalarından ruħları üzerine cedāvil olmış idi maǾnāsını mutażammındur.  

 جمله آز درد و فرآقش در فغان [676-1]

Cümlesi (32) anuñ derd-i firāķından nāle vü efġānda idi,  

 هم شهان و هم کهان و هم مهان [676-2]

Hem şehler ve hem śıgār u kibār ve bilcümle büyük ve kūçek ĥākimler ve 

maĥkūmlar (33) fiġān u zārį ķılurlar idi.  

Ey ŧālib-i śādıķ ve müstemiǾ-i Ǿāşıķ! Ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-

aǾlā bu ebyāt-ı şerįfede daħı bir aya degin anuñ mezārında (34) girye ķıldılar deyü 

aĥvāl-i ŧarįķatden bir ķāyide beyān buyurmışlardur ki mürşid-i kāmil terbiyesinde 

olanlara maǾlūmdur. Ve ol ķāyide budur ki bi-emrillāh teǾālā (35) mürşid-i kāmile 

ecel-i müsemmā gelüp dār-ı beķāya riĥlet eylese yirine ķāyim olacaķ ħalįfe taśrįĥ 

olunmayup ve Ǿāşıķlar daħı ķırķ gün miķdārı ħalįfe kimdür (36) suǿāl itmeyüp 

maǾlūm idinenler daħı kimesneye dimeyüp merĥūm olan Ǿazįzüñ rūĥāniyyetine 

teveccüh idüp ķabr-i şerįfüñ ziyāret iderler. Bi-irādetillāh (37) teǾālā ķırķ güne degin 

śıġār u kibār ve mübtedį ve müntehįye füyūżāt-ı ilāhiyye Ǿale’s-seviyye ifāża olunup 

her biri kendülerin tecellįde maĥv ve müstaġraķ (38) görürler. BaǾdehu her kese 

kendü ĥālį maǾlūm olmaķ içün āteş-i tecellįye śāĥib-i feyż olan server teskįn virüp 

ĥattā Ǿāşıķ-ı śādıķ olanlar (39) merĥūm olan pįrlerinde gördükleri nişānı cüst u cū 

idüp evvelki menzillerin ve eski āteşlerin ŧaleb idüp bulduķları maĥalle tenezzül 

iderler (40) ve niçesi daħı mekre düşüp daǾvā-yı enāniyyete mübāşeret idüp kāźib ve 

śādıķ ve ĥaķķ ile bāŧıl farķ olunur ve bu źikr olunan aĥvāl (41) mürşid-i kāmil 

terbiyesinde olanlardan ġayrınuñ maǾlūmı degüldür. Hażret-i Mevlānā ķuddise 
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sırruhu daħı bu maǾnāya işāret idüp bir aydan śoñra [92b] (1) veliyy-i Ǿahd kimdür 

deyü suǿāl itdükleri beyāna şurūǾ buyurdılar.  

 طلب کردن آمت عیسی علیه آلسلام آز آمرآ که ولی عهد آز شما کدآم آست

Ümmet-i ǾĮsā Ǿaleyhisselām (2) sizden veliyy-i Ǿahd ķanķıñızdur deyü 

ümerādan ķāyim-maķām olanı ŧaleb itdükleri beyānındadur. 

د آی مهانبعد ماهی خلق گفتن [677-1]  

Bir aydan śoñra (3) ħalķ ayıtdılar ey ulular,  

   آز آمیرآن کیست بر جایش نشان [677-2]

Emįrlerden anuñ yirine nişān ve ħalįfe olan kimdür ki,  

 تا به جای آو شناسیمش آمیم [678-1]

(4) Ĥattā ol vezįrüñ yirine anı imām ve muķtedā ve erbāb-ı sülūke pįşvā 

añlayalım,  

   دست و دآمن رآ بدست آو دهیم [678-2]

Dest ü dāmenimüz anuñ eline virelim (5) yaǾnį aña teslįm olup göñül 

baġlayalım.  

 چون که شد خورشید و ما رآ کرد دآغ [679-1]

Çün ki ħurşįd gitdi ve bize dāġ eyledi 

 چاره نبود بر مقامش جز چرآغ [679-2]

(6) Anuñ maķāmına çerāġdan ġayrı çāre olmaz. BaǾżı nüsħada “ چاره نبود بر مقام او
-vāķıǾ olmışdur. Ve bu taķdįrce maǾnā āfitāb yirini şemǾ [u] çerāġ ŧutmaz (7) be ”چراغ

her ĥāl bize āfitābuñ ŧalǾati lāzımdur dimek olur. Meŝelā Türkį meŝelde ay görenüñ 

yıldıza ŧañı yoķdur dirler. Elĥāśıl dimek olur ki felek-i ĥaķįķatüñ (8) āfitābı ve 

āsümān-ı maǾrifetüñ māh-tābı çün ki burc-ı muĥabbet olan mürşid-i kāmilüñ intiķāli 

ile ġurūb eylediyse be-her ĥāl ol ħurşįd-i ĥaķįķatüñ burc ve maŧlaǾı (9) kim ise biz 

anı bilüp merāyā-yı ķalbimüz ol maŧlaǾa muķābil ŧutup iķtibās-ı nūr itmek lāzımdur. 

Gerçi mişkāt-ı cesedimizde bir şemǾ uyandırmışuzdur (10) lākin şemǾ u çerāġ āfitāb 
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yirini ŧutmaz didiler. Fe-ammā چاره نبود بر مقامش جز چراغ taķdįri üzre maǾnį-i beyt-i şerįf bu 

vech-le olur ki ħurşįd-i (11) felek-i irşād olan mürşid-i kāmil gitdi ise anuñ ħalįfesi 

bir çerāġ-ı aĥmedį lāzımdur ki žulümāt-ı beşeriyyede ķalan ŧālibler ve kedūrāt-ı 

nefsāniyyeden (12) ħalāś olmıyan sālikler andan müstenįr olup ķāyim-maķām-ı 

mezbūrı ŧarįķ-ı Ĥaķ’da pįşvā idineler dimek ola.  

 چون که شد آز پیش دیده وصل یار [680-1]

(13) Çün ki vaśl-i yār göz öñünden gitdi,  

 نایبی باید آز آو مان یادگار [680-2]

Ol yārüñ viśālini müzekkir bize bir nāyib gerekdür ki anuñ nāyibini görmek 

(14) kendüyi görmegi ifāde eyleye.  

 چون که گل بگذشت و گلشن شد خرآب [681-1]

Çün ki gül vaķti geçti ve gülşen ħarāb oldı,  

 بوی گل رآ آز که یابیم آز گلاب [681-2]

(15) Gül güźeşte olduķdan śoñra güli kimden bulavuz? Gülābda olan 

rāyiĥadan bulavuz. YaǾnį gül ü gülzār-ı muĥabbet ve şükūfezār-ı maǾrifet olan (16) 

mürşidān-ı kāmilān intiķāl itdikten śoñra anlarda müşāhede olunan āŝār-ı teceliyyāt 

ve feveĥāt-ı esrār-ı ceźebātı anuñ yerine śāĥib-i feyż olan (17) kim ise anuñ revāyiĥ-i 

miskiyyesinden buluruz ve nişānından bilürüz. Zįrā,  

در نیاید در عیانچون خدآ آن [682-1]  

Çün Ħudāy teǾālā Ǿıyāna gelmez yaǾnį çeşm-i (18) žāhir ile ol źāt-ı 

muķaddes görülmez,  

آند آین پیغمبرآن  نایب حق [682-2]  

Ĥaķ teǾālānuñ Ǿibādı içinde enbiyā’-i Ǿižām Ǿaleyhimü’s-selām Allāh 

sübĥānehu ve teǾālānuñ (19) ħulefā ve nevvābıdur ki 1864من رانی فقد رای الحق  feĥvāsınca 

anları gören Ĥaķķ’ı görmüş gibi olup ve enbiyā vāriŝleri olan evliyānuñ iŝrine (20) 

gidüp şerįǾat ve ŧarįķatlerine tebaǾiyyet idenler vāśıl-ı Ĥaķķ olurlar.  

                                                
1864 Beni gören Hakk’ı görmüştür. (Sahîh-i Buhârî, IX, s. 33, nr. 6996) 
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 نی غلط گفتم که نایب یا منوب [683-1]

Bu peyġāmberler nāyib-i Ĥaķ’dur dimiş idim, (21) lākin min ĥayŝü’l-ĥaķįķa 

böyle degüldür ġalaŧ eyledüm, zįrā,  

ید نه خوب [683-2]    گر دو پندآری قبیح آ 

Eger nāyib ve menūb iǾtibārından iki vücūd žan iderseñ (22) ķabįĥ gelür, 

ħūb gelmez. Zįrā vücūdda iŝneyniyyet görülmek şirk-i ħafįdür, aña bināǿen ki 

enbiyā’-i Ǿižām ve evliyā-yı kirām žıll-ı Yezdān olup anlardan Ĥaķ teǾālānuñ (23) 

irādetinsiz bir nesne žuhūr itmez. Zįrā anlar vücūd-ı mevhūmlarından fānį ve vücūd-ı 

ĥaķķānįyle bāķįlerdür. Şuhūd-ı cemǾ ise faķr-ı muŧlaķ olan fenāǿ-i maĥż ile olur (24) 

ve baǾdehu vücūd-ı ĥaķķāniyle beķāǿ-i sermedįye redd olunup mevŧın-ı ġayb-ı 

muŧlaķda nūr-ı vücūd-ı Ĥaķķ’ı lābis olduġı ĥālde emr-i daǾvetde ķāyim olur. (25) 

Felihāźā enbiyā’-i Ǿižāmuñ şān-ı şerįflerine Ĥaķ tebāreke ve teǾālā  َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فََقْد اََطاَع
1865اللّٰهَ   deyü buyurur. Ve müstaħlef müstecmiǾ-i evśāf-ı müstaħlif (26) olmaġla kitāb-ı 

kerįm-i sübĥānįde  َ1866اِنَّ الَّٖذيَن يَُبايُِعونََك اِنََّما يَُبايُِعوَن اللّٰه  buyurılur. Ve bu beyt-i şerįfüñ maǾnā-yı 

tafśįlįsi bundan esbaķ (27) vücūd-ı muŧlaķ baĥŝinde 1867َوَما َرَميَْت اِْذ َرَمْيَت َولِٰكنَّ اللَّٰه َرمٰى  āyet-i 

kerįmesinüñ tefsįrinde taĥķįķ olunmışdur.1868 Elĥāśıl, mıśraǾ:  

1869حلول و اتّحاد اینجا محال است  
(28) mażmūnı üzre nāyib ile menūb ķaydından iki şeyǿüñ ittiĥādı veyāħud 

vücūd-ı muŧlaķ-ı ĥaķįķįden ġayrı vücūd olduġın mülāĥaža ķılmayasın (29) deyü 

ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu taśavvur-ı ittiĥādı menǾ buyurur.  

 نی دو باشد تا تویی صورت پرست [684-1]

Ol nāyib bir olmaz iki olur mādām ki sen (30) śūret-perestsin. Ve baǾżı 

nüsħada “ا ن دو باشد” vāķıǾ olmışdur. YaǾnį bu mıśrāǾ-ı şerįf śūret-bįn olan 

kimesnelerüñ suǿāline cevābdur ki (31) ke’enne bunlar ħod vāĥid degül bi-ĥasebi’ś-

śure muteǾaddidlerdür. Pes nice mümkindür ki nāyib menūb ile bir ola diyenlere 

mādām ki sen śūrete nāžırsın be-her ĥāl (32) ol bir olmaz iki olur ammā bizüm bu 

                                                
1865 Nisa 4/80: “Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur…”  
1866 Fetih 48/10: “Sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmiş olurlar…” 
1867 Enfâl 8/17: “...Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı…” 
1868 Bkz. 88a-88b 
1869 Hulul ve ittihat burada imkansızdır. 
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kelimātımuz śūret-pereste göre degüldür belki vücūd-ı vehmįlerin ifnā eyleyüp 

ĥaķįķat-bįn olanlara göredür. İmdi,  

 پیش آو یک گشت کز صورت برست [684-2] (33)

Müstaħlef ile müstaħlif ve nāyib ile menūb ol kimsenüñ şuhūd ve ĥużūrunda 

vāĥid oldı ki śūret-i (34) Ǿālemden ķurtuldı ve ĥaķįķat deryāsına ġūŧa ķıldı. Pes 

enbiyā ve evliyā be-ĥasebi’l-maǾnā müttaĥid ve min ceheti’ś-śūreti müteǾaddid 

olduġın baǾżı miŝāl ile (35) źevķ itmege ŧālib iseñ gūş-ı hūşuñ dūş ķıl ki ĥażret-i 

Mevlānā ķaddasallāhu sırruhu ne buyururlar:  

 چون به صورت بنگری چشم تو دوست [685-1]

Meŝelā sen śūrete (36) nažar eyleyesin senüñ çeşmüñ ikidür, yaǾnį be-

ĥasebi’ž-žāhir lābudd çeşm Ǿadedde ikidür ammā bi-ĥasebi’l-maǾnā, 

 تو به نورش درنگر کز چشم رست [685-2]

Sen nūr-ı dįdeye (37) nažar eyle ki ol nūr çeşmden bitdi yaǾnį žāhir oldı. Bu 

ħod muķarrerdür ki,  

 نور هر دو چشم نتوآن فرق کرد [686-1]

Her iki çeşmüñ nūrını birbirinden farķ itmek (38) mümkün olmaz,  

 چون که در نورش نظر آندآخت مرد [686-2]

Çünki kişi çeşmüñ nūrına nažar eyledi. Ĥāl ān ki çeşm žāhirde ikidür. İmdi 

cismleri nūr-ı cism menzilesinde olan (39) enbiyā ve evliyānuñ ķalb-i şerįflerinde 

olan nūra ve sırr-ı münįflerinde olan žuhūra nažar eyleseñ maĥż-ı nūr-ı hüdā ve Ǿayn-

ı žuhūr-ı Ħudā görürsün ve min (40) ĥayŝü’l-ĥaķįķati ve’l-maǾnā cemįǾ-i enbiyā ve 

evliyāyı deryā-yı nūr-ı aĥadiyyetü’ź-źātda müstaġraķ ve bilā-farķ bulursun. Nažm:  

ا مد احد در دیده تونمی  
عدد در دیده تو راحد اند (41)  

 چو تو بر قدر دید خویش بینی
 یکی را صد هزاران بیش بینی

 اگر احول عدد را در احد دید
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[93a] 

 غلط دیده است چون او در احد دید (1)

 چه گویم چون نمی دانم دگر هیچ
1870و دگر هیچ همه اوست و همه اوست  

لا نفرق بین آحد من رسله ،نور حقند( 4)در بیان آ ن که جمله پیغامبرآن   

Anuñ beyānındadur ki   ٍد م ْن رُُسل ه ْين  آ ح  رُِّق ب  1871ل ا نُف   feĥvāsınca cümle peyġāmberler 

nūr-ı Ĥaķ’dırlar.  

YaǾnį Ĥaķ sübĥānehu (3) ve teǾālā vaĥdāniyyet-i Ĥaķķ’a ve biǾŝet-i 

enbiyāya įmān getüren müǿminįn lisānından biz Ĥaķ teǾālānuñ resūlleri beynini farķ 

itmeziz didiklerini kitāb-ı kerįminde (4) beyān buyurup ve Ǿadem-i farķları ne vechle 

ve ittiĥād-ı maǾnevįleri ne cihetden olduġını ĥażret-i Mevlānā taķrįr ve bu āyet-i 

kerįmeyi tefsįr buyururlar.  

ید در مکان [687-1] (5)  ده چرآغ آر حاضر آ 

Farażį on çerāġ bir mekānda ĥāżır gele, yaǾnį bir mevźiǾde on çerāġ yansa,  

 هر یکی باشد به صورت غیر آ ن [687-2]

(6) Bi-ĥasebi’ś-śūreti her bir çerāġ ol bir çerāġuñ Ǿaynı olmayup ġayrı olur. 

Ve Ǿadd olunduķda on Ǿaded görinür. Ammā maǾnā ve nūre iǾtibār olunsa,  

 فرق نتوآن کرد نور هر یکی [688-1] (7)

On çerāġdan her birinüñ nūrını birbirinden farķ eylemek mümkin degüldür, 

şeksiz ve şüphesiz,  

شکی  به نورش روی آ ری بی چون [688-2]  

(8) Çün ki ol çerāġlaruñ nūrına teveccüh eyleyesin. “Bį-şekį” maǾnāsı 

sühūlet-i maǾnā içün mıśrāǾ-ı evvelde icrā olundı. YaǾnį gerçi on çerāġuñ śūretine (9) 

nažar olunsa tekāŝür ve teġāyur görinür lākin nūrına nažar olunduķda vaĥdet-i śırf 

                                                
1870 Ahad ve bir olan Allah senin gözüne görünmez, sen bir olanı birden çok görürdün. Sen, kendi 
kābiliyetin kadar görebildiğin için, biri de bin görürsün. Şaşı olan biri birden fazla gördüyse, yanlış 
görmüştür. Başka bir şey bilmiyorum, ne diyeyim? Her şey O’dur, her şey O’dur ve geri kalan hiçtir.  
1871 Bakara 2/285: “...Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz…” 
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olup keŝret taśavvur olunmaz. Keźālik enbiyā ve evliyānuñ daħı (10) mişkāt-ı 

cesedlerine nažar olunduķda teǾaddud-i eşbāĥ görinür lākin merāyā-yı ķalblerinde 

olan nūr-ı eĥadiyyete teveccüh olunsa bir vechle farķ olunmayup (11) keŝret ve 

teġāyur taśavvur olunmaz veyāħud “bį-şekį” mā-ķablinde olan “ārį” kelimesine ķayd 

olunmaķ daħı mümkündür, şu maǾnāya ki on çırāġuñ nūruna Ǿalā ŧarįķ- (12) -i’l-

yaķįn teveccüh eyleseñ farķ bulunmaz dimek olur. Zįrā şekk ile teveccüh olunsa 

tefriķa muķarrer olduġı ehl-i źevķa maǾlūmdur. Ve bir miŝāl daħı budur ki,  

 گر تو صد سیب و صد آ بی بشمری [689-1] (13)

Eger sen yüz Ǿaded elmayı ve yüz Ǿadet ayvayı taǾdād ķılsañ iki yüz Ǿaded 

olur velākin,  

 صد نماند یک شود چون بفشری [689-2]

(14) Çün ki śıķasın yüz Ǿadet ķalmaz cümle bir olur. YaǾnį śıķılup şerbeti 

alındıķda teǾaddud ber-ŧaraf olup cümlesi maǾnā cihetinden vāĥid olur. İmdi,  

 در معانی قسمت و آعدآد نیست [690-1] (15)

MaǾānįde ķısmet u aǾdād yoķdur,  

تدر معانی تجزیه و آفرآد نیس [690-2]  

MaǾānįde tecziye ve ifrād yoķdur, zįrā Ǿālem-i (16) maǾānįde her şeyǿ 

mütteĥiddür. YaǾnį mertebe-i vāĥidiyyet ve deryā-yı aĥadiyyetde keŝret yoķdur ve 

vücūd-ı Ĥaķ’dan ġayrı vücūd daħı yoķdur. İmdi ey Ǿāşıķ-ı rabbānį, (17) zinhār 

vaĥdet müşāhedesinden münfekk olmayup tevĥįd-i ĥaķįķįde ŝābit-ķadem ol ve 

aġyāra nažar itmeyüp yārdan ġayrı görme ve yār ile birlik (18) ĥāśıl it zįrā,  

 آتحاد یار با یارآن خوش آست [691-1]

Yārüñ yārān ile ittiĥādı ħoşdur ve laŧįf u ħūbdur.  

 پای معنی گیر صورت سرکش آست [691-2]

(19) MaǾnā ayaġını ŧut ki śūret ser-keşdür. YaǾnį pā-yı himmeti cānib-i 

maǾnāya vażǾ idüp Ǿālem-i furķatde olan śūreti terk it zįrā śūretde (20) hergiz ittiĥād 

olmayup teġāyur muķarrerdür. Pes külliyet üzre keŝret ve iħtilāfātdan teħalluś 

isterseñ,  
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سرکش گدآزآن کن به رنج صورت [692-1]  

Śūret-i ser-keşi (21) renc ile güdāħte ķıl, yaǾnį ĥicāb-ı müşāhede-i cemāl-i 

maǾnā ve bāǾiŝ-i tefriķa ve belvā olan śūret-i ser-keşi pūte-i mücāhedede āteş-i 

riyāżet ile eriyici eyle ki (22) nekebāt-ı śūret ve derekāt-ı ŧabįǾatden necāt bulasın.  

 تا ببینی زیر آو وحدت چو گنج [692-2]

Tā kim ol śūretüñ taĥtında kenz-i maħfį gibi olan vaĥdet-i muŧlaķayı (23) 

göresin ve keŝretden ķurtulasın.  

 ور تو نگذآری عنایتهای آو [693-1]

Ve eger sen renc ü mücāhede ile śūreti eritmeyemsin ol pādişāh-ı bį-zevālüñ 

Ǿināyetleri,  

 خود گدآزد آی دلم مولای آو [693-2] (24)

Ħod eridir ve maĥv ve izāle ider. Ey śūret eritmekde Ǿāciz olan kimesne! 

Benüm göñlüm ol Ǿināyet ve raĥmeti deryāsına (25) nihāyet olmıyan kerįm ve lā-

yezālüñ Ǿabd-i müstemendidür, bu maĥalde mevlā Ǿabd maǾnāsınadur ve münādā 

maĥźūfdur ki taķrįrde taķdįri beyān olundı. (26) Ĥāśıl-ı maǾnā ĥażret-i Mevlānā 

sālik-i ġayr-ı mecźūb zümresine tesliyet virüp buyururlar ki ey riyāżet ve mücāhede 

üzerine olan sālikįn, biz ħod (27) bu ķadar zamāndur renc ü meşaķķat ve ħalvet u 

Ǿuzlet çekeriz, keŝerāt-ı śūretden ħalāś olmadıķ ve çāşnį-i vaĥdetden leźźet alamadıķ 

dirseñüz (28) ġam yimeyiñiz ve mücāhededen ħālį olmañız, Feyyāż’da buħl yoķdur, 

bir gün ola ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ Ǿināyeti olan mürşid-i kāmil nažarından 

kibrįt-i (29) ķalbüñize nār-ı ceźebāt-ı Ĥaķ’dan bir şerāre irişüp nuĥās-ı śūretiñiz eride 

ve ħırmen-i vücūdıñız iĥrāķ eyleyüp eŝer ķomıya, imdi hemān lāzım olan (30) 

mücāhedede rāsiħ-dem ve ŧarįķ-ı ŧalebde ŝābit-ķadem olmaķdur. Zįrā ben daħı niçe 

zamān sizcileyin riyāżet-keş olup bilāħire Ǿināyet-i rabbānį irişüp (31) Şems-i Tebrįzį 

geldikde bir nažar-ı ĥaķķānį idüp 1872جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين  nūrını ihdā itdikde ne 

vücūd ķaldı ne śūret, (32) cümlesi āteş-i Ǿışķa yandı ve deryā-yı vaĥdete ŧaldı.  

                                                
1872 Hakk’ın cezbelerinden biri iki alemin tüm amellerine denktir. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 332, nr. 1069) 
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İmdi ey Ǿāşıķ! Ben ol pādişāh-ı müteǾāl ve Ǿināyet ü iĥsānı bį-nihāyet ola[n] 

ħālıķ-ı bį-miŝālüñ (33) ķulıyam ki beni mürşid-i kāmile irgörüp şerāb-ı vaĥdet içürdi. 

Luŧf ü kerem Ĥaķķıñdur, ķul neye ķādirdür?  

 آو نماید هم به دلها خویش رآ [694-1]

Ol maĥbūb-ı ezelį (34) kemāl-i kereminden derdlü göñüllere hem kendüyi 

Ǿarża ķılup gösterir, yaǾnį tecellį-i źāt idüp merāyā-yı ķulūb-ı ŧāhireden kendü 

kendüyi görür ve Ǿāşıķlara (35) kendüyi yine kendü nūrıyla gösterür,  

ی درویش رآ  آو بدوزد خرقه [694-2]  

Dervįşüñ ķalbüñden istiǾāre olan ħırķasını yaǾnį inkisār-ı ķalbini ol diker 

(36) yaǾnį Ǿışķ u muĥabbet ve tecellį-i eĥadiyyeti ile irşād eyler dimekdür. Zįrā 

Ǿāşıķlaruñ elem ve inkisārı müşāhede-i cemāle ĥicāb olan keŝret-i mā-sivādan ġayrı 

degüldür (37) ve ŧarfatü’l-Ǿaynda olan fırāķ anlara biñ yıl fırāķdan eşeddür, imdi 

tecelliyāt-ı ilāhį ile ķalbleri ĥayāt bulan Ǿuşşāķ-ı ilāhį aĥyānen ĥükm-i beşeriyyete 

(38) düşüp maĥzūn olsalar, fi’l-ĥāl Ĥaķ tebāreke ve teǾālā ġāyet-i iĥsānından raĥmet 

ķapusın açup ve genc-i ĥubbundan Ǿāşıķlar üzerine dürler śaçup (39) tecellį-i cemāl 

ile seĥāb-ı beşeriyyetlerin semā’-i ķalblerinden refǾ idüp āfitāb-ı aĥadiyyeti ŧulūǾ 

itmekle Ǿarūs-ı vaĥdet olurlar ve mādām ki žāhiren daħı Ǿālem-i (40) śūretden 

göçülmeye viśāl-i ebedį müyesser olmayup 1873لی مع الله وقت  feĥvāsınca nevǾun mā 

beşeriyyet daħı kendü ĥükmün icrā itmekle keŝret-i teǾayyun rū-nümā (41) olduġı 

cihetden ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-aǾlā Ǿālem-i ervāĥda ve ıŧlāķ-ı śırfda 

olan vaĥdet-i bį-furķati źikr idüp buyururlar ki,  

 منبسط بودیم و یک جوهر همه [695-1]

[93b] (1) Ol Ǿālem-i ıŧlāķda münbaśıŧ idik ve daħı 1874اول ما خلق الله الدررة البیضا  

ĥadįŝ-i şerįfi feĥvāsınca cümlemiz cevher-i vāĥid idik.  

   پا بدیم آ ن سر همه  سر و بی  بی [695-2]

(2) Cümlemiz ol ŧaraf-ı maǾānįde bį-ser ü bį-pā idik. “Cevher-i Evvel” ve 

“Dürre-i Beyżā” ıśŧılāĥāt-ı śūfiyyede Ǿaķl-i evvelden Ǿibāretdür ve cevher-i 

                                                
1873 Allah ile benim aramda öyle bir vakit var ki, o vakitte ne yakın bir melek ne de gönderilmiş bir 
peygamber yanıma gelebilir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 173, nr. 2159) 
1874 Allah’ın ilk yarattığı şey beyaz incilerdir. 
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mezbūruñ tafśįli (3) bundan aķdem  َا ِنَّ كَِتاَب اْلاَْبَرارِ لَِفي ِعلِّيِّين āyet-i kerįmesinüñ tefsįrinde, 

Meŝnevį:  

 انبیا چون سوی علیین بدند
Beytinüñ şerĥinde tafśįl olunmış idi.1875  

 یک گهر بودیم همچون آ فتاب [696-1] (4)

Mertebe-i aĥadiyyetde bir gevher idik āfitāb gibi,  

  گره بودیم و صافی همچو آ ب  بی [696-2]

Āb gibi bį-girih ve śāfį idik. YaǾnį (5) bu Ǿālem-i śūretde olan imtiyāż gibi 

ol Ǿālemde birbirimizden mütemeyyiz olmayup āb gibi śāfį ve āfitāb gibi nūr-ı 

münbaśıt idik.  

مد آ ن نور سره [697-1]  چون به صورت آ 

(6) Çün ki ol nūr-ı laŧįf śūrete geldi, sere iyü maǾnāsınadur,  

  های کنگره  شد عدد چون سایه [697-2]

Küngürelerün žılāli gibi Ǿaded olundı. Küngüre bārū ve (7) bārū üzerinde 

olan beden maǾnāsınadur. Ĥāśıl-ı maǾnā, vaķtā kim ķahramān-ı salŧanat-ı vaĥdet ve 

fermān-ı ıŧlāķ-ı aĥadiyyet kemāl-i celā ve isticlā (8) iķtiżā eylediyse şems-i ĥaķįķat-ı 

vaĥdet-i źātiyye ufuķ-ı semā’-i teǾayyünden ŧāliǾa ve envār-ı semāǾ-i ilāhiyye ve 

ezhār-ı teǾayyünāt-ı kevniyye sāŧıǾa olup (9) merātib-i Ǿuķūl ve ervāĥ ve ķavālib-i 

ecsām ve eşbāĥdan ħāne-i aǾyān-ı kevniyye ve külbe-i aĥzān-ı Ǿadem-i mümkineyi 

rūşen eyledi ve aǾyān-ı mezbūreden (10) her birini ķābiliyyet ve istiǾdādları olan 

merātibe lāyıķ ķıldı, yaǾnį feyż-i esrār-ı aķdes ile taǾbįr olunan nūr-ı źāt mertebe-i 

aǾyān-ı ŝābiteye (11) pertev itdikde mānend-i žılāl-i küngüre śuver-i Ǿilmiyye aǾyān-ı 

mevcūdāt ile müteǾaddide ve birbirinden mütemeyyize oldı. Ve feyż-i aķdes 

mertebe-i ervāĥa geldikde (12) her bir rūĥuñ Ǿayn-ı ŝābitesi bi-ĥasebi’l-istiǾdād 

vücūd-ı rūĥānįyle mevcūd ve birbirinden mümtāz oldı. BaǾdehu vesāŧat-ı Ādem ve 

Ĥavvā ile Ǿālem-i śūret (13) ve şehādete hübūŧ idüp bi-ĥasebi’l-istiǾdād her biri śūret-

i insāniyye ile vücūd-ı Ǿāriyyeti mültebis ve sāyehā-yı küngüre gibi müteǾaddid bi’l-

ecsād oldı. Gülşen: 

                                                
1875 Bkz. 90a 
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 حقیقت کز تعین شد معین (14)
ای من تو او را در عبارت گفته  

 من و تو عارض ذات وجودیم
 مشبکهای مشکات وجودیم

 همه یک نور دان اشباح و ارواح (15)
1876گه از ا یینه پیدا گه ز مصباح  

İmdi ey hem-dem-i nesįm-i aĥadiyyet ve maĥrem-i ĥarįm-i vāĥidiyyet! Sen 

daħı (16) mertebe-i vaĥdet-i muŧlaķa vüśūlünüñ ĥuśūlüni ŧaleb iderseñ,  

 کنگره ویرآن کنید آز منجنیق [698-1]

Ceźbe-i raĥmānį ve Ǿışķ-ı sübĥānį mencenįķı ile küngüre-i (17) enāniyyet ve 

şebeke-i iŝneyniyyeti vįrān idiñiz,  

  تا رود فرق آز میان آین فریق [698-2]

Ĥattā bu ferįķuñ ortasından farķ gide. YaǾnį ķalbüñizde āteş-i Ǿışķ (18) 

fürūzān olduķda enbiyā ve evliyānuñ ittiĥād-ı maǾnevįlerin ĥaķķe’l-yaķįñ müşāhede 

idüp ve tecelliyāt-ı śıfāt ve źāt ile ifnā-yı vücūd itmekle (19) cemāl-i vaĥdet-i 

muŧlaķa çehre-güşā olup keŝret-i mā-sivā külliyet ile mürtefiǾ ola. Nesįmį:  

Kim ki bildi bu ince esrārı  

Ķoydı elden cihān-ı ġaddārı 

(20) Fānį oldı özinden oldı o Ĥaķ 

Bildi kim cümle Ĥaķ imiş Muŧlaķ 

ǾIşķ u maǾşūķ u Ǿāşıķ oldı yār 

Leyse fi’d-dār, ġayrunā deyyār 

(21) Ey Nesįmį sözüñdür āb-ı ĥayāt 

İçmeyen anı ķaldı fi’ž-žulümāt 

                                                
1876 Son mısra yazmada (که از ا یینه پیدا شد ز مصباح) şeklinde kayıtlıydı.  

Hakîkat, varlık suretlerinden birine bürününce, sen söz arasında ona “ben” dedin. Ben ve sen, asıl 
varlığın ârızlarıyız, varlık kandilinin kafesleriyiz. Bil ki ruhlar ve cisimler hepsi aynı aşıktandır: o ışık 
bazen aynadan görünüz, bazen de kaldilden. 
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(22) Ne bilür degme cāniver cānı 

Ħıżr’a śor Ħıżr’a, āb-ı ĥayvānı 

 شرح آین رآ گفتمی من آز مری  [699] (23)

   لیک ترسم تا نلغزد خاطری

Ǿİnād ve cedel cihetinden bu sırr-ı vaĥdetüñ şerĥini söylerdüm ve daħı 

ziyāde (24) Ǿıyān eylerdüm lākin kemāliyle şerĥ itmege ķorķarım ki bir ħāŧır ŧıyranüp 

sürçmeye yaǾnį her çi bādā bād, Ǿalā raġm-ı enfi’l-münkirįn sırr-ı aĥadiyyet ve 

mertebe-i (25) vaĥdetden envāǾ-ı ĥaķāyıķ esrār-ı güftārını ižhār iderdüm lākin baǾżı 

ħālį-źihn olanlaruñ aķdām-ı efkārı sürçüp düşmeyeler deyü söylemedim. (26) Zįrā 

esrār-ı tevĥįd mezlaķatü’l-aķdām olup ġavāmiż-ı esrāruñ istimāǾına degme esmāǾuñ 

istiǾdādı yoķdur. Felihāźā vaĥdet-i vücūddan ekŝeri (27) ilĥād ve zındıķaya düşüp ve 

kimisi daħı cebrį ve dehrį olmışlardur. Beyt:  

 علوم دین ز اخلاق فرشته است
1877سرشت استنباشد در دلی کو سگ  

(28) İmdi ey ŧālib-i esrār-ı aĥadiyyet!  

ها چون تیغ پولاد آست تیز  نکته [700-1]  

Nükāt-ı esrār-ı tevĥįd pūlāddan olan tįġ-ı tįz gibidür,  

 گر ندآری تو سپر وآپس گریز [700-2]

(29) Eger fehm-i dürüst içün siper-i istiǾdād ve ŧabǾ-ı müstaķįm ŧutmaz iseñ 

girüye ķaç. Lafž-ı “vā” (وا) ve “pes” (پس) girü maǾnāsınadur. Eyle olsa ikiden ħālį 

degüldür, (30) yā budur ki “vā” zāyide ola veyāħud teǿkįd olup ziyāde girü ķaç 

maǾnāsına ola.  

آسپر میا  پیش آین آلماس بی [701-1]  

Bu elmās tįġıñ öñüne sipersiz gelme.  

 کز بریدن تیغ رآ نبود حیا [701-2] (31)

                                                
1877 Din ilimleri melek huylarından sayılır ve it fıtratlı olan gönüllerde bulunmaz.  
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Zįrā seyf-i ķāŧıǾa kesmekden ĥayā olmaz. Ħulāśa-i kelām semǾ-i nā-

müsteǾidde sırr-ı tevĥįdde olan bu nikāt-ı Ǿacįbeyi (32) istimāǾ eylemek żarar-ı 

maĥżdur.  

İmdi ey nā-müsteǾidd! Saña ħayr-ı maĥż olan kendü miķdāruñ bilüp nikāt-ı 

erbāb-ı taĥķįķı istimāǾ itmemekdür ammā (33) bir mürşid-i kāmile muķārenet ile ĥāl 

ĥāśıl idüp baǾdehu istimāǾ-ı nikāt eyleseñ menāfiǾ-i keŝįre müşāhede idüp kelimāt-ı 

evliyā ve nikāt-ı aśfiyā (34) ĥālüñden ħaber virüp sülūküñde olan seyriñe şāhid 

düşer. İmdi bį-üstād ve bilā istiǾdād ĥaķāyıķ ve esrār fehmine cürǿet eyleme zįrā tįġ-ı 

(35) bürrān-ı nikāt-ı tevĥįd-i Sübĥān ķatǾ itmekden istiĥyā eylemez. Pes lā-büdd 

böyle bir delįl-i ĥāźıķ ve refįķ-ı śādıķ gerekdür ki anuñ terbiyesinde (36) derece-i 

istiǾdāda nāyil olasın, baǾdehu ŧālib-i nikāt-ı esrār-ı tevĥįd olasın.  

 زین سبب من تیغ کردم در غلاف [702-1]

Ben tįġ-ı nükātı bu sebebden (37) ġılāf içine eyledüm, yaǾnį tįġ-ı bürrān-ı 

esrār-ı tevĥįd kesmege istiĥyā itmedigiçün tįġ-ı nükātı ġılāfına ķoyup ĥıfž eyledüm,  

  تا که کج خوآنی نخوآند بر خلاف [702-2]

(38) Tā ki bir kej-ħˇān ve saķįmü’ŧ-ŧabǾ anı ħilāf üzre oķumaya ve hevā-yı 

nefsine almaġla ādāb-ı ŧarįķatden ħurūc idüp ŧarįķ-ı đalālete düşmiye. (39) İmdi keşf 

esrār-ı tevĥįdden ferāġ idüp  

 آ مدیم آندر تمامی دآستان [703-1]

Biz dāsitānuñ tamamlıġına geldik,  

   وز وفادآری جمع رآستان [703-2]

Ve rāstlar cemǾinüñ vefā-dārlıġıñdan olan dāsitāne şurūǾ eyledik veyāħud 

siyāķında olan beyte merhūn olmaķ üzre ĥāśıl-ı maǾnā (40) böyle dimek ola ki biz 

yine dāsitānuñ tamāmına geldik cemǾ-i rāstānuñ vefā-dārlıġından,  

 کز پس آین پیشوآ برخاستند [704-1]

Bu vefāt iden pįşvādan (41) śoñra ķalķdılar,  

خوآستند  بر مقامش نایبی می [704-2]  

Anuñ maķāmına bir nāyib istediler.  
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Ey müstemiǾ-i ķābil! Kāşif-i esrār-ı ķayyūmį, ĥażret-i Mevlānā Celālüddįn-i 

Rūmį [94a] (1) ķuddise sırruhu bu ebyāt-ı şerįfede daħı ġāyet-i nezāket ve leŧāfet 

üzre bir nükte ķaśd buyurmışlardur. Ol nükte budur ki kej-fehm olanlar esrār-ı 

tevĥįdde (2) söylenen kelimātı ħilāf-ı murād üzre ķırāǿat itmesünler deyüp tįġ-ı 

nükātı ġılāfda ĥıfž eyledüm deyü buyurup baǾdehu müstemiǾįn-i müsteǾiddįni kemāl-

i keremlerinden (3) tesliyet içün buyururlar ki ey Ǿāşıķān, ey śādıķān ķıyās itmeyesiz 

ki min baǾd esrār-ı tevĥįdden nesne söylenmeye. Ketm-i esrār nā-müsteǾiddleredür 

ve illā (4) siz ķıśśadan ĥiśśemend olıñuz ve ġılāf-ı emŝāl ve ıśŧılāĥāt ve serāperde-i 

elfāž ve Ǿibārātda mestūr olan Ǿarāyis-i kelimātıma dįde-i cān (5) ve semǾ-i 

cenānuñız dūş idiñiz kim Ǿışķ u muĥabbet ve esrār-ı vaĥdetden neler ižhār olunsa 

gerekdür, imdi ŧabǾ-ı şerįf ve źihn-i laŧįf aśĥābı olup (6) vereŝe ve ħulefā’-i enbiyā 

olan evliyāǿ-i kirāmdan iķtibās-ı envār-ı tevĥįd ve istįnās-ı esrār-ı tefrįd eyleyen 

cemǾ-i rāstān içün dāsitānuñ tamāmlıġına geldik (7) ve żımn-ı ĥikāyede ķāyide-i 

müstaĥsenemiz üzre ġavvāś-ı deryā-yı aĥadiyyet olup mengūş-ı gūş-ı cān olmaġa 

lāyıķ envāǾ-ı dürer-i bevāhir-i ĥaķāyıķ ve eśnāf-ı cevāhir-i (8) zevāhir-i daķāyıķ niŝār 

itmege şurūǾ eyledik deyü buyururlar.  

 منازعت آمرآ در ولیعهدی

Veliyy-i Ǿahdlikde ümerānuñ birbiriyle itdükleri nizāǾ ve ħuśūmetüñ (9) 

beyānındadur.  

 یک آمیری ز آ ن آمیرآن پیش رفت [705-1]

Ol on iki beylerden birisi ilerü gitdi,  

آندیش رفتپیش آ ن قوم وفا [705-2]  

Ol vefā-endįş olan (10) ķavmüñ öñüne gitdi,  

 گفت آینک نایب آ ن مرد من [706-1]

“İşte ol merdüñ ħalįfesi ve nāyibi menem didi,  

 نایب عیسی منم آندر زمن [706-2]
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Belki zemānede (11) nāyib-i ǾĮsā Ǿaleyhisselām benüm.” didi. Zįrā vāriŝ-i 

nebį olan veliyy-i kāmilüñ ħalįfe-i ekmeli daħı min ĥayśü’l-ĥaķįķa vāriŝ ve nāyib-i 

nebįdür ve eger benüm niyābetde (12) śıdķıma burhān var mıdur dirseñiz,  

 آینک آین طومار برهان من آست [707-1]

İşte bu ŧūmār benüm śıdķıma delįl-i ķāŧıǾ ve burhān-ı sāŧıǾdur ki bu ŧūmārı 

baña (13) ol vezįr virmişdür, pes şekk ü gümān itmeyesüz ki  

 کاین نیابت بعد آز آو آ ن من آست [707-2]

Bu niyābet andan śoñra baña maħśūśdur ve benüm içündür.  

 آ ن آمیر دیگر آ مد آز کمین [708-1] (14)

Ol bir ġayrı emįr daħı pusudan geldi,  

  دعوی آو در خلافت بد همین [708-2]

Anuñ daǾvāsi daħı hemįn ħilāfetde idi.  

 آز بغل آو نیز طوماری نمود [709-1] (15)

Ol daħı ķoltuġundan bir ŧūmār gösterdi 

م [709-2] د هر دو رآ خشم جهودتا بر آ   

Ĥattā nizāǾı bir ĥadde iletdiler ki ikisine daħı (16) cehūd ħışmı geldi. YaǾnį 

birbirine eşedd-ı Ǿadāvet ile ħışm u kįn ŧutdılar.  

 وآن آمیرآن دگر یک یک قطار [710-1]

Ol bir ġayrı beyler daħı bir bir ķaŧār olup (17) berā-yı iddiǾā-yı niyābet 

ķalķdılar.  

دآربر کشیده تیغهای آ ب [710-2]  

Tįz ve ābdār tįġler çekmişler, yaǾnį ķılıç çeküp ķıtāle mübāşeret eylediler.  

 هر یکی رآ تیغ و طوماری به دست [711-1]

(18) Her birinüñ elinde seyf-i ķāŧıǾ ve daǾvāsını iŝbāt içün vezįrüñ virdügi 

ŧūmār burhān-ı sāŧiǾ,  
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آفتادند چون پیلان مست  درهم [711-2]  

Mest filler gibi (19) birbirine düşdiler ve ĥarb u ķıtāle duruşdılar. Beyt:  

Sen ķaķıduñ ol ķaķıdı ceng olur 

Arada aracı olan deng olur 

 صد هزآرآن مرد ترسا کشته شد [712-1]

(20) Ceng u ķıtālde niçe yüz biñ merd-i tersā maķtūl oldı,  

 تا ز سرهای بریده پشته شد [712-2]

Ĥattā kesilmiş başlardan püşte oldı, yaǾnį başlar ve bedenler ŧaġlar gibi (21) 

yıġıldı.  

 خون روآن شد همچو سیل آز چپ و رآست [713-1]

Śaġdan ve śoldan sel gibi ħūn-ı ferāvān revān oldı,  

   کوه کوه آندر هوآ زین گرد خاست [713-2]

(22) Cengden havāya ŧaġlar gibi ġubār ķalķdı. YaǾnį ceng-i Ǿažįm oldı,  

ها کاو کشته بود  تخمهای فتنه [714-1]  

Fitne toħumlarını ki ol vezįr-i pür-tezvįr ekmiş idi,  

 آ فت سرهای آیشان گشته بود [714-2] (23)

Ol zirāǾatüñ reyǾ ve ĥāśılı anlaruñ başlarınuñ żarar ve āfeti olmış idi.  

 جوزها بشکست و آ ن کان مغز دآشت [715-1]

(24) Küştelerüñ ecsādı fi’l-meŝel cevizler gibi idi, śındı. Şol cevz-i ebdān ki 

maġz-ı įmān ve nūr-ı Ǿirfān ŧutdı,  

نغز دآشتبعد کشتن روح پاک  [715-2]  

BaǾde’l-helāk (25) pāk u laŧįf rūĥ ŧutdı. Naġz laŧįf maǾnāsınadur. YaǾnį her 

kimüñ ki rūĥı bedende iken Ǿālem-i ķuds ile üns idüp vaŧan-ı aślįyi ferāmūş itmeye 

(26) ve nūr-ı maǾrifetullāh ile rūşenā ve erbāb-ı ĥaķįķat ile āşinā ola, anuñ Ǿilm-i 

ķurbeti aǾlā-yı Ǿillįyyįne peyveste olur ve her kimüñ ki evśāfı ĥilye-i maǾnādan (27) 
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Ǿāŧıl ve naķd-i girān-māye-i Ǿömri bāŧıl yire śarf ile zāyil ola ebedü’l-ābād şemǾ-i 

viśāl anuñ rūĥına çehre-güşā olmaz ve menzili āteş-i ĥırmāndan ġayrısı olmaz. (28) 

Zįrā ki naķd-i ervāĥuñ ķalb ve ħāliśi miĥakk-i memāt ve müfāreķat-ı eşbāĥdan ġayrı 

ile žāhir olmaz. Meŝelā içi çürük olan ceviz ile içi śaġ olan ceviz (29) şikeste 

olmayınca mütebeyyin olmaduġı gibi. İmdi benüm aħ-i aǾizzim!  

ستکشتن و مردن که بر نقش تن آ [716-1]  

Ölmek ve mürde olmak ki ten naķşınuñ üzerine vāķıǾdur,  

   چون آنار و سیب رآ بشکستن آست [716-2] (30)

Hemān elmā ve enārı kesr itmek gibidür. YaǾnį sįb u enār ufadılsa ve kesilse 

keyfiyyet ve çāşnįleri žāhir ve ŧaǾmı (31) bāhir olduġı gibi keźālik eşbāĥ-ı ervāĥ-ı 

insānį daħı mevt ile münkesir olduķdan śoñra ber-mūceb-i  َُرائِر 1878َيْوَم تُْبَلى السَّ  derūnunda 

mestūr olan (32) śuver-i aǾmāli āşikāre ve maǾlūm olur. Ve baǾde’ž-žuhūr,  

 آ ن چه شیرین آست آو شد ناردآنگ [717-1]

Ol nesne ki şįrįndür nārdāng oldı, yaǾnį leźźet-i üns-i vaĥdetle (33) 

müteleźźiź olan rūĥ-ı şįrįn maķbūl-i dergāh-ı aĥadiyyet olup ebedü’l-ābād vech-i 

cemāl-i lā-yezāli müşāhedesiyle ķurb-i civār-ı raĥmānda muǾazzez ve mükerrem 

oldı.1879  

   یده ست نبود غیر بانگو آ ن که پوس [717-2] (34)

Ve şol sįb u enār ki içi çürimişdür bāngdan ve śadādan ġayrı nesne žāhir 

olmaz. Keźālik şol kimsenenüñ ki ķalbinde (35) nūr-ı įmān ve leźźet-i muĥabbet-i 

Yezdān olmayup Ǿilm u Ǿirfāndan bir nesne olmıya, ol müsteǾidd-i cennet-i dįdār 

olmayup dāħil-i nār-ı ceĥįm olur ve ol kimseneye (36) insān ıŧlāķı śūret iǾtibārıyla 

olup sįreti insān olmamaġla aña insān dimek bir ķurı śįt ve śadā olur. Ol ise bir şeye 

yaramaz.  

 آ ن چه با معنی آست خود پیدآ شود [718-1] (37)

Ol nesne ki lubb u maǾnā iledür baǾdel-mevt žāhir olur,  

                                                
1878 Târık 84/9: “...Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!...” 
1879 Der-kenār: Ǿacebdur bu maĥallde dem-i şühedā nār-dānga teşbįh olunup ve ebdān-ı küffār çürük 
sįb ve enāra teşbįh olmışdur ve müsteǾāre ķılınmışdur.  
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 و آ ن چه پوسیده ست آو رسوآ شود [718-2]

Ol nesne ki çürümüşdür (38) ol rüsvāy olur. Elĥāśıl eger aǾmāl-i ĥasene ve 

eger aǾmāl-i seyyiǿe her ne ise žuhūr idüp fesaķa ve fecere rüsvāy olur. İmdi nažar ve 

iǾtibār śūrete (39) olmayup maǾnāya oldı ise,  

 رو به معنی کوش آی صورت پرست [719-1]

Yüri çalış maǾnāya ey śūret-perest,  

  ز آ ن که معنی بر تن صورت پر آست [719-2]

(40) Zįrā ki śūret başına maǾnā ķanaddur, yaǾnį įmān u įķān ve Ǿışķ-ı 

Yezdān ve nūr-ı Ǿirfān ve źevķ-ı vicdān bu śūrete bāl-i devlet ve cenāĥ-ı śaǾādetdur 

(41) ki rūĥ-ı insānį medāric-i lā-mekāna anuñla pervāz ide. Nažm:  

صورت ره مکن از خود فنا باشهب  
معنی چون رسی ای دل خدا باشبه  

[94b] 

را صورت کجا راهی نمایدو ت (1)  
 کجا شیطان تو را راهی نماید؟

نشان صورت شده بازحجاب بی  
برم ا خر برندازحجاب بت   

 ره مردان طلب، نی راه ابلیس (2)
مکر و تلبیسدر این ره باش تو بی  

 چو نفس کافرت اندر نهاد است
 که همراهی در اینجا اوفتاد است

 تو همراه سگی، سگ با تو همراه (3)
 از او دوری گزین، استغفرالله

 بگو لاحول نیز اندر شریعت
 بره از دست وسواس طبیعت
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یا رو تا بدانیبراه انب (4)  
1880که صورت ناگهان یابی تو فانی  

Pes ey ŧālib-i śādıķ!  

 همنشین آهل معنی باش تا [720-1]

MaǾnā ehlinüñ hem-nişįni (5) ol ve ehl-i śafā ile śoĥbet ķıl ki,  

 هم عطا یابی و هم باشی فتا [720-2]

Ĥattā anlardan hem Ǿaŧā ve iĥsān bulasın ve hem muĥabbet-i ilāhiyye ile 

tāze civān olasın. Nažm:  

(6) Baĥr-i fenāda fānį ol, gör ki ne ħoş ĥayāt olur 

Āb-ı ĥayāt imiş fenā gerçi adı memāt olur 

kaǾbe-i Ǿışķa yüzüñi ŧoġrı ŧutup piyāde var 

(7) teşne-i Ǿışķa Ǿışķ odı zemzem ü hem fırāt olur 

Cān u cihāne ur ķafa Ǿāşıķ iseñ ger ey göñül 

Ǿāşıķa farż u müsteĥabb terk-i teǾalluķāt olur 

(8) Āh kim ey hemdem ve hermderd,  

خلاف  معنی در آین تن بی  جان بی [721-1]  

Cān-ı bį-maǾnā bu tende bį-ħilāf ve bilā-şekk,  

ت همچون تیغ چوبین در غلافهس [721-2]  

(9) Ġılāf içinde tįġ-ı çūbįn gibidür. İǾtibār ise ġılāfa degül içinde olan 

tįġadur. Ve nažar śūrete degül sįretedür.  

 تا غلاف آندر بود با قیمت آست [722-1]

                                                
1880 Suret ile uğraşma ve fenaya ulaşmaya çalış, ey gönül! Manaya varınca, işte o zaman Tanrı ol. 
Suret ve şeytan hiç sana doğru yolu gösterir mi? Suret, o izsiz için örtü olmuş, sen benim yanımda 
putların örtüsünü kaldır. Erler yolunu talep et, İblis yolunu değil. Sen bu yolda mekirsiz ve maskesiz 
ol. Kafir nefsin senin içinde olduğu müddetçe senin işin zordur. Nefsin köpek gibidir, sen köpeklesiz, 
köpek ise seninledir, estağfurullah de ve ondan uzak dur. Şeriatta “la havle” de ve tabiatın 
vesveselerinden kurtul. Bilmek için ve fani iken suret bulmak için peygamberlerin yolundan git.  



 

857 

(10) Tįġ-ı çūbįn mādām ki ġılāf içinde ola ķıymetlüdür zįrā ķın içinde 

ĥaķįķati maǾlūm olmayup ġılāfına nažar iden anı ķılıç ķıyās ider,  

   چون برون شد سوختن رآ آ لت آست [722-2]

 (11) Çün ki ķından ŧaşra gele aġaç pāresi idügi maǾlūm olup āteşe yanmaķ 

içün āletdür. YaǾnį yaķmaķdan ġayrıya yaramaz. Keźālik rūĥ-ı insānį daħı (12) ġılāf-

ı bedende iken śūret-i insānda görinüp zümre-i insāndan Ǿadd olunur. Ammā ġılāf-ı 

tenden dest-i mevt anı iħrāc itdikde ĥaķįķati maǾlūm olup (13) śūret-i insānda ķıyās 

olunan niçe kimesne śūret-i cehennemįde olan behāyim ve sibāǾ śūretine mesħ 

olunup ber-mūceb-i  ُ1881َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرة  (14) ĥaŧab-ı nār-ı saǾįr olurlar. İmdi benüm 

rūĥum!  

 تیغ چوبین رآ مبر در کارزآر [723-1]

Tįġ-ı çūbįn ve ħaşebden ola[n] seyfi cenge iletme1882,  

 بنگر آول تا نگردد کار زآر [723-2]

(15) Cenge gitmezden evvel ol tįġa nažar eyle ve ĥaķįķat-ı ĥāle vāķıf ol ki tā 

kim kāruñ fiġān u zār olmıya. Keźālik tįġ-ı çūbįn mānendi olan rūĥ-ı bį-maǾnāya (16) 

dįde-i baśįret ile nažar idüp 1883حاسبوا ا نفسكم قبل ان تحاسبوا  feĥvāsınca kārzār-ı restħįze 

varmazdan muķaddem taśĥįĥ ve ıślāĥ eyle kim ĥattā yevmi’l-ĥisāb (17) işüñ āh u zār 

olmıya.  

 گر بود چوبین برو دیگر طلب [724-1]

Eger ol tįġ çūbįn ise yüri bir tįġ-ı pūlād ŧaleb eyle,  

   ور بود آلماس پیش آ  با طرب [724-2]

(18) Ve eger tįġ-i elmās didikleri śamśām-ı śārim ise źevķ u ŧareb ile ilerü 

gel ki,  َ1884اََلا اِنَّ اَْولَِياَء اللِّٰه َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزنُون  buyurulmışdur. (19) Elĥāśıl, ey ŧālib-i 

muĥabbet-i sübĥānį ve sālik-i ŧarįķ-ı rabbānį! Şimdiye degin meźkūr olan ebyāt-ı 

şerįfede bir ĥisse daħı budur ki ol vezįr-i pür-tezvįr mücerred (20) taķlįd ile kendüyi 

                                                
1881 Bakara 2/24: “...yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten…” 
1882 Yazmada: Tįġ u çūbįn u ħaşebden ola seyfi cenge iletme 
1883 Hesaba çekilmezden evvel kendinizi hesaba çekiniz. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, XII, s. 191 nr. 
35462). 
1884 Yunus 10/62: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. 
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nāyib-i ǾĮsā ŧutup ve źevķ u ĥāletden āgāh olmayup esįr-i ķįl ü ķāl olan beylere bir 

ŧūmār virüp her birine başķa başķa (21) söyleyüp ben ħilāfetimi saña vaśiyyet ve 

nefes eyledüm dimekle ol bį-źevķler ŧarįķ-ı Ĥaķ’da ķįl ü ķālden ġayrı nesne 

bilmemek ile bir ķurı nefes (22) ve bį-maǾnā ŧūmār ile ġılāf içinde olan tįġ-ı çūbįne 

müşābih baĥŝ ü cidāl ve ĥarb u ķıtāl idüp niçe niçe ķanlar dökdiler ve daǾvā-yı bį-

maǾnįleri yolunda (23) Ǿinād idüp helāk oldılar. Ve baǾde’l-memāt kendülerinde 

aślen ve ķaŧǾan źevķ-ı ilāhį olmamaġla įmāndan dūr ve raĥmet-i raĥmāndan mehcūr 

olup müsteĥaķķ-ı Ǿaźāb (24) oldılar. Beyt:  

Men dime kim eñseñe bir men ŧaşı 

Öyle urur Ĥaķ kim olursun şaşı 

Neŝr: Pes sen daħı bu ķıśśadan ĥissemend olup mücerred ķįl ü ķāle aldanma 

ve ben (25) fülān Ǿazįzüñ ħalįfesiyim işte ŧūmār ve icāzet-nāme ve silsile-nāme deyü 

ķurı kāġıdı burhān gösterdügüne iltifāt itme. DaǾvāya maǾnā Ǿāşıķa (26) nişān deyü 

Ǿışķ u muĥabbet ve źevķ u ĥālet ŧaleb eyle. Eger iǾŧāya ķādir degülse anuñ kelimāt ve 

daǾvāsı tįġ-ı çūbįne beñzer, fi’l-ĥāl anı terk idüp (27) tįġ-ı elmās mānendi olan ehl-i 

ĥālüñ śoĥbetine dāħil ol. Ħalįfetullāh olan kāmil ve mükemmillerüñ silsile ŧūmārına 

ve icāzet-nāmeye iĥtiyācları yoķdur. (28) MetāǾ-ı Ǿışķ u muĥabbetden ellerinde bir 

ĥabbe olmayup źevķ ve ĥāletsiz olan maǾnā müflisleri ancaķ ķįl ü ķāle ķanāǾat idüp 

ve niçe faķįri dām-ı tezvįrine (29) esįr idüp niçe yıllar ħāk-ı pāyı ķıldıķdan śoñra anı 

daħı kendü gibi ŧarįķ ĥarāmįsi idüp saña nefes itdüm deyü aślā ĥālāt ve eźvāķdan 

(30) elinde sermāyesi yoġ-iken ħalįfe naśb ider. Ol daħı gāh gerçek ķıyās idüp ve gāh 

Ǿazįzüñ nefsidür giderek žāhir olur deyüp bu ĥāl ile (31) Ǿömri geçüp hem kendüsi 

āħiret müflisi olur ve hem niçe kimesnenüñ ol daħı yolun urup metāǾ ŧalebin ġāret ve 

ĥüsn ü iǾtiķādın ħasāret ider.  

(32) İlāhį, seyyidį ve mevlāy! Bunuñ gibi muķallidįnden cümle Ǿibādını sen 

ĥıfž eyle. Nažm:  

 هرچه در وی ضلالتی بینی
 دامن از وی تمام برچینی

یتی یابیوا نچه در وی هدا (33)  
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1885روی هّمت به سوی او تابی  
İmdi benüm cānum, muķallidįnüñ śįt ve śadāsı çürük ceviz ve kelimāt-ı (34) 

nā-sezāsı tįġ-ı çūbįn gibidür. Pes tįġ-ı tįz-ı elmās ķanda bulunur dirseñ,  

ی آولیاست  تیغ در زرآدخانه [725-1]  

Tįġ-ı elmās kelimāt-ı rūĥāniyye (35) ve şimşįr-i burrān-ı ceźebāt-ı 

rabbāniyye ve seyf-i ķāŧıǾ-ı māsivā-yı kevniyye, cebe-ħāne-i evliyādadur ġayrı yirde 

bulunmaz.  

   دیدن آیشان شما رآ کیمیاست [725-2]

(36) Evliyāullāhuñ mübārek cemālin görmek ve nažarlarına irmek size 

kimiyādur. Li-muĥarririhi:  

Dile sen evvelā Ĥaķ’dan bu gencüñ śāĥibini bul 

(37) Ki ķalbi Ǿarşdur Ĥaķķ’a işi luŧf ü seħāvetdür 

Resūlullāh’a pey-revdür anuñ nūruyla birkemiş 

Maķarrı oldurur Ǿışķuñ aña ħilǾat ħilāfetdür 

(38) Oķı sen “nūn” ile “śād”ı anuñ sükker dehānından  

Saña bildüre maǾnāyı diye “hā” “mįm” ne āyetdür 

Ve bilcümle anuñ vechi kitābından eger bir ders  

(39) Oķıdıñsa saǾādetdür saña vuślat beşāretdür 

Ķonarsa ol hümā başa göñül yüz bin yire düşe 

Anuñ sāyesine ŧurmaķ saña Ĥaķ’dan hidāyetdür 

(40) eger bir kez kerem ķıla ŧola Ĥaķ ceźbesi göñlüñ 

Münevver ola çün cānuñ göresin ħoş leŧāfetdür 

Nažar iksįrini ura nüĥās-ı ķalbüñe ol pįr 

(41) Zer-i ħāliś olup fi’l-ĥāl göresin özge ķudretdür 

                                                
1885 Dalalet gördüğün şeyden tamamen vazgeçersin. Hidayet ışığı gördüğün şeye ise himmet ve gayret 
yüzünü çevirirsin.  
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İlāhį sen naśįb eyle bularuñ śoĥbetin bize  

Ki zįrā bunlara ķulluķ iki Ǿālemde devletdür 

 

[95a] 

 جمله دآنایان همین گفته همین [726-1] (1)

Cümle dānā ve vāķıf ve bįnālar hemįn bunı dimişlerdür hemįn,  

  هست دآنا رحمة  للعالمین [726-2] 

Ǿİlm-i ledün śāĥibi olan Ǿālim-i (2) rabbānį raĥmeten-li’l-Ǿālemįndür. Zįrā 

1886العلماء ورثه الانبیا  deyü ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem medĥ ü vaśf 

buyurduġı Ǿilm-i ledünn-i nebevį (3) ve ħulķ-ı Ǿažįm-i muśŧafavįye vāriŝ olan 

Ǿulemā’-i billāhdur. Pes ħulķ-ı Muĥammedįden birisi daħı raĥmeten-li’l-Ǿālemįn 

olduķlarıdur ki Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (4) şān-ı şerįflerine  َ1887َوَما اَرَْسْلَناَك اِلَّا َرْحَمًة لِْلَعالَٖمين  

buyurmışdur. Pes verāŝet-i velāyet-i muŧlaķa-i Aĥmediyye mažhariyyetinde ķāyim 

olan ħulefā’-i kümmel daħı (5) raĥmeten-li’l-Ǿālemįn olur.  

İmdi ey ŧālib-i mürşid olan kimesne! Çün ki mürşid ŧalebindesin elfāž ve 

Ǿibārāt altında ve taĥt-ı libās-ı śūfiyyede (6) setįr olan muķallidleri neylersin?  

خری خندآن بخر  گر آناری می [727-1]  

Eger enār śatun alursañ ħande idici enārı śatun al, yaǾnį dehānı (7) şaķķ olup 

dāneleri žāhir olan enārı iştirā eyle ki,  

ی آو خبر  تا دهد خنده ز دآنه [727-2]  

Ĥattā ħande anuñ dānesinden ħaber vire. Enār be-ŧarįķi’t-temŝįl (8) mürşid-i 

kāmilüñ vücūd-ı şerįfinden müsteǾārdur. Ħande’den murād mürşid-i kāmil nisye ve 

ferdāya śalmayup ve bugüni yarına ķomayup naķd-i vaķt olduġı (9) ve dāneden 

murād ķulūb-ı ŧālibįne ilķā’-i ceźebāt-ı rabbāniyye idüp źevķ u ĥālet baħş ve Ǿaŧā 

buyurduġıdur. İmdi gerçeklerde yalan olmaz ve naķdi olan (10) veresiye ķomaz ve 

seni ġanį ideyim dimekle kimse ġanį olmaz. Mādām ki gürisne iŧǾām olunmadıķça 

                                                
1886 Âlimler peygamberlerin varisleridir. (Keşfü’l-Hafâ, I, s. 172, nr. 512) 
1887 Enbiyâ 21/107: (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. 
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şibǾ ĥāśıl itmez. Ve bāde içmedikçe hįç ferd mest olup (11) ġamdan ķurtulmaz ve bal 

dimekle aġuz ŧatlu olmaz. Hemān naķd var ise ħoş yoġ-ise daǾvā-yı beyhūdeden fāriġ 

ol. Sen daħı bir śāĥib-Ǿaŧā bulup (12) ġanį ol. Beyt: 

Gerekmez Ĥaķ yolunda ħod-nümālıķ 

Ħod-ārālıķ daġallıķ feltiķālıķ 
آش کاو آز دهان  آی مبارک خنده [728-1]  

Ey mübārek ol enāruñ (13) ħandesi ki ol ħande aġuzdan,  

نماید دل چو در آز درج جان  می [728-2]  

Derūnını cān dürcünden dür gibi göstere. YaǾnį ħande-dehān olan enārdan 

(14) derūnı niçe āşikāre görünürse mürşid-i kāmil daħı cān dürcünden dürer-i envār-ı 

muĥabbet ve ġurer-i esrār-ı vaĥdet göstere ve ĥaķıyyetine ŧālibüñ şekk ü (15) gümānı 

ķalmıya ve kimesneden śormaġa muĥtāc olmıya.  

ی آ ن لاله بود  مبارک خندهنا [729-1]  

Nā-mübārek ħande ol lālenüñ ħandesi oldı,  

 کز دهان آو سیاهی دل نمود [729-2] (16)

Ki anuñ dehānından ķalbinüñ siyāhlıġı göründü. Lāleden murād daħı şol 

müddeǾį-i muķalliddür ki Ǿilm-i žāhir ile ārāste (17) ve elfāž ve Ǿibārāt ile lisānını 

pįrāsate idüp dükkān-ı śūretin esbāb-ı meşāyiħ ile tezyįn ve ārāyiş ider ve meclisine 

varanlar Ǿulūm ve maǾrifet (18) istimāǾ ider ammā erbāb-ı baśįret ol muĥaķķıķ mıdur 

ve muķallid midür derūnuna nažar itdikde muǾāyene ider ve ķalbinde olan žulümāt-ı 

riyā ve keŝret-i küdūret-i (19) mā-sivāyı mükāşefe itdikde zerķ u ĥįlesin bilür. Elĥāśıl 

gözlüye gizlü yoķdur. ŞiǾr:  

 اکّل امری تحسبّن امراً 
1888و نار  توقد باللّیل ناراً   

(20) Ammā ey ŧālib! Sen daħı teķayyud eyleyüp gör kim anuñ kelimātından 

ķalbüñ nūr-ı muĥabbetullāh ile mücellā mı olur yoħsa žulümāt-ı mā-sivā ile 

mükedder ve siyāh mı olur? (21) Meŝnevį: 

                                                
1888 Her kimseyi sen bir kişi mi sanıyorsun, yahut gece yakılan her ateşi ateş? 
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  ور بجوشد در حضورش از دلم
  منطقی بیرون ازین شادی و غم

منها ن ب من بدانم کو فرستاد   
1889از ضمیر چون سهیل اندر یمن  

(22) mażmūnınca muķallid ve muĥaķķıķı andan bil, zįrā ki,  

 نار خندآن باغ رآ خندآن کند [730-1]

Nār-ı ħandān bāġı ħandān ider,  

 صحبت مردآنت آز مردآن کند [730-2]

(23) Keźālik merdān-ı Ħudā śoĥbeti daħı seni merdān-ı ilāhįden eyler. Zįrā 

nažar-ı evliyā ħurşįd-i enver ve śoĥbet-i aśfiyā iksįr-i ekberdür. Ve bilcümle śoĥbet-i 

merdānuñ (24) teǿŝįri bir derecededür ki  

 گر تو سنگ صخره و مرمر شوی [731-1]

Farażį eger sen ķatı ŧaş ve mermer olasın,  

 چون به صاحب دل رسی گوهر شوی [731-2]

Çün ki śāĥib-dile (25) irişesin gevher olursun. YaǾnį ĥaceriyyetüñ 

cevheriyyete ve žulmetüñ nūra ve ġılžetüñ riķķate tebdįl olur. Pes ey Ǿāşıķ-ı śādıķ,  

 مهر پاکان در میان جان نشان [732-1]

(26) Pāklerüñ muĥabbetini cānuñ içine dik, yaǾnį muĥabbet-i mā-sivāyı 

ķalbüñden ŧarĥ idüp cān u dilden maħśūś anlaruñ muĥabbetinde ŝābit-ķadem ol.  

 دل منه آلا به مهر دل خوشان [732-2]

(27) Göñül ķoma illā ħoş-dillerüñ muĥabbetine ġöñül ķo.  

رو آمیدهاستکوی نومیدی م [733-1]  

YaǾnį bu evśāfla mevśūf olan kāmilleri ķanda bulurum deyü (28) nev-mįdlik 

maĥallesine gitme. Zįrā ümįdler vardur, yaǾnį meǿyūs olma, Ĥaķ sübĥānehu ve 

                                                
1889 Onun huzurunda bu sevinç ve hüznün dışında bir söz kaynayıp akarsa benden, bilirim ki bunu 
Yemen’deki Süheyl gibi gönlünden bana o göndermiştir. T.M. VI/4951-52; Y.K.M, VI/4914-15 
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teǾālānuñ ŧālib olan ķullarına elŧāf-ı ħafiyyesi vardur (29) veyāħud maĥalle-i nev-

mįdį olan muķallidler cānibine gitme ki elŧāf u Ǿināyāt ümįd olunacaķ merd-i fāżıl ve 

mürşid-i kāmiller vardur,  

 سوی تاریکی مرو خورشیدهاست [733-2]

(30) Žulmet meŝābesinde olan müddeǾįler cānibine gitme zįrā āfitāb-ı nūr-ı 

muĥabbet maŧlaǾı olan evliyāǿ-i muĥaķķıķįn vardur.  

 دل ترآ در کوی آهل دل کشد [734-1]

(31) Göñül seni ehl-i dil maĥallesine çeker,  

 تن ترآ در حبس آ ب و گل کشد [734-2]

Ten ise seni āb u gil ĥabsine çeker, yaǾnį be-her ĥāl mürşid-i kāmillerüñ 

evśāf-ı Ǿaliyyeleri (32) źikr olunduķda rūĥ kesb-i śafā idüp uyķudan uyanur gibi 

lābud ķalbi ol cānibe meyl idüp bolay ki şimdenśoñra ben daħı giceyi gündüze (33) 

ķatup mürşid-i kāmil olayım deyü niyyet-i ħāliśa ve Ǿazįmet-i śāliĥa ider lākin 

aĥkām-ı ten ve teǾalluķāt-ı ŧabįǾiyye fi’l-ĥāl dįde-i ķalbe perde-i (34) ġaflet aśup āb u 

gil cānibine çeker ve yoldan alıķor veyāħud tenden murād bį-źevķ u ĥālet olan 

muķallidįn ve dilden murād erbāb-ı ĥaķįķat (35) olan mürşid-i kāmil olup ten seni āb 

u gil ĥabsine çeküp ve dil kūy-ı ehl-i dile ceźb itdügi gibi ten meŝābesinde ve rūĥsuz 

cesed menzilesinde olan (36) muķallid daħı seni Ǿālem-i ŧabįǾate ve erbāb-ı dil olan 

gerçek velįler seni maǾnā köyüne ve maĥbūb-ı ĥaķįķį cānibine ceźb ider dimek ola. 

Pes buña (37) ne çāre vardur dir iseñ,  

 هین غذآی دل بده آز هم دلی [735-1]

Mütenebbih ol neylerseñ eyle, muķteżā-yı ŧabǾa muħālefet idüp bir hem-

dilden (38) göñlüñ ġıdāsını vir, be-her ĥāl bir śāĥib-dil bulmaġa cehd ķıl.  

   بجو آقبال رآ آز مقبلی رو [735-2]

Yüri ŧurma devlet ve iķbāli bir muķbilden iste (39) vesvese-i nefse uyup 

evķātuñ żāyiǾ eyleme.  

 تعظیم نعت مصطفی صلی آلله علیه و سلّم که مذکور بود در آنجیل
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(40) Ķavm-i Naśārā’dan baǾżısı ĥażret-i Faħr-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve 

sellemüñ naǾt-ı şerįfine taǾžįm itdüklerini beyān ider ki ol naǾt-ı laŧįf (41) İncįl-i 

Şerįf’de meźkūr idi. YaǾnį Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ĥażret-i Ĥabįb-i Ekrem 

Ǿaleyhisselāmuñ evśāf-ı Ǿaliyyesini İncįl’de beyān idüp [95b] (1) İncįl’in śaĥįĥin 

ķırāǿat eyleyen naśārā ĥįn-i ķırāǿatde naǾt-ı resūl Ǿaleyhisselāma geldiklerinde şevķ u 

muĥabbet ve ħulūś ile taǾžįm iderlerdi. (2) Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā daħı anuñ 

berekātında taǾžįm idenleri helāk-ı śūrį ve maǾnevįden necāta çıķarup raĥmetine 

lāyıķ eyledi. Nitekim ĥażret-i Mevlānā (3) ķuddise sırruhu taĥķįķ buyururlar,  

در آنجیل نام مصطفی بود [736-1]  

Ĥażret-i Muĥammedini’l-Muśŧafā Ǿaleyhi men śalevātullāhi’l-evfānuñ nām-

ı şerįf ve ism-i münįfleri (4) İncįl’de var idi.  

 آ ن سر پیغمبرآن بحر صفا [736-2]

Ol server-i enbiyā ve baĥr-i śafānuñ vaśfi var idi.  

آوها و شکل   بود ذکر حلیه [737-1]  

Ol resūlüñ ĥılyelerinüñ (5) ve şeklinüñ źikri var idi. 

 بود ذکر غزو و صوم و آکل آو [737-2]

İncįl’de ol źāt-ı şerįfüñ ġazālarınuñ ve śavm ve eklinüñ źikri var idi. (6) 

Ĥılye bi-ĥasebi’l-lüġa zįnet maǾnāsınadur lākin bu maĥalde şekl-i žāhirde dįdeye 

bāhir olan śıfātdan Ǿibāretdür.  

ی نصرآنیان بهر ثوآب  طایفه [738-1]  

(7) Berā-yı ecr ü ŝevāb ŧāyife-i naśrāniyān, 

   چون رسیدندی بدآن نام و خطاب [738-2]

Ĥįn-i ķırāǿatde çün ki ol nām-ı şerįfe ve ħiŧāb-ı münįfe irişürler idi,  

شریفبوسه دآدندی بر آ ن نام  [739-1] (8)  

Ol nām-ı şerįfe būse virirler idi, yaǾnį öperler idi. 

 رو نهادندی بر آ ن وصف لطیف [739-2]
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Ol vaśf-ı laŧįfüñ (9) üzerine yüz ķorlar idi. YaǾnį taǾžįmen ve tekrįmen rūy-

māl olurlardı.  

 آندر آین فتنه که گفتیم آ ن گروه [740-1]

Bu fitnede ki ol vezįr-i pür-tezvįr (10) ķavm-i naśārā içine iħtilāl bıraġup ve 

on iki emįri iżlāl idüp birbirine düşürüp daǾvā-yı ħilāfetde sell-i seyf idüp (11) 

küştelerden püşteler olmış idi didim. Pes nām-ı Mustafā’ya taǾžįm ü tekrįm eyleyen 

gürūh  

   هآیمن آز فتنه بدند و آز شکو  [740-2]

Fitne ve şükūhdan (12) įmin oldılar, yaǾnį vezįrüñ fitnesinden ve ümerānuñ 

heybetinden emįn ve sālim oldılar.  

 آیمن آز شر آمیرآن و وزیر [741-1]

Vezįr ve ümerānuñ şerrinden emįn (13) ve sālim  

 در پناه نام آحمد مستجیر [741-2]

Aĥmed’üñ nām-ı laŧįfi penāhında müstecįr oldılar, yaǾnį ĥażretüñ penāhında 

cār ŧaleb idici olmaġla şerr-i eşrārdan (14) maĥfūž oldılar.  

 نسل آیشان نیز هم بسیار شد [742-1]

Anlaruñ nesli daħı hem bisyār oldı.  

 نور آحمد ناصر آ مد یار شد [742-2]

Aĥmed nūrı bunlara nāśır (15) ve muǾįn geldi ve yār oldı.  

 و آ ن گروه دیگر آز نصرآنیان [743-1]

Ve naśrānįlerden bir ġayrı ŧa’ife,  

   نام آحمد دآشتندی مستهان [743-2]

Aĥmed’üñ nām-ı şerįfini (16) ĥāşā ħˇār ve müstehān ŧutarlar idi.  

 مستهان و خوآر گشتند آز فتن [744-1]

Pes ol ŧāyife daħı fitneden ħˇār ve ĥaķįr ve müstehān ve źelįl oldılar  
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   آز وزیر شوم رآی شوم فن [744-2] (17)

Şūm-rāy ve şūm-fen olan vezįrden yaǾnį vezįr-i pür-tezvįrüñ nā-mübārek ve 

şūm rāyı anları ħˇār ve müstehān (18) eyledi,  

 هم مخبط دینشان و حکمشان [745-1]

Hem anlaruñ dįni ve beynlerinde cārį olan ĥükmü daħı muħabbaŧ ve 

müşevveş oldı. 

  آز پی طومارهای کژ بیان [745-2] 

(19) Nā-merbūŧ ve kej-beyān ŧūmārlardan ötüri yaǾnį birbirine muħālif ser-

ā-pā saķįm olan ŧūmārlaruñ aĥkāmına iǾtimād idüp ŧarįķ-ı müstaķįmden (20) ħurūc 

itmekle aĥkām-ı dįnleri muħtell oldı.  

 نام آحمد آین چنین یاری کند [746-1]

İmdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Eşref-i źevi’n-nüfūsi’l-ķudsiyye, (21) vāśıl-ı aķśā-yı 

merātib-i ünsiyye, ekmel-i aǾyān-ı nevǾ-i beşer, efđal-i efrād-ı ehl-i veber ü meder, 

seyyid-i rusül ve enbiyā ve ķudve-i evliyāǿ-i aśfiyā, (22) ĥażret-i Muĥammedi’l-

Muśŧafā Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selāmuñ nām-ı şerįf ve ism-i laŧįfi buncılayın 

muǾāvenet ve yārį eyleye, teveccüh-i tām ile mülāĥaža ķıl ki,  

 تا که نورش چون نگهدآری کند [746-2] (23)

Tā ki ol şefįǾü’l-ümem olan źū-şiyem-i yüm-himemüñ nūr-ı laŧįfi ne gūne 

nigehdārį ve ĥāfıžlık ider, bundan (24) ķıyās eyleyesin ve nūr-ı Muĥammedį 

iķtibāsına aña göre ŧālib olup yoluna cān u baş fedā ķılasın ve anuñ muĥabbetine 

kevneyni terk idesin.  

 نام آحمد چون حصاری شد حصین [747-1] (25)

Mažhar-ı tecellį-i źāt-ı aĥad, nām-ı şerįf-i Aĥmed çün ki muĥkem ve ķavį 

bir ĥiśār oldı ve taǾžįm-künendegānı fiten (26) ve miĥandan ħalāś itdi,  

  تا چه باشد ذآت آ ن روح آلامین [747-2]
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ǾAcabā ol ĥabįb-i rabbi’l-Ǿālemįn ve ŧabįb-i ķulūbü’l-Ǿārifįn ĥażret-i (27) 

rūĥu’l-emįnüñ źāt-ı pāk-i 1890ك، لَّما َخَلقُت الاَفلاكلَولا  olan ĥaķįķati ne vech-le ĥıśn-ı ĥaśįn ve 

faķįr ve müstecįr olan ümmetlerine yār u muǾįn (28) olmaķ gerekdür teǾaķķul eyle. 

Elĥāśıl ol maĥż nūr ve göñüllerüñ sürūru olan źāt-ı muķaddesüñ vaśf-ı cemįlin beyān 

itmege deryālar midād (29) ve āsümānlar kāġıź ve eşcār ķalem ve cemįǾ-i 

mükevvenāt kātib olsa Ǿāciz ve ĥayrān olup biñde bir vaśfın idemezler. NaǾt-ı Şerįf, 

Seyyid Nesįmį:  

(30) Ey śaçuñ velleyl iźā yeġşā yüzüñdür ve’đđuĥā 

Yā vü sin şānında münzel hem beyānuñ ŧā vü hā 

Ķābe ķavseyn iki ķaşıñ vaśf-ı ev ednā ile  

(31) Hem elem neşraĥ leke śadrek buyurmış Ĥaķ saña 

Ħilķat-i eflāke sensin vāsıŧa nūr-ı ilāh 

Hem senüñ şānında nāzil oldı levlāke lemā  

(32) Ādemüñ cismi vü cānı senden oldı āşikār 

Seyyid-i kevneyn-i Ǿālem Yā Muĥammed Muśŧafā 

“Küntü kenz”üñ maǾnisi senden açıldı Ǿāleme 

(33) Bu beyānuñ Ǿilmine sensin delįl ü reh-nümā 

Lā nebį baǾdį didüñ yaǾnį ħatm oldı kelām 

Śaddaķ ey seyyid ki sensin ħatm-i cümle enbiyā 

(34) İstivā ħaŧŧın sen itdüñ žāhir in şaķķalķamer 

Çün saña geldi ki erraĥmān Ǿale’l-Ǿarşistevā 

Hem reǿeytü rabbį deyüp Leyletü’l-miǾrāc’da 

(35) Sensin ol fį śūrei aĥsen gören vech-i liķā 

Raĥmeten lilǾāleminsin seyyidi’l-kevneyn hem 

ŞemǾ-i ruħsārından oldı kün fekān ġarķ-ı żiyā 

                                                
1890 Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 196, nr. 2123) 
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(36) Sensin ol źāt-ı muŧahhar ey mübārek mā’ u ŧįn  

Ķul kefā geldi senüñ şānuñda billāh ķul kefā 

Ey Ĥabįbullah ki ismüñ yazılıdur Ǿarşda 

(37) Aĥmed u Maĥmūd Ebu’l-ķāsım Muĥammed Muśtafā 

Vaĥdetüñ şemǾi cemālüñdür cemālüñ şemǾi uş 

Cānları pervāne ķıldı ey hidāyetden żiyā 

(38) Yā İlāhį! Ol ĥabįnüñ Muśŧafā’nuñ ĥaķķı-çün 

Vir murādum kāma irgür ĥācetim eyle revā 

Ey Nesįmį maĥşerüñ ĥaşrinden içdüñ kevŝeri 

(39) Sırrı keşf oldı ķulūba buldı vaĥdet bāriyā. 

Neŝr: Āh kim ey hem-dem-i nesįm-i cemāl ve maĥrem-i ĥarįm-i viśāl! 

Kāşif-i esrār-ı kibriyā, ĥażret-i Mevlānā ķaddesallāhu sırrahu’l-esnā, (40) bu beyān-ı 

şerįfde daħı ne nükte ķaśd buyurmışlardur Ǿacabā gūş-ı hūşuña dāħil oldı mı? İmdi 

semǾ-i cānuñ bāz idüp istimāǾ eyle ki (41) ne buyururlar: YaǾnį İncįl-i şerįfde ĥażret-

i seyyidü’l-mürselįn ve ĥabįb-i rabbe’l-Ǿālemįnüñ evśāf-ı cemįle ve ĥılye-i celįlesin 

görüp [96a] (1) ism-i şerįfine taǾžįm idenler fiten ve miĥandan necāt bulup ihānet 

idenler helāk oldılarsa ben daħı Meŝnevį-i Şerįf’de aħlāķ-ı enbiyā ve vāriŝleri (2) 

evliyā ve aśfiyānuñ ŧarįķ-ı irşād ve evśāf-ı cemįlelerin Ǿıyān idüp muķallidān-ı bį-

įķān ve müddeǾiyān-ı bį-źevķ u vicdān olanlaruñ (3) ĥįle ve tezvįrlerin ažhar mine’ş-

şems beyān eyledüm. İmdi her ķanķı ŧālib ki Meŝnevį-i Şerįf’i cān u dilden ķırāǿat ve 

istimāǾ ve üśūl-ı muĥaķķıķįni (4) ĥıfž iderse bi-fażlillāh teǾālā fiten-i dehr olan 

muķallidįnüñ mekr ü tezvįrinden dāmen-i Ǿiśmet ve cįd-i irādeti ħalāś olup 

Meŝnevį’de beyān (5) olunan Ǿalāmāt ile mūśıl-i ŧarįķ-ı Ĥaķ olan mürşid-i kāmil ve 

veliyy-i mükemmile vāśıl olmaķ muķarrerdür ve şol münkirįn ve muǾānidįn ki bu 

kitāb-ı laŧįfde (6) masŧūr olan enbiyā ve evliyānuñ aħlāķından nesne fehm itmeyüp 

Ĥaķ üzre söylenen kelimāt-ı ķudsiyyeyi ķabūl itmezse gerden-i iħtiyārı dest-i 

muķallidįne (7) giriftār ve nār-ı buǾd ve iftirāķda ħˇār u zār olmaķ muķarredür deyü 

buyururlar, ĥaķķā mürşid-i kāmili bulmaġa Meŝnevį-i Şerįf’den aǾlā bir delįl olmaz. 

Śad hezār dırįġ (8) u ĥayf ki bunuñ gibi kitāb-ı laŧįfe daħl u teǾarruż idenlerüñ ĥāli 

neye müncerr olacaķdur, Ĥaķ tebāreke ve teǾālā Ǿināyet ve hidāyet eyleye, āmįn.  
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ناپذیر  ریز درمان  بعد آز آین خون [748-1] (9)  

Bu dermān ķabūl eylemeyen ķan dökici cehūd pādişāhından śoñra ki,  

اد آز بلای آ ن وزیرکاندر آفت [748-2]  

Ol (10) pādişāh-ı mezbūr vezįr-i mekkāruñ belāsından ötüri ŧarįķ-ı ķavįm ve 

śırāŧ-ı müstaķįmden düşdi. MüstemiǾįne bu beyt-i şerįfden śaĥįĥ (11) sükūt ifāde 

eyleyen beyāndan śoñra siyāķda gelen beytüñ mefhūmıdur.  

که در هلاک دین عیسی سعی نمودحکایت پادشاه جهود دیگر   

(12) Bir ġayrı cehūd pādişāhınuñ ĥikāyesidür ki ǾĮsā Ǿaleyhisselām dįninde 

olan ķavmüñ helākine saǾy gösterdi ve niçe fesādlar eyledi. 

 یک شه دیگر ز نسل آ ن جهود [749-1] (13)

Ol şāh-ı cehūduñ neslinden bir cehūd pādişāhı daħı,  

 در هلاک قوم عیسی رو نمود [749-2]

ǾĮsā Ǿaleyhisselām ķavminüñ (14) helākine yüz gösterdi yaǾnį bu daħı 

ķavm-i naśārānuñ ķatl ve helākine teveccüh ve Ǿazįmet eyledi. 

 گر خبر خوآهی آز آین دیگر خروج [750-1]

Eger bu ġayrı ħurūcdan (15) ħaber isterseñ yaǾnį “Źü-nüvās-ı Yemenį” nām 

cehūd pādişāhuñ ħurūcı ĥaberini işitmek isterseñ, 

 سوره بر خوآن و آلسما ذآت آلبروج [750-2]

Ve’s-semāǿi (16) źāte’l-burūc sūresini ķırāǿat eyle. MaǾlūm ola ki küffār-ı 

Ķureyş müǿminlere Ǿadāvet-i şedįde ve envāǾ-ı cefā ile rencįde itmekle teŝbįten li’l-

müǿminįn (17) ve tesliyeten li-resūli rabbe’l-Ǿālemįn Ĥaķ celle ve Ǿalā sūretü’l-

Burūc’ı vaĥy ve inzāl idüp küffār-ı Ķureyş cebbār ve ķahhār Allāh’uñ Ǿaźāb ve 

laǾnetine müsteĥaķ (18) olduķların tibyān ve aśĥāb-ı Uħdūd ve cünd-i FirǾavn ve 

Ŝemūd’uñ ķıśśasını taǾrįżan li’l-Ķureyş beyān buyurdılar. Ķālallāh tebāreke ve 

teǾālā:  
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َماِء َذاِت الْبُُروِج َوالَْيْومِ الَْموُْعوِد َوَشاِهد  َوَمْشُهود  قُتِلَ 19بسم الله الرحمن الرحیم ) اَْصَحاُب اْلاُْخُدوِد اَلنَّارِ َذاِت الَْوقُوِد  ( َوالسَّ
  1891( بِالُْمْؤِمٖنيَن ُشُهودٌ 20اِْذ ُهْم َعَلْيَها قُُعوٌد َوُهْم َعلٰى َما َيْفَعلُوَن )

  1892صدق الله العظیم الجبّار و بلّغ رسوله الکریم المختار و نحن علی ذلك من الّشاهدین بالّصدق والاقرار.
َماِء َذاتِ  الْبُُروجِ  (21) َوالسَّ   

Vāv ķasem içündür. YaǾnį on iki burūcuñ śāĥibi olan esmā ĥaķķıçün 

dimekdür. Burūc ekābir ve eşrāfuñ mekįn olduķları ķuśūr-ı Ǿāliyedür. (22) Pes 

istiǾāre-i taśrįĥiyye ile semāya źāte’l-burūc ıŧlāķ olunup burūc-ı iŝnā Ǿaşer ķuśūra 

teşbįh olundı. Zįrā menāzil-i ķamer burūc-ı mezbūrede (23) olup ve seyyārāt-ı sebǾa 

on iki burūca nüzūl ider ve kevākib-i ŝevābitüñ daħı maķarrı burūc-ı meźkūredur. Ve 

müfessirįnden baǾżısı (24) dimiş ki bu maĥalde burūcdan murād menāzil-i ķamer 

olan yigirmi sekiz Ǿadet kevākibdür ki menāzil-i mezbūrenüñ esāmįsi bunlardur: 

Şeretān ve buŧayn, (25) ŝüreyyā, deberān, henǾa, źirāǾ, neŝre, ŧurfa, cebhe, zübre, 

śarfe, Ǿavvā’, simāk, ġafr, zübānā, iklįl, ķalb, şevle, (26) naǾāyim, belde, saǾdu’ź-

źābiĥ, saǾdu’s-suǾūd, saǾdu bulaǾ, saǾdu’l-aħbiyye, ferǾi’l-delvi’l-muķaddem, ferǾi’l-

delvi’l-mu’aħħer, reşā’. Pes ķamer bi-ķudretillāh teǾālā (27) be-her şeb menāzil-i 

mezbūreden birine nüzūl idüp ĥareketinde ziyāde ve noķśān olmaz. Ve ķaçan ķamer 

menāzilüñ āħirine varsa daķįķ ve muķavves olur. (28) Pes ķamer menāzil-i 

mezbūreye nāzil ve andan žāhir olduġıçün nücūm-ı mezbūreye daħı burūc ıŧlāķı 

ķuśūra teşbįh cihetinden olur (29) ve ķamerüñ žuhūrı daħı bize nisbet iledür. Ve illā 

burūc žuhūrdan müstaġnįdür.  

  1893( فاّن النوازل تخرج منها.30ت بروجاً لظهورها و ابواب الّسماء )و قیل عظام الکواکب سمیّ 
Ve erbāb-ı hey’et dirler ki felekü’l-burūc felek-i heştümdür ve felek-i 

mezbūruñ ĥareketi maġribden meşrıķadur ve anuñ mınŧıķası (31) maǾdelü’n-nehār ile 

iki noķŧada muķāŧıǾdur. Noķŧa-i mefrūżanuñ birisi ki ĥareket-i ġarbį ile kevkeb 

andan güźer idüp cānib-i şimālde olur, (32) ki aña iǾtidāl-i rebįǾi dirler ve anuñ 

muķābiline iǾtidāl-i ħarįfi dirler ve bu dāyirenüñ ġāyet-i buǾdı ki meyl-i küllį ile 

müsemmādur LC (33) derece ve L (30) daķįķa (33) ve YZ (17) ŝāniyedür. Ve 

                                                
1891 Buruc 85/1-7: Burçlarla dolu göğe andolsun, Va'dedilmiş güne (kıyamete) andolsun, ) Şâhitlik 
edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş 
yakanlar lânetlenmiştir. O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. 
1892 Azim olan Allah doğru söyledi, o Cebbar’dır, Kerim olan seçilmiş rasulü tebliğ etti, biz de buna 
doğrulukla şahitlik edip ikrar ettik. 
1893 Gezegenlerin en büyükleri görünürlüklerinden dolayı burçlar ve göğün kapıları olarak 
isimlendirildiler. Zira tüm büyük belalar oradan çıkar. 
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felekü’l-burūcda mefrūża olan on iki noķŧanuñ ġāyet buǾdine inķılābį taǾbįr olunup 

şimālįye inķılāb-ı śayfį (34) ve cenūbįye inķılāb-ı şitevį dirler. Pes lā-cerem 

manŧıķatu’l-burūc vesāŧat-ı noķāŧ-ı erbeǾa-i mefrūża-i meźkūre ile (35) dört ķısım 

olup füśūl-i erbaǾa žāhir olur ve her birer buǾda daħı üç ķısma berāber münķasem 

olmaķ üzre (36) iki noķŧa farż olunup lā-meĥāleten on iki ķısm žāhir olup her bir 

ķısma bir burc ıŧlāķ olunur. (37) Ve her bir burcuñ ŧūli L (30) derece ve Ǿarżı ĶF 

(180) derecedür. Ve āfitāb yirmi ŧoķuz günde veyāħud (38) otuz veyāħud otuz bir 

veyāħud otuz iki günde burūc-ı iŝnā Ǿaşerden bir burc ķaŧǾ idüp (39) bir yılda temām-

ı devr ider ve ķamer daħı her burcı iki günden artuķca ķaŧǾ idüp yigirmi sekiz günde 

(40) on iki burūcı devr ider ve māh iki gice pūşįde ez çeşm olup mer’į olmaz ve 

bunlar ĥażret-i Ħāliķ (41) Perverdigār’uñ kemāl-i ķudretine āyāt-ı beyyināt ve 

delāyil-i vāżıĥātdur. Meŝelā bu dāyireye nažar olunduķda on iki burūc maǾlūm olur.  

[96b] (1) Ammā lafž-ı burcuñ aśl-ı terkįbi bi-ĥasebi’r-rifǾati ve’l-iştimāl 

Ǿale’l-maĥāsin žuhūr ve imtiyāz içündür. Zįrā eger ķuśūr-ı Ǿāliye ve eger ķuśūr-ı 

Ǿāliyede cālis olanlar (2) min ĥayŝü’l-irtifāǾ aǾyün-i nāsa žāhire olmaġla burūc 

tesmiye olunur. Ve ŧāyife-i ǾArab “تربجت املرأة” dirler. YaǾnį merǿet ižhār-ı maĥāsin 

itmekde kendüyi (3) burca teşbįh eyledi dimekdür.  و هو معنی قولهم، التبرّج اظهار الامراة بزینتها و
1894محاسنها للرّجال.  

  الَْموُْعودِ  َوالَْيْومِ 
Daħı ķıyāmet güni ĥaķķı-çün   َوَمْشُهود   َوَشاِهد  (4) Erbāb-ı tefsįr şāhid ve meşhūdda 

maǾānį-i keŝįre įrād idüp şāhidden murād ķıyāmet güninde cemǾ olan ħalāyıķ ve 

meşhūddan murād ol yevm-i Ǿažįmde (5) müşāhede olunan Ǿacāyibāt ve ġarāyibātdur 

dimişler. Ve tenkįr-i şāhid ve meşhūd vaśfda ibhām ve mevśūfı taǾžįm-i tamām 

içündür. Veyāħud şāhid ve meşhūduñ (6) mübālaġa ile keŝretine bināǿen münkerr 

olmışdur.  

Ve baǾżıları şāhidden murād ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām ve meşhūddan 

murād ümmet-i Muĥammed’dur dimişler veyāħud (7) şāhid Ĥaķ teǾālā ve meşhūd 

ħalāyıķdur veyāħud şāhid kirāmen kātibįn ve meşhūd benį-ādemdur veyāħud şāhid 

ümmet-i Muĥammed ve meşhūd ümem-i sāyiredür veyāħud her nebį şāhid (8) ve 

ümmetleri meşhūddur dimişler.  

                                                
1894 Bu onların sözünün manasıdır. Teberrüc kadının ziynet ve güzel yerlerini erkeklere göstermesidir. 
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Ve erbāb-ı keşf u şuhūd dirler ki semā’-i ķulūb-ı Ǿārifįn, Ǿulūm ve ĥikem ve 

esrār ve ĥaķāyıķ-ı burūcunuñ śāĥibidür ki ervāĥ ve Ǿuķūl (9) vicdān-ı envār-ı vücūd-ı 

Ĥaķķ ve terbiye-i Ǿacāyib-i ħulķ-ı ħalķ içün bürūc-ı mezbūrede seyr iderler. Ve 

yevm-i mevǾūd keşf-i liķādur ve şāhid ü meşhūd Ĥaķ’dur. (10) Zįrā ĥaķįķatde źāt-ı 

ĥaķķı Ĥaķ’dan ġayrı hįç aĥad görmez. Pes ķaçan tecelliyāt-ı ĥüsn ü cemāliyle tecellį 

eylese şāhiddür ve anuñ cemāliyle müstaĥsen olan her cemįl meşhūddur. (11) Pes 

ķulūb-ı Ǿāşıķįn şāhid ve liķāullāh meşhūddur. Ve Ĥaķ teǾālā şāhid-i Ǿārifįn ve Ǿārifler 

müşāhid-i Ĥaķ’dur. Elĥāśıl, meźkūr olan şāhid ve meşhūd ĥaķķı-çün,  

 Aśĥāb-ı Uħdūd melǾūn ve maķtūldur. YaǾnį anlar melǾūn قُتَِل اَْصَحاُب اْلاُْخُدودِ  (12)

olduġı gibi küffār-ı Ķureyş daħı melǾūn ve maķtūllerdür. Ve bu cümlenin iǾrābında 

(13) iħtilāf olunup evvelā “لقد قتل” taķdįri üzre “lām-ı ibtidā” ile cevāb-ı ķasemdur. 

Şeyħ-zāde raĥmetullāh Ǿaleyh Ĥāşiye-i Ķāđį’de dimişler ki zįrā cevāb-ı ķasem (14) 

cümle-i fiǾliyye ve māżį-i müŝbet olsa kelime-i “ķad” üzerine dāħile olan “lām-i 

ibtidā” ile maśdar olur. Meŝelā, “والله لقد خرج” gibi. Ve yalñız “lām” veyāħud “ķad” 

üzerine (15) iķtiśār cāyiz olmaz. Meger kim ŧūl-ı kelām veyāħud żarūret-i şiǾrde ola. 

ْمِس َوُضَحاَها“  cümlesine varınca vāķiǾ olan ŧūl-i kelām gibi. (16) Ve ”قَْد اَفْلََح َمْن َزكَّاَها“ dan”َوالشَّ

“ķutile” cümlesine baǾde’l-lām “ķad” taķdįri anuñçündür ki lām-ı ibtidā bį-vāsıŧa-i 

“ķad” māżį-i mücerrede dāħile olmaz. Zįrā lām ibtidāǿiyyet ve ĥāliyyet maǾnāsını 

mutażammınedür. (17) Ve māżįde maǾnā-yı ĥāl olmayup “ķad” māżįyi ĥāle taķrįb 

itmekle lām daħı duħūle müsteǾidde olur. Ammā Tefsįr-i Dürrü’l-Maśūn’da İbn-i 

Semįn māżį-i mücerrede (18) lām duħūlini tecvįz idüp dimişler ki:  

 هذا جواب القسم علی المختار، وا نّما حذفت الّلام والاصل لقتل، کقوله، شعر;

 حلفت لها بالله حلفة فاجرة
ل  اصَ  الَ وَ  ث  یدِ حَ  نْ مِ  نْ ا   امَ فَ  واامُ نَ لَ  (19)   

1895.«قد»و الّلام فحذف «قتل لقد» ;رهیتقد ;لیوق، ن حذفها للطّولنّما حسُ ا  و   

ŞiǾr-i mezbūruñ evvel beyti, şiǾr:  

                                                
1895 Tercih edilen görüşe göre bu kasemin cevabıdır. Başından ( َل) hazfedilmiştir. Aslı (لقتل)’dir. Şairin 

su sözünde olduğu gibi.  
Ona Allah adına günah bir yemin ettim ki herkes uyudu. Ne konuşan var ne de yanan bir ateş. 

Buradaki hazfin güzel olmasının sebebi lafın uzamasıdır. Denilmiştir ki bunun takdiri (لقد قتل)’dir. ( َل) 

ile ( دْ قَ  ) hazfolunmuştur.  
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والضحی كان( 42)الله  كفقالت سبا  
  1896الست تری الّسمار والناس احوالی

beytidür. İmrülķays’uñ ķavlidür. Ĥāl ān ki Şeyħ-zāde daħı żarūreten şiǾrde “ķad” 

ĥaźf olunduġuna (21) sāyirüñ bu ķavlini getürmüşdür. Pes İbn-i Semįn ķavlinde 

nažar vardur fe’fhem. Zįrā Muġni’l-lebįb’de bābü’l-ķāf’da İbn-i ǾUśfūr’uñ İbn-i 

Semįn’e muvāfıķ ķavli beyān (22) olunup 1897والظاهر فی البیت عکس ما قال  deyü redd 

olunmışdur. Maĥalline murācaǾat eyleyene aĥvāl maǾlūm olur. Ve baǾdehu İbn-i 

Semįn dimiş ki eger “لقتل” eger (23) “لقد قتل” taķdįr olunsun ikisinde daħı “قتل” cümlesi 

ħaberdür duǾā degüldür. Ve Müberrid’den naķl idüp “قُتل” cümlesi cevāb-ı ķasem 

degüldür, belki duǾādur ve bu taķdįrce (24) cevāb-ı ķasem siyāķda vāķiǾ olan  اِنَّ الَّٖذيَن
1898فََتنُوا  veyāħud andan śoñra vāķiǾ olan 1899 ٌاِنَّ َبْطَش َربَِّك لََشٖديد cümlesidür dimiş. Ve ǾAllāme-

i Zemaħşerį (25) “Cevāb-ı ķasem maĥźūfdur,  ِقُتَِل اَْصَحاُب اْلاُْخُدود cümlesi cevāb-ı maĥźūfa 

delālet ider,” dimiş. Ke’enne dinilmiş ola ki: 

1900عونون کما لعن اصحاب الاخدودمل( 26) اقسم بهذه الاشیاء اّن کفار قریش   

İbn-i Semįn bu taķdįri Zemaħşerį’den ġayrısı źikr eylemedi dimiş. Ammā 

ķāđį Beyđāvį raĥmetullāh Ǿaleyh Zemaħşerį ķavlini (27) evlā ŧutup buyururlar ki: 

، کا نّه قیل; ا نّهم ملعونون، یعني; کفاَر مکة، کما لعن ا صحاب الا خدود، فا ّن الّسورة وردتو  ( 28) الاظهر انّه دلیل جواب  محذوف 
1901لتثبیت المومنین علی ا ذاهم و تذکیرهم بما جری علی من قبلهم  

Ammā ħāŧır-ı fātir-i ĥaķįre daħı bu nükte lāyiĥa oldı ki ĥażret-i Ĥaķ ve 

ķādir-i muŧlaķ muķsemün bihi (29) üç kerre źikr buyurup cevāb-ı ķasem daħı leff ü 

neşr-i müretteb olmaķ üzre be-ŧarįķi’t-tevzįǾ cümel-i ŝelāŝe olup meŝelā aśĥāb-ı 

Uħdūd’uñ meliki (30) ĥavālį-i ħandeķde ķaśr-nişįn olup müǿminleri nāra ilķā itmekle 

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā daħı semāǿi źāte’l-burūca ķasem idüp ve burūcda iķtirān 

                                                
1896 Dedi ki: Allah sana lanet etsin, sen beni rezil ettin. Gece sohbet edenlerin ve insanların etrafımda 
olduğunu görmüyor musun? 
1897 Beyitte zahir olan onun dediğinin tam tersidir. 
1898 Buruc 85/10: “Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe 
etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.” 
1899 Buruc 85/12: Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir. 
1900 Bu şeylere yemin ederim ki, Kureyş kâfirleri, Ashâb-ı Uhdûd gibi mel‘undurlar. 
1901 Görünen o ki, bu mahzuf bir cevaba delâlet etmektedir. Sanki şöyle denmiştir: “Ashâb-ı Uhdûd’a 
lânet edildiği gibi, onlara yani Mekke kâfirlerine lanet edildi.” Çünkü bu sûre mü’minleri çektikleri 
işkenceler karşısında sebat ettirmek ve kendilerinden önce yaşanmış (bu tür) hâdiseleri kendilerine 
anlatmak üzere nâzil oldu. 
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iden (31) kevākib vāsıŧasıyla vāķiǾ olan bād-ı śarśar ol āteşi küffār üzerine ŧaġıdup 

helāk itmekle  َاُب اْلاُْخُدودِ قُتَِل اَْصح  deyü ħaber virüp cümle-i “ķutile” (32) cevāb-ı ķasem 

yāħūd delįl-i cevābdur. Ve āyet-i kerįmenüñ mā-baǾdı اِنَّ َبْطَش َربَِّك لََشٖديد cümlesine 

varınca aśĥāb-ı Uħdūd’uñ ve müǿminįnüñ ĥālini taķrįr (33) ve ķudretullāhı ve 

semāvāt ve arż Ĥaķ teǾālānuñ mülki olduġın beyāndur. Ve ķasem-i ŝānį  َِوالَْيْومِ الَْموُْعود 
ķavl-i kerįmidür. (34) اِنَّ َبْطَش َربَِّك لََشٖديد ķasem-i ŝānįye cevābdur. Pes melik Źū-nüvās 

müǿminįni nāra ilķā ve iĥrāķ eyledügi yevm-i mevǾūd muķābelesinde Ĥaķ celle ve 

Ǿalā daħı yevm-i mevǾūda ķasem idüp (35) ķıyāmet güninde rabbü’l-Ǿizzetüñ küffārı 

Ǿaźāb-ı şedįd ile aħź itdügi müǿminleri dünyā āteşine iĥrāķ itdüklerine beñzemez. 

ǾAźāb-ı āħiret ġāyet şedįd (36) ve emed-i baǾįd olup ħalāś mümkün degüldür deyü 

ħaber virür ve ŝāliŝen melik-i mezbūr müǿminleri iĥrāķ itdikde aśĥāb-ı Uħdūd’dan 

ĥavālį-i Uħķūķ’a cemǾ-i keŝįr cemǾ olup (37) müǿminlere olan taǾźįb ve cefā ve 

şikence ve eźāyı şāhid ve müǿminler ĥālet-i Ǿaźābları ile meşhūd olmaġla ol celįl ü 

cebbār ve ķādir u ķahhār ħāliķ u perverdigār (38) “  َوَشاِهد  َوَمْشُهود” deyü ķasem idüp 

yevm-i ĥesābda evvelįn ü āħirįn cemǾ olup herkes bi-ĥasebi’l-aǾmāl cezāların görüp 

ٖعيرِ  1902فَٖريٌق فِى الَْجنَِّة َوفَٖريٌق فِى السَّ  (39) olduķda envāǾ-ı Ǿiberāt ve Ǿacāyibāt göreceklerinden 

ħaber virüp  ُ1903اِنَُّه ُهَو يُْبِدُئ َويُٖعيد  deyü buyurur. YaǾnį ( ثُمَّ يُٖميتُُكْم ثُمَّ 40َكْيَف تَْكُفُروَن بِاللِّٰه َوُكْنتُْم اَْمَواتًا فَاَْحيَاُكْم )
1904يُْحٖييُكْم ثُمَّ اِلَْيِه تُْرَجُعونَ   feĥvā-yı şerįfi üzre sizi yoġ-iken ibdāǾ ve įcād ider. Ve baǾde’l-

mevt āħiretde aĥyānen iǾāde ider. her neye kim irādeti (41) teǾalluķ eyleye ižhārında 

ķaŧǾan Ǿaczi yoķdur dimekdür. 1906لان العلم عند الله 1905َوَما َيْعلَُم تَاْٖويلَُه اِلَّا اللّٰهُ   ve Uħdūd ber vezn-i 

ufǾūl Ükźūb ve Usŧūr gibi [97a] (1) śįġa-i mübālaġadur. Ħadd maǾnāsınadur ve 

bināǿen ve maǾnā ħadd ve uħdūduñ miŝāli ħaķķ ve ufħūķdur ki ikisi daħı arżda olan 

şuķūķ maǾnāsınadur. E’nnār (?) (2) uħdūddan bedel-i iştimāldur zįrā uħdūd 

müştemil-i nārdur. Bu taķdįrce nārda taķdįr-i żamįr lā-budd ve lāzım olmaġla 

Baśriyyūn żamįr muķadderün fįhdur ki (3) “e’nnāru fįhi” taķdįrindedür dimişler. Ve 

Kūfiyyūn e’n-nār kelimesinde olan elif lām żamįr maķāmına ķāyimdur, taķdįri 

“nārun fįh” idi, śoñra żamįr ĥaźf olunup (4) elif lām żamįrden Ǿıvaż ķılındı dimişler. 

                                                
1902 Şûrâ 42/7: “...Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir.” 
1903 Buruc 85/13: Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. 
1904 Bakara 2/48: Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah'ı nasıl inkâr 
ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O'na döndürüleceksiniz. 
1905 Âl-i İmrân 3/7: “...Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir…” 
1906 Çünkü ilim Allah’ın indindedir. 
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Ve baǾżılar bedel-i iştimāl ŧutmayup bedel-i küll mine’l-külldür dimişler. Bu taķdįrce 

ĥaźf-i mużāf įcāb idüp taķdįr-i (5) kelām “Uħdūdu’n-nār” dimek olur.  

BaǾżılar daħı “e’n-nār” olmaķ üzre taķdįr idüp mużāf-ı maĥźūfı uħdūddan 

śıfat ŧutmışlar ve mużāf (6) ĥaźf olunduķda mużāfun ileyh iǾrābda mużāf maķāmına 

ķāyim olur dimişler. Elĥāśıl bunda birķaç vech daħı vardur tafśįlin murād eyleyen 

Tefsįr-i (7) Dürretü’l-maśūn’a murācaǾat eylesün. Ĥāśıl-ı maǾnā aśĥāb-ı nār ķatl 

olundı dimekdür. “ ٌا ِْذ ُهْم َعَلْيَها قُُعود” kelime-i “iźā” “ķutile”nin żarfı olup “iź” de Ǿāmil 

“ķutile” kelimesi (8) olur. “ قتلوا فی هذا الوقتای  ” ve baǾżılar daħı “iź”de Ǿāmil-i muķadder 

“üźkür” olup bu taķdįrce mefǾūlün bih olur dimişler. Ve “hüm” żamįri daħı 

müǿminlere ve kāfirlere (9) ircāǾ olunmaķ cāyizdür. Müǿminlere ircāǾ olunursa ol 

müǿminler nārda ķuǾūd itdiler veyāħud küffāra ircāǾ olunur ise ol kāfirler ĥavālį-i 

nārda (10) ķuǾūd itdiler dimek olur.  َ1907بِالُْمْوِمنِیَن ُشُهودٌ  َوُهْم َعَلى َما َيْفَعلُون  Ve aśĥāb-ı Uħdūd 

müǿminlere taǾźįbden işledikleri şeyǿe ĥāżır u nāżır oldılar.  

(11) İmdi maǾlūm ola ki bu āyāt-ı kerįmenüñ ĥaķįķat maǾnāsı aśĥāb-ı 

Uħdūd’uñ ķıśśası bilinmege mevķūfdur ve aśĥāb-ı Uħdūd taǾbįr olunan üç (12) kāfir 

pādişāhıdur dimişler. Üçi daħı müǿminlere Ǿaźāb ve Ǿiķāb iderlerdi. Anlaruñ birisi 

Anŧıyānūs-ı Rūmį’dür. Ve birisi Yūsuf Zū-nüvās (13) ve birisi daħı Buħtun Naśr idi. 

Pes ķįśśa-i aśĥāb-ı Uħdūd’da müfessirįn iħtilāf idüp Tefsįr-i Beśāǿir’de bu vechle 

meźkūrdur ki vilādet-i (14) Nebį Ǿaleyhisselāmdan birķaç yıl muķaddem dįn-i ǾĮsā 

Ǿaleyhisselām cānib-i Yemen’e düşmekle ahālį-i Yemen dįn-i ǾĮsā’yı ķabūl idüp 

yahūdiyyet ve mecūsiyyetden (15) el çekdiler. Ve ħanedān-ı mülūkden olan nesl-i 

Ĥimyeriyān’dan Źū-nüvās nām bir pādişāh var idi. Dāyimā fesādāta meşġūl idi. Bir 

gün sekri ĥālinde (16) hem-şįresine fiǾl-i şenįǾ ķaśd idüp aǾyān ve aǾvānı āgāh 

olduķlarında menǾine ķaśd eyledikleri içün “Ben ǾĮsā dįnini terk eyledüm, ĥālā 

meslek-i ekāsire (17) olan āyįn-i mecūsįyi ķabūl ve iħtiyār eyledüm, ol meźhebde 

ħod benāt ve aħevānuñ nikāĥı cāyizdur ve ben hem-şįreme ķırbān murād eyledügüm 

dįn-i mecūsį (18) ĥükmüdür.” deyüp baǾdehu şimşįr-i Ǿadāveti ġılāf-i Ǿināddan 

Ǿuryān ķılup āyįn-i mecūsiyānı ĥimāyet ve dįn-i ǾĮsā’ya ihānet eyledi. Ve ŧāyife-i 

naśārāyı (19) ol diyārdan sürüp çıķarup ve āyįn-i mecūsiyāna muħālif her ķanda 

śāĥib-i diyānet var ise ibŧāline saǾy idüp erbāb-ı diyānāte dürlü dürlü (20) Ǿaźāb ve 

Ǿiķāb ider idi. Ĥattā bir gün ǾĮsevįlerden cemǾ-i keŝįr muǿāħaźe idüp ve bir śaĥrāda 

                                                
1907 Buruc 85/7: (6-7) O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. 
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Ǿažįm ĥandeķler ĥafr itdürüp āteş ile ŧoldurdı, (21) ħandeķuñ ŧūli ķırķ źirāǾ ve Ǿarżı 

on iki źirāǾ idi dimişler. Ve ŧāyife-i naśārādan mecūsįlik ķabūl itmeyeni meśāĥif-i 

İncįl ile nāra ilķā idüp (22) cümlesin iĥrāķ eyledi.  

و لا نصاری و لالهم کتاب و کانوا  و روی سعید ابن جبیر عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه انّه قال ما هم یهود  
  1908مجوساً 

(23) Ve girü ĥażret-i ǾAlįden rivāyet olunur ki aśĥāb-ı Uħdūd kitāblarında 

benāt ve aħevātuñ nikāĥı ĥarām olunmış idi, bir gün melikleri sekrān olup (24) hem-

şįresine veyāħud duħterine cimāǾ eyledi. Ve sekri gitdikde nādim olup nefsine envāǾ-

ı levm eyledi, lākin şeyŧān nefsine vesvese virüp buña (25) Ǿilāc budur ki nāsa ħuŧbe 

oķuyup benāt ve aħevātıñ nikāĥı cevāzını beyān eyleyesin deyü fikr idüp bu zuǾm-i 

fāsid ile nāsı cemǾ idüp (26) Ĥaķ teǾālā nikāĥ-ı benāt ve aħevātı ĥelāl eyledi didikde 

cemāǾat maǾāźallāh deyüp ķabul itmediler. Pes ol ħabįŝ bunlara iķdām idüp elbette 

(27) ķabūl ve iķrār idiñiz veyāħud sizi iĥrāķ bi’n-nār iderim didi. ħalķ bunuñ teklįfin 

ķabūl itmeyüp ibā itdükleriçün ħandeķler ķazup ve āteş ile (28) māl-ā-māl idüp ķabūl 

ideni āzād ve ķabūl itmeyeni iĥrāķ bi’n-nār eyledi. Ve baǾżılar daħı naķl iderler ki 

Necrān-ı Yemen’de bir kimesne žāhir olup (29) ħalķı dįn-i ǾĮsā’ya daǾvet itmekle 

ekŝeri ķabūl idüp Zū-nüvās-ı yehūdį ħaber aldıķda Ǿasker çeküp üzerlerine vardı. Ve 

anları yehūdiyyet ile (30) āteş beyninde muħayyer ķılup tekrār yehūdį olanı āzād, 

rücūǾ itmeyeni iĥrāķ eyledi. BaǾżıları on iki biñ ve baǾżıları yetmiş biñ ādem (31) 

helāk eyledi dimişler. Ammā Tefsįr-i Yezdį dimekle maǾrūf Keşfü’l-estār nām 

tefsįrde ve ekŝer-i tefāsįrde masŧūrdur ki Müslim bin Ĥaccāc Śaĥįĥayn’dan (32) naķl 

olunup Hediye bin Ħālid Ĥammād bin Selme’den ol daħı Ŝābit Benānį’den ol daħı 

ǾAbdu’r-raĥmān bin Ebį Leylį’den ol daħı Śuheyb Rūmį (33) radiyallāhu Ǿanhdan ve 

anlar ĥażret-i Ĥabįb-i Ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemden rivāyet ider ki zamān-ı 

sābıķda büt-perest ve cādū-perver bir pādişāh (34) var idi. Ve anuñ bir üstād-ı sāĥiri 

ziyāde pįr olmaġla pādişāha ħaber gönderüp taǾlįm-i siĥr itmek içün bir ġulām-ı ķābil 

istedi. Pādişāh daħı (35) bir ķābil ġulām bulup sāĥir-i mezbūreden teǾallum-i siĥre 

gönderdi. Pes ġulām daħı bir gün sāĥir-i mezbūre varup teǾallum-i siĥr ider idi. (36) 

Bir gün reh-güźerde müvaĥĥid ve Ǿārif bir rāhibüñ śavmeǾasın görmekle rāhibüñ 

ĥużūrına varup mā-beynde muśāĥabet açılmaġla rāhib (37) ġulām-ı mezbūrda 

                                                
1908 Ali bin Ebi Talib’den rivayetle: onlar ne yahudi ne hristiyandılar, onların kitabı da yoktu mecusi 
idiler. 
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istiǾdād müşāhede idüp kelimāt-ı tevĥįd ve įmānı beyān eyledi. Pes ġulām sāĥire 

varup geldikce rāhibe daħı uġrayup (38) soĥbetinden müteǿeŝŝir olur idi. İttifāķā bir 

gün ġulām-ı mezbūr sāĥire giderken reh-güzerde bir efǾį-i Ǿažįm müşāhede eyledi ki 

ol yoldan kimesne (39) geçmeyüp efǾį-i mezbūr yolı baŧŧāl itmiş idi. Pes ġulām 

kendü kendüye ayıtdı “Bāŧıl ile ĥaķ beynini farķa bundan aǾlā mįzān olmaz.” İmdi 

(40) eger rāhib sāĥirden efđal ise ben bu efǾį-i Ǿažįmi helāk ideyim deyüp eline bir 

ŧaş aldı ve yüzin āsümāna ŧutup ( امر الّراهب احّب الی41اللّهم ان کان )من امر الّساحر فاقتل هذه الّدابة حتی  ك
1909یمشی النّاس  deyüp ŧaşı atdı. Ĥaķ tebāreke ve teǾālā ol ŧaşı efǾįye iśābet itdürüp [97b] 

(1) ol zaħmden helāk eyledi. Pes ġulām rāhibe gelüp iǾlām-ı ĥāl itdikde şād olup “Yā 

büneyye! Sen benden efđalsin ammā saña imtiĥānāt-ı ilāhiyyeden (2) envāǾ-ı belā ve 

āfāt ve eśnāf-ı şiddet ve miĥnet iśābet idecekdür, hemān śābir olasın ve ümįddür ki 

vaķt-i belā ve miĥnetde ol ķavm-i đāllįne (3) beni ħaber virmeyesin.” deyü vaśiyyet 

eyledi. Pes giderek ġulām meşhūr-ı cihāniyān olup her meclisde ġulāmuñ aĥvāli 

meźkūr olurdı ve eŧibbā (4) Ǿilācinda Ǿāciz olduķları marżā ġulāmuñ nažarında şifā 

bulup aǾmālar bįnā olurdı. Meger ol büt-perest pādişāhuñ nüdemāsından bir 

muķarrebi (5) aǾmā olmaġla ĥadden bįrūn envāǾ-ı tuĥaf ve hedāya ile ĥużūr-ı ġulāma 

gelüp “Eger baña daħı şifā ve çeşmüm bįnā olursa işbu getürdügüm emvāl-i ferāvān 

(6) senüñ olsun,” didi. Ġulām ayıtdı: “Ey faķįr! Şāfį ve kāfį ol ķādir ve ĥakįm ve 

ħabįr ve Ǿalįm olan vāĥid-i muŧlaķdur ve illā Ǿabd neye ķādirdür? İmdi (7) benüm 

māla iĥtiyācum ve Ĥaķ’dan ġayrıya ĥācet ü inķıyādum yoķdur. Eger sen daħı ħālıķ-ı 

semāvāt ve arżuñ vaĥdāniyyetine ve dįn-i ǾĮsā’nuñ ĥaķķıyyetine įmān (8) getürürseñ 

duǾā ķılayım bi-fażlillāh şifā bulup bįnā ve çeşm rūşenā olasın,” didi. Pes ol kimesne 

tevĥįd ve įmānı ķabūl idüp islām ile (9) müşerref olduķda ġulām der-gāh-ı Ķāđı’l-

ĥācāte teżarruǾ-ı tām idüp fi’l-ĥāl çeşmi rūşenā oldı. baǾdehu merd-i mezbūr envāǾ-ı 

ŧarab ve feraĥ ile (10) gidüp pādişāhuñ ĥużūrına vardı. Pādişāh daħı nedįminüñ çeşmi 

şifā bulduġuñ görüp sebeb-i şifā kimdür deyü suǿāl eyledi. (11) Ol kimesne daħı 

cevāb virüp şāfį olan ol müsebbibü’l-esbābdur ki cümle Ǿālemlerüñ ħālıķı ve benüm 

ve senüñ rabbisidür didi. Pes pādişāh (12) ol merd-i müǿmine Ǿiķāb-ı şedįd idüp 

bilāħare ġulāmı ħaber virdi. Pādişāh ġulāmı getürdüp “Yā ġulām siĥri bir dereceye 

iletmişsin ki (13) aǾmāları bįnā ķılursın, he mi?” didi. Ġulām-ı velį “Ķudret ve 

                                                
1909 Ey rabbim eğer rahibin yaptığı iş sana sihirbazın yaptığından daha hayırlı ise bu hayvanı öldür de 
insanlar yürüsün. 
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ķuvvet ve şifā ve raĥmet ve derdlülere devā ve śıĥĥat Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñdur, 

Ǿabd elinde (14) ne vardur?” deyü cevāb virdi. Pes ġulāma daħı eşedd-i Ǿaźāb ve 

envāǾ-ı Ǿiķāb olunup ħˇāh u nā-ħˇāh rāhibi iķrār itdirdiler. Pes rāhibi daħı (15) 

getürdüp bıçķı ile başından iki biçdiler ve ġulāmı daħı bir cebel-i şāmiħa iledüp ser-

nigūn atmaķ istediklerinde cebelde recfe ve zelzele žāhir olup (16) anuñla giden 

kāfirler Ǿumāmen helāk oldılar. Ġulām śaĥįĥ u śālim geldikde ol pādişāh-ı žālim 

ġulāmı bir keştį-ye süvār idüp deryāya atıñız deyü emr eylemekle (17) gemiye süvār 

olup deryānuñ Ǿamįķ olan maĥalline vardıķlarında deryā temevvüc eyleyüp ġulām ile 

kim gitdi ise cümlesi ġarķ olup ġulām śıĥĥat ile (18) ĥużūr-ı pādişāha geldi. Ol büt-

perest-i bį-dįn ziyāde ġażaba gelüp ġulām ayıtdı: “Eger sen benüm ķatlim ile ber-

murād olmaķ isterseñ bu şehrüñ (19) vażįǾ ve şerįf ve kibār ve śıġārı cemǾ olup 

baǾdehu beni cümlesinüñ ĥużūrunda ber-dār idüp benüm kendü ter-keşimden bir tįr 

çıķarup (20) ve benüm kemānıma gezleyüp “Bismillāhi rabbi’l-ġulām” deyü remy 

eyle tā ki ben şehįd olup murāduñ ĥāśıl ola” didi. Pes ġulāmuñ didügi gibi idüp (21) 

remy-i sihām itdikde sehm ġulāmuñ şaķāķasına iśābet eyleyüp ġulām elini ser-gūşına 

vażǾ idüp raĥmetullāha vāśıl oldı. Çünki (22) ħalķ-ı Ǿālem bu ĥāli müşāhede itdiler 

ekŝeri “āmentü bi-rabbi’l-ġulām” deyüp įmāna geldiler. Ol pādişāh-ı1910 bį-dįnüñ 

āteş-i ġażabı evc-i dimāġına peyveste (23) olup küfr u ŧuġyān ve temerrüd ve Ǿıśyānı 

ġāyet-i kemāle irüp Ǿažįm ħañdeķler ĥafr itdirüp dįn-i Ĥaķ’dan rücūǾ eylemeyen 

müǿminleri nāra iĥrāķ idüp (24) baǾdehu bir ŧıfl-ı şįr-ħˇāreyi māderi ile āteşe ilķā 

itdüklerinde aĥvāl neye müncerr olduġın kāşif-i esrār-ı ķayyūmį, ĥażret-i Celālüddįn-

i Rūmį (25) ķuddise sırrıhu’l-Ǿālį beyān buyurup ol münāsebet ile neler taĥķįķ 

eylemişdür semǾ-i cānuñ dūş ķıl, sen daħı ŧarįķ-ı Ĥaķ’da ŝābit-ķadem olup āteş-i 

Ǿışķda (26) yan yaķıl:  

 سنت بد کز شه آول بزآد [751-1]

Muķaddemā źikri sebķ iden cehūd pādişāhından ki sünnet-i seyyiǿe ŧoġdı 

yaǾnį fiǾl-i ķabįĥ žāhir oldı,  

 آین شه دیگر قدم بر وی نهاد [751-2] (27)

                                                
1910 Yazmada: bį-pādişāh.  
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Bu şāh-ı dįger daħı anuñ üzerine ķadem ķodı. YaǾnį şāh-ı sābıķ ne maķūle 

žulm u sitem eyledi ise bu daħı anuñ (28) iŝrine źāhib oldı. İmdi  من سّن سنًة حسنة فله ا جرها و
1911ا جر من عمل بها، و من سّن سنًة سيئةٌ فله جزاوها و جزاء من عمل بها  ĥadįŝ-i (29) şerįfinüñ feĥvā-yı laŧįfi 

üzre  

 هر که آو بنهاد ناخوش سنتی [752-1]

Her ol kimsene ki bir nā-ħoş sünnet vażǾ idüp bir bidǾat-ı se’iyye ve 

ķavānįn-i ķabįĥe (30) iĥdāŝ eyledi, 

 سوی آو نفرین رود هر ساعتی [752-2]

Her bir sāǾatde anuñ üzerine laǾnet ve nifrįn gider. Beyt:  

 نباید برسم بد ا یین نهاد
 که گویند لعنت بر ا ن کاین نهاد1912 (31)

 نیکوآن رفتند و سنتها بماند [753-1]

Muĥsinler bu Ǿālemden gitdi ve anlardan ħiśāl-i ĥasene ve efǾāl-i ĥamįde 

eŝer ķaldı 

 وز لئیمان ظلم و لعنتها بماند [753-2] (32)

Ve edānį ve žālim ve le’įm ve źemįmlerden āŝār-ı žulm ve žālimlere 

laǾnetler ķaldı, Ǿacabā ĥukūmet ve riyāset girdābına düşenler (33) bu naśįĥatden 

müteǿeŝŝir oldılar mı? 
İmdi kelām-ı Ĥaķķı semǾ-ı ķabūl ile istimāǾ eyleyen ehl-i inśāfa ve 

memālik-i İslāmiyyede olan selāŧįn ve ümerā (34) ve nevvāb u ĥākimlere naśįĥat-ı 

bį-ġareż budur ki zįr-i destiñizde olan ehl-i sūķa ve reǾāyāya žulm ve sitemden 

ictināb ve iĥtirāz idüp Ĥaķ sübĥānehu (35) ve teǾālānuñ baŧş-ı şedįdin tefekkür ve 

tedebbür eyleyesiz ve ħˇāb u ħayāl olan dünyā devleti içün cān u tenüñiz Ǿaźāb-ı 

elįme giriftār itmege nefsüñize (36) revā görmeyesiz ve muġāyir-i şerǾ-i mübįn-i 

                                                
1911 Kim iyi bir adet ortaya koyarsa ona onun sevabı ve onun yolundan gidenlerin sevabı vardır. Ve 
yine kim kötü bir sünnet-adet ortaya koyarsa ona onun cezası ve o yolsa onu takip edenlerin cezası 
vardır. 
1912 Halk bunun temelini atana lanet olsun diyecekleri için kötü geleneği başlatmamak lazım. 
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Muśŧafavį olan bidǾa-ı seyyiǿenüñ nāmını ķānūn-ı ķadįm tesmiye idüp bizden evvel 

gelen pādişāhlar (37) ve ĥākimler bu vechle ķānūn vażǾ itmiş deyü sitem-kār 

olanlaruñ sünnet-i se’iyyesine źāhib olmıyasın ve Ǿadl ve žulmüñ keyfiyyet ve 

māhiyyetin bilüp (38) baǾdehu aña göre kār ve Ǿamel idesin. Ve illā 1913العمل بلا علم ضلال  

feĥvāsınca ĥaķįķat-ı Ǿadl ve žulmü bilemyüp belki žulmi Ǿadl yirine Ǿadd itmeyesin 

(39) ve žulm-i śarįĥ olan ķavānįn-i nā-meşrūǾa irtikābına Ǿadl dirseñiz ĥayfā vü dırįġ 

ki bāŧıle ĥaķ diyenlerden olup bidǾat-ı mezbūrenüñ eger vāżıǾına (40) ve eger fāǾiline 

1914اََلا لَْعَنُة اللِّٰه َعَلى الظَّالِٖمينَ   mūcebince ilā yevmi’l-ķıyām nefrįn olunup āħiretde daħı Ǿaźāb-ı 

elįm olmaķ muķarrerdür, imdi ĥaķįķat üzre (41) Ǿadl aĥkām-ı şerǾiyye ve evāmir-i 

ilāhiyyedür ve māhiyyet-i žulm daħı ħilāf-ı şerǾ-i mübįn ve muġāyir-i evāmir-i 

Ħudāy rabbe’l-Ǿālemįn ve mübāyin-i sünen-i seyyide’l-mürselįn [98a] (1) ve rāy-ı 

güzįn-i ħulefā-yı rāşidįn ve ictihād-ı berįn-i e’imme-i müctehidįn olan her ne ise 

oldur. Pes lāyıķ olan budur ki ĥukkām ve meħālif-i sābıķa bir bidǾat (2) daħı itmiş ise 

sen cidd ü cehd idüp ħaşyyeten minallāh ve şefāǾaten Ǿan Resūlillāh vedāyiǾ-i 

ħālıķu’l-berāyā olan reǾāyā ve Ǿibādullāh üzerinden ol (3) bidǾat-i şūm ve cevr-i 

meyşūmı refǾ idüp 1915ل ساعة خير من عبادة ستين سنةعد  mažharı olup 1916نحن علی ما وجدنا علیه ابائنا  

diyenlerden ve daħı (4)   1917َوَما لِلظَّالِٖميَن ِمْن اَنَْصار  zümresinden olmıyasın. Ammā Ǿaceb 

ĥāletdür ki kelām-ı Ĥaķ budur ve emr u fermān şerįǾatindür dinilse baǾżı ĥukkām-ı 

cehele sen didügün (5) evvel zamānda imiş şimdi muķteżā-yı vaķt ve zamān budur 

deyü dįn u įmāndan ħurūc ider, ħaberleri yoķdur ki dünyā devleti dįn-i Muĥammedį 

ve şerǾ u sünen-i (6) Aĥmedį’nüñ sāyesidür. İmdi taśĥįĥ-i din ve te’yįd-i şerǾ-i mübįn 

itmedikce sāye-i dįn olan dünyā devleti daħı śıĥĥat bulmaz, meŝelā dįn-i mübįn 

ħayme-i devletüñ (7) Ǿimād-ı ķavį-bünyādı ve sünen-i Resūl-i emįn ŧanāb ve muǾįn-i 

ķıyāmıdur. Pes ŧanāblar yerinden çıķsa sütūn-ı ħayme daħı saķįm olur ve ħayme daħı 

bir cānibe meyl idüp (8) yıķılur, imdi ŧanāb-i sünen-i Resūl yerlü yerine vażǾ 

olunmayup ve sütūn-ı dįn müstaķįm olmadıķça ħayme-i devlet daħı rāst olmaz. Belki 

Ĥaķ teǾālā (9) dįn ü meźhebde muħālif bir ŧāyife-i bį-raĥm musallaŧ idüp Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālānuñ śıfat-ı ķahrı žuhūr itmekle ġurre olduķları binā-yı żaǾįf-i (10) 

devletleri zįr ü zeber olur.  

                                                
1913 Amelsiz ilim dalalettir. 
1914 Hud 11/18: “...Biliniz ki, Allah'ın lâneti zalimler üzerinedir.” 
1915 Bir saatlik adalet altmış senelik ibadetten hayırlıdır. 
1916 Biz babalarımızı üzerine bulduğumuz din üzereyiz. 
1917 Âl-i İmrân 3/192: “...Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.” 
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İmdi dįde-i baśįretüñ var ise güşāde ķılup dįnüñ ŧoġrulatmaġa ve icrā-yı 

şerǾ-i şerįfe saǾy ve kūşiş eyle. Dįn ve diyānetden (11) ħaberi olmıyan cāhilleri 

ĥākim maķāmına naśb itmeyüp Allaĥ’tan ķorķar ve reǾāyāya merĥamet ider ĥākimler 

bulup ĥukūmeti minnet ile ver. Ķanda (12) ķaldı ki ol saña minnet eyleye. Din güneşi 

ufuķ-ı ŧāliǾ-i Muĥammedį’den bürūz idüp źiyā’-i laŧįfi beyne’l-maġribi ve’l-maşrıķ 

Ǿālem ve Ǿālemiyānı ġarķ-ı envār-ı (13) hidāyet eyledi, pes sen şerįǾati ķoyup ķanķı 

dįne ve kimüñ āyįn ve ķānūnuna tābiǾ olursun? Naķįż ħod maķįsün Ǿaleyh olmaz 

dimişlerdür. “Bu bidǾat (14) ve žulmi ben įcād itmedüm benden evvel gelenler 

iħtiyār itmişler ben daħı böylece buldum neyleyem?” dimek saña cevāb olmaz ve 

nār-ı saǾįrden cānuñı ħalāś itmez. (15) İmdi nūr-ı įmān ve żiyā-yı įķāndan behre 

isterseñ Ǿadl u dāda saǾy ķıl zįrā cevr ü sitem ķalbi mužlim ve mükedder ķılup 

elǾıyāź billāh teǾālā (16) giderek dįn u įmāndan daħı dūr ider. Pes  َن لا َيرْحْم لاَ يُْرَحمْ م  

buyurulmışdur. Ve ĥażret-i Şeyħ ǾAŧŧār Ǿaleyhi raĥmetü’l-Ġaffār’uñ bu pend-i 

ĥaķķānįsin (17) gūş-ı cānla istimāǾ idüp mūcebi ile Ǿamele çalış. Nažm:  

 حق تو را از عدل پرسد عدل کن
غیر این خود نیست معنی در سخن   

دنیا جای توستگر تو داری عدل  (18)  
تخت سلطانی به زیر پای توست   

کنیورنه عمر خویش ضایع می  
کنیخویش را از خویش مانع می  

 جور مظلومان ز ظالم خود ستان (19)
غیر را محرم نکن در این هان   

 کار ا نست که به دین حق کنی
ظالم و مظلوم پیش خود کنی   

 گر تو این معنی به خود همره کنی (20)
شک قویگردد اسلام نبی بی   

 ورنه باشی میر نوروزی به دهر
 عاقبت ظلمت بگیرد شهر شهر
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 حق تعالی سرنگون اندازدت (21)
دانی که چون اندازدتخود چه می  

 رو تو راهی ساز از شرع نبی
 تا ببینی روز روشن در شبی

 رو تو اندر ملک تخم عدل کار (22)
 تا نگردی در دو عالم شرمسار

و ملک را ویران ز کسرو مکن ت  
 زا نکه باشد تیغ مسکینان نفس

 رو حذر از ا ه خلقان خدای (23)
 ورنه ا ویزند در نارت ز پای

 رو نظر کن در هزاران خاک شاه
 جمله رفتند در درون قعر چاه

 رو تو با ارباب دین همت بدار (24)
 زا نکه این دنیا نباشد پایدار

 رو تو پند من به معنی گوش کن
خویشتن در گوش کنهمچو درّی   

 هم تو پند من بجان خود نشان (25)
1918ها نشانتا دهندت خود به معنی  

                                                
1918 Hak sana adaletle ilgili soru soracak, adaleti gözet. Sözde adaleti gözetmekten başka mana yoktur. 
Adaletin varsa dünya senin yerindir ve padişahlık tahtı ayağının altındadır. Aksi takdirde ömrünü zayi 
ediyorsun ve kendin kendine mani oluyorsun. Mazlumları zalimlere karşı savun ve bunda kendinden 
başkasını mahrem etme. Asıl iş, Hak dininde yaptığın ve zalim ile mazlumu göz önünde tuttuğun 
zamandır. Sen bu manayı kendinde taşırsan, şüphesiz ki Peygamber’in din güçlenir. Yoksa, Nevruz 
Bayram’ında oynatılan kukla gibi olursun ve sonunda zulmün şehir şehir her tarafı istila eder. 
Sonrasında ise Hak seni tepe taklak eder, sana ne yapar kendin daha iyi biliyorsun. Sen git ve 
Peygamber’in şeriatından bir yol yap. Yap ki gece karanlığında yolun gündüz gibi aydın olsun. Sen git 
ve memleket işlerinde adalet tohumu serp ta ki iki dünyada yüzü kızarık olmayasın. Dikkat et 
memleketi birilerinden dolayı yıktırtmayasın; zira fakirlerin nefesi keskin kılıç gibi olur. Allah’ın 
kullarının ahını almaktan kendini sakın. Yoksa seni bacağından ateşe asarlar. Hele binlerce padişahın 
toprağına bir bak, hepsi kuyunun dibine düştüler. Git din erbabından himmet iste çünkü bu dünya 
böyle kalıcı olmaz. Git ve benim manada söylediğim nasihatı dinle ve bir inci gibi kulağına tak. Sen 
benim nasihatımı can kulağıyla dinle ta ki nasihatlarım sana manayı göstersinler. (Mazharülacâyib) 
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Neŝr: İmdi ġālib-i ĥāl budur ki atalar aśil azmaz dimişlerdür. YaǾnį şol (26) 

ĥākimlerüñ ki derūnunda nūr-ı įmān ve ħavf-ı Yezdān ola be-fażlillāh teǾālā andan 

efǾāl-i ķabįĥa žuhūr itmez ve bilmezlik ile ħilāf-ı merżā bir kārı (27) mürtekib olsa 

bį-ġareż kelām işidüp naśįĥat olunduķda cān u dilden ķabūl idüp min baǾd ol kār-ı 

bedden ferāġat ve kendü Ǿaybın suǿāl idüp (28) Ǿaybın ħaber virenlere şükrān ider ve 

kendüye Ǿaybın getüreni emvāl-i ferāvān ve tuĥaf ve hedāyā-yı bį-pāyān getürenden 

ħoş görür, bu śıfat ile muttaśıf (29) olan ĥükkām ve selāŧįnüñ Ǿāķıbetleri ħayr olup 

taĥte livāǿil-ĥamdde ve ĥażret-i ǾÖmeri’l-Fārūķ rađıyallāhu Ǿanh civārında ĥaşr olur 

ve bį-aśl u bed-kirdār (30) olup göñlünde nūr-ı įmān ve merĥamet olmayup kendüsin 

gören ferāǾine-meşrebler ve şeddāđ-ħilķatlerüñ meyl ü muĥabbeti cānib-i žulme olup 

ve ħoş-āmedden (31) ĥažž idüp ve Ǿaybın söyleyeni ve kelimāt-ı ĥaķ ile naśįĥat idüp 

žulmden menǾ eyleyen erbāb-ı ĥaķķı aśĥāb-ı Uħdūd müǿminleri iĥrāķ-ı nār itdügi 

gibi (32) ol daħı ġažab ve kibri āteşine yaķup ķanda fāsid var ise anları kendüye 

aǾvān ve enśār ve muśāĥib ve hem-esrār ider. Zįrā bed-sįretdür. (33) nitekim ĥażret-i 

Mevlānā buyururlar:  

 تا قیامت هر که جنس آ ن بدآن [754-1]

Tā ķıyāmete degin her kim ki ol bedlerüñ cinsi,  

   در وجود آ ید بود رویش بدآن [754-2]

Vücūda gele (34) anuñ meyl ü teveccühü anlara olur. Zįrā 1919الجنس الی الجنس یمیل  

denilmişdür. Ve her kes kendü aślına çeküp cinsine meyl itdügin meŝel-i maĥsūs ile 

bilmek isterseñ (35) nažar eyleyüp gör kim,  

 رگ رگ آست آین آ ب شیرین و آ ب شور [755-1]

Bu ŧatlu śu ve acı śu ŧamar ŧamardur, birbirine ķarışmaz. Gerçi śūretā iħtilāŧ 

iderse (36) maǾnā ve leźźetleri her ŧamaruñ başķadur.  

رود تا نفخ صور  در خلایق می [755-2]  

Ħalāyıķ içinde nefħ-i śūra dek böylece gider. YaǾnį mānend-i āb-ı şįrįn olan 

(37) aħlāķ-ı ĥamįde ve evśāf-ı cemįle ve ŧāǾat ve Ǿibādet ve dād u Ǿadālet ve Ǿilm u 

                                                
1919 Her şey kendi cinsine meyl eder. 
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ĥikmet ve Ǿışķ u muĥabbet ve źevķ u ĥālet ve tecrįd u vaĥdet (38) muĥsinlere naśįb 

olmışdur ve āb-ı şūr meŝābesinde olan aħlāķ-ı źemįme ve efǾāl-i seyyiǿe ve žulm u 

maǾśiyet ve cehl ü ġaflet ve Ǿucb u enāniyyet (39) ve kibr u naħvet ve ġurūr u ŝervet 

ve şirk u iŝneyniyyet ve sümǾa ve irā’et ve bunuñ emŝāli envāǾ-ı ķabāĥat ve şenāǾat 

bed-siriştlere virilmişdür. (40) İmdi ey nūr-ı dįde-i peder ve ciger-pāre-i māder!  

آ ب  نیکوآن رآ هست میرآث آز خوش [756-1]  

Muĥsinlere mįrāŝ āb-ı şįrįn ve māǿ-i leźįź ve meǾįndendur,  

  آ ن چه میرآث آست آ ورثنا آلکتاب [756-2] (41)

Ol ne mįrāŝdur, ا ورثنا الکتاب mįrāŝıdur. YaǾnį Ǿacabā ol mįrāŝ ne maķūle 

mįrāŝdur dirseñ Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā [98b] (1) Ǿibādından ıśŧıfā eyledügi 

ķullarına mįrāŝ virdügi kitāb-ı kerįm ve furķān-ı Ǿažįmdur ve mıśrāǾ-ı ŝānį sūre-i 

Fāŧır’da bu āyet-i kerįmeden muķtebesdür: (2)  ثُمَّ اَْوَرثَْنا الِْكَتاَب الَّٖذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا فَِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِسٖه
1920اللِّٰه ذٰلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكٖبيرُ َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيَراِت بِاِْذِن  YaǾnį baǾde ihlāki’l-ümem (3) biz iǾŧā’-

i kitāb eyledük şol Ǿibādımıza ki senüñ ümmetiñden biz anları güzįde ve ıśŧıfā 

eyledik ve bunlardan baǾżısı žālim li-nefsihi ve baǾżısı muķtaśid (4) ve baǾżısı sābiķ 

bi’l-ħayrātdur. Źikr olunan fıraķ-ı ŝelāŝede müfessirįn aķvāl-i keŝįre beyān buyurup 

ve Ĥasan Baśrį ķuddise sırruhu ve rađiyallāhu Ǿanh buyururlar ki (5)  الّسابق من رجحت
1921حسناته و المقتصد من استوت حسناته و سیئّاته والظّالم الذی یرجح سیئّاته علی حسناته  Ve İmām-ı CaǾfer-i Śādıķ 

rađıyallāhu Ǿanh (6) buyururlar ki fıraķ-ı müǿminįn üç fırķadur ve Ĥaķ tebāreke ve 

teǾālā üçüne daħı müǿmin tesmiye idüp bi’l-fażli ve’l-iĥsān “ِمْن ِعَباِدنَا” deyü nefsine 

mużāf ķıldı (7) ve daħı “اْصَطَفْيَنا” deyü buyurup her birinüñ muǾāmelātı birbirinden 

mütefāvite olduġına Ǿilm-i Ĥaķ muĥįŧ iken cümlesini aśfiyā ķılup baǾdehu āħar 

Ǿayetde (8) 1922َجنَّاُت َعْدن  َيْدُخلُونََها  buyurup küllįsini cennete duħūl ile dār-ı naǾįmde cemǾ 

eyledi. Pes bu luŧf ve iĥsānlar Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ maĥż fażl-ı Ǿažįm (9) ve 

                                                
1920 Fâtır 35/32: Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine) 
miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine 
onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. 
1921 Es-Sabık iyilikleri kötülüklerini geçen kimsedir, el-Muktasıd iyilik ve kötülükleri eşit gelendir. 
Zalim ise kötülükleri ağır basandır. 
1922 Ra’d 13/23: “Bu sonuç da Adn cennetleridir, … oraya girerler…” 
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kerem-i maĥżıdur. Ve Ķāđį Beyđāvį Tefsįr’inde  فمنهم ظالم لنفسه بالتقصیر فی العمل به و منهم مقتصد
1923( باذن الله بضّم التعلیم والارشاد الی العمل10یعمل به فی اغلب الاوقات و منهم سابق بالخیرات )  deyü masŧūrdur.  

BaǾdehu baǾżı ķįller daħı įrād idüp žālimden murād cāhil ve muķtaśidden 

murād (11) müteǾallim ve sābıķ ile murād buyurılan Ǿālimdur dimişler. Ve baǾżısı 

ĥadįŝ-i şerįfde ne vech-le taķsįm buyurulmış ise fıraķ-ı ŝelāŝeyi aña göre taķsįm (12) 

itmişler. Kemā ķāle Ǿaleyhisselām: 

( حساباً یسیًرا، وا ّما 13یحاسبون ) كیرزقون بغیر حساب، وا ّما الذین اقتصدوا فاولئیدخلون الجنّة و  كئلا و ّما الذین سبقوا فا  
 1924ّقاهم الله برحمة . صدق حبیب اللهیحسبون فی طول المحشر ثم یتل كالذین ظلموا فا ولئ

Ve baǾżılar daħı “feminhüm” żamįri Ǿibāddan (14) baǾż olan küffāra rāciǾ 

olmaķ üzre žālimden murād küffārdur dimişler ve bāǾiŝ-i taķdįm žālimlerde keŝret 

olduġına bināǿendur. Zįrā žulm cehl maǾnāsınadur (15) ve rükūn ile’l-hevā ise cibillį 

olup iķtiśād ve sebķ-ı Ǿārıżįlerdür. Felihāźā Ĥaķ teǾālā celle celāluhu  ُٰذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكٖبير 
deyüp tevrįŝ (16) veyāħud ıśŧıfā veyāħud sebaķa işāret buyurulmışdur. Ammā ey 

müstekşif-i esrār-ı rabbāniyye ve müsteftiĥ-i estār-ı maǾānį-i buŧūn-ı Ķurǿāniyye, 

ġavvāś-ı deryā-yı (17) envār-ı nikāt-ı kelām-ı sübĥāniyye, Şeyħ Necmüddįn-i Dāye 

bu āyet-i kerįmenüñ teǿvįlinde ķuş dilin söyleyüp cānlar fedā olacaķ naġemāt iderler. 

(18) İmdi gūş-ı hūşuñ dūş ķıl ki ne buyurmışlardur. Ķāle ķuddise sırruhu:  

اخبرالله تعالی عن احوال اهل السعادة و اعمال اهل الشقاوة بقو له )19( ثُمَّ اَوْ َرثْنَا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا یشیر 
( و ذلك قبل خلقهم لانّه قال علّم القرا ن خلق الانسان ای 20ایراثهم الکتاب حیث علّمهم القرا ن بلاواسطة کما قال الرّحمن علّم القرا ن )

( خلق الانسان علّمه البیان و هذاالنّوع من الارث 21خلقهم و علّمهم البیان کما قال )علّمهم القرا ن و تلاهم و هذا لسان الطّیور ثّم 
  1925( ثلث مرا ت.22مخصوص بهذالامة لانّه فی الخبر لما نزلت هذه الایه قال الّسلام اّمتی و رّب الکعبة )

İmdi maǾlūm ola ki, bu āyet-i kerįmede “kitāb” lafž-ı mįrāŝ ile meźkūr oldı. 

Zįrā mįrāŝ Ǿalā vech-i maħśūśin śıĥĥat-ı neseb (23) ve sıĥĥat-ı sebebi muķteżįdur. 

Pes şol kimesnede ki sebeb ve nesebden birisi olmıya aña mįrāŝdan naśįb yoķdur, pes 

                                                
1923 Onlardan kimisi amelde kusur etmek suretiyle kendine zulm eder, kimisi muktesit olan vardır 
çoğu zaman ilmiyle amel eder. Yine bir kısmı ise hayırda öne geçenlerdir ki onlar talim ve irşadı 
amelle birleştirirler. 
1924 Öncüler Cennet’e girecek ve hesapsızca rızıklandırılacak kişilerdir. Orta halli olanlar kolay hesaba 
çekilecekler. Zulmedenler ise mahşerin uzun müddeti boyunca hesaba çekilecekler. Sonra Allah onları 
rahmet ile karşılayacak. Allah’ın Habîbi (sav) doğru söyledi. 
1925 Allah ehli saadetin hallerini ve ehli şekavetin amellerini haber vererek şöyle demiştir: sonra kitaba 
kullarımızdan seçtiklerimizi mirasçı kıldık. Burada onlara Kuranı vasıtasız şekilde öğretmesine işaret 
vardır. “er-Rahman, allemel Kuran” ayeti buna işarettir. Bu onlar yaratılmadan öncedir. Zira o Kur’anı 
öğretti ifadesinden sonra insanı yarattı demektedir. Yani onlara kuranı öğretti ve okudu, bu kuşların 
dilidir. Sonra da onları yarattı ve onlara beyanı öğretti : insanı yarattı ve ona beyanı öğretti ayeti buna 
işarettir. Bu çeşit bir mirasçılık bu ümmete hastır. Zira rivayete göre bu ayet inince efendimiz üç kez 
es-Selam ümmetim Kabe’nin rabbine yemin olsun dedi. 
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ķavl-i kerįm-i sübĥānįde buyurılan (24) sebeb-i verāŝet-i kitāb Ǿabdüñ Ĥaķķ’a iŧāǾati 

ve neseb daħı ol kerįm ve raĥįm Allāh’uñ fażl u raĥmetidür. Ve ehl-i cennet ise 

aśĥāb-ı ŧāǾātdur, (25) kemā ķāle teǾālā:  َ1926اُولٰئَِك ُهُم الَْوارِثُوَن اَلَّٖذيَن َيرِثُوَن الِْفرَْدْوس . İmdi vāriŝ-i cennet 

muŧįǾler olup ve aśl-ı verāŝetleri beynehüm ve beynallāh (26) olan sebebiyyet-i 

mübāyiǾalarıdur ki Ĥaķ tebāreke ve teǾālā ve teķaddes źātehü’l-aǾlā  اِنَّ اللَّٰه اْشَترٰى ِمَن الُْمْؤِمٖنيَن
1927اَنُْفَسُهْم َواَْمَوالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ   (27) deyü ol mübāyaǾadan ħaber virmişdür. Pes bu beyǾ u 

şirāda bulunan şol müǿminįn-i müvaĥĥidįndür ki mālları ve nefsleriyle iŧāǾat-ı Ĥaķ 

idüp (28) Allāh sübĥānehu ve teǾālā daħı anları aǾmāl-i ĥaseneleri sebebi ile cennete 

dāħil eyledi. Ve ehl-i fażl ehlullāhdur ki Ĥaķ teǾālā anları Ǿışķ u muĥabbet (29) ve 

maǾrifet ve ķurbetine vāriŝ ķıldı, kemā ķāle teǾālā: یحبّهم و یحبّونه ilā ķavlihi:  ٰذلَِك فَْضُل اللِّٰه يُْؤٖتيِه
1928َمْن َيَشاءُ   İmdi verāŝet neseb (30) ve sebeb ile oldıysa sebeb cins-i vāĥid oldı. Meŝelā 

zevciyyet gibi ki ikisi daħı śāĥib-i farżlardur. Ve min ĥayŝü’l-uśūli ve’l-fürūǾ (31) 

sebeb daħı iki cins oldı, meŝelā uśūl ābā ve ümmehātdur ve fürūǾuñ daħı küllįsi 

uśūlden tevellüd eyledi. Evlād ve iħvet ve aħevāt (32) ve anlaruñ evlādı ve aǾmām ve 

evlād-ı aǾmām gibi ve vereŝe daħı yā śāĥib-i farżdur veyāħud Ǿaśebedür. Pes 

mecmūǾ-ı vereŝe eśnāf-ı ŝelāŝe olup (33) birisi śāĥibü’l-farż bi’s-sebeb ve birisi 

śāĥibü’l-farż bi’n-neseb ve birisi daħı śāĥibu’l-bāķįdur ki anlar Ǿaśebedür. İmdi 

keźālik bu āyet-i (34) kerįmede daħı vereŝe-i kitāb üç śınf olmışdur. Kemā ķāle 

teǾālā:  َُوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيَراِت بِاِْذِن اللِّٰه ٰذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكٖبير Pes, (35) Şeyħ Necmüddįn buyururlar ki bu 

maĥalde ikiden ħālį degüldür: Yā budur ki eśnāf-ı ŝelāŝenüñ efđali źikrde teķaddüm 

eyleyendür ki Ĥaķ celle ve Ǿalā لٌِم لَِنْفِسهَظا  (36) deyü anı taķdįm bi’ź-źikr buyurmışdur. 

Ammā kej-fehm olmayasın ki žālimden murād sen bildügün žālim degüldür, inşāllāh 

teǾālā anlaruñ murād buyurduġı (37) žālim ne maǾnādur maǾlūmuñ olur. Veyāħud 

efđaliyyet źikri teǿħįr olunan sābıķ bi’l-ħayrātdadur ammā sebeb-i taķdįm-i žālim 

budur ki zįrā žālim (38) fi’l-bidāye ve’l-vasaŧ ve’n-nihāye lillāh ve fillāh ve billāh 

nefsine žulm itmişdür ammā bidāyetde olan žulmı budur ki semāvāt ve arż ve cibāl 

(39) ehālįsine Ĥaķ celle ve Ǿulā ĥaml-i emāneti Ǿarż eyledikde anlar ibā eylediler ve 

                                                
1926 Mü’minûn 23/10-11: İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis 
olurlar… 
1927 Tevbe 9/111: “Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet 
karşılığında satın almıştır…” 
1928 Cuma 62/4: “İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir…” 
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insān ķabūl eyledi. Kemā ķāle teǾālā: 1929فَاََبْيَن اَْن َيْحِمْلَنَها َواَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلِانَْساُن اِنَُّه َكاَن َظلُوًما َجُهوًلا  

Zįrā insān vażǾ-ı emānet-i ķadįmeyi ġayr mevżiǾine taĥmįl ķaśd itdügiçün nefsine 

žulm eyledi ve ol şol (41) muĥmil insāniyyetdür ki şānında 1930َوُخلَِق اْلِانَْساُن َضٖعيًفا  

buyurulmışdur. Felihāźā ķadem-i ādem ŝiķl-i emānetden laġzįde olduķda  َربََّنا َظَلْمنَا
1931اَنُْفَسَنا  [99a] (1) maǾźeretiyle dergāh-ı Ķāđįyü’l-ĥācāte münācāt idüp ve āb-ı dįde-i 

remed-dįdesi mānend-i Dicle ve Furāt cereyān ve feżā-yı vasįǾ-ı sįnesinde (2) cemǾ 

olan seyl-i revān mecmeǾu’l-baĥreyn-i bį-pāyān olup emānet-i celįle ve ĥaml-i 

ŝeķįlüñ verzişi ile “Nefsime žulm eyledüm yā rabbį!” deyü taķśįrātına iķrār (3) ve 

mes’elet-i maġfiret-i Settār eyledi. Pes Ĥaķ tebāreke ve teǾālā daħı maǾźeretin ķabūl 

ve tevbesini icābete vüśūl müyesser idüp deryā-yı raĥmet (4) ve baĥr-i maġfiretine 

ġarķ itmekle 1932ثُمَّ اْجَتٰبیُه َربُُّه فََتاَب َعَلْيِه َوَهٰدى  deyü zelle-i ķademi miķdārı ādeme istiĥķāķan-leh 

luŧf u Ǿināyet ve tevfįķ u hidāyet (5) buyurdı. Zįrā ki ādem daħı semāvāt ve arż ve 

cibāl ve ehālįsi gibi emānet-i maǾrūżayı kendüye taĥmįlde ibā eylese emānet-i 

mezbūre bāķıye ve ġayr-ı maĥmūle (6) ķalup ve Ǿarż-ı emānetüñ ĥamli žāhir olmazdı 

ve ādem ĥāmil-i emānet olmasa Ǿarż-ı ĥaml-i emānet Ǿabeŝ olurdı. Cenāb-ı ķuds-i 

ilāhįden ise vuķūǾ-ı fiǾl-i Ǿabeŝ (7) muĥāl olmaġla Ādem Ǿaleyhisselām ol źāt-ı 

muķaddesden Ǿarż olunan emānet Ǿabeŝ olmaduġun tefaŧŧun idüp tāriken li-ĥużūžih 

ve rāġıben li-ĥuķūķih rabbe (8) emānet-i maǾrūżayı nefsine taĥmįl itmekle žālim li-

nefsihi olup maħlūķāt-ı sāyire riǾāyeten li-ĥužūži enfüsehüm bār-ı emānetden gürįzān 

oldılar pes insān (9) li-ĥuķūķi’l-ĥaķ nefsine žulm itdiyse lā-cerem ħālıķ ve 

perverdigār-ı Ǿālem ber-mūceb-i 1933 َْمَنا َبٖنى اَٰدم  insānı melāyike üzerine taķdįm idüp َولََقْد َكرَّ

(10) melāyikeye Ādem içün secde-i taǾžįm emr eyledi. Zįrā ki Ādem įŝāren li-rabbihi 

nefsine žulmi revā gördü, pes bu taķdįr ve teǿvįl üzerine žālim evlā bi’t-taķdįm (11) 

idügi ŝābit ve žāhir oldı ve ammā insānuñ nefsine fi’l-vasaŧ olan žulmi dünyādān 

iǾrāż itdügidür ve zįnet-i muzaħrefāt-ı dünyāyı Ǿalā ħilāfi (12) ŧabǾihi terk idüp ve 

hevā-yı nefs ve ĥuŧām-ı dünyā ve şehevāt-ı ĥayvāniyye ve leźźāt-ı behįmiyye ve 

bilcümle me’lūfāt-ı insāniyyeden nefsini nehy idüp (13) Ǿibādāt ve ŧāǾāta teklįf ve 

mücāhedāt ve riyāżet ile tezkiye ve evŧān ve evŧārı terk ve ferāġat ve iħvān ve 

                                                
1929 Ahzâb 33/72: Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek 
istemediler, ondan çekindiler… 
1930 Nisa 4/28: “...Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” 
1931 A’raf 7/23: “...Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik…” 
1932 Tâ-Hâ 20/122: Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. 
1933 İsrâ 17/70: Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık… 
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iħdānından müfāraķat ve ehālį (14) ve büldānından muhāceret eyleyüp ve Ǿinde 

nüzūli’l-ķażā śabr bi’l-belā ve beźli’r-rūĥ fį muĥārebetü’l-aǾdā, elĥāśıl bunuñ emŝāli 

her miĥen ve belvā (15) erbāb-ı irādet ve aśĥāb-ı hidāyete muǾālece-i ıślāĥ-ı nefs 

olan meǾācįn ve eşribe-i rūĥ-efzādandur fe-ammā insānuñ nefsine fi’n-nihāye olan 

žulmi (16) nefsüñ śıfātını śıfāt-ı rūĥda ifnā, baǾdehu źāt-ı nefsi daħı źāt-ı rūĥda 

ifnāya saǾy idüp baǾd ez ān nāsūtiyye-i insāniyyeyi lāhūtiyyeyi (17) rabbāniyyede 

ifnā itdügidür, pes  ِ1934يًَّة فَاْدُخٖلى ٖفى ِعبَاٖدی َواْدُخٖلى َجنَّٖتیَيا اَيَّتَُها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة اِْرِجٖعى اِلٰى َربِِّك َراِضيًَة َمْرض  ķavl-i 

şerįfinüñ daħı mefhūm-ı münįfi (18) bu maǾnā-yı laŧįfe işāretdür. Āh kim Hüseyn bin 

Manśūri’l-Ĥallāc mertebe-i seniyye-i mezbūreye Ǿurūc itmekle dergāh-ı Ķāđįye’l-

ĥācāte münācāt idüp (19) ارحم علی من سعی فی  كفیحّق ناسوتیّتی علی لاهوتیّت كناسوتیتی فی لاهوتیت الهی افنیت
1935قتلی   

Ve daħı 1936اقتلونی یا ثقاتی اّن فی قتلی حیوتی  dirdi. (20) Pes ĥālet-i mezbūre nefse olan 

žulmüñ ġāyeti olmaġla Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā śįġa-i mübālaġa ile źikr idüp  اِنَُّه َكاَن
1937َظلُوًما َجُهولًا  deyü buyurdı. (21) Pes ber-muķteżā-yı maǾānį-i mezbūre ve ber-feĥvā-yı 

ĥaķāyıķ-ı meźkūre defǾ-i şubehāt olup žālim li-nefsihi evlā bi’t-taķdįm olmasınuñ 

sebebi mübeyyen oldı. (22) Āh āh ey Ǿışķ-ı aĥadiyyetden āgāh olan sālik-i rāh! 

Ruzbehān-ı Baķlį ķuddise sırruhu’l-Ǿālį daħı žulm-i mezbūrdan ħaber virüp dirler ki 

keźālik şol kimesne ki (23) Ǿinde’l-ħalķ men ġalebethü’l-mevācįd sırr-ı esrārı ižhār 

eylese bu žālimlerüñ zümresinden olur ve keźālik şol Ǿāşıķ-ı vālih ki kemāl-i sekri 

olmaġla cādde-i (24) ķıdem-i maǾrifetini iħrāc eylese ĥadd-i temkįnden tecāvüz 

itdügiçün žālim olur. Ve keźālik şol mütevaĥĥid ki Ǿışķ-ı ezel ġalebe itmekle Ǿayn-ı 

ezel olmaķ murād eylese žālim (25) olur. Ve اّی ظالم اعظم من الحادث الذی یدّعی الانانیّه علی نعوت
1938کان معذوراً من جهة السکر والولهوا ن  ،دوثیّةالح  ve keźālik şol mecźūb-ı (26) sālik ki ulūhiyyetde 

olan seyrden maķām-ı leźźet-i müşāhedede tevaķķuf eylese žālim li-nefsihi olur ve 

keźālik şol muĥibb ki andan anuñla muĥtecib olup (27) ĥicāb-ı mezbūr mekr-i ezel 

idügün bilmeye žālim olur. Ve keżālike rāĥat müşāhede içün Ĥaķķ’a muĥabbet 

eyleyen ve kerāmāt ve āyāt ve derecāt-i rāfiǾāt ŧaleb eyleyen (28) ve beķā üzerine 

                                                
1934 Fecr 89/27-30: (Allah, şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!" "Sen O'ndan razı, O da senden 
razı olarak Rabbine dön!" "(İyi) kullarımın arasına gir." "Cennetime gir." 
1935 Ey ilahım, nasutiyetimi lahutiyyetinde yok ettin benim nasutiyetim senin lahutiyetine haktır. Beni 
öldürmeye çalışanlara sen merhamet et. 
1936 Öldürün beni zira ölümümde hayat vardır. 
1937 Ahzâb 33/72: “...Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” 
1938 Sonradan yaratıldığı halde, o sonradan yaratılmış sıfatlarında benlik iddia edenden daha zalim var 
mıdır. Sarhoşluğu ve aklının başından gimesi sebebiyle mazur olsa da. 
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fenā iħtiyār eyleyen daħı źikr olunan žālim li-nefsihi zümresindendür. İmdi ey Ǿāşıķ-ı 

sübĥānį ve ŧālib-i ŧarįķ-ı rabbānį! Žālim li-nefsihi üzerine (29) sābıķ bi’l-ħayrāt 

olanuñ efđaliyyetine daħı delįl budur ki sebķat-i sābıķda daħı bidāyet ve vasaŧ ve 

nihāyet olup merātib-i ŝelāŝede daħı sābıķuñ (30) žālim üzerine teķaddumı vardur. 

Ve ammā sebķat fi’l-bidāye: sābıķ içün Ǿināyet-i ezeliyye sebķat itdügidür. Ke-

ķavlihi teǾālā: 1939اِنَّ الَّٖذيَن َسَبَقْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسنٰى  (31) yaǾnį fi’l-ezel ķable ħalķihim, ammā 

sebķat fi’l-vasaŧ: sābıķ Ǿademden vücūda ħurūc itmekde sebķat ve Rūĥ-ı 

Muĥammedį Ǿaleyhisselāma ittibāǾ itdügidür, zįrā (32) Ǿademden vücūda ħurūc iden 

rūĥ-ı evvel rūĥ-ı Aĥmedįdür ve Ǿināyet-i sābıķa-i ilāhiyye mežāhiri olan rūĥ-ı 

Resūlullāha tebaǾiyyet idenlerdür. Fe-ammā sebķat (33) fi’n-nihāye, Ǿalā ķademi’l-

ħayrāt ĥażrete rücūǾ ve maǾāric-i iǾtilā-yı evcāt-ı derecāta Ǿurūcda sābıķ içün sebķat 

olduġıdur. Kemā ķāle teǾālā: ( َسابٌِق بِالَْخْيَراتِ 34َوِمْنُهْم )  ve ħayrāt-ı mezbūre şaŧreyne 

münķasımdur: şaŧr-ı evvel, kesb bi-taķdįmi’l-ħayrāt Ǿabdden mürekkebdür ve şaŧr-i 

ŝānį tevātür-i ceźebāt ile Ĥaķ sübĥānehu (35) ve teǾālānuñ Ǿibādına Ǿināyet eyledügi 

kemāl-i fażl ve iĥsānıdur ki Ǿabd münceźib-i ceźebāt-ı ilāhiyye ile seyr billāh idüp 

egerçi mesbūķun bi’ź-źikr ise daħı (36) muķteśıdı ve žālim li-nefsihiyi sebķat ider. 

Nitekim ķāfile-sālār-ı enbiyā, ĥażret-i resūl-i kibriyā Ǿaleyhi min śalevāti’l-evfā 

teblįġ-ı risālet içün āħir (37) zamānda ħurūc ile mesbūķ olup ve leyle-i miǾrācda bi’r-

rücūǾ ile’l-ĥażreti’l-aĥadiyyet cemįǾ-i enbiyā ve rusüle sebķat eyledi ve kendü 

ĥālinden ve sebķde (38) peyrevi olan ümmetinüñ fażįletinden ħaber virüp  نحن الاخرون
1940السابقون  deyü buyurdı. YaǾnį “Ǿālem-i śūrete bürūz cihetinden āħirūn ve Ǿālem-i 

ĥaķįķate (39) vüśūl cihetinden sābıķūn olduķ.” dimekdür. Ammā eger bir sāyilüñ 

ħāŧırası olup “Efđaliyyet ħod žālim ve sābıķ ŧarafeyninden bir ŧarafda vāķiǾ olur (40) 

ve şimdiye degin taķrįr olunan taĥķįķāt ħod efđaliyyeti ŧarefeynde iŝbāt eyledi, pes 

tevcįh-i mezbūr ne vech-le muvāfıķ olur?” deyü suǿāl iderse (41) Necmüddįn-i Dāye 

buyururlar ki buña cevāb-i bā-śavāb budur ki “TeǾaddüd Ǿālem-i iŝneyniyyetde olur 

ki iŝneyniyyet Ǿālem-i ķāldedür ammā žālim li-nefsihi ile [99b] (1) sābıķun bi’l-

ħayrātuñ maśįr ve meǿvāsı Ǿālem-i vaĥdetde olsa iŝneyniyyet mürtefiǾ olup ve vaĥdet 

bāķıye olur.” Pes beyne’ž-žālim ve’s-sābıķ ne farķ olur zįrā (2) ĥaml-i emānetde 

žālim içün Ǿināyet-i ezeliyye sebķat idüp ve sābıķ içün daħı seyr billāh ile ġayra sebķ 

                                                
1939 Enbiyâ 21/101: Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükâfat hazırlanmış olanlar… 
1940 Biz sonra gelmiş öncüleriz. 
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itmekde Ǿināyet-i ceźebāt-ı Ĥaķ sebķ eyleyüp (3) nefsi üzerine vāķiǾ olan ĥaml-i 

emānetde idrāk-ı žulm eyledi. İmdi bu taĥķįķuñ vefķınce žālim sābıķ ve sabıķ 

žālimdür. Kemā ķįle:  

( 5) فَا ِذا اَبَصرتَني اَبَصرتَهُ   
ا ِذا اَبَصرتَُه اَبَصرتَنا 1941َو   

felihāźā Ĥaķ celle ve Ǿalā ism-i sābıķı mükerreren źikr idüp  َبُون ابُِقوَن اُولٰئَِك الُْمَقرَّ ابُِقوَن السَّ 1942َوالسَّ  

deyü buyurdı. Zįrā insān-ı sābıķ (5) iki ķısmdur, bir ķısmı eger tevellüd ve eger 

maǾāş ve eger vefātı sābıķen olan muķarrebūndur ve bir ķısmı daħı sābıķen tevellüd 

ve žālimen maǾįşet idüp lākin (6) Ǿināyet-i Ĥaķķ’la sābıķ olduġı ĥālde vefāt 

eyleyendür. İmdi Ǿalā kilā’e’t-taķdįreyn ikisi daħı sābıķ olup 1943عاشوا سابقین و ماتوا سابقین  (7) 

deyü vaśf olunan muĥsinlerdür ki žālim tesmiyesi bunlara Ǿāriyet vāķiǾ olmışdur. Fe-

ammā ümmet-i Muĥammed’den žālimen mütevellid ve žālimen müteǾayyiş ve 

žālimen müteveffā (8) olanlar şol erbāb-ı kebāyirdür ki anlaruñ ĥaķķında śāĥibu’l-

luŧfi ve’l-kerem, şefįǾü’l-ümem, ĥażret-i faħr-i Ǿālem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem 

1944( من امتي9شفاعتي لاهل الكبائر )  deyü buyurmışdur. Ve Ǿalā hāźe’t-taķdįr müķteśıd anlardur 

ki tövbe üzerine ħatm ola ve sābıķ oldur ki maǾāş ve vefātı ŧāǾat üzerine ola. (10) Ve 

taķsįm-i mezbūr lisān-ı ehl-i žāhirdür ammā erbāb-ı ĥaķįķat lisānında žālim sālikdür 

ve muķteśıd sālik-i mecźūbdur. Ve sābıķ mecźūb-ı sālikdür zįrā (11) sālik müteķarrib 

ve mecźūb muķarreb ve mecźūb-i sālik kemālāt-ı ķurbda müstehlek olup nefsinden 

fānį ve rabbisi ile bāķįdür. Ve Şeyħ Ruzbehān-ı Baķlį (12) buyururlar ki muķtaśid 

oldur ki Ĥaķķ’ı Ĥaķķ-la Ǿārif olup ħalķı da ħalķda ķılup ĥudūd-ı Ǿubūdiyyetden 

Ǿālem-i rubūbiyyete tecāvüz itmeye ve aĥvāl ve efǾāl (13) ve cümle aķvāli ve sekri 

ve śaĥvi ve fenā ve beķāsı müsāvį ola ve sābıķ daħı oldur ki cemįǾ-i aĥvālde 

müstaķįm olup śaĥvi sekrinden ekŝer ve beķāsı (14) fenāsından aķvā ola. Pes erbāb-ı 

ıśŧıfā ve aśĥāb-ı velāyete sābıķun fi’l-ezel bi’t-taķdįm olan sābıķ-ı mezbūrdur. Ve 

baǾżılar mürįde žālim ve muĥibbe (15) muķteśıd ve Ǿārife sābıķ dimişler. İmdi żamįr-

i münįre ħafį olmıya ki įrāŝda ve ıśŧıfāda ve duħūl-i cennetde žālim maǾa’s-sābıķ 

olduġı Ĥaķ sübĥānehu (16) ve teǾālānuñ fażl-ı Ǿažįm ve daķāyiķ-ı ĥikemindendür ki 

                                                
1941 Beni görürsen onu görürsün. Onu görürsen bizi görürsün. 
1942 Vâkıa 56/10-11: (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar 
(Allah'a) yaklaştırılmış kimselerdir. 
1943 Sabıklardan olarak yaşayıp öyle öldüler. 
1944 Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahiplerinedir. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 10, nr. 1557) 
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fi hāźihi’l-maǾraż  َُذٰلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكبِير buyurup ĥikmet-i ħafiyyesine işāret itmişdür, zįrā 

žālimüñ ĥaķķında olan (17) fażl-ı kebįr Kerįm ve Raĥįm Allāh žālim li-nefsihi olan 

Ǿibādını fażl u maķāmda maǾa’s-sābıķ cemǾ itmesidür. Nitekim žālimi źikrde 

maǾa’s-sābıķ cemǾ eyledügi gibi. (18) Ve fażl-ı kebįrden biri daħı budur ki   َجنَّاُت َعْدن
1945َيْدُخلُونََها  deyü buyurdı. Zįrā duħūl-i cennet istiĥķāķ ile olmayup belki maĥż fażl-ı Ĥaķ 

iledür. (19) Pes: و لیس فی الفضل تمیّز فیما یتعلّق بالنّعمة دون ما یتعلّق بالمنعم لاّن فی الخیرات من اهل الجنتة من یری الله فی
( فهو مقام ظالم و منهم من یراه فی کّل یوم  مّرًة و هو مقام المقتصد و منهم من هو غیر محجوب 20کّل جمعة بمقدار ایّام الّدنیا مرّة )

1946عنه لحظة و هو مقام الّسابق.  İmdi ey Ǿāşıķ! Çün ki (21) bu devlet-i Ǿužmā ve saǾādet-i kübrā 

ki ümmet-i Muĥammed’e virilmişdür ümem-i sābıķadan birisine müyesser 

olmamışdur, felihāźā ĥażret-i Mevlānā ķaddasallāhu sırruhu buyururlar ki,  

 شد نیاز طالبان گر بنگری [757-1] (22)

Eger fikr ve nažar iderseñ eger murįd ve eger muĥibb ve eger Ǿārif elĥāśıl 

cümle ŧāliblerüñ niyāzı,  

   ها آز گوهر پیغمبری  شعله [757-2]

(23) Cevher-i nübüvvetüñ şuǾleleridür. YaǾnį ŧāliblerde sūz-ı Ǿışķ ve āteş-i 

şevķ gevher-i nūr-ı Muĥammedį’nüñ şuǾle ve pertevidür, pes žāhir ve bāhirdür ki,  

ها با گوهرآن گردآن بود  شعله [758-1]  

(24) ŞuǾleler gevherler ile gerdān olur, yaǾnį şuǾle ve pertev ferǾ ve gevher 

aśl olduġı gibi ķulūb-ı ŧāhirāt-ı Ǿāşıķānda nūr-ı įmān ve şuǾle-i āteş-i (25) ceźbe-i 

raĥmān daħı gevher-i risāletüñ ferǾi olmaġla şuǾle gevhere tābiǾ olduġı gibi bunlaruñ 

daħı ĥarekāt ve sekenātı tābiǾ-i cevher-i nūr-ı Muĥammedįdur. Görmez misin,  

 شعله آ ن جانب رود هم کان بود [758-2] (26)

ŞuǾleler ķanķı maǾdenüñ cevherinden ise ol cānibe gider, pes Ǿāşıķlar daħı 

maǾden-i nūr-ı cevher-i Muĥammedį cānibine (27) gidüp maĥāżır-ı ķuds ve mecālis-i 

ünsde enįs ve maĥrem-i enbiyā ve celįs ve hem-dem-i aśfiyā olur. Zįrā ki,  

                                                
1945 Ra’d 13/23: “Bu sonuç da Adn cennetleridir, … oraya girerler…” 
1946 Nimeti verenden ayrı olarak nimetle alakalı ayrımda bir fazilet yoktur. Zira cennet ehlinden olan 
hayırlı kimselerden Allahı her Cuma günü dünyadaki tüm günler kadar tek seferde görenler vardır. Bu 
zalim makamıdır. Onu her gün görenler vardır ki bu da muktesit makamıdır. Onlardan bir kısmı ise 
ondan bir an bile ayrılmaz ki o da sabıklardandır. 
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دود  نور روزن گرد خانه می [759-1]  

Nūr-ı revzen (28) eŧrāf-ı ħāneye yeler,  

رود  ز آ نکه خور برجی به برجی می [759-2]  

Aña bināǿen ki āfitāb bir burcdan bir burca gider. YaǾnį revzenden derūn-ı 

ħāneye ifāża olunan (29) nūr-ı āfitāb ĥareket eyledikçe derūn-ı ħāneden münfekk 

olmıyup girü ħāne içinde devr ider. Ve ĥareketine daħı sebeb āfitābıñ burcdan burca 

naķlidür. (30) Eger çi burcdan burca naķl ider ve illā nūr-ı āfitāb ħurşįdden ayrılmaz 

ve ħānenüñ daħı maŧlaǾ-ı şemsde olan revzenleri üzerine āfitābdan ifāża-i (31) nūr 

olduķça nūr-ı mezbūr ħāne içinden yire pertev itmez. Her ķanķı revzenden ŧāliǾa 

olursa derūn-ı ħāneyi münevver ider, keźālik bu beyt-i şerįfde daħı (32) āfitābdan 

murād envār-ı āfitāb-ı ĥaķįķat-ı Muĥammediyye ve burūcdan murād mürşid-i 

kāmillerüñ vücūd-ı şerįfleri ve revzenden murād ŧālibįn ve mürįdįnüñ teveccüh-i 

tāmm (33) ve iǾtiķād-ı kāmilleri ve ħāneden murād ķalbleridür. YaǾnį āfitāb-ı 

ĥaķįķat-ı Muĥammediyye’ye hįç vechle teġayyür gelmez lākin burūc menzilesinde 

olan mürşidān-ı (34) kāmilānuñ mecālį-i ķalblerinden ŧalǾat idüp Ǿāşıķįn ve ŧālibįn 

mirǿāt-ı iǾtiķād ve teveccüh ve inķıyādları revzenesin burc-i āfitāba muķābil ŧutmaġla 

(35) nūr-ı āfitāb-ı Muĥammedį daħı ħānehā-yı ķulūb-ı Ǿuşşāķda pertev idüp şaǾşaǾa-

bār olmaķdan ħālį olmaz ve pertev-i āfitāb ħod āfitābdan münfekk olmaz (36) ve 

ķulūb-ı ŧālibįn daħı ħāśiyyet-i nūr-ı Muĥammedį ile münśabıġ olur ve āfitāb-ı 

ĥaķįķat-ı Aĥmediyye ķulūb-ı ŧālibįne teǿŝįr idüp Ǿāşıķlar anuñ ĥükmüyle maĥkūm 

(37) olduķları aña beñzer ki meŝelā,  

 هر که رآ با آختری پیوستگی آست [760-1]

Her kimüñ ki bir kevkeb ile ittiśāl ve münāsebeti vardur, murād esmāǿ-i 

sebǾaya ālet-i teǿŝįr (38) olan kevākib-i sebǾadur ki ne vechle ālet-i teǿŝįr olduġı “ بشنو
کنداین نی چون شکایت می ” beytinde ve baǾżı maĥālllerde tafśįl olunmışdur.1947  

   مر و رآ با آختر خود هم تگی آست [760-2] (39)

                                                
1947 Bkz. 5b ve 74a. 
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Ol kimesneye kendü aħteri ile beylece yelmeklik vardur. “Tegį” yelmeklik 

maǾnāsınadur, yaǾnį ħāśiyyet-i kevkeb bi-irādetillāh (40) ol kimesnede žāhir olup 

teǿŝįri ile münfaǾil olur, meŝelā,  

 طالعش گر زهره باشد در طرب [761-1]

Ol kimesnenüñ ŧāliǾi ki Zühre ola,  

 میل کلی دآرد و عشق و طلب [761-2]

(41) ŧarebde meyl-i küllį ve Ǿışķ ve ŧaleb ŧutar, yaǾnį Zühre’ye mensūb olan 

ŧabāyiǾ-i Ǿışķ ve şevķ ve ŧareb ve şādmānįye meyl ü muĥabbet ve ŧaleb u raġbeti 

[100a] (1) külliyyet üzre olur.  

ریز خو  خون ءور بود مریخی [762-1]  

“ de olan hemze yā-yı ĥikāyeden bedel olup ve”ور بود مریخیء“ ریز خو بود  خون ” taķdįri 

üzre (2) maǾnā bu vechle olur ki ve eger kevkeb-i Mirrįħe mensūb olursa ol kimesne 

ħūn-rįz ħūy olur. Aña bināǿen,  

 جنگ و بهتان و خصومت جوید آو [762-2]

Ol kimesne (3) ceng ü bühtān ve ħuśūmet ŧaleb ider. Pes bu ķıyās üzerine 

maĥbūs-ı ŧavārıķ-ı eflākį olan her bir ŧabįǾatuñ nįk ü bedden vāķıǾ olan iķtiżāsı 

mensūp (4) olduķları birer kevkebüñ teǿŝįridür, zįrā herkesüñ ĥālet-i velādetde ŧāliǾi 

ķanķı kevkeb ise saǾādet ve şeķāvetde anuñ ittıśāli kevkeb-i mezbūr ile (5) hem-

tegdür. Ve semāvātda žāhir olan sitāreler mežāhir-i esmā ve śıfāt-ı rabbāniye olup 

lākin semāvāt-ı ĥażerāt-ı ilāhiyye ki maĥall-i kevākib-i maǾneviyye esmā (6) ve śıfāt-

ı nā-mütenāhįdür ĥālā mer’į olan kevākib ve nücūmuñ uśūlidir. Nitekim ĥażret-i 

Mevlānā ķuddise sırruhu’l-aǾlā buyururlar:  

 آخترآنند آز ورآی آخترآن [763-1]

(7) Bu kevākib-i žāhirenüñ verāsında ki felek-ı śıfāt-ı sübĥāniyyedür 

aħterān-ı esmāǿ-i rabbāniyye vardur.  

آندر آ ن که آحترآق و نحس نبود [763-2]  

Ki ol aħterlerde iĥtirāķ (8) ve naĥs olmaz. İĥtirāķ şems ile ħamse-i 

müteĥayyireden birinüñ ictimāǾına dirler. Pes şol kimesneler ki teǿŝįrde nücūmı 
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müstaķildür iǾtiķād eyleye kāfir olur (9) ve kevākib-i mezbūre mežāhir-i esmā ve 

sıfāt-ı ilāhiyye olup ālāt-ı teǿŝįrdür dirler ise iǾtiķād-ı dürüst idüp müǿmin ve 

müvaĥĥid olur. Nitekim bunuñ tafśįli (10) “بد ز گستاخی کسوف ا فتاب” ve daħı “ عشق اسطرلاب
 beytlerinüñ şerĥinde müfaśśal ve meşrūĥ beyān olunmış idi.1948 İmdi ”اسرار خداست

nücūm-ı zāhire-i (11) maǾneviyye-i esmā ve śıfāt,  

 سایرآن در آ سمانهای دگر [764-1]

Ġayrı āsümānlarda seyr idicilerdür ve anlaruñ seyr itdügi āsümān şol 

āsümān-ı śıfāt-ı ilāhiyyedür ki  

 غیر آین هفت آ سمان مشتهر [764-2] (12)

Bu meşhūr olan yedi āsümāndan ġayrıdur. Elĥāśıl aħterān-ı esmā ve śıfāta 

peyveste olanlar mažhar-ı kemālāt-i ĥażerāt (13) olup eger mažhar-ı śıfāt-ı cemāl 

olur ise luŧf ve raĥmetine intiķāl ve devlet ve saǾādetine inķılāb ve zevāl olmaz. Ve 

mažhar-ı ķahr u celāl daħı olursa (14) ķahrı Ǿayn-ı luŧf ve celāli Ǿayn-ı cemāl olup 

vücūd-ı sāliküñ ķahr ile olan terbiyesi dįn-efrūz ve şeyŧān-sūz olur. Zįrā,  

 رآسخان در تاب آنوآر خدآ [765-1]

(15) Eflāk śıfāt-ı rabbāniyyede olan nücūm-ı žāhire-i esmāǿiyye-i 

sübĥāniyye envār-ı źāt-ı ilāhiyyede rāsiħadur.  

نی آز هم جدآنی بهم پیوسته  [765-2]  

Ne birbirine muttaśıl (16) ve ne birbirinden münfaśıldur. Ĥāśıl-ı maǾnā tāb-ı 

envār-ı Ħudā’da kevākib-i esmā ve śıfāta ezelen ve ebeden teġayyur gelmez ve 

żiyālarına žulmet ŧārį olmaz ve śıfātdan (17) biri selb olunup yerine śıfat-ı uħrā ŝābite 

olmaz. Aña bināǿen ki źāt-ı ilāhį maĥall-i ĥavādiŝ degüldür ve nücūm-ı esmā ve śıfāt 

ne birbirine muttaśıl ve ne münfaśıldur, (18) yaǾnį esmāǿ-i ilāhiyye min ĥayŝü’l-āŝār 

ve’l-aĥkām birbirinden mütemeyyizdür. Lākin min-ĥayŝü’l-müsemmā ve’ź-źāt 

mütebāyin ve mümtāz degüldür nitekim bunuñ tafśįli daħı (19) bundan evvel yetmiş 

üç fırķa mebĥaŝinde baĥr ile emvāc temŝįlinde tafśįl olunup ve niçe yerde daħı źikri 

                                                
1948 Bkz. 41a ve 44b 
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sebķ itmişdür.1949 Ve Sulŧān Veled (20) ķuddise sırruhu’l-emced İbtidā-nāme’sinde 

felek-i ĥaķįķatden ħaber virüp buyururlar ki, nažm:  

الّروح مجلس الاحرار كفل  
 فوقه یسبحون فی الانوار

 نظر الحّس لایراه حداً  (21)
 صورة الجسم حایل ابداً 

 بصر الحّس ناظر الاشباح
 نظر العقل شاهد الارواح

الجسم جمرٌة و دخان كفل (22)  
الّروح روضة و جنان كفل  

الّروح لامکان له كفل  
لازمان له ما جری منه  

الّدهر فی هواه یدور كفل (23)  
 یغتدی من ضیاءه و ینور

فانی كالکون هال كفل  
 کّل من قال دایم جانی

مکان است قدرت یزدانبی (24)  
 گرچه اندر مکان شده است روان

 در مکانش به حس توان دیدن
 بی مکانش شود به جان دیدن

 هرکه از حّس و از جهت برهید (25)
خطر بجهید یار را دید و از  

مقصوداند و بیچون صور پرده  
1950پرده را عقل کی کند معبود  

                                                
1949 Bkz. 78a-79a 
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(26) Neŝr: İnşāllāh teǾālā śıfāt ve źāt-ı ilāhį eflākinde olan taĥķįķāt Ĥakįm 

Senā’į ķuddise sırruhunuñ mıśrāǾ:  

 ا سمانهاست در ولایت جان
beytinin (27) şerĥi geldikde bir müķdār daħı beyān oluna.1951 Ve bilcümle  

 هر که باشد طالع آو ز آ ن نجوم [766-1]

Her ol kimesne ki çāh-ı ŧabįǾatden ħalāś ve kevākib-i śūriyye (28) aĥkāmı 

ile müteǿeŝŝir olmaķ dāhiyesinden necāt bulup anuñ ŧāliǾi nücūm-ı esmāǿ-i 

ilāhiyyeden ola,  

 نفس آو کفار سوزد در رجوم [766-2]

Anuñ nefsi rücūmda (29) küffārı yaķar. YaǾni anuñ nefsinüñ nūrı kāfirlerüñ 

küfrini iĥrāķ ider dimek ola. Veyāħud “ ( طالعش را بسوزد30قاِء رجوم ا ن نجوم کّفارِ نفس صاحب )در حین ال ” 

taķdįri üzre maǾnā bu vechle ola ki ĥįn-i rücūmda ol nücūm-ı esmāǿiyye śāĥib-i 

ŧāliǾuñ nefsi küffārını iĥrāķ idüp (31) anda muķteżiyāt-ı nefsāniyye ve śıfāt-ı źemįme 

ķomaz, nār-ı tecellį ile iĥrāķ ider dimekdür. Pes, “Cümle Ǿālem, siyyemā benį-ādem, 

mežāhir-i esmā ve śıfāt (32) degil midür? Bu taķdįrce cümlenüñ ŧāliǾi andan olmaz 

mı?” denilürse “NeǾam, her biri mežāhir-i esmāǿ-i ilāhiyyedür lākin şunlaruñ ki 

himmetleri teǾalluķāt-ı kevniyye (33) ve Ǿaķebāt-ı tekvįniyyeden ħalāś olmıya, anlar 

Ǿālem-i ŧabįǾatden ħurūc itmeyüp bi’l-vāśıŧa mežāhir-i āŝār-ı esmāǿ-i rabbāniyye 

olurlar ve ķalblerini taǾlįķ-ı (34) vesāyiŧ ve esbābdan güseste ķılmadıķça vesāyiŧ-ı 

esmāǿ-i ilāhiyye olan kevākibüñ aĥkāmı daħı anlara teǿŝįr idüp felek-i ķamerüñ taĥt-ı 

muķaǾǾarında (35) maĥbūs tįre-i ŧabāyiǾ-i muħtelife olmaķdan necāt bulmazlar, 

ammā ķalblerin esbāb ve vesāyiŧŧan münķaŧıǾ idüp müsebbibü’l-esbāb olan (36) źāt-ı 

bį-çūna teveccüh-i tām idenler bilā-vāsıŧati’l-vesāyiŧ mežāhir-i esmā ve śıfāt-ı 

külliyye olup kevākib-i sebǾanuñ anlarda ĥükmü ķalmaz ve devletleri (37) āfitābına 

                                                                                                                                     
1950 Ruhun feleği ahrarın meclisidir, onun üstünde nurlarda tesbih ederler. Hissin bakışını görmez 
kimse, cismin sureti ayrılmıştır kesinlikle. Hissin görüşü hayaletlere bakar, aklın nazarı ervaha şahittir. 
Cismin feleği kordur dumandır, ruhun feleği ravzadır cennetlerdir. Ruhun feleğinin mekanı yoktur, 
onda akar zamanı yoktur. Zamanın feleği havasında döner, ışığından aydınların her yer. Yeryüzünün 
feleği fanidir haliktir, o daimdir diyen günah işler. Tanrı’nın gücü mekanda tecelli etse de lâ-
mekandır. Mekanda onu his ile görmek mümkündür, lâ-mekanda ise can ile görmek mümkündür. His 
ve yönlerden kurtulan kişi yâri görür ve tehlikeden kurtulmuş olur. Suretler perde ve maksatsız 
olduklarına göre, akıl perdeyi kendine Tanrı olarak seçer mi hiç? 
1951 Bu bölüm Cevhâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin III. cildinde açıklanmaktadır. (211b-212a)  
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zevāl irmez.” Nitekim ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhunuñ şimdeñ śoñra 

buyurdıķları ebyāt-ı şerįfe bu suǿāli defǾ idüp ve bu aĥvāli beyān buyurur: 

 خشم مریخی نباشد خشم آو [767-1] (38)

Mažhar-ı esmā ve śıfāt olan kimesnenüñ ħışmı Mirrįħe mensūb olanlaruñ 

ħışmı gibi degüldür belki anlaruñ ħışmı (39) Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ śıfat-ı 

ķahhāriyet ve cebbāriyetinden neşǿet eyleyen ġażab ve celālidür ve mažhar-ı esmāǿ-i 

küliyye-i ilāhiyye olan evliyāǿ-i kirām  

خورو غالب و مغلوبمنقلب [767-2] (40)  

Münķalib yürici ve min ĥayŝü’l-ĥaķįķat ġālib ve bi-ĥasebi’ž-žāhir 

maġlūbdur. Münķalib-rū ve maġlūb-ħū vaśf-ı terkįbįdür (41) veyāħud mıśrāǾ-ı ŝānį 

Mirrįħ’a śıfat olmaķ üzre mefhūm-ı beyt-i evvel mažhar-ı esmā ve śıfāt olan kāmilüñ 

ġażab ve ķahrı Mirrįħ’a mensūb ve peyveste olan [100b] (1) erbāb-ı ŧabįǾatüñ ħışmı 

gibi degüldür ki ĥükm-i Mirrįħ ile müte’ŝŝir ola. Ol Mirrįħ inķılāb üzre yüricidür, 

śūreten ġālib ve maǾnen maġlūb-ħūdur zįrā ġalebe ve ķahrı (2) źātından olmıyup ol 

daħı maĥkūm-ı ĥükm-i ilāhįdür ve ķahr u ġalebesinde istimrār olmıyup kendüye 

mensūb olan žuǾafā-yı Ǿavāma teǿŝįr ider ve illā aġleb ve eşref (3) olan ħavāśa 

medħali yoķdur, belki Mirrįħ anlaruñ maķlūb ve maķhūrıdur zįrā ki,  

 نور غالب آیمن آز نقص و غسق [768-1]

Mažhar-ı esmā ve śıfāt-ı külliyye olan (4) evliyāǿ-i kümmelüñ nūrı ġālib ve 

naķś u ġasaķdan ve žulmet ve kederden emįndür, aña bināǿen ki  

 در میان آصبعین نور حق [768-2]

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾlānuñ ıśbeǾayn-ı (5) nūrı meyānında maĥfūždur, yaǾnį 

ıśbeǾayn-ı nūr-ı celāl ve cemāldedür, kemā vüride fi’l-ĥadįŝ: “ قلب المومن بین اصبعین من اصابع
1952الرحمن یقلبه كیف یشاء ” (6) İmdi benüm cānım, bu bir luŧf-i ilāhįdür ki Ĥaķ sübĥānehu ve 

teǾlā celle şā’nehunuñ kemāl-i maĥż-ı luŧf ve keremine maħśūś olup  

 حق فشاند آ ن نور رآ بر جانها [769-1]

                                                
1952 Müminin kalbi, Rahmân’ın parmaklarından iki parmak arasındadır. (Müsned, VI, s. 142, nr. 6569) 



 

898 

(7) Ĥaķ teǾālā ol nūrı ħazįne-i Ǿaŧāsından ervāĥ üzerine niŝār eyler.  

 مقبلان بردآشته دآمانها [769-2]

Maķbūlān-ı dergāh-ı aĥadiyyet ve muķbilān-ı bārgāh-ı (8) śamediyyet olan 

süǾadā ol merşūşe dāmen-i istiǾdādların ķaldırmışlar yaǾnį dāmenlerin açmışlar, 

kemā ķāle Ǿaleyhisselām: 

( ثّم رّش علیهم من نوره فمن اصابه ذلك النّور فقد اهتدی و من اخطاء فقد ضّل عن سواء 9اّن الله خلق الخلق فی ظلمة  )
1953الّسبیل  

 و آ ن نثار نور رآ وآیافته [770-1]

Ve ol kimesne ki (10) luŧf-i Ĥaķ’dan neŝār olunan nūr-ı hidāyeti bulmışdur,  

   روی آز غیر خدآ برتافته [770-2]

Yüzini ġayr-ı Ħudā’dan döndermişdür, yaǾnį źikr olunan nūr-ı merşūş-ı 

ceźebāt-ı (11) rabbāniyye dāmen-i istiǾdādına iśābet itmekle teǾalluķāt-ı kevniyye ve 

teķayyudāt-ı tekviniyyeden yüz dönderüp ve maĥkūm-i āŝār-ı kevākib olmaķdan 

ķurtılup (12) semā’-i ķalbi esmā ve śıfāt ve tecelliyāt-ı źāt ile pür-nūr ve 

muĥabbetullāh ile mesrūr olmışdur. Pes her kim ki dāmen-i Ǿışķ ŧutup dergāh-ı 

ĥażret-i ķudse (13) yüz döşeye lācerem Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ tecelliyātından 

behre ve naśįb bulmaķ muķarrerdur, fe-ammā,  

 هر که رآ دآمان عشقی نابده [771-1]

Her şol nā-müsteǾiddüñ ki Ǿışķ nūrını (14) ķabūl idecek muĥabbet ve Ǿışķa 

mensūb dāmān-ı liyāķati olmıya,  

   بهره شده  ز آ ن نثار نور بی [771-2]

Ol nūr-ı merşūşdan bį-naśįb olmışdur ve aña nūr-ı ilāhį (15) iśābet 

itmemekle tįh-ı đalāletde helāk olmışdur. Pes nūruñ iśābeti kimüñ naśįbi oldı şol 

saǾįd ve muķbillerüñ naśįbi oldı ki ķalbinde (16) nūr-ı muĥabbet-i rabbāniyye ve 

āteş-i ceźbe-i ĥaķķāniyye fürūzān ola. İmdi saǾādet ve şeķāvet ezeliyyedür, reşş-i 

                                                
1953 Şüphesiz Allah, mahlukatı karanlık içerisinde yarattı. Sonra onlara kendi nurundan serpti. Kime 
bu nurdan isâbet ettiyse o kişi hidâyet buldu. Kime de isâbet etmediyse o da dosdoğru yoldan saptı. 
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nūr-ı ceźebāt-ı rabbāniyyeye her kes müsteĥaķ ve müsteǾidd degildür (17) nite kim 

bundan aķdem ķıśśa-i śābıķanuñ āħirinde, Meŝnevį:  

 کافران چون جنس سجین ا مدند 
 سجن دنیا را خوش ا یین ا مدند

 انبیا چون جنس علیین بدند
 سوی علیین جان و دل شدند (18)

Deyü buyurup her birinüñ rūĥı bir istiǾdād-ı āħar ile muttaśıf olduġı beyān 

olunmış idi.1954 Keźālik bunda daħı (19) suǿāl-i muķaddere cevāb iķtiżā idüp 

“Dāmen-i Ǿışķı olmıyan źikr olunan nūr-ı merşūşdan behre-ver olmaz mı?” diyenlere 

“Olmaz, zįrā ki,  

سوی کل آستجزوها رآ رویها  [772-1]  

(20) Eczānuñ meyl ve teveccühi cānib-i külledür, nitekim  

بازی با گل آستبلبلان رآ عشق [772-2]  

Bülbüllerüñ Ǿışķ-bāzlıġı gül iledür.” Ĥāśıl-ı kelām ķalbinde nūr-ı hidāyet 

(21) ve żiyā-yı muĥabbet olan Ǿāşıķ-ı śādıķuñ lemeǾāt-ı tecelliyātı nūr-ı küllį-i 

ĥaķįķat-ı Muĥammediyye’nüñ cüzǿįdür. Pes ber-mūceb-i “ 1955کل شی یرجع الی اصله ” be-her 

ĥāl (22) her cüz’ kendünüñ külli cānibine rāciǾdur. İmdi bülbül ile gülüñ mā-

beyninde münāsebet-i külliyye olduġından eyyām-ı verdde āh u derd ile feryād idüp 

(23) Ǿışķ-bāzlıġı gül ile olduġı gibi Ǿāşıķda olan ķalb-i śanavberį ile maĥbūb-ı ezelį 

beyninde daħı bir münāsebet-i ķadįme vedįǾat olunmışdur ki (24) nisbet-i 

mezbūrenüñ teǾalluķından āh u efġān idüp Ǿışķbāzligi muĥabbetullāhdan ġayrı ile 

eglenmez ve kevneyni bir ĥabbeye almaz ve liķāullāhdan ġayra (25) iltifāt itmez. 

Sulŧān Veled Fermāyed:  

 حق جمیل و جمال منظر او
 غیر خوبی نگشت منظر او

 بی گمان خوب پبش خوب ا ید
 زشت با زشت هم بیاساید (26)

                                                
1954 Bkz.90a 
1955 Her şey aslına döner. 
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المراء ما یجانسهیطلب   
 عند تلقایه یوانسه

 جنس خود را چو یافت جوینده
 گرچه لال است گشت گوینده (27)

 لیک دریاب نیک ای دانا
 که نه هر جنس درخور است تو را

 دو صفت هست در تو چشم گشا
 یک ز فرش و یکی ز عرش علا (28)

 اهل فرش از سپهر جان دورند
 عرشیان همچو خور پر از نورند

عرشی گرو گر ا ن جنسیرو به   
 سوی جنّی مرو اگر انسی (29)

 دائما عاشقان حق را جو
 هرچه گویی همیشه زیشان گو

 عشقت از عاشقان شود افزون
 چون شدی یارشان شوی موزون (30)

 ای برادر به غیر جنس منشین
1956تا بری ره به سوی منزل دین.  

Neŝr: Pes bu taķdįrce daħı bir suǿāl (31) lāzım gelüp “ǾAcabā nūr-ı 

merşūşuñ iśābet itdügi müsteǾiddįn žāhir-i ĥālde bir maħśūś kisveleri vardur andan 

mı maǾlūm olur?” diyenlere “Ħayır, ehl-i nūr (32) žāhir-i ĥālden bilinmez.” deyü 

buyururlar ki,  

                                                
1956 Hak Cemîl’dir ve nazar ettiği yer ise Cemâl’dir. O’nun nazar ettiği yer güzellikten başka değildir. 
Şüphesiz iyi iyiye kavuşur ve çirkin çirkinin yanında huzur bulur. Kişi kendi cinsinden olanı ister ve 
onu gördüğünde ona yakınlık duyar. Arayan, kendi cinsini buldu mu dilsiz olsa bile konuşmaya 
başlar. Ey bilge! Bil ki her cins sana uygun değildir. Gözlerini aç, sende iki sıfat vardır: biri toprakdan 
(alçak) ve diğeri ise arştan (yüce). Toprak ehli can semasından uzaklar, arş ehli ise güneş gibi ışıklarla 
dolular. Sen de o cinsten isen, git arştan olana meyl et; insan isen cin tarafına gitme. Hep Hak 
âşıklarını ara ve ne konuşsan onlar hakkında konuş. Aşkın âşıklardan artar, onlara yar oldun mu ölçülü 
olursun. Birader! Din menziline ulaşmak istiyorsan eğer kendi cinsinden olmayanla oturma 
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 گاو رآ رنگ آز برون و مرد رآ [773-1]

Gāv ve ĥayvānuñ rengini ŧaşradan iste,  

 آز درون جو رنگ سرخ و زرد رآ [773-2]

(33) Ve merdin sürħ ve zerdini derūnundan ŧaleb eyle. YaǾnį merdüñ nįk ü 

bedi derūnundan maǾlūm olur. Āh ey sālik-i rāh!  

 رنگهای نیک آز خم صفاست [774-1]

(34) Aħlāķ-ı cemįle ve śıfāt-ı celįle rengleri ħumm-ı śafādandur. YaǾnį 

ķulūb-ı Ǿāşıķįn ħumm-ı śafā olan mürşid-i kāmilüñ nažarından śıbġatullāh ile 

münśabıġ olup (35) kendüde olan nūr-ı cüzǿįnüñ ķuvvetiyle śāĥib-i müşāhede 

olduķda nūr-ı küllįden āgāh olur ve daħı “ 1957من عرف نفسه فقد عرف ربّه ” sırrı (36) dįde-i cān 

ve Ǿayn-ı cenānına žāhir ve hüveydā olur.  

ی جفاست  آ به  رنگ زشتان آز سیاه [774-2]  

YaǾnį kāfir ve fāsıķ ve nā-müsteǾidd ve nā-muvāfıķlaruñ (37) rengi meger 

Ĥaķ’dan ve ķahr u ġażabından müsteǾār olan ħār u ħāşāk ile maħlūŧ āb-ı 

siyāhdandur. Veyāħud āb-ı siyāhdan murād küfr ve Ǿıśyān olup (38) şaķįlerüñ rengi 

küfr ve Ǿıśyāndandur dimek ola.  

 صبغة آلله نام آ ن رنگ لطیف [775-1]

YaǾnį ber-mūceb-i ķavl-i kerįm  َ1958ةً ِصْبَغَة اللِّٰه َوَمْن اَْحَسُن ِمَن اللِّٰه ِصْبغ  (39) ol reng-i 

laŧįfüñ nāmı śıbġatullāhdur ki nūr-ı tevĥįd ve įmān ve żiyā-yı źevķ ve vicdānla 

münśabıġ olmışdur.  

 لعنة آلله بوی آین رنگ کثیف [775-2]

(40) Ve bu keŝįf ve esfel olan rāyiĥa-i küfr ve reng-i đalāl Ĥaķ sübĥānehu 

ve teǾālānuñ redd ve laǾnetidür, yaǾnį küfr ve đalālet bāǾiŝ-i ŧard-ı bāb-ı raĥmet (41) 

ve sebeb-i recm ve ĥırmān ve laǾnetdür, netįce-i kelām ve ħulāśa-i merām  

رود  آ ن چه آز دریا به دریا می [776-1]  

                                                
1957 Kendini tanıyan rabbini tanır. (Keşfü’l-Hafâ, II, s. 262, nr. 2532) 
1958 Bakara 2/138: “Biz, Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan 
kimdir?...” 
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Ol nesne ki deryādandur deryāya gider,  

رود  آز همانجا کامد آ ن جا می [776-2]  

 

[101a] (1) Ol daħı andan gelmiş idi girü oraya gider. Görmez misin bu ħod 

müşāĥeddür ki  

 آز سر که سیلهای تیز رو [777-1]

Ru’ūs-i cibālden serįǾu’l-cereyān olan (2) seller deryāya mülĥaķ olurlar.  

میز رو [777-2]  وز تن ما جان عشق آ 

Ve bizüm tenimizde Ǿışķ-āmįz cānımuz daħı keźālik deryā-yı vaĥdet ve 

feżā-yı ķuds-i aĥadiyyete (3) gider. Bu ebyāt-ı şerįfe eczā cānib-i külle gitdügini 

iŝbāt içün cibālde olan seyl-i revān cānib-i baĥre şitāb itdügini meŝel įrād itmişlerdür. 

Li-muĥarririhi: 

(4) Mevlām senüñ derdüñ ile olmış göñül giryān gider 

Nār-ı muĥabbetde yanup vaśl ābına Ǿaŧşān gider 

Yaġmur olup yaşı yaġar seller olup çaġlar aķar 

(5) Göksün dögüp ŧaşlarıla deryālara ġalŧān gider 

Ŧurmaz göñül śabr eylemez hįç pend anı bend eylemez 

Dost Ǿışķına neźr eylemiş almış başın ķurbān gider 

(6) Çoķ aramış dildārını ħarc eylemiş hep varını 

Müjde dimişler sendedür sürǾat ile ħandān gider 

Çoķ gezdüñ ǾAbdį serserį ŧuyduñ nihānį dil-beri 

(7) Gir göñlüne ŧurma yüri furśat geçer mihmān gider 

هر که آین بت رآ سجود کرد آز آ تش برست آ تش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آ تش که  

(8) Cehūd pādişāhınuñ āteş yaķması ve āteş yanına śanem vażǾ itmesi ve her 

kim bu śaneme secde eyledi āteşden ħalāś oldı dimesinüñ beyānındadur.  
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 آ ن جهود سگ ببین چه رآی کرد [778-1] (9)

Ol kelb-i Ǿaķūr olan cehūd-ı maġrūrı gör kim ne vech-le rāy eyledi. 

 پهلوی آ تش بتی بر پای کرد [778-2]

Āteş yanında (10) bir büti ayaġ üzre eyledi. Bütį “الامیر دار” ķabįlinden olup 

ĥāśıl-ı maǾnā ol cehūduñ emriyle pehlū-yı āteşde bir büt vażǾ olundı dimek olur.  

رد برستکان که آین بت  [779-1] (11) رآ سجود آ   

Ve didi ki ol kimesne ki bu śaneme secde getüre āteşden ķurtuldı, 

 ور نیارد در دل آ تش نشست [779-2]

Ve eger bu büte (12) secde getürmeye derūn-ı āteşde oturdı, yaǾnį “Āteşden 

ħalāś śāneme secde itmege meşrūŧdur, şarŧ yerine gelmez ise iĥrāķ bi’n-nār itmek 

muķarrerdür.” (13) didi.  

 چون سزآی آین بت نفس آو بدآد [780-1]

Çün ki ol cehūd-ı Ǿanūd nefsi bütinüñ lāyıķını virdi, ve baǾżı nüsħada “نداد” 

nūn-ı nefy ile vāķıǾ olup (14) mefhūm-ı beyt, nefsi śaneminüñ sezāsını virmedi yaǾnį 

nefs bütinüñ sezāsı emr-i Ĥaķ’la anı şikest ve sernigūn idüp İslām’a getürmek idi, 

böyle itmedi, (15) Ǿalā külli’t-taķdįreyn  

 آز بت نفسش بتی دیگر بزآد [780-2]

Anuñ nefsi bütinden bir ġayrı büt daħı ŧoġdı. Eger nefsi bütini iķtıżāsına 

ķomayup emr-i Ĥaķķ’a (16) imtiŝāl ile aĥkām-ı nefsini ķahr ideydi andan bir ġayrı 

büt daħı tevellüd itmez idi. İmdi nefs murādı virildikce   1959َهْل ِمْن َمزٖيد  deyüp lā-yenķaŧıǾ 

envāǾ-ı (17) murādātı daħı žuhūr idüp ŧarįķ-ı Ĥaķ’dan dūr olur. Hemān Ǿilācı 

murādātını virmemekdür. İmdi ber-feĥvā-yı 1960النفس هی اّم الاصنام,  
 مادر بتها بت نفس شماست [781-1] (18)

                                                
1959 Kaf 50/30: ... "daha var mı?"… 
1960 Nefis putların anasıdır. 
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Bütlerüñ māderi sizüñ nefsüñüz bütidür ve enāniyyetiñiz śanemidür, zįrā 

şirk ü küfr ve fısķ u fücūr ve cümle fesādātuñ aśl ve māddesi nefs-i emmāredür, 

kemā ķįle:(19) 1961النفس هی صنم الاکبر  

   ز آ ن که آ ن بت مار و آین بت آژدهاست [781-2]

Zįrā śanem-i žāhir efǾį meŝābesinde ve nefs büti ejdehā ve ŝuǾbān 

mertebesindedür (20) pes ĥayye ķatli emr-i sehl ve helāk-i ŝuǾbānda kemāl-i śuǾūbet 

olduġı gibi žāhir olan eśnāmı şikest itmek āsān fe-ammā nefs bütini izāle itmek emr-i 

Ǿasįrdür. (21) Kemā ķāle teǾālā:  ْئُِكم 1962فَاقْتُلُوا اَنُْفَسُكْم ٰذلُِكْم َخيٌْر لَكُْم ِعْنَد َبارِ  yaǾnį nefsüñizi ķamǾ-ı 

hevā ile ķatl idiñiz zįrā nefsüñ ĥayātı hevā iledür ve ĥaķįķatde min dūni’l-ĥaķ (22) 

her neye Ǿibādet olunursa hevā ile Ǿibādet olunur, ke-ķavlihi teǾālā:  اَفََراَْيَت َمِن اتََّخَذ اِلَٰهُه
1963َهٰویهُ   Ve FirǾavn daǾvā-yı rubūbiyyeti hevā-yı nefs ile idüp (23) Benį-İsrā’įl daħı 

Ǿicle hevā-yı nefs ile ŧapdı ve Ādem ekl-i şecere-i gendümi hevā-yı nefs ile idüp İblįs 

daħı hevā ile istikbār idüp merdūd-ı (24) dergāh oldı ve bilcümle Ǿumūmen büt-

perestler hevā-yı nefs ile Ǿabede-i eśnām oldılar. İmdi ber-mūceb-i  ْئُِكم 1964فَتُوبُوا اِلٰى بَارِ  nefsi 

hevāsından nehy ile (25) ķatl itmek içün Ĥaķ’dan istinśāra rücūǾ idüp Ǿavn-ı rabbānį 

ve nuśret-i sübĥānį ile nefsüñizi ķatl idiñiz zįrā žāhirde olan ķatl-i nefs (26) müǿmine 

ve kāfire emr-i sehl olup lākin ķatl-i nefs-i bāŧın emr-i śaǾbdur felihāźā ķahr-i hevā-yı 

nefs müyesser degüldür illā şol ħavāśśa müyesserdür ki yed-i himmetlerine (27) seyf-

i śıdķ virilüp nuśret-i Ĥaķ muǾįn ve muvaffıķ ola. Ve lihāźā mertebe-i śıddįķįn 

mertebe-i şuhedāya teveffuķ eyledi. Kemā ķāle teǾālā:  َاَنَْعَم اللُّٰه َعَلْيِهْم ِمَن  (28) فَاُولٰئَِك َمَع الَّٖذين
هَ  يٖقيَن َوالشُّ ّدٖ الِٖحينَ النَّبِيَّٖن َوالصِّ 1965َداِء َوالصَّ  ve ķāle Ǿaleyhisselām 1966رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر  zįrā 

mücāhid ve ġāzį seyf-i küffār ile (29) bir kerre ķatl olunsa teǾab-ı dünyādan ħalāś 

olup rāĥat-ı sermediyyeye vāśıl olur ammā bu Ǿacebdur ki nefs seyf-i śıdķ ile günde 

biñ kerre ķatl olunsa (30) her bir ķatlde baśįret-i uħrā ile ĥayāt bulup mekr ve telbįs 

ve ĥįle ve ħudǾasın evvelkiden ziyāde idüp mücāhid-i śādıķ ŧarfatu Ǿayn cihāddan 

                                                
1961 Nefis en büyük puttur. 
1962 Bakara 2/54: “...Nefislerinizi öldürün (kendinizi düzeltin). Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha 
iyidir…” 
1963 Câsiye 45/23: “Nefsinin arzusunu ilâh edinen…” 
1964 Bakara 2/54: “...Gelin yaratıcınıza tövbe edin…” 
1965 Nisa 4/69: “...işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle 
ve iyi kimselerle birliktedirler…” 
1966 Küçük savaştan büyük savaşa döndük. (Câmiu’s-Sağîr, s. 280 nr. 6107) 
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(31) ārām ķılmaz ve mekr ü ĥįlesinden rāĥat ve emįn olmaz. Pes ĥaķįķatde nefs 

śūret-i mekr-i Ĥaķ’dur. Fe-iźā kāne keźālik,  َ1967فََلا َياَْمُن َمْكَر اللِّٰه اِلَّا الَْقْوُم الَْخاِسُرون .  

(32) İmdi seyf-i śıd ile nefsi biñ kerre ķatl itmek Ǿindallāh size ħayrıludur 

zįrā her bir ķatilde niçe derecāt-ı Ǿāliyāta nāyil olup ķamǾ-ı hevā ile Ĥaķķ’a (33) 

teķarrub ĥāśıl idersiz. Ve Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā daħı tövbeye tevfįķın Ǿināyet ve 

raĥmet ve hidāyet eylemekle size ķarįb olur. Kemā ķāle fi’l-ĥadįsi’l-ķudsį: (34) “ َمْن
ْبُت ا ِلَْيِه ِذَراًعا فََتاَب َعَليْكُمْ  اُب الرَِّحيمُ  تََقرََّب ا ِلَيَّ ِشْبًرا تََقرَّ ا ِنَُّه ُهَو التَّوَّ ” ķavl-i kerįminüñ daħı maǾnā-yı laŧįfi buña 

işāretdur.  

 آ هن و سنگ آست نفس و بت شرآر [782-1] (35)

Meŝelā nefs āhen ve sengdür ve büt anuñ şerāresidür 

گیرد قرآر  آ ن شرآر آز آ ب می [782-2]  

Ol şerār ābdan ķarār ŧutar, (36) yaǾnį teskįn bulur.  

شود  سنگ و آ هن ز آ ب کی ساکن [783-1]  

Velākin seng ü āhen ābdan ķaçan sākin olur. Meŝelā seng ü āhen niçe rūzgār 

derūn-ı ābda (37) ŧursa birbirine ŧoķındıķda şerāre ižhārından ķalmaz.  

1968آ دمی با آین دو کی آیمن شود [783-2]  

Ādemį bu ikisinden ķaçan emįn olur, yaǾnį nefs ve şehvetden müsteǾār (38) 

olan seng ü āhenden ķaçan amānda olur. BaǾżı nüsħalarda bu dört beyit vāķiǾ 

olmışdur:  

 سنگ و آ هن در درون دآرند نار [784-1]

Seng ü āhen (39) nārı derūnunda ŧutarlar aña bināǿen  

ن نبود گذآرآ ب رآ بر نارشا [784-2]  

Anlaruñ nārı üzerine ābuñ güźeri yoķdur yaǾnį āteş ve āhen ve sengi āb 

iŧfāye ķādir degüldür.  

 آ ب چون نار برونی رآ کشد [785-1] (40)

                                                
1967 A’raf 7/99: “...Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz.” 
1968 Yazmada: بود 
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Āb çün ki ŧaşrada olan nārı iŧfā ider,  

 در درون سنگ و آ هن کی رود [785-2]

Seng ü āhenüñ içine ķaçan (41) gider ki āteşi söyndüre.  

ی نارند و دودسنگ و آ هن چشمه [786-1]  

Seng ü āhen ki murād nefs ü şehvetdür nār ve düħān çeşmesidür.  

هاشان کفر ترسا و جهودقطره [786-2]  

[101b] (1) ol çeşmenüñ ķaŧerātı tersā ve cehūduñ küfridür.  

 آ ب خّم و کوزه گر فانی شود [787-1]

Bardaġuñ ve ħummuñ ābı eger fānį ola,  

 آ ب چشمه تازه و باقی بود [787-2]

(2) Çeşmenüñ śuyı tāze ve bāķį olur. Ve’lĥāśıl şirret-i nefsden ħalāś emr-i 

Ǿasįrdür.  

ست در کوزه نهان  آ به  بت سیاه [788-1]  

Büt derūn-ı kūzede nihān siyāh-ābe (3) meŝābesindedür,  

   نفس مر آ ب سیه رآ چشمه دآن [788-2]

Nefsi āb-ı siyāha çeşme bil,  

 آ ن بت منحوت چون سیل سیاه [789-1]

Ol yonulmış büt seyl-i siyāh gibidür ki (4) gelür geçer ve eŝeri daħı gider 

ķalmaz.  

  آی بر شاه رآه  نفس بتگر چشمه [789-2]

Ammā büt yonıcı nefs şāh-rāh üzerinde bir çeşmedür ki lā-yenķaŧiǾ cereyān 

üzredür. (5) YaǾnį nefs-i emmāre ŧarįķ-ı ķavįm-i Ĥaķ’da vażǾ olunmış bir çeşme-i 

zehr-ālūddur ki niçe sāliklerüñ ĥulķūm-ı cānına irişdikde varŧa-i helāke düşüp 

pesmānde-i rāh (6) ve bāz-geşte-i maķśūd olmışlardur.  

 صد سبو رآ بشکند یک پاره سنگ [790-1]
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Seng-i yek-pāre yüz Ǿaded destiyi pāre pāre ider,  

درنگ  زهاند بی  و آ ب چشمه می [790-2]  

(7) Ammā çeşme śuyı bilā-tevaķķuf teķāŧur idüp cereyān eyler. YaǾnį bir 

pāre ve belki birķaç ŧaş ķapamaġ-la çeşme aķmaķdan ķalmaz ve śızmaķdan ħālį 

olmaz.  

 بت شکستن سهل باشد نیک سهل [791-1] (8)

Žāhirį olan śanemi şikest etmek be-ġāyet sehl olur ve sehldür,  

 سهل دیدن نفس رآ جهل آست جهل [791-2]

Ammā nefs-i emmāre (9) bütünüñ kesrini sehl görmek cehldür cehl. 

Tekrārlar teǿkįd ve mübālaġa ifāde ider.  

 صورت نفس آر بجویی آی پسر [792-1]

Eger nefsüñ śūret ve şeklin ister iseñ ey püser  

ی دوزخ بخوآن با هفت در  قصه [792-1] (10)  

Yedi ķapulu olan dūzaħuñ ķıśśasını oķı, kemā ķāle teǾālā:  اِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم اَْجَمٖعينَ َو  

1969لُِكلِّ َباب  ِمْنُهْم ُجْزءٌ َمْقُسومٌ ( 11)لََها َسْبَعةُ اَْبَواب    Bu āyet-i kerįme sūre-i Ĥicr’dedür. Mā-ķabli  َّاِن
1970ِعَباٖدى لَيَْس لََك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن اِلَّا َمِن اتََّبَعَك ِمَن الَْغاٖوينَ   āyet-i kerįmesidür. (12) YaǾnį taĥķįķan 

cehennem-i ġāvįn ve yā müttebiǾįnüñ mevǾididür. EcmaǾįn żamįrden ĥāl veyāħud 

teǿkįddür ve Ǿāmil mevǾid kelimesidür.   لََها َسْبَعُة اَْبَواب yaǾnį (13) birbiri üzerine aŧbāķ-ı 

sebǾa vardur, ehl-i cehennem kemāl-i keŝretden her bir bābdan dāħil-i nār-ı ceĥįm 

olurlar veyāħud bi-ĥasebi merātibihim fi’l-mütābaǾati her bir fırķa (14) derekāt-ı 

sebǾaya nüzūl ider. Ve ebvāb-ı sebǾanuñ esāmįsi bunlardur ki birbirinin altındadur. 

Cehennem, laŧy, ĥaŧme, seǾįr, saķar, ceĥįm, hāviye. (15) Ve Ķāđį Beyđāvį 

raĥmetullāh Ǿaleyh buyururlar ki: 

                                                
1969 Hicr 15/43-44: Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun yedi kapısı vardır ve 
her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. 
1970 Hicr 15/41: “...Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin 
yoktur…” 
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( 27) ویّةهالشولعّل حكمة تخصیص هذا العدد ا نحصار مجامع المهلكات فی الّرکون الی المحسوسات و متعابة القوة  
1971.له زفِر اُ تباع جزء مقسوم ا  هلها سبع فرق  لکل باب  منهم من الا   نَّ اَ ل ا و ة،والغضبیّ   

Pes ŧabaķa-i ūlāda Ǿuśāt-ı muvaĥĥidįn ve ŧabaķa-i ŝānįyede yehūd (17) ve 

ŧabaķa-i ŝāliŝede naśārā ve ŧabaķa-i rābiǾada śābiǿįn ve ŧabaķa-i ħāmisede mecūs ve 

ŧabaķa-i sādisede müşrikįn ve sābiǾada münāfıķįn muǾaźźeb olurlar. (18) Keźālik 

nefsüñ daħı yedi śıfatı vardur ki her biri cehennemüñ bir bābı muķābelesinde olup 

anuñla nār-ı ceĥįme dāħil olurlar ve evśāf-ı mezbūre bunlardur: (19) ĥubb-i dünyā, 

ġażab, şehvet, Ǿucb, kibr, ĥased, riyā. 

( وسّمي بذلك لانّه 20تّص بعصاة هذه الاّمة )قال القرطبي; الباب الا ّول یسّمی جنهم، و هو ا هون عذاباً من غیره وهو مخ 
1972يتهجم فی وجوه الرّجال والنّساء فیاکل لحومهم، والهاویة ا خرها، وهي ا بعدها قعراً.  

Ve bu ĥadįŝ-i şerįf daħı Ebū NaǾįm ibn ǾAmr’dan (21) iħrāc idüp rivāyet 

ider ki: 

( و لا 22ل یوم  و یفتح ابوابها الّا یوم الجمعة فانّها لا تقنح ابوابها )اّن النبی صلی الله علیه و سلّم قال اّن جهنّم تسعر ک 
1973تسعر.   

İnşāllāh teǾālā bu bābda olan tafśįl Meŝnevį-i Şerįf’üñ işbu cildi evvelinüñ 

āħirine ķarįb Zeyd rađiyallāhu Ǿanh ĥikāyesinde beyān (23) olunur.1974 İmdi nefs-i 

şūm bir žālim-i meyşūmdur ki  

 هر نفس مکری و در هر مکر ز آ ن [793-1]

Her nefesde bir mekr vardur ve ol nefesden her mekrde  

 غرقه صد فرعون با فرعونیان [793-2] (24)

Āl-i FirǾavn ile yüz FirǾavn baĥr-i Ǿiśyāna ġarķadur. Elĥāśıl nefs-i emmāre 

bir mekkāredür ki ĥįle ve ħudǾasından (25) niçe firāǾane-meşrebler Mūsā-yı vaķte 

                                                
1971 (Cehehennem kapılarının) bu (yedi) adet ile sınarlanmasının hikmeti, bütün helak eden şeylerin 
hislerimiz ve şehevî ve gazabî kuvvetimizle sınırlanmasından dolayıdır. Yada cehennem ehli yedi 
fırkadır. Her kapı için cehenneme tabi olanlar için ayrılmış bir kısım vardır. 
1972 Kurtubi şöyle demiştir: “İlk kapı cehennem olarak adlandırılır, bu azabı en az olan yerdir, burası 
ümmetin günahkârlarına tahsis edilmiştir. Cehennem diye isimlendirilmesinin sebebi, erkeklerini ve 
kadınları yüzüne hucüm edip etlerini yiyecek olmasından dolayıdır. Haviye son kapıdır. Bu en derin 
kuyudur. 
1973 Efendimiz şöyle demiştir: cehennemin azabı her gün şiddetlenir ve onu kapıları Cuma hariç her 
gün açılır. O gün ne kapıları açılır ne de azap şiddetlenir. 
1974 Bu kısım 5.ciltte yer almaktadır. (Bkz. 392a) 
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tābiǾ olmıyup āl ve etbbāǾıyla deryā-yı enāniyyet ve ŧuġyānda ġarķ olmaķdadur, 

nitekim ĥażret-i Mevlānā buyururlar:  

 در خدآی موسی و موسی گریز [794-1] (26)

İmdi nefs-i emmārenüñ mekr ve żararından ħalāś ve ġarķadan necāt isterseñ 

Musā’nuñ Ħudāsı olan rabbe’l-Ǿālemįne (27) ve Mūsā Ǿaleyhisselāma ķaç, yaǾnį bir 

Mūsį-meşreb-i kāmile ilticā ve dergāh-ı Ķāđį’l-ĥācāta recā eyle.  

 آ ب آیمان رآ ز فرعونی مریز [794-2]

FirǾavnlikden āb-ı įmānı (28) dökme yaǾnį terk-i enāniyyet idüp įmān ve 

įķān ve źevķ ve vicdān ĥāśıl eyle.  

 دست رآ آندر آحد و آحمد بزن [795-1]

Dest-i irādetüñ Ǿināyet-i aĥad (29) ve cįd-i iħtiyāruñ dāmen-i şefāǾat-i 

Aĥmed’e ur. YaǾnį emr-i Ħudāy-ı rabbe’l-Ǿālemįn ve senen-i sünen-i pįşvā-yı enbiyā 

ve mürselįne teşebbüŝ ķıl.  

 آی برآدر، وآره آز بوجهل تن [795-2]

(30) Ey birāder ten Ebūcehl’inden ħalāś ol, zįrā mādām ki evāmir-i şerǾ-i 

metįn ve sünen-i resūl-i emįne iŧāǾat ve mütābeǾat itmedikçe ten ebūcehlinden ve 

aĥkām-ı (31) ŧabįǾatden rehā mümkin degüldür. Seyyid Nesįmį:  

Olmıya ey nefs-i žālim dünyaya aldanasan 

Şol sebebden dönesen ender cehennem yanasan 

Pįrezen mekkārdur aldar seni aldanmaġıl 

(32) ger aña aldanasan aldanasan şeyŧāna sen  

Merkeb-i nefse binüp her ŧāġ u taşa çapmaġıl 

Sen bu meydāndan ķaçarsın gel berü meydāna sen 

ǾĀķılem dirsen cihānda ehl-i maǾnā maǾrifet 

(33) Tanımazsın nefsüñi var kim henūz dįvānesen 

Bu ecel meydānına hįç kimse ķalmaz girmedin 

Başuñı laĥid ŧaşına uruban uyanasan 
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Tende cān beş gün ķonaķdur çoķ günāhlar itmegil 

(34) Ekrimū żāyfen didi pes Ǿizzet it mihmāne sen 

Dünyānuñ mürdārına sen çoķ uzattuñ eliñi  

El saña virir ŧanıķlıķ, olmıya ki danasan 

Dünyā gencįnüñ yılanı var durur adı ecel 

(35) Ķorķ ilānından anuñ gel varma genc ü kāne sen 

ŦāǾat u źikriyle cānuñ zevraķuñ çek ber-kenār 

Yoķsa ġarķ olduñ günāhuñ baĥrinüñ Ǿummāna sen 

Ŧutmaġıl şeyŧān gibi boynuña ŧavķ-ı laǾneti 

(36) Gel muŧįǾ ol can-ıla Ĥaķ’dan gelen fermāna sen 

Uyma ġaflet uyħusunda ķıl namāz ile niyāz  

Eliñi ķaldur yüzüñ ŧut raĥmet-i raĥmāna sen 

Raĥmetüñden kesme ümmįd ger günāhuñ ķāf ola 

(37) Ola Ĥaķķ’uñ raĥmeti bir demde yarlıġanasen 

Ey Nesįmi sen cihān endįşesinde fāriġ ol 

Śıdķ-la baġla belüñi ĥażret-i Sübĥān’a sen 

 و تحریض کردن خلق رآ در آفتادن به آ تش (38) در میان آ تشکوچک به سخن آ مدن طفل 

Ŧıfl-ı kūçek derūn-ı āteşde tekellüm itmesi ve ħalķı āteşe düşmege taĥrįż 

itmesi beyānındadur.  

 یک زنی با طفل آ ورد آ ن جهود [796-1]

(39) Ol pādişāh-ı cehūd bir ŧıfl ile bir Ǿavret getürdi,  

 پیش آ ن بت و آ تش آندر شعله بود [796-2]

Ol bütüñ öñüne ve ĥāl ān ki āteş şuǾle-zen idi, 
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1975طفل آز آو بستد در آ تش ]در[فکند [797-1]  

(40) ol cehūd Ǿavretden ŧıflı aldı āteşe bıraķdı  

 زن بترسید و دل آز آیمان بکند [797-2]

Zen āteşden ħavf eyledi ve ķalbini įmāndan ķopardı.  

رد پیش بت [798-1] (41)  خوآست تا آو سجده آ 

ǾAvret diledi ki bütüñ öñüne secde eyleye, 

 بانگ زد آ ن طفل آ نی لم آ مت [798-2]

Ol ŧıfl, ا نی لم ا مت deyüp āteş içinde [102a] (1) bāng urdı. YaǾnį ben ölmedüm 

zindeyim deyü māderi cānibine tekellüm eyledi. Ǿİkrime rađıyallāhu Ǿanhdan rivāyet 

olunur ki mehdde tekellüm eyleyen dört kimesnedür ki (2) birisi ǾĮsā Ǿaleyhisselām 

ve birisi Yaĥyā Ǿaleyhisselām ve birisi Śāĥib Cerįĥ ve birisi işbu ĥikāyet olunan 

aśĥābi’l-Uħdūd’dur deyü buyurmışlar. Ve İbn-i ǾAŧŧā raĥmetullāh Ǿaleyh (3) mehdde 

tekellüm eyleyen beş neferdür birisi İbn-i Māşeŧa-i İmre-i FirǾavdur ve Đaĥĥāk 

rađıyallāhu Ǿanh altıdur birisi ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyhisselāmuñ nezāhetine şehādet 

eyleyen ŧıfldur (4) deyü buyurmışlar. Elĥāśıl ŧıfl-ı mezbūr māderine ayıtdı:  

 آندر آ  آی مادر آینجا من خوشم [799-1]

Ey māder! Ħavf itme, āteş içine gel ki ben ħoşem 

 گر چه در صورت میان آ تشم [799-2]

(5) Eger çi žāhirde āteş içindeyim ammā āteş baña aślā żarar itmedi.  

 چشم بند آست آ تش آز بهر حجیب [800-1]

Śūret-i āteş berā-yı ĥicāb Ǿavāma çeşm-benddur, 

   رحمت آست آین سر بر آ ورده ز جیب [800-2] (6)

Bu āteş ceyb-i įmāndan baş ķaldırmış raĥmet-i raĥmāndur keźālik śıdķ-ı 

niyyet ve Ǿuluvv-i himmetden tevellüd eyleyen ŧıfl-ı ķalb-i ħāliś (7) daħı ġaylān-ı 

                                                
1975 Yazmada: افکند 
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efkār-ı fāside-i nefs ĥavālį-i āteş-i faķr u fāķada naśįb itdügi eśnām-ı şehevāt-ı 

dünyeviyye ve müzaħrefāt-ı fāniyeye iltifāt itmeyüp āteş-i (8) faķr u fāķada įŝāren li-

merażātillāh riyāżet ve mücāhedāta girüp derūn-ı nār-ı muĥabbetullāhda enįs olduķda 

māder-i ŧabįǾat-ı Ǿaķl-ı ķāśırınca veled-i maǾnevį-i rūĥānį (9) cāyizdür ki āteş-i 

faķrda helāk olmasun deyü mekr-i şeyŧān ile Ǿarża ķılınan eśnām-ı ŝervet-i dünyāya 

iķbāl ve rūymāl itmek istedikde veled-i ķalb-i sālik (10) derūn-ı nār-ı 

muĥabbetullāhdan lisān-ı Ǿaķl-ı maǾād ile tekellüm ve cānib-i māder ki ŧabįǾatdur 

nidā idüp ey ŧabįǾat-ı māder! Āteş-i faķr u mücāhededen ĥaźer eyleme (11) içerü gel 

ki žāhirde āteş görinen faķr u fenā maǾnen nūr-ı raĥmet-i Yezdān ve sürūr-ı Ǿināyet-i 

raĥmān ve şuǾle-i Ǿışķ-ı sübĥāndur. İmdi elŧāf-ı rabbāniyeye (12) iǾtimād idüp  

 آندر آ  مادر ببین برهان حق [801-1]

Āteş içine gel ey māder, Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ āyet-i vāżıĥa ve 

ĥüccet-i sāŧıǾasını göresin.  

 تا ببینی عشرت خاصان حق [801-2]

(13) ĥattā ħavāśś-ı dergāh-ı ilāhį olan evliyā ve aśfiyānuñ ĥubb ve velā ve 

źevķ u śafā ile pür-zįnet olan Ǿişret-i rūĥānįlerin gör ve dimāġ-ı cānuña (14) leźźet 

ver.  

 آندر آ  و آ ب بین آ تش مثال [802-1]

Ey māder içerü gel āteş miŝāl olan āb-ı zülāli gör,  

 آز جهانی کاتش آست آ بش مثال [802-2]

Şol bir cihāndan ki (15) āb miŝālinde āteş-i sūzāndur. YaǾnį dünyā-yı fānį 

śūreten āb ve maǾnen Ǿaźāb ve faķr ve riyāżet ve fenā vü muĥabbet, śūreten Ǿaźāb ve 

maǾnen Ǿaźb ve leźįź āb gibidür. (16) Kemā ķįle: 1976العشق عذاب الله الاکبر  Seyyid Nesįmį:  

Yandırdı şevķuñ cānımı ey derde dermān ķandesin 

Cānımda cān sensin velį ister seni cān ķandesin 

(17) Vaślüñ şerābından beni śalduñ ħumāruñ tābına  

Yandı ĥarāretden içim ey āb-ı ĥayvān ķandesin 

                                                
1976 Aşk Allah’ın en büyük azabıdır. 
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Ey ĥüsn ü luŧfüñ kişveri yandum irişdür vaślıñı  

(18) Çün senden ayruħ kimsede yoķdur bu iĥsān ķandesin 

ǾAynımda sensin rūşenį göñlüm diler görmek seni 

Ey ĥūr-ı Ǿayn rıżvān ile ĥüsnüñde ĥayrān ķandesin 

(19) Müşküñ śaçuñ zencįrine virdi Nesįmį göñlüni 

Ġayrı ne ĥācetdür aña zencįr ü zindān ķandesin 

 آندر آ  آسرآر آبرآهیم بین [803-1]

İçerü gel, yaǾnį (20) mıśrāǾ:  

Nāre gir esrār-ı İbrāhįm’i gör.  

   و و یاسمینکاو در آ تش یافت سر [803-2]

Ki ĥażret-i İbrāhįm derūn-ı āteşde verd ve yāsemįn buldı.  

دیدم گه زآدن ز تو  مرگ می [804-1]  

(21) Ey māder senden ŧoġduġum vaķit merg gördüm. “Geh” kāf-ı Fārisį’nüñ 

fetĥasıyla oķına ki vaķit maǾnāsınadur.  

 سخت خوفم بود آفتادن ز تو [804-2] 

Senden düşüp (22) cüdā olmaķ baña Ǿažįm ħavf olmışıdı. Zįrā žannım budur 

ki raĥm-i māderden evsaǾ bir Ǿālem daħı olmıya ammā ħaberim yoġimiş,  

 چون بزآدم رستم آز زندآن تنگ [805-1]

(23) Çün ki senden tevellüd eyledüm ĥabs-i međįķ ve zindān-ı tengden 

ķurtuldum. Fį nefsi’l-emr raĥm-i māder cevf-i feleke ķıyās olunduķda źerreveş olmaz 

mı? İmdi (24) anuñ gibi bir dār-ı međįķ ve mužlimden ħalāś olup ħavf ve teǿessüf 

çekerken  

ش هوآی خوب رنگدر جهان خو  [805-2]  

Hevāsı ħoş ve rengi laŧįf bir cihāna geldim. (25) Keźālik ey māder-i ŧabįǾat,  

 من جهان رآ چون رحم دیدم کنون [806-1]
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Bu cihān-ı ĥırś u āzı daħı ben ĥālā raĥm-i māder gibi teng ve đįķ gördüm.  

   چون در آین آ تش بدیدم آین سکون [806-2]

(26) Çün ki āteş-i ķanāǾat ve nūr-ı ŧāǾat içinde bu sükūn ve ķarārı gördüm. 

Ve ĥażret-i ǾĮsā śalevātullāh ve teĥiyyātihi buyurduġı ( لن یلج الّسموات27من لم بلد مرّتین )1977  

ķavl-i şerįfinüñ ĥaķįķatin müşāhede ķılup  

 آندر آین آ تش بدیدم عالمی [807-1]

Bu āteş-i tecelliyāt-ı śıfātda bir ġarįb Ǿālem gördüm.  

 ذره ذره آندر آو عیسی دمی [807-2]

(28) Ol Ǿālemüñ źerrātı cümle ǾĮsį-demlerdür. “Demį”de olan yā źerre źerre 

ender ve münāsebeti ile ĥikāyet olsa mümkindür, ol vech üzre maǾnā virildi. Ammā 

baǾżıları daħı (29) “yā”yı vaĥdet ŧutup bu āteş içinde źerre źerre bir ǾĮsį-dem vardur 

deyü maǾnā virmegi iħtiyār itmişler. Bu Ǿālem-i aĥadiyyetden tecellį iden āteş-i Ǿışķ 

ve nār-ı fenāda (30) cemįǾ-i evliyā ve enbiyā vücūd-ı vehmįlerin maĥv ve ifnā idüp 

ķurś-ı āfitāb-ı źāt-ı baħtda müstehlek ve źerrāt-ı nūr-ı esmā ve śıfāt olmışlar. Pes ey 

māder-i ŧabįǾat (31) ben daħı bu nāruñ nūrına ġarķ u ĥarķ olup źerrāt-ı mezbūreye 

mülĥaķ ve beķā billāhda mevcūdun bi’l-Ĥaķķ oldum. İmdi ey ŧarįķ-ı Ĥaķ sülūküna 

ŧālib olan (32) Ǿāşıķlar dįde-i fu’ādıñız güşāde ķılıñız kim  

 نک جهان نیست شکل هست ذآت [808-1]

İşte maǾdūmu’ş-şekl ve mevcūdu’ś-śıfāt olan Ǿālem-i maǾnā ve cihān-ı 

ĥaķįķat ki (33) ebedü’l-ābād ben anda müstaķirrim  

ثبات  و آ ن جهان هست شکل بی [808-2]  

Ve ol şekli mevcūd olan cihān-ı śūrį fānį ve bį-ŝebātdur sen ise andan vefā 

ümįd (34) idersin. Şeyħ ǾAŧŧār fermāyed:  

 حقیقت دان که دنیا در گذار است
به جز جانان، همه ناپایدار است   

 حقیقت دان که دنیا هیچ ا مد

                                                
1977 İki kez doğmayan semaya ulaşamaz. 
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چون طلسمی هیچ ا مدهمه هم (35)  

 حقیقت دان که دنیا چون بهشت است
استبه چشم عاشقان این جای زشت   

 گذار کن، زود بگذار از طبیعت
 به جانت شاد باشی از حقیقت (36)

 بهشت صورت است اینجای دریاب
 به سوی جنّت جانان تو بشتاب

 هوا بگذار تا گردی مصّفا
ی اّول، تو یکتاشوی ماننده (37)  

 دمی جان گیر و بیرون جهان باش
 حقیقت برتر از عین جنان باش

 زهی جاهل که دنیا دوست داری
 نداری مغز جمله پوست داری (38)

خودی تا چند لافیز مغزت بی  
1978ی ِسر دار صافیزمانی کاسه  

Neŝr: imdi dünyā-yı fānį ne mertebe bį-vefā (39) ve denį idügün yaķįnen 

bildüñ ise,  

 آندر آ  مادر ز حق مادری [809-1]

Ey māder, māderlik ĥaķķıçün bilā-tereddüd āteş içine gel,  

 بین که آین آ ذر ندآرد آ ذری [809-2]

                                                
1978 Bil ki gerçekten bu dünya geçicidir ve cânân dışında her şey fânîdir. Gerçekten de, bil ki dünya 
hiçtir, bir tılsım gibidir. Bil ki, dünya (onu sevenlerin gözünde) cennet gibi olsa da, âşıklara çirkin 
gözükür. Sen nefis ve tabiattan geç, geç ki hakikatte cânınla mutlu olasın. Bil ki bu dünya sûretlerin 
cennetidir, sen ise cânân cennetine doğru yönel. Arınmışlardan olmak istiyorsan hevadan geç, geç ki 
evvelki gibi yekta olasın. Bir an için de olsa canın peşinden git ve dünyayı boşver ki kalplerden bile 
üstün olasın. Dünyayı seviyorsun ama bu çok cahilce, senin elde ettiğin beyin değil, kabuk. (Ey Tûni!) 
Ne zamana kadar beyiden konuşacaksın? Sır kâsesini bir süreliğine durula.  
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 (40) Gör ki bu āteş āteşlik ŧutmaz. “Nedāred” cevāb-ı ķasem olmaķ 

maǾķūldur, yaǾnį “Ey māder! Derūn-ı āteşe gel ki bu āteş be-ĥaķķ-ı māderį āteş 

ŧabįǾatin ŧutmaz (41) ve āzürde idüp yaķmaz.” dimekdür.  

مادر که آقبال آ مده ستآندر آ   [810-1]  

Māder içerü gel ki devlet iķbāl itmişdür ve saǾādet ve iclāl gelmişdür.  

[102b] (1) imdi bir daħı bu devlet ele girer śanma ķadr u ķıymetin bilüp  

   آندر آ  مادر مده دولت ز دست [810-2]

İçerü gel ey māder devleti elden verme,  

درت آ ن سگ بدیدی آندر آ  ق [811-1]  

(2) Ol kelb-i cehūd ve nefs-i Ǿanūduñ ŧaşradaġı ķudretini gördüñ ve bu 

cihān-ı nā-pāyidār hįç ferde vefādār olmaduġun bildiñ, pes fenā ve Ǿadem-i aślį ve 

beķāǿ-i ĥaķįķį (3) envārıyla şitāb idüp gel kim,  

دآتا ببینی قدرت و لطف خ [811-2]  

Ĥattā ķudret-i ķādir-i muŧlaķ ve luŧf ve Ǿināyet-i Ĥaķķ’ı Ǿayne’l-yaķįn 

göresin. BaǾżı nüsħada (4) “قدرت رّب الوری” vāķiǾ olmışdur. YaǾnį ħalķuñ rabbisi 

ķudretini göresin dimekdür, ben ħod maŧlab-ı aǾlāya vāśıl ve medāric-i iǾtilāya nāyil 

oldum, (5) sen gelseñ ve gelmeseñ baña ne ĥāśıl, velākin 

کشانم پای تو  من ز رحمت می [812-1]  

Ben senüñ ķadem-i iħtiyār ve pā-yı irādetüñi cānib-i āteşe kemāl-i şefaķat 

ve ġāyet-i (6) merĥametimden ceźb iderim. 

 کز طرب خود نیستم پروآی تو [812-2]

Ve illā ki ŧareb ve źevķden ħod baña senüñ pervā ve ķayduñ yoķdur. Zįrā 

ben tecelliyāt-ı śıfāt (7) ve ceźebāt-ı aĥadiyyetü’ź-źātda bir mertebe müstaġraķ ve 

maĥź źevķ olmışumdur ki senüñ ve anuñ pervāsından ķalmışım ancaķ bu ķadar 

daǾvetler senüñ nefǾüñ içündür. (8) Keźālik nār-ı Ǿışķuñ semenderleri ve ħānķāh-ı 

fenānuñ ķalenderleri iķlįm-i beķānuñ serverleri ŧarįķ-ı hüdānuñ rehberleri ve daǾvet 

ve irşāduñ gerçek erleri daħı (9) felek-i vaĥdetüñ mihr-i enveri olup āfitāb-ı 

muĥabbetlerine ġurūb olmaz. Lākin ŧālib-i müsteǾiddi daǾvet itdükleri kemāl-i 
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merĥametlerinden ve kān-ı şefāǾat olduķlarındandur. (10) Pes şefāǾat ve seħāvetlerin 

gör kim ne dirler:  

هم بخوآنآندر آ  و دیگرآن رآ  [813-1]  

Āteş-i Ǿışķ içine gel ve ġayrların daħı daǾvet eyle.  

  کاندر آ تش شاه بنهاده ست خوآن [813-2]

(11) Zįrā ki pādişāhlar pādişāhı olan ħālıķu’l-ekvān cehūd şāhınuñ li-ecl-i 

taǾźįbi’l-müǿminįn įķād eyledügi āteş içinde niǾam-ı firāvān vażǾ eylemişdür (12) 

veyāħud mıśrāǾ-ı evvelüñ teǿvįli üzre bu āteş-i Ǿışķ ve nār-ı faķra geliñiz kim gerçi 

śūreten teǾab ve meşaķķat görinür lākin Ĥaķ teǾālā bunda ħˇān-ı muĥabbet (13) ve 

niǾam-ı maǾrifet iĥżār itmişdür dimek ola. Filĥaķįķa āteş-i faķr u muĥābbet bir 

āteşdur ki ehl-i śafāya tāze bostān ve āśĥāb-ı rıżāya ravżāt-ı niǾam-ı firāvān (14) ve 

erbāb-ı fenāya cennāt-ı ħuld-ı bį-pāyāndur. Pes māder-i ŧıfl daħı derūnı şevķle naǾra-

zen olup 1979ك( فیها شوقاً الی لقائ15بحر من النّار الالقیت نفسی ) كلو کان بینی و بین  mefhūmını gūyān ve 

āteşe kendüyi perrān eyledi. İmdi teşne-i āb-ı zülāl-i viśāl-i cemāl-i Źi’l-celāl olan 

Ǿāşıķlar daħı (16) kemāl-i şevķlerinden deryā-yı āteşbār-ı Ǿışķ-ı yāri nūş-ı cān iderler 

ve kendüliksiz kendüleri nār-ı fenāya atarlar ve ġāyet-i źevķlerinden dāħil-i nār-ı 

ceźebāt (17) olduķlarında başı ayaķdan ve ayaġı başdan farķ ve temyįze ķādir 

olmayup derūn-ı āteşde mįve-i cān ve berg-i gül-i cenānların tāze ve ter ve pür-ŝemer 

bulurlar. (18) Pes ŧıfl-ı mezbūr ve māderi bu ĥāli müşāhede itmekle raķśa-künān ve 

naǾra-zenān olup didiler ki  

یید آی مسلمانان همه [814-1]  آندر آ 

Ey müslimįn (19) ve zümre-i müvaĥĥidįn Ǿumūmen āteş-i Ǿışķ içine geliñiz  

   غیر عذب دین عذآب آست آ ن همه [814-2]

ǾAźb-ı dįn ve leźźet-i İslām-ı güzįnden ġayrı her ne olursa olsun (20) 

ĥaķįķatde anuñ küllįsi Ǿaźāb-ı mihįndür.  

یید آی همه پروآنه [815-1] وآر  آندر آ   

                                                
1979 Eğer aramızda ateşten bir deniz olsaydı sana olan şevkimden kendimi ona atardım. 
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Ey müslümānlar! ǾĀşıķ-ı cemāl-i yār iseñiz pervāne-vār āteş-i Ǿışķ içine 

geliñiz, 

 کمال عاشقی پروانه دارد (21)
1980که هیچ از سوختن پروا ندارد  

 آندر آین بهره که دآرد صد بهار [815-2]

Bu naśįb ve behreye geliñiz kim yüz bahar ŧutar (22) ve bilcümle ŧıfl-ı 

mezbūr bilā inķıŧāǾin daǾvetden ħālį olmıyup  

زد در میان آ ن گروه  بانگ می [816-1]  

Ol gürūhuñ ortasında nidā urdı,  

شد جان خلقان آز شکوه  پر همی [816-2] (23)  

Ve nidā-yı ŧıfluñ heybet ve teǿŝįrinden cümle ħalķuñ cānları ŧoldı yaǾnį 

Ǿumūmen müteǿeŝŝir olup ķulūb-ı müǿminįn (24) pür nūr-ı įmān ve įķān oldı.  

خویشتن  خلق خود رآ بعد آز آ ن بی [817-1]  

Andan śoñra ħalķ bį-iħtiyār kendülerini kendüliksiz  

فگندند آندر آ تش مرد و زن  می [817-2]  

(25) Merd ü zen kim var ise āteş içine bıraķdılar.  

کشش آز عشق دوست  موکل بی  بی [818-1]  

Müvekkilsiz ve kimse yapışup cekmeksiz dost Ǿışķından ve maĥż 

muĥabbet-i Ĥaķ (26) ve ceźbe-i ĥayy-i muŧlaķdan kendüleri yoķluķ āteşine ve faķr-i 

Muĥammedį sūzişine bıraķdılar.  

   ز آ ن که شیرین کردن هر تلخ آز آوست [818-2]

Zįrā ki her telħi şįrįn (27) eylemek ol ķādir-i muŧlaķuñ ķudretindendür, 

yaǾnį Ǿibād-ı aśfiyāsına cefāsını Ǿayn-ı śafā ve miĥnetini menĥat ve furķatini vuślat 

ve vaĥşetini ülfet (28) ve naķmetini niǾmet ve źelletini leźźet ve zelāletini maġfiret 

ve keŝretini vaĥdet ve dūzaħını cennet ve śūretini sįret ve žulmāniyyetini nūrāniyyet 

                                                
1980 Aşıklığın kemali, yanmaktan perva etmeyen kelebektedir.  
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idüp (29) dilemedügüne daħı Ǿaksin eyler. FāǾil-i muħtār diledügün işler, işine kimse 

ķarışmaz ve idecegini kimseye ŧanışmaz. Seyyid Nesįmį mįfermāyed:  

 گر سعادت نظری بر من زار اندازد (30)
ی سرو قد یار اندازدبر سرم سایه  

 سببی ساز خدایا که طبیبم نظری
صبر و قرار اندازدی بیبر دل خسته  

ی تیغش؟ مگر اومن که باشم که شوم کشته (31)  
 از کرم سایه بر این صید نزار اندازد

 سر عّشاق اگر این است و سر زلف تو این
 ای بسا سر که در این راه گذار اندازد

نشینان نظریگر کند چشم تو بر گوشه (32)  
 مستی و عربده در صومعه دار اندازد

 چون شد از دولت عشق تو نسیمی منصور
1981وقت ا ن است که سرش بر سر دار اندازد  

 تا چنان شد کان عوآنان خلق رآ [819-1] (33)

Ĥattā ħalķ derūn-ı āteşe girmege bir vechle şitāb ķıldılar ve bir mertebe nāra 

girdiler ki ĥavālį-i nārda şāh-ı cehūd cānibinden (34) naśb olunan ŧāyife-i Ǿavānān 

ħalķı  

کردند کاتش در میا  منع می [819-2]  

Āteşe gelme deyü menǾ eylediler.  

شد سیه رو و خجلآ ن یهودی  [820-1]  

                                                
1981 Talih benim yüzüme gülmek isterse, yarin selvi boyunun gölgesini benim başımda düşürsün. Ey 
Allah’ım! Öyle bir şey yap ki tabibim benim yaralı ve sabırsız gölüme bir baksın. Ben kim onun 
kılıcıyla ölmek kim? O beni avlayacaksa kereminden ve merhametinden bunu yapar, (yoksa ben ona 
layık değilim). Aşıkların başı bu ve senin zülfünün ucu bu ise eğer, bu yolda ne çok baş senin 
zülfünden dara asılacaktır. Senin gözün meyhane köşesinde sızıp kalanlara bir bakış attı mı, 
meyhanede sarhoşluk ve arbede her tarafı doldurur. Nesimi senin aşkının devletinden Mansur (Mansur 
Hallac/ kendisine nusret edilmiş) olduysa eğer, artık başının dar ağacına yükselme zamanı gelmiştir.  
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Ol yehūdį pādişāhı (35) siyeh-rū ve ħacil oldı.  

   شد پشیمان زین سبب بیمار دل [820-2]

Bu sebebden peşįmān ve bįmār-dil ü cān oldı. Veyāħud taǾāśśub ve 

ĥasedden bįmār-dil olan (36) peşįmān oldı ve sebeb-i nedāmeti bu idi ki  

تر شدند  مان خلق عاشقکاندر آی [821-1]  

Zįrā ki ħalķ ĥüsn ü cemāl-i įmāna evvelkiden ziyāde Ǿāşıķ oldılar.  

تر شدند  در فنای جسم صادق [821-2] (37)  

Ve ifnā-yı cismde śādıķter oldılar 

 مکر شیطان هم در آو پیچید شکر [822-1]

Ħudā-yı mennāna şükr-i firāvān ki İblįsüñ mekr ve telbįsi (38) yine aña 

śarıldı.  

 دیو هم خود رآ سیه رو دید شکر [822-2]

Şeyŧān daħı1982 kendüyi siyeh[-rū] gördi, Ħudā’ya şükr ü sipās-ı bį-nihāye 

olsun. YaǾnį mekri śūret- (39) peźįr olmıyup ĥamden lillāh teǾālā ki tevfįķ-ı rabbānį 

yār u muǾįn olmaġla kimesne įmāndan rücūǾ itmeyüp evcāt-ı derecāt-ı yaķįne Ǿurūc 

itmekle (40) vesvese-i vesvās bāŧıl u zāyil ve żararı kendüye rāciǾ ve vāśıl oldı.  

مالید در روی کسان  آ ن چه می [823-1]  

Ol nesneyi ki şāh-ı cehūd müǿminlerüñ (41) yüzine sürdi yaǾnį müǿminįni 

nāra iĥrāķ ve envāǾ-ı Ǿaźāb itmek istedi lākin bi-fażlillāh teǾālā ķazduġı ķuyıya 

kendü düşüp [103a] (1) 1983من حفر بئراً لاخیه وقع فیه  ĥadįŝ-i şerįfinüñ mefhūm-ı münįfi üzre  

   ی آ ن ناکس آ ن  جمع شد در چهره [823-2]

Müǿminlerüñ yüzine sürdügi nesne ol nā-kesüñ çehresinde (2) vāķiǾ ve 

cemǾ oldı.  

ی خلق چست  درید جامه  آ ن که می [824-1]  

                                                
1982 Yazmada: gibi 
1983 Kardeşi için kuyu kazan kendi o kuyuya düşer. 
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Ol kimesne ki ħalķuñ cāme-i Ǿırżını yırttı yaǾnį ķalbini śıyup ĥaķāret eyledi  

 شد دریده آ ن آو آیشان درست [824-2]

(3) Bilāħire derrendenüñ libās-ı nāmūsı derįde olup mažlūmlaruñ Ǿırż ve 

vaķārı dürüst oldı. YaǾnį Ĥaķ teǾālā şāh-ı cehūd ve aǾvān-ı cehūdı nār-ı ķahr (4) ve 

ġażabına yaķup müǿminlere āteş içinde niǾmet virdi.  

 کژ ماندن دهان آ ن مرد که نام محمد رآ علیه آلسلام به تسخر خوآند

Ĥażret-i Faħr-i Ǿālem (5) śallāllāhu Ǿaleyhi ve sellemüñ nām-ı şerįfini 

temesħur ve istihzā ile oķuyān kimesnenüñ dehānı egri ķalması beyānındadur.  

Seyyid Nesįmį:  

(6) İki Ǿālemde sulŧāndur Muĥammed  

Beyān-ı Ǿilm-i Ķurǿān’dur Muĥammed 

Ĥesāb-ı ĥaşr u neşr ola, o günde 

ŞefįǾ-i cümle ħalķāndur Muĥammed  

(7) kemāl-i maǾrifet andan açıldı 

Yaķįn bil gevher-i kāndur Muĥammed 

Serāser yedi göki gezdi gördi 

Ki Ǿarş u ferşe seyrāndur Muĥammed 

(8) Nesįmį dāyimā medĥ-i nebį ķıl 

Hemįşe dįn ü įmāndur Muĥammed 

کرد و آز تسخر بخوآند آ ن دهان کژ [825-1]  

Ol bir kimesne dehānını münĥarif eyledi ve temesħur (9) cihetinden oķıdı,  

 مر محمد رآ دهانش کژ بماند [825-2]

YaǾnį ĥażret-i Muĥammed Ǿaleyhisselāmuñ nām-ı şerįfini oķıdı anuñ aġzı 

egri ķaldı.  

 باز آ مد کای محمد عفو کن [826-1]
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(10) Ol kimesne günāhına nādim olup ķadem-i pāk-ı Resūl’e yüz sürüp girü 

cürmüne iǾtirāf ile maġfiret dileyüp “Ey Muĥammed Ǿaleyhisselām! ǾAfv eyle  

 آی ترآ آلطاف و علم من لدن [826-2] (11)

Ey resūl-i Ħudā ve nūr-ı bedr-i dücā! senüñ içün Ǿindallāh olan Ǿilm-i 

ledünden elŧāf ve aǾŧāf vārdür.”  

کردم ز جهل  من ترآ آفسوس می [827-1] (12)  

Yā Resūlallāh Ǿaleyke śalevātullāh! Ben cehlimden seni temesħur eyledüm,  

 من بدم آفسوس رآ منسوب و آهل [827-2]

Temesħure mensūb ve taĥķįre ehl (13) ben oldum. İmdi merdān-ı Ħudāyı 

her kim temesħur ve taĥķįr eyleye ve kelimāt-ı nā-sezā söyleye żararı kendüye rāciǾ 

olur ve nedāmet ile istiġfār ve istiǾfā itmese (14) dįn u įmāndan dūr ve raĥmet-i 

Ĥaķ’dan maĥrūm ve mehcūr olur. Nitekim ĥażret-i Mevlānā buyururlar:  

ی کس درد  چون خدآ خوآهد که پرده [828-1]  

Çün kim Ħudā-yı müteǾālin (15) irādet-i Ǿaliyyesi teǾalluķ idüp kimesnenüñ 

perdesini yırtmaķ isteye  

ی پاکان برد  میلش آندر طعنه [828-2]  

Anuñ meylini pāklerin ŧaǾnına iledür yaǾnį ŧaǾna-zen-i (16) enbiyā ve evliyā 

olur.  

 ور خدآ خوآهد که پوشد عیب کس [829-1]

Ve eger Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ meşiyyet-i irtiżāyiyyesi śıfat-ı 

settāriyyet ile tecellį itmege teǾalluķ idüp (17) bir kimesnenüñ Ǿaybını pūşįde ķılmaķ 

isteye  

 کم زند در عیب معیوبان نفس [829-2]

MaǾyūblaruñ Ǿaybına nefes urmaz. YaǾnį ol kimesne mažhar-ı ism-i settār 

olup Ǿayblu (18) olanlaruñ daħı Ǿaybını söylemez ve kimesnenüñ noķśānına nažar 

itmez, ķanda ķaldı ki Ǿayb ve noķśāndan Ǿārį olan pāklere ŧaǾn eyleye. (19) “کم زند” bu 

maķūle maĥalllerde “ دنزن ” maǾnāsına istiǾmāl olunur.  
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مان یاری کند  چون خدآ خوآهد که [830-1]  

Çün ol Ħudā-yı bį-nažįr ve muǾįn ve naśįr (20) ism-i Hādį ile nažar idüp 

bize muǾāvenet ve Ǿināyet eyleye,  

 میل ما رآ جانب زآری کند [830-2]

Bizüm meylimizi cānib-i niyāzmendį ve semt-i müstemendįye (21) sevķ 

ider. Münācāt-ı Mevlānā Cāmį: 

 ای به سویت همه را روی نیاز
 چشم لطف تو به روی همه باز

ی سوادی تواندعاشقان کشته  
 داغ بر دل ز تمنّای تواند (22)

ی فقر و فنا پوشیدهخرقه  
 در ره صدق و صفا کوشیده

 رسته از خود ز پرستندگیت
 خواجگی یافته از بندگیت (23)

 درد دم بر دم تو همدمشان
1984مرهم تو مرهمشانداغ بی  

İmdi benüm cānım:  

 آی خنک چشمی که آ ن گریان آوست [831-1]

(24) Ey saǾādetlu çeşm ki ol çeşm anuñ giryānıdur.  

 وی همایون دل که آ ن بریان آوست [831-2]

V’ey mübārek dil ki ol göñül anuñ āteş-i Ǿışķınuñ büryānıdur.  

Li-muĥarririhi: 

                                                
1984 Ey herkesin niyâz gözü sana doğru bakan ve senin lutuf gözün herkese açık olan Allah! Âşıklar 
senin sevdanda ölürler ve gönüllerindeki dağ seni diledikleri içindir. Onların fakr ve fena hırkası 
giymişler ve sıdk ve safa yolunda ellerinden geleni yaparlar. Sana taptıkları için kendi benliklerinden 
kurtulmuşlar ve sana kul oldukları için efendi olmuşlar. Senin anbean hüznün onların hemdemidir, 
senin merhemsiz dağın onların merhemidir. 
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(25) Meded bir çāre ķıl ey şeh, ŧutuşdum āteş-i Ǿışķa 

Ħayāle döndüm āhıñla düşelden nāliş-i Ǿışķa 

ǾAceb şūrįde bülbüldür senüñ gülzār-ı ĥüsnüñde 

Hezārān zār ider göñlüm girelden ravża-i Ǿışķa 

(26) Derūnum derdine billāh devā senden olur cānā 

Ķılursa vuślatuñ merhem, ŧabįbā ħaste-i Ǿışķa 

Yoluñda cān niŝār itmek niyāz eyler dil-i Ǿuşşāķ 

Ki zįrā ķan-behā vechüñ olurmış küşte-i Ǿışķa 

(27) Niçe demler durur ǾAbdį ġam-ı hicriyle ķan aġlar 

Gözim laǾliyle dür śaçar verir ser rişte-i Ǿışķa 

آی آست  آ خر هر گریه آ خر خنده [832-1]  

ǾĀķıbet her girye vü zārįnüñ āħiri ħandedür 

آی آست  مرد آ خر بین مبارک بنده [832-2] (28)  

Merd-i Ǿāķıbet-bįn mübārek bendedür. Görmez misin ey derdlü göñül,  

وآن سبزه بودهر کجا آ ب ر [833-1]  

Meŝelā her ķanda kim (29) āb revān ola anda sebze ve bostān olur 

 هر کجا آشک روآن رحمت شود [833-2]

Her ķanda kim bir göz yaşı yelici ola anuñ ŝemerātı raĥmet ve berekātı 

maġfiret olur. (30) Āy ey derdi çoķ göñül!  

م ترباش چون دولاب نالان چش [834-1]  

Dūlāb-veş gözi yaşlu ve baġrı başlu ol.  

 تا ز صحن جانت بر روید خضر [834-2]

Tā senüñ (31) śaĥn-ı cānuñda ħađravat bite. YaǾnį derūn-ı dil ve meyān-ı 

cānuñ sebze-zār-ı maǾrifet ve gül-zār-ı muĥabbet ola. Li-muĥarririhi:  

Niŝār eyle özüñ yāre dilerseñ vaśl-i dildārı 
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(32) Niyāz eyle o dergāha hemān ķulluķda gör kārı 

Nedür ey şeh bu nāziyle leŧāfet dil-rubālıķlar 

Niyāz istersen Ǿāşıķdan saña yalvarı yalvarı 

Ġayūr ismi celāl itdi ķaşı re’siyle şeydāya  

(33) ķomadı sürdü aradan göñülde vech-i aġyārı 

Tecellį nārı dem-çekdi dili ceźb eyledi ol an 

Viśāli Ǿāşıķa yāri ķomaz hįç faślına bārı 

Cemāli sāyesin śalmış kefā bį ĥasbünallāhu  

(34) dile pertev śālup ĥüsnü ħayāli aldı efkārı 

Ŝenālar eyle ey ǾAbdį dimiş fe’şkür ve üşkürküm 

Yüzüñ sürüp sücūd eyle ķılup tehlįl ü eźkārı 

 آشک خوآهی رحم کن بر آشک بار [835-1]

(35) Eşk ü girye isterseñ göz yaşı yaġdurıcılarñ üzerine raĥm eyle, yaǾnį 

çeşm-giryān ve ciger-büryān olan mažlūm ve sitem-dįde ve eytām-ı muśįbet-zedelere 

(36) kemāl-i şefaķat ve merĥamet eyle ki ĥattā senden daħı eşk-i çeşm teķāŧur idüp 

şefāǾat ve maġfirete lāyıķ olasın zįrā  

 رحم خوآهی بر ضعیفان رحم آ ر [835-2]

(37) Ol raĥįm ve kerįm Allāh’dan raĥmet ve Ǿināyet dilerseñ fuķarā ve 

żuǾafāya raĥm getür yaǾnį żaǾįfleri acıyup esirge. Ve daħı ارحموا ترحموا ĥadįŝ-i şerįfini 

(38) istimāǾ eyle. Ve daħı 1985ارحموا من في الا رض يرحمكم من في السماء  ĥadįŝ-i şerįfine cān ķulaġın 

ŧutup mūcebi ile Ǿamel ķıl.  

آ ن پادشاه جهود( 53)عتاب کردن آ تش رآ   

Ol cehūd pādişāhı āteşe Ǿitāb eylemesi beyānındadur.  

خو رو به آ تش کرد شه کای تند [836-1]  

                                                
1985 Yerde olanlara merhamet edin ki gökteki de size merhamet edilsin 
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Şāh-ı cehūd āteşe teveccüh eyleyüp didi: (40) Ey tond-ħū! YaǾnį senüñ 

şānuñda hįç ferde merĥamet ve amān yoġ-iken  

 آ ن جهان سوز طبیعی خوت کو [836-2]

Senüñ ol bi’ŧ-ŧabǾ cihān-sūz olan ħūyuñ (41) ķanı? İĥrāķ itmek ħod senüñ 

ħāśiyyet-i ŧabǾ ve źātuñdur. Pes  

سوزی چه شد خاصیتت  چون نمی [837-1]  

Niçün yaķmazsın senüñ ħāśiyyetiñe ne ĥāl oldı? [103b] (1) ŧabįǾatüñ ne 

sebebden bozuldı? 

 یا ز بخت ما دگر شد نیتت [837-2]

Yāħud bizüm ŧāliǾimizden senüñ niyyetüñ ġayrı mı oldı? 

نبخشایی تو بر آ تش پرست  می [838-1]  

Sen ħod (2) teraĥĥum eylemezsin 

 آ ن که نپرستد ترآ آو چون برست؟ [838-2]

Ol kimesne ki saña perestiş ķılmaz pes ol kimesne nice ħalāś oldı? 

 هرگز آی آ تش تو صابر نیستی [839-1]

Hergiz ey āteş (3) sen yaķmaķda śābir degülsin,  

 چون نسوزی؟ چیست؟ قادر نیستی؟ [839-2]

Niçün yaķmazsın bāǾiŝ nedür yoħsa iĥrāķa Ǿadem-i ķudretüñ mi vardur? 

Elĥāśıl pādişāh-ı cehūd (4) kemāl-i ĥayret ve ġāyet-i teǾaccübünden kendü kendüye 

ayıtdı:  

 چشم بند آست آی عجب یا هوش بند؟ [840-1]

Ey Ǿaceb bu ĥālet-i ġarįbe göz baġı mıdur veyāħud Ǿaķl baġı mıdur?  

ی بلند؟  چون نسوزآند چنین شعله [840-2] (5)  

Bunuñ gibi şuǾle-i bülend ve ķavį ve Ǿulv-i Ǿilvį niçün iĥrāķ eylemez?  
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کسی، یا سیمیاست؟ 1986جادویی کردت [841-1]  

Ey āteş saña bir kimesne (6) cādūluķ mu eyledi yoħsa sįmiyā midür?  

ماست؟یا خلاف طبع تو آز بخت  [841-2]  

Yā senüñ ħilāf-ı ŧabǾuñ bizüm baħtımızdan mıdur? 

 گفت آ تش من همانم، آ تشم [842-1]

(7) Āteş ĥālen veyāħud lisānen bi-iźnillāh teǾālā ķāle gelüp ayıtdı: Ben 

hemān oyum yaǾnį sen bildügüñ āteş-i sūzānım eger iǾtimāduñ yoķ ise  

ببینی تابشمآندر آ  تو تا  [842-2] (8)  

İçerü gel ĥattā benüm tābiş ve sūzişimi göresin. BaǾżı nüsħada daħı “ا تشم” 

yerine “ای شمن” ve “تابشم” yerine “تاب من” vāķiǾ (9) olmışdur, “ey şemen” ey put-perest 

dimekdür.  

 طبع من دیگر نگشت و عنصرم [843-1]

Benüm ŧabǾım ve Ǿunśurum müteġayyır olmadı,  

 تیغ حقم هم به دستوری برم [843-2]

Allāh sübĥānehu (10) ve teǾālānuñ tįġ-ı ķudretiyem hem anuñ destūr ve 

iźniyle ķatǾ iderim. İmdi cemįǾ-i ĥarekāt ve sekenāt ve cümle eşyāda olan teǿŝįrāt bā-

ħuśūś āteşüñ (11) ŧabǾında muvdaǾ olan iĥrāķ ve ĥarāret Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ 

emri olup müǿeŝŝir-i ĥaķįķį ol ķādir-i muŧlaķ ve ĥażret-i Ĥaķ’dur. MecmūǾ-ı 

mükevvenāt (12) eger ulvį ve eger süflį eger ŧabāyiǾ ve eger Ǿanāśır Ĥaķ sübĥānehu 

ve teǾālā celle şānuhunuñ yed-i ķudret ve zįr-i irādetlerinde maķhūr ve müstehlekdür 

ve Ĥaķ dostu (13) olan enbiyā ve evliyā ve müǿminįn-i aśdiķāya dost ve Ǿaduvv-i 

Ħudā olan müşrikįn ve küffār ve muǾānidįn ve münāfıķįne Ǿaduvvlardur. Nitekim 

ĥażret-i Mevlānā (14) lisān-ı āteşden cehūd pādişāhına meŝel įrād idüp ve ol 

ŧabįǾatde olan dehrį ve ŧabįǾį ve muǾānid ve münkirlere emr-i Ĥaķķı įżāĥ içün 

buyururlar ki  

 بر در خرگه سگان ترکمان [844-1] (15)

                                                
1986 Yazmada گردد 
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Şu ķadar iźǾānuñ yoķ mı, görmez misin türkemānuñ obaları ķapusı üzerinde 

kilāb  

ه پیش میهمانچاپلوسی کرد [844-2]  

(16) Āşinā olan ķonuġı incitmeyüp çāplūsluk eylemiş, yaǾnį ķuyruġun śalup 

dilkülük ider ve temelluķ gösterir.  

روور به خرگه بگذرد بیگانه [845-1]  

(17) Ve eger cānib-i ħargāh ve pįş-i veŝāķdan bįgāne-şekl ve ecnebį-rū bir 

kimesne güżer eyleye 

روحمله بیند آز سگان شیرآنه [845-2]  

Ol bįgāne, kilāb-i türkemāndan şįrāne (18) ve esed-vār ĥamle görür. Pes 

āteş, cehūd pādişāhına bu meŝeli įrād idüp baǾdehu didi ki: Ey cehūd ve Ǿanūd ve 

bįgāne-i dergāh-ı rabb-i vedūd,  

دگیمن ز سگ کم نیستم در بن [846-1] (19)  

Ben bendelikde segden eksik degilim  

 کم ز ترکی نیست حق در زندگی [846-2]

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ķuvvet ve ķudret ve ĥayāt (20) ve zindegįde bir 

Türk’den eksik degüldür. İmdi kilāb-ı türkemān āşināya temelluķ ve raġbet ve 

bįgāneye Ǿdāvet itdügi gibi ben daħı Ǿubūdiyyetde ŝābit-ķadem olup (21) müǿminlere 

berd ü selām ve kāfir ve cehūd ve müşrik ve Ǿanūdlara eşedd-i sūziş ile Ǿaźāb ve 

Ǿiķāb olurum.  

Ey müstemiǾ-i ķābil! Nār-ı āfāķįnüñ emr-i Ĥaķķ’a (22) iŧāǾat ve inķıyādı 

žāhir ve bāhir oldıysa kendü vücūduña daħı nažar eyle gör kim ĥażret-i Mevlānā 

buyururlar,  

 آ تش طبعت آگر غمگین کند [847-1]

Eger senüñ ŧabǾuñ (23) āteşi seni ġamgįn eyleye,  

 سوزش آز آمر ملیک دین کند [847-2]
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Sūzişi dįn pādişāhınuñ emrinden eyler. YaǾnį kendüden ŧabǾuñ seni ġam 

āteşine yaķmaz (24) ol daħı emr-i Ĥaķķ-la žuhūr ider.  

 آ تش طبعت آگر شادی دهد [848-1]

Ve āteş-i ŧabǾuñ eger saña sürūr vire ĥaķįķatde ol ŧabǾuñdan olmayup  

 آندر آو شادی ملیک دین نهد [848-2] (25)

Belki anda olan sürūrı dįn pādişāhı ķor. Ĥāśıl-ı kelām eger ġam ve eger şādį 

Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ įcādıdur. (26) ǾAmeline ġöre ikisinden ķanķısına lāyıķ 

iseñ anı ħalķ ider.  

Ey ŧālib-i śādıķ ve Ĥaķ cemāline Ǿāşıķ! Ĥażret-i Mevlānā ķaddasallāhu 

rūhehu buyurduġı (27) ġam ve şādį ne maķūle ġam ve maķūle şādįdur iźǾān ķılduñ 

mı? Dünyāya ve nefse müteǾallıķ olan ġam ve şādį ħod maǾlūmdur ve sürūr-ı 

dünyevįnüñ āħiri ġam (28) ve Ǿāķıbeti elemdür. İmdi bunda olan ġam u şādįden 

murād ŧāǾat ve Ǿadem-i ŧāǾat ve küfr ü įmān ve fısķ u śalāĥ ve Ǿibādet ve Ǿadem-i 

Ǿibādet (29) ve bunuñ emŝālį olanlardur. Ve Ǿāşıķlar meyānında olan ġam fikr-i mā-

sivā ile ķalbleri keŝret ĥāśıl idüp Ǿālem-i beşeriyyete geldikleri ve ıŧlāķdan (30) ķayda 

düşdükleridür ve şādmānį-i Ǿuşşāķ envār-ı ceźebāt-ı ilāhiyye mirǿāt-ı ķalblerinde 

cilveger olup fikr-i ān u įn ve şuǾūr ve Ǿadem-i şuǾūrdan ħalāś (31) olmaġla ıŧlāķ ve 

vaĥdet-i śırfada müstaġraķ-ı tecellį-i źāt olduķlarıdur.  

İmdi źikr olunan şādį ve ġam Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ dest-i ķudretinde 

(32) olup ber-mūceb-i “ 1987بع الرّحمناقلب المومن بین اصبعین من اص ” keyfe mā yeşā taķlįb ve taśrįf 

idüp diledügi gibi ĥareket itdürür ammā (33)  ِام  لِْلَعٖبيد 1988َوَما َربَُّك بَِظلَّ  feĥvā-yı kerįmi üzre 

ĥāşā eyle daħı degüldür ki Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ ĥükmünde źerre ķadar žulm 

ola, Allāh sübĥānehu ve teǾālā (34) Ǿibādına žulm itmez eger küfr eger įmān eger 

dūzaħ eger cennet eger Ǿiķāb eger ŝevāb ķullarınuñ istegine iǾŧā ider. “ǾAźābı ħod 

kim ister?” dirseñüz (35) mūceb-i Ǿaźāb olan aǾmāl-i seyyiǿe eśnāf-ı muĥabbet ile 

saǾy ve kūşiş idüp rıżā-yı Ĥaķķ’a muħālif niçe murādātıñ ĥuśūliçün ķaçan müyesser 

ola (36) deyü āh u vāh eyledügüñ Ǿaźāb-ı saǾįri istemeñ degül midür? Ve ġıybet ve 

mesāvį ve tefāħur ve tekebbür ve merdān-ı Ħudā’ya zebān-dırāzlıķ itmekler ve buña 

(37) müteǾalliķ evśāf-ı rediyyeye irtikāb Ǿaźāb-ı elimde ħˇār u zār olmaķ degül 

                                                
1987 Müminin kalbi, Rahmân’ın parmaklarından iki parmak arasındadır. (Müsned, VI, s. 142, nr. 6569). 
1988 Fussilet 41/46: “...Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.” 
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midür? ve źikr olunan aǾmāli terk eyle diseler nefsüñe güç gelüp (38) fesādātıñdan 

geçmeyüp tende cānuñ gibi ülfet eyledügüñ ilāhį beni dūzaħdan ħalāś eyleme!” deyü 

recā itmek degül midür?  

İmdi Ĥaķ teǾālā her ķuluna (39) istedügün virir ve her kes cehenneme 

odunun ve āteşin buradan götürür, aślā buña şüphe olmasun. Ammā Ǿāşıķlaruñ ġam 

ve şādįsine bāǾiŝ olan (40) yine Ǿāşıķlara maǾlūmdur. Ǿāşıķla maǾşūķ beyninde vāķiǾ 

olan nāz u niyāza aġyār olanlar vāķıf olmaz, anlaruñ bir tenezzüli biñ teraķķįdür (41) 

ve źerre źerre ķadar ġamları iki cihān şādmānlıġıdur. Kemā ķįle, şiǾr:  

 َبيَن المحبين سر  ليس يفشيه
  قَولٌ  ولا قَلَم للخلِق يحكيه1989

neŝr: zįrā Ǿābidlerüñ ġamı günāhdan [104a] (1) ve Ǿāşıķların ġamı vücūd-ı 

vehmįleridür. Felihāźā ĥażret-i Mevlānā her bir firķaya bi-ŧarįķi’t-tevzįǾ naśįĥat idüp 

buyururlar ki  

 چون که غم بینی تو آستغفار کن [849-1]

(2) Çün ki ķalbüñde ġam göresin istiġfār eyle, zįrā جعل الله له من كل  ;من لزم الاستغفار
1990مخلصا ق  یض کلِّ  ومن ،اجً مخَر  همٍّ   ĥadįŝ-i şerįfinüñ vefķınce (3) istiġfār sebeb-i ħalāśį-i her 

hemm ve düşvārį olmaķ muķarrerdür.  

 غم به آمر خالق آ مد کار کن [849-2]

YaǾnį çün ki ġam emr-i ħāliķ ile geldi imdi ey ġam-dįde ŧurma (4) Ǿamel 

eyle. YaǾnį gice uyħuların gözüñe ĥarām idüp āh-ı derūn ile yan yaķıl ve yüzüñ 

dergāh-ı Ĥaķķ’a sürüp taķśįrātuñ bilüp tevbe ve istiġfār ķıl (5) dimekdür. Veyāħud 

“kār-kün” vaśf-ı terkįbį olmaķ üzre ġam Ħālıķu’l-ekvānuñ emr ü fermānıyla iş edici 

geldi dimek ola. mıśrāǾ-ı evvele münāsib olan (6) maǾnā-yı evvel olmaķ fehm 

olunur.  

İmdi benüm cānım! Beyt:  

 عابدان از گناه توبه کنند
1991عارفان از عبادت استغفار  

                                                
1989 Sevenler arasında ifşa olmayan bir sır ve kalemin halka anlatamayacağı bir söz vardır. 
1990 Kim istiğfara devam ederse Allah o kişi için her dertten bir çıkış, her darlıktan bir kurtuluş yaratır. 
1991 Âbidler günaha tövbe ederler, ârifler ise ibâdete. (Gülistân) 
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neŝr: mażmūnı üzre Ǿābidler (7) zellāt ve taķśįrātından istiġfār iderler velākin Ǿāşıķ-ı 

bį-ser ü pā olanlar ber-feĥvā-yı 1992حسنات الا برار سيئات المقربين  enāniyyet ile olan ŧāǾātdan (8) 

ve muķābelede teveķķuǾ-ı mücāzāt olunan Ǿibādetden ve belki muŧlaķa 

vücūdlarından istiġfār iderler. Ħˇāce Ĥāfıž:  

 ما را به رندی افسانه کردند
 شیخان جاهل پیران گمراه (9)

 از دست زاهد کردیم توبه
 وز فعل عابد استغفرالله

 جانا چه گویم شرح فراقت
1993چشمی و صد نم جانی و صد ا ه (10)  

Neŝr: Pįşvā-yı erbāb-ı ŧarįķat ve muĥaķķıķ ve müdaķķıķ ķudvetü’l-evliyā 

Ebū İsmāǾįl ǾAbdullāh bin Muĥammede’l-Enśārį (11) el-Hirevį Menāzilü’s-

Sāyirįn’de bābü’t-tevbede buyururlar ki:  

الله،  یالحق عل ةی، و رؤ (12) مهالا  الی جحود نعمة الّستر وال ،شیاءَ ا  ثة الی ثلا  فتوبة العاّمة لاستکثار الطّاعة فانّه یدعو 
  .الله یب علوالتوثُّ  ،الجبروت نیهو ع یوالاستغناء الذ

 .رسال للقطیعةتوالاس ،ومحض التدیّن بالحمیّة( 13) والمبارزة را ةوساط من استقلال المعصیة و هو عین الجا  وتوبة ال
 مقامُ ( 14) ولا یتمّ  .المراقبة و یکّدر عین الّصحبة نور يالنقیصة ویطف كلی در ا   ووتوبة الخاّصة من تضیع الوقت فانّه یدع

 1994التّوبة كالتّوبة من رویة تل كعلّة تل ثّم رویةِ  ،لی التّوبة مّما دون الحقّ ا  التّوبة الّا بالانتهاء 

Ve erbāb-ı taĥķįķ ǾAbdullāh-ı Enśārį ķaddasallāhu (15) sırrehunuñ tevbe-i 

ħavāśda buyurduġı ķavlini şerĥ ve įżāĥ idüp dimişler ki tażyįǾ-i vaķt-i ħavāśdan 

murād meǾa Ǿademi’l-bulūġ ilā ĥaddi’t-temekkün müşāhedelerinde (16) maķām-ı 

cemǾa müşārif olan ĥįn-i istiġrāķlarıdur ki kemāl-i ķurbdur. Ve vaķt-i mezbūruñ 

                                                
1992 Ebrâr’ın iyilikleri mukarrabin yanı yakınlaştırılımış kulların kötülükleri mesebesindedir. (Keşfü’l-
Hafâ, I, s. 357, nr. 1137) 
1993 Câhil şeyhler ve yolunu kaybetmiş pîrler, bize rint diye diye efsâneleştirdiler. Biz zâhidin elinden 
tövbe ettik, âbidin de yaptıklarından Allah’a sığınırız. Ey can! Senin firakını nasıl anlatayım? Bir göz; 
yüz çeşme, bir cân; yüz âh! 
1994 Halkın umumunun tevbesi taati artırmaktır. Zira bu üç şeye götürür. 1. Günahları örtme ve mühlet 
verme nimetini inkâr etmeye. 2. Allah’a karşı bir hak iddia etmeye. 3. Kendini müstağni görmek ki 
azgınlık bizatihi budur ve Allah’a karşı gelmeye.  
Orta düzey halkın tövbesi günahı azaltmaktır. Bu cüretin ve karşı gelmenin bizatihi kendisidir, taassup 
ile dindarlaşmadır ve Allah’ın dediklerini yerine getirmemekte bir gevşekliktir. Seçkin insanların 
tövbesi vakti zayi etmelerinden ötürüdür. Zira bu noksanlık derekesine götürür, murakabe nurunu 
söndürür ve sohbeti bulanıklaştırır. Tevbe makamı ancak Hakk’ın önünde tevbeye vararak 
tamamlanır. Sonrada bu tevbenin sebebini bizatihi bu tevbeden dolayı olduğunu bilerek tamamlanır. 
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tażyįǾi maķām-ı mezbūruñ muķābili olan derk-i noķśāna daǾvet ider. (17) pes 

dāyimen ve müstemirren muĥāfaža-i vaķt-i mezbūr içün Ǿalā Ǿibādillāhi’l-ħavāś 

tevbe ve istiġfār vācib olur. Ve derek fi’n-noķśān ise derecāt-ı (18) kemāle telaķķį ve 

evc-i aǾlāya teraķķį muķābelesinde olan derekāt-ı esfele tenezzüldür. Pes ĥālet-i 

mezbūrenüñ vüķūǾı lā-cerem nūr-ı murāķabeyi iŧfā itmek muķarrerdür. (19) Zįrā 

inĥiŧāŧ bi’t-tażyįǾ olmaz. İllā ruǿyet-i ġayr ile tefriķada ve śıfāt-ı nefs ile iĥticābda 

olmaķdan ĥāśıl olur. Pes ruǿyet-i ġayr ve śıfāt-ı nefs ile (20) tefriķa ve iĥticābda olan 

kimesne mūceb-i ĥıfž-ı vaķt olan nūr-ı murāķabeden maĥrūm ķalur ve maķām-ı 

müşāhedede olan śoĥbet-i meǾa’l-ĥaķķa küdūret (21) vāķıǾ olur. Zįrā śoĥbet 

meǾallāh śafā-yı vaķt-i meǾa’l-ĥaķķ olmadıķça müyesser degüldür. Pes ķaçan vech-i 

meşrūĥ üzre vaķt-i ħavāśś żāyiǾ olsa (22) vaķt-i śoĥbet daħı mükedder olur ve ĥużūr-

ı mezbūre śoĥbet ıŧlāķınuñ śıĥĥati ĥadįŝ-i nebevį ile ŝābitdür ki ķāle Ǿaleyhisselām: 

“ 1995اللّهم انت صاحب فی الّسفر ” (23) ve Ĥaķ’dan ġayrdan tevbe daħı maķām-ı fenādān ġayrıda 

olmaz. Ve maķām-ı fenāda olan telvįn Ǿabd-i ħāśśuñ eniyyet ile žuhūrıdur. Pes Ǿabd-i 

fānį ve müstehlek (24) Ǿammā sive’l-ĥaķ kendüyi tāyib görse tevbesine Ǿillet olan 

enāniyyeti min ĥayŝ-i lā-yeşǾur žāhir olup Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā kemāl-i 

luŧfünden Ǿabd-i ħāśś-ı (25) fānįyi Ǿillet-i mezbūrenüñ ruǿyetine tevfįķ ider. Pes 

Ǿillet-i mezbūrenüñ ruǿyeti maķām-ı fenāda telvįn-i āħirdür. İmdi telvįn-i 

mezbūreden daħı ħalāś (26) Ǿillet-i mezbūreyi görmekden Ĥaķķ’a tevbe ve istiġfār ile 

olur. Ve bu vechle olan ħalāś-ı küllį olmaz, illā maķām-ı temkįnde olur. Pes Ǿabd-i 

fānį maķām-ı (27) temkįnde rā’į bi’l-Ĥaķ ve tevbesi daħı Ĥaķķ’la olur. Pes bu 

taķdįrce Ǿabd-i fānį ne rā’į ve ne tāyib olur. Fe’fhem cidden.  

Ey müstemiǾ-i ķābil! Ġam ve şādį ve tevbe-i ħavāś (28) nedür maǾlūm 

oldıysa ve cümlesi ķudret ve dest-i irādet-i ezeliyyede olduġı muǾāyene ķılındı ise 

ĥażret-i Mevlānā buyururlar ki  

 چون بخوآهد عین غم شادی شود [850-1]

(29) Çün ki Ħudāy rabbe’l-Ǿālemįnüñ irādet-i Ǿaliyyesi teǾalluķ eyleye 

ġamuñ aynı Ǿayn-ı şādį olur.  

                                                
1995 Allah’ım, seferde yoldaşımız Sen’sin.  
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 عین بند پای، آ زآدی شود1996 [850-2]

Ve Ǿayn-ı bend-i pāy āzādį olur. (30) Ve bilcümle Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā 

bir ķulunuñ seyyiǿātuñ ĥasenāta ve cehlini Ǿilme ve ġamını şādmānįye tebdįl dilese 

seyyiǿāt Ǿayn-ı ĥasenāt ve cehl Ǿilm ve ġam şādį olur. (31) YaǾnį bunlar śıfāt-ı 

maǾneviyyedür, biri ħurūc ve birine vülūc olmıyup belki ĥaķāyıķ-ı seyyiǿāt ve cehl ü 

ġam Ǿayn-ı ĥasenāt ve Ǿilm ve sürūr olur dimekdür. ŞiǾr:  

(32) Her ĥasenāt kim seni ŧoġrı iletmedi Ĥaķ’a 

Ķoyma anuñ adın ĥüsün kim ķamu seyyiǿāt olur 

Neŝr: Şeyħ Ebū SaǾįd Ebu’l-ħayr buyururlar ki: Bir gün Şeyħ Ebu’l-ǾAbbās 

İbn-i Ķaśśāb el-Āmülį (33) ĥużūrunda iken iki kimesne gelüp oturdılar ve didiler kim 

bizüm beynimizde bir söz vāķiǾ oldı. Birimüz didi ki endūh-ı ezel ve ebed temāmter 

ve birimüz daħı didi ki (34) şādį-i ezel ve ebed temāmter. Ĥażret-i Şeyħ bu bābda ne 

buyururlar deyü ĥakem itdiler. Şeyħ Ebu’l-ǾAbbās mübek ellerin ķaldurup 

elĥamdulillāh ki menzilgāh-ı püser-i ķaśśāb (35) ne endūhdur ne şādį. “ لیس عند ربّکم صباح
1997ولامساء ” didi ve buyurdılar ki endūh ve şādį senüñ śıfatıñdur ve her ne ki senüñ 

śıfatıñdur ol muĥdeŝdür (36) ve muĥdeŝ içün ķadįme yol yoķdur. baǾdehu buyurdular 

ki püser-i ķaśśāb bende-i Ħudā’dur ve emr ü nehyde pey-rev-i Muśŧafā ve tābiǾ-i 

sünen-i ĥabįb-i Ħudā’dur. Her kim daǾvā-yı (37) rāh-ı civān-merdān iderse anuñ 

şāhidi budur. Çün ki ol iki şaħś gitdiler Şeyħ’den suǿāl idüp bunlar kimdür didim, 

birisi Ebu’l-ĥasan Ħaraķānį (38) ve birisi daħı ǾAbdullāh Dāsitānį’dur deyü 

buyurdılar. İmdi ħāśśu’l-ħavāśś olan evliyāǿ-i kümmelüñ aĥvāline dest-i Ǿaķl irişmez 

hemān Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā (39) muĥabbetlerinde ŝābit-ķadem idüp āŝār-ı envār-

ı berekātından müstefįd ve müstefįż eyleye. Anlara muĥabbetden özge devlet olmaz. 

İmdi benüm rūĥum! Dįde-i baśįretüñ (40) güşāde ķıl ki,  

آند  باد و خاک و آ ب و آ تش بنده [851-1]  

Bād ve ħāk ve āteş ve āb bendelerdür.  

آند  با من و تو مرده با حق زنده [851-2]  

                                                
1996 Yazmada:  دبو  
1997 Rabbinizin katında ne sabah ne de akşam yoktur. 
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Baña ve saña nisbet murde ammā Ĥaķķ-la (41) zindelerdür. YaǾnį Ǿanāśır-ı 

erbaǾa ve cemādāt ve nebātāt ve cümle mükevvenāt eger basįŧ ve eger mürekkeb 

Ĥaķķ-la ķāyim ve emr-i Ĥaķķ’a muŧįǾlerdür. Ve tesbįĥ ve tenzįh-i bārįde [104b] (1) 

rāsiħ-demlerdür. Kemā ķāle teǾālā:  ِّاِْن ِمْن َشْیء  اِلَّا يَُسب 1998ُح بَِحْمِدٖه َولِٰكْن َلا تَْفَقُهوَن تَْسٖبيَحُهمْ َو  

 پیش حق آ تش همیشه در قیام [852-1]

Ĥużūr-ı Ĥaķ’da āteş dāyimā ķıyāmdadur,  

   همچو عاشق روز و شب پیچان مدآم [852-2] (2)

Ol āteş Ǿāşıķ gibi dāyimā pįçāndur. YaǾnį Ǿāşıķ muttaśılen der-i maǾşūķı 

ŧolaşup “ǾAcabā ne zamān Ǿarż-ı cemāl eyleye?” deyü (3) müteraśśıd ve müretaķķıb 

olduġı gibi āteş daħı dergāh-ı Ǿizzetden ne emr śādır ola ki bį-tevaķķuf ve ihmāl 

kemāl-i inķıyād ile yerine getürüp tekāsül vāķiǾ olmıya deyü (4) bāb-ı iŧāǾatde 

ŧolaşıcıdur ve muķaddemā āteş cehūd pādişāhına, mıśrāǾ: 

  من ز سگ کم نیستم در بندگی 
neŝr: dimiş idi1999 ve bu münāsebet ile “پیچان مدام” ķıvrılıcı (5) maǾnāsına olmaķda ĥüsn 

vardur. Ve’l-ĥāśıl: fermān-ı ilāhįye temām mertebe göz ķulaķ ŧutıcı ve ħidmetde 

dāmen der miyān ķılıcı dimek olur.  

 سنگ بر آ هن زنی بیرون جهد [853-1]

(6) Sengi āhene urarsan ŧaşra āteş śıçrar. Ve baǾżı nüsħada “بیرون جهد” yerine 

 vāķiǾ olmışdur. Ĥāśıl-ı maǾnā eger çi āteş çaķmaġı çaķmaķdan ĥāśıl olur ”ا تش جهد“

velākin (7) ĥaķįķate nažar olunsa  

حق قدم بیرون نهدهم به آمر  [853-2]  

Ŧaşraya emr-i Ĥaķ’la ķadem-nihāde olur. Ammā žāhirde sebeb seng ve 

āheni birbirine urduġuñdur. İmdi (8) ey kesb-i aǾmāl idüp seng ve āhenden āteş 

žuhūrına sebeb-i žāhirį olan kimesne!  

بر هم مزن هوآ آ هن و سنگ [854-1]  

                                                
1998 İsrâ 17/44: “...Her şey O'nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız…” 
1999 Bkz. 103b 
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Āhen ve seng ve hevāyı birbirine urma. (9) BaǾżı nüsħada “ا هن نفس و هوا” vāķiǾ 

olmışdur. YaǾnį hevā āhenini nefs sengine urma dimek olur. Ve baǾżı nüsħada daħı 

 .vāķiǾ olmışdur. (10) YaǾnį cevr ve sitem çaķmaġını çaķma dimek olur ”ا هن و سنگ ستم“

Elĥāśıl nefsüñi hevāya muķārin ķılma zįrā 

زآیند همچون مرد و زن  کاین دو می [854-2]  

Bu ikisi merd ü zen gibi ŧoġururlar. (11) YaǾnį nefs ile hevāyı birbiriyle 

cemǾ iderseñ seng ile āhen đarbesinden şerāre niçe ĥāśıl olursa nefs ile hevānuñ 

izdivācından daħı nār-ı ġażab (12) ve şehvet şerāreleri žuhūr idüp ve merd ile zen 

tezevvücünden evlād tevellüd itdügi gibi bunlardan daħı envāǾ-ı aħlāķ-ı meźmūme 

ve evśāf-ı rediyye veled-i zināları (13) tevellüd idüp nār-ı fesāduñ iştiġāline sebeb 

olur.  

کسنگ و آ هن خود سبب آ مد و لی [855-1]  

Seng ü āhen ħod vücūd-ı nāra žāhiren sebeb oldı, nitekim nefs (14) ve hevā 

daħı envāǾ-ı fesād ve Ǿiśyān ve şurūr ve ŧoġyān āteşinüñ bāǾiŝ-i įķādı olmışdur. 

Velākin  

   تو به بالاتر نگر آی مرد نیک [855-2]

Ey merd-i nįk, sen (15) cānib-i aǾlāya ve rütbe-i bālāya nažar eyle. YaǾnį 

ālāt-ı śūriyye ve ĥālet-i iǾtibāriyye olan esbāb ve vesāyiŧe nažar itmeyüp dįde-i Ǿibret 

ve Ǿayn-ı baśįretüñ (16) müsebbibü’l-esbāb olan rabbe’l-erbābuñ ķudret ve irādetine 

dūş eyle kim fāǾil-i ĥaķįķį Ĥaķ’dan ġayrı yoķdur. Zįrā  

 کاین سبب رآ آ ن سبب آ ورد پیش [856-1]

(17) Bu sebeb-i iǾtibārįyi ol sebeb-i ĥaķįķį žuhūre getürdi ve illā  

؟سبب کی شد سبب هرگز ز خویش  بی [856-2]  

Sebeb-i śūrį bilā sebeb kendüsünden ķaçan oldı? (18) YaǾnį cümle esbāb ve 

āŝār-ı Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ śunǾı olup irādet-i Ǿaliyye-i ezeliyye-i sübĥāniyye 

olmadıķça sebebüñ ħod vücūdı olmaz. Pes müsebbibü’l-esbāb (19) ol müfettiĥu’l-

elbābdur. İmdi ey Ǿilm ve fażįletine ve ŝervet ve salŧanatına ve ĥusn-i śūretine ve 

ķuvvet ü ķudretine ve fenn u śanǾatına ve zühd ü Ǿibādetine ve mücāhede (20) vü 

riyāżetine ve keşf ü kerāmetine ġırre olup ĥālet-i mezbūreyi kendüye isnād iden 
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cāhiller! Evvelā mülāĥaža ķılıñız kim siz nuŧfe-i sirgįn ve mā’-i mehįn iken Ĥaķ 

tebāreke (21) ve teǾālā maĥż fażl u Ǿaŧāsından sizi bu śūrete getürüp Ǿuryān iken 

giydirüp ve bu ĥāle gelince yedürüp ve içürüp devlet ü salŧanat (22) ve fikr ü ferāset 

ve Ǿaķl u kiyāset ve envāǾ-ı fünūn ve mehāret iĥsān eyledi. Pes cümlesi Ĥaķķ’uñ 

mülki olıcaķ benüm didigüñ ķanķısıdur? Allāh sübĥānehu ve teǾālā (23) žulmet-i 

cehlden ve baśar-ı baśįretüñ rūşenā eyleye ki cümlesi ķudret-i Ĥaķ olduġın görüp 

merkez-i dāyire-i Ǿubūdiyyetden ħurūc itmeyüp dāyimā yed-i irādet-i (24) 

rabbāniyyede maķhūr ve müstehlek olduġuñ görüp şebeke-i şerk-i şirk ve dām-ı 

pindār ve enāniyyetden rehā ve necāt bulasın ve esbāba iǾtimāddan rücūǾ (25) idüp 

ķurb-i civār-ı müsebbibu’l-esbāba Ǿurūc ķılasın ve enbiyā ve evliyānuñ iŝrine gidüp 

vücūd-ı vehmįden fānį ve beķāǿ-i Ĥaķ ile bāķį olasın. Zįrā, 

ببها کانبیا رآ رهبرند و آ ن س [857-1] (26)  

Ol sebebler ki enbiyā’-i Ǿižām Ǿaleyhimü’ś-śalˇāt ve’s-selāma rehberlerdür. 

 آ ن سببها زین سببها برترند  [857-2]

Ol sebebler bu sebeblerden (27) aǾlādur yaǾnį rehberān-ı enbiyā vu evliyā 

olan şol esmā ve śıfāt-ı ilāhiyyedür ki esbāb-ı śūriyyenüñ ĥākimleri ve esbāb-ı žāhire 

śıfāt-ı rabbāniyye anuñ (28) ālāt-ı āŝārıdur.  

 آین سبب رآ آ ن سبب عامل کند [858-1]

Bu sebeb-i žāhirįyi ol meźkūr olan sebeb-i bāŧınį Ǿāmil ider. YaǾnį bunlarda 

olan teǿŝįrāt-ı esmā (29) ve śıfātıñdur ki görmez misin,  

بر و عاطل کند  باز گاهی بی [858-2]  

Gāh olur ki esbāb-ı śūrįyi sebeb-i maǾnevį bį-ŝemer ve eŝer ve bį-nefǾ ve 

đarr idüp (30) kārını Ǿāŧıl ve Ǿamelini bāŧıl eyler. Pes kārı kendünüñ iķtiżāsı olaydı 

aślā teġayyur-peźįr olmazdı. Meŝelā nāruñ ŧabįǾati muĥriķ iken Ǿamelini Ǿāŧıl (31) 

idüp ŧıfl-ı mezbūr ve müǿminleri yandurmadı. Gülşen-i Rāz:  

 کدامین اختیار ای مرد جاهل
 کسی را کو بود بالذات باطل

چو نابودچو بود توست یک سر هم (32)  
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 نگویی که اختیارت از کجا بود

 کسی کو را وجود از خود نباشد
 به ذات خویش نیک و بد نباشد

 که را شد حاصل ا خر جمله امید (33)
 که ماند اندر کمالی تا به جاوید

 مراتب باقی و اهل مراتب
 به زیر امر حق والله غالب

 اثر از حق شناس اندر همه جای (34) 
حّد خویشتن بیرون منه پایز  

 به ما افعال را نسبت مجازی است
 نسب خود در حقیقت لهو و بازی است

ا فریدند نبودی تو که فعلت (35)  
 تو را از بهر کاری برگزیدند

تر ا نکه این از ترک مامور عجب  
 شد از الطاف حق مرحوم و مغفور

 مر ا ن دیگر ز منهی گشته ملعون (36)
 زهی فعل تو بی چند و چه و چون

 جناب کبریایی لاابالی است
 منزه از قیاسات خیالی است

 کسی کو با خدا چون و چرا گفت (37)
ناسزا گفت چو مشرک حضرتش را  

 نه ظلم است این که عین علم و عدل است
 نه جور است این که محض لطف و فضل است

 برو جان پدر تن در قضا ده (38)
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2000به تقدیرات یزدانی رضا ده  
İmdi ey müstemiǾ-i ķābil! Beyt:  

Bu işāret kim işitdüñ āşikār 

Ħoş naśįĥatdür unutma zįnhār!  

(39) ĥaķķā müsebbibü’l-esbāb ol ħāliķ-ı arż ve semāvātdur lākin bu görinen sebebler 

nedür biz ħod bunlarda teǿŝįri žāhir ve mütebādir görürürz dir iseñ,  

 آین سبب رآ محرم آ مد عقلها [859-1] (40)

Bu esbāb-ı mevhūmeye źevķ-ı ilāhįden bį-behre olan erbāb-ı Ǿuķūl maĥrem 

geldi zįrā Ǿaķl-i ķāśır eŝeri žāhirde görinen (41) esbābdan bilüp dest-i kātibde ķalemi 

görüp naķş ve ĥareketi andan ķıyās idüp taĥrįk iden desti ve muttaśıl olan bedeni ve 

bedendeki cānı [105a] (1) görmedi. Pes bu maǾnāya meĥarem kimlerdür dir iseñ,  

 و آ ن سببها رآست محرم آنبیا [859-2]

Ol ĥaķįķį esbāba maĥrem olan enbiyā’-i Ǿižām ve evliyāǿ-i kirāmdur ki 

anlar cümle eşyāda (2) müǿeŝŝir-i ĥaķįķį Ĥaķķ’ı bilürler. Belki Ĥaķ’dan ġayrı şey 

görmezler ve Ĥaķķ’ı Ĥaķ’la görürler ve daħı “ الا اللهلا موثر فی کل الاشیاء  ” daħı “لا موجود الا الله” 

dirler. Ve Ǿāmme-i (3) nāsı bu tevĥįde daǾvet içün mebǾūŝ olmışlardur ve emr-i 

Ĥaķ’la bu maǾnāyı bildirüp teblįġ-i risālet itmişlerdür. Ammā ķanı ķulaķ ki işide ve 

mūcebi ile iş ide. (4) İmdi benüm rūĥum,  

چه بود به تازی؟ گو رسن آین سبب [860-1]  

Lisān-ı Fārisį’de ǾArabį olan sebebüñ maǾnāsı nedür deyü suǿāl iderseñ 

Fārisįce sebebe resen di.  

   آ مد به فن 2001آندر آین چه آین رسن [860-2] (5)

                                                
2000 A cahil adam! Zatı batıl olan kişide hangi ihtiyâr ve seçme hakkından bahsediyorsun? Senin 
varlığın baştan başa yokluk, senin ihtiyâr hakkın nereden geldi? Varlığı kendinden olmayan kendi 
zatında iyi veya kötü olmaz. Kim kendi kemâlinde ilelebet kaldı ve kim korkusuz ümîde sahip oldu? 
Mertebeler kalıcıdır ve o mertebelerin ehli Hakk’ın emriyle gizlidirler. Her tarafta olan her şeyi 
Hak’tan bil ve sakın kendi haddini aşma. Neseb hakikatte oyundur ve bizim fiillerimizle olan 
nisbetimiz mecazdır. Sen daha yokken senden çıkacak olan fiilleri yarattılar ve seni bir iş için seçtiler. 
Daha ilginç olanı şu: görevli olunan şeyi terk eden Hakk’ın lutufları ile mağfur ve merhum oldu. 
Öbürü ise nehy edilene yaklaştığı için lanetlendi; senden daha çıkmamış nice fiiller vardır. Allah (cc) 
keyfiyyetsizdir ve hayâle sığmaz. Allah’ın niceliği ve nasıllığından bahseden, müşrik gibi küfre 
düşmüştür. Bu, zulüm değil ilim ve adaletin ta kendisidir. Bu, cevir değil, lutuf ve fazlın ta kendisidir. 
Babacığım, git sen de kazaya uy ve Tanrı’nın takdîrine râzı ol.  
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Bu çāhda bu resen fenn ve Ǿamele geldi. İmdi lisān-ı ǾArab’da sebeb şol 

ĥable ıŧlāķ olunur ki anuñla ābe irişeler. BaǾdehu (6) her şol nesne ki anuñla ġayrı 

şeyǿe vüśūl müyesser ola sebeb andan istiǾāre ķılındı nitekim İbn-i Eŝįr Kitāb-ı 

Nihāye’de buyururlar ki:  
ا خر کقوله تعالی; َوتََقطََّعْت بِِهُم  یتوّصل به الی الماء ثّم استعیر لکّل ما یتوّصل به الی شیء( 7)الّسبب هو الحبل الذی 

2002اْلاَْسَباُب ای الوصل والموّدات.   
 Pes ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l- (8) -esnā daħı be-ŧarįķi’l-istiǾāre 

dünyāyı çāha teşbįh idüp bu çāh-ı dünyāda vāķiǾ olan āŝār ve esbāb-ı śūriyye ķudret-i 

rabbānį ve irādet-i sübĥānį ile (9) ĥāśıla olmışdur deyü buyururlar ki,  

 گردش چرخه رسن رآ علت آست [861-1]

Çarħa çıķrıķdur anuñ gerdişi resene Ǿilletdür yaǾnį resen çāhda olan āba 

irişüp (10) ve delv ile śu çıķarmaġa daħı çıķrıķ gerdişi Ǿilletdür.  

زلت آست گردآن رآ ندیدنچرخه [861-2]  

Ammā çıķraġı döndüriciyi görmemek ħaŧādur. Keźālik gerdiş-i gerdūn daħı 

(11) esbāb-ı dünyeviyyeye Ǿillet ve ĥudūŝ-i āŝāre sebebdür velākin eflāk ve emlāk ve 

küre-i nārdan ħāke ve simākden semeke varınca cümlesinüñ müteśarrıfı ve cinn ü ins 

(12) ve vuĥūş ve ŧuyūr ve cemįǾ-i mükevvenātuñ ħālıķı ve Ǿumūmen eşyānuñ fāǾili 

ve māliki ol müsebbibü’l-esbāb olan rabbü’l-erbābdur. İmdi teǿŝįri gerdiş-i eflākdan 

(13) bilüp ve naĥs u saǾd ve devlet ü nikbet ve rifǾat u źillet ve maġlūbiyyet ü nuśreti 

nücūm ve kevākibüñ iĥtirāķ ve iķtirān ve tesdįs ve terbįǾ ve teŝlįŝ (14) ve ricǾatinüñ 

āŝārıdur iǾtiķād idüp çerħa-gerdān olan ħālıķu’l-ekvānı müşāhede itmemek ħaŧā ve 

zellet belki küfr ve đalāletdür. Nitekim Ǿabede-i nücūm (15) ve baǾżı dehriyye-i şūm 

ve ŧabįǾiyye-i mįşūm bu iǾtiķād-ı bāŧıla düşüp kāfir ve mercūm ve raĥmet-i Ĥaķ’dan 

maĥrūm oldılar. Ve ĥükemā’-i felāsefe daħı feleküñ ĥareketi ĥareket-i (16) ķasriyye 

ve ŧabįǾiyye olmayup ĥareket ĥareket-i irādiyye ve ķuvve-i muĥarrikesi 

mücerredetün Ǿani’l-mādde ve belki ĥareketi ġayr-i mütenāhiyyedür, ķābil-i kevn ü 

                                                                                                                                     
2001 Yazmada: رسد 
2002 Sebeb kendisiyle suya ulaşılan iptir. Sonra başka şeylere ulaştıran her şeye de sebep denmiştir. Şu 
âyette olduğu gibi: “...Aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.” (Bakara 2/166) Yani irtibat ve 
muhabbetler kastedilmiştir. 
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fesād ve mümkin-i ħarķ ve iltiyām degüldür (17) deyü dürlü dürlü teħayyülāt-ı bāŧıle 

idüp tįh-i ġavāyetde đāllįn ve deşt-i đalāletde hālikįn oldılar. Gülşen-i Rāz:  

 ولی چون بنگری در اصل این کار 
را بینی اندر حکم جبارفلک  (18)  

نصیب است منجم چون ز ایمان بی  
 اثر گوید که از شکل غریب است

بیند مگر کین چرخ اخضر نمی  
 ز حکم و امر حق گشته مسخر2003 (19)

İmdi ey nūr-ı dįde-i peder ve ciger-pāre-i māder!  

 آین رسنهای سببها در جهان [862-1]

Bu sebebler resenlerini cihānda  

 هان و هان زین چرخ سرگردآن مدآن [862-2] (20)

Zinhār ve zinhār bu çarħ-ı ser-gerdāndan bilme kim  

 تا نمانی صفر و سر گردآن چو چرخ [863-1]

Ĥattā çarħ gibi ħālį ve mücevvef ve ser-gerdān (21) ķalmıyasın.  

    مغزی چو مرخ  تا نسوزی تو ز بی [863-2]

Ve Ǿaķılsızlıkdan çıra ve çam dıraħtı gibi yanmayasın. “Merħ” çıra 

maǾnāsınadur. Zįrā dehrį ve ŧabįǾįlerüñ güftār-ı (22) bį-maǾnāları nā-revā ve 

kendüleri Ǿaźāb-ı elįme sezādur. Ve ŧabįǾįleri tebkįt içün cevāb-ı bā-śavābdur ki  

شود آز آمر حق  باد آ تش می [864-1]  

Emr-i Ĥaķ’la bād āteş olur,  

 هر دو سر مست آ مدند آز خمر حق [864-2] (23)

                                                
2003 Fakat bu işin aslına bakarsan, feleğin Cebbâr olan Allah’ın hükmünde olduğunu görürsün. 
müneccim imandan nasipsiz kaldığı için yıldızların etkisinden bahs eder. Bu yeşil feleğin Hakk’ın 
emrinde olduğunu görmez. 
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İkisi daħı ħamr-i Ĥaķ’dan mest ü medhūş geldiler. Ve bilcümle Ǿanāśır-ı 

erbaǾa birbirine münķalib olup cümlesi şerāb-ı meşiyyet-i ezeliyyeden (24) sekrān ve 

ĥayrān olmışlardur. Pes bu maǾānį-i laŧįfeyi źevķ itdüñ ise,  

 آ ب حلم و آ تش خشم آی پسر [865-1]

Āb-ı ĥilm ve āteş-i ġażabı ey oġul. YaǾnį leŧāfet-i ĥilm (25) āb mānend ve 

şiddet-i ġażab ki āteş gibidür ey püser,  

 هم ز حق بینی چو بگشایی بصر [865-2]

Ĥaķ’dan görürsün çün ki dįde-i baśįretüñ güşāde ķılasın. Ve bilcümle (26) 

ħayr u şerr ve nefǾ u đarr Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālānuñ maħlūķıdur ve nįk-nefsį ve 

bed-nefsį daħı irādet-i Ĥaķķ’ladur.  

 گر نبودی وآقف آز حق جان باد [866-1]

Eger cān-ı bād (27) emr-i Ĥaķ’dan vāķıf olmıyaydı,  

 فرق کی کردی میان قوم عاد [866-2]

ǾĀd ķavminüñ ortasını ķaçan idrāk ve farķ iderdi. YaǾnį Hūd Nebį 

Ǿaleyhisselāma (28) įmān getüren müvaĥĥidlere bād nesįm olup įmān getürmeyen 

ķavm-i ǾĀd-i pür-Ǿinādı helāk idüp müǿminler ile küffār beynini farķ ider mi idi? 

İmdi (29) maǾlūm oldı ki cān-ı bāda Ĥaķ teǾālā gūş ve idrāk virüp anuñla temyįz 

eyledi.  

 هلاک کرد (30)ی باد که در عهد هود علیه آلسلام قوم عاد رآ   قصه

Bāduñ ķıśśası beyānındadur ki Hūd Nebį Ǿaleyhisselām zamānında ķavm-i 

ǾĀd’ı helāk eyledi.  

Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ-ı rabb-i vedūd ve ŧālib-i (31) ķıśśa-i pür-ĥiśśe-i Hūd! 

MaǾlūm ola ki naħl-bendān-ı ĥadāyıķ-ı āŝār ve naķl-künendegān-ı ŧarāyıķ-ı aħbār 

semend-i bād-peymā-yı güftārların meydān-ı vesįǾ-i beyāna (32) reftār itdürüp bu 

vechle basŧ-ı kelām-ı dürer-bār iderler ki baǾde Nūĥu’n-Nebįyyi’n-Necį Ǿahd-i 

İbrāhįm Ħalįl’e gelince biñ yigirmi iki sāl-i şemsiyye teǾāķub idüp (33) mā-beynde 

Hūd ve Śāliĥ Nebį’den ġayrı peyġāmber mebǾūŝ olmadı.  
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İmdi maǾlūm ola ki evvelā neseb-i Hūd Ǿaleyhisselām’da iki rivāyet olup 

(34) bir rivāyetde Hūd bin ǾAbdullāh bin Riyāĥ bin Ĥāriŝ bin ǾĀd bin ǾAvś bin Urm 

bin Sām bin Nūĥ deyü żabŧ olunmışdur. Ve bir rivāyetde daħı (35) ǾĀbir bin Şāliĥ 

bin Erfaĥşed ki Sām bundan Ǿibāretdür, bu vcechle żabŧ olunmışdur. Zįrā Hūd 

Ǿaleyhisselāmuñ zebān-ı Ǿİbrį’de nām-ı şerįfi ǾĀbir (36) ve lisān-ı ǾArabį’de Hūd 

deyü müsemmādur. Ve laķab-ı şerįfleri Nebiyyullāh’dur. Ķable’t-teşrįf bi’n-

nübüvvet daħı Ǿābid ve zāhid ve saħį ve müşfiķ olup fuķarā ve mesākįne (37) envāǾ-ı 

beźl u iĥsān ve teśadduķāt-ı keŝįre ile her birini ħoş-dil ve ħandān ķılurdı. Ve 

aĥyānen ticāret ile daħı iştiġāl gösterirler idi. (38) Muĥammed bin İsĥˇāķ ve sāyir-i 

müverriħįn ħuśūśen müfessirįn raĥimehumullāh beyān buyururlar ki ķavm-i ǾĀd 

ŧavāyif-i ǾArab’dan olup ǾĀd bin ǾAvś bin Urm (39) evlādından idiler. Ve her biri 

żaħāmet-i cüŝŝe ve ŧūl-i ķāmet ve Ǿarż-ı beden ve şiddet-i baŧş ve keŝret-i ķuvvet ile 

mevśūf olup ķad-bālā (40) śāĥiblerinüñ ŧūl-i ķāmetleri yüzer źirāǾ ve ķaśįru’l-ķāme 

olanlaruñ altmışar źirāǾ ķadleri var idi. Ve min ĥayŝü’l-baŧş ve’l-ķuvvet sāyir-i nāse 

(41) ġalebe-i küllįyyeleri olup ve cümlesi Ǿabede-i eśnām olup iki śanemleri var idi 

ki birine Śamūd ve birine daħı Śamdā tesmiye iderler idi.  

[105b] (1) Ve mervįdür ki ķametlerine göre sengden terāşįde sütūnlar düzüp 

ve üzerine ķuśūr-ı Ǿāliye binā idüp ve ġażab itdükleri kimesneyi bālā-yı ķaśrdan (2) 

zemįne atup helāk iderler idi. Ĥāśıl-ı kelām ǾĀdiyānuñ rūzgārı Ǿibādet-i eśnām ve 

irtikāb-ı fevāĥiş ve eśnāf-ı münkerāta maśrūf olup (3) fısķ u fesādları ser-ĥadd-i 

ifrāŧa irişmek ile Hūd-ı Nebį Ǿaleyhisselām bā fermān-ı Rabbe’l-enām ol ķavm-i 

đalālet-irtisāma mebǾūŝ oldı. Kemā aħberallāhu teǾālā (4) bi-ķavlihi: اِلٰى َعاد  اََخاُهْم ُهوًدا 2004َو  

bu āyet-i kerįme sıbāķında olan  ٖ2005لََقْد اَرَْسْلَنا نُوًحا اِلٰى قَْوِمه  cümlesine maǾŧūf olup yaǾnį biz 

Ǿažametimüz ile ǾĀd ķavmine (5) nesebde birāderleri olan Hūd Nebį’yi irsāl eyledük 

dimekdür. Pes Hūd Ǿaleyhisselām ber-mūceb-i fermān-ı Melik ü ǾAllām Nūĥ 

Ǿaleyhisselāmuñ şerįǾat-i şerįfeleri (6) muķteżāsınca ķavm-i ǾĀd’ı daǾvet ve elli yıl 

miķdārı ŧarįķ-ı müstaķįme hidāyet ve śırāŧ-ı ķavįme delālet idüp vaĥdāniyyet-i Ĥaķķa 

iķrār ve küfr ve Ǿiśyāndan (7) firār itmege terġįb ve cuĥūd ve Ǿināddan terhįb 

buyurdı. Kemā ķāle teǾālā:  َ( 8)َيا قَْومِ َلا اَْسَپلُُكْم َعَليِْه اَْجًرا  قَاَل َيا قَْومِ اْعبُُدوا اللَّٰه َما لَُكْم ِمْن اِلٰه  َغْيُرُه اِْن اَنْتُْم اِلَّا ُمْفَتُرون

                                                
2004 A’raf 7/65: “Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u peygamber olarak gönderdik…” 
2005 A’raf 7/59: “Andolsun, Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik…” 
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2006اِْن اَْجرَِى اِلَّا َعَلى الَّٖذى فَطََرٖنى اَفََلا تَْعِقلُونَ   ķavm-i ǾĀd ise kendülerüñ ĥavl ve ķuvvetine iǾtimād 

idüp mevāǾiž-i Hūd’a mütābeǾat ve ķabūl-i daǾvet ve iŧāǾat-i (9) şerįǾat itmediler. İllā 

içlerinden firķa-i ķalįle ĥażret-i Hūd’uñ nübüvvetine ve Ĥaķķ’uñ vaĥdāniyyetine 

įmān getürüp lākin anlar daħı li-defǾi mażarrāti’l-küffār įmānlarını ižhār (10) 

itmeyüp setr ve pinhān itmişler idi ve eşrāf-ı ǾĀdiyāndan Merŝed bin SaǾd bin 

Ġażįr’den ġayrısı įmāna gelmedi.  

Ve bilcümle Hūd Ǿaleyhisselāmuñ bāb-ı daǾvetde (11) olan mesāǾį-i 

cemįleleri derece-i iĥśādan tecāvüz itmekle ķavm-i ǾĀd ĥażret-i Hūd’a Ǿale’l-ittifāķ 

cefā ve eźāya mübāşeret ve belki sū’-i ķaśda Ǿazįmet itdiler. (12) ķalallāh teǾālā:  َوتِْلَك
نَْيا لَ  2007َعاٌد َجَحُدوا بِاَٰياِت َربِِّهْم َوَعَصْوا رُُسلَُه َواتََّبُعوا اَْمَر ُكلِّ َجبَّار  َعٖنيد   ( َربَُّهْم اََلا 13ْعَنًة َوَيْوَم الِْقٰيَمِة اََلا اِنَّ َعاًدا َكَفُروا )َواُتْبُِعوا ٖفى هِٰذِه الدُّ

 ve mütābiǾān-ı Hūd ķażiyye-i mezbūreden āgāh olmaġla vāķiǾ ĥāli بُْعًدا لَِعاد  قَْومِ ُهود  

pįşgāh-ı Hūd’a Ǿarża ķıldılar.  

Ĥażret-i Hūd-ı Nebį Ǿaleyhisselām (14) dest-i teżarruǾ ve niyāzı dergāh-ı 

ķāđı’l-ĥācāta refǾ idüp selāmet-i ehl-i įmān ve nikbet-i erbāb-ı küfr ve ŧuġyān içün 

duǾā eyledi. Pes tįr-i duǾāsı hedef-i icābete (15) vüśūl müyesser olup cānib-i 

āsümāndan feyeżān iden teķāŧur-ı āb-ı bārān münķaŧiǾ oldı. Ve Ǿuyūn-ı ābār ve 

enhāruñ daħı śuları ġāyib olup (16) ķaǾr-ı zemįne batdı ve besātįn ve riyāż ħāk-i ħuşk 

olup ol ceĥūd ve Ǿanūdlaruñ ħār-bun-i ŧoġyān ile pür olan gülħan miǾdelerinde āteş-i 

cūǾ-ı kelb müşteǾil (17) oldı. Pes yedi yıl miķdārı giriftār-ı miĥnet-i ķaĥŧ ve ġalā 

oldılar. Ve ĥażret-i Hūd ber-senen-i ħaśāyil-i leŧāyif-i nebeviyye biĥār-ı şefaķatları 

temevvüc ve tekrār be-ŧarįķ (18) i’l-merĥame naśįĥat idüp “Ey sergeştegān-ı tįh-i 

đalālet! Įmāna geliñiz ve tevbe ve istiġfār ile rücūǾ ilallāh idiñiz ki ĥattā bu Ǿaźāb-ı 

semāvį üzeriñizden (19) refǾ ola. Zįrā bevāǾiŝ-i dāhiye-i beliyye-i mezbūre sizüñ küfr 

ve Ǿiśyān ve şirk ve ŧuġyānuñuzdur.” deyü buyurdı. Ke-ķavlihi teǾālā:  َوَيا قَوْمِ اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم
َماَء َعلَيْ 20ثُمَّ تُوبُوا اِلَْيِه ) تُِكْم َولَا تََتَولَّْوا ُمْجِرٖمينَ ( يُرِْسِل السَّ ًة اِلٰى قُوَّ 2008ُكْم ِمْدَراًرا َوَيزِْدُكْم قُوَّ  velākin ķavm-i ǾĀd-ı bed-

nihād imtiŝāl-i emr-i ilāhį ħayāl-i muĥāl olmaġla cādde-i inkārda (21) rāsį ve rāsiħ ve 

                                                
2006 Hud 11/50-51: “...Hûd, şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka sizin hiçbir 
ilâhınız yoktur. Siz, sadece iftira ediyorsunuz." "Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret 
istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni yaratana âittir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?" 
2007 Hud 11/59-60: İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. O'nun peygamberlerine karşı 
geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular! Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde 
lânete uğratıldılar. Biliniz ki Âd kavmi, Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Hûd'un kavmi Âd, 
Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. 
2008 Hud 11/52: "Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tövbe edin ki, üzerinize bol 
bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin." 
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mevǾiže-i Hūd Ǿaleyhisselāmı nāsį ve nāsiħ olup “Yā Hūd! Biz senüñ sözüñle kendü 

ilāhemizüñ Ǿibādetini terk itmezüz deyü muśırrįn-i küfr ve Ǿiśyān (22) ve şirk ü 

ŧuġyān oldılar. Nitekim Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā ol ķavm-i küfr-bünyāduñ farŧ-ı 

Ǿinād ve baġy ve fesādlarından ħaber virüp kitāb-ı kerįminde buyurur ki (23)  قَالُوا َيا ُهوُد
2009ا اْعَترٰیَك َبْعُض اٰلَِهتَِنا بُِسوء  َما ِجْئَتَنا بَِبيَِّنة  َوَما نَْحُن بَِتارِٖكى اٰلَِهتَِنا َعْن قَْولَِك َوَما نَْحُن لََك بُِمْؤِمٖنيَن اِْن نَُقوُل اِلَّ   

Elĥāśıl ol bed-sirişt (24) ve gümgeşteler müsteǾidd-i hidāyet olmamaġla 

ŧarįķ-ı fevz ve felāĥa teveccüh ve Ǿazįmet itmeyüp ŧaleb-i gūşt ve nān içün çekdikleri 

renc u meşaķķat cānlarına ve sikkįn-i (25) miĥnet üstüħˇānlarına geçüp bilāħire 

Ǿale’l-ittifāķ rāy ve tedbįrleri bunuñ üzerine cāzim oldı ki içlerinden birķaç eşrāfı be-

cehet-i ŧaleb-i bārān (26) Mekke-i Mükerreme’ye göndereler. Ve rāy-ı mezbūre bāǾiŝ 

budur ki ol zamānda müşrik ve müvaĥĥid ve müǿmin ve mülĥidden her kime kim bir 

kār-ı śaǾb rū-nümā olsa kaǾbe-i mükerremeye (27) sefer idüp istidǾā-yı ĥācāt ķılurlar 

idi. Ve Ǿahd-i mezbūrda beyt-i KaǾbe’nüñ yeri bir ķırmızı ķumdan depe idi. Her kim 

ol ķırmızı depenüñ üzerine (28) çıķup duǾā eylese lāĥıķ-ı şeref-i icābet olurdı. Ve ol 

zamānda Mekke’de sākin olan cemāǾat ǾAmlāķ bin Edd bin Sām neslinden idiler ki 

anlar (29) ǾAmlāķa dimekle maǾrūflar idi. Ve ǾAmlāķ’ı baǾżıları ǾAmlįķdur dimişler. 

Ve Ǿahd-i mezbūrda ol ķavmüñ re’įsi ve Mekke-i Mükerreme’nüñ şerįfi olanuñ ismi 

MuǾāviye bin Bekr idi. (30) Ve māder-i MuǾāviye ķabįle-i ǾĀd’dan Cübeyrį duħteri 

idi ki Gülçehre dimekle mevsūme idi. Pes ǾĀdiyān rāy-ı sābıķları üzre duǾā’-i 

istisķāya gitmek içün (31) ru’esā’-i ķavimden olan Ķįl bin Ǿİzz ve Laķįm bin Hezāl 

ve Mürŝed bin ǾAfįr ve Mekke şerįfi MuǾāviye bin Bekr’üñ ħālı Celheme bin Cübeyr 

nām kimesne idi. Yetmiş nefer ǾĀdiyān ile (32) Mekke’ye gönderüp ve Ķįl’i 

cümleye serdār idüp āyįnleri üzre şerāyiŧ-i duǾāǿ-i istisķā riǾāyet olunması içün 

muĥkem sifāriş ķıldılar. CemāǾat-i mezbūre (33) daħı ķaŧǾ-ı menāzil ve ŧayy-i 

merāĥil iderek Mekkeye vāśıl ve beyt-i MuǾāviye’ye nāzil oldılar. MuǾāviye bin 

Bekr daħı berāyı riǾāyet-i merāsim-i ķarābet eşribe ve aŧǾimeden (34) mā yaĥtācu 

ileyh olan ne ise bi-temāmihi iĥżār ve icrā-yı levāzım-ı żiyāfet eyledi ve meclis-i 

vefd-i ǾĀd’a mülāzemet içün iki kenįzek-i muġanniye daħı taǾyįn ve ħāŧır-ı (35) 

müsāfirānı taŧyįb ve śıyānet ķıldı. Ķavm-i ǾĀd daħı miĥnet-i ķaĥŧda iken rāĥat-i 

niǾmete vuślatlarından vilāyetlerinde olan ǾĀdiyān’uñ zaĥmet ve meşaķķat (36) ve 

                                                
2009 Hud 53/54: “Dediler ki: "Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle 
ilâhlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz." Biz sadece şunu söyleriz: "Seni, 
ilâhlarımızdan biri fena çarpmış."… 



 

945 

bunları istisķāya mes’elet içün gönderdiklerin ferāmūş idüp yek māh kāmil ĥavālį-i 

ĥarem ve ħāne-i MuǾāviye’de Ǿayş u nūşa meşġūl ve ŧanŧana-i Ǿişretleri (37) Ǿayyūķa 

peyveste olup ve nįk u bed-i rūzigār ve ĥādiŝāt-ı leyl ü nehārı endįşe ķılmadılar. 

Beyt:  

 ملحد گرسنه و خانه خالی پر نان
2010عقل باور نکند کز رمضان اندیشد  

(38) Çün ki müddet-i iķāmet-i vefd-i ǾĀd menzil-i MuǾāviye’de imtidād 

buldı MuǾāviye bu sebebden āzürde-dil olup kendü kendüye ayıtdı: “ǾAcebdür ki bu 

ġāfiller (39) duǾā’-i bārān içün gelmeyüp meger bāde nūş itmek içün gelmişler ve 

ķavm ve ķabįleleri belā-yı ķaĥŧ ve ġalāda miĥnet-keş iken bunlar ferāmūş itmişlerdür 

(40) ve eger ben bunlara buña müteǾalliķ bir nükte ve işāret itsem şāyed ki buħlüme 

ĥaml iderler,” deyü fikrete düşüp bilāħire mįzbānlıķdan kendüde olan kemāl-i Ǿacze 

(41) ve Ķįl’üñ ġāyet-i ġafletine ve bārān mes’eletine müteǾalliķ bir ķıŧǾa inşā idüp 

źikr olunan muġanniyelere taǾlįm ve “ǾĀdiyāna eŝnā-yı sürūdda inşād idiñiz.” deyü 

[106a] (1) tefhįm eyledi. Anlar daħı ber-vefķ-ı işāret ķıŧǾa-i mezbūreyi sürūd ve 

naġemāt ile ķırāǿat itdüklerinde ol gürūh-ı bį-devlet mażmūn-ı ebyātdan müntebih 

olup (2) mekŝ-i medįdlerine ve birbirlerine serzeniş iderek tertįb-i merāsim-i duǾā 

içün vāfir źebāyıĥ iĥżār idüp be-cihet-i istisķā maķām-ı maǾhūde Ǿazįmet 

itdüklerinde (3) Mürŝed bin Ġafįr ki Hūd-ı Nebį Ǿaleyhisselāma įmān getürüp iħfā’-i 

İslām itmiş idi ǾĀdiyān’a ol eŝnāda ħiŧāb idüp “Mādām ki Hūd’a įmān getürmeyesüz 

(4) Feyyāż-ı Muŧlaķ size bārān yaġdurmaz.” didi ve fi’l-ĥāl birķaç beyt inşā eyledi ki 

ebyāt-ı mezbūrenüñ evveli budur: ŞiǾr:  

  عصت عاد رسولهم فا مسوا
 عطاشا ما تبلهم السماء2011 (5)

Pes ǾĀdįler kelām-ı Mürŝed’i istimāǾ eylediklerinde İslāmını bilüp andan 

müfāraķat idüp şitāb iderek mevżiǾ-i duǾāya revān (6) ve źibĥ-i ķurbān ve istidǾā-yı 

bārān itdiler. Bi-ķudretillāh teǾālā eŝnā’-i duǾāda biri sefįd ve biri sürħ ve biri daħı 

siyāh üç ķıŧǾa ebr peydā olup ve cānib-i (7) seĥābdan bir āvāz gelüp “Ey Ķįl! İşbu üç 

                                                
2010 Aç bir mülhid ve ekmek dolusu, boş bir ev. Bu durumda mülhid bir şey yemiyor ve “Ben 
niyetliyim,” diyorsa, buna hiçbir akıl inanmaz. (Gülistân) 
2011 Ad kavmi peygamberlerine isyan ettiler ve susuz gecelediler sema sulamadı onları. 
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ķıŧǾa seĥābdan birisin iħtiyār ķıl,” didiler. Ķįl daħı ebr-i siyāhda maŧar-ı keŝįr olmaķ 

mülāĥažasıyla seĥāb-ı siyāhı iħtiyār ķıldı.  

 اخترت الّسحابه السوداء (8)
2012 حاب ماءفانّها اکثرا السّ   

Pes ĥātifden daħı bir śadā-yı mehįb ile nidā-yı ġarįb olunup didiler ki  اخترت
2013والداً ولا ولدا ك( عاد احدا، لایتر 9رماداً رمدا، لایبقی من ا ل )  YaǾnį ey Ķįl! Bir ħākister-i mühlik ve āteş-i 

muĥriķ iħtiyār ķılduñ kim ķavm-i ǾĀd’dan hįç aĥad zinde ķalmayup demār-ı pederān 

ve püserān fenāya varsa gerekdür. (10) Pes ol ĥįnde ĥażret-i Mürsilü’r-riyāĥ Ķįl’üñ 

iħtiyār itdügi ebr-i siyāhı bād-ı Ǿaźāb ve Ǿuķūbet ve nekāl-i miĥnet ve nıķmet ile 

mālāmāl ķılup ķavm-i ǾĀd’uñ (11) üzerine gönderdi ve ǾĀdiyān-ı ŧāġiyān ol ebr-i 

siyāh kendü cāniblerine müteveccih olduġın görüp şādmān oldılar. Ve birbirine 

beşāret idüp (12) “Bu seĥāb ol ebr-i pür-ābdur ki çemen-i āmālimüz ol şādābuñ 

reşeĥātından sersebz u ħandān olacaķdur.” didiler. Kemā ķāle tebāreke ve teǾālā:  ا فََلمَّ
2014مٌ ( ُمْسَتْقبَِل اَْوِدَيتِِهْم قَالُوا هَٰذا َعارٌِض ُمْمِطُرنَا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلتُْم بِٖه رٖيٌح ٖفيَها َعَذاٌب اَلٖي13َراَْوُه َعارًِضا )  YaǾnį ey ķavm-i 

bed-nihād-ı küfr-muǾtād! Siz gümān eyledügüñüz gibi degüldür. (14) Belki şol şey ki 

siz anuñ žuhūrında istiǾcāl itdüñüz bir rįĥ-i śarśar ve bād-ı Ǿažįmdur ki mütażammın-

ı Ǿaźāb-ı elįm ve Ǿiķāb-ı mü’limdür.  

Rivāyet olunur ki Hūd Ǿaleyhisselām (15) ķavm-i ǾĀd’ı dįn-i Ĥaķķ’a daǾvet 

idüp Ǿuķūbet-i ilāhįden ħavf ve ħaşiyet gösterdikçe ķavm-i ǾĀd münāķaşa idüp “Yā 

Hūd! DaǾvā-yı nübüvvetde śādıķ iseñ (16) vaǾde itdügüñ Ǿaźābı şimdi göster ve illā 

vuķūǾ-ı Ǿaźāb-ı ātįden bizi taħvįf eyleme.” deyü Ǿalā sebįli’l-hezl ve’l-istihzā 

kelimāt-ı nā-sezā iderler idi. Ve Hūd-ı Nebį (17) Ǿaleyhisselām “Ey ķavm! Eger 

įmāndan iǾrāż iderseñiz baña emr olunan daǾveti yerine getürüp teblįġ-ı risālet ve 

ilzām-ı ĥücceti edā eyledüm min baǾd Ǿöźrüñüz ķalmadı.” (18) deyü cevāb virirdi, 

kemā ķāle tebāreke ve teǾālā:  َونَُه َشْيًئا اِنَّ فَاِْن تََولَّْوا فََقْد اَْبَلْغتُُكْم م ا اُرِْسْلُت بِٖه اِلَْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َربّٖى قَْوًما َغْيَركُْم َوَلا تَُضرُّ
2015َربّٖى َعلٰى ُكلِّ َشْیء  َحٖفيظٌ    

                                                
2012 Kara bulutları seçtim zira, en çok su taşıyan bulutlar onlardır. 
2013 Sen bir toz külü seçtin ki, O Âd’ın âilesinden kimseyi bırakmaz, Ne baba ne de oğul komaz. 
2014 Ahkaf 46/24: “O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, "Bu, bize yağmur 
getiren bir buluttur" dediler. Hûd, "Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu 
azabın bulunduğu bir rüzgârdır" dedi. 
2015 Hud 11/57: "Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim 
(dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz O'na bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz 
Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir." 
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(19) Rivāyet olunur ki ol ebr-i siyāhdaki ķażiyye-i hāyileye ǾĀdįlerden 

ibtidā muŧŧaliǾ olan Mehrū nām bir Ǿavret idi. Pes merǿe-i mezbūre beliyye-i Ǿažįme-i 

mezbūreyi (20) gördügi gibi bir naǾra-i sehm-nāk urup bį-hūş olup zemįne düşdi. Ve 

merǿe-i mezbūrenüñ bu vażǾından ĥāżır olanlar daħı şaşdı. BaǾde zamānin (21) zen-i 

bį-hūş dāyire-i hūşa geldikde “Saña ne vāķiǾ oldı?” deyü suǿāl eylediler. ǾAvret daħı 

“Bir gürūh-ı pür-şükūh göriyorum ki bir Ǿažįm āteş-i dıraħşendeyi (22) çeküp bizüm 

cānibimize getüriyorlar. Pes ĥālet-i mezbūrenüñ heybetinden Ǿinān-ı iħtiyār elümden 

ve Ǿaķl u dāniş başumdan gitdi.” deyü cevāb virdi. (23) Ve Hūd Ǿaleyhisselām daħı 

muķaddime-i Ǿaźābı müşāhede buyurmaġla bā fermān-ı Melik ve Mennān ǾĀd 

ķavminüñ içlerinden çıķup ve müǿminlerden dört biñ miķdārı (24) müvaĥĥidįni daħı 

ĥavme-i ĥimāyesine alup ǾAyn-ı yenbiǾ nām maĥalle nehżat buyurdı ve ĥavālį-i 

müǿmināna ķalǾa-i ĥaśįn meŝābesinde ser-engüşt-i mübārekiyle zemįne (25) bir ħaŧŧ-ı 

mevhūm çizüp “Zinhār hįç-kes bu dāyire-i maĥdūdeden ŧaşra ayaķ baśmıyup ĥadden 

tecāvüz itmesün tā ki rįĥ-i śarśardan ħalāś ola deyü tenbįh (26) buyurdılar. Ve İbn-i 

ǾAbbās rađiyallāhu Ǿanhümādan mervįdür ki ol eŝnāda Hūd Ǿaleyhisselām kendüye 

ittibāǾ iden müminįn ile ol ĥavālįde bir cezįreye varup (27) üzerlerine hevā-yı dil-keş 

ve bād-ı ħoş vezān oldı deyü buyurmışlar ve ĥażret-i Mevlānā ķaddasallāhu rūĥehu 

Hūd Ǿaleyhisselāmuñ ħaŧ çekdügün beyān idüp (28) buyururlar ki:  

 هود گرد مومنان خطی کشید [867-1]

Hūd Ǿaleyhisselām eŧrāf-ı müǿminįne bir ħaŧ çekdi,  

رسید  شد باد کانجا می  نرم می [867-2]  

Bād-ı śarśar ki maĥall-i maĥdūda (29) irişdi şiddeti gidüp nerm u laŧįf 

olurdı. Kemā ķāle teǾālā   ْيَناُهْم ِمْن َعَذاب  َغٖليظ ْيَنا ُهوًدا َوالَّٖذيَن اَٰمنُوا َمَعُه بَِرْحَمة  ِمنَّا َونَجَّ ا َجاَء اَْمُرنَا نَجَّ 2016َولَمَّ  fe-

ammā,  

 هر که بیرون بود ز آ ن خط جمله رآ [868-1] (30)

Her kim ki ol ħaŧdan ŧaşra idi cümlesini  

شکست آندر هوآ  پاره پاره می [868-2]  

                                                
2016 Hud 11/58: Helâk emrimiz gelince, Hûd'u ve beraberindeki iman etmiş olanları, tarafımızdan bir 
rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık. 



 

948 

Hevāda pāre pāre śırdı.  

Rivāyet olunur ki (31) çün ki ķavm-i ǾĀd şiddet-i ĥareket-i hevā ve Ǿażamet 

ve śuǾūbet-i belāyı müşāhede itdiler, cümlesi bi’l-ittifāķ hey’et-i ictimāǾiyye ile 

menzillerinden çıķup şuǾab-ı (32) cibālden bir ķuytu yere varup emvāl ve erzāķ ve 

Ǿıyāl ve ferzendlerin ber şekl-i müstedįr cemǾ idüp ve cins-i ricāl daħı birbirinüñ 

ellerine yapışup (33) ve eteklerin birbirine baġlayup śaf ŧurdılar ve ķuvvetlerine 

iǾtimād idüp “Ey bād-ı Hūd! Elüñden geleni dırįġ itme ki ķaŧǾā senden ħavfımuz 

yoķdur.” didiler. (34) Pes bād-ı śarśar bi-emrillāh teǾālā ibtidā ķavm-i ǾĀd’uñ eŧfālin 

ve cümle ebnāsın ve devāb ve mevāşįsin vech-i arżdan rįşe-i per gibi ķapup feżā-yı 

hevāya (35) perrān itdi. BaǾdehu şiddet-i Ǿažįme ile zemįne urup mānend-i şįşe pāre 

pāre ve miŝāl-i peşm ve penbe źerre źerre eyledi. Pes ǾĀdiyān-ı ŧāġıyān bu vaķǾa-i 

(36) ġarįbenüñ heybetinden ve bād-ı śarśaruñ dehşetinden nebātü’n-naǾş gibi daġılup 

dārü’l-bevār-ı nikbet-ķarārlarına penāh ümmįdiyle firār itdiler. Bād-ı śarśar daħı (37) 

pey ender pey ardlarından irişüp bir gürūhunuñ binā-yı vücūd-ı ħabāŝet-ālūdların zįr-

i dįvārda münhedim itdi ve baǾżısın büyūtundan ŧaşra çıķarup atdı (38) ve maĥźūlān-ı 

mezbūrān bu mertebeden śoñra śalābet-i ecsām ve ķuvvet-i ecsāda iǾtimāden 

maķdūrları olduķça ayaķların yere ŧayayup ķadem-i nā-mübekleri (39) dizlerine 

varınca zemįne batdı ve rįĥ-i śarśar sekiz gün ve yedi gice lā-yenķaŧiǾ esüp cümlesi 

fānį ve münǾadim olup içi çürimiş boş aġaçlar gibi ķaldı (40) ve helāk oldı. Kemā 

ķāle teǾālā َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََيال  َوثََمانِيََة اَيَّام  ُحُسوًما فَ  ا َعاٌد فَاُْهلُِكوا بِرٖيح  َصرَْصر  َعاتِيَة  َسخَّ َترَى الَْقْوَم ٖفيَها َصرْعٰى َكاَنَُّهْم اَْعَجاُز نَْخل  َواَمَّ
  2017ة  ( فََهْل تَرٰى لَُهْم ِمْن َباقِيَ 41َخاوَِية  )

Ĥālā teķāvįm-i müneccimįnde ŝebt olunan eyyām-ı Ǿacūz ve berd-i Ǿacūz 

eyyām-ı mezbūreden Ǿibāretdür ki āħir-i şitā dimekdür.  

Ve bir rivāyetde daħı [106b] (1) ĥįn-i hübūb-ı riyāĥda bir pįre-zen-i ǾĀdį 

zįr-i zemįne firār idüp rįĥ-i śarśar sekizinci gün zįr-i zemįne girüp anı daħı helāk 

eyledi. Ve sābıķu’ź-źikr olan (2) Ķįl daħı Mekke’de iken vaķǾa-i mezbūreyi işitdikde 

“Şimdenśoñra bize daħı bį-ķįl ü ķāl dirlik ĥarām ve muĥāldür, yārān çeşįde ķılduġı 

şerbetden kāşkį (3) ecel sāķįsi bize daħı nūş itdürse.” deyü mes’elet eyledügün gūş-i 

bād istimāǾ itdikde anlara daħı diledügin virüp cümlesin dūzaħa ŧapşurdı. Pes ķavm-i 

                                                
2017 Hakka 69/6-8: Âd kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgârla helâk 
edildi. Allah, onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer 
orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş hâlde görürdün. Şimdi 
onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? 
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ǾĀd (4) mažhar-ı ķahr u Ǿaźāb ve menzilleri ħarāb ve yebāb olmaġla Hūd 

Ǿaleyhisselām ol diyārdan naķl-i raħt idüp nāĥįye-i Ĥađremūt’da vaŧan tuŧdılar ve 

cümle-i müǿminler ile (5) žıll-ı emn ü emānet-i sübĥānį ve żımān-ı ĥıfž ve ĥimāyet-i 

rabbānįde āsūde ĥāl ve niçe māh u sāl ferāġ-ı bāl üzre iķāmet olunup çün ki Hūd 

Ǿaleyhisselāmuñ (6) sinn-i şerįfi dört yüz altmış senesine münķażį oldı, dāǾį ile’l-

Ĥaķķ olan peyk-i ecele “Lebbeyk, semǾan ve ŧāǾaten.” deyüp rūĥ-ı muŧahheri riyāż-ı 

ħuld-i berįne pervāz (7) eyledi ve merķad-i şerįflerinde iħtilāf olunup baǾżılar dirler 

ki cibāl-i Ĥađremūt’da olan maġāralardan birinde bir günbed-i Ǿālį vardur ol 

günbedüñ pįşgāhında ruħāmdan (8) perdāħte bir taħt vardur Hūd Ǿaleyhisselāmuñ 

cesed-i şerįfi ol taħtuñ üzerinde vażǾ olunup ve bir levĥ-i müźehhebüñ üzerinde 

böyle deyü yazılmışdur:  

 بسم الله العلّی الاعلی (9)
انا هود النّبی، رسول رّب الارض والّسماء الی ملاء  من عاد  فدعوتهم الی الایمان و خلع الاصنام والاوثان فعصونی فاهلکهم  

2018( العصیم فاصبحوا کاالرّمیم10الرّیح )  

Ve baǾżılar daħı İmām ǾAlį kerremallāhu vechehudan rivāyet iderler ki 

“Hūd-ı Nebį Ǿaleyhisselāmuñ ķabri Ĥađremūt’da bir ķırmızı ķum depesinüñ (11) 

ķullesindedür.” deyü buyurmışlar. Ve baǾżı daħı dirler ki baǾde helāki’l-ķavm, Hūd 

Ǿaleyhi śalevātullāhi’l-vedūd etbbāǾıyla Mekke’ye gelüp āħir-i Ǿömrlerine degin 

belde-i ŧayyibe-i mübārekede (12) āsūde olup Hūdu’ñ merķadi ve ümmetinüñ ķubūrı 

Dārü’n-nedve ile Bāb-ı Benį Sehm beynindedür dimişler. ElǾuhdetü Ǿale’r-rāvį. Ve 

cumhūr-ı müvarriħįn müddet-i daǾvet-i Hūd (13) yüz yıl-ı kāmil olup elli senesi 

ķable helāki’l-ķavm ve elli senesi baǾde helāki’l-ķavm olmışdur dirler ve müddet-i 

ĥayātında daħı iħtilāf olunup ber ķavl-i Ǿulemā’-i (14) naśārā altı yüz ķırķ üç sene ve 

Ǿāmme-i müfessirįn yüz elli yıl ve bir ķavlde dört yüz seksen yıldur dirler. Ammā 

ķavl-i eśaĥ muķaddemā źikr olunan dört yüz altmış dört (15) yıl muǾammer olmışdur 

dimişler.  

Ey ŧālib-i hidāyet! Ĥażret-i Hūd’uñ muǾcizesi maǾlūmuñ oldıysa evliyāǿ-i 

kibārdan Şeybān-ı RāǾį ĥażretlerinüñ daħı kerāmetini istimāǾ eyle ki (16) ĥażret-i 

Mevlānā ĥikāyet buyururlar.  

کشید  همچنین شیبان رآعی می [869-1]  
                                                
2018 Yüceler yücesi Allahın adıyla: ben nebi Hud’um. Yer ve göğün rabbinin resulüyüm. Ad kavminin 
önde gelenlerine gönderildim de onları imana davet ettim, putları terketmeye çağırdım. Bana karşı 
çıktılar onları rüzgar helak etti. 
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Buncılayın yaǾnį Hūd-ı Nebį Ǿaleyhisselām gibi Şeybān-ı RāǾį ķaddasallāhu 

rūĥehu daħı  

 گرد بر گرد رمه خطی پدید [869-2] (17)

Ķoyuñ sürisinüñ eŧrāfına āşikāre bir ħaŧŧ çekdi. “mį-keşįd” ( کشیدمی ) maǾnāsı 

mıśrāǾ-ı ŝānįde icrā olunmışdur. Şeybān-ı RāǾį diyār-ı Mıśır’da İmām ŞāfiǾį ile (18) 

hem-Ǿahid olup İmām ŞāfiǾį aĥyānen Şeybān’uñ ziyāretine varur idi. Ehl-i kerāmet 

ve śāĥib-i velāyet idi.  

شد آو وقت نماز  چون به جمعه می [870-1]  

Çün ki Şeybān-ı RāǾį (19) ķuddise sırruhu namāz vaķtinde cānib-i cumǾaya 

gideydi. Ĥāśıl-ı maǾnā Şeybān-ı RāǾį ķoyun güdüp cumǾadan cumǾaya cumǾa 

namāzına gelüp baǾde edāǿi śalˇāti’l-cumǾa (20) girü ķoyunuñ güdmege varırdı ve 

cumǾa namāzına geldikçe ķoyun sürüsinüñ eŧrāfına Hūd Ǿaleyhisselām ümmetine 

çizdügi gibi bu daħı Ǿaśā-yı mübārekesiyle bir ħaŧŧ (21) çizerdi. anuñçün kim,  

 تا نیارد گرگ آ ن جا ترک تاز [870-2]

Tā ki ķurd orada ķoyun sürisi üzerine türk-tāz getürmeye. Türk-tāz żamm-ı 

tā ve sükūn-ı kāf ve rā ile yaġma (22) ve ġāret içün il üzerine çapmaķ maǾnāsınadur. 

Hem ism-i maśdar ve hem çapıcı ve yaġmacı maǾnāsına vaśf-ı terkįbi üzere daħi 

istiǾmāl ider oldılar. Ħulāśa-i (23) kelām ķurdlaruñ ķoyun sürüsine segirdeşdikleri 

Türk ve Tatar yaġmaya çapķın etdiklerine teşbįh olunup Şeybān ķoyun sürüsüne 

ķurd girmesün deyü eŧrāfını (24) ħaŧ çizerdi dimekdür. Pes bi-ķudretillāh teǾālā  

 هیچ گرگی در نرفتی آندر آ ن [871-1]

Hįç bir gürg ol ħaŧŧuñ içine gitmez idi.  

   گوسفندی هم نگشتی ز آ ن نشان [871-2]

Ve gūsfendlerden (25) daħı bir gūsfend ol ħaŧŧ-ı mevhūmdan ŧaşra gelmezdi 

ve bilcümle ŧarafeynden ħaŧŧ tecāvüz olunmaz idi ve bir źerre ĥaddden ilerü 

geçmezler idi.  

Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! (26) ǾAcabā sen daħı gūsfendān-ı nefsüñe gürg-i hevā 

mażarrātından emįn olmaķ içün ħaŧŧ-ı şerįǾat ve taķvāyı keşįde ķılduñ mı? İmdi 

ĥażret-i Mevlānā ķuddise sırruhu’l-esnā (27) ķıśśadan ĥiśśe beyān idüp buyururlar ki  
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 باد حرص گرگ و حرص گوسفند [872-1]

Bād-ı ĥırś-ı gürg ve ĥırś-ı gūsfend bu ikisi 

ی مرد خدآ رآ بود بند  دآیره [872-2]  

(28) Bend-i dāyire-i merd-i Ħudā oldı. YaǾnį ķoyun çerāgāha ĥarįś ve ķurd 

daħı reme-i gūsfendāndan birini şikār itmege ĥarįś iken merd-i Ħudā olan Şeybān-ı 

RāǾį’nüñ (29) ħaŧŧ ve dāyire-i mevhūmı ikisine daħı ķayd u bend olup her birini 

muķteżā-yı ŧabǾ ve ĥırślarından menǾ itdi. Keźālik reme-i merdān-ı Ħudā olan erbāb-

ı irādet daħı (30) ĥudūd-ı şerįǾat ve ŧarįķat ve ĥavme-i ĥimāye-i Ǿışķ u muĥabbete 

dāħil olduķlarında vesāŧat-ı ĥırś u hevā ve vesvese-i efkār-ı mā-sivā ile aĥkām-ı 

nefsāniyye ve taśarrufāt-ı (31) şeyŧāniyyeye bend ü giriftār olmazlar ve nefs u şeyŧān 

ve ħannās ve ġaylān daħı dāyire-i muĥabbetullāha ķarįb olamazlar. 

İmdi ey ŧālib-i Ǿināyet-i rabbānį (32) ve rāġıb-ı hidāyet-i sübĥānį! Ħāŧır-ı 

fātire bir ĥikāye-i Ǿacįbe ħuŧūr eyledi, gūş-ı hūş ile istimāǾ eyle ki ĥiśśe-mend olasın. 

Kütüb-i tefāsįrde masŧūrdur (33) Zeyd bin Eslem’den rivāyet olunur ki Evs ve 

Ħazrec ķabįlesi ĥażret-i faħr-i Ǿālem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüñ nübüvvetine ve 

Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ vaĥdāniyyetine įmān (34) getürüp şeref-i İslām ile 

müşerref olduķdan śoñra günlerde bir gün iki ķabįleden birķaç müǿminįn bir yere 

gelüp muķteżā-yı įmān-ı ĥaķįķį olan (35) kemāl-i muĥabbet ve ülfet ile śoĥbet iderler 

idi. Ĥikmet-i rabbāniyye aĥbār-ı yehūddan şiddet-i küfr ve ümmet-i Muĥammed’de 

kemāl-i buġż ve Ǿadāvet ile muttaśıf olan (36) Şās bin Ķays nām bir cehūd-ı zāl-i 

pür-żalāl var idi. Ķabįle-i Evs ile Ħazrec’üñ śoĥbetleri üzerine uġrayup güźār iderken 

źikr olunan iki ķabįlenüñ (37) birbirine kemāl-i muĥabbet ve farŧ-ı meveddetlerin 

muǾāyene ķıldıķda Ǿurūķ-ı yehūdiyyeti ĥareket ķılup ve ülfet-i ķabįliyyetine ĥased ve 

Ǿadāvet idüp “Eger bunlar bu ĥāl üzre (38) müstemirr olursa bizüm bu diyārda ķarāra 

mecālimüz ķalmaz. Pes bunlaruñ mā-beynlerine Ǿadāvet düşürmek lāzimdür.” deyü 

Yehūdįlerden bir cehūd-ı şābbı (39) çaġurup “Ey ferzend-i ĥįle-bend! Evs ile Ħazrec 

ķabįlesi ki Muĥammed’e įmān getürmüşlerdür. Ĥālā fülān maĥalde ġāyet-i muśāfāt 

üzre śoĥbet idiyorlar, (40) gerekdür ki meclislerine varup fülān ķaśįdeyi inşād idüp 

teźkįr-i vaķǾa-i Yevm-i BaǾāŝ eyleyesin. Ümįddur ki muĥabbet ve ülfetleri ħuśūmet 

ve Ǿadāvete (41) mübeddel ola.” deyü taǾlįm itmekle, ol Yehūdį daħı varup mülaķķan 

olduġı üzre ķaśįde-i mezbūreyi inşād eyledi.  
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Ve Yevm-i BaǾāŝuñ aślı budur ki [107a] (1) BaǾāŝ Ǿayn-ı muhmele ile bir 

mevżiǾüñ ismidür ki Evs ile Ħazrec ķabįlesi zamān-ı cāhiliyyetde ol mevżiǾde 

birbiriyle ĥarb ve ķıtāl eyleyüp ķabįle-i Evs (2) Ħazrec ķabįlesine žafer bulmışlar idi. 

Pes yehūdįnüñ ķırāǿat eyledügi ķaśįde aña müteǾalliķ olmaġla ber-muķteżā-yı 

beşeriyye beyne’l-ķavm tenāzuǾ ve tefāħur (3) vāķiǾ olup bilāħire birbirine āteş-i 

ġażab düşüp ve bād-ı ħışmları esüp her biri tįġ ve şemşįre yapışup ve cemǾ-i keŝįr 

olup ķıtāle mübāşeret itmekle (4) ķażiye-i mezbūre şefįǾu’l-ümem ĥażret-i faħr-i 

Ǿālem śallāllāhu Ǿaleyhi ve selleme iblāġ olunduķda bi’ź-źāt kendüleri saǾādet ile 

ķalķup ve cümle muhācirįn ile (5) meźkūrlara müteveccih oldılar ve bunları ĥālet-i 

mezbūrede müşāhede buyurdıķda Evs ile Ħazrec ķabįlesine ħiŧāb idüp buyurdılar ki: یا
( اتدعون الجاهلية وا نا بین اظهرکم بعد اذا کرمکم الله بالاسلام و قطع به عنکم امرالجاهلیّة و الّف بینکم ترجعون الی 6شر المسلمين )امع

2019ما کنتم علیه کّفاراً الله الله  YaǾnį (7) “Yā muǾāşere’l-müslimįn! Allāh sübĥānehu ve teǾālā 

size İslām ile ikrām idüp ve İslām şerefine sizden emr-i cāhiliyyeti ķaŧǾ ve refǾ 

eyleyüp miyānuñızda ülfet virmiş iken (8) girü siz cāhiliyyetde olan ĥālüñiz mi 

istersiz? Ve ĥālet-i küfrde olan muǾtādıñıza mı rücūǾ idersiz? Ĥāl ān ki ben sizüñ 

ĥużūruñuzdayım, Allāh’dan ķorķıñız.” (9) deyü buyurdılar. Pes ħiŧāb-ı müsteŧāb-ı 

Resūl-i rabbe’l-erbābı istimāǾ itdüklerinde her biri ħˇāb-ı ġafletden bįdār olup 

kendülere rū-nümā olan (10) bu ķıśśa-i Ǿacįbe nezǾa-i şeyŧān ve mekr ve ħudǾa-i 

Ǿudvān idügin bilüp fi’l-ĥāl silāĥların bıraġup ve hezār tevbe ve istiġfār ile ķadem-i 

pāk-i Resūl’e (11) yüzlerin sürüp envāǾ-ı āh u zār itdiler ve birbiriyle muǾāneķa ve 

muśāfeĥa ve tecdįd-i muĥabbet ve teşyįd-i ülfet idüp ĥażret-i Resūl Ǿaleyhisselām ile 

gidüp (12) min baǾd binā-yı muĥabbetlerine ħalel ve inĥirāf gelmedi. Pes Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā ol müǿminįn-i muŧįǾįne be-nefsihi ħiŧāb idüp Ĥabįb-i Ekrem 

śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme (13) bu āyet-i kerįme nāzil oldı ki  ُوا اِْن تُٖطيُعوا فَٖريًقا َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمن
وُكْم َبْعَد اٖيَمانُِكْم َكافِرٖينَ  2020ِمَن الَّٖذيَن اُوتُوا الِْكَتاَب َيرُدُّ  yaǾnį yā şunlar ki įmān getürdiler! (14) Eger siz 

ehl-i kitāb olan ferįķa tābiǾ olursañız anlar sizi įmānuñuzdan śoñra kāfir olmañız 

isterler.  َّٖذيَن اُوتُوا الِْكَتابَ ِمَن ال  ķavl-i kerįmi ile murād buyurılan (15) Şās bin Ķays ve anuñ 

emŝāli olan yehūdįlerdür deyü tefsįr olunmış. İmdi ey müǿminler! Siz anlara 

tebaǾiyyet itmeyesiz ve mütābiǾ daħı degülsiz. ( َواَنْتُْم تُْتلٰى عَ 16َوَكْيَف تَْكُفُروَن ) َلْيُكْم اَٰياُت اللِّٰه َوٖفيُكْم
                                                
2019 Ey Müslümanlar! Ben sizlerleyken cahiliyeyi mi çağırıyorsunuz? Allah sizi İslamla 
şereflendirdikten ve aranızdaki cahiliye adetlerini kaldırıp sizleri birleştirdikten sonra kafirler olmaya 
mı döneceksiniz? Allah Allah! 
2020 Âl-i İmrân 3/100: Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, 
imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar. 
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2021رَُسولُهُ   kelime-i “keyfe” istifhām-ı inkārįdür. Ve daħı küfrden śārife ve įmāna dāǾiye 

olan esbāb-ı celiyye ictimāǾ itmiş iken (17) küfrlerini taǾcįbdur. Ĥāśıl-ı maǾnā, ey 

müǿminler! Hįç siz kāfir olur mısuz? Hāşā olmazsız, ĥāl ān ki sizüñ üzeriñize inzāl 

olunan āyāt-ı Ĥaķķ’ı tilāvet ve ķırāǾat (18) idersiz ve resūl-i rabbe’l-Ǿālemįn sizüñ 

ĥużūrıñızdadur, bu maķūle iħtilāl vāķiǾ olduķda mevǾiže ve naśįĥat idüp sizi 

ġafletden uyarır ve bilcümle dāǾiyyetün (19) ile’l-įmān ve śārifetün Ǿani’l-küfr olan 

esbāb sizüñle bile olduķdan śoñra siz ŧarįķ-ı müstaķįmden ħurūc itmezsiz.  َوَمْن َيْعَتِصْم بِاللِّٰه
2022( ُمْسَتٖقيم  20فََقْد ُهِدَى اِلٰى ِصَراط  )  ve şol kimesne ki dįn-i Ĥaķķ’ı temessük ve mecāmiǾ-i 

umūrda Ĥaķķ’a ilticā eyleye lā-maĥālete ol kimesne ŧarįķ-ı ķavįm ve śırāŧ-ı 

müstaķįme mühtedį olur.  

İmdi benüm cānım! (21) Biĥamdillāh teǾālā ümmet-i Muĥammed’üñ 

beyninde daħı kitāb-ı rabbānį ve sünen-i Muĥammedį olup ve engüşt-i aĥkām-ı 

şerįǾiyye keşįde ķılduġı dāyire-i şerįǾat içine dāħil olup (22) ĥudūdullāhdan tecāvüz 

itmedikçe źi’āb-i nefs ü hevā aġnām-ı iŧāǾate żarar idemezler. Ve daħı şol mürįdįn ve 

sālikįn ve Ǿāşıķįn ve śādıķįn ki vürāŝ-i velāyet-i (23) Ǿāmme-i Muĥammediyye 

mažhariyyetinde ķāyim ve ħalįfetullāh olan mürşid-i kāmilin źeyl-i ĥimāyesine cār 

diyüp ķalbinde nūr-ı muĥabbetullāh yanup žulümāt-ı cismāniyyeden ve kedūrāt-ı 

(24) nefsāniyyeden ħalāś olsalar engüşt-i ķudret-i tecelliyāt-ı śıfāt ile ĥavāl-yi 

gūsfendān-ı teslįm ve rıżālarına keşįde ķılınan dāyire-i Ǿismete dāħil olup (25) mā 

dām ki lemaǾāt-ı envār-ı bāhirāt-ı ceźebāt-ı Ĥaķ mirǿāt-ı ķalblerinde żiyā-baħş olup 

kitāb-ı fu’ādlarından āyāt-ı vāżıĥāt-ı tecelliyātı tilāvet idüp (26) nūr-ı ĥaķįķat-ı 

Muĥammediyye meşhūdları ola, bu maķūle Ǿuşşāķ hergiz küfr-i enāniyyet ve serk ü 

şirk-i iŝneyniyyete düşmeyüp ħaŧŧ-ı maĥdūd-ı fenālarına gürg-i vücūd-ı mevhūm (27) 

dest-dırāzlıķ idemez ve vesāvis-i nefsāniyye-i cehūdları iġvā daħı virseler himmet-i 

pįr-i kāmil feryād-res ve yār ve güftār-ı muĥabbetullāh ile nevm-i ġafletden bįdār 

(28) olup ŧarįķ-ı hidāyete reftār iderler ve cümle cevāriĥ ve aǾżā ve ķuvā-yı žāhire ve 

bāŧınesi Ĥaķ yolunda birbirine me’lūf idüp cādde-i Ĥaķ’dan ebedü’l-ābād (29) Ǿudūl 

itmezler ve zümre-i muħliśįnden olurlar. Ammā ey ŧālib-i śādıķ! “Aśıl bāǾiŝ-i iħtilāl 

ve bādį-i iżlāl nedür?” dirseñiz ehl-i hevā ile śoĥbet ve münkir ve münāfıķ (30) ile 

muķārenet idüp anlara göñülden muĥabbet ve ülfet itmekdür ve muĥabbet-i erbāb-ı 

                                                
2021 Âl-i İmrân: 3/101: Size Allah'ın âyetleri okunup dururken ve Allah'ın Resûlü de aranızda iken 
dönüp nasıl inkâr edersiniz? 
2022 Âl-i İmrân: 3/101: Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir. 
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ŧuġyān żarar-ı maĥż olmaġla Ĥaķ teǾālā nehy idüp buyururlar ki:  َ(31) َلا َيتَِّخِذ الُْمْؤِمنُون 
اِلَى اللِّٰه الَْمٖصيرُ ُقوا ِمْنُهْم تُقٰیًة َويَُحذِّ الَْكافِٖريَن اَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمٖنيَن َوَمْن َيْفَعْل ٰذلَِك فََلْيَس ِمَن اللِّٰه ٖفى َشْیء  اِلَّا اَْن تَتَّ  2023ُركُُم اللُّٰه نَْفَسُه َو   

Zübdetü’l-evliyā ve Ǿumdetu’l-aśfiyā, (32) Şeyħ Rūzbihān-ı Baķlį Tefsįr-i 

ǾArāyis’de bu āyet-i kerįmenüñ tefsįrinde buyurlar ki:  

لمومن المتبدع المنکر ولا المرید ( ولا ا33ای لایصحب العارف الجاهل ولا المخلص المرایی ولا المصّدق المفتری )
( فََليَْس ِمَن اللَِّه فِي 34الصادق الفاتر المّدعی لا یحّب اهل الحّق اهل الباطل حتّی ینالوا ببغضهم مقام حقیقة العبودیّة َوَمن َيْفَعْل َذٰلِك )

ُرُكُم اللَّ  ُه نَْفَسُه و خّدر اصفیاه بالفراق عن وصله بسبب محبّة اعدائه َشْيء  ای ینال الله تعالی درجة اهل محبّته و قربته و معرفته َويَُحذِّ
( و بهذا التخویف یربّی خواّص اجتبه فی قباب الشفقة و اسبل بهذا علیهم نقاب الغیرة حتّی لا یراهم احٌد سواه والله رئوف بالعباد 35)

کرمهم بصحبة اهل التوحید والمعرفة و بسط لهم بساط الّشریعة ( و اهل طاعته بان یسترهم عن ابصار الغفلة والجهلة و ا36مشفٌق باولیائه )
( والرّسل و شربوا من مناهل المقرّبین شراب الّصفاء و لبسوا من نسج الکّروبین اثواب الوفاء انتهی 37والحقیقة حتّی یردوا موارد الانبیاء )

  2024کلامه.

YaǾnį Ǿārif cāhil ile ve muħliś merāǿį ile (38) ve muśaddıķ müfterį ile ve 

müǿmin mübtediǾ-i münkir ile ve mürįd-ı śādıķ fātir-i müddeǾį ile śoĥbet itmesün ve 

ehl-i Ĥaķ daħı ehl-i bāŧıla muĥabbet itmesün ki ĥattā anlaruñ (39) buġżı ile maķām-ı 

ĥaķįķat-ı Ǿubūdiyyete nāyil ola ve şol kimesne ki bu meźkūruñ muħālifüñ işleye Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālā anı ehl-i muĥabbet ve ķurbeti ve erbāb-ı maǾrifeti (40) derecātına 

nāyil eylemez ve Ĥaķ tebāreke ve teǾālā Ǿibād-ı aśfiyāsını aǾdāsına olan muĥabbeti 

sebebi ile vaślı firāķından taĥźįr ider ve taħvįf-i mezbūr ile (41) ħavāśś-ı aĥbibbāsını 

ķıbāb-ı şefķatinde terbiye ķılur ve daħı terhįb-i mezbūr ile Ǿuşşāķına niķāb-ı ġayret 

pūşįde ķılup ber-mūceb-i 2025اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری  [107b] (1) ħavāśś-ı Ǿibād-ı 

muķarrebįni Ĥaķ’dan ġayrısı görmez ve bilmez. Ve Ra’ūf bi’l-Ǿibād olan ol Kerįm ve 

Cevād ebśār-ı ġafele ve ceheledan evliyāǿ-i aśfiyāsını setr itmek ile (2) anlara müşfiķ 

                                                
2023 Âl-i İmrân 3/28: Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa 
Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah, asıl 
sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. 
2024 Arif cahille, ihlaslı kimse riyakarla doğru kimse müfteri ile mümin münkir bidatçı ile samimiyetle 
isteyen yalandan iddia edenle dostluk etmez. Ehli hak ehli batılı sevmez. Bunu kulluk makamının 
hakikatine ulaşmak için yaparlar. Ayette şöyle denir: “kim bunu yaparsa Allah katında hiçbir yeri 
yoktur” yani muhabbet ve kurbet ve marifet ehlinin Allah’annulaşması için Allah onları visalinden 
ayrılma hususunda uyarır. Allah düşmanlarına sevgi duymak bunun sebebidir. Böylece o kendini 
sevenlerin havâsını şefkat kubbelerinde terbiye etmiş olur. Ve bununla onların üstüne kıskançlık 
(sevdiğini kıskanma) örtüsünü çeker ki onları kendinden başkası görmesin. “Allah kullarına rahmet 
edendir evliyasına şefkatle muamele eder”. Taat ehlini gafiller ve cahillerin bakışlarından korur onlara 
tevhit ve marifet ehlinin dostluğunu ikram eeder , onlara şeriat ve hakikat kilimini serer ki enbiya 
yollarına girsinler, yakınlaştırılmış kulların pınarlarından duru şaraplar içsinler ve vefa kıyafetleri 
giysinler..  
2025 Evliyâm kubbelerim altındadır ve onları benden başkası bilemez! (İhyâ, Kitâbü’l-Muhabbe ve’ş-
Şevk, IV, s. 418) 
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olup ehl-i tevĥįd ve maǾrifet śoĥbeti ile erbāb-ı ŧāǾata ikrām idüp ve basŧ-ı bisāŧ-ı 

şerįǾat ve ĥaķįķat itmişdür ki ĥattā mevārid-i enbiyā ve rusüle (3) vürūd idüp ve 

meşārib ve menāhil-i muķarrebįnden şerāb-ı śafā nūş idüp ve nesc-i kerrūbiyyįnden 

ŝiyāb-ı sündüs-i vefā ile muŧarraz ve ħalǾ-ı fevāħir-i śafā ile (4) muǾazzez olalar. 

Münācāt-ı Mevlānā Cāmį:  

دلیای حیات دل هر زنده  
ده هر جا خجلیروییسرخ  

ی دلنِه گنجینهحکمت قفل  
ی دلبر ا یینهزنگ ظلمت (5)  

 مرهم داغ جگر سوختگان
 شادی جان غم اندوختگان

 مونس خلوت تنهاشدگان
ی وحدت یکتاشدگانقبله (6)  

پیرهنانی عصمت گلپرده  
کفنانی رحمت خونینحلّه  

سان تنگدل باغ توایم غنچه  
ی داغ توایمسان سوختهلاله (7)  

داغش باشد هرچه بر دل ز تو  
 زا نچه غیر تو فراقش باشد 

ی توستکردههر چه غیر تو، رقم  
ی توستی تو، پردهگرچه پرورده (8)  

 چند بر طلعت خود پرده نهی؟
پرده، بهی پرده بردار که بی  

نمای،هر چه القصه بود زنگ  
ی هستی بزدایهمه ز ا یینه (9)  

 تا به مشتاقی افزون ز همه
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2026هبنگرم روی تو بیرون ز هم  
Neŝr: İmdi ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! (10) Śıfāt-ı seniyye-i mezbūre ile muttaśıf olan 

Ǿāriflere  

 همچنین باد آجل با عارفان  [873]

 نرم و خوش همچون نسیم یوسف آ ن 

Keźālik bād-ı ecel Yūsuf (11) Ǿaleyhisselāmuñ fevāyiĥ-i ŧayyibe ve revāyiĥ-

i laŧįfesi gibi nerm ve ħoşdur. Ve baǾżı nüsħada śįġa-i cemǾ ile “یوسفان  ” ve baǾżı 

nüsħada daħı “گلستان” vāķiǾ olmışdur. (12) YaǾnį bād-ı Hūd müǿminlere nerm ve laŧįf 

esdügi gibi Ǿāşıķlara daħı bād-ı ecel bū-yı zülf-i Ǿanber-i şemįm-i dil-berān ve 

revāyiĥ-i fevāyiĥ-i nesįm-i gülistān gibidür. ŞiǾr:  

(13) CaǾd-ı zülfüñ Ǿander-efşān eylemiş 

Nāfe-i çįni perįşān eylemiş 

Cān u dil her dem niçe ŧop olmasun 

Çün ĥabįbim zülfi çevgān eylemiş 

(14) ǾĮd-i ekberdür Hüseynį’ye bugün 

Cānını şol māha ķurbān eylemiş  

Neŝr: Āh ey Ǿāşıķ-ı āvāre ve hicr-i yār ile bį-çāre ve cigeri pāre pāre! 

 آ تش آبرآهیم رآ دندآن نزد [874-1] (15)

Āteş-i Nemrūd İbāhįm Ǿaleyhisselāma dendān-zen olmadı 

ی حق بود چونش گزد  چون گزیده [874-2]  

Çün ki ĥażret-i İbrāhįm (16) ol Celįl ve Cemįl Allāh’uñ güzįde ve ħalįlidür, 

pes āteş anı niçe ıśırır? YaǾnį niçe iĥrāķ ider? İmdi benüm rūĥum!  

                                                
2026 Ey her gönlü diri ve uyanığın diriliği, utananların yüzünü kızartan! Ey gönül hazinesine hikmet 
kilidi vuran ve gönül aynasının karanlık pasını sildiren! Ey ciğeri yanmışların merhemi, gamlıların 
canının mutluluğu! Ey yalnız kalanların yalnızlığının munisi, tek Tanrı’ya inananların vahdetinin 
kıblesi! Ey gül gömleklilerin ismet perdesi ve kefeni kanlıların rahmet giyisisi! Biz senin bağındaki 
gönlü sıkılmış tomurcuklarız, lale gibi senin dağınla yanmışız. Senin dağın her neyin gönlünde olursa, 
senin dışında herleyden feragat eder. Senden başka her şey, senden yaratılmıştır, senden yetişse de 
sana perde olmuştur. Kendi hilatine ne zamana kadar perde tutacaksın? Perdeleri kaldır, çünkü 
perdesiz güzelsin. Uzun lafın kısası, varlık aynasından pas tutan ne varsa sil ve temizle ki herkesten 
daha şevkli, sadece seni seyr edeyim ve sendan başkasına bakmayayım. 
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 ز آ تش شهوت نسوزد آهل دین [875-1]

(17) Keźālik erbāb-ı dįn ve diyānet daħı nār-ı şehvet ve ŧabįǾatden yanmaz 

fe ammā, 

 باقیان رآ برده تا قعر زمین [875-2]

Ehl-i dįnden ġayrısını yaķup ķaǾr-ı zemįne ve dereke-i siccįne (18) 

iletmişdür.  

 موج دریا چون به آمر حق بتاخت [876-1]

Mevc-i deryā çün ki emr-i Ĥaķ ile çapdı,  

 آهل موسی رآ ز قبطی وآشناخت [876-2]

Mūsā’nuñ ehlini Ķıbŧįlerden añladı. (19) Ĥażret-i Mūsā deryā-yı ķulzumı 

Ǿaśāsıyla đarb itdikde bi-ķudretillāh teǾālā on iki şaķķ olup Benį-İsrā’įl’üñ on iki sıbŧį 

daħı geçüp ve her bir (20) şuķūķdan sıbŧįler her birini görmek içün ġurfeler güşāde 

olup ķavm-i Mūsā be-temāmihi sālimen mürūr idüp FirǾavn ve Ķıbŧįler daħı 

Ǿaķablerinden gelüp sıbŧįler (21) gitdügi ŧarafa ķadem-nihāde olup vasaŧ-ı deryāya 

geldiklerinde ber-mūceb-i  ْ2027فََغِشَيُهْم ِمَن الَْيمِّ َما َغِشَيُهم  emvāc-ı deryā Āl-i FirǾavn’i bürüyüp 

Ǿumūmen ġarķ ve helāk oldılar. (22) Kemā ķāle teǾalā  اِْذ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر فَاَنَْجْيَناُكْم َواَْغَرقَْنا اَٰل فِرَْعْوَن َو
2028َواَنْتُْم تَْنظُُرونَ   bu ĥikāyenüñ tafśįli inşāllāh teǾālā Meŝnevį-i Şerįf’de niçe maĥalde 

gelecekdür, (23) maĥallinde beyān oluna.  

 
  

                                                
2027 Tâ-Hâ 20/78: “...deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu.” 
2028 Bakara 2/50: Hani, sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini 
suda boğmuştuk. 
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SONUÇ 

Mevlânâ’nın Mesnevî-i Ma’nevî’si yazıldıktan sonra çok geniş bir yelpazaye yayılıp 

İslam coğrafyasının büyük bir kısmında ilgi görmüştür. Dili, içerdiği semboller ve 

hikâyelerden dolayı yer yer açıklama gerektiren bu eser üzerine çokça şerh kaleme 

alınmıştır. Kaynaklardan anlaşıldığı üzere Mesnevî’nin ilk şârihi Mevlânâ’nın kendisidir. 

Konya’da ve Mevlânâ’ya yakın olup Mesnevî’ye ilgi gösterenler, okuyup anlayamadıkları 

yerleri zaman zaman Mevlânâ’ya sorarak anlamaya çalışıyorlardı. Mevlânâ’nın vefatından 

sonra Mesnevî’yi açıklama ve şerh etme vazifesini büyük oğlu Sultan Veled üstlendi. Sultan 

Veled özgün bir Mesnevî şerhi kaleme almasa da eserlerinde ve sohbetlerinde bu kitabı 

açıklamaya çalışmıştır.  

Mevlânâ’nın vefatından yaklaşık bir asır sonra artık özgün Mesnevî şerhleri kaleme 

alınmaya başlanmıştır. Anadolu, Hindistan ve İran gibi geniş bir coğrafyada kaleme alınan 

bu şerhler, her ne kadar ilk başta Farsça telif edilseler de sonraki dönemde yavaş yavaş 

Türkçe şerhler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Mesnevî’nin Türkçe tercüme ve şerhleri 

özellikle XVII. hicri asırda zirveye çıkmıştır. Bu asırda Türkçe olarak öne çıkan iki şerh 

yazılmıştır: Ankaravî’nin Mesnevî’nin tamamına yazdığı şerh ve Sarı Abdullah Efendi’nin 

Mesnevî’nin sadece ilk cildine yazdığı fakat hacim olarak çok kapsamlı olan şerhi.  

Babası Mağrib Şehzâdesi Seyyid Muhammed Efendi ve Annesi Mehmed Paşa’nın 

kızı olan Sarı Abdullah Efendi genç yaşlarda babadan yetim kalır. Bunun üzerine babalığının 

ilgisi ve himayesiyle henüz temyiz yaşlarındayken melâmîliğe intisap eder, İdrîs-i Muhtefî 

gibi Melâmî büyüklerinin yanı sıra Mesnevî şârihi Ankaravî gibi asrının önde gelen 

âlimleriyle de tanışır. Hattatlık öğrenir ve genç yaşta devlette vazifeye başlar. Halil Paşa ile 

birlikte IV. Murad’ın Bağdat seferine katılan Abdullah Efendi, bu sefer sırasında 

reisülküttâblığa kadar yükselir fakat kısa bir süre sonra azledilir.  

Azilden sonra bir süre kayıplara karışan Abdullah Efendi, 1625 yılında Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî’yi telif etmeye başlar ve eserin telifi altı sene sonra, 1631 yılında 

tamamlanır. Abdullah Efendi Mesnevî’nin altı defterinden sadece birinci defterini şerh eder. 

Bu şerh, birinci defter üzerine yazılmış en kapsamlı şerh niteliğinde olup Mesnevî şerhi 

olmakla beraber âdeta bir tasavvuf kültürü ansiklopedisidir. Bu eseri telif ettikten sonra 

Abdullah Efendi “şârih-i Mesnevî” olarak anılmaya başlamıştır. Sarı Abdullah Efendi eserini 

IV. Murad’a sunmuştur. 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî XVII. asır Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış, dili 

süslü ve ağır bir eserdir. Bu eserin yazılışında özellikle ŞemǾî ŞemǾullâh gibi Mesnevî 

şârihlerinde olduğu gibi dil öğretme ve gramer kaidelerini açıklama gibi bir hedef 
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güdülmemiştir. Abdullah Efendi eserinde özellikle Mesnevî’yi Kur’ân ve sünnet ekseninde 

şerh etmeye ve yorumlamaya çalışmıştır.  

Abdullah Efendi kendisinden önce yazılan Mesnevî şerhlerini görmüş ve eserini telif 

ederken onları da dikkate almıştır. Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin önceki Mesnevî 

şerhlerine göre en önemli farkı, müellifinin konuyu zaman zaman çok uzatması ve açıklamak 

istediği konudan önce okuyucuyu hazırlamak adına sayfalarca bilgi vermesidir. Görünüşte 

konuyla ilgili olsa da bir noktadan itibaren Mesnevî ile bir ilgisi kalmayan bu açıklamalar, 

okuyucuyu yorabilmektedir.  

Osmanlının son yıllarında Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî matbu olarak ve 5 cilt 

halinde basılmıştır. Sarı Abdullah Efendi ve eserleriyle ile ilgi yakın dönemde bazı 

çalışmalar yapılmıştır ve birtakım çalışmalar da halen devam etmektedir. Bu bağlamda, 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî üzerine de daha önce bazı çalışmalar yapılmıştır. Ne var ki 

Osmanlı tasavvuf kültürü ve Türkçe Mesnevî şerhlerinin en seçkin örneklerinden biri olan 

Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin birinci cildi Arapça ve Farsça kısımların tercümesini de 

içermek suretiyle, ilk kez ortaya konulmaktadır.  

Günümüzde sadece Türkiye, İran ve Afganistan gibi ülkeler değil, dünyanın 

genelinde popüler kültür olarak Mevlânâ ve Mesnevî’sine ciddi ilgi vardır. Dîvân-ı Kebîr ve 

Mesnevî birçok batı diline tercüme edilmiştir, Mevlânâ’nın hayatı üzerine kitaplar 

yazılmıştır ve şiirlerinin tercümesi kitaplar ve çeşitli besteler yoluyla, insanlarla 

buluşmaktadır. Mevlevîlik, asırlardır Türkiye’de yaşatılan bir kültürdür ve bu kültür 

beşiğinde yetişen âlimlerin Mesnevî ile ilgili eserlerinin ilmî neşirlerinin yapılması, Mevlânâ 

ve düşüncelerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  

Ayrıca, Melâmî meşrepli bir Bayrâmî-Mevlevî âlimin Mesnevî’yi nasıl ele aldığı ve 

Mesnevî’de nelerin üzerinde durup hangi konuları izah etmeye gerek duyduğunu tespit 

etmek, günümdeki şerh faaliyetlerine ışık tutmak adına da son derece önemlidir. Cevâhir-i 

Bevâhir-i Mesnevî gibi Mesnevî şerhlerinin ilmî neşirlerinin yanı sıra, bu metinlerin 

sadeleştirilerek yayınlanması gerektiğini de düşünüyoruz. Bu bağlamda, bu gibi metinlerin 

sağlıklı şekilde neşr edilmesi son derece önemlidir.   
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EKLER 

Ek nr. 1: İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar 

3792 numarada kayıtlı ve Sarı Abdullah Efendi’nin kendi elyazısı olan Cevheretü’l-

Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye adlı eserinden 3b: 
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Ek nr. 2: Sarı Abdullah Efendi’nin mezarı:  
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Ek nr. 3: Sarı Abdullah Efendi’nin mezarı: 
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Ek nr. 4: Sarı Abdullah Efendi’nin mezarı:
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Ek nr. 5: Sarı Abdullah Efendi’nin torunu olduğunu ileri süren, İstanbul’da 

ikamet eden ve İstanbul TRT radyosundan emekli Murat Dezgahcı Bey’in kendi 

araştırmaları sonucu hazırladığı soyağacı: 
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