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ÖZET 

Selahaddîn-i Uşşâkî, 18. yy’da yaşamış âlim, şâir, şârih ve mutasavvıftır. Hayatı 

hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Halveti tarikatının üçüncü pîri sayılmaktadır. 

Fatih’te bulunan Tahir Ağa Tekke’de medfundur. Şiirlerinde Salâhî mahlasını kullanmıştır. 

Telif, tercüme birçok eser kaleme almıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça bazı şiirlere yazdığı 

şerhler de eserleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Salâhî, şerhlerinde sık sık âyetlerden, 

hadislerden, ünlü mutasavvıfların fikirlerinden faydalanmıştır.  

“Selahaddîn-i Uşşâkî ve Türkçe Tasavvufî Şiir Şerhleri” başlıklı bu tezde yalnızca 

Türkçe şiirlere yazılan şerhler incelenmiştir. Şerh edilen manzumeler tasavvufi özellikte 

manzumelerdir. Bunlar bazen tasavvufî hususları açıklamak bazen de şiirlerde geçen 

tasavvufî hususların şeriate uygunluğunu göstermek için şerh edilmiştir. Salâhî’nin şerhleri 

tasavvufa dair meseleleri ve tasavvuf muhtevalı şiirleri anlamak açısından önemli bir 

çalışmadır. 
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ABSTRACT 

Selahaddîn-i Uşşâkî who lived in 18. century was a scholar, poet, commentator, and 

Sûfî. There is no much information about him in the sources. He was the third sheik of 

Halvetî Path. He has buried in Tahir Ağa Tekke in Fatih. His pseudonym was “Salâhî”. He 

wrote a lot of books and translated too. And his Comments (Şerh) which are on Turkısh, 

Arabic and Persian poems are so important. 

Salâhî has used verses of Koran, hadiths and ideas of other famous Sûfîes to make 

comments. 

In The thesis  “Selahaddîn-i Uşşâkî ve Türkçe Tasavvufî Şiir Şerhleri” the comments 

which are made on Turkish poems have researched. The commentated poems are mystic 

poems. These poems are commentated sometimes to explain some mystic metaphores and 

sometimes to explain that mysticism is paralel to religious law (Şeriat) by Salâhî. 

Comments of Salâhî are too important to understand some subjects of mysticism and 

themystic poems. 
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ÖNSÖZ 

 

XVΙΙΙ. Asırda yaşayan Abdullah Selâhaddin-i Uşşâkî âlim, mutasavvıf ve şâir 

olmanın yanı sıra şârihliğiyle de dikkat çeken velûd bir şahsiyettir. Ancak hayatı 

konusunda bilgiler sınırlıdır. 1998 yılında basılmış çalışmadan1 bu yana hayatı hakkında 

verilen bilgiler mezkûr eseri ve müellifini tekrardan öteye geçememiştir. Gerek 

ansiklopedi maddelerinde ve gerekse bu yıldan sonra hazırlanmış tezlerde Akkuş’un boş 

bıraktığı yerlerin dolmadığı görülmektedir. Esasında Selâhaddin-i Uşşâkî’nin  Türkçe 

tasavvufî şiir şerhlerinin ele alındığı bu çalışmada hayatı kısmı çok fazla önem 

taşımamaktadır. Arapça ve Farsça’ya vukufu olan Salâhî bu dillerde yazılmış manzume 

şerhleri de yapmış olmakla birlikte bu çalışmada yalnızca Türkçe şerhleri incelenmiştir.  

Herşeyden önce tezin amacı sağlam bir metin ortaya koymaktır. Daha önce 

yapılan çalışmalara2 rağmen bu konuda ısrarcı olmaktaki temel amaç budur. Salâhî’nin 

şerhleri her ne kadar çalışılmış olsa da sağlam bir metin ortaya konulamamıştır. 

Elbetteki bir metin çalışmasında hatalar yapılabilir. Gaye, bu hataları en aza indirmektir.  

Metin transkripsiyon ve edisyon kritiğine dair çalışma metodu şöyle sıralanabilir: 

1. Özellikle âyet-i kerîmelerde müstensih hatası varsa âyeti Kur’ân-ı Kerîm’de 

geçtiği şekliyle yazıp müstensihin yazım hatası dipnotta belirtildi. Metinde geçen 

ayetlerin Kur’ân-ı Kerim’deki yerleri tespit edildi, manâlarını verildi.  

2. Kaynağına ulaşılabilen hadislerin nerde geçtiğini zikredildi, bulunmayanlar 

için sadece anlam vermekle yetinildi.  

3. Müstensihin nokta iskatlarını ve farz-ı muhal peltek “ze” yerine keskin “ze” 

kullanmak gibi anlam değişikliğine yol açan yazı hususiyetlerinde de kelimenin doğrusu 

metne yazılıp hatalı olan dipnotta belirtildi. 

4. “Ve” bağlacı manzumeler ile tek heceli kelimelerden ve sonu şeddeyle biten 

kelimelerden sonra “ü” ve “u” şeklinde kullanıldı.  

5. Şerhe konu olan manzumenin beyitleri; şarihin şerhe zenginlik katmak ve 

açıklamayı pekiştirmek amacıyla zikrettiği beyitlerle karışmaması için kalın puntoyla 

yazıldı. 

6. Metinde geçen eser isimleri italik yazıldı.  

                                                 
1 Mehmet Akkuş, Abdullah Salahaddin-i Uşşaki (Salahi)’nin Hayatı ve Eserleri, Ankara 1998.  
2 Resul Arıcı, “Salâhî’nin Şiir Şerhleri”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 
İstanbul 2006; Abdullah Çaylıoğlu, Niyazi Mısrî Şerhleri, İstanbul 1999 
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7. Metinde noktalama ve imlâ hususiyetleri olmadığı için noktalama ve imla 

oluşturuldu. 

8. Metinde kırmızı mürekkeple yazılmış sözler tırnak içinde gösterildi.  

9. Transkripsiyon yapılırken metne sadık kalındı. Mesela, etmek, dimek vb. 

kelimeler metinde nasıl yazılmışsa öyle verildiği için müstensihin “itmek” yazdığı yerde 

“itmek”, “etmek” yazdığı yerde “etmek” yazıldı. Metin içindeki bu uyumsuzluklar ele 

alınan şerhlerin müstakil bir eserden ziyade peyderpey yazılmış risaleler halinde 

olmasıyla, farklı zamanlarda farklı müstensihler tarafından istinsah edilmesine mebnidir. 

Tez iki bölümden oluşmuştur. Giriş kısmında şerhe dair bilgiler vererek, 

tasavvufî şiir şerhleri kısaca açıklandı. Daha sonra Selâhaddin-i Uşşâkî’nin şerh 

metotları tesbit edildiği kadarıyla verildi. Son olarak şerhlerde geçen edebî sanatlar 

anlamları ve örnekleriyle birlikte ele alındı. 

Birinci bölümde şârihi tanımaya ve tanıtmaya çalışıldı. Salâhî’ye ve eserlerine 

yönelik bilgiler verildi. Şerhe konu olan metinlerin nüsha tavsiflerine de yer vererek bu 

bölüm de nihayete erdirildi. 

İkinci bölüm şerh metinlerine hasr edildi. Bu kısımda şerhler, manzume 

şâirlerinin vefat tarihlerine göre sıralandı. Metinler yukarıda zikredilen hususiyetler göz 

önünde bulunarak transkripsiyon ve edisyon kritik yapıldı. Atatürk Kitaplığı’nın Haziran 

2008’den beri kapalı olması ve halen açılmaması dolayısıyla İstanbul Kütüphanesi 

Osman Ergin yazmalarındaki nüshalara ulaşılamadı. Bu sebepten hedeflenen şekilde 

edisyon kritik yapılamadı. 

Son olarak ekler kısmında şerh metinlerinde esas alınan nüshaların tıpkı 

basımları verildi. 

Çalışma süresince her türlü sorumuza cevap vererek müşkilleri gideren; değerli 

bilgi ve fikirleriyle yönlendirerek tezin tamamlanmasına vesile olan Prof. Dr. Hasan 

AKSOY ve Prof. Dr. Mustafa UZUN hocalarıma teşekkürü borç bilirim. 

 

HAFİZE KELEŞ 

İSTANBUL 2008 
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GİRİŞ 

 

 

Salâhî’nin Türkçe tasavvufî şiir şerhleri kendi muammâsıyla birlikte yedi şairin 

on bir manzumesine yaptığı şerhlerden oluşmaktadır. Hepsi tasavvufî muhtevâya sahip 

olan bu şerhlere geçmeden önce şerh ve tasavufî şiir şerhlerini açıklamak gerekmektedir. 

Bu bölümde bunlar kısaca açıklanarak Salâhî’nin şerh metoduna ve şerhte geçen edebî 

sanatlara değinilecektir. 

 

ŞERH VE TASAVVUFÎ ŞİİR ŞERHLERİ 

Ş-r-h kökünden gelen şerh kelimesi lügatta açıklama, izah etme, yorumlama gibi 

anlamlara gelmektedir. Bir kitabın ibaresini aynı veya başka bir dilde tafsil ve izah ederek 

müşkilatını açmaya şerh adı verildiği gibi, bir eserin ibaresini kelime kelime açıp izah 

ederek vücuda getirilen eserlere de “şerh” denilmektedir  

Bir metnin anlaşılmasını sağlamak amacıyla kaleme alınan şerhlerin ortaya çıkışı 

yine aynı amaçla vücuda getirilmiş Kur’ân-ı Kerîm tefsirlerinin yazılmasıyla olmuştur. 

Tefsir ilminin Kur’ân’ın belâgata dair özelliklerini, esbâb-ı nüzûl gibi hususiyetlerini tesbit 

ederek müşkillerini çözmek gibi bir yol takip etmesi şerhin hadis, fıkıh, kelâm, tasavvuf ve 

felsefe gibi ilimlere de tatbiki hakkında fikir vermiştir. Tefsir ilminde elde edilen metot ve 

usuller bu ilimlere de aktarılmış ve edebiyata da tesir ederek “şerh-i mütûn” denilen 

metinler şerhinin zuhuruna vesile olmuştur.3 

Edebiyatta metin şerhi kavramının yanı sıra metin tahlili, tenkidi, izahı, 

çözümlemesi vb. farklı kavramlar da kullanılmıştır. Tarlan’a göre metin şerhi metin 

tenkidinden kesinlikle ayrıdır. Çünkü münekkid eser üzerinde ikinci bir eser vücûda 

getirdiği halde, şârih eseri açıklamaya, anlamaya çalışır.4  Başka bir araştırmacı ise “metin 

şerhi kelime açıklamasına dayanırken, metin tahlili metnin incelenmesine yöneliktir ve 

edebî terminolojide şerhe nazaran daha yenidir”5 diyerek iki kavram arasındaki ince farkı 

belirtmekte, bir diğeri ise  “metin tahlili müstakil bir eserin kendi içinde incelenmesidir” 

dediği halde “bu nedenle, yine metin tahlili anlamındaki metin şerhi edebiyat teorisi ve 

                                                 
3 İ.Hakkı Aksoyak,“Metin Şerhi”,  Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2002, s. 283 
4 Ali Nihad Tarlan, Metinler Şerhi, İstanbul 1937, s. 10 
5  Aksoyak,”Metin Şerhi”, s. 283 
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edebiyat tarihi birikimiyle birlikte klasik edebiyatın kaynaklarını da bir bilgi dağarcığı 

olarak hazırlamış olmayı gerektirir” diyerek aynı kavramlar gibi göstermiştir.6 Muhtelif 

dîvanlara yapılmış tahlillere bakıldığında bunların şerhten farklı olarak din, tasavvuf, 

cemiyet, insan, tabiat ve eşya gibi belirli başlıklar altında incelendiğini görülmektedir.7 

Dolayısıyla metin tahlili eseri bir bütün olarak inceleyen bir disiplin olduğu halde metin 

şerhi beyit beyit hatta kelime kelime açıklayan bir disiplindir. Şerhte yapılan iş yalnızca 

kelime anlamları verilerek metnin açıklanması değildir; metin şerhi yukarıda zikredilen 

metin tahlili, tahkiki, tenkiti, çözümlemesi vb. bütün incelemeleri kendi şartları dahilinde 

kapsamaktadır. 

Metin şerhinde takip edilen metot öncelikle metnin o günün insanının anlayacağı 

şekilde takdimi, gramer hususiyetlerinin tesbitidir. Daha sonra kelimelerin lügat mânâları 

ile metnin semantiği içinde kazandığı anlam ve metindeki diğer kelimelerle edebî sanatlar 

açısından meydana getirdiği bütünlüğün tayini gelmektedir. Mümkünse şerh edilen metnin 

ayet, hadis, darb-ı mesel ve beyitlerle teyidi ve nihayet eserdeki mazmunun, ana fikrin ve 

varsa mesajının ortaya çıkarılmasıyla neticelendirilmesidir.8  

Edebiyatımızda metin şerhi daha ziyâde dinî-tasavvufî içerikli metinlerde olmuştur. 

Tasavvufî şiir şerhleri adı verilen bu disiplin, meşhur mutasavvıfların şiirlerine yine aynı 

geleneğin takipçisi olan sufilerce yapılan şerhlerdir.9 Şerh edilen eserlerde ilk sırayı kırk 

hadis ve evrad mecmuaları, hilyeler ve esmâ-i hüsnâ risaleleri almaktadır. 10Ayrıca, İbn-i 

Arabî’nin Füsûsü’l-hikem’i, Mevlânâ’nın Mesnevî-i Mânevî’si ve İbn-i Fârız’ın Kasîde-i 

Hamriyye’si hem Arap Hem Fars hem de Türk edebiyatında birçok şarih tarafından şerh 

edilmiştir.  

Metin şerhine dair mezkur açıklamalardan sonra konumuz itibariyle bu şerhlerin 

ortaya çıkış sebeplerine değinmek gerekmektedir.  

Tasavvufi şiir 13. Asır gibi çok erken bir devirde ilk örneklerini vermiştir. Ahmet 

Yesevî ile başlayan bu şiir ekolü, kalıpdan ziyade manâya ehemmiyet veren bir şiirdir. 

Vezin ve kafiye gibi şekil hususiyetleri anlamın gerisindedir.11 Şiirin, eğitimde nesirden 

daha etkili bir iletişim aracı olduğunu bilen mutasavvıflar tasavvufî öğretilerini ve 

                                                 
6 bk. Metin Akkuş, “Metin Şerhi Geleneği, Tarlan Mektebinden Halûk İpekten’e”, Yedi İklim, 1992, ΙV/32, 
67-68 
7 bk. Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Dîvânı Tahlîli, Ankara 1987; Mehmet Çavuşoğlu, Necâtî Bey Dîvânı Tahlîli, 
İstanbul 2001; Nejat Sefercioğlu, Nev’î Dîvânı Tahlîli, Ankara 2001 
8 Muhammet Nur Doğan, “Metin Şerhi Üzerine”, Osmanlı Dîvân Şiiri Üzerine Metinler (haz. Mehmet 
Kalpaklı), İstanbul 1999, s. 422;  Aksoyak,  “Metin Şerhi”, s. 284  
9 bk. Ömür Ceylan, Böyle Buyurdu Sûfî, İstanbul 2005, s. 96 
10 Ceylan, a.g.e. , s. 24 
11 Mahmut Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir; Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, İstanbul 2005, s. 72 
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öğütlerini bu şekilde insanlara duyurarak irşad vazifelerini yerine getirmeye çalışmışlardır. 

Herkesin anlayacağı sade manzumelerle birçok kesimi kucaklamalarının yanı sıra tasavvufi 

hayatın kalden ziyade hal ilmi olması dolayısıyla manâsı yalnız ehline mâlum olan 

manzumeler de serdetmişlerdir. İşte bu manzumelerden bilhassa şathiye12 ve devriye13 

nazım türünde yazılanlar şer’î akidelere muhalif gibi göründüğünden şâirlerinin zaman 

zaman küfür ile ithâm edilmesine sebep olmuştur. Bu tür manzumeler şârihler indinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Bunun sebebi bu manzumelerin şer’a tatbik edilmesiyle şâirin 

ehl-i şerîate muhalefet etmediğini isbât ile bu makule sözleri irad edenlerin makamlarının 

yüceliğini de beyan içindir.14 Yûnus Emre’nin meşhur “çıkdım erik dalına, anda yedim 

üzümü” şathiyesi şerhi en çok olan tasavvufî manzumedir. Şerh edilmiş en eski manzume 

de budur.15 Yûnus Emre ve Niyazi Mısrî’nin şiirlerine yapılmış şerhler kitap haline 

getirilmiştir.16  

Ayrıca muamma ve lügaz17 türünde yazılmış manzumeler de tasavvufi remiz ve 

ıstılahları ihtiva ettiği için şerhe ihtiyaç duyulmuştur. Salâhî Efendi’nin kendi muammâsına 

ve şeyhi Cemâleddin Uşşâkî’nin lügazına yaptığı şerhler buna örnek olarak zikredilebilir. 

 

ŞERHLERDE ZİKREDİLEN EDEBÎ SANATLAR 

Edebî bir metni anlamanın en önemli yollarından biri de şüphesiz edebî sanatları 

çözümlemektir. Şairin hayal dünyası edebî sanatlarda kendini ele verir. Bunun için, bir 

manzumenin anlaşılmasında edebî sanatların zikredilip açıklanması şiirin anlam derinliğini 

gösterdiği kadar şârihin manzumeye vukûfiyeti hakkında da fikir vermektedir. Şârihliğinin 

yanı sıra şâir de olması hasebiyle edebî sanatlara vâkıf olduğunu anladığımız Salâhî de yeri 

geldikçe manzumelerdeki edebî sanatlara yer vermiştir. Şerhlerde zikredilen edebî sanatlar 

(alfabetik sırayla) ve metin içinde geçtiği yerler aşağıda beyan edildiği şekildedir: 

1. İstiâre: 
                                                 
12 Şathiye, şath kökünden gelmekte olup lügat manası sarsılma, hareket etme, titreme anlamlarına 
gelmektedir. Istılahda ise sûfilerin istiğrak halinde kalplerinde tecelli eden esrarla sarsıldıkları anda 
sarfettikleri çoğu zaman akla, mantığa, itikada aykırı olduğuna hükmedilen sözlere ve bu sözlerle oluşturulan 
manzumelere denir. bk. Ceylan, Böyle Buyurdu Sûfî , s. 53; Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk 
Edebiyatı, Ankara 2006, s. 776 
13 Kelime olarak dolanmak, dairevi hareketle dönmek anlamına gelen devir, ıstılahta ruhun manevî alemden 
maddî aleme gelişi ve mertebeleri katederek yeniden aslî makamına rücû edişidir. bk. Ceylan, a.g.e. , s. 52; 
Abdurrahman Güzel, a.g.e. , s. 768 
14 Nitekim tezimize konu olan Eşrefzade  şerhinde Salâhî Hazretleri bir zatın kendisine gelerek Eşrefzade’nin 
“hayrân” redifli gazelinin şerî hususlara muhalif görüldüğünü zikrederek bunun Uşşakî tarafından şer’a tatbik 
edilerek açıklanmasını ricâ etmesi üzerine bu şerhi kaleme aldığını beyan eder. bk. Eşrefzâde şerhi. 
15 Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, İstanbul 2000, s. 35 
16 Necla Pekolcay- Emine Sevim, Yunus Emre Şerhleri, Ankara 1991; Abdullah Çaylıoğlu, Niyazi Mısrî 
Şerhleri, İstanbul 1999 
17 Muamma ve lügaz terimlerinin anlamı için bk. “şerhlerde zikredilen edebî sanatlar” 
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Kendi anlamında kullanılmasına engel bir karine olması şartıyla, bir şeyi çeşitli 

hususlardan benzediği bir başka şeyin adıyla anmaya istiâre denilmektedir.18 

Edebiyatımızda en çok kullanılan sanat olması dolayısıyla birçok çeşidi vardır:19 Bunları 

kısaca açıklamak gerekirse; 

a. Açık İstiâre:  

Benzeyen söylenip benzetilen zikredilmezse buna açık istiâre denir.20 Sevgiliye gül 

yüzlü, ya da cesur insana aslan yürekli denilmesi gibi... 

b. Kapalı İstiâre: 

Benzetilenin zikredildiği istiâredir. Ancak bu istiâre çeşidinde benzeyen 

zikredimese de ona ait bir özellik bir mânâda gizlenir.21 Bu çeşit istiâreye baktığımız 

kaynakların hepsinde Bâkî’nin şu beyiti örnek olarak verilmiştir:22 

Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler 

Bâd-ı hazan çemende el aldı çenârdan 

 

Salâhî Efendi İsmail Hakkı Bursevi’nin; 

“Âdem-i ma£nâ ³ıdâ-yı kâinât olmuş iken  

Sa£ve-i bî-¼av½ala mânend-i şîr olmaš neden” beyitinin şerhinde şöyle 

buyurmaktadır: 

“Ya£nî Åaber-i meşhûrîn ¾âhirine ¼aml olunmaz. İsti£ârât šabîlinden müvelleddir. 

£Alâša-i şebeh ¹âßirin £ulvî olmasıdır. Ya£nî ¼ašīšat esmâß-i ilâhiyye ile šåim ve dâßimdir. 

Esmâß-i ilâhiyye me¾âhiriyle šåim oldu³u gibi. Bu tašdirce min vech birbiriniñ ³ıdâsı olur. 

Ol ecilden ma¼all-i ƒudâ olan ¼av½alada oldu³una îmâ ve işâret olunmuşdur.” 

 

Âşık Ömer’in nutku şerhinde ise şöyle geçmektedir : 

“Dört kitâbı fehm idenler anda ma£nâ buldular 

Ol ƒudâ’nıñ birliğine çoš şükürler šıldılar 

Ol ma£ânî tašsîm idüp dördü beyân šıldılar 

Üçü bellü şeydir ammâ birisi kimden çıšar  
                                                 
18 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara 2000, s.412; Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle 
Edebî Sanatlar, Ankara 2005, s.51 
19 İskender Pala, Dîvân Edebiyatı, İstanbul 1992, s. 108 
20 a.g.e. , s.108 
21 a.g.e. s.108; Dilçin, a.g.e. , s.414 
22 Pala, a.g.e., s.108; Dilçin, a.g.e., s.414 ; Külekçi, a.g.e., s.57 
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Pes ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye £aleyhi efŠali’½-½alavâti’½-½amedâniyyeniñ menşeßi 

×ât-ı Bârî oldu³u انا من اهللا و المؤمنون مني  ¼adî¦-i şerîfiniñ ma²mûn-ı ¼ašīšat-mašrûnu delîl-i 

kâfîdir. Ve “kimden çıšar” ta£bîri isti£âre šabîlindendir. Æarf ma¾rûf mülâ¼a¾ası išti²â 

eylemez. Belki bundan bir ma£nâ ¼â½ıl olur ki, ¥a²ret-i ¥aš celle ve £alânıñ vücûdundan 

ya£nî varlı³ından ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye £aleyhi eşrefi’t-ta¼iyye ve anlardan ¼ašåyıš-ı 

beriyye ¾uhûra gelir dimek olur ki, bu semt ile ¼ašīšat-i tev¼îde yol bulunur.” 

 

2. İstifhâm: 

Cevaba gereksinim duymayacak şekilde bir sözü, anlamı kuvvetlendirmek ve bu 

söze heyecan, hayret, şaşkınlık gibi duygular katarak mânâyı zenginleştirmek ya da dikkat 

çekmek amacıyla soru biçiminde söylemektir.23 

Fuzûlî’nin “beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?” diye başlayan gazeli 

bu sanata örnek olarak gösterilebilir. 

Salâhî Âşık Ömer’in; 

“Dört kitâbı fehm idenler anda ma£nâ buldular 

Ol ƒudâ’nıñ birliğine çoš şükürler šıldılar 

Ol ma£ânî tašsîm idüp dördü beyân šıldılar 

Üçü bellü şeydir ammâ birisi kimden çıšar” kıt’asının şerhinde şöyle 

buyurmaktadır: 

“Üçü bellü şeydir didiği cism-i küllî ve nefs-i külliye ve £ašl-ı küllüñ maÅreci 

bellüdür ki, ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye £aleyhi’½-½alâtu ve’s-selâmdır. ¬ikri sebšat eylediği 

vech üzre  amma birisi kimden çıšar didiğinden murâd rû¼-ı Åayru’l-beriyye ya£nî ¼ašīšat-

i Mu¼ammediyye -£aleyhi ezkâ’t-te¼ayâti’l-ebediyye- dir. Kimden çıšar didiği istifhâmdır. 

Ya£nî cevâhir-i ¦elâ¦eniñ menba£ı anlar olıcaš anların menşeßi kimdir deyu sußâl eylemiş.” 

3. Kalb: 

Bir kelimeye başka bir harf ilave etmeksizin, harflerinin yerleri değiştirilmek 

suretiyle anlamlı bir sözcük oluşturmaya denir. Cinasa bağlı söz sanatlarından sayıldığı 

için cinâs-ı kalb, tecnîs-i kalb ve maklûb isimleriyle de anılmaktadır. 24 

                                                 
23 Pala, a.g.e., s. 121; Dilçin, a.g.e., s. 456 ; Külekçi, a.g.e., s. 109 
24Dilçin, a.g.e., s. 481 ; Külekçi, a.g.e., s. 235 
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Harflerin sözlük içerisinde değişme şekline göre ikiye ayrılır: 

a. Kalb-i külli (Kalb-i Muntazam, Cinâs-ı Maklûb, Aks-i Müfred): Kelimenin 

harflerinin düzenli olarak değiştirilmesiyle oluşan kalb çeşididir, bu tarz kalbde kelime 

tersten okunduğunda da anlamlı bir sözcük ortaya çıkar.25 Kelâm-mâlik; leb-bel... gibi. 

b. Kalb-i ba’z (Maklûb-ı Muavvec): Kelimenin harflerinin düzensiz olarak değiştiği 

kalb çeşididir. Kasr- raks; şitâ-âteş... gibi. 26 

 

Salâhî kendi muammâsının ilk beyitinin şerhinde bu sanatı şöyle zikretmektedir: 

“Bir cedelden çıšdı üç vechile bir remz-i ³arîb: 

Cedelden üç olan “cîm” çıšınca, dil šalur ki, Bâyezid £adedidir. Ve üç vech 

£adediyle on yedidir ki, “edîb” £adedidir. Ve “cedel” laf¾ından üç vechile mu£ammâ 

remzine işâretdir ki, cedel ¼arfleriniñ esmâları murâd olunur ki, cîm, dâl, lâmdır. Pes cîm, 

elli üç olma³la tamâm A¼med £adedidir. Ve dâl, otuz beş olma³la Bâyezid £adedidir. Ve 

lâm, yetmiş bir olma³la šalb-i ba£² ile emel ve mürâdifi ümîd ve £adedine muvâfıš Mucîb 

murâd olunur.” 

4. Leff ü Neşr: 

Toplayıp dağıtmak anlamlarına gelen leff ü neşr, bir beytin ilk mısrasında 

zikredilen en az iki kelimeyle benzerlik ya da karşıtlık ilişkisi olan kelimeleri ikinci 

mısrada vermektir.27 İki mısradaki kelimelerin düzenli olup olmamasına göre ikiye ayrılır: 

a. Leff ü Neşr-i Müretteb: Birinci mısradaki kelimelerle ikinci mısradaki karşılıkları 

ya da benzerlikleri olan kelimeler aynı sırayı takip ediyorsa müretteb leff ü neşr olur.  

Yanağın u dudağın u teninle sûretin olmuş 

Biri rengin, biri şîrîn, biri nâzik, biri rânâ28 

b. Leff ü Neşr-i Gayr-ı Müretteb (Leff ü Neşr-i Müşevveş): Birinci mısradaki 

kelimelerle ikinci mısradaki kelimelerin sıralı olmadığı leff ü neşr çeşididir. 

Zülfün altında rûhun, üstünde hâlin dilberâ 

Gül döşenmiş, sünbül örtünmüş Habeş sultânıdır29 

                                                 
25 bk. Dilçin, a.g.e., s. 481 ; Külekçi, a.g.e., s. 235 
26 bk. Dilçin, a.g.e., s. 482 ; Külekçi, a.g.e., s. 236 
27 bk. Pala, a.g.e., s. 117; Dilçin, a.g.e., s. 437 ; Külekçi, a.g.e., s. 206 
28 Örnekler için bk. Dilçin, a.g.e., s. 438 ; Külekçi, a.g.e., s. 207 
29 Örnekler için bk. Dilçin, a.g.e., s. 440 ; Külekçi, a.g.e., s. 209 
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Salâhî Efendi Niyâzî-i Mısrî Hazretleri’nin 

“Bilki seddeyn iki šåş İskender ortasındadır 

Cem£ ü cem£ü’l-cem£ ile fetholdu ebvâb-ı Hüdâ” beyti şerhinde şöyle 

buyurmuşlardır: 

“Pes £abdiñ ِإيَّاَك َنْعُبُد  šavli i¦bât-ı £ubûdiyyet teferrušayı i¦bâtdır.َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن  šavli 

¹aleb-i cem£dir. Teferruša bidâyet-i irâdetdir, cem£ ise anıñ nihâyetidir. Ve cem£u’l-cem£ 

cem£den etemm ü a£lâ mašåm-ı u¼râdır. Zîrâ cem£, eşyâyı ¥aš’la şühûddan £ibâretdir. Ve 

cem£u’l-cem£ eşyânıñ bi’l-külliyye istihlâk ve fenâsından £ibâretdir dinilmiş. Ve ba£²ıları 

ta£rîfi £aks idüp cem£ ¥ašš’ı bilâ-Åalš şühûddan £ibâretdir ve cem£u’l-cem£ Åalšı ¥aš’la 

šåim şühûddan £ibâretdir dimişler. Ta£rîf-i evvel, ma£nâ vechiyle ensebdir. Ve ta£rîf-i ¦ânî, 

isti£mâl vechiyle eşherdir. Bu tašdîrce ta£rîf-i ¦ânî leff ü neşr-i müretteb ve ta£rîf-i evvel 

neşr-i müşevveş olmuş olur. Zîrâ farš-ı evvelde sâlikiñ dîde-i ke¦ret-dîdesi Åalšıñ varlı³ını 

görür, ¥ašš’ıñ varlı³ını görmez.” 

5. Muammâ ve Lügaz: 

İkisi de bilmece nev’inden bir edebî sanat olmakla birlikte, lügaz her hangi bir şeye 

delâlet eden bilmece şekli olduğu halde muammâ yalnız insan ismine delâlet eden bilmece 

çeşididir.30 Külekçi’ye göre çözüm açısından muammada bilgiler gizli, lügazda ise 

açıktır.31 

Kanaatimizce muammâ denilince akla gelen en meşhur örnek Nâbî’nin kendi ismi 

için yazdığı muammâ beytidir: 

Bende yok sabr u sükûn, sende vefâdan zerre 

İki yoktan ne çıkar fikr edelim bir kerre32 

 

Salâhî Âşık Ömer’in; 

“Pes göñül deryâ mi¦âli ça³lar ašar her yaña 

Bu cevâbım işidenler šalur elbette ¹aña 

                                                 
30 bk. Dilçin, a.g.e., s. 489-490 ; Külekçi, a.g.e., s. 257-261 
31 Külekçi, a.g.e., s. 261 
32 Örnekler için bk. Dilçin, a.g.e., s. 489-490 
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İki noš¹a üç ¼urûf sußâlin itdiñ sen baña 

Biri yüz biri otuz biri šırš mîmden çıšar “ kıtasına yaptığı şerhde şöyle 

buyurmuştur: 

“Ya£nî “šalem” laf¾ınıñ mu£ammâ-gûne lû³azını ki iki noš¹a üç ¼urûf ol dört kitâb 

andan çıšar, mısra£ıdır. Bir kimse andan sußâl eylemiş. Ol daÅî remz ile cevâb olmaš üzre 

ol üç ¼arfiñ biri yüzdür, ya£nî yüz £adediniñ medlûlü olan “šåf”dır. Ve biri otuzdur, ya£nî 

otuz £adediniñ medlûlü olan “lâm”dır. Ve biri šıršdır, ya£nî šırš £adediniñ medlûlü olan 

“mîm”dir. Pes šåf, lâm, mîm mürekkeb olıcaš šalem oldu³u ¾âhirdir.” 

Yine aynı şerhin sonlarına doğru şöyle zikredilmektedir: 

“Bu tašdîrce mısrâ£-ı âÅir altı noš¹a beş ¼urûf yüz evveli lâmdan çıšar, dimek olur. 

Ya£nî evveli šåfıñ £adedi olan yüz olunca vasat ve âÅirini lâmdan çıšar. Ya£nî lâm laf¾ınıñ 

evveli šåf olıcaš andan šalem lû³azı istiÅrâc olunur, dimekdir.” 

6. Telmîh : 

Söz esnâsında açıkça zikretmeksizin, herkesçe bilinen tarihi bir olaya, yaygın bir 

inanışa, meşhur bir şahısa ya da kıssa ve hikayeye atıfta bulunarak hatırlatma sanatıdır. 33 

Pala’ya göre örneklendirme ve temsil amacına yöneliktir. 34 

Hayret ilen parmağın dişler kim etse istimâ 

Parmağından verdiği şiddet günü ensâra su35 

 

Salâhî Hazretleri İsmail Hakkı Bursevî’nin  

“Yek şeşe oldu mušåbil ka£beteyn içre velî 

Bir la¹îf altı šavîye geşt-gîr olur hemân” beyti şerhinde şairin tavla oyununa 

hatırlatma yaptığını zikretmektedir: 

“Bunda nerd ı½¹ılâ¼ına telmî¼ buyurmuşlar. Taf½îli bundan ašdem “Gül-i ½ad-berg” 

nâm e¦erimizde müstevfî ×ikr olunmuşdur.” 

7. Teşbîh: 

                                                 
33 Pala, a.g.e., s. 123; Dilçin, a.g.e., s. 461 ; Külekçi, a.g.e., s. 170 
34 Pala, a.g.e., s. 123 
35 Örnekler için bk. Dilçin, a.g.e., s. 461-464 
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Aralarında muhtelif yönlerden benzerlik bulunan iki şeyden benzerlik açısından 

zayıf olanı güçlü olana benzeterek anlamı etkili kılma sanatına denir.36 Dilçin’e göre 

sözcükler gerçek anlamda kullanılabileceğinden dolayı teşbih bir mecaz sanatı değildir.37 

Teşbihin unsurları ve unsurlarının kelime içinde dağılımına göre çeşitleri varsa da 

şerhlerde bu çeşitlere örnek olmadığı için ele alma gereği duymadık. 

 

Salâhî Efendi Niyâzî-i Mısrî Hazretleri’nin; 

“İki šaşın arasında çekdi Åa¹¹-ı istivâ 

“£Alleme’l-esmâßyı ta£lîm itdi ol Åa¹dan ƒudâ” beyiti şerhinde şöyle buyurmuştur: 

Æaş laf¾ı ek¦er-i isti£mâlde šavs laf¾ıyla teşbîh ve tem¦îl olduġundan müşebbehun-

bih mevżu£unda müşebbeh îrâdı šabîlinden olur. Bir ½ıfat bir mev½ûfda isti£mâli ke¦îr 

oldušda ½ıfat mev½ûf mašåmına šåim olduġu gibi. Me¦elâ laf¾-ı la£l, leb laf¾ına ½ıfat 

olmada isti£mâli ke¦îr olduġundan ek¦eriyyâ la£l ×ikr olunup leb murâd olunduġu gibi.” 

 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere Salâhî beyitleri şerh ederken edebî 

sanatlardan olabildiğince faydalanmıştır. Şerhler dikkatle okunduğunda örneklerin bunlarla 

sınırlı olmadığı görülecektir. 

  

                                                 
36 Pala, a.g.e., s. 107; Dilçin, a.g.e., s. 405 ; Külekçi, a.g.e., s. 31 
37 Dilçin, a.g.e., s. 405 
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Ι.BÖLÜM 

ABDULLAH SELÂHADDÎN-İ UŞŞÂKÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

 

Ι.HAYATI 

Halvetî tarikatının, Salâhî kolunun kurucusu olan Abdullah Selâhaddîn-i Uşşâkî’nin 

hayatı hakkında kesin ve mufassal bilgiler bulunmamaktadır. Doğum tarihi ve nerede 

doğduğu ihtilaflı olmakla birlikte, kaynaklarda hakim görüşe göre 1117/1705’de dünyaya 

gelmiştir38. Uzunçarşılı ise, Fatin Tezkiresi’ni esas alarak 1130 tarihini göstermiştir.39  

Uşşâkî, Kesriye’de doğmuştur. Ancak Kesriye’nin tam olarak neresi olduğunun 

bilinememesi farklı rivayetlerin çıkmasına zemin hazırlamıştır. Kimileri Balıkesir40 ve 

kimileri de Rumeli’nin Gölükesir adında bir kasabası olduğunu41 öne sürmüştür. Bu 

konuda geniş bir çalışma yapan Mehmet Akkuş ise, bu rivayetleri karşılaştırarak en doğru 

rivayetin Gölükesir olduğunu söylemektedir.42 Ona göre Balıkesir’in “Kesriye” şeklinde 

bir telaffuzu ya da adı olmamıştır. Bu açıdan bakınca Akkuş’un tesbiti doğru 

gözükmektedir.   

Abdullah Salâhî’nin babası Saraybosnalı Abdulaziz Efendi’dir.43 Hüseyin Vassaf, 

Uşşâkî’nin Teshîlü’l-Mübtedî isimli eserinde babasının adının Hacı Muhammed diye 

geçmesi üzerine adını Muhammed Abdulaziz olarak zikretmektedir.44 Ailesinin diğer 

fertleri hakkında kaynaklarda ve eserlerinde her hangi bir bilgi bulunamamaktadır. 

Selâhaddîn-i Uşşâkî, “Selâhaddîn-i Abdi”, “Abdullah Salâhî” isimleriyle  

meşhurdur.45 Bir araştırmacıya göre ismi Abdullah, mahlası Selâhaddîn’dir.46 Kendi 

                                                 
38 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, İstanbul 1971, ΙΙΙ, 387;  Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili Divan 
Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, (haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı), Ankara 2001, ΙΙ, 633;  Osmanzade 
Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, (haz. Mehmet Akkuş- Ali Yılmaz), İstanbul 2006, ΙV, 430  
39 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri, Karesi Vilayet Matbaası 1339/1920, s. 70 
40 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri,  İstanbul 1971, Ι, 104; Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri, s.57 
41 Sicill-i Osmanî, ΙΙΙ, 387;  Sefine-i Evliya, ΙV, 430 
42 bkz. Mehmet Akkuş, Uşşakî (Salahî)’nin Hayatı ve Eserleri, s.14 -15. 
43 Sicill-i Osmanî, ΙΙΙ, .387; Tuhfe-i Naili, ΙΙ, 633; Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri, s.70 
44 Sefine-i Evliya, ΙV, 430 
45  a.g.e, ΙV, 430 
46 Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri, s. 70 
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eserlerinde ise Abdullah Selâhaddîn, Abdullah Salâhî, Salâhî Dede, Selâhaddîn, Salâhî 

Abdi Efendi, Abdi Efendi vb. şekillerinde kullanmıştır.47 Abdi isminin, Salâhî mahlasının 

kısaltılmış şeklidir.  

Çocukluğunun nerede ve nasıl geçtiği hakkında malumat bulunmayan Salâhî’nin ilk 

tahsili hususundaki bilgiler de sınırlıdır. Kaynaklar ilk tahsilini doğduğu yerde yaptığı 

konusunda birleşmişlerdir. Ancak hangi hocalardan ders aldığı ve hangi medresede 

okuduğu da ne yazık ki bilinmemektedir. 1150 senesine kadar Kesriye’de yaptığı tahsili 

ilerletmek için bu tarihte İstanbul’a gelmiştir.48 Burada tahvil kalemine49 giren50 Salâhî, 

hem ilim tahsiliyle meşgul olmuş, hem de ketebeden51 bir zat olan babasının isteği üzerine 

devlet hizmetine girmiştir.52  

Salâhî’nin İstanbul’da okuduğu medrese ve ders aldığı hocalar da bilinmemekle 

birlikte burada sadece sarf ve nahiv eğitimi aldığı zikredilmektedir.53 Mehmet Akkuş bu 

meyanda Enverî’nin şu ifadelerini nakletmektedir: 

“Muharrir-i hakîrin şifâhen kendilerinden istimâ eylediği üzere, müşarun ileyh 

ulûm-ı aliyyeden sarf ve nahivden birer nüshadan ma£âda kimesneden bir şey telemmüz 

eylememişler. Âlem-i menâmda Şeyh-i Ekber Hazretleri pîş-gâhında zânû-zede taallüm ve 

ifâde-i maneviyyeleri ki dört mısra mikdarı rûhaniyyet-i şeyhden hâlet-yâb-ı tederrüs ve 

tefehhüm olup bu beyti inşâd ederek hâbdan bî-dâr ve ba’de rûz-be-rûz mükâşefelerimiz 

dâr olarak, netice telîf-i hakâyık-ı elif ibdâyla tantana-endâz ve eyyâm-ı rûzgâr 

olmuşlardır.”54  

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere yalnızca sarf ve nahiv ilmini İstanbul’da gören 

Salâhî manâ âleminde Muhyiddin Arabî’den ders almıştır. 

                                                 
47 Akkuş, Uşşakî’nin Hayatı ve Eserleri, s. 11 
48 Sicill-i Osmanî, ΙΙΙ, 387; Osmanlı Müellifleri, Ι, 104; Uzunçarşılı , Karesi Meşâhiri, s. 70 ; Sefine-i Evliya, 
ΙV, 430, Akkuş, Uşşakî (Salahî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 16 
49 Tahvil Kalemi: Merkezden tayin edilen büyük memurlarla mahlul timar ve zeametlerin tevcihine dair olan 
kayıtları tutan ve tezkire ve vesikaları yazan kalemin adıdır. Buna nişan kalemi veya kese kalemi 
denilmektedir.Tahvil kaleminde yazılan evrak şunlardır: 1.Vezir, Beylerbeyi, sancak beylerinin beratları. 2. 
Beratla beraber vezir, beylerbeyi ve sancak beylerine verilmesi şart ve vazife icrasını mutazammın olan 
tevcih fermanı. 3. Tahvilat denilen mahlul tımar ve zeametlerin tevcihini mutazammın olan tahvil hükümleri 
yani tahvil tezkireleri (Bunlar burada yazıldıktan sonra Beylikçi kalemine gönderilip beratları hazırlanırdı) 

Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971, ΙΙΙ, 381 
50 Hüseyin Vassaf bu görevin kırk gün kadar kısa sürdüğünü ve bu dönemde Salahî’nin yirmi altı yirmi yedi 
yaşlarında olduğunu söylemektedir. Bkz. Sefine-i Evliya, s.430 
51 Ketebe: Resmi dairelerde yazı işleriyle meşgul olan memurlar hakkında kullanılır bir tabirdir. Arapça 
yazıcı demek olan katibin cemidir. Pakalın, a.g.e. , ΙΙ, 251 
52 Sicill-i Osmanî, ΙΙΙ, 387; Osmanlı Müellifleri, Ι, 104; Uzunçarşılı , Karesi Meşâhiri., s. 70; Sefine-i Evliya, 
ΙV, 430, Akkuş, Uşşakî (Salahî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 16 
53  Sefine-i Evliya, ΙV, 430; Akkuş, Uşşakî (Salahî)’nin Hayatı ve Eserleri, s.16 
54 Akkuş, a.g.e, s.17’den naklen. 
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Zeki bir talebe olan Salâhî kısa sürede çevresinde tanınmış ve Hekimoğlu Ali 

Paşa’nın önce masraf katipliği55 hizmetine girmiş, sonra da Paşanın mektupçusu56 ve divan 

efendisi57 olmuştur.58   

1149/1736 senesinde Paşa ile birlikte Banaluka muharebesine katılmıştır.59 

1153/1740 senesinde yine Paşa’nın maiyetinde Mısır’a gitmiştir.60 Bu esnada Arapça 

üzerine ihtisas yapmıştır.61 

Yine bu dönemde Şabaniye-i Bekriye şeyhlerinden Şemseddin Muhammed el-

Hafnî ve Nakşibendiye şeyhlerinden Hüseyin-i Demenhurî gibi âriflerle bir arada 

bulunmuş; onlardan istifade etmiştir.62 Demenhurî’den cifr, vefk gibi ilm-i bâtıl 

öğrenmiştir.63 Daha sonra Paşa’dan izin alarak Mısır’dan ayrılmıştır. 64 

1149/1736 senesinde Paşa Rumeli’ye giderken Salâhî’yi yine beraberinde 

götürmüştür. Ancak Edirne’ye geldiklerinde Salâhî Şeyh Seyyid Cemâleddîn Uşşâkî 

hazretleriyle karşılaşıp ona mülaki olmuştur. Bu karşılaşma Salâhî üzerinde derin etkiler 

uyandırmıştır, bundan sonra memuriyeti bırakmış, Paşa’dan izin alarak İstanbul’a 

gelmiştir. 65 

Salâhî Eyüp civarında hayatına devam ederken şeyhi Cemâleddîn’in kızı ile 

evlenmiştir. (1157/ 1744) Böylece kırk yaşında şeyhine damat olmuştur. Bundan sonra 

Edirnekapı’daki Savaklar Dergâh’ında yaşamaya başlamıştır. Salâhî’nin bu evliliğinden iki 

                                                 
55 Masraf-ı şehriyari katibi: Saray memurları arasındaki yazıcılardan birinin adıdır. Vazifesi matbah-ı 
amireye bağlı on iki ocağın ve matbah emininin masraf hesaplarını tutmaktı. Tanzimattan sonra saray 
teşkilatında yapılan değişiklik sırasında adı değişmiştir. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü , ΙΙ, 413 
56 Mektubî: Mektupçu yerinde kullanılır bir tabirdir. Bulunduğu işe göre Mektûbî-i sadr-ı âlî, Mektubî-i 
nezaret, mektubî-i vilayet de denirdi. Vazifesi memur olduğu yerin yazı işlerini görmektir. Pakalın, a.g.e. ,ΙΙ, 
465 
57 Divan Efendisi: Vezirlerle beylerbeyilerin yazı işlerinde istihdam ettikleri adamlarına, son ıstılaha göre 
mektupçularına verilen ünvandır. Divan efendileri diğer kapı halkı gibi vezirin yahut beylerbeyi ve beyin 
hususi adamları idiler. Bunların maaşlarını efendileri verirlerdi. Devletin resmi memuru sayılmazlardı. Ancak 
efendilerinden yüksek makamları işgal edenler bunları da devlet hizmetine geçirir o sayede terakkiyle 
vezarete ve mühim hizmetlere irtika ederlerdi. Pakalın, a.g.e. , ΙΙ, 462 
58 Sicill-i Osmani, ΙΙΙ, 387;  Sefine-i Evliya, ΙV, 430; Uzunçarşılı , Karesi Meşâhiri, s. 71; Akkuş, 
Uşşakî(Salahî)’nin Hayatı ve Eserleri, s.24. Osmanlı müelliflerinde masraf katipliğinden bahsedilmemekte, 
önce mektupçu, sonra divan efendisi olduğu yazmaktadır. bkz. Osmanlı Müellifleri, Ι, 104 
59 Sefine-i Evliya, ΙV, 430; Sicill-i Osmani, ΙΙΙ, 387; banaluka: Akkuş kelimeyi Banyoluka şeklinde vermiş ve 
Banjaluka, Banialuka, Banaloka şeklinde telaffuzları olduğunu da belirterek , “Bosna vilayeti dahilinde ve 
Saray’ın 23 saat şimal-i garbisinde ve Erbas nehri kenarında bir merkez-i livadır” şeklinde bir alıntıyı da 
nakletmiştir. Bkz. Akkuş, Uşşakî (Salahî)’nin Hayatı ve Eserleri, s.25 
60 Sefine-i Evliya, ΙV,430;  Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri, s. 71; Akkuş, Uşşakî (Salahî)’nin Hayatı ve 
Eserleri, s. 25 
61 Sefine-i Evliya, ΙV,430 
62 a.g.e. , ΙV,430 
63 a.g.e. , ΙV,430 
64 a.g.e. , ΙV,430 
65 a.g.e. , ΙV,430 
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çocuğu olmuştur. İlk oğlu Muhammed Ziyâaddîn, ikinci oğlu ise henüz 25 yaşında iken 

vefat eden Muhyiddin’dir.  

Bir gece rüyasında ibn-i Arabî’yi görmüştür. İbn-i Arabî kendisine birinci satırı 

şeriata, ikinci satırı tarikata, üçüncü satırı hakikata dördüncüsü ise marifete dair olmak 

üzere dört satırlık bir yazı okutmuştur. Bu rüyadan sonra manâ âleminin sırları Salâhî’ye 

zahir olmuştur.66 

Salâhî, kendisine maddi ve manevi çok şey borçlu olduğu şeyhi ve kayınpederi 

Cemâleddîn Uşşâkî’nin 1164/1750 senesinde vefat etmesinden sonra bir süre daha kendi 

tekkesinde irşad görevine devam etmiş; 1178/1764 yılında ise şeyhinin yerine Fatih’te 

bulunan Tahir Ağa Tekkesinde posta oturmuştur. Burada 1196/1781 yılına kadar Halvetiye 

tarikatının Uşşâkiye kolunun usul ve adabına göre irşat görevini yerine getirmiştir. Tekke 

yandıktan sonra bir müddet kalmak üzere Eğrikapı’daki tekkeye taşınmıştır. Ancak Salâhî 

burada çok fazla kalmamış, gelişinden kısa bir süre sonra 29 Muharrem 1197 tarihinde (5 

Şubat 1783 Cuma günü) 80 yaşında iken geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat etmiştir. 

Naaşı buradan alınarak şeyhlik yaptığı Tâhir Ağa Tekke haziresine defnedilmiştir.   

Vefatı ilim ve edebiyat muhitinde derin bir teessürle karşılanmış, vefatına bir çok 

tarih düşülmüştür, bunlardan bazıları; 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (1202/1787) Efendi’nin manzumesi: 

Nakşıbend-i hâme yazdı sâl-ı vuslat kim budur 

Şeyh Abdullah Efendi âh târih-i vefât 

Hayrü’l-islâm Salâhu’d-din târih-i tamâm 

Yazdı hem hayru’l-kurûn târihini kilk-i devât67 

 

Naşid Bey’in (?) tarih manzumesi: 

Yazmağa târih-i fevtin eyledim 

Rûh-ı pâkinden ümid-i intibâh 

Üçler imdâd eyleyüp Nâşid didi 

Mürşid-i kâmil cihândan gitdi âh68 

 

Salâhî’nin vasiyetine binâen kabrinin üzeri açık tutulmuştur. Zaman zaman çıkan 

yangınlardan zarar gören kabri çok kere tamir edilmiştir. Günümüzde de demir 

                                                 
66 Akkuş, Uşşakî (Salahî)’nin Hayatı ve Eserleri, s.37 
67 a.g.e. , s.37 
68 a.g.e, s.38 



21 
 

parmaklıklarla çevrilidir, üzerinde asılı levhada Mustafa Halit Efendi’ye69 ait olduğu 

nakledilen şu manzume yazılıdır: 

Cenâb-ı Şeyh Abdullah Selâhaddîn Efendi kim 

Matâf olmuştu sahn-ı han-kâh-ı ehl-i irfâna 

 

Veliyy-i mürşid-i hikmet-şinâs u lâ-mekân seyrân 

Delil ü reh-nümâ halvet-serây-ı vasl-ı cânâna 

  

Sivâ-yı mâ-sivâyı seyr idüb çeşmi basiretle 

Teveccüh eyledi mirßât-ı hüsn-i vech-i Yezdân’a 

 

Vedâ idüp cihândan âlem-i kudse revân oldu 

Mülâkat itdi sad-şevkile ervâh-ı azîzâna  

 

Olur ceyb-i dili ehl-i niyâz-ı acizin pür-feyz 

Teveccüh eylese bu merkad-ı pâke hulûsâne 

 

Bi-Hakk-ı hürmet-i Kurßan idüp Hak sırrını takdîs 

Füyuz u himmeti câri ola sadr-ı mürîdâna 

 

Girup kasr-ı cinânda didiler kerrûbiyân târih 

Salâhî şevk-ı envâr-ı cemâle oldu pervâne 

 

Sefîne-i Evliyâ’da ise bu manzumeyi henüz hayattayken Salâhî’nin kendisinin 

yazdığı nakledilmektedir.70 Fakat, bir mürşidin kendisini metheder tarzda bir manzume 

kaleme alacağı düşünülemez. Bu yüzden Salâhî’ye ait olma ihtimali zayıf görünmektedir.  

 

Salâhî’nin kabri son olarak 1340/1921 senesinde Hüseyin Vassaf tarafından tamir 

ettirilmiştir.71 Tamire düşülen tarih ise şöyledir:  

Kemâl-i feyzine hayrân eder süllâk-i Uşşâkî 

Tarîkat ehlinin nûru Salâhaddin Uşşâkî 

                                                 
69 Akkuş, Uşşakî (Salahî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 40.  
70 Sefine-i Evliya, ΙV,434 
71 a.g.e. , s. 40 
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Binüçyüzkırkda tevfîk-i ilâhî refîk oldukda 

Yapıldı türbe-i pâk-i Salâhaddin-i Uşşâkî72 

 

TARÎKAT SİLSİLE-NÂMESİ 

1. Hz.Muhammed Mustafa (sav) 

2. Hz. Ali İbn-i Ebi Talib (ra) 

3. Hasan-ı Basri (111/728) 

4. Habib-i A£cemi (150/767) 

5. Davud İbn-i Nâsır-ı Taî (184/800) 

6. Ma£rûf-ı Kerhî (200/815) 

7. Seri-yi Sakatî (253/867) 

8. Cüneyd-i Bağdadî (298/ 910) 

9. Ahmed Mimşâd-ı Dineverî (299/911) 

10. Abdullah Muhammed-i Dineveri (370/980) 

11. Muhammed-i Bekrî (487/1094) 

12. Ömer Vecihüddin-i Bekrî (503/1109) 

13. Ziyaüddin Abdulkahir-i Sühreverdi (563/1168) 

14. Kutbuddin-i Ebherî (573/1177) 

15. Muhammed Rükneddin-i Nuhasî   

16. Şehabeddin Muhammed-i Şirazî 

17. Muhammed Cemâleddîn-i Şirazî  

18. İbrahim Zahid-i Geylanî 

19. Muhammed Sadedin-i Fergânî 

20. Kerimüddin Ahi Muhammed-i Halveti 

21 Ebu Abdillah, Siracüddin Ömer-i Halveti (800/ 1397) 

22. Ahi Emre Muhammed-i İrşadi (812/1409) 

23. İzzeddin-i Halveti (838/1434) 

24. Sadreddin-i Hıyâmî (860/ 1455) 

25. Celaleddin Yahya-i Şirvani (862/1457) 

26. Muhammed Bahaeddin-i Erzincani (879/1474) 

27. Taceddin İbrahim Kamil-i Kayseri  

28. Alaeddin-i Uşşâkî 

                                                 
72 a.g.e. , s. 41 
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29. Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (910/1505) 

30. İzzeddin-i Karamanî 

31. İbrahim Ümmi Sinan (976/1568) 

32. Emir Ahmed Semerkandi 

33. Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî (1001/1592) 

34. Memicân-i Saruhanî (1008/1599) 

35. Ömer-i Geliboluvî 

36. Alim Sinan 

37. Muhammed-i Keşanî 

38. Halil-i Gümülcinevî 

39. Abdulkerim-i Gümülcünevî 

40. Osman Sıdk-ı Gümülcünevî 

41. Muhammed Hamdi-i Bağdâdî  

42. Cemâleddîn-i Uşşâkî (1164/1750) 

43. Abdullah Selâhaddîn-i Kesriyevî (1197/1782-83) 73 

 

 HALİFELERİ 

1. Şeyh Muhammed Zühdî Efendi74 

2. Süleyman Rüşdî Efendi (1250/ 1834) 

3. Ali Galib Vasfî Efendi (1266/1850) 

4. Muhammed Tevfik Efendi (?) 

5. Ömer Hulusî Efendi(1284/1868) 

6. Hüseyin Hakkı Efendi(1297/1880) 

7. Muhammed Emin Tevfiki(1322/1908) 

8. Fahreddin Himmetî Efendi(1333/1915) 

9. Mustafa Safi Efendi (?) 

10. Hüseyin Vassaf (1929) 

 

2. ESERLERİ 

1 .Bir Halifesine Yazdığı Mektub 

                                                 
73 Akkuş, a.g.e. , 46-48 
74 Sefîne-i Evliyâ’da Salâhî’den sonra oğlu Muhammed Ziyâeddin (1243/1827) ve Muhammed Sâdık-ı 
Debbâğî (1242/1827) kendisine halife olduğu ancak bu ikisinin de silsilesi olmadığı zikredilmiştir. Bu 
yüzden halifeleri başlığında bu iki halifesi yerine silsilesini devam ettiren diğer halifesi Şeyh Muhammed 
Zühdî ilk sırada yer almıştır. Vefat tarihi belli değildir. bk. Sefîne-i Evliya, IV, 447 
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Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 2736 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 65-69 varakları arasında bulunan 

eser 17 satırdan oluşmaktadır. 

 

2. Hz. Aliye İsnad Olunan iki Şiirin Manzum Tercümesi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2736 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 73-74 varakları arasında  bulunan 

eser 17 satırdan oluşmaktadır. 

 

3. Kamus Şarihi Muhammed Mustafa’ya Mektub 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2736 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 74-78 varakları arasında  bulunan 

eser 17 satırdan oluşmaktadır. 

 

4. Manzûmetü’d-Dürer 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 4211 numarada kayıtlıdır. Talik hatla 

yazılan eser 1238 yılında istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 24-46 

varakları arasında  bulunan eser 17 satırdan oluşmaktadır. 

 

5. Cevâhir-i Tâc-ı Hilâfet 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 3917 numarada kayıtlıdır. 

Nesih hatla yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

55-63 varakları arasında  bulunan eser 25 satırdan oluşmaktadır. 

 

6. Kâmus-ı Osmânî 

Süleymaniye Kütüphanesi, Celal Ökten 444 (445) numarada kayıtlıdır. Mahmud Bey 

matbbasında basılan eser 4 cildden müteşekkildir. 1.cild: 500 2. cild: 371 3. cild: 485 4. 

cild: 668 sayfadır. Eser 1895 yılında bastırılmıştır. 

 

7. Mefâtîhü’d-Dariyye şerhi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Denizli 402-3 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan eserin 

müstensihi Hüseyin adında bir kişidir ancak 95-187 varakları arasında  bulunan eser 19 

satırdan oluşmaktadır. 
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8. Elli Dört Farzın Şerhi Hakkında Risale 

Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba 205-2 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Eser sayfa kenarlarında 18-84 varakları 

arasında sayfa kenarlarında bulunmaktadır. 

 

9. İzhâr-ı Esrâr-ı Nihân ez Envâr-ı Hatm-ı Hâcegân 

Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba 293-1 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eserin müstensihi bilinmemektedir. Eser  1284 yılında istinsah edilmiştir 17 varak ve 19 

satırdır.  

 

10. Niyâznâme 

Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 1393 numarada kayıtlıdır. 

Nesih hatla yazılan eser 1823 tarihinde istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir1- 

4 varakları arasında  bulunan eser 11 satırdan oluşmaktadır. 

 

11. Şerh-i Kasîde-i Mevlânâ  

Esad Efendi 1546 numarada kayıtlıdır. Talik hatla yazılan eser Muhammed b. Saffet b. 

Yusuf tarafından 1782 tarihinde istinsah edilmiştir 24-37 varakları arasında  bulunan eser 

21 satırdan oluşmaktadır. 

 

12. Şerh-i Makâmât-ı Hamîdî 

Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 2818 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 1188 yılında 

istinsah edilen eserin müstensihi bilinmemektedir. 25 satırdan oluşmaktadır. 

 

13. Terceme-i Mefâtihü’d-Dâriye 

Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 3721 numarada kayıtlıdır. Talik hatla Hüseyin b. 

Hasan tarafından 1767 tarihinde istinsah edilen bu eser 99-126 varakları arasında yer 

almakta ve 19 satırdan oluşmaktadır. 

 

14. Tahmîs-i Kasîde-i Bürde ve Türkçeye Tercümesi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 3890 numarada kayıtlıdır. 

Rika hatla yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 11-26 varakları 

arasında  bulunmaktadır. 
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15. Farsça Bir Şiirin Şerhi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2684 numarada kayıtlıdır. Talik hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 49-52 varakları arasında bulunan 

eser 25 satırdan oluşmaktadır. 

 

16. Farsça Üç Ayrı Beytin Türkçe Tercüme ve Şerhi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2684 numarada kayıtlıdır. Talik hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 53-54 ve 71-72 varakları arasında 

bulunan eser 25 satırdan oluşmaktadır. 

 

17. Kasîdetün Safiye Temîmetün Kafiye 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2684 numarada kayıtlıdır. Talik hatla 

eseri Derviş Mustafa adlı müstensih kaleme almıştır. Ancak istinsah tarihi belli değildir. 

158-160 varakları arasında bulunan eser 25 satırdan oluşmaktadır. 

 

18. Mevlâna’nın Bir Gazelinin Tercümesi ve Şerhi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2684 numarada kayıtlıdır. 

Talik hatla yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 113-130 varakları 

arasında bulunan eser 25 satırdan oluşmaktadır. 

 

19. Mecmâ’ı Fenn-i Zerâfet 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 6127 numarada kayıtlıdır. Rika hatla 

kaleme alınan eser 1753 tarihinde istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 31 

varak olan risale 21 satırdır. 

 

20. Miftâhü’l-vücûdi’l-Eşher fî Tevcîhi Kelâmi’ş-Şeyhi’l-Ekber 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 3917 numarada kayıtlıdır.Talik hatla 

kaleme alınan bu eser 1778 tarihinde istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 

Eser 35 varaktır. 

 

21. Mir Hüsrev’in Bir Beytinin Şerhi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2684 numarada kayıtlıdır. Talik hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 42-45 varakları arasında bulunan 

eser 25 satırdan oluşmaktadır. 
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22. Mir’at-ı Esmâ 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2668 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 33-42 varakları arasında bulunan 

eser 15 satırdan oluşmaktadır. 

 

23. Muhâkemât 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2270 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 215 varaktan oluşan eser 29 

satırdır. 

 

24. Sultan I. Abdülhamidin Cülüsü ve Veziri Hakkında İstihrâc 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2684 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 29-30 varakları arasında 

bulunmaktadır. 25 satırdır. 

 

25. Şerh-i Kasîde-i Hamriyye 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 730 numarada kayıtlıdır. 

Nesih hatla yazılan eserin 1277 yılında istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 

71 -96 varakları arasında bulunan eser 17 satırdır. 

 

26. Zeylü’l-Kitâb bi-Ahseni’l-Hitâb 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi 459 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 197-212 varakları arasında 

bulunmaktadır. 19 satırdır. Ölçüleri ise 200x130, 130x60’tır. 

 

27. Terceme-i Risâle-i Vahdet-i Vücûd 

Süleymaniye Kütüphanesi, Haşim Paşa 27 numarada kayıtlıdır. Molla Bey tarafından 1303 

yılında istinsah edilen eser rika hatla kaleme alınmıştır. Risale 37-38 varakları arasında yer 

almaktadır. 

 

28. Esmâ-i Hüsnâ Risâlesi  
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Süleymaniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi 210 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 1-5 varakları arasında bulunmaktadır. 21 

satırdır. 

 

29. Tercüme-i Arûz-ı Tebrîzî 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 6201 numarada kayıtlıdır. Talik hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Eser 39 varaktan oluşmakta ve 21 

satırdır. 

 

30. Tercüme-i Kasîde-i Hasan 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 3714 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 3 varaktır. 

 

31. Uşşâkî Tarîkatinin Usul ve Evrâdı Hakkında Bir Risâle 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2684 numarada kayıtlıdır. Talik hatla 

yazılan eserin 1172 yılında istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 9-13 

varakları arasında bulunmaktadır. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa Tekke 503 

numarada kayıtlıdır. . Nesih hatla yazılan eser 1227 yılında istinsah edilmiş ancak 

müstensihi belirtilmemiştir. 50-54 varakları arasında bulunan eser 21 satırdır. 

 

32. Havdü’l-Hayât 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 3214 numarada kayıtlıdır. Talik hatla 

yazılan eserin 1308 yılında istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 76 varaktır. 

Terceme-i Havdü’l-Hayât 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 3098 numarada kayıtlıdır. Derviş İsmail 

tarafından rika hatla kaleme alınan eser 38 varak 15 satırdır. 

 

33. İnnâ Aradna’l-Emânete Ayetinin Tefsiri 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 3211 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla 

yazılan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 19 varaktır. 

 

34. Esrâr-ı Nihân Der Hatm-i Hâcegân 



29 
 

Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa Tekke 503 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eser 1313 yılında istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 1-7 varakları arasında 

bulunan eser 21 satırdır. 

 

35. Etvâr-ı Seb’a 

Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa Tekke 503 numarada kayıtlıdır. 

Nesih hatla yazılan eser 1227 yılında istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 

10-13 varakları arasında bulunan eser 21 satırdır. 

 

36. Miftâhü’l-Vücûh 

Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa 633 numarada kayıtlıdır. Muhammed Esad 

tarafından 1243 tarihinde istinsah edilen eser nesih hatla yazılmıştır. Ölçüleri 240X170, 

165X80 olan eser 187-198 varakları arasında yer alır. 

 

37. Risâle-i Merâtib-i Vücûd 

Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa 633 numarada kayıtlıdır. Muhammed Esad 

tarafından 1243 tarihinde istinsah edilen eser nesih hatla yazılmıştır. Ölçüleri 240X170, 

165X80 olan eser 94-101 varakları arasında yer alır. 

 

38. Şerh Risâletü’l-Acz-i Marifeti’l-llâh-i Teâlâ 

Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa 633 numarada kayıtlıdır. Muhammed Esad 

tarafından 1243 tarihinde istinsah edilen eser nesih hatla yazılmıştır. Ölçüleri 240X170, 

165X80 olan eser 101-121 varakları arasında yer alır. 

 

39. Şerh Rumûz Elif Lam mim Gulibeti’r-Rûm 

Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa 633 numarada kayıtlıdır. Muhammed Esad 

tarafından 1243 tarihinde istinsah edilen eser nesih hatla yazılmıştır. Ölçüleri 240x170, 

165x80 olan eser 164-168 varakları arasında yer alır. 

 

40. Mevlîdü’n-Nebî  

Süleymaniye Kütüphanesi, Nuri Arlasez 260 numarada kayıtlıdır. Mustafa Sıtkı tarafından 

istinsah edilen eser nesih hatla kaleme alınmış olup 1-17 varakları arasındadır. Ölçüleri 

150x120, 240x85 olan eserin istinsah tarihi belli değildir. 
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41. Namaz Usulleri ve Adâb-ı Uşşâkiyye 

Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa Tekke 334 numarada kayıtlıdır. Rika hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 88-93 varakları arasında yer alır.  

 

42. On İki Sülûk Şerhi Mir’âtü’l-Esmâ 

Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa Tekke 334 numarada kayıtlıdır. Rika hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 94-97 varakları arasında yer alır.  

 

43. Tahmîs Selahaddin Uşşâkî 

Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa Tekke 512 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 9 varaktan oluşmaktadır. 

 

44. Tuhfetü’l-Uşşâkiye 

Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa Tekke 612 numarada kayıtlıdır. Basım tarihi 1343 

olan eser 48 varaktan oluşmaktadır. Yemen Kadısı merhum mağnisalı Mehmed Asım 

Efendi tarafından tercüme edilmiştir. 

 

45. Uşşâkî Tekyesi Şeyhi Abdullah Salâhî Efendi’nin Aruz Risalesi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Sami Benli 15 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan eserin 

müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 221-236 varakları arasında yer almakta ve 22 

satırdan oluşmaktadır. 

 

46. Etvâr-ı Sülûk Risâlesi 

Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 4595 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 60 varaktan oluşan eser 11 satırdır. 

 

47. Tercümetü’l-Aşk 

Süleymaniye Kütüphanesi, Reşîd Efendi 1100 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 42 varaktan oluşan eser 14 satırdır. 

Ölçüleri ise 166x117, 117x78’dir. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 

2684 numarada kayıtlıdır. Talik hatla yazılan eserin 1172 yılında istinsah edilmiş ancak 

müstensihi belirtilmemiştir. 131-157 varakları arasında bulunmaktadır. 
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48. Meşârikû’l-Envâri’l-Metâlib ve Metâli esrâri’l-mevâhib (Hz. Ali Divânının Şerhi) 

Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşâkî Tekkesi 333 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.157 varaktan oluşan  eser  19 satırdır. 

Ölçüleri ise 233x170, 170x105’tir. 

 

49. Hilyetü’l-Hasaneyni’l-Ahsaneyn 

Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşâkî Tekkesi 230 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan 

eser 1270 yılında istinsah edilmiş ancak müstensihi belirtilmemiştir. 1-17 varakları 

arasında bulunan eser 21 satırdır. Ölçüleri ise 182x114, 147x75’dir. 

 

50. Divân 

Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşâkî Tekkesi 84 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla kaleme 

alınan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değidir. 1-70 varakları arasında yer alan 

eser 21 satırdan oluşmaktadrı. Ölçüleri ise 240x175,180x118’dir 

 

 

ÇALIŞMADA KULLANILAN ŞERHLERİN NÜSHA TAVSÎFLERİ 

 

1. NASREDDİN HOCA ŞERHİ NÜSHALARI: 

Hoca Nasreddin’e İsnad olunan bir Beytin Şerhi 

Salahî’nin bu risalesi Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr.2736’da 

yer almaktadır. Risale 3 varak olup 87b-89b arasındadır. Her sayfa 17 satırdır. Müstensihi 

ve istinsah tarihi bilinmemektedir. Nesih hatla yazılmıştır. 

Hoca Nasreddin’e İsnad olunan bir Beytin Şerhi 

Salahî’nin bu risalesi Süleymaniye Kütüphanesi Tahir Ağa Tekke nr. 503’te yer 

almaktadır. Risale 1 varak olup 24b-25a arasındandır. Her sayfada 22 satır olacak şekilde 

yazılmıştır. Nesih hatla kaleme alınan eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

Hoca Nasreddin’e İsnad olunan bir Beytin Şerhi 

Salahî’nin bu risalesi Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar nr. 3376’da 

bulunmaktadır. Bu risale iki varak olup 135b-136b arasındadır. Rik’a hatla her sayfada 15 

satır halinde yazılmıştır. Müellif hattı olduğu belirtilmektedir.  

2. EŞREFZADE ŞERHİ NÜSHALARI 

Eşrefzade Şerhi 
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Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Uşşaki Tekke nr. 300’de 91b-95a 

varakları arasında yer almaktadır. Risalenin müstensihi ve istinsah tarihi belirtilmemiştir. 

Eser talik hatla her sayfada 19 satır halinde kaleme alınmıştır.  

Eşrefzade Şerhi 

Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Uşşaki Tekke nr.  108’de 50b-53b 

varakları arasında yer almaktadır. Risalenin müstensihi ve istinsah tarihi bilinmemektedir. 

Her sayfada 21 satır olmak üzere rik’a hatla yazılmıştır. 

 

3. NİYAZÎ-İ MISRÎ ŞERHLERİ 

Kelam-ı Mısrî Kuddese sırruhû “Habs içün geldi gelür ıtlak içün ferman bana” 

Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa nr. 633’de 123b-164a 

varakları arasında yer almaktadır. Risale Muhammed Esad tarafından 1243 yılında istinsah 

edilmiştir.  Her sayfada 17 satır olmak üzere nesih hatla kaleme alınmıştır. Bu varaklarda 

Salâhî’nin şerh ettiği diğer iki Niyazî Mısrî gazelleri de bulunmaktadır.  

Nutk-ı Şerîf Hazret-i Mısrî Şerh-i Salahî Abdî Efendi Kuddise sirrühüma 

Bu risalede Salahî’nin Niyazi-i Mısrî şerhlerinin hepsi de bulunmaktadır. 

Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 2770’de yer almaktadır. 1b-36a 

varakları arasında olan bu şerh, 17 satır olarak yazılmıştır. 1217 senesinini Recep ayında 

Derviş Zakir İsmail tarafından nesih hatla istinsah edilmiştir. 

Kutbü’l-Arifîn Salâhî Abdullah Efendi’nin “Ahval-i Serencamım” ile başlayan 

beyitlerin Şerhi 

Salahî’nin bu risalesi Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 2684’de 

55b-60a varakları arasında yer almaktadır. Risale 1186 yılında istinsah edilmiş olup 

müstensihi belli değildir. Eser deri cilt olup kapağı ebru ile süslenmiş ve talik hatla 

yazılmıştır.  

Bu şerh, Süleymaniye Kütüphanesi Tahir Ağa Tekke nr. 500’de 33b-39a varakları 

arasında da yer almaktadır. Bu risalenin müstensihi ve istinsah tarihi bilinmemektedir. 

Nesih hatla yazılmıştır. 

Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi İzmir nr. 790’da da bir başka nüshası vardır. 

Risale 50b-55a varakları arasında bulunur. Eserin müstensihi Muhammed Esad olup 

istinsah tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Risale defter şeklinde tertip edilmiş olup 

nesih hatla yazılmıştır. Mecmuanın vikaye yaprağında dünya haritası yer almaktadır. 

Hazret-i Muhammed Mısrî Niyazî Efendimizin İki Kaşın Arasında Şerhi 
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Salahî’nin bu risalesi Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 3917’de 

yer almaktadır. Risale 15b-39a varakları arasındadır. Her sayfa 25 satırdır. Mecmua 

Muhammed Sadullah tarafından 1208 yılında talik hatla istinsah edilmiştir.  

 

4. ÂŞIK ÖMER ŞERHLERİ 

Nutk-ı Aşık Ömer ve Şerh-i Abdullah Salahî Efendi Hazretleri Sinemin Bağında 

Bitmiş Bir Ağaçda İki Dal 

Salahî’nin Bu Şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Tahir Ağa Tekke nr. 503’te yer 

almaktadır. Şerh 38a-42a varakları arasında yer alır. 1186 yılında isitnsah edilen şerhin 

müstensihi belli değildir. Nesih hatla yazılmıştır. Her sayfa 22 satır olan bu nüshada hem 

“gûşunu benden yana tut” diye başlayan güfte hem de “sinemin bağında bitmiş” diye 

başlayan nutuk şerhi vardır. 

Güfte-i Aşık Ömer  

Aşık Ömer’in “gûşunu benden yana tut” diye başlayan güftesinin şerhi 

Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 3917’de yer almaktadır. Risale 1207 

tarihinde istinsah edilmiş olup müstenihi belli değildir. Risale 53b-55a varakları arasında 

yer almaktadır. Nesih hatla her sayfada 25 satır halinde yazılmıştır. 

Şerh-i Nutk-ı Aşık Ömer 

Salahî’nin bu eseri Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi nr. 730’da yer 

almaktadır. Eser risale içerisinde 57b-59b varakları arasındadır. Derviş Mustafa el-Mevlevî 

eseri istinsah etmiştir. Risalenin istinsah tarihi bilinmemektedir. Eser talik hatla kaleme 

alınmıştır. 

Şerh-i Nutk-ı Aşık Ömer 

Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Ef. Nr. 2684-1’de 

bulunmakta ve 60b-62b varakları arasında yer almaktadır. Risale 1186 yılında istinsah 

edilmiş ancak müstensih belirtilmemiştir. Risale talik hatla kaleme alınmıştır. 

 

5. NASÛHÎ ŞERHİ NÜSHALARI  

Şerh-i Hazret-i Abdullah es-Salahî Nutk-ı Hazret-i Nasuhî 

Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 2684’te yer 

almaktadır. Risale 46a-65a varakları arasındadır. Risalenin son sayfası okunamayacak 

durumda olduğundan müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Eser talik hatla kaleme 

alınmıştır. 
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Şerh-i Hazret-i Abdullah es-Salahî Nutk-ı Hazret-i Nasuhî 

Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi nr.730’da yer almakta 

olup 54b-59b varakları arasında bulunur. Eseri Derviş Mustafa istinsah etmiş olup istinsah 

tarihi zikredilmemiştir. Eser talik hatla her sayfada 21 satır halinde kaleme alınmıştır. Ebru 

desenli meşin cilt içerisindedir. 

Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Hz. Nasuhi Dergahı nr. 111’de de yer 

almaktadır. 172b-175a varakları arasında bulunan şerhin müstensihi ve istinsah tarihi belli 

değildir. Risale talik hatla kaleme alınmıştır. Her sayfa 23 satır olarak tanzim edilmiştir. 

Bu şerhin diğer bir nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar nr. 

3376’da 137a 142a varakları arasında yer alır. Risalenin müstensihi ve istinsah tarihi belli 

değildir. Eser rika hatla her sayfada 15 satır olarak kaleme alınmıştır. Mukavva cilt 

içindedir. 

 

6. İSMAİL HAKKI BURSEVÎ ŞERHİ NÜSHALARI 

İsmail Hakkı Bursevî’nin Binbir Süale Bir Cevab Nutkunun Şerhi  

Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Uşşaki Tekke nr 108’de 54a-60b 

varakları arasında yer almaktadır. Risalenin müstensihi ve istinsah tarihi bilinmemektedir. 

Eser rika hatla yazılmıştır. Her sayfada 21 satır vardır.  

Şerhin bir diğer nüshası da Uşşaki Tekke nr. 300’de 82b-91b varakları arasında 

kayıtlıdır. Her sayfada 19 satır halinde, rik’a hatla istinsah edilmiştir. İstinsah tarihi ve 

müstensihi belli değildir.  

 

7. CEMALEDDİN UŞŞÂKÎ ŞERHİ NÜSHALARI 

Hazret-i Cemaleddin Efendimizin bir bin bin bir olmak şerhi 

Salahî’nin bu risalesi Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 3917’de 

mecmua içerisinde 39b-50a varakları içerisinde yer almaktadır. Rebiü’l-evvel 1208’de 

Muhammed Sadullah b. Mustafa İsmet el-Hulusî tarafından istinsah edilmiştir. Risale 

Türkçe olup nesih hatla yazılmıştır. 

İstanbul Üniversite kütüphanesi 6423 numarada kayıtlı olan bir diğer nüshası ise 

her sayfada 17 satır olmak üzere 29 varaklık bir risaledir. Mavi renkli kağıt üzerine nesih 

hatla yazılmıştır. Müstensihi el-Hâfız Balâtî’dir.  
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8. SALÂHÎ MUAMMÂ ŞERHİ NÜSHALARI 

Hâzâ Şerh-i Muammâ Muhtasarca 

Süleymaniye Kütüphanesi Uşşaki Tekkesi nr. 300’de 97a-98b varakları arasında 

kayıtlı olan bu muamma şerhi, Salahi’nin kendi muammasına yine kendisinin yaptığı bir 

şerhtir. Her sayfada 19 satır halinde rik’a hatla istinsah edilmiştir. Ketebe kaydı yoktur ve 

müstensihi belli değildir.  

Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 2736-1’de71a-76a varakları 

arasında bir nüshası daha vardır. Her sayfada 17 satır olmak üzere nesih hatla yazılmıştır. 

Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

Yedi Beyitlik Muamma Manzumesi ve Şerhi  

Salahî’nin bu şerhi Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi nr. 2684’te 

bulunmaktadır. Şerh Risale içinde 71b- 75a varakları arasındadır. Risalenin istinsah tarihi 

ve müstensihi bilinmemektedir. 

  



36 
 

ΙΙ.BÖLÜM 

 

 

 

1. NASREDDİN HOCA’NIN BİR BEYTİNİN ŞERHİ 
 
 

MİN MAÆĀLÂTΙ  HˇÂCE NAØRİDDÎN ÆUDDİSE SΙRRUHÛ 

BİR ORANLAMA REMZ-İ MÜCMEL BEYTİDİR Kİ,  ŞEYƒ 

£ABDULLĀH ØALÂ¥Î ÆUDDİSE SΙRRUHÛ ŞER¥-İ £ΙYÂN VE 

BEYÂN BUYURMUŞLARDΙR. FÎ SENE 119475 

Reftem be-câyi sivriler gördüm ¹ošuz šurd âmedi 

Bir šaçını yatırladım76, bir šaçı tarla mîrevî 

(Müstef’ilün/ Müstef’ilün/ Müstef’ilün/ Müstef’ilün) 

Şer¼i budur ki77, ƒˇâce Na½reddîn æarîfe78 šuddise sırrıhu’l-la¹îfe79 

¥a²retleriniñ kelimât-ı ¼ikmet-i ³åyât ve £ibâret-i80 nikât-ı âyâtlarınıñ her 

birinde bir gûne bir pend-i dil-bend81 ve £ibret ve82 na½î¼at-i hûş-mend 

olup bu kelâm-ı ¼ikmet-irtisâmları daÅi oranlama šabîlinden bir remz-i 

mücmel ve nice ma£ânîyi mu¼temel olmaš mülâ¼a¾asıyla ¼alli emrinde 

istimdâd-ı rû¼âniyyetlerinden ½oñra Åâ¹ır-ı fâtire şu ma£ânî-i sâ¹ıre Åu¹ûr 

itdi ki, beytiñ evvelinde83 “reftem be-câyi sivriler gördüm ¹ošuz šurd 

âmedi” buyurdušları sivriler, ar²-ı müsteviyyeden mürtefi£ olan minâre 

šule ve şâhiš-i cebel ya£nî ¹a³ depesi mi¦illüleriniñ ma£nâlarında isti£mâl 
                                                 
75 £Abdullåh Øalâ¼addîn ¥a²retleri’niñ Şerh-i Nu¹š-ı Nasreddîn Efendi Æuddise Sırruhü’l-metîn, Âmîn yâ 
Mu£în yâ Rabbe’l-£âlemîn. H.Mahmud5, 87b. ¥a²ret-i ƒˇâce Nasreddîn Efendi šuddise sırruhü’l-£azîz 
Efendimizi bir gün Sußâl İtmişler ki, “ƒˇâce Efendi Farisî bilir misiz?”, “evet, bilirüm” buyurmuşlar. “Bize 
Farisî beyt ošu” deyu ifâdelerinde ¥a²ret-i ƒˇâce daÅî bu beyti inşâd buyurmuşlar. Æuddise sırruhü’l-£azîz ve 
nefe£nâ bi-himmetihî. Âmîn. Y.Bağışlar, 135b 
76 Yatırladım: batırladım. H.Mahmud5, 87b 
77 Şer¼i budur ki: H.Mahmud5’de yok. Æu¹bu’l-£ârifîn ¥a²ret-i £Abdullåh Øalâ¼î şârihi šuddise sırrahû 
buyururlar ki, işbu beyt-i şerîfiñ sırrı budur ki... Y.Bağışlar, 135b 
78 æarîfe: æarîf. H.Mahmud5, 87b 
79 La¹îfe: la¹îf. H.Mahmud5, 87b 
80 £İbâret: £ibârât. H.Mahmud5, 87b 
81 Dil-bend: dil-pesend. H.Mahmud5, 87b 
82 “Ve” bağlacı mevcut nüshada yok. H.Mahmud5, 87b 
83 beytiñ evvelinde: beyt-i evvelde. H.Mahmud5, 87b 

H.Mahmud5, 87b 
Y.Bağışlar, 135b 
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olunur. Bunda Cenâb-ı ŞeyÅ-i Ekber šaddese’llåhu bi-sırrıhu’l-enver 

¼a²retleriniñ  

 آنا حروفاًَ عاليات لم نقل

متعلقات في زري اعلي القلل   

انا انت فيه و نحن انت و انت هو   

فالكل في هو هوفسئل عمن وصل    

Æı¹£a-i la¹îfeleriniñ Åulâ½a-i mefhûmuna remz ü işâret olur. 

“Gördüm ¹ošuz šurd âmedi” šavilleri ×irve-i a£le’l-šulel-i ¼ašīšat ve 

£adedlerini murâd buyururlar ki, ta£ayyünât-ı mertebe-i84 insâniyyeden 

kinâyetdir. Pes, şehâdet-i mu¹lašada ¾uhûru i£tibârıyla evveli nefsdir ki, 

emmâretü85 bi’s-sûßdur. Li-šavlihî Te£âlâ: ِإنَّ النَّْفَس َألمَّاَرٌة ِبالسُّوِء  َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي

-Ve ¦ânîsi mertebe-i ½adrdır ki, ma¼all-i islâmdır. Li 86 ِإالَّ َما َرِحَم َربَِّي

šavlihî Te£âlâ: 87َأَفَمن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلْلِإْسَلاِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر مِّن رَّبِِّه  . Ve fî âyet-i 

uÅrâ: 88. َفَمن ُيِرِد الّلُه َأن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسَالِم Ve ¦âli¦i mertebe-i šalbdir ki, 

ma¼all-i îmândır. Li-šavlihî Te£âlâ:  89َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِإليَماِن  Ve râbi£i ma¼all-i 

fußâddır ki, šalb90 ile £ašlın beynindedir. Ve Åâmisi £ašl ve sâdisi rû¼dur 

ki, mašåm-ı i¼sân ve ma¼all-i müşâhededir. Kemâ verede fi’l-¼adî¦i’n-

nebiyyi ½alla’llåhu £aleyhi ve sellem:  االسالم ان تشهد ان ال اله االاهللا و ان محمدا

رسول اهللا و تصلي الصلوات الخمس و تصوم رمضان و تؤتي الزآاة و تحج البيت و االيمان ان 

تؤمن باهللا و مالئكته و آتبه ورسله و اليوم األخر و االحسان ان تعبد اهللا آانك تراه و ان لم تكن 

يراك تراه فانه  .  91  Ve sâbi£i mertebe-i sürûr92 ve ¦âmini mertebe-i Åafîdir. Ve 

                                                 
84 Mertebe: rütbe. H.Mahmud5, 88a 
85 Emmâretü: emmâre-i. Y.Bağışlar, 136a 
86 Yusuf, 12/53. “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede 
kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir…” 
87 Zümer, 39/22. “Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi 
imana kapalı kimse gibi midir?...” 
88 el-En’am, 6/125. “Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm’a açar…” 
89 en-Nahl, 16/106. “Kalbi imanla dolu…” 
90 Bu kelime mevcut nüshada iki kere yazılmış 
91 İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı 
dosdoğru kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu (eksiksiz) tutman, yoluna güç yetirebilirsen beyti hac 
etmendir. İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahret gününe inanmandır. Yine, kadere, 
hayrına, şerrine iman etmendir. İhsan, Allah’a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O’nu 
görmüyorsan da, O seni mutlaka görüyor.  Buhari, “İman”, 37; Müslim, “İman”, 1 
92 Sürûr: sır. H.Mahmud5, 88b 

T.Ağa, 34b 

H.Mahmud5, 88a 
 

H.Mahmud5, 88b 
 

Y.Bağışlar, 136a 
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tâsi£i aÅfâdır93 ki, ×irve-i a£lâ-yı šuleldir ki, aña berzaÅ-ı evvel ve berzaÅ-

ı a£¾am daÅi94 dirler ki, mertebe-i va¼detden £ibâretdir. Nisbet-i sivâßiyye 

daÅi dirler. Zîrâ vahdet e¼adiyyet ile vâ¼idiyyet95 beyninde bir nisbetdir 

ki, e¼adiyyete nisbeti i£tibârâtın cemî£ini mü¦bet96 oldu³u i£tibârıyladır. 

Ve’l-¼â½ıl islâm ve îmân ve i¼sânıñ her biri cismânî ve nefsânî ve rû¼ânî 

olmaš i£tibârıyla üçü üçde Šarbdan ¹ošuz £aded ¼â½ıl olur. Mevâši£i’n-

nücûm şer¼imizde müstevfî ×ikr olunmuşdur. Ve šurd ı¹lâšı her mertebe 

½â¼ibiniñ ¼âli kendüye šayd-ı bend97 olup bâlâya ½u£ûda mâni£ olma³la 

×i’l-¼âle ma²arrat ve Åüsrânı müstelzim oldu³undan ötürüdür. Zîrâ, fenâ 

fi’llâhda mertebe-i va¼dete irişmek  98شئ هالك اال وجهه آل   sırrına ma¼rem 

ve ma¾har99 olmaš ile ¼â½ıl olur.  

Æo keşf ü kerâmatı, geç cümle mašåmâtı 

Æasd it bulagör ×âtı, gel “Hû” diyelim yâ Hû100 

(Mef’ûlü / Mefâ’îlün / Mef’ûlü / Mefâ’îlün ) 

Ol ecilden bir šaçını batırladım bir šaçı tarla mîrevi deyu buyurdu. 

Ya£nî mašåmât ve a¼vâle vâšıf101 olanları ba¼r-i ¼ašīšat-i va¼dete 

yazdım.102 Ya£nî müsta³raš-ı fenâ103 eyledim. Ve £ibâdât ve a£mâle 

müte£allıš olanları ta¼½îl-i ³ıdâ-yı rû¼ânî içün mezra£a-i şerî£atde ibšå 

eyledim. Ya£nî ¾âhirimi şerî£at-ı mu¹ahhara ile ta¹hîr ve bâ¹ınımı ¼ašīšat-

i münevvere ile tenvîr eyledim dimek olur. 

Temmet. 

  

                                                 
93 tâsi£i aÅfâdır: mertebe-i tâsi£i Åafîdir. H.Mahmud5, 88b 
94 daÅî: mevcut nüshada yok. H.Mahmud5, 88b 
95 “ile vâ¼idiyyet” mevcut nüshada yok. H.Mahmud5, 88b 
96 mü¦bet: masša¹. H.Mahmud5, 89a 
97 šayd-ı bend: šayd u bend. Y.Bağışlar, 136b 
98 Kasas, 28/88. “…O’nun zatından başka her şey yok olacaktır…” 
99 “ve ma¾har”: mevcut nüshada yok. H.Mahmud5, 89a 
100 Bu dörtlük yalnız H.Mahmud5, 89a ‘da var. 
101 Vâšıf: müte£allıš. H.Mahmud5, 89a 
102 Yazdım: batırdım. H.Mahmud5, 89b 
103 Müsta³raš-ı fenâ: müsta³raš ve ifnâ. H.Mahmud5, 89a 

T.Ağa, 35a 
H.Mahmud5, 89b 
Y.Bağışlar, 137a 
 

H.Mahmud5, 89a 

Y.Bağışlar, 136b 
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2. EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN BİR GAZELİNİN ŞERHİ 
 

 

Bi’smi’llåhi’r-Ra¼mâni’r-Ra¼îm 

El-¼amdü li’llåhî Rabbü’l-£âlemîn, ve’½-½alâtü ve’s-selâmu £alâ 

rasûlinâ Mu¼ammedin ve âlihî ve ½a¼bihî ecma£în. Beyt: 

Be-deryâ der menâfi£ bî-şümâr est 

Eğer Åâhî selâmet der kenâr est 

(Mefâ’ilün/ Mefâ’ilün /Fe’ûlün) 

Mısdašınca ¼ašīr Øalâ¼î104 derd-mende iÅvân-ı ½afâdan bir £azîz 

gelip ricâ ¹arîši ile ¥a²ret-i Eşref-zâde mer¼ûmuñ “tecellî şevš-i dîdârıñ 

beni mest eyledi ¼ayrân” ša½îdesi na½ara yen½uru bâbına muvâfıš 

olmayıp i£râb ve binâ šåidesine ³ayr-ı mu¹âbıš olma³la ¼âlâ ba£²ı iÅvân 

Åayli mütevehhim olup şer£-i şerîfe muÅâlifdir deyu çoš güft ü gû 

eylemişlerdir. Bu ša½îdeniñ şer£a ta¹bîš vechi üzerine Eşref-zâde 

mer¼ûmuñ kelâmınıñ teßvîlin ricâ ederim dedikde her ne šadar râh-ı 

ta£allüle ×âhib oldum ise çâre olmadı. Bu vechile il¼â¼ ve išdâm edip  َوَأمَّا

 mefhûmunca hezâr dil-nüvâzlıš edip ¥a²ret-i £azîziñ 105السَّاِئَل َفَلا َتْنَهْر

kelimât-ı dehşet-âmiziñ şer£a ta¹bîšde keşf-i râz lazım gelmez. Belki ecr-i 

cezîl lâzım gelir dedikde ¥a²ret-i £azîziñ £anšå-yı hüviyyet mey-

Åânesinde aşšla mest u lâ-ya£šıl oldušları ¼âlde etdikleri na³amâtı ve bu 

vechile olan ev²â£ ve ¼âlâtı £ušalâya tefhîm etdirmek müşkildir. Lâkin 

ehl-i in½âfa göre âsândır. Beyt:  

Bular sırr remzidir deryâya ½ı³maz 

£Ulûm-ı ¾âhire106 ile ¥aš bulunmaz 

(Mefâ’ilün/ Mefâ’ilün /Fe’ûlün) 

 

 

                                                 
104 ƒašīr Øalâ¼î: bu ¼ašīr Øalâ¼î. Uşşaki2, 50b 
105 ed-Duha, 93/10. “El açıp isteyeni de sakın azarlama” 
106æâhire: ¾âhir. Uşşaki2, 50b 

Uşşaki1, 91b 
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Æåle Eşref-zâde : 

Tecellî şevš-i dîdârıñ beni mest eyledi ¼ayrân  

Ene’l-¼aš sırrını cânım anınçün šılmadı pinhân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ma£lûm ola ki, tecellî mürde-i sâlik-i müttašīniñ £âlem-i ³aybdan 

šalbine tulû£ iden nûrdur. Ve sırr-ı ene’l-¼aš sırr-ı Åilâfetdir. MüstaÅlif 

ile müstaÅlef hükümde birdir. Mevlânâ’nıñ šavline tevšīr ve tekrîmidir. 

Tecellî nûrunuñ ve tecellîniñ ¾uhûrunda olan ¼ayretden ele× bir şey 

yošdur. ƒavf-ı ce¼îm içün £ibâdet edenler £abd-ı şerîrdir. Ve na£îm-i 

cennet içün £ibâdet edenler £abd-ı ecîrdir. £Abd-i Åâ½ olanlar nûr-ı 

tecellîniñ ¾uhûrunda mest ü ¼ayrân olanlardır. Bu devleti Mevlâ her 

isteyene vermez. Ancaš dilediğine verir. 

Æåle Eşref-zâde : 

£Aceb ¼ayrân u mestim ki bilişden bilmezem yârı  

Gözüm her šande kim bašsa görünen ½ûret-i Ra¼mân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

¥a²ret ½ûretden münezzehdir. Ya£nî ½ûret-i ra¼met-i Ra¼mân’ı 

müşâhede ederim. ¥attâ muva¼¼idîniñ nâr-ı ce¼îmile terbiye olunması 

cennete lâyıš olması içündir. Ve muva¼¼idîniñ i¼râš bi’n-nâr olması 

½ûret-i ra¼metdir. Kâfirleriñ i¼râš olması gibi değildir. Zîrâ kâfirleriñ 

i¼râš olması intišåm içündir ki, ½ûret-i £a×âbdır. Nûr-ı tecellîyi müşâhede 

iden lâ-büdd mest ü ¼ayrân olur. Mı½ır Åâtûnları ¥a²ret-i Yûsuf £aleyhi’½-

½alâtu ve’s-selâmı müşâhede ma¼allinde ¼ayrân olup yedlerini şašš edip 

ve acısıñ daÅi duymadılar. ¥a²ret-i Râbi£a’ya sußâl olundu ki; “Allåh’ı 

sever misin?” “Ne£am” deyu cevap verdi. “Allåh düşmenine £adâvet eder 

misin?” dediler. Cevap verdi ki: “Etmem.” “Ya niçün etmezsiñ?” 

didiklerinde buyurdular ki, “Allåh mu¼abbetiyle göñlüm mâl-a-mâl 

Uşşaki2, 50b 

Uşşaki1,92a 
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olmuşdur. Bir kimseniñ mu¼abbet ve £adâvetine yer šalmamışdır” deyu 

cevâp verdiler. ¥a²ret-i £azîziñ bu mertebeden ¼aber verip daÅi “£aceb 

¼ayrân u mestem ki bilişden bilmezem yârı” buyurdušları bu mertebeye 

işâretdir.  

Æåle Eşref-zâde : 

Benim her dertli dermânı benim her ma£deniñ kânı 

Benim ol dürr-i bî-hem-tâ benim ol ba¼r-i bî-pâyân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ya£nî, ¹abîb-i kâmil oldu³um ecelden göñül emrâ²ına devâ ederim. 

 mı½dašınca lu¹f-ı ¥ašš’a ma¾har olup sırr-ı 107 الناس آمعادن الذهب و الفضة

ekbere mâlik oldum, demekdir. İmdi meşâyıÅıñ £ilmi £ilm-i ledünnîdir ki, 

aña ¼add ü pâyân yošdur.  

Æåle Eşref-zâde : 

Semâda seyr eder sırrım cihânı ¹utdu envârım 

Mušaddesler daÅi cümle benim sırrımda ser-gerdân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Seyr-i cismânî cümleye câßiz değildir. Ammâ seyr-i rû¼ânî 

câßizdir. Zîrâ rû¼-ı cismânîniñ seyri £âlem-i nâsûtdadır. Ve rû¼-ı 

seyrânîniñ seyri £âlem-i melekûtdadır. Rû¼-ı sul¹ânîniñ seyri £âlem-i 

ceberûtdadır. Rû¼-ı šudsîniñ seyri £âlem-i lâhûtdadır. Bu £avâlim-i erba£a 

fey²i £alem-i ³ayb u £amâdan alırlar. Rû¼-ı šudsî ½âhibleri £âlem-i 

ebdânda iken mâ-fevša’l-£alâ ve mâ ta¼te’¦-¦erânıñ seyri kendülere 

münkeşif olup ³uyûbât ve maÅfiyyât kendilerine £ayân ve beyân olur. Bu 

¼âliñ ¾uhûru ke¦âfet-i £un½urîleri le¹âfet-i nûrâniyyeye tebdîl oldu³u 

içündir.  

و مسيحا بفالكچاك و تجرد پآردوي    

                                                 
107 İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidirler. Buharî, “Enbiyâ”, 2; Müslim, “Birr”, 159-160. 

Uşşaki2, 51a 



42 
 

108ر توپاز جراغ نور بخور شيد رسد صد   

 šavl-i şerîfi üzere ¥a²ret-i Allåh gökleri 109اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض

şems ü šamer nûru ile münevver eyledi. Ve yerleri enbiyâ ve evliyâ ve 

£ulemâ ve ½ule¼â nûru ile münevver eyledi. Ya£nî ¥a²ret-i £Azîz 

buyururlar ki, “baña olan el¹âf ve kerem az kimseye olmuşdur. £A½rımda 

olan rû¼-ı šuds ½âhibleri benim sırrımda ser-gerdân ve ¼ayrân 

šalmışlardır. Nitekim ¥aš Sübhânehû ve Te£âlâ buyurur:  َوَفْوَق ُآلِّ ِذي ِعْلٍم

 İmdi £âlim-i ilâhî olan kimse ¼aššında bu tevšīr neden lâyıšdır 110َعِليٌم

diyeniñ 111َلا ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل sikkîni ile dilin keserler. 

Æåle Eşref-zâde : 

Bu ay u gün bu yıldızlar bu geceler bu gündüzler 

Bu yaz u šışlar u güzler benim emrimdedir yeksân112  

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Leyl ü nehârıñ ve yaz u šışıñ devri ile erzâš-ı maÅlûšåt ¼â½ıl olur. 

¥a²ret-i Allåh maÅlûšåtıñ rızšına Mîkâßil’i ta£yîn buyurmuşdur. ¥a²ret-i 

£Azîz’iñ bu ebyâtdan murâdı mušassim-i erzâšım dimeğe işâretdir. Ya£nî 

mašåm-ı šu¹biyyeti remizdir.  

 Æåle Eşref-zâde : 

Çürümüş tenlere bir kez eğer dirsem “bi-i×nî šum!” 

Başı açıš, yalın ayaš duralar cümlesi £üryân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ya£nî enbiyâdan mu£cizeten ½âdır olan evliyâdan kerâmeten ½âdır 

olur. Ehl-i istidrâcdan istidrâcen ½âdır olur. ¥a²ret-i £Azîz buyurur ki, 

eğer i¾hâr-ı kerâmet murâd eylesem Rabbim i¼sân eder.  ان اهللا عبادًا لو اقسم

                                                 
108 Eğer temiz ve pak yüz İsa gibi göğe yükselirse nur lambasından güneşe yüz ışık ulaşır. 
109 en-Nur, 24/35. “Allah, göklerin ve yerin nûrudur…” 
110 Yûsuf, 12/ 76. “Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır.” 
111 el-Enbiyâ, 21/23. “Allah yaptığından sorumlu tutulamaz…” 
112 Burada “šışlar ve gündüzler”de vav harfinden önce kırmızı mürekkeple “ile” eklenmiştir. Ayrıca Uşşaki2 
nüshasında da “bu yaz u šışlar ile ve güzler” şeklinde geçmektedir. bkz.Uşşaki2, 51b 

Uşşaki1, 92b 

Uşşaki2, 51b 
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-ma²mûn  113 لقنوا موتا آم ال اله اال اهللا ma²mûnu üzere yâÅûd  اعلم علي اهللا ال بره 

ı şerîfi üzere mürde olan göñülleri telšīn-i tev¼îd ile i¼yâ ederim demeği 

murâd iderler.  

Æåle Eşref-zâde : 

Benim £ilm-i ledünnümde hezârân ¥ı²r olur £âciz 

Benim her bir tecellîmden nice biñ Mûsâlar ¼ayrân  

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ya£nî ¥ı²ır-veş £ilm-i ledünde kâmil ve ¥a²ret-i Mûsâ-veş tecellî-i 

¥ašš’a vâ½ıl olan kimseler benim £ilmimde £âciz ve ¼ayrân olmuşlardır. 

Tecellîniñ ×erre ve şemmesin görmeyen bu esrâr-ı ilâhîdir. Nice idrâk 

edip “kün” ¼arfini ne vechile añlasın. £İlm-i ledünnîniñ fenni bi-lâ ¼arf ve 

lâ ½avt ošunur. Anıñçün bu fende meşhûrlar £aciz ve ¼ayrândır. Zîrâ  التجلي

 114dur.  Ya£nî benim šalbime ¾uhûr iden ما ينشك القلوب من انوار الغيوب

envârıñ her birisi mütecellî oldušda ¥a²ret-i Mûsâ-veş sul¹ânlar ¼ayrân 

ve ser-gerdân olurlar.  

Æåle Eşref-zâde : 

Cihân ¹ılsımınıñ bendi benim elimdedir şimdi 

Benim bugün bu meydânda benimdir ¹opile çevgân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

¥ak Süb¼ânehû ve Te£âlâ rû-yı zemîni ¥a²ret-i Mîkâßîl’iñ ma¾har-

ı tâmmı olan bir velî šulundan Åâlî itmez. Ol velîyi ta½arruf-ı kevniyyeye 

sebeb itmişdir. Buludu ya³mura, yelleri ve ya³muru ar²da olan 

¼ayvânâtıñ ¾uhûruna sebeb itdiği gibi. ¥a²ret-i £Azîz bu beytiyle šutbu’l-

aštâb oldu³una işâret buyurur. Bu mertebe lâ-teşbîh defterdâr 

                                                 
113 Ölülerinize “lâ ilâhe illallah”ı telkin ediniz. Müslim, “Cenâiz”, 1-2; Ebu Dâvud, “Cenaiz”, 16; Tirmizi, 
“Cenâiz”, 7 
114 Tecelli odur ki, kalplerdeki gayb nurları onunla keşf edilir. 

Uşşaki1, 93a 

Uşşaki2, 52a 
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me¦âbesindedir. “Æåle £aleyhî’s-selâm: ان في امتي رجاالًَ يحفظ اهللا اهل فسادهم و

 115 ينزل الرحمة ألجلهم و يمنع العذاب من قبلهم شوقًا اليهم من الناس فيفر الناس عنهم

Æåle Eşref-zâde : 

Benim şâhı bu meydânıñ benim šutbu bu devrânıñ  

Benim cânânı her cânıñ benimle diridir bir cân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

¥a²ret-i £Azîz bu beyitle bunu remz ider ki, £a½ırlarında šu¹bu’l-

irşâd olmuşlar šu¹bu’l-efrâd oldušları gibi šu¹bu’l-irşâd daÅi olmuşlar. 

Zîrâ šu¹bu’l-efrâd lâ-teşbîh defter-dâra beñzer. Ve šu¹bu’l-irşâd ½â¼ib-i 

mühre beñzer. Ervâ¼-ı sâlikîni râh-ı vu½lata delâlet ider. Ve £ilm-i 

ledünnîniñ envâ£ını ¹âlib-i ¥ašš’a ta£lîm eder. £İlm-i ¾âhir envâ£ oldu³u 

gibi ke×âlik £ilm-i bâ¹ın daÅi envâ£dır. Æåla’llåhu Te£âlâ fî’l-¼adî¦-i 

šudsî: ان علم الباطن  هو سر من سر اجعله في قلب عبدي وال يقاف عليه احد من غير 

.Ya£nî £ilm-i bâ¹ın bir sırdır ki, bilâ-¼arf ve lâ ½avt šırâßat olunur. Æåle 

Ya¼yâ bin Mu£â×: 116الولي ريحان اهللا ال يشم اال الصادقون evliyâßu’llåhıñ 

kelâmını ta½dîš itmek sa£âdetdir. Tek×îb itmek şekåvetdir.  

Æåle Eşref-zâde : 

Benim Man½ûr’u dâr iden benim a³yârı yâr iden 

Benim her varı var iden benim her giden ü ¹uran 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ya£nî ¥a²ret-i Man½ûr’u ber-dâr iden ehl-i şer£ idi. BendaÅî ehl-i 

şer£im, nefs-i emmârem baña düşmen oldu³u ¼âlde ruÅ½at-ı şerî£at ile 

²iyâfet-i şiddet-i ¹arîšat ile siyâset idüp nefs-i emmâre-i yâr ve anıñ 

nu½retiyle mertebe-i kerâmete nâßil olup emr-i ¥aš’la var ol didiğim var 

yoš ol didüğüm yoš oldu. ¥a²ret-i Man½ûr’uñ ene’l-¼aš iddi£âsından 
                                                 
115 Aclûnî, Ι, 21’de farklı şekilde geçmektedir: Allâh Teâlâ, yeryüzünü Hz. İbrahim misâli kırk kişiden ayrı 
bırakmaz. Onların vâsıtasıyla rahmet indirir. Düşmanları üzerine muzaffer kılar. İçlerinden biri öldüğünde bir 
diğeri onun yerine geçer.  
116 Veli reyhan gibidir ve Allah’a andolsun ki onu sıdıklardan başkası koklayamaz (tanıyamaz). 

Uşşaki1, 93b 

Uşşaki1, 94a 
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murâdı mertebe-i šurbiyyete işâretdir. Zîrâ bir demûru âteşe ilšå itsek 

zamân-ı šalîlde £a¾îm-i ¼arâret kesb idüp “ene’n-nâr” deyu da£vâ ider. 

ƒu½û½an da£vâsın daÅi i¦bât ider. Ammâ ¼ašīšatde nâr değil demûrdür. 

ƒašīšate muvâfıš olmayan da£vâdan fâri³ olmaš evlâdır. £Aşšın demini 

ha²m itmek kemâldir.  

Æåle Eşref-zâde : 

Değilim oddan u ½udan yâ ¹oprašdan yâÅûd yelden 

Ben irken var idim varken henüz yo³idi bu ezmân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ya£nî £anâ½ır-ı erba£a ve mevâlîd-i ¦elâ¦e Åalš olunmazdan evvel 

£âlem-i lâhût ve £âlem-i ceberût ve £âlem-i melekût var idi. £Âlem-i 

ervâ¼da rû¼um maÅlûš iken zemîn ve semâvât yoš idi. Ya£nî 

rû¼âniyyetim cismâniyyetime ³ålib olma³la a¼kâm-ı ¹abî£at bende 

šalmamışdır. Nefs ise ¹abî£atıñ ma¼kûmudur.  

Æåle Eşref-zâde : 

Zamânsız bî-zamânım ben nişânsız bî-nişânım ben  

Dü £âlemde hümâyım ben benim hem gösteren gören 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ya£nî erbâb-ı sülûke £âlem-i ³aybdan bir nûr mütecellâ oldušda 

aña  117 آل شئ هالك اال وجههsırrınıñ ¼âli ¾uhûr ider ve bir £âlem açılur ki, ol 

£âlemde zamân ve mekân ve leyl ü nehâr i£tibâr olunmaz. Kişi kendi 

vücûdun bile bulamaz. Bu mertebeye vâ½ıl olanıñ himmeti iki cihânda 

daÅi bâlâdır. Bu £âlemde gören nedir ve gösteren görünen ne gösterir ve 

ne görür? Bu mertebeye vâ½ıl olmayan bunu bilmez. Zîrâ  من لم يذق لم

  .dir  118يعرف

Æåle Eşref-zâde : 

                                                 
117 el-Kasas, 28/88. “...O’nun zatından başka her şey yok olacaktır...” 
118 Tatmayan bilmez. 

Uşşaki2, 52b 
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Görürsün ½ûretâ âdem benim emrindedir119 £âlem 

Meleklerle felekler hep baña ma¼kûmdur ins ü cân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

¥aš Süb¼ânehû ve Te£âlânıñ bendeleri bendelikde ½âdıš olma³la 

kerem-i ¥ašš’a lâyıš olurlar. Ya£nî ½ıfat-ı beşeriyyet šuldan zâßil olup  

 devletine 121ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة .sırrına ma¾har olurlar 120 تخلقو باخالق اهللا

nâßil olurlar.  ابيهالولد سر  122  mı½dašınca ibn-i âdem olur. ¥aš Te£âlâ 

¼adî¦-i šudsîsinde buyurur:  ما زال عبدي تقرب الي بالنوافل حتى احب فاذا احببته

  123فكنت سمعه الذى يسمع بي و بصره الذى يبصر بي و يده الذى يبطش برجله الذي يمشي بها

Ya£nî mu¼abbet rı²âdan £ibâretdir. ¥a²ret-i Mevlâ râ²ı oldu³u šulunuñ 

yüzünden šudretini i¾hâr ider. Ma¾har-ı šudret olanlara ins ü cinn ü 

melek ve felek ma¼kûm olsalar ba£îd olmaz. 

Æåle Eşref-zâde : 

Øanurlar Eşrefo³lu’yum ne Rûmî’yem ne İznišī 

Benim ol dâßim u bâšī göründüm ½ûretâ insân 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ya£nî neşße-i insân iki šısma munšasımdır. Biri cisimdir, biri 

rû¼dur. Cisim £un½uru fenâ bulur ve Åâk olur. Ammâ rû¼uñ neşßesi bešå 

üzeredir, fenâ bulmaz. Bu sebebden ¥a²ret-i £Azîz –šuddise sırruh- 

buyurur ki, ½ûret-i insânda göründüm, eğer ½ûret-i ¼ayvânda görüneydim  

 emrine muÅâ¹ab olurdum. Eyyühe’l-iÅvân ve’l-yâr ¥aš 124 ُآوِني َبْرًد

Süb¼ânehû ve Te£âlâ ¼adî¦-i šudsîsinde buyurur ki: 125 االنسان سرى و انا سره 

¥aš Süb¼ânehû ve Te£âlâ ile insân-ı kâmil beyninde bir sır vardır ki, biz 
                                                 
119 Emrindedir: emrimdedir. Uşşaki2, 53a 
120 “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın.”  
121 el-Bakara, 2/30. “…ben yeryüzünde bir halife yaratacağım…” 
122 Çocuk, babasının sırrıdır. el-Makâsidü’l-hasane, s. 706’da aslı yoktur denilmektedir. 
123 “Kulum bana (farzlara ilaveten işlediği) nâfile ibadetlerde durmadan yaklaşır, nihâyet ben onu severim. 
Kulumu sevince de (âdeta) ben onu işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum” Buhari, 
“Rikak”, 38. 
124 el-Enbiyâ, 21/69. “…serinlik ol…” 
125 İnsan benim sırrımdır ben de insanın sırrıyım. 

Uşşaki1,94b 

Uşşaki2,53a 
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ol sırra ma¼rem olmadıš. 126 َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم sa£âdetine nâßil 

olmadıš ammâ 127 ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِليَن berzaÅından Åalâ½ bulmadıš. Ve daÅi 

 pendi ile mütenebbih 128 ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن

olmadıš. 129 َأَلْسُت ِبَربُِّكْم £âleminde olan £ahde vefâ idemedik. Ke¦âfet-i 

£un½uriyye ve kemâlât-ı nefsâniyye ile şeb-i ¼ayretde šaldıš.  َوَلَقْد َآرَّْمَنا َبِني

 ¹alebinde tekâsül 131 ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة.ikrâmında šu½ûr itdik 130 َءاَدَم

itdik. Ancaš, Allåh’ı ve rasûlünü severiz. 132 المرء مع من احب اليه sa£âdet-i 

sermedî ve £izzet-i ebediyyeye bârî cümlemizi lâyıš eyleye. 

Âmîn ¦ümme âmîn. 

Temmet  

  

                                                 
126 et-Tîn, 95/4. “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” 
127 et-Tîn, 95/5. “Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.” 
128 et-Tîn, 95/6. “ İman edip salih amel işleyenler müstesnadır…” 
129 el- Âraf, 7/172. “…Ben sizin Rabbiniz değil miyim? ...” 
130 el-İsrâ, 17/70. “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık…” 
131 el-Bakara, 2/30. “…ben yeryüzünde bir halife yaratacağım…” 
132 “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” Hadisin metni “el-merßu me£a men e¼abbe” şeklindedir. Buharî, “Edeb”, 96; 
Müslim, “Birr”, 165; Tirmizi, “Zühd”, 50 

Uşşaki1, 95a 

Uşşaki2, 53b 
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3. NİYÂZÎ-İ MΙSRÎ ŞERHLERİ 

 

ÆUªBU’L-£ÂRİFÎN ¥AŻRET-İ ØALÂ¥Î £ABDULLĀH 

EFENDİ’NİÑ ŞER¥İDİR133 ªAVVELÂ’LLĀHU £ÖMREHÛ 134 

Bi’smi’llåhi’r-ra¼mâni’r-ra¼îm135 

 

A¼vâl-i serencâmım bu sâ£ate irince 

Diyem saña icmâlin tâ ġåyete irince 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

Æu¹bu’l-£ârifîn ġav¦ü’l-vâ½ılîn şeyÅu’ş-şüyûÅ menba£-ı feyż-i fütû¼ 

ŞeyÅ Mu¼ammed el-Mı½rî136 - nefe£allåhu bi-feyżihî ½adrî - hażretleri137 

neşße-i £un½uriyyede vâšı£ olan a¼vâl-i serencâmı138 £alâ ¹arîši’r-remz 

ve’l-icmâl beyâna şürû£ idüp buyururlar139: 

 

Biz beş er idik çıšdıš bir güñde yola girdik 

Æırš yılda ere irdik bu ½o¼bete irince 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

Ya£nî neşße-i ¼ašīšatimiz140 mu½â¼ib141-i £anâ½ır-ı erba£a ile beş 

olup bir güñde yola girdik. A£nî mertebe142-i £anâ½ırdan libâs-ı £un½urî ile 

                                                 
133 Æu¹bu’l-£ârifîn ¥a²ret-i Øalâ¼î £Abdullah Efendi’niñ Şer¼idir: Ve Hâ×â Şer¼-i Nu¹š-ı Mu¼ammed Mı½rî 
Li’ş-şeyÅØalâ¼î Æaddesa’llåhû Esrârihim, İzmir, 50b;  Diğer Nu¹š-ı ¥a²ret-i Mı½rî Şer¼-i Øalâ¼î £Abdî Efendi 
Æuddise Sırrıhümâ, H.Mahmud1, 29b; Diğer Nu¹š-ı Şerîfleri, Pertev, 131b; H.Mahmud3’de başlık yok. 
134ªavvela’llåhu £ömrehû: Yalnızca H.Mahmud2’de var. bkz. 55b 
135 Besmele-i şerif yalnızca İzmir nüshasında var. bkz. 50b 
136 Elif lam takısı yalnızca İzmir nüshasında var. bkz. 50b 
137 “¥a²retleri” İzmir’de yok. 
138 Ser-encâmı: ser-encâmını. İzmir, 50b; Pertev, 131b; H.Mahmud1, 29b; H.Mahmud3, 30b 
139 “Buyururlar” lafzı İzmir, 50b; H.Mahmud1, 30a; H.Mahmud3, 30b nüshalarında yok. Bu nüshalarda,  “Biz 
beş er idik çıšdıš bir güñde yola girdik/Æırš yılda ere irdik bu ½o¼bete irince” beyitinden sonra “buyurdu” 
kelimesi yer almaktadır.  
140 ¥ašīšatimiz: ¼ašīšiyyemiz. H.Mahmud1, 30a; H.Mahmud3, 30b 
141 Mu½â¼ib: mu½â¼abet. İzmir, 50b; Pertev, 131b; H.Mahmud1, 30a; H.Mahmud2, 55b; H.Mahmud3, 30b 

T.Ağa, 33b 
H.Mahmud1, 29b 

Pertev, 131b 
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gâh ½a¼râ-yı nebâtîden seyr ü sefer ve143 gâh ša½abât u šurâ-i 

¼ayvâniyyeden güzer iderek šırš yılda şehristân-ı cemâl-i insâna irişdik. 

Pes belde-i ma£mûre-i  

insâniyyeye duÅûlünden mušaddem ba£żı a¼vâliñ remz idüp 

buyururlar144 : 

 

Her yâneye145 çalındıš, çoš adları ţašındıš 

Dört tekbîri bir šıldıš tâ šåmete irince 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

deyu buyurdu. Ya£nî gâh mescid-i nebâtîde £ibâdet-i Rabb-i ra¼îm içün 

rûy-ı żarâ£atimiz fersûde-i ¼âl146-i niyâz ile şeklimiz mim147 ve gâh 

ma£bed-i ¼ayvânîde148 ¹â£at-i ×ü’l-celâl149 ile šaddimiz dal idüp her 

ma¾harı seyrân iderek çoš adları ¹ašındıš. Her ne cânibe ki irişdik, ol 

mašåma münâsib isim ile tesmiye olunduš. Ya£nî gâh sebze-zâr-ı celâlde 

câme-i ¼aŠrâ ile Åırša-pûş ve gâh gülzâr-ı cemâlde ¼ulle-i ¼amrâyı ber-

dûş idüp gâh naÅlistân-ı mı½r-ı šuyûdda ¼alâvet-baÅş-ı sükker ve ¼ûrmâ 

ve gâh bostân-ı kişver-i şühûdda le××et-pâş-ı ceviz ve elma ve150 gâh 

gülistân-ı cihânda bülbül-i şeydâ ve151 gâh šafes-i imkânda ¹û¹î-i Åoş-edâ 

olup ve152 gâh gendüm-i enbâr-ı153 cefâ, gâh dašīš-i âsiyâb-ı çarÅ-ı bî-

bešå ve gâh mürġ-zâr-ı mi¼netde mürġ-i dâne-çîn ve154 gâh kişt-zâr-ı 

¼umûlde ¼aml-ı hûşe-çîn olaraš ½ûret-i ġıdâiyyeden câmi£ rütbe-i 

                                                                                                                                                    
142 Mertebe: rütbe. İzmir, 50b; H.Mahmud1, 30a; H.Mahmud3, 30b 
143 “Ve” bağlacı İzmir’de yok.  
144 “Buyururlar” lafzı İzmir, 50b; H.Mahmud1, 30a; H.Mahmud3, 30b nüshalarında yok.  
145 Yâneye: yanına. H.Mahmud2, 55b 
146 ¥âl: ¼âk. İzmir, 50b; Pertev, 132a; H.Mahmud1, 30a; H.Mahmud2, 55b; H.Mahmud3, 30b 
147 Şeklimiz mim: şekl-i mim. . İzmir, 50b;H.Mahmud1, 30a;H.Mahmud3, 30b 
148 ¥ayvânîde: ¼ayvâniyyeden. İzmir, 50b 
149 ¬ü’l-celâl: ×i’l-celâl. H.Mahmud3, 30b 
150 “Ve” bağlacı H.Mahmud1’de yok. 
151 “Ve” bağlacı H.Mahmud1’de yok. 
152 “Ve” bağlacı H.Mahmud1’de yok. 
153 Enbâr-ı cefâ: enbâr u cefâ. Pertev, 132b 
154 “Ve” bağlacı H.Mahmud1’de yok. 

H.Mahmud2,55b 

H.Mahmud1,30a 

İzmir, 50b 
 
H.Mahmud3,30b 

Pertev,132a 
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insâniyyeye irişüp resm-i istišåmet ile šåmetimiz elif ve šalbimiz 

¼ašåyıš-ı kevniyyeyi müßtelif olmašdan nâşî mevâlid-i ¦elâ¦eyi cem£ ile 

ismimiz âdem olup dört tekbîri bir šıldıš. Ya£nî mertebe-i insâniyye 

merâtib-i ma£den ü nebât u ¼ayvânı cem£ itmek i£tibâriyle dört tekbîri bir 

šıldıš ki ×ikr ü155 £ibâdâtımız156 ma£âdin ve nebât ve ¼ayvân ×ikr u157 

£ibâdâtını câmi£dir dimek olur. Zîrâ šıyâmımız rütbe-i insâniyye158 ve 

rükû£umuz rütbe-i ¼ayvâniyye ve sücûdumuz mertebe-i nebâtiyye ve 

šu£ûdumuz mertebe-i ma£deniyye ×ikr u £ibâdâtına dâldir. Nitekim bu 

mevâlid-i ¦elâ¦eyi ÆåŠî-i Beyżâvî -ra¼metu’llåhî £aleyh- cenâbınıñ159: َآْيَف

َفَأْحَياُآْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَنَتْكُفُروَن ِباللَِّه َوُآْنُتْم َأْمَواًتا   160 šavl-i 

şerîfinden161 istinbât idüp  “ve küntüm emvâten”  tefsîrınde  اجسامًا حيواتًا

 .deyu buyurdu  162عناصرًا و اغذيتًا و اخالطًا ونطفتًا ومضغتًا مخلقًة و غيرمخاقة فاحياآم

Ve šırš yılda ere irdik deyu buyurdušları 163حمرة طينة ادم بيدي اربعين صباحًا 

šavl-i şerîfiniñ mušteżâsıdır. Bunuñ taf½îli bu muÅta½ara sıġmaz. Cân164 

šulaġıyla istimâ£ iden £ârife bu daÅi kâfîdir. YâÅûd “biz beş er idik 

çıšdıš” šavl-i şerîfleri câmi£u’l-kelâm olmaġla enfüs ve âfâšı murâd 

buyurup165 nefs ü šalb ü £ašl u rû¼ u sır ¼ašīšatce ne šadar bir i£tibâr 

olunsa merâtib i£tibârınca166 beş £aded167 i£tibâr olunup ol i£tibâr ile168 

                                                 
155 “Ve” bağlacı eldeki nüshada yok. bkz. İzmir, 51a; H.Mahmud1, 30b 
156 “Merâtib-i ma£den ü nebât u ¼ayvânı cem£ itmek i£tibâriyle dört tekbîri bir šıldıš ki ×ikr ü £ibâdâtımız” 
kısmı Pertev’de yok.  
157 “¬ikr u” İzmir’de yok.  
158 İnsâniyye: insâniyyedir. H.Mahmud1, 30b 
159 Cenâbınıñ: cenâb-ı bârînin. İzmir, 51a; H.Mahmud1,30b; H.Mahmud3, 31a 
160 el-Bakara, 2/28. “Ey kâfirler! Siz ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirirp hayat veren) Allah’ı nasıl inkâr 
ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.” 
161 Şerîfinden: şerîfinde. H.Mahmud2, 56a 
162 Ecsâmen ¼ayâten: ecsâmen lâ ¼ayâte le-hâ. İzmir, 51a; Pertev, 132b; H.Mahmud1, 30b; H.Mahmud3, 31a; 
Nu¹feten: nu¹fen. İzmir, 51a; Pertev, 132b; H.Mahmud1, 30b; H.Mahmud3, 31a; Mud³aten: mud³an. İzmir, 
51a; Pertev, 132b; H.Mahmud1, 30b; H.Mahmud3, 31a; “MuÅallešatin” kelimesi H.Mahmud3’de yok; 
H.Mahmud1’de ise silinmiş. Cansız cisimler iken unsurlar ve yemek, karışım, meni, bir çiğnem et ve 
yaratılmamış halde iken sizi dirilttik. 
163 Âdem’in hamurunu kırk sabah elimle yoğurdum. Râmuz el-Ehâdis, Ι, 88’de “Allah Ademin hamurunu 
kırk gün kırk gecede yoğurdu. Aldı ikiye kesti sağ tarafa iyiler sol tarafa habisler ayrıldı. Sonra tekrar 
yoğurdu. Onun içindir ki kötülerden iyiler iyilerden kötüler çıkabilir.” şeklinde rivayet edilmektedir 
164 Bu nüshada yok. bkz. İzmir, 51a; Pertev, 132b; H.Mahmud1, 30b; H.Mahmud2, 56a ; H.Mahmud3, 31a  
165 Buyurup: buyurdu. İzmir, 51a 
166 İ£tibârınca: i£tibârıyla. İzmir, 51a 
167 “£Aded” kelimesi İzmir’de yok. 

T.Ağa,34a 

H.Mahmud1,30b 

 

H.Mahmud2, 56a 

Pertev, 133a 
 
H.Mahmud1, 31a 

H.Mahmud3, 31a 

H.Mahmud2,56b 
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“beş er idik” deyu buyurdu. “Bir güñde yola girdik” buyurdušları  

¹arîšat-ı £aliyyeye sülûklerinden169 £ibâretdir ki menâzil-i nefisden170 seyr 

ü sefer ve171 mašåmât-ı šalbi güzer idüp nihâyet rû¼da çehre-i vâ¼idiyyet 

ve ġåyet-i sırda cemâl-i e¼adiyyet cilve-ger olmašdan kinâyetdir. “Æırš 

yılda ere irdik bu ½o¼bete irince” buyurdušları isti£dâd-ı ƒudâ-

¾âtlarında172 merkûz olan envâr-ı ma£ârif-i ilâhiyye ve şems-i ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye ¼add-i erba£îne irişdiklerinde âyîne-i šalblerinde 

leme£ân iden173 ma¼rem-i ½o¼bet-i £irfân oldušlarına remz ü işâretdir. 

Nitekim ½â¼ib-i sa£âdet £aleyhi efŠali’½-½alâvât174-i rabbi’l-£izzet 

Efendimiz ¥ażretleriniñ nübüvvetleri ¼add-i erba£îne irişdiklerinde vâkı£ 

olmuşdur. Beytiñ ma£nâ-yı ¾âhirîsi175 üzre beş refîš olup šırš yılda 

mürşide irişmek i¼timâli emr-i176 ba£îddir. Ve ¼avâss-ı Åamse-i177 

¾âhireye178 ve bâtıniyye179 ½arfı daÅi tekellüfdür. Pes bu i£tibârla180 “her 

yâneye çalındıš, çoš adları ¹ašındıš, dört tekbîri bir šıldıš tâ šåmete 

irince” buyurdušlarından181 murâd-ı şerîfleri182 seyr ü sülûkleri mertebe-i 

nefs-i emmâreden olup £âlem-i mi¦âlde ½ıfât-ı ġålibe-i ¼ayvâniyye ¾uhûr 

itdikçe enfüsî183 ta£bîriñ184 mušteżasınca kendi ol ½ıfâtıñ isimlerini 

ţašınup tezkiye-i nefs iderek rütbe-i ¼ażîż-i ¼ayvâniyyeden Åurûc ve 

                                                                                                                                                    
168 İ£tibâr ile: vechile. İzmir, 51a 
169 Sülûklerinden: sülûkden. İzmir, 51a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud3, 31a . sülûkünden: Pertev, 132b 
170 Nefisden: nefisde. Pertev, 132b 
171 “Sefer ve” kelimeleri elimizdeki nüshada yok. bkz. İzmir, 51a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud2, 56b; 
H.Mahmud3, 31a 
172 ƒudâ-¾âtlarında: Åudâ-dâdlarında. İzmir, 51a; Pertev, 133a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud2, 56b; 
H.Mahmud3, 31a 
173 İden: idüp. İzmir, 51a; Pertev, 133a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud2, 56b; H.Mahmud3, 31a 
174 EfŠali’½-½alâvât: efŠali ½alâvât. H.Mahmud1,31a; H.Mahmud2, 56b; H.Mahmud3, 31a 
175 æâhirîsi: ¾âhiri. İzmir, 51b 
176 “Emr” kelimesi mevcut nüshada yok. bkz. İzmir, 51b; Pertev, 133a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud3, 31a 
177 ƒamse: Åams. H.Mahmud1,31a 
178 æâhireye: ¾âhirîye. Pertev, 133a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud2, 56b; H.Mahmud3, 31a 
179 Bâtıniyye: bâtıniyyeye. İzmir, 51b; Pertev, 133a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud2, 56b; H.Mahmud3, 31a 
180 İ£tibârla: i£tibâr ile. İzmir, 51b; i£tibâriyle: Pertev, 133a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud2, 56b; H.Mahmud3, 
31a 
181 Buyurdušlarından: buyurdušları. İzmir, 51b 
182 “Murâd-ı şerîfleri” İzmir nüshasında yok. 
183 Enfüsî: enfüs. İzmir, 51b; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud3, 31b 
184 Ta£bîriñ: ta£bîriniñ. İzmir, 51b; Pertev, 133a; H.Mahmud1,31a; H.Mahmud2, 56b; H.Mahmud3, 31b 
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mertebe-i ġålibe185-i insân-i kâmile vülûc idüp dört tekbîri bir šıldıš 

dimek olur ki; tekbîriñ biri šurbân-ı nefs içün ve186 biri Åarâb-ı šalb içün 

ve biri fedâ-yı £ašl u rû¼ içün ve biri efnâ-yı sır içündir187. Ya£nî mašåm-

ı sır, merâtib-i rû¼ u £ašl u šalb ü nefsi câmi£ olmaš i£tibâriyle mašåm-ı 

sırra irüp anda dört tekbîri bir šıldıš dimek olur. Ol ecilden cenâze 

namâzında dört188 tekbîr ištiżâ ider. Pes tekbîr-i nefs tev¼îd-i â¦âra ve 

tekbîr-i šalb tev¼îd-i ef£âle ve tekbîr-i £ašl u rû¼ tev¼îd-i ½ıfâta ve tekbîr-i 

sır tev¼îd-i ×âta delâlet ider. £Ašıl, rû¼uñ nûraniyyetinden £ibâret olup 

vekîl-i muţlašı olduġiyçün ikisi bir i£tibâr olundu. 

 

Çün šåmet alıp ţurduš, dîvâna el šavuşdurduš189 

Vechini £ıyân gördük bu ¼ayrete irince 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

Çün190 ½ıfât-ı ×emîme-i ¼ayvâniyyeden tezkiye-i nefs idüp teh×îb-i 

aÅlâš ile mašåm-ı insân-ı kâmile irişdik. Ya£nî ¹arîš-i müstašīm üzere 

¦âbit-šadem ve gûşîş-i râh-ı ¥aš’da râsiÅ-dem olup durduš. Cenâb-ı 

Rabb191-i £izzetiñ dîvân-ı bî-cihetinde192 el šavuşdurduš. El, göñül 

şer¼îdir ki ½olu meyl-i dünyâya ve ½aġı meyl-i £ušbâya işâretdir. Ya£nî 

dünyâ ve £ušbâdan el çekip rıża-yı sa£âdet-ištiżâ-yı ¥ašš’a ¼a½r-ı ma¹lab 

ile rab¹-ı šalb idüp mâsivâyı selb eyledik. Ol193 ecildendir ki iftitâ¼-ı 

tekbîrde šulaġına194 değin ref£-i yedeyn ištiżâ ider. Çünki ¼icâb-ı 

                                                 
185 Ġålibe:£âliye. H.Mahmud1, 31a 
186 “Ve” bağlacı bu nüshada yok. bkz. Pertev, 133b; H.Mahmud1, 31b; H.Mahmud3, 31b 
187 İçündir: içün. Pertev, 133b 
188 “Dört” lafzı bu nüshada yok. bkz. İzmir, 51b; Pertev, 133b; H.Mahmud1, 31b; H.Mahmud2, 56b 
H.Mahmud3, 31b 
189 Æavuşdurduš: šavşurduš. H.Mahmud1,31b; H.Mahmud2, 57a 
190 Çün: çünki.  İzmir, 51b; Pertev, 133b; H.Mahmud1, 31b; H.Mahmud3, 31b 
191 Bu kelime İzmir’de yok. 
192 Bî-cihetinde: bî-cihetinden. Pertev, 133b 
193 Bu kelime mevcut nüshada yok. bkz. İzmir, 52a; Pertev, 133b; H.Mahmud2, 57a 
194 Æulaġına: šulaġa. : İzmir, 52a; Pertev, 134a; H.Mahmud1,31b; H.Mahmud2, 57a; H.Mahmud3, 31b 

T.Ağa, 34b 

T.Ağa, 35a 

Pertev, 133b 

H.Mahmud2, 57a 

İzmir, 51b 

H.Mahmud1, 31b 
 
 
H.Mahmud3, 31b 
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mâsivâyı ref£ eyledi.195 Vechini £ıyân gördük, ya£nî nûr-ı cemâline 

ma¾har olduš. Nitekim ¼ażret-i ŞeyÅu’l-ekber šaddesena’llåhu bi-

sırruhû’l-enver196 Fütü¼ât’ında197  االنوار شهادة و الحق نور و من حيث تجليه في

 buyurur. Ve ÆåŠî Beyżâvî  198الصور يشهد و يري و الآن ال يري اال في رتبة الرائي

ra¼metu’llåhi £aleyh 199 ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن  tefsîrinde اول بني الكالم علي ما هو

ل بصنايعه مبادي حال العرف من الذآر و الفكر و التامل في اسمائه و النظر في األية و االستدال

علي عظيم شانه و باهر سلطانه ثم قفي بما هو منتها امره  وهو ان يحوض لجة الوصول و 

  202اْلَحْمُد ِللَِّه buyurur201. Ya£nî 200يصير من اهل المشاهدة فيراه عيانًا و يناجيه شفاهًا

šavli £ârifiñ mebâdî-i ¼âli203 olan ×ikrine ve 204َربِّ اْلَعاَلِمين šavli fikrine ve 

esmâda teßemmülüne ve 205الرَّْحَمِن الرَِّحيِم šavli, ni£am-ı celîlesiniñ na¾arına 

ve 206 َماِلِك َيْوِم الدِّيِن šavli, £a¾îm-i şânî ve bâhir-i sulţânî üzerine ½anâyi£iyle 

istidlâline mušåbil olup 207 ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن šavli, £ârifiñ müntehâ-yı 

emri olan ba¼r-i vu½lata dalup erbâb-ı müşâhededen208 olmasına ve 

¥ašš’ı £ıyânen görüp şifâhen münâcât itmesine mütešåbil209 olup210 ve 

الواصل عني به ارشدنا طريق السير فاذا قاله العارف  tefsîrinde 211 اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم

فيك لتمحو عنا ظلمات احوالنا وتميط غواش ابداننا لنستضيء بنور قدسك فتراك 

اْهِدَنا  buyurur212. Ya£nî £ârif-i bi’llâh ve vâ½ıl-ı ilâ’llåh olan kes213بنورك

                                                 
195 Eyledi kelimesinin sonundaki “yâ” ya da “kef” harfi yok. Eyledik: İzmir, 52a; Pertev, 134a; 
H.Mahmud1,31b; H.Mahmud2, 57a 
196 Enver: enher. H.Mahmud2, 57a; ezher. İzmir, 52a; Pertev, 134a; H.Mahmud1,31b; H.Mahmud3, 31b 
197 Fütü¼ât’ında: Fütü¼ât’da. İzmir, 52a; H.Mahmud1,31b; H.Mahmud3, 31b 
198  Nurlar şehadettir. Hak ise bir nurdur ki, surette tecelli ettiği zaman ona yalnızca rey rütbesinedekiler şahit 
olur ve yalnız onlar görür. 
199 el-Fâtiha, 1/4. “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden meded umarız.” 
200 İlk olarak kelam şu esaslar üzerine bina edilir. Arifin hali Âllah’ın isimlerini zikr, fikir, teemmül etmesi, 
ayetlerine bakıp onun yüce şanının sanatından ve apaçık saltanatından deliller çıkarmasıdır. Sonra nihayet 
emrini takip iderek vuslat deryasına dalıp müşahadet ehlinden olduktan sonra Hakk’ı ayanen görür ve bunu 
diliyle söyler 
201 Buyurur: buyurdu. İzmir, 52a 
202 el-Fâtiha, 1/1. “Hamd Allah’a mahsustur.” 
203 ¥âli: ¼âl. H.Mahmud1, 32a 
204 el-Fâtiha, 1/1. “…âlemlerin Rabbi…” 
205 el-Fâtiha, 1/2. “O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir.” 
206 el-Fâtiha, 1/3. “Ceza gününün mâlikidir.” 
207 el-Fâtiha, 1/4. “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden meded umarız.” 
208 Müşâhededen: müşâhedede. Pertev, 134a 
209 Mütešåbil: mušåbil. İzmir,52a 
210 Olup: olmuşdur. Pertev, 134a; H.Mahmud3, 32a 
211 el-Fâtiha, 1/5. “Bize doğru yolu göster.” 
212 Buyurur: buyurdu. İzmir, 52a 

Pertev, 134a 
 

İzmir, 52a 
 
H.Mahmud1, 32a 
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-didiği vašitde ţarîš-i seyr-i fî’llâhı bize irşâd ile ¾ulûmât 214الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم

ı a¼vâli215 ve ġavâşî-i ebdânımızı izâle216 ve çeşm-i ba½îretimize nûr-ı 

šudsîni ¼avâle eyle, tâ ki seniñ nûruñla seni görelim dimek murâd ider.  َقْد

 .ašīšati buraya nâ¾ırdır¼ 217 َجاَءُآْم َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها

Ma£a hâ×â 218 َلا ُتْدِرُآُه اْلَأْبَصاُر mefhûm-ı ¼ašīšat-melzûmunu münâfî olmaz. 

Ya£nî â¦âr-ı feyż-i ƒüdâ me¾âhir-i eşyâdan hüveydâ olduġunu219 çeşm-i 

ba½îret ile müşâhede220 ve rüßyetden £ibâretdir. Ve’l-¼â½ıl çünki nûr-ı 

cemâle ma¾har ve müstaġraš olduš. Ba¼r-ı ¼ayrete daldıš. Ya£nî künh-i 

×âtı221 idrâk mu¼âl olduġundan müte¼ayyir olduš. Nitekim ŞeyÅ-i 

ekber222 ¥ażretleri223 šuddise sırruhu’l-ezher224 Fütû¼ât’ında225 

buyurur226: ته االسرار غيب فلها الهو فال يظهر الهو ابدًا فالحق من حيث الهو ال يشهد و هوي

 Ya£nî228 esrâr, ġaybdır ve hüviyyet esrâr içündür ki ebeden  227حقيقته

¾uhûru229 ve şühûdu mümkin değildir. Pes ¥ašš’ı ve hüviyyetini230 ya£nî 

¼ašīšati ile231 ¼ay¦iyyetinden232 müşâhede ve rüßyet muta½avver 

değildir. ادراك ادراك العجز عن درآل  233 mušteżâsınca künh-i ×âtı idrâk ancak 

                                                                                                                                                    
213 Bu kelime eldeki nüshada yok. İzmir, 52a; Pertev, 134b; H.Mahmud1, 32a; H.Mahmud2; 57b; H.Mahmud3, 
32a 
214 el-Fâtiha, 1/5. “Bize doğru yolu göster.” 
215 A¼vâli: a¼vâl. H.Mahmud1, 32a; H.Mahmud3, 32a 
216 Elimizdeki nüshada “i×âle” şeklinde “×âl” harfiyle yazılmıştır. 
217 el-En£am, 6/104. “(Doğrusu)  size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim 
Hakk’ı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendisinedir...” 
218 el-En£am, 6/103, “Gözler O’nu göremez...” 
219 Elimizdeki nüshada “olduġu” şeklinde geçmektedir. Olduġunu şeklinde geçen nüshalar için bkz. Pertev, 
134b; H.Mahmud1, 32b; H.Mahmud3, 32a 
220 Müşâhede: müşâhed. Pertev, 134b 
221 Æünh-i ×âtı: künh-i ×âta. Pertev, 134b 
222 Ekber kelimesi H.Mahmud1’de yok. 
223 ŞeyÅ-i ekber ¥ażretleri: ¥ażret-i ŞeyÅ şeklinde “¼a²ret” kelimesi başa alınarak yazılmıştır. Pertev, 134b; 
H.Mahmud1, 32b; H.Mahmud3, 32a 
224 Bu kısım yalnızca İzmir, 52b’de var. 
225 Fütû¼ât’ında: Fütû¼ât’da. İzmir, 52b; H.Mahmud1, 32b; H.Mahmud3, 32a 
226 Bu kelime İzmir, H.Mahmud1 ve H.Mahmud3 nüshalarında yok. 
227 Esrar gaybtır. Hüviyet onun içindir. Ebedi olarak ortaya çıkması ve Hakk’ın hüviyet açısından görünmesi 
mümkün değildir. Onu hüviyeti hakikatidir.  
228 Bu cümleden önce “buyurur” kelimesi geçmektedir. bkz. H.Mahmud1, 32b; H.Mahmud3, 32a 
229 æuhûru: ¾uhûr. H.Mahmud1, 32b; H.Mahmud3, 32a 
230 Hüviyyetini: hüviyyeti. H.Mahmud1, 32b; H.Mahmud3, 32a 
231 Bu bağlaç yalnızca İzmir nüshasında var. 52b 
232 İzmir’de yok 
233 (O’nu) anlamak, anlaşılamayacağını bilmektir.  
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×ât-ı pâkine muÅta½ idiği meczûm-i £ašl-ı derrâkdir. Ya£nî câsûs-ı Åayâl 

nâm-dâr ¼avâlî-i ser-¼add-i ×âta irmek234 mu¼âl-ender-mu¼âl ve ţalî£a-i 

efkâr-ı sebük-bâr dâßire-i künh-i ×âta irmek £adîmü235’l-i¼timâldir.  َلا ُتْدِرُآُه

 bu fe¼vâ-yı leţâfet-i¼tivâyı iş£âr  236اْلَأْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْلَأْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر 

idüp 237 تفكروا في االءهللا و ال تكفروا في ذات اهللا li-¼ayratin”238 mefhûmunca; 

Ba¼r-ı efkâra düşüp çekme emek 

Nükte-i çün ü çirâdan el çek 

Künh-i ×âtına irişmez evhâm 

Müte¼ayyir burada ¼â½ıla £âm 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Lâkin Åavâ½½ıñ te¼ayyürü £avâmıñ te¼ayyürü gibi šanġı cânibe 

teveccüh ideceğin bilmemek değildir.  

 بى چنين حيران آه پشتش سوى اوست

 239بل چنين حيران و غرق و مست دوست
mefhûmunca Åavâssıñ te¼ayyürü bir te¼ayyürdür ki müstelzim-i £ilimdir. 

تحيرًا فيك ربي زدني  240 šavl-i şerîfiyle bu te¼ayyür irâde olunmuşdur. Zîrâ 

erbâb-ı šulûbuñ menzil-i âÅiri ¼ayretdir.  قد تحيرت فيك خذ فيك بيد يا دليًل لمن

 241تحير فسكا

 

ªâ£at bu imiş ancaš, râ¼at bu imiş ancaš 

                                                 
234 İrmek: girmek. İzmir, 52b; Pertev, 135a; H.Mahmud1, 32b; H.Mahmud2, 58a; H.Mahmud3, 32a 
235 £Adîmü: ba£îdü. İzmir, 52b; Pertev, 135a; H.Mahmud1, 32b; H.Mahmud3, 32a 
236 el-En£am, 6/103, “Gözler O’nu göremez; halbuki O gözleri görür. O, eşyayı pekiyi bilen, her şeyden 
haberdar olandır.” 
237 “Allah’ın zatı üzerinde değil, yarattıkları üzerinde tefekkür ediniz.” Aclunî, Ι, 371. “Tefekkerû fî 
Åalkı’llåhî velâ tefekkerû fîllâh” şeklinde de geçmektedir. el-Makâsidü’l-hasene, s.261’de İbni Ömer’den 
rivayet edilen merfu bir hadis olduğu söylenmektedir. 
238 Bu ilave yalnız İzmir nüshasıda var. Hadisin metninde de geçmemektedir.  
239 Beyitin aslı mesnevide şöyle geçmektedir: 
Ne çünân ¼ayrân ki püşteş sûy-i ust 
Bel çünîn ¼ayrân ki ³arš u mesti dost.   
“Bir kimsenin hakiki kıbleye sırtını çevirmek suretiyle hayran olması değil, belki dostun mest ve müstağrakı 
olmk suretiyle hayretidir.” Şerh-i Mesnevi, Tahirü’l-Mevlevî, İstanbul , Ι, 229 
240 “Rabbim hayranlığımı artır.” 
241 Fe-sekâ: fî-ke. Pertev, 135a. fî-kâ: İzmir, 52b; H.Mahmud1, 33a; H.Mahmud2, 58a; H.Mahmud3, 32b 

T.Ağa, 35b 

Pertev, 134b 
 

H.Mahmud2, 57b 

İzmir, 52b 

H.Mahmud3, 32a 
 
H.Mahmud1, 32b 
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£İzzet bu imiş ancaš bu Åi×mete  irince242 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

Bu Åi×mete irince bildim ki 243 َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن šavl-i 

şerîfiniñ mušteżâsınca Åilšat-i ins ü cinne £illet-i ġåiye244 fî’l-¼ašīša 

beyt-i sâbıšda me×kûr olan ¹â£at imiş. Zîrâ bu rütbeniñ245 mâdûnuñda 

olan ¹â£at tašlîd246 ve247 riyâ mânend-i našş bu riyâdır.  

Øalât-ı ehl-i £irfân šıblesidir  “¡emme vechu’llåhî”248 

O veche šul olanlar ¹â£at-i noš½ânı neylerler. 249 

( Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün ) 

Ya£nî nefsim, rûy-ı £ubûdiyyeti fersûde-i Åâk-i me¾ellet250-i nâsût 

ve šalbim cebîn-i żarâ£ati nihâde-i secde-gâh-ı melekût idüp; rû¼um 

çehre-i inšıyâd ve i¹â£ati mušåbil šıble-i lâhût iderek mašåm-ı hestîden 

geçüp rütbe-i nîstîde netîce-i šurb-ı ferâiż ve nevâfile irişdirmekdir251. 

¥ašīšatde râ¼at bu imiş ancaš. Nitekim ¼adîs-i šudsîde vârid olmuşdur 

ki252  وما تقرب عبدي الي بشئ احب الي مما افترضته عليه و ما زال عبدي يتقرب الي

حبه فكنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و بالنوافل حتي ا

                                                 
242 Beyitteki ancak kelimeler el-¥aš şeklinde geçmektedir. İzmir, 52b; Pertev, 135a; H.Mahmud1,33a; 
H.Mahmud3, 32b. Ancak ikinci beyitteki ancak H.Mahmud1'de el-¥ak şeklinde değişmemektedir.  
243 ez-Zâriyât, 51/56, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 
244 Ġåiye: ġåyete. Pertev, 135b 
245 Rütbeniñ: mertebeniñ. İzmir, 53a 
246 Tašlîd: tašlîddir. H.Mahmud1,33a 
247 H.Mahmud1’de yok. 
248 el-Bakara, 2/115, “…Allah’ın yüzü (zatı) oradadır…” 
249 Kenan Erdoğan, Niyâzî Mısrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvânı (Tenkitli Metin), Ankara 1998, 
s.72, g.54 
250 Me¾ellet: me¾elliyyet.  Pertev, 135b 
251 İrişdirmekdir: irişdim ki. İzmir, 53a; Pertev, 135b; H.Mahmud1,33a. İrişdirem ki: H.Mahmud3, 32b 
252 Vârid olmuşdur ki: İzmir’de yok. ki: Pertev, H.Mahmud1 ve H.Mahmud3 nüshalarında yok. 

Pertev, 135a 

H.Mahmud1, 33a 
 
 
Pertev, 135b 

H.Mahmud2, 58a 



57 
 

 Ve ¹arîš-i ¥aš’da çekilen ×illet254 mušåbelesinde 253رجله التي يمشي بهاالحديث

verilen £izzet bu imiş ancaš255 dimek olur. 

 

Ke¦ret idi bir oldu, ½ûret idi sır oldu 

æulmet idi nûr oldu bu âyete irince 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

Bu âyete irince256 ya£nî netîce-i šurb-ı ferâßiż ve nevâfile irince nûr-

ı cemâl-i va¼det £aks-endâz-ı merâyâ-yı ke¦ret olup ½ûret gördüğüm 

ma¾har-ı sîret ve ¾ulmet bildiğim mebdel-i nûr-ı ¼ikmet oldu. Ya£nî 

¾ulmet-i ke¦âfet-i £un½uriyye nûr-ı letâfet-i ma£neviyye257 mübeddel oldu. 

YâÅûd cehl-i ¾ulmet-i nefsiyye nûr258-ı ¼ikmet259-i rû¼iyyeye 

mübeddel260 olup ta£yînât261-ı kevniyye rütbe-i lâ-ta£ayyünde ism-i bî-

müsemmâ gibi mu£a¹¹al ve laf¾-ı bî-ma£nâ gibi mühmel262 šalup,  ُآلُّ َشْيٍء

ُتْرَجُعوَنَهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُم َوِإَلْيِه   263 ¼ašīšati yüz gösterüp, beyt: 

Şem£-i va¼det yašdı fânûs-ı Åayâl-i ke¦reti  

Çeşm-i dilden ½ûret-i našş-ı ¾ulm oldu nihân264 

æulmet-âbâd-ı sivânıñ irdi ½ub¼-ı ½âdıšı 

                                                 
253 “Her kim (ihlâs ile bana kulluk eden) bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. 
Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. 
Kulum bana (farzlara ilaveten işlediği) nâfile ibadetlerde durmadan yaklaşır, nihâyet ben onu severim. 
Kulumu sevince de (âdeta) ben onu işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her 
ne isterse, onu mutlaka veririrm; bana sığınırsa onu korurum.” Buhari, “Rikak”, 38. 
254 Bu kelime H.Mahmud3’de yok 
255 Bu kelime İzmir, Pertev, H.Mahmud1 ve H.Mahmud3 nüshalarında yok. 
256 “Bu âyete irince” yan cümlesi mevcut nüshada bulunmamaktadır. İzmir 53a; H.Mahmud1, 33b; 
H.Mahmud3, 32b 
257 Ma£neviyye: ma£neviyyeye. İzmir 53a; Pertev, 136a; H.Mahmud1, 33b; H.Mahmud3, 32b 
258 Nûr: rû¼. H.Mahmud1, 33b 
259 “¥ikmet” kelimesi İzmir nüshasında yok. 
260 “Oldu. YâÅûd cehl-i ¾ulmet-i nefsiyye nûr-ı ¼ikmet-i rû¼iyyeye mübeddel” kısmı Pertev’de yok. 
261 Ta£yînât: ta£ayyünât. Pertev, 136a. ta£ayünat: İzmir, 53a; H.Mahmud1, 33b; H.Mahmud2, 58b; 
H.Mahmud3, 33a 
262 Bu kelime İzmir’de yok. 
263 el-Kasas, 28/88, “…O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm Onun’dur ve siz ancak O’na 
döndürüleceksiniz.” 
264 Çeşm-i dilden ½ûret-i našş-ı ¾ulm oldu nihân: çeşm-i dilden ¾ulmet-i ½uver oldu nihân. İzmir, 53a; 
H.Mahmud1, 33b; H.Mahmud2, 58b; H.Mahmud3, 33a çeşm-i dilde ¾ulmet-i ½uver oldu £ıyân: Pertev, 136a 

 T.Ağa, 36a 

H.Mahmud3, 32b 
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Şems-i va¼det berš urup her zerreden oldu £ıyân 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

mâ-½adašınca ke¦ret didiğim £aks-i va¼det ve ½ûret gördüğüm pertev-i 

sîret ve ¾ulmet bildiğim nûr-ı ¼ikmet oldu dimek olur. 

 

Çün cân ile bir idik ebdânile daġıldıš 

ÂÅir bu265 deme irdik bu va¼dete irince 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

Çünkü bu neşße-i £un½uriyyeye irmezden mušaddem £âlem-i 

ervâ¼da ×üccâce-i rû¼umuz266 mesâbi¼-i va¼det ile münevver ve 

meşâmm-ı cânımız bû-yı va¼det267 ile mu£a¹¹ar idiği268 ervâ¼ıñ ta£ayyün 

ve ta£addüdü envârınıñ va¼detini münâfî değildir, šanâdîliñ ta£ayyün ve 

ta£addüdü envârınıñ va¼detine münâfî olmadıġı gibi. Zîrâ  االرواح جنود مجندة

 adîs-i şerîfiniñ mušteżâsınca¼ 269فما تعارف منها انتلف وما تناآر منها اختلف

mu£addidleri270 ¾âhir ve ebed-i fenâ-pe×îr değildir. Ol ecilden £âlem-i 

ceberûta “£âlem-i ervâ¼” ve “ta£ayyün-i evvel” dirler. Ve tev¼îd-i ×âtîleri 

sırrıñ ma¾har-ı tev¼îd-i ×ât olduġu i£tibâriyledir. YâÅûd envâr-ı ervâ¼-ı 

mücerrede rû¼-ı a£¾amdan £ibâret olan nûr-ı şems-i ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyyede gündüze šalmış kevâkib gibi maġlûb ve nâ-bedîd 

olmašdan nâşî cemî£-i ervâ¼-ı mücerrede nûr-ı ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye 

ile münevver olup cümlemiz yek-renk idik271 dimek olur. Pes isti£dâd-ı 

ƒudâ-dâdımızda bi’l-šuvve olan kemâlâtı fi£le getürmek içün belde-i 

ma£mûreye a£nî £âlem-i nâsûta seyr ü sefer ištiżâ itmekle ol nûr-ı 

va¼detden cüdâ ve âşiyân-ı rû¼umuzdan âvâre vü şeydâ olup bir zamân 

                                                 
265 Bu: ki. İzmir, 53b; H.Mahmud1, 33b; H.Mahmud3, 33a 
266 Bu kelime sadece İzmir, 53b ve H.Mahmud1, 33b ‘de geçmektedir.  
267 Va¼det: tev¼îd. H.Mahmud1, 33b 
268 İdiği: idi ki. H.Mahmud1, 34a; H.Mahmud3, 33a 
269 Buhari, “Enbiya”, 2; Müslim, “Birr” 159 -160; Ebu Davud, “Edeb”, 16 
270 Mu£addidleri: ta£addüdleri. İzmir, 53b; Pertev, 136b; H.Mahmud1, 34a; H.Mahmud2, 59a; H.Mahmud3, 33a 
271 Mevcut nüshada yok. bk. İzmir, 53b; H.Mahmud1, 34a; H.Mahmud3, 33a 

H.Mahmud1, 33b 
Pertev, 136a 
 

H.Mahmud2, 58b 

İzmir, 53a 
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mu½â¼abet-i nefs-i mücerrede ile feżâ-yı melekûtîde cevelân ve bir 

zamân vesâyi¹-i ¹abâyi£ ile ecrâm-ı £ulvîde ¹ayerân iderek tešåżâ-yı nefs-i 

šuyûd272 kârıyla273 firîfte-i dâne-i ¹abî£iyyet olup âvâre kebûter gibi dâm-

ı £anâ½ıra giriftâr ve £avâlim-i müfredât ve mürekkebâtda274 geşt ü gü×âr 

iderek ke¦ret-i mişkât-ı ebdân ile âşikâr ve birbirimizden müteferriš ve 

perîşân olup bir zamân se¼âb-ı ¾ulmet-i ¹abî£atde275 ¼ayrân ve ser-gerdân 

šaldıš. ÂÅiru’l-emr bâd-ı hidâyet šalbimizden se¼âb-ı ġafleti dûr ve nûr-ı 

¼ašīšat ba½ar ve ba½îretimizi pür-nûr idüp mürşid-i kâmil terbiyesiyle 

dâm-ı ţabî£atı276 şikest ve nefsimizi pest idüp âşiyân-ı šadîmimize277 

pervâz ve bezm-i va¼detde âşinâ-yı ezelîmiz ile hem-râz olduš dimek 

olur 278. YâÅûd cân sırrın a£nî a£yân-ı279 ¦âbiteniñ ma¾harı olmaš 

i£tibâriyle ×ikr-i ma¼al irâde-i ¼âl šabîlinden olup cândan murâd-ı 

şerîfleri £ayn-ı ¦âbite ola ki anda ta£ayyün ve ta£addüd muta½avver 

değildir. Ol ecilden ana “mertebe-i lâ-ta£ayyün” ve “vâ¼idiyyet-i vücûd-ı 

bi-şeyßin” dirler ki £âlem-i lâhûtuñ pâye-i pestîdir280. Mertebe-i esmâya 

“vâ¼idiyyet-i vücûd-ı bilâ-şeyßin” ve mertebe-i ×âta “va¼det281-i vücûd lâ 

bi-şeyßin” didikleri gibi. Ve “âÅir bu282 deme irdik bu va¼dete irince” 

buyurdušları dâire-i imkânı pergâr-vâr devr iderek dem-i âÅirimiz nošta-i 

bedeß283-i Åa¹¹-ı müstedîre284 irişüp âÅiriyyetimiz £ayn-ı evvel285 oldu 

dimek olur. Beyt: 

                                                 
272 Æuyûd: şîve. H.Mahmud1, 34a; H.Mahmud3, 33a 
273 Kârıyla: kâr ile. Pertev, 136b; H.Mahmud1, 34a 
274 Mürekkebâtda: mürekkebâtı. H.Mahmud1, 34a; H.Mahmud3, 33b 
275 ªabî£atde: ¹abî£atden. Pertev, 136b 
276 ªabî£atı: ţabî£at. İzmir, 53b 
277 Æadîmimize: šadîmimiz. H.Mahmud1, 34b 
278 Dimek olur: dimekdir. İzmir, 53b 
279 A£yân: £ ayn. İzmir, 54a; H.Mahmud1, 34b; H.Mahmud3, 33b  
280 Pestîdir: pesînidir. İzmir, 54a; H.Mahmud1, 34b; H.Mahmud3, 33b 
281 Va¼det: vâ¼idiyyet. İzmir, 54a 
282 Bu: ki. İzmir, 54a; Pertev 137a; H.Mahmud1, 34b; H.Mahmud3, 33b  
283 Bedeß: yede. Pertev 137a 
284 Müstedîre: müstedîr. H.Mahmud3, 33b 
285 £Ayn-ı evvel: ol. İzmir, 54a 
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Kim tırâş eylerse Åa¹dan noš¹a-i ser-besteßi286 

Güzeliñ ser-tiz-i fehmi her šılı šırš yarar 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Pes âşiyân-ı šudse287 ne keyfiyyet ile pervâz ve âşinâ-yı šadîme 

hem-râz olduġunu remz idüp buyururlar: 

 

Biñdörtyüz šanad açdım, altı yüz daÅi šoşdum 

Tâ on beşe dek uçdum, bu ¼âlete irince 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

deyu buyurdu. Bu beyit ile mi£râc-ı ru¼âniyyelerini îmâ buyururlar. 

“Biñdörtyüz šanad açdım” buyurdušları on dört mertebeden £ibâretdir ki 

£âlem-i nâsût £anâ½ır-ı erba£adan mürekkeb olduġundan dört mertebe 

i£tibâr idüp ve £âlem-i melekût nüh-felek ile nefs-i külliyeden £ibâret 

olduġundan on mertebe i£tibâriyle288 on dört mertebe olup bu merâtibiñ 

her birinde289 £urûca i£ânet-i esmâß-i ¼üsnâ ve imdâd-ı ½ıfât-ı £ulyâ ile yüz 

šanad açup nefs-i külliyeye irişdim. Ve nefs-i külliyyeden daÅi delâlet-i 

£ašl-ı kül ile290 altı yüz šanad açup £âlem-i ceberûta irişdim, dimek olur. 

Nitekim Cibrîl291 £aleyhi’s-selâmıñ mašåmı rütbe-i £ašl-ı külde 

olduġundan ½â¼ib-i mi£râc-ı cismânî mâlik-i memâlik-i ru¼ânî revnaš-

baÅş-ı serîr-i 292 َأْو َأْدَنى şehin-şâh-ı ešålîm-i ½ûret ve ma£nâ £aleyhi 

efŠali’t-te¼âyâ Efendimiz ¥ażretlerine altı yüz šanad ile görünüp cihât-ı 

sittî envâr-ı esmâß-i ¼üsnâ ile münevver šıldılar. Pes delâlet-i £ašl ile ol 

mašåma değin irişülür ki nihâyet-i šalbdir. َوَما ِمنَّا ِإلَّا َلُه  ,293 َوُهَو ِباْلُأُفِق اْلَأْعَلى

                                                 
286 Ser-besteßi: ser-besteyi. İzmir, 54a; H.Mahmud1, 34b; H.Mahmud3, 33b 
287 Æudse kelimesi bu nüshada yok. bkz. İzmir, 54a; Pertev 137a; H.Mahmud1, 34b; H.Mahmud3, 33b  
288 İ£tibâriyle: i£tibâr ile. İzmir, 54a; Pertev, 137b; H.Mahmud1, 35a; H.Mahmud3;33b 
289 Birinde: birinden. . İzmir, 54a; H.Mahmud1, 35a; H.Mahmud3;33b 
290 İle lafzı bu nüshada yok. İzmir, 54a; Pertev, 137b; H.Mahmud1, 35a;H.Mahmud2; 59b; H.Mahmud3;33b 
291 Cibrîl: Cebrâßil. Pertev, 137b 
292 en-Necm, 53/9, “…hatta daha da yakın oldu.” 
293 en-Necm, 53/7, “…en yüksek ufukta iken…” 

T.Ağa,37a 

T.Ağa,37b 

İzmir, 54a 

H.Mahmud3, 33b 

H.Mahmud1, 34b 

H.Mahmud1, 35a 



61 
 

 mašåmı296 bu mašåma işâretdir ki 295 و لو دنوت النملة الخرقت , 294 َمَقاٌم مَّْعُلوٌم

mašåm-ı Cebrâißl297’î £âlem-i ceberûtuñ a£nî £âlem-i ervâhıñ ½aff-ı 

aÅîrindedir. Ol ecilden £ašlıñ fevšinde olana “rû¼” ve ta¼tında olana 

“mülk” ıţlâš olunur. ƒulâ½a-i kelâm; i£ânet-i esmâß-i ¼ü½nâ ile ke¦âfet-i 

£arżıyyemi turâba ve mâßiyyemi âba ve hevâßiyyemi hevâya ve 

nâriyyemi298 nâra virüp ref£-i ¼icâb-ı ¾ulmâniyye ile semâvât-ı šalbe 

£urûc ve ke¦âfetim le¹âfete mübeddel olup aÅvâl-i eflâk299-ı bâlâ-terîni 

teyaššun ve keyfiyyât-ı emlâk-berîni ta¼aššuš iderek nihâyet-i šalbe 

irişüp £âlem-i ceberûtda £ašl-ı kül ta¼tına vülûc eyledim. Ya£nî ma¾har-ı 

pertev-i £ašl-ı kül olmaġla pîr-i bâliġ oldum300 dimek olur. Ol ecilden “tâ 

on beşe dek uçdum” deyu301 buyurdu. Nitekim ¾âhirde bulûġ ek¦eriyâ on 

beşde vâki£ olagelmişdir. Pes insânıñ neşße-i £un½uriyyesiniñ mâddesi 

olan meni kendiden ¾uhûr idicek ana bâliġ didikleri gibi insân-ı kâmiliñ 

daÅi neşße-i ¼ašīšiyyesiniñ mâddesi olan £ašl-ı kül pertevi kendiden 

¾uhûr itdikde pîr-i bâliġ dirler. Ya£nî tevfîš-i Rabbânî refîšim ve hidâyet-

i Øamedânî hem-¹arîšim olup sa£y ü302 sülûküm ile £âlem-i ceberûta 

irişdim. Andan cezbe-i £aşk-ı ilâhî irişüp rû¼umu £âlem-i lâhûta î½âl ve 

mašåm-ı fenâda müstaġraš-ı ba¼r-i vi½âl idüp bu ¼âlete irişdim dimek 

olur. Ol ecilden303:  

 

Dünyâyı nider £âşıš, £ušbâyı nider304 ½âdıš305 

Mı½rî olagör ayıš sen306 vu½lata irince 

                                                 
294 es-Saffât, 37/164, “(Melekler şöyle derler: ) Bizim her birimiz içün bilinen bir makam vardır.”  
295 “Bir karınca kadar yaklaşsam yanardım” 
296 Mašåmı: mefâhimi. İzmir, 54a; Pertev, 137b; H.Mahmud1, 35a;H.Mahmud2; 60a; H.Mahmud3;34a 
297 Cebrâißl: Cibrîl. İzmir, 54a; H.Mahmud1, 35a; H.Mahmud3;34a 
298 Nâriyyemi: nâriyyetimi. Pertev, 138a 
299 AÅvâl-i eflâk: aÅvâl ü eflâk. Pertev, 138a 
300 Bu kelime mevcud nüshada yok. bkz. İzmir, 54b; Pertev, 138a; H.Mahmud1,35b; H.Mahmud3, 34a 
301 Bu kelime mevcud nüshada yok. bkz. Pertev, 138a; H.Mahmud1,35b; H.Mahmud3, 34a 
302 Bu bağlaç İzmir’de yok.  
303 Yalnızca H.Mahmud1,35b ve H.Mahmud3, 34a nüshalarında var.  
304 Nider: neyler. İzmir, 54b 
305 Øâdıš: £âşıš. H.Mahmud2, 60a 
306 Sen: bu. İzmir, 54b 

Pertev, 137b 
 
H.Mahmud2, 59b 
 

Pertev, 138a 
 

İzmir, 54b 
 
H.Mahmud3, 34a 
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(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

deyu buyurdular307. Ya£nî ¼âlet-i vu½lat bir devlet-i £u¾ma-yı ebediyye ve 

sal¹anat-ı kübrâ-yı sermediyyeden £ibâretdir ki ni£met-i £ušbâ ol ba¼ri 

vu½lata nisbet ile bir308 šaţre ve devlet-i dünyâ ol şems-i ¼ašīšate nisbet 

ile309 bir ×erredir. Pes £âşıš olan dünyâ devletine iltifât itmez. Ve ½âdıš 

olan ¼ûr u šu½ûra šanâ£at itmez310. Belki £ašlını başına cem£ idüp 

maš½ûd-ı a½l311 olan vi½âlu’llåha ½arf-ı himmet eyler312. Ve313 şîfte-i 

cemâlu’llåh olmaġa be×l-i miknet ider. Beyt314: 

Nükte-i in¹aš-ı ¥ašš’a ¹utduñ ise315 gûş-i cân316  

Øanma bu güftârı kendinden Øalâ¼î söyledi 

Bir zamân Mı½rî lisânından bu nu¹šu na¾m iden  

Şimdi remzini Øalâ¼î’den yine şer¼ eyledi317 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Temmet318  

Fî yevmi ehad sene 1186319 

Fî yevmi i¦neyni cemâ×iye’l-evvel sene 1214320 

                                                 
307 Buyurdular: buyurdu. İzmir, 54b; Pertev, 138b 
308 Bu kelime İzmir, 54b; Pertev, 138b; H.Mahmud1,35b; H.Mahmud3, 34a nüshalarında geçmektedir. 
309 Bu bağlaç İzmir’de yok. 
310 Bu cümle İzmir nüshasında yok. 
311 A½l: a½lı. H.Mahmud1,35b; H.Mahmud3, 34b 
312 Eyler: ile. H.Mahmud1,35b 
313 Bu bağlaç H.Mahmud1’de yok.  
314 Sadece Pertev’de var. 138b. H.Mahmud1,35b’de ise “na¾m-ı ½a¼ib-i şer¼” yazmaktadır.  
315 ªutduñ ise: ¹utduñise. H.Mahmud1,35b; H.Mahmud3, 34b 
316 Gûş-i cân: gûş u cân. Pertev, 138b 
317 İzmir de bu dörtlükten önce aşağıdaki şekilde ilk beyit farklı bir şekilde verilip daha sonra “nev£-i diğer” 
başlığıyla bu dörtlük verilmiştir. 
Ez nu¹š-ı mu½annaf: 
Bir zaman Mı½rî lisânından bu nu¹šu söyledi 
Şimdi remzini Øalâ¼îden yine şerh eyledi 
318 Pertev, 138b; İzmir 55a.H.Mahmud1,36a. Pertev nüshasında ve H.Mahmud2 nüshasında istinsah tarihi 
yoktur.  
319 Elimizdeki T.Ağa nüshasının sağ alt köşesinde bu tarih sol alt köşesinde ise diğer tarih olmak üzere iki 
tarih yazmaktadır. 

Pertev, 138b 
 

H.Mahmud3, 34b 
 

H.Mahmud1, 35b 
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¥arrerehu’l-fašīrü’l-¼ašīr el-mu£arrefu bi’l-£aczi ve’t-taš½îr es-

Seyyid Dervîş ¬âkir İsmâßîl el-ma£rûf bi-¼âfı¾i’l-Æurßân. Li-seneti seb£a 

ve £ışrîn ve mißeteyn ve elf fî evveli şehr-i Recebi’l-mücerreb.321 

 

Bir zaman Mı½rî lisânından bu nu¹šu na¾m iden 

Soñra remzini Øalâ¼î’den o tašrîr eyledi 

Añlayup tev¼id-i ½ırfı £ârif ol sa£y eyleyüp 

Şimdi de ¥âfı¾ elinden anı ta¼rîr eyledi322 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

 

NUªÆ-Ι ŞERÎF-İ ¥AŻRET-İ MΙØRÎ ŞER¥-İ ØALÂ¥Î £ABDÎ EFENDİ 

ÆUDDİSE SΙRRUHÜMÂ323 

 

İki šaşın arasında çekdi Åa¹¹-ı istivâ 

£Alleme’l-esmâßyı324 ta£lîm itdi ol Åa¹dan ƒudâ 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Æaş laf¾ı ek¦er-i isti£mâlde šavs laf¾ıyla teşbîh325 ve tem¦îl 

olduġundan326 müşebbehun-bih mevżu£unda327 müşebbeh îrâdı 

šabîlinden olur. Bir ½ıfat bir mev½ûfda isti£mâli ke¦îr oldušda ½ıfat 

mev½ûf mašåmına šåim328 olduġu gibi. Me¦elâ laf¾-ı la£l, leb laf¾ına ½ıfat 

                                                                                                                                                    
320 H.Mahmud2’de yalnız fî yevmi e¼adin sene 1186 tarihi var. Muhtemelen elimizdeki T.Ağa nüshası bu 
nüshadan istinsah edilmiştir. Bu sebeble müstensih ilk olarak bu tarihi, sonra kendi istinsah tarihini 
kaydetmiş olabilir. 
321 H.Mahmud1 nüshasının istinsah kaydıdır. 
322 İzmir nüshasının istinsah kaydında geçmektedir. İstinsah tarihi yoktur. 
323 Pertev ve H.Mahmud3’de başlık yok.  
324 Esmâßyı: esmâßi. Pertev, 139a; H.Mahmud3, 15b 
325 Teşbîh: teşebbüh. Pertev, 139a 
326 Olduġundan: olunduġundan. Pertev, 139a; H.Mahmud3, 15b 
327 mevżu£unda: vaż£ında Pertev, 139a 
328 Æåim: šåyim. H.Mahmud3, 15b 

H.Mahmud1, 1b 

İzmir, 55a 

H.Mahmud1, 36a 
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olmada isti£mâli ke¦îr olduġundan ek¦eriyyâ la£l ×ikr olunup leb murâd 

olunduġu gibi. Nitekim šavl-i şâ£irde vâki£ olmuşdur. Beyit: 

 ز لعل يا رخواهم ضد شرقي 

 بتازي وردي و قلب تصحيف

Ke×âlik bunda daÅi £aksi üzre šaş ×ikr olunup šavs murâd olunur. 

Ve329 iki šavisden murâd šavs-i vücûb ve šavs-i imkândır. Ya£nî dâßire-i 

vücûduñ ġayb-ı muţlaš ¹arafı šavs-i vücûb ve ġayb-ı iżâfî ve şehâdet-i 

mu¹laša ciheti šavs-i imkân i£tibâr olunur. Ve beyne-hümâda ¼add330-i 

fâ½ıl gibi ta½avvur-ı ×ihnî ile mutasavver olan Åa¹¹-ı istivâdan murâd; 

istivâ, istišrâr ve ġålip olmaš ma£nâsına331 istîlâ ma£nâsına ve berâber 

olmaš ve ¹oġrulmaš ve ša½d itmek ve i£tidâl ve istišåmetde isti£mâl 

olunur. Pes imdi ibtidâß-i âferînişden fet¼-i kelâm buyurdušlarına332 göre 

šasd ü i£tidâl ve istišåmet ma£nâları ta½avvur olunur ki maš½ûd olan Åa¹¹-

ı mu£tedil ve müstašīmden murâd elifdir ki, elif ile ×ât-ı e¼adiyyete işâret 

olunur. Ve elif ile ×ât-ı e¼adiyyete işâret olunması cemî£-i ¼urûf-ı 

laf¾iyye ve kitâbiyyeye elifiñ ½alâ¼iyyeti mülâ¼a¾asıyladır ki ¼urûf-ı 

laf¾333 u kitâbiyyeniñ mecmû£u elifden mütekevvinedir. Zîrâ ¼urûf-ı 

kitâbiyye Åa¹¹-ı müstašīm olan elifiñ ta£vîci ile mütekevvinedir. Ve 

¼urûf-ı laf¾iyye hevâ-i sâdeciñ meÅâric üzerine i£timâdı sebebiyle 

¼â½ıldır. Ol ecilden e¼adiyyet-i ×âta “cemî£-i ¼ašåyıšı câmi£ ¼ašīšatü’l-

¼ašåyıš” dirler. Ve “¼ażret-i cem£” ve “¼ażret-i vücûd” daÅi tesmiye 

olunur. Pes bunda Åa¹¹-ı müstašīmden ol ×âtın ma¾harı olan ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye murâd olunur. Zîrâ ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye ×âtıñ 

ta£ayyün-i evvel ile esmâß-i ¼üsnânıñ küllîsini câmi£ olduġu i£tibârîdir ki 

ism-i a£¾am andan £ibâretdir. Ol ecilden Æurßân-ı £a¾îmü’ş-şânda  َفاْسَتِقْم َآَما

                                                 
329 “ve” bağlacı mevcut nüshada yoktur. Pertev, 139a ve H.Mahmud3, 15b nüshalarında geçmektedir.  
330 Bu kelime Pertev’de yok.  
331 Bu kelime sadece Pertev’de var. 139b 
332 Pertev, 139b ‘de kelimedeki “dâl” harfi sakıt olmuş.  
333 “Ve kitâbiyyeye elifiñ ½alâ¼iyyeti mülâ¼a¾asıyladır ki ¼urûf-ı laf¾” cümleciği sadece Pertev,139b’de 
bulunmaktadır.  

Pertev, 139a 

H.Mahmud3, 15b 
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 emrince istišåmet-i ezeliyyeye isti¼kâm ile meßmûr oldular. Ve 334 ُأِمْرَت

Ι½¹ılâ¼ât-ı Øûfiyye’de istišåmet, tevbeniñ £ahdine vefâ ve ¼ükmü üzerine 

¦ebâtdan £ibâretdir. Ve ke×âlik Allåh te£âlâya teveccüh üzerine 

isti¼kâmda ve335 ¹arîš-i sünnet üzre ¦ebât ile seyr-ila’llåh üzerine 

isti¼kâmda ve hu¾û¾-ı dâreyne £adem-i iltifât üzerine isti¼kâmda ve 

mülâzemet-i ½ırâ¹-ı müstašīm üzerine isti¼kâmda isti£mâl olunur ki 

istišåmet-i fenâdan ½oñra bešåda ¼â½ıldır. Pes bu tašdirce “iki šaşın 

arasında çekdi Åa¹¹-ı istivâ” dan murâd esmâß-i ilåhiyyeniñ küllîsini câmi£ 

ism-i ×ât müstecmi£-i£ cemî£-i ½ıfâtıñ ma¾harı olan ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyyeniñ £âlem-i ceberûtda ta£ayyününden £ibâretdir ki 

tebeddül ve taġayyürden berî šuţbiyyet-i ezeliyye ile Åalîfetu’llåh olan 

oldur. Ol ecilden “£alleme’l-esmâßyı336 ta£lîm itdi ol Åa¹dan ƒudâ” deyu 

buyurdu. Ya£nî Åil£ât-ı fâÅire-i neyâbet Åilâfet-i Mu¼ammediyye šåmet-i 

isti£dâd-ı ¥ażret-i Âdem’e hediyye olmaġla ta£alluš irâdet-i ezeliyye-i 

Øamediyye buyurulduġu337 sürûşân-ı ar²în ve emlâk-ı semâvât-ı berîne 

i£lâm żımnında 338 ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة šavl-i şerîfi yâÅûd mefhûm-ı 

münîfi sâmi£339-i emlâke ilšå ve ilhâm olundušda  َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها

 mefhûmuyla żımnen ref£-i livâß-i 340 َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلك

nizâ£ itmeleriyle seyf-i šåţı£ ِّي َأْعَلُم َما َلا َتْعَلُموَنِإن  341 ile ser-rişte-i nizâ£ları 

fa½l ü indifâ£larından ½oñra anları ilzâm vechiyle isti£dâd-ı Âdem’i beyân 

ve ¼ašīšat-i merâtib-i vücûdu ta£lîm ve îšån emrinde َوَعلََّم َءاَدَم اْلَأْسَماَء ُآلََّها 
342 ile terfî£-i şân eyledi. Ya£nî ¼ašīšat-i şems-i rû¼-ı Mu¼ammediyyeden 

berš-i ¼âţıf gibi bir nûr-ı câmi£-i mu£teber cemî£-i esmâß-i ƒudâ ta¼t u 

terbiyyesinde olan ervâ¼-ı berâyâya żiyâ-güster olmaġın, Me¦nevî:  

                                                 
334 Hûd, 11/112. “…emrolunduğun gibi dosdoğru ol! ...” 
335 Pertev, 140a; H.Mahmud3, 16a 
336 Esmâßyı: esmâßi. Pertev, 140a; H.Mahmud3, 16a 
337 Buyurulduġu: buyurulduġunu. Pertev, 140a; H.Mahmud3, 16a 
338 el-Bakara, 2/30. “…ben yeryüzünde bir halife yaratacağım…” 
339 Sâmi£: mesâmi£. Pertev, 140a; H.Mahmud3, 16a 
340 el-Bakara, 2/30. “...bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada 
kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? ...” 
341 el-Bakara, 2/30. “…sizin bilemeyeceğinizi her halde ben bilirim.” 
342 el-Bakara, 2/31. “Allah, Âdem’e bütün isimleri öğretti…” 

Pertev,139b 
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 آن سنا برقى آه بر ارواح تافت

يافتتا آه آدم معرفت ز آن نور   

Mušteżâsınca cemî£-i ervâ¼ ma¾har oldušları esmâß343-i ¥ażret-i 

Âdem’iñ isti£dâd-ı ma¾hariyyetini kendüye teyaššun itdirüp melâßikeye 

rütbe-i isti£dâd-ı ma£rifetlerini beyân içün  ِبَأْسَماِء َهُؤَلاِء ِإْن ُآْنُتْم َصاِدِقيَنَأْنِبُئوِني  
344 mażmûnu ile cemî£-i ervâ¼-ı müşârun ileyhim esmâları istinbâß 

olundušda 345 ُسْبَحاَنَك َلا ِعْلَم َلَنا ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم mefhûmu ile ser-i 

hevâ-dârları resîde-i Åâk-i i£ti×âr olmaġın ¥ażret-i Âdem’iñ mertebe-i 

Åilâfete liyâšat ve isti£dâdını î×ân ve melâßikeyi ilzâm ve i×£ân içün  َياآَدُم

َواْلَأْرِض َوَأْعَلُم َما اِت َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّا َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّمَو

 kelâm-ı mu£ciz-ni¾âmıyla emlâki iskât ve if¼âm 346 ُتْبُدوَن َوَما ُآْنُتْم َتْكُتُموَن

eyledi. Ve’l-¼â½ıl šavs-i vücûb ve imkân beyninde ¼add-i fa½ıl ya£nî 

vücûd ile £adem beyninde vâsı¹a347 ve ¼udû¦ ile šadem ta£allušuna 

râbı¹a348 olan ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye vâsı¹asıyla Cenâb-ı ƒudâ-vend-i 

£a¾îm esmânıñ küllîsini ¥ażret-i Âdem’e ta£lîm buyurdu, dimek olur ki  ن

-mażmûn-ı ¼ašīšat-mašrûnu buña delîl ve reh 349 َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن

nümûndur. Ol ecilden ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeye “šalem-i a£lâ” ıţlâš 

olundu. Pes bu beyt-i dil-ârâ bir remz-i £ibret-nümâya îmâ eyler ki âdem-i 

ma£nâ olan ber-vech-i ma¾hariyyet imhâ350-i ilâhiyyeniñ küllîsini câmi£ 

ola ki 351  ان اهللا خلق ادم علي صورته اي علي صفاته bu cem£iyyet-i esmâya 

ma¾hariyyetden kinâyetdir. Ya£nî ¥ašš’ıñ mutta½ıf olduġu ½ıfât-ı 

¦ubûtiyyesi üzre Åalš eyledi352. Zîrâ ¼ayât ve £ilim ve irâdet ve šudret353 

                                                 
343 Esmâß: esmâßya. Pertev, 140b; H.Mahmud3, 16a 
344 el-Bakara, 2/31. “…eğer siz sözünüzde sâdık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin.” 
345 el-Bakara, 2/32. “…Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bir 
bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin.”  
346 el-Bakara, 2/33. “(Bunun üzerine) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat (didi). Âdem onların 
isimlerini onlara anlatınca: Ben size, muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri (oradaki sırları) bilirim. 
Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı bilirim, dememiş miydim? didi” 
347 Vâsı¹a: vâsı¹. Pertev, 141a 
348 Râbı¹a: râbı¹. Pertev, 141a 
349 el-Kalem, 68/1. “Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun.” 
350 İmhâ:esmâß: Pertev, 141a 
351 “Allåh Âdem’i kendi sûreti yani sıfatları üzere yarattı.” Hadis Buharî’de, “Åalaša’llåhu Âdeme £alâ 
½ûretihi” şeklinde geçmektedir. bk. Buharî, İstißzan,1. 
352 Bu kelime Pertev’de yok.  

H.Mahmud1,2a 

H.Mahmud3,16a 
 
H.Mahmud1,2b 

Pertev, 140b 

H.Mahmud1,3a 

Pertev, 141a 
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ve semi£ ve ba½ar ve kelâm ½ıfatlarıyla mutta½ıf olduġu ¾âhir ve 

hüveydâdır. Ve Ι½¹ılâ¼ât354-ı Øûfiyye’de ½ûret-i ¼aš, Mu¼ammed 

Mu½¹afâ355 ½allâ’llåhu £aleyhi vesellemden £ibâretdir. ¥ašīšat-i e¼adiyyet 

ve vâ¼idiyyeti ta¼aššušundan356 ötürü ki andan ½âd ile ta£bîr olunur. 

Nitekim İbn-i £Abbâs raŠıya’llåhu £anhümâdan ma£nâ-i ½âd sußâl 

olundušda Efendimize telvî¼ ve işâret vechiyle “½âd Mekke’de bir 

cebeldir ki £arş-ı Ra¼mân’ıñ üzerindedir”357 didi. Bu vech üzre Âdem’i 

aÅlâš ve ev½âf-ı Mu¼ammediyye üzre Åalš eyledi, dimek olur. DaÅi 

dâßire-i vücûd-ı šavseyn ve vücûb-ı imkân ile mu¹laš ve ma¼dûd olmaġın 

¾uhûr ve bu¹ûn i£tibâr ile358 šavs-i vücûbdan šavs-i imkâna tenezzül iden 

ibn-i âdeme gerekdir ki bu £âlem-i imkâna ne içün geldiğin te×ekkür ve 

mebdeß ve me£âdın tefekkür idüp seyr ü şühûdu £ilme’l-yašīn ve £ayne’l-

yašīn ve ¼ašša’l-yašīn ile ša¹£-ı dâßire-i vücûd359 ta¼aššušuyla360 evveli 

£ayn-ı âÅir ve âÅiri £ayn-ı evvel olup  َأَلْم َتَر ِإَلى َربَِّك َآْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاء َلَجَعَلُه

 irâdet ve işâreti emrince ¾ıll-ı vücûd-ı kevnîye idâre-i na¾ar-ı 361 َساِآًنا

tedšīš idüp ِسيًراُثمَّ َقَبْضَناُه ِإَلْيَنا َقْبًضا َي   fe¼vâsınca ¾ıll-ı 362 ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدِليًلا 

vücûd-ı imkân, şems-i vucûd-ı vâcibde tedrîcle ma¼v u müntašı²363 

olaraš ¼add-i istivâya irişdikde ¾ıll-ı vücûd-ı imkân bi’l-külliyye nûr-ı 

şems-i vücûd-ı vâcibe mübeddel olduġu istivâ-yı şems ve iżmi¼lâl-i 

¾ılâlden istidlâl ile ma¼sûsâtdan ma£šūlâta intišål idüp bir mürşid-i 

½â¼ib-¼âliñ dâmen-i kerâmet-i iştimâline teşebbü¦ ile sâlik ¹arîš-i i£tidâl 

                                                                                                                                                    
353 Bu sıfat,  Pertev, 141a; H.Mahmud3, 16b nüshalarında geçmektedir.  
354 Ι½¹ılâ¼ât: ı½¹ılâ¼. Pertev, 141a; H.Mahmud3, 16b 
355 Mu½¹afâ kelimesi yalnız Pertev,141a’da var.  
356 Ta¼aššušundan: ta¼šīšinden. Pertev, 141a. ta¼aššušundan: H.Mahmud3, 16b ‘de sondaki “nun” sakıt 
olmuş. 
357 £Arş-ı Rahmân’ıñ üzerindedir: £arş-ı Rahmân anıñ üzerindedir. Pertev, 141b 
358 İ£tibâr ile: i£tibâriyle. H.Mahmud3, 16b 
359 Vücûd kelimesi bu nüshada yok. Pertev, 141b; H.Mahmud3, 16b 
360 Ta¼aššušuyla: ta¼šīšiyle. Pertev, 141b 
361 el-Furkan, 25/45. “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz 
kılardı…” 
362 el-Furkan, 25/45 -46. “…Sonra biz güneşi ona delil kıldık. Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş yavaş 
kendimize çektik (kısalttık).” 
363 Müntašı² kelimesinde bu nüshada Šad harfi yerine ½ad harfi kullanılmış 
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ola ki £inâyet-i ½âbıša-i ½amedâniyye364 ve i£ânet-i mâye-i 

Mu¼ammediyye ile mušteżâ-yı terbiye-i pîr-i ½âhib-tedbîr üzere ¾ılâl-i 

şems-i ¼ašīšat olan vücûdât-ı mevhûme tedrîcle nûr-ı şems-i ¼ašīšate 

mübeddel olaraš mi£râc-ı ma£nevî-i rû¼ânîyi ta¼aššuš ile esfel-i 

tabî£atden bâlâ-yı semâ-i šalbe i£tilâ ve ma¼rem-i râz-ı 365 َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى 

olup ¼add-i istivâya irişe ki اَدَم اْلَأْسَماَء ُآلََّها َ  sırrına ma¼rem ve 366  َوَعلََّم

¼ašīšat üzre ibn-i âdem ola.  

Na¾m li-şâri¼ihî: 

Çünki âdem-zâdesin bil âdem-i ma£nâ nedir 

Âdemîsiñ añla sırr-ı £alleme’l-esmâ nedir 

 

Ma¾har-ı esmâ-i ¼üsnâdır çü £âlem ser-te-ser 

İsm-i a£¾am ma¾harı olan dil ü dânâ nedir 

 

Gel £urûc eyle sivâdan añla mi£râc-ı dili 

Æåbe šavseyne irüp bil sırr-ı ev ednâ nedir 

 

Æalbi ta¹hîr it sivâdan šåbil-i ilhâm ola 

Bilesin ¼ašša’l-yašīnde remz-i mâ-evhâ nedir 

 

Teşne-leb vâdî-i firšatde gezersin sû-be-sû 

Æaţre-i tende telâ¹um eyleyen deryâ nedir 

 

Mürşidiñ ayaġına düş, çek dü-£âlemden367 eli 

Bildire £ummân-ı dilde dürr-i bî-hem-tâ nedir 

 

Şöyle mest itsün ¡alâ¼î câm-ı £aşšı cânı kim 

                                                 
364 Øamedâniyye: ½amediyye. Pertev, 141b; H.Mahmud3, 17a 
365 en-Necm, 53/9. “O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.” 
366 el-Bakara, 2/31. “Allah, Âdem’e bütün isimleri öğretti…” 
367 £âlemden: £âlemde. Pertev, 142a 

H.Mahmud1,3b 

H.Mahmud1, 4a 

H.Mahmud3, 17a 

H.Mahmud3,16b 

Pertev, 141b 
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Ni£met-i £ušbâya Åâˇhiş šalmasun dünyâ nedir 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

YâÅûd iki šaşdan murâd £arabîde mürâdifi olan ¼âcibeyndir ki 

¼âcibeynden iştirâk ¹arîšince mâni£ayn ma£nâsına intišål ile ½ıfât-ı 

mütešåbileden celâl ve cemâl ola. Zîrâ celâl ve cemâl mušteżâ-yı şüßûn 

ve müsted£â-yı ¾uhûr ve bu¹ûn ile birbirine mütešåbil olup birbirleriniñ 

ġalebe-i a¼kâmlarını mâni£ ve mušteżâ-yı â¦ârlarınıñ isti¼kâmlarını 

dâfi£dir. Zîrâ ½ıfâtdan celâl, ša¼r u ġażâba müte£allıš olan ½ıfâtdır. Ve 

cemâl rıżâ ve lu¹fa müte£allıš olan ½ıfâtdır. Ve beyne-hümâda olan Åa¹¹-ı 

istivâ ¬ü’l-celâli ve’l-ikrâm’ıñ ma¾har-ı tâmmı olan ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyyedir ki ber-vech-i ekmeliyyet-i ×ât-ı ¥ašš’ıñ ½ıfât-ı celâl 

ve cemâline ma¾har ve esmâß-i ilâhiyyeniñ küllîsine ma½dardır.  َفِإَذا َسوَّْيُتُه

-Åaber-i mu£ciz-e¦erince rû¼-ı menfûÅ-ı i¾âfî ma¾har 368 َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي

ı celâl ve cemâl olan feyż-i Mu¼ammedî-i ½âfî olmaġla ¼ażret-i Âdem 

feyż-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeye ma¾hariyyet ile  حمرت طينة ادم بيدي

 mušteżâsınca ma¾har-ı celâl ve cemâl oldu ki yedeynden  369 اربعين صباحًا

murâd ½ıfat-ı celâl ve cemâldir. Ve ½abâ¼dan murâd celâl ve cemâliñ 

beynidir. Zîrâ gece celâl ve gündüz cemâlden kinâye olıcaš, ½abâ¼ vašti 

gece ile gündüz beyninde olmuş olur. Nitekim ma¾har-ı celâl-i ½ırf olan 

şey¹ân Âdem’e secdeden imtinâ£ eyledikde370  ََّما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَدي

 Åiţâbıyla muÅâtab olduġu ¥ażret-i Âdem 371 َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُآنَت ِمَن اْلَعاِليَن

£aleyhi’s-selâm celâl ve cemâli câmi£ olduġunu372 mübeyyindir. Ve 

esmânıñ küllîsiniñ merci£i ½ıfat-ı celâl ve cemâl olduġu cihetden ¥ażret-i 

Âdem vâsı¹a-i feyż-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye ile esmânıñ küllîsini 

müte£allim oldu. Ya£nî esmânıñ küllîsine ma¾har-ı tâm oldu. Ol ecilden 

                                                 
368 Sâd, 38/72. “Onu tamamlayıp, içine ruhumdan üfürdüğüm zaman…” 
369 “Adem’in hamurunu kırk sabah elimde yoğurdum.” Râmuz el-Ehadis Ι, 88’de “Allah Ademin hamurunu 
kırk gün kırk gecede yoğurdu.Aldı ikiye kesti sağ tarafa iyiler sol tarafa habisler ayrıldı. Sonra tekrar 
yoğurdu. Onun içindir ki kötülerden iyiler iyilerden kötüler çıkabilir.” Şeklinde geçmektedir.  
370 Eyledikde: eylediğinde. Pertev, 142b 
371 Sâd, 38/75. “…iki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa 
yücelerden misin? ...” 
372 Olduġunu: olduġu. Pertev, 142b 

H.Mahmud1, 4b 

H.Mahmud1,5a 

Pertev, 142a 
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esmânıñ küllîsini bilmek müstelzim-i Åilâfet oldu. Zîrâ ¼ašåyıš-ı 

kevniyyeden her bir ¼ašīšat mümidd ü mürebbîsi olan esmâß-i 

ilâhiyyeden373 bir ismiñ yâÅûd daÅi ziyâdesiniñ ta¼t u terbiyesindedir ki 

anıñ ma¾harıdır. Pes ¥ażret-i Âdem esmânıñ küllîsine ma¾har olmasa 

vâ½ı¹a-i feyż-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye ile feyż-i ašdesden istifâża ve 

esmâī-i ilâhiyyeniñ ta¼tında olan her bir ¼ašīšate ifâżaya šådir olamayup 

rütbe-i Åilâfetden sâšı¹ olurdu. Zîrâ Åalîfe olan müstaÅlefün fîhde 

ra£iyyeti menzilesinde olanlara bi-eyyi-¼âl rû¼ânî ifâża ve imdâda 

mu¼tâcdır. Ol ecilden melâßike Âdem’e secdeye374 iţâ£at ve inšıyâd ile 

meßmûr oldular ki ب المؤمن عرش اهللاقل  375 bu cem£iyyet-i esmâya na¾aran 

mertebe-i ilâhiyyeye ma¾hariyyetinden £ibâretdir. الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى 
376 mertebe-i Ra¼mâniyyeye ma¾hariyyetinden kinâyet olduġu gibi ki 

cism-i küllîden £ibâret olan £arş-ı müstevâ-yı Ra¼mân ya£nî ma¼all-i 

tecellî-i ism-i377 Ra¼mân olduġu gibi šalb-i müßmin daÅi müstavâyu’llåh 

ya£nî ma¼all378-i tecellî-i ismi’llâh olur. Zîrâ mertebe-i Ra¼mâniyye 

merâtib-i külliyâtı câmi£dir. Mertebe-i ilâhiyye ise merâtib-i379 külliyât380 

ve cüzßiyyâtı câmi£dir. Bu cem£iyyete i£tibâren ¥ażret-i Æurßân’da  ُقِل

َلُه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنىاْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيًّا َما َتْدُعوا َف  381 vârid oldu. Bunda sußâl 

vârid olur ki šalb-i Âdem ma¾har-ı ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye olduġu 

cihetden £arşu’llåh olup ve külliyât ve cüzßiyyâtıñ bi’l-vâsı¹a müfî²i 

olmaš ištiżâ ider. ¥âlbuki £arş u kürsî vesâßir eflâk ve £âlem-i £anâ½ır ve 

emlâkiñ vücûdu Âdem’iñ vücûdundan mušaddemdir. Pes anlara ifâża ne 

vechile ta½avvur olunur cevâb virilür ki  اول ما خلق اهللا روحي و اول ما خلق اهللا

ال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له عزتي و جاللي ما القلم و اول ما خلق اهللا العقل فق
                                                 
373 İlâhiyyeden: ilâhîden. Pertev, 143a 
374 Secdeye: secde. Pertev, 143a 
375 Müßminin kalbi Allah’ın arşıdır.  
376 Tâhâ, 20/5. “Rahman arşı istiva etmiştir.” 
377 “İsm” kelimesi Pertev, 143a; H.Mahmud3, 17b nüshalarında geçmektedir.  
378 Bu kelime Pertev’de yok.  
379 Merâtib: mertebe. Pertev, 143a 
380 Külliyât: külliyâtı. Pertev, 143a 
381 el-İsrâ, 17/110. “De ki: İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel 
isimler O!na hastır.” 

H.Mahmud1, 5b 

Pertev, 142b 

Pertev, 143a 

H.Mahmud3, 17b 
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-kelâm-ı ¼ašīšat  382خلقت خلقًا اآرم علي منك آخذ و بك اعطي و بك اصيب و بك اعقب

encâmı i£tibârât383-ı müte£addide ile ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeniñ ta£rîfi 

idiği erbâb-ı ¼ašīšat £indinde müttefišun £aleyhdir. Pes ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye384 cevheriyyeti i£tibâriyle nefs-i vâhide ve nûrâniyyeti 

i£tibâriyle ve ma¼all-i nušūş-ı £ulûm-ı ilâhiyye ve müdrik-i esrâr-ı nâ-

mütenâhiyye oldu³u i£tibâriyle “ašl-ı evvel” tesmiye olunup anlarıñ 

ma¼all-i taf½îline “nefs-i külliyye” ve “ašl-ı kül” tesmiye olundu. Ve 

nefs-i külliyye ve ašl-ı kül pertevinden daÅi vâsı¹a-i ¹abî£at-ı külliyye ile 

cism-i küllîden £ibâret olan £arş vücûda gelüp ma¾hariyyeti i£tibâriyle 

anda nefs-i ¦âniyye ve ašl-ı ¦ânî mevcûd oldu. Bu üslûb üzere £ale’t-

tertîb eflâk385-ı tis£a ve nüfûs ve £ušūl-ı £aşere vücûda geldikden ½oñra 

ı½¹ılâ¼da £ašlen386 fa££âl ta£bîr olunan £ašl-ı £âşir ki £ašl-ı felek-i 

šamerdir. Ve vâhibü’½-½uver ta£bîr olunan nefs-i £âşire ki nefs-i felek-i 

šamerdir. Anlarıñ pertevinden müfredât-ı besâyi¹-i £anâ½ır vücûda geldi. 

Teß¦îr-i kevâkib ve teße¦¦ür387-i £anâ½ırdan nâşî imtizâc-ı e²dâd ile terkîb-

i mizâc-ı isti£dâdı ¼u½ûlünden vücûd-ı mevâlid-i ¦elâ¦eyi mušte²â 

me£âdin ve nebât ve ¼ayvân ile insânıñ vücûdu derece-i imkâna irişdi. 

Pes £ašl-ı evvelden ½ûret-i nev£iyyede ¾uhûr eyliyen şaÅ½-ı evvel ¥a²ret-i 

Âdem ne nefs-i külliyyeden ½ûret-i nev£iyyede ¾uhûr eyleyen şaÅ½-ı evvel 

¥avvâ olup ikisiniñ izdivâcından ×ürriyyâtı vücûda geldi. Pes Âdem’de 

£ašl u nefs cüzßiyyetin mevcûd olma³la imtizâc ve itti¼âdından šalb-i 

tevellüd idüp ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeye388 ma¾hariyyet-i isti£dâdî 

¼u½ûlünden ifâ²a-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye ile esmâß-i ilâhiyyeniñ 

küllîsine ma¾har olup nâßib-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye oldu. Ve 

Âdem’iñ vücûdundan mušaddem eflâk ve emlâk  ve eşyâya ifâ²â 
                                                 
382 Aclunî, Ι, 263’de geçmektedir. kalemle ilgili kısım için merfu denilirken, akılla ilgili kısım içinse ittifakla 
mevzudur denilmektedir.  
383 Pertev, 143b’de kelimenin sonundaki “te” harfi sakıt olmuş. 
384 Mu¼ammediyye: Mu¼ammediyyeye. Pertev, 143b; H.Mahmud3, 18a 
385 Pertev, 144a’da kelimenin sonundaki “šaf” harfi sakıt olmuş. 
386 £Ašlen: £ašl. Pertev, 144a 
387 Teße¦¦ür: teß¦îr. Pertev, 144a 
388 Mu¼ammediyyeye: Mu¼ammediyye. Pertev, 144a 

H.Mahmud1,6a 

Pertev, 143b 

H.Mahmud3,18a 
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merâtib-i külliyye vâsı¹asıyla yine ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeden oldu³u 

¾âhirdir. Ve Âdem’iñ vücûdundan soñra ilâ intihâßi’d-deverân ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyyeniñ ifâ²ası her zamânda vâ¼iden ba£de vâhid bir insân-ı 

kâmil vâsı¹asıyla oldu³u £inde’l-mu¼aššıšīn müttefišun-£aleyhdir. Ya£nî 

×ât-ı Bârî’niñ her anda ½ıfat-ı celâl389 ve cemâli yüzünden tecellîsi âyîne-i 

¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeye £aks idüp andan ³av¦-ı a£¾am ta£bîr olunan 

insân-ı kâmiliñ âyîne-i šalbine mün£akis olup mušte²â-yı celâl ve cemâl 

üzere ol kâmiliñ šalbi müte¼arrik olma³la bir mušte²â-yı ma¾hariyyet-i 

£arşda daÅi anıñ ¼areket-i šalbine muvâfıš cünbüş ¼â½ıl olup sâßir eflâk 

daÅi ¼areket-i va²£iyye-i ¹ab£iyyesi üzere anlarıñ cünbüşüne ¹âbi£ olma³la 

teşekkülât-ı fülkiyyeden her şekle münâsip mizâc-ı Åâ½ mi¦âlî-i ¹ab£î ¼â½ıl 

olup vâ½ı¹a-i terkîb-i £anâ½ır ile merâtib-i nüfûs mevâlîd-i ¦elâ¦eye irişür. 

Ve murâdu’llåh her ne ise me¾âhir mevâlîd-i ¦elâ¦eden vücûda gelir. 

Bunda daÅi bir i£tirâ² vâki£ olursa ki390 kelâm-ı ehl-i ¼ašīšati kelâm-ı ehl-

i ¼ikmetle şer¼ eylemek mušte²a-yı ¼ašīšat midir? ¥âlbuki ¼ukemânıñ 

kelâmından ša¹£-ı na¾ar mütekellimîniñ kelâmına daÅi erbâb-ı ¼ašīšat 

ba£²ı mesßele ¼ašīšatinde391 muÅalefet ider. Cevâb virülür ki 

mütekellimîniñ kelâmı delâßil-i £ašliyye ve našliyyeye teşebbü¦ ve 

e¦erden müße¦¦ire na¾ar ve istidlâl ile tev¼îd-i â¦ârda tev¼îd-i e¼adî-i 

laf¾îyi £ilme’l-yašīn ile i¦bât içün šīl u šåldir ki ³åyeti £ašåyid-i ehl-i 

sünneti £ašåyid-i ehl-i bid£at ve Šalâletden temyîz ve mu¼âfa¾adır. Eğerçi 

ehl-i ¼ašīšat daÅi ehl-i sünnetden olma³la £ašåyidleri ehl-i kelâmıñ 

£ašåyidine muvâfıšdır. Lâkin ehl-i ¼ašīšatiñ tev¼îd-i ×âtda tev¼îd-i 

ferdânî-i ¼ašīšīsi392 delîl ve bürhân ile olmayup ¼ašša’l-yašīnde ¼âl 

yönünden keşf ü £ıyân ile oldu³undan her yerde ¼âl šåle muvâfıš 

olmama³la ba£²ı ta£rîflerinde muÅâlif-i393 laf¾î gibi görünür. Ve 

                                                 
389 Celâl: celâli. Pertev, 144b 
390 Bu bağlaç Pertev’de yok.  
391 ¥ašīšatinde: ¼ašīšatde. Pertev, 144b 
392 ¥ašīšisi: ¼ašīšatisi. Pertev, 145a 
393 MuÅâlif: muÅâlefet. Pertev, 145a 

Pertev, 144a 
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mütekellimîne £adem-i i£tibârları šīl u šål ile ba¼¦ ü cidâllerinden394 

ötürüdür ki šål ile ¼âle yol bulmaš mu¼âldir. Ol ecilden İmâm FaÅr-ı râzî 

ra¼metu’llåh395 šīl u šål ve ba¼¦ u cidâl ile resîde-i mertebe-i ¼âl olmaš 

ba£îdü’l-i¼timâl oldu³unu müş£ir bu šı¹£a-i lâtîfeleriyle i£ti×âr eyler. 

Nazm 

 نهاية اقدام العقول عقال
 و اآثر سعي العالمين ضالل
 فلم تستفيد من بحثنا طول عمرنا
 سوي ان جمعنا فيه قيل قال
Æaldı ki £ilm-i ¼ikmet cerbeze ile belâhetiñ beyninde mutavassı¹a396 

olan heyßete šuvvet-i £ašlıyye-i £aliyyeden397 £ibâret olma³la şer£-i şerîfe 

muÅâlif olmayan šavilleri red olunmaš išti²â eylemez. ƒu½û½en Cenâb-ı 

Bârîniñ 399 َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا ,398 ُيَدبُِّر اْلَأْمَر ِمَن السََّماء ِإَلى اْلَأْرِض  mefhûmları vesâyi¹ 

ile tedbîrât-ı ilâhiyyeyi müş£ir olma³la taf½îl-i me×kûr bu icmâliñ 

ta¼tında münderic olup kitâba muÅâlif olmuş400 olur. Ve’l-¼â½ıl bu vech-i 

vecîhde daÅi bir tenbîh-i nebîh401 vardır ki, sâlik-i mesâlik renc ü £anâ ve 

zehr u mehâlik-i künc ü fenâ olan £abd-ı bî-nevâ beyne’l-Åavfı ve’r-recâ 

Cenâb-ı Kâfîyyi’l-mühimmâta ilticâ ile ta¼½îl-i fey²-i mevrûs-peder içün 

bir rehber-i kâmil ve mükemmil ve mu£teber delâletiyle mašåm-ı nefsden 

seyr u sefer ve me¾âhir-i a³yârdan izâle-i ta£aşşuš iderek mašåm-ı šalbde 

ufš-ı mübeyyine güzer idüp andan sefer-i ¦ânîye neh²at u hareket ve ufš-

ı a£lâya £azîmet ve andan sefer-i ¦âli¦e şedd-i nı¹âš-ı himmet ve resîde-i 

mašåm-ı šåbe šavseyne be×l-i miknet eyleye ki, šåbe šavseyn beyne’l-

esmâß tešåbül i£tibâriyle mašåm-ı šurb-ı esmâßîden402 £ibâretdir ki 

                                                 
394 Cidâllerinden: cidâlden. Pertev, 145a 
395 Ra¼metu’llåh: ru¼imehû. Pertev, 145a 
396 mutavassı¹a: mutavassı¹. Pertev, 145a 
397 Aliyyeden: £ilmiyye. Pertev, 145a 
398 es-Secde, 32/5. “ Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir…” 
399 Fe’l-müdebirat: ayetin doğsuru böyle olduğu halde metinde ve’l-müdebbirat şeklinde geçmektedir. en-
Nâziât, 79/5. “İş düzenleyenlere andolsun.” 
400 Olmuş: olmamış. Pertev, 145b 
401 “nebîh” kelimesi mevcut nüshada yoktur. bkz. Pertev, 145b 
402 Esmâßîden: esmândan. Pertev, 145b 

H.Mahmud1, 6b 

Pertev, 145a 
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“dâßire-i vücûd” tesmiye olunur. Ve beyne’l-esmâß tešåbül i£tibârı403 

ibdâß ve i£âde ve nüzûl ve £urûc ve fâ£iliyyet ve šabiliyyet misillüdür ki 

bešå-i temyîz ve i¦neyniyyet ile itti¼âd-ı ¥ašdan £ibâretdir ki itti½âl ta£bîr 

olunur. Bundan a£lâ mašåm olmaz. Meğer mašåm-ı ev-ednâ ola ki, 

e¼adiyyet-i £ayn-ı cem£-i ×âtîden £ibâretdir. Bu mašåmda404 rüsûmuñ 

küllîsiniñ fenâ-yı ma¼²ı ve ¹ams-ı küllî sebebiyle temeyyüz ve 

i¦neyniyyet i£tibârı mürtefi£ olur. Kemâ šåle te£âlâ:405 َوَلَقْد َرآُه ِباْلُأُفِق اْلُمِبيِن , 

ve šåle te£âlâ:   َفَكاَن َقاَب  ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى َوُهَو ِباْلُأُفِق اْلَأْعَلى ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى

 Ve Ιs¹ılâ¼ât-ı Øûfiyye’de tedânî mušarrebîniñ mi£râcından 406 َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى

kinâyetdir. Ve bu mi£râc anlarıñ £indinde £abdiñ £âlem-i £ulvîye seyrinden 

£ibâretdir ki bu mi£râc daÅi £alâ ¼asebi’l-isti£dâd yâ rû¼ ile yâÅûd cism-i 

müktesib ile olur. Ba£²ı evliyâu’llåhda407 oldu³u gibi. YâÅûd nefs-i 

beden ile olur; ¥a²ret-i faÅr-ı kâinât £aleyhî efŠalu’½-½alâvât Efendimize 

oldu³u gibi. Ve tedellâ mušarrebîniñ üns ü ma¼vdan ifâšat ve ½a¼va 

nüzûluna ı¹lâš olunur. Ve ke×âlik ¥ašš’ıñ tedânî £indinde £abda nüzûlüne 

daÅi ı¹lâš olunur. Ve bu mašåmda408 daÅi seyr bi’llâhi £ani’llâh ile sefer-i 

râbi£a misâfir ve merâyâ-yı ke¦ret-i me¾âhirde ¾âhir olan cemâl-i sırr-ı 

va¼dete nâ¾ır olup cem£-i cemî£-i esmâß ile ¼âiz409 rütbe-i šu½vâ ola ki 

mertebe-i tekmîl ve irşâd bu mašåm-ı a£lâ ve esnâdan £ibâretdir. Bu 

mašåmıñ ½âhibi olan merd-i âgâh bi’l-isti¼šåš Åalîfetu’llåh olup Åalšı 

¥ašš’a da£vete meßmûr olur. Bu beytiñ muÅta½arca şer¼i budur ki 

mübtedîye na½î¼at-ı ½âfî ve mutavassı¹a410 bâi¦-i şevš-i kâfî ve müntehîye 

ta£bîrât ve işârâtı mûcib411 ×evš-ı vâfî olur.  

                                                 
403 i£tibârı: i£tibârıyla 
404 Mašåmda: mašåmıñ. Pertev, 145b 
405 et-Tekvîr, 81/23. “Andolsun ki onu (Cebrâil’i) apaçık ufukta görmüştür.” 
406 en-Necm, 53/5 -9. “Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrâil) öğretti. Sonra en yüksek 
ufukta iken asıl şekliyle doğruldu. Sonra (Muhammed’e) yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası 
kadar, hatta daha da yakın oldu.” 
407 evliyâu’llåhda: evliyâu’llåha Pertev, 146a 
408 Mašåmda: mašåmdan. Pertev, 146a 
409 Hâiz: câiz, Pertev, 146a 
410 mutavassı¹a: mutavassı¹, Pertev, 146b 
411 Mûcib: mûcîbe, Pertev, 146b 
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¬ât-ı £ilme Mu½¹afâ esmâya Âdem’dir emîn  

İkisinden ¾âhir olmuşdur £ulûm-ı enbiyâß 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Pes “×ât” şol mâhiyyetden £ibâretdir ki šåim bi-nefsihî ola. Ve  ×ât 

ve ¼ašīšat ve hüviyyet ve mâhiyyet elfâ¾-ı mütešåribetü’l-ma£nâ,  

mütte¼idetün li-mâ-½adašdır. Ve ism ü ½ıfat ×âtın ma£âlidir.412 Ve 

müttefešun-£aleyhdir ki, beşerde bir isti£dâd Åalš olunmadı ki ×ât-ı 

¥ašš’ıñ künhünü ve ¼ašīšatini idrâk eyleye. Belki erbâb-ı ¼ašīšatiñ 

ek¦eri anıñ üzerinedir ki evvelâ; ef£âlu’llåh idrâk oluna, andan soñra bi-

¼asebi’l-isti£dâd ½ıfât ve ×âtı idrâk oluna. Andan soñra ¼ayret-ender-

¼ayretdir ki, bu dediğimiz sâlikîniñ ¹arîšidir. Ve ta¼šīši budur ki, künh-i 

×ât idrâk olunmadı³ı gibi ef£âl ve esmâß ve ½ıfât daÅi künhü ile idrâk 

olunmaz. Ammâ efrâd-ı mümkinâtıñ ¼ašåyıšı ve mâhiyyât ve ×evât ve 

hüviyyâtı künhüyle idrâkinde iÅtilâf olunmuş. Ba£²ıları müte£assir ve 

ba£²ıları müte£a××irdir dimiş ve ½ûfiyye £indinde müttefešun-£aleyhdir ki 

Allåh Te£âlâ’nıñ ½ıfât-ı šadîmesi vardır ki ¼ašīšat üzere anıñla 

mev½ûfdur. ¥âlbuki, kitâb ve sünnetde vâriddir. Pes Allåh Te£âlâ’ya 

lâyıš olan vech üzre ol ½ıfâta îmân getürmek vâcibdir. ¥âlbuki her ¹âife 

belki efrâd-ı nâsdan her biri mebla³-ı £ilm ü müntehâ-yı isti£dâdına göre 

½ıfât-ı bârîde tekellüm eyledi. Pes eşâ£ire ×âhib oldu ki Allåh Te£âlâ’nıñ 

½ıfat-ı mevcûde-i šadîmesi vardır ki ×ât üzerine zâiddir. Ya£nî £ilm ile 

£âlimdir ve šudret ile šådirdir ve irâdet ile mürîddir. Ve413 sâßir ½ıfât daÅi 

bu šıyâs üzredir. Ve dirler ki, ½ıfât ×âtıñ £aynı değil, ³ayrı daÅi değildir. 

Ve ½ıfât ×ât üzerine zâßid olmaš i£tibârı ½ıfât414 ta½avvur olunmašsızın 

                                                 
412 Ma£âlidir: ma£âlimidir. Pertev, 146b 
413 “Ve” bağlacı mevcut nüshada yoktur.bkz. Pertev, 147a 
414 “Øıfat” kelimesi nüshada yoktur.bkz. Pertev, 147a 

H.Mahmud1, 7a 

H.Mahmud1, 7b 

H.Mahmud1, 8a 

Pertev, 146a 

Pertev, 146b 
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×ihinde ×ât mülâ¼a¾a oldu³undan415 ötürüdür. YoÅsa ¼ašīšatde ½ıfât ×ât 

üzerine bir emr-i zâßid olup ×ât anıñla mürekkeb olmaš ta½avvuruyla 

değil, تعال اهللا عن ذالك علوًا آبيرا ve ¼ükemâ ve Mu£tezile ×âhib oldu ki, ½ıfât 

×âtıñ £aynıdır. Ya£nî ×âtıyla £âlimdir ve ×âtıyla šådirdir ve ×âtıyla 

mürîddir ki, ½ıfât ¼ašīšatde müttehide ve mefhûm ve i£tibar ile 

müte³åyiredir.416 Ve bu ½ıfât-ı ilâhiyyeye a¼kâm-ı ×âtî deyu ta£rîf iderler. 

Ammâ ½ûfiyye ×âhib olmuş ki, Øıfâtu’llåhî Te£âlâ’nıñ417 bi-¼asebi’l-

vücûd £aynıdır. Ve bi-¼asebi’l-£ašl bi-ma£nâ418 değildir ki, ×âtda ma£ânî-i 

ma£šūleden £ibâretdir. Pes, ½ûfiyyeniñ me×hebi Allåh Te£âlâya i¦bât-ı 

esmâß ve ½ıfâtda ehl-i sünnetden olan mütekellimîniñ me×hebine 

muvâfıšdır. İllâ bu šadar vardır ki, ½ûfiyyeniñ kelâmları ×evš u vicdân ve 

keşf ü £ıyân ile olmašdan nâşî edašš u a£lâdır. Ve isim; vaz£ ile yâÅûd 

ta³lîb ile müsemmânıñ £alâmeti olan şeyße dirler. Ve ba£²ı meşâyıÅ 

£indinde isim, melfû¾ ve mektûb olan şeyß değildir. Belki isimden murâd 

£ayn-ı müsemmâdır. Øıfat-ı vücûdiyye i£tibâriyle £alîm gibi... Ve ½ıfat-ı 

£ademiyye i£tibâriyle šuddûs gibi... Ve ba£²ıları isim, müsemmânıñ £aynı 

ve ³ayrı değil dimişler; ½ıfat, ×âtıñ £aynı ve ³ayrı olmadı³ı gibi... Ve ×âtıñ 

bir ½ıfat-ı mu£ayyene ile ta£ayyününe isim dirler. Me¦elâ ×âtıñ šahr ile 

tecellîsine ve ta£ayyününe šahhâr dinülür. Ve ×âtıñ ra¼met ile tecellîsine 

ve ta£ayyününe ra¼mân dinülür ki, müsemmânıñ £aynı ve ³ayrı olmayan 

bu esmâya na¾arandır. Ve esmâß-i melfû¾a419 ve mektûbeye esmâßu’l-

esmâß dirler. ŞeyÅu’l-ekber (šuddise sırruhû’l-envâr) ¼a²retleri buyurmuş 

ki,  esmâßu’llåh, esmâß-i ×ât, esmâß-i ½ıfât ve esmâß-i ef£âle münšasım 

olur. Ne šadar cümlesi esmâß-i ×ât ise daÅi me¦elâ esmâda ×âtıñ ¾uhûru 

i£tibâriyle esmâß-i ×ât tesmiye olunur. Ve ½ıfâtıñ ¾uhûru i£tibâriyle esmâß-

i ½ıfât tesmiye olunur. Ve ef£âliñ ¾uhûru i£tibâriyle esmâß-i ef£âl tesmiye 

                                                 
415 Oldu³undan: olundu³undan. Pertev, 147a 
416 Pertev , 147a’da  müte³åyiredir kelimesinden sonra deyup kelimesi gelmiştir. 
417 Øıfâtu’llåhî Te£âlâ’nıñ:Allåh Te£âlâ’nıñ ½ıfâtı. Pertev, 147a 
418 Bi-ma£nâ: £aynı. melfû¾a 
419 melfû¾a: melfû¾. Pertev, 147b 

Pertev, 147a 

Pertev, 147b 
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olunur. Ve esmânın ek¦eri iki i£tibârı yâÅûd üç i£tibârı cem£ ider. Ve yine 

kitâb-ı ezelde esrâr-ı nu£ût ve ½ıfât ve esmâß beyninde olan faršı î²âh idüp 

buyurmuş ki; esmâß ancaš şaÅ½ üzerine delâlet içün mev²û£dur. Ve ev½âf 

mev½ûfda mevcûd olan ma£ânîden £ibâretdir ki; aña “½ıfat” tesmiye 

olunur. Me¦elâ £âlim şol ×âtıñ ismidir ki, ½ıfat-ı £ilim anıñla šåim ola ki 

bu ½ıfat £âlime va½ıfdır. £Âlimiñ şaÅ½ına delâlet ider. İsim değildir; £Ali, 

A¼med, ƒâlid gibi ki, isim ile ½ıfatıñ beyninde farš budur. Bârî te£âlâ’nıñ 

ismi daÅi ke×âlikdir. Eğer mücerred ×ât üzerine delâlet ider ise Allåh ve 

Hû isimleri bir şeyden müştaš olmamaları £inde’l-mu¼aššıšīn ½a¼î¼ 

oldu³u i£tibâr ile ol ecilden ism-i a£¾am denilmişdir. Zîrâ ×âtda olan 

ma£ânîden bir ma£nâ ile yâÅûd a¼kâm-ı ×âtdan olan bir ¼üküm ile 

mušayyed değildir. Ancaš bu isimleriñ delâleti £ayn-ı ×ât üzerinedir. 

İsm-i Æådir’in Åilâfınca zîrâ ism-i Æådir ×âtda olan ma£ânîden420 bir 

ma£nâ üzerine delâlet ider ki, aña “šudret” tesmiye olunur. YâÅûd ½ıfâtı 

nefy ideniñ me×hebinde a¼kâm-ı ×âtdan bir ¼üküm üzerine delâlet ider. 

Ammâ nu£ûtuñ esmâß ve ½ıfat beyninde faršı oldur ki; nu£ût bir elfâzdır 

ki, men£ût421 olan ×ât ile šåimdir. Lâkin bir ma£nâ üzerine delâlet 

eylemez ve esmâß daÅi değillerdir. Zîrâ esmâß, müsemmânıñ bir ismidir 

ki, anıñla bilinir. Ve nu£ût bir elfâ¾dır ki, i²âfet ¼ay¦iyyetinden ×ât 

üzerine delâlet ider. Evvel ve ÂÅir ve Ezel ve Ebed ve Æıdem ve Bešå 

gibi... Zîrâ ×âtdan evveliyyeti nefy eylemek vâcib ve lâ-büddür. Pes ×ât-ı 

Bârî ezeliyyet422 ile in£ât eylediğimiz vašitde a£yânımızıñ vücûdundan lâ-

büddür. Ve Æıdem daÅi bizim ¼udû¦ümüz mušåbilesindedir. Zîrâ ×ât-ı 

Bârî bir vücûd-ı mu¹lašdır ki, evveli ve âÅiri yošdur. ¥ašīšat üzre 

Hu’dur. Ezel ile na£tı daÅi ke×âlikdir. Ya£nî ¼aššımızda olan zamân 

eclindendir. Ve imtidâd-ı tevehhümümüz 423 آان اهللا و لم يكن معه شئ 

                                                 
420 Bu kelime mevcut nüshada yok . bkz. Pertev, 148a 
421 men£ût: nu£ût. Pertev, 148b 
422 Ezeliyyet: evveliyyet. Pertev, 148b 
423 “Allah vardı ve O’nunla beraber başka hiçbir şey yoktu.” Aclunî, ΙΙ, 130. Ekleme olan “kemâ kâne elßân” 
kısmı dışında merfudur demektedir.  

H.Mahmud1,9a 

Pertev, 148a 
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mertebesinde fıšdân-ı a£yânımız sebebiyledir. Ve ÂÅir ve Bešå daÅi 

ke×âlik elfâz-ı nu£ûtdandır. Pes imdi bu mašūle isimlere £inde’l-

mu¼aššıšīn “nu£ût” tesmiye olunur., esmâ ve ev½âf dinilmez. Ve £âkil bu 

na£tda bir ma£na tevehhüm ider ki, na£tdan mâhiyyete râci£ bir emir ola. 

Zîrâ eğer mâhiyyet ol emri i£¹â itmese bu na£t câiz olmazdı. Ol ecilden 

£inde’l-mu¼aššıšīn na£t, ½ıfatdan ekmeldir. Zîrâ ½ıfat, mev½ûfuñ 

mâhiyyetini i£¹â eylemez. Na£t ise, mâhiyyetden beyân ider. Ve bu nu£ût 

isimden daÅi erfa£dır; esmâß faršında tašrîr olundu³u üzere. Ve laf¾-ı 

esmâß mu¹lašå esmâya ve nu£ûta ve ½ıfâta şâmildir. Lâkin esmâß evveldir; 

zîrâ £ayn içün maÅ½û½dur. Mâhiyyetinden424 bir şeyße ve mâhiyet ile 

šåßim olan ma£ânîden bir ma£nâya delâlet eylemez425. Ve na£t isimden 

½oñradır. Zîra bir vech ile mâhiyyet üzerine delâlet ider. Ve ½ıfat, na£tdan 

½oñradır. Zîrâ ½ıfât, Bârî Te£âlâ’yı i¦bât edenlerin £indinde ×âtda bir 

ma£nâ üzerine delâlet ider. Ve ½ıfâtı nefy edenlerin £indinde ×âtda bir 

¼üküm üzerine delâlet ider. İntehâ. 

Pes imdi, “×ât-ı £ilme Mu½¹afâ esmâya Âdem’dir emîn” beyti, beyt-i 

sâbıšıñ tefsîr ve tetemmesi gibidir. Ya£nî ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeden 

£ibâret olan Åa¹¹-ı istivâdan Âdem’e esmâyı ta£lîm etdiğini bu beyit 

müfessirdir. Zîrâ vâ½ı¹a olmada šalem me¦âbesinde olan ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye ile ×evât-ı £ilim ×âtî-i £ayn-ı cem£de münderic olan 

ma£lûmât-ı ¦âbiteyi nefs-i külliyyeden £ibâret olan lev¼-i ma¼fû¾a iÅrâc 

ve mertebe-i nefs-i külliyede nefs-i mücerrede Âdem’e ¼ašåyıš-ı â¦âr-ı 

esmâyı ifâ²a eyledi dimek oldur426 ki;  

من جودك الدنيا و درتها فان  
  427 و من علومك علم الوح و القلم
Fe¼vâ-yı ¼ašīšat-i¼tivâsı bu mezâyâyı428 îmâ eyler. Bu tašdîrce ×ât-

ı £ilmiñ emîni ya£nî  429 آنت آنزًا مخفيًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف 

                                                 
424 Mâhiyyetinden: Mâhiyyetden. Pertev, 149a 
425 Eylemez: itmez. Pertev, 149a 
426 Oldur: olur. Pertev, 149a 
427 Şüphesiz dünya ve onun zıddı olan ahiret senin cömertliğin ve ihsanındadır. Levh-i Mahfuz’un ve 
Kalem’in yazdığı ilim de senin ilimlerindendir. Kaside-i Bürde, 154. beyit.  

H.Mahmud1,8b 

H.Mahmud1,9b 

Pertev, 149a 

Pertev, 149a 
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mušte²âsınca genc-i esrâr-ı Åafiyyeniñ emîn ve Åâtemi oldur. £İlm-i 

esmâya Âdem ma¾hariyyet vechiyle emîn oldu³u gibi. Ya£nî Åazîne-i 

cevâhir esrâr-ı ilâhiyyeniñ mührü menzilesinde emîni ya£nî Åâzinidir 

ki430, ol mühr feth olmadıšça kenz-i maÅfîden bir şeyß iÅrâc olunmaz. Ol 

ecilden Åâtemü’n-nebiyyîn ve evvelü ve eşrefu maÅlûšīndir. Pes ¼ašīšat-

i Mu¼ammediyye tevassu¹-ı £ilm-i ×âtı ile ¼ašåyıš-ı ervâhıñ £âlem-i 

ta£ayyünden431 ta£ayyün-i evvele Åurûçlarına vâsı¹a-i oldu³u ve rû¼-ı 

i²âfî ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeden £ibâret oldu³u i£tibârıyla ebu’l-ervâ¼ 

ve Ha²ret-i Âdem ebu’l-beşer olma³ın £ulûm-ı evvelîn ve âÅirîn anlardan 

ir¦le enbiyâ ve evliyâya intišål etmişdir dimek olur ki,  

 و آلهم من رسول اهللا ملتمس
 432غرفًا من البحر او رشفًا من الديم
 

اتي الرسل الكرام بها و آل آين  
 433 فانما اتصلت من نوره بهم

Ma²mûn-ı ¼ašīšat-mašrûnu buña güvâh-ı £âdildir. Ya£nî cemî£-i 

enbiyâ ve mürselîn ve evliyâß-i kâmilîn ifâde-i £ulûm-ı ilâhiyyeyi ve 

ifâ²â-i füyû²-ı nâ-mütenâhiyye içün ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye’niñ nâßib-i 

menâb ve šåßim-i mašåmlarıdır dimek olur. Nitekim beyt-i lâ¼ıš anı 

teßyîd ider: 

 

¬ât u esmâß vü ½ıfât ef£âl ve â¦âr cümleten 

Her zamânda bir velîniñ vechine bunlar ²iyâ 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

                                                                                                                                                    
428 Mezâyâyı: merâyâyı. Pertev, 149a 
429 Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve halkı yarattım. el-Makâsidü’l-hasane, s. 521. İbn-i 
Teymiye “muhakkak ki Resûl’ün sözü değildir” demektedir.  
430 “Ki” Pertev’de yok.  
431 ta£ayyünden:lâ ta£ayyünden. Pertev, 149b 
432 Peygamberlerin hepsi, Allah Rasulü’nün dergahında bir avuç, yahut hikmet ve fazilet yağmurlarından bir 
yudum su istemektedirler. Kaside-i Bürde, 39.beyit 
433 Allah Rasulü’nün dışında kalan diğer bilimumpeygamberlerin getirip gösterdikleri mucizeler, sadece 
Allah’ın Rasulü’nün mübarek nurundanonlara ulaşmıştır. Kaside-i Bürde, 52.beyit 

H.Mahmud1,10a 

Pertev, 149b 
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Bu beyt-i şerîfleriyle merâtib-i tev¼îdi beyân buyururlar434. Tev¼îd 

ta£rîfinde ašåvîl-i ke¦îrde vâriddir435. Lâkin cümlesi mütešåribetü’l-

ma£nâ müttehidetü li-mâ-½adašdır. Ba£²ıları dimiş ki; tev¼îd lû³atda bir 

şeyßi vâhid oldu³unu bilmek ve ¼ükm itmekdir. Ve ı½¹ılâ¼-ı ¼ašīšatde 

×ât-ı ilâhiyyeyi ifhâmda ta½avvur ve e×hân ve evhâmda taÅayyül olunan 

her şeyden tecrîd itmekdir. Ve ba£²ıları dimiş ki, tev¼îd ta£addî436 vehm 

olunan yâÅûd bilinen yâÅûd ¼iss olunan şeyßi vâ¼id šılmašdır. YâÅûd 

vehm olunan yâÅûd bilinen yâÅûd ¼iss olunan müte£addidi va¼detle 

bilmekdir. Bu bilmek ise ½ıfâtda ve ×âtda olur. Ve ba£²ıları dimiş ki, 

tev¼îd lû³atda bir şeyßi vâ¼id šılmašdır. Ve £ibâret-i £ulemâda Allåh 

Te£âlâ’nıñ va¼dâniyyetini i£tišåd etmekdir. Ve ½ûfiyye £indinde tev¼îd437, 

Allåh Te£âlâ’nıñ va¼dâniyyetini bilmekdir. Ve ba£²ıları dimiş a½l-ı tev¼îd 

i¦bât-ı mâ-lem-yezel ve isšåt-ı mâ-lem-yekündür. Ve ba£²ıları dimiş ki, 

tev¼îd-i ¼adî¦i šadîmden temyîz ve ¼udû¦dan i£râ² ve šıdeme išbâldir ki, 

muva¼¼id ³ayrından fa²la kendi nefsini daÅi müşâhede itmeye. Zîrâ 

¥ašš’ı tev¼îdi ¼âlinde nefsini müşâhede ider ise kendi vücûdunu 

mü¦ebbit olur muva¼¼id olmaz. Ve bunlara šarîb tev¼idiñ ta£rîfi çošdur 

ki, mefhûmları min-vech birbirlerine šarîbdir. Ve’l-¼â½ıl bu beytiñ tašdîri 

tev¼îd-i â¦âr ve tev¼îd-i ef£âl ve tev¼îd-i ½ıfât ve tev¼îd-i ×âtıñ envâr-ı 

sa£âdet-â¦ârı her zamânda bir velî-i kâmil ve mükemmiliñ vechinden 

hüveydâ ve âşikâr olur. Ya£nî ilâ intihâßi’d-devrân bir zamân olmaz ki 

bu438 merâtib-i tev¼îdi tahaššuš iden bir velî ol zamânda bulunmaya ve 

bu merâtibi ta¼aššuš iden her £a½ırda bir velî olmaš išti²â itmez. Lâkin 

esmânıñ küllîsini ve rütbe-i Åilâfeti cem£ itmekle ma¾har-ı tev¼îd-i ×ât 

olan her £a½ırda bir olur ki ber-vech-i ekmeliyyet verâ¦et-i 

Mu¼ammediyye ile Åalîfetu’llåh olan šu¹bu’l-aš¹âb ve ³av¦-ı a£¾am 

                                                 
434 buyururlar.: buyurur. Pertev, 149b 
435Vâriddir: vardır. Pertev, 149b 
436 ta£addî: ta£addüdü. Pertev, 150a 
437 “Allåh Te£âlâ’nıñ va¼dâniyyetini i£tišåd etmekdir. Ve ½ûfiyye £indinde tev¼îd...” bu kısım Pertev’de yok. 
438 Bu: bir. Pertev, 150b 

H.Mahmud1, 10b 

H.Mahmud1, 11a 

Pertev, 150a 



81 
 

dedikleri oldur. Ol ecilden “her zamânda bir velîniñ vechine bunlar 

²iyâß” deyu buyurdu. Ve rütbe-i šu¹biyyetle Åilâfetden ša¹£-ı na¾ar 

esmânıñ küllîsini cem£ itmekle ma¾har-ı tev¼îd-i ×ât olan kümmel efrâd 

her zamânda çoš olur, £adedin Allåh bilir. Zîrâ dâßire-i šu¹ubdan Åâric 

olan kümmel efrâd Åilâfetden ša¹£-ı na¾ar rütbe-i tašarrüb ve yašīnde 

šu¹bu’l-aš¹âbdan aşa³a olmaš išti²â eylemez439. Belki šu¹ba müsâvî ve 

ba£²ısı yašīn cihetiyle šu¹buñ fevšinde olmaš câßizdir dimişler. Ve 

merâtib-i tev¼îdiñ evveli tev¼îd-i â¦ârdır. Bu tev¼îd-i â¦âr daÅi yâ tašlîd-i 

ma¼² iledir yâÅûd na¾ar ve istidlâl iledir. Ya£nî e¦erden müeß¦¦ire istidlâl 

ile bu mev²û£âta idâre-i na¾ar-ı tešdīš eyledikde šuvvet-i šåhire ½â¼ibi 

bir ¼akîm ½âni£i oldu³unu £ašl-ı selîme delîl ve hâdî olur. Zîrâ na¾m-ı 

£acîb ve tertîb-i ³arîb üzre man¾ûm ve müretteb olan bu £âlem-i kevn ü 

fesâd elbette “¥ayy” ve “£Âlim” ve “Mürîd” ve “Æådir” ve “Semî£” ve 

“Ba½îr” ve “Mütekellim” bir müdebbir Åâlıša mu¼tâcdır ki; ol £âleme ve 

£âlem ona müşâbih olmaya. Pes bu tašdîrce £âlemiñ ½ıfât-ı me×kûre ile 

mutta½ıf bir müdebbir Åâlıša i¼tiyâcını bilen kimesneniñ £indinde Åalš-ı 

£âlem bir şeyßiñ i¦bâtı üzerine delâlet ider ki, Åalš ol şeyden ½âdır ola. 

Zîrâ vücûda vâcib olmaš lâ-büddür. Eğer vücudda vâcib olmasa vücûdun 

mümkine in¼i½ârı lâzım gelürdü. Bu tašdîrce a½lâ bir şeyß îcâd olmamaš 

lâzım gelir. Zîrâ mümkin ne šadar müte£addid ise daÅi nefsinde vücûd ile 

müstašil değildir. Ve vücûd ile nefsinde müstašil olmayan ³ayrısınıñ 

îcâdına šådir olamaz. Zîrâ mertebe-i îcâd mertebe-i vücûddan ½oñradır. 

Pes eğer vücûd ve îcâd olmasa bir şeyß ×âtıyla ve ³ayrıyla mevcûd 

olmazdı. Çünki mümkin mevcûd oldu vücûd-ı vâcib daÅi ¦âbit oldu ki, 

buña delîl-i £ašlî dirler. Ve va¼dâniyyetine delîl-i našlî daÅi ya našl-i 

na¾arîdir: kemâ šåle te£âlâ; 440 َلْو َآاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإلَّا اللَُّه َلَفَسَدَتا ve kemâ šåle 

te£âlâ; hikâyeten £an Åalîlihî £aleyhi’s-selâm,  َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأى َآْوَآًبا َقاَل

                                                 
439 Eylemez: itmez. Pertev, 150b 
440 el-Enbiya, 21/22.  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök (bunların nizamı) 
kesinlikle bozulup gitmişti.” 

Pertev, 150b 
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َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهَذا َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئْن َلْم  َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلا ُأِحبُّ اْلآِفِلينَهَذا 

َأْآَبُر َفَلمَّا َأَفَلْت  َيْهِدِني َربِّي َلَأُآوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّيَن َفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َهَذا َربِّي َهَذا

َوَما َأَنا  َقاَل َياَقْوِم ِإنِّي َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُآوَن ِإنِّي َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّمَواِت َواْلَأْرَض َحِنيًفا

ُكْم ِإَلٌه ِإَلُه ve 442 ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد :YâÅûd delîl-i našlî-i hükmîdir 441 ِمَن اْلُمْشِرِآيَن 

 šavl-i şerîfleri gibi... Pes insân £indinde a½l-ı vâcibi i¦bât üzerine 443 َواِحٌد

¼üccet444 šåßim olur ki vâcibiñ vücûdunu ve va¼dâniyyetini edille-i šå¹ı£a 

ile i¦bât itmiş olur. Ve bu bilmek vâcibiñ vücûdunu ya£nî varlı³ını ve 

½ıfât-ı kemâl ile mutta½ıf oldu³unu ve â¦âr-ı ef£âlini bilmekdir. ¬ât-ı 

¥ašš’ı ve ¼ašīšat-i ½ıfât-ı ef£âli bilmek değildir. Eğerçi berâhîn-i 

ša¹£iyye ile ta½dîk olunur. Lâkin ma¾har-ı tecellî-i tev¼îd-i ef£âl 

olmadıšça ta¼aššuš-ı tev¼îd-i â¦âr olmaz. Zîrâ tev¼îd-i â¦ârda  َلْيَس َآِمْثِلِه

 mušte²âsınca ¼udûd-ı446 £aşereden tenzîh ile £ašla çehre-i ta£¹îl 445 َشْيٌء

yüz gösterir. 447 َوُهَو السَِّميُع الَبِصيُر müfâdınca ½ıfât-ı müştereke mirßât-ı 

teşbîhde £aks-endâz olur.  

Na¾m li-şârihihî 

Gir ba¼r-i yašīne yetişir gezme šarada 

£İlm añladı³ın noš¹a değil a³ u šarada 

 

Tenzîh ile ta£¹île düşer £ašl-ı meşûbuñ 

Teşbîh ile vehmiñ dolaşır çûn ü çirâda 

 

Yoš mi¦li semî£ ile ba½îr oldu ½ıfâtı 

                                                 
441 el-En’am, 6/76 -79. “Gece karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, "Rabbim budur" dedi.  Yıldız 
batınca, "batanları sevmem" dedi. Ayı doğarken görünce, "Rabbim budur" dedi. O da  batınca, "Rabbim bana 
doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum" dedi . Güneşi doğarken görünce de 
"Rabbim budur, zira bu daha büyük" dedi; O da batınca dedi ki:Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak 
koştuğunuz şeylerden uzağım" dedi. Ben hanîf olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a 
çevirdim ve ben müşriklerden değilim." 
442 el-İhlas, 112/1.  “De ki, o Allah birdir” 
443 Fussilet, 41/ 6.  “…ilâhınızın tek bir ilâh olduğu…” 
444 “¥üccet” kelimesi Pertev’de yoktur. 
445 eş-Şûrâ,  42/11.  “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur” 
446 Sayfanın köşesine hudud-ı aşerenin ne olduğunu açıklayan bir not düşülmüştür: ¼udud-ı aşere; cihât-ı sitte 
ve šabl ve ba£d ve küll ve ba£²dan £ibâretdir.  
447 eş-Şûrâ 42/ 11.  “O işitendir, görendir.” 

H.Mahmud1,11b 

Pertev, 151a 

Pertev, 151b 
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Tenzîh ile teşbîhiñi cem£ eyle burada448 

 

Tenzîh ile teşbîhiñ arasında aragıl 

Tev¼îd ise ša½dıñ bulunur işbu arada 

 

Keyfiyyeti bî-keyf olıcaš va½f-ı cemâli 

Ta£bîre liyâšat mi449 var dil-i şâ£irde 

 

RuÅ½at mı verir Åâme-i tašrîre dilârâ 

Ev½âfı tamâm olmadı söz šaldı arada 

 

Erbâb-ı nüfûsa dime esrârı Øalâ¼î 

Dil mektebine vâ½ıl olan cânı ara da 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

Ve’l-¼â½ıl, Me¦nevî: 

 پاى استدالليان چوبين بود

450تمكين بود پاى چوبين سخت بى  

tem¦îlince na¾ar ve istidlâl ile râh-ı ¼ašīšat-i tev¼îdde sâlik ta£¹îl ile 

teşbîhiñ arasında 451 ُمَذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلَك šabîlinden olup delâßil-i £ašliyye ve 

našliyyeye teşebbü¦ ile ta½dîš ider ki, ½âni£-i ¼akîm-i mu¹laš birdir. Lâkin 

birliği a£dâddan olan bir gibi değildir ki mi¦li ile iki ola, ve ta½dîš ider ki 

mevcûddur. Lâkin cevâhir ve a£râ² ve ecsâmdan olan mevcûdât gibi 

değildir ki, ¼ayyiz-i imkâna i¼tiyâcı ola. Ve bu £ibâret ne mefhûmdan 

kinâyet idiğin ta¼šīš452 edemeyip Åayâlinde bir emr-i mechûl ve mec£ûl 

ta½avvurundan Åâlî değildir. Nefsü’l-emirde bu bilmek bilmek midir ve 

                                                 
448 Burada: bu arada. Pertev, 152a 
449 “mı” soru eki Pertev’de yok 
450 Ehl-i istidlâlin ayağı ağaçtandır, yani takma ayakla yürüyen topallar gibidirler. Ağaçtan ayak ise çok 
metanetsizdir.  Tâhirü’l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevi, ΙV, 1048 
451 en-Nisâ, 4/143. “Bunların arasında bocalayıp durmaktalar…” 
452 Ta¼šīš: ta¼aššuš. Pertev, 152a 

H.Mahmud1,12a 

Pertev, 152a 
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henüz ¼ašīšat üzre varlı³ı ve birliğini yašīn itmeğen ef£âl ve ½ıfâtını nice 

ta¼šīš edebilir.  

Na¾m li-şâri¼ihî  

Æudretiñle £âcize virdiñse cüzß-i iÅtiyâr 

Çek £inân-ı iÅtiyârı Åayra ey perverdigâr 

 

Dest-i šudret çün zimâm-ı iÅtiyârı aÅ× ide 

İštidâr elden gider šalmaz bu dilde iÅtiyâr 

 

Remz-i “šul küllü femin nefsik” beyânın añladım.  

Kim edeb üzre ¼ašīšat râhın itdi âşikâr 

 

Æudretin ba£²en alursañ şirketi lâzım gelür 

Şerri isnâd eylesen aña olursun Åâk-sâr 

 

Vâdî-i šudretde var mı šudretiñ dem urma³a 

Bâd-ı šahr eyler ³ubâr-ı ištidârı târ u mâr 

 

Maşrıš-ı dilden ¹ulû£ itse ¼ašīšat şemsi453 ger 

Jâle-i hestî-i mevhûmuñ olur mu pâyidâr 

 

¬erreniñ var mı vücûdu şemse nisbetle hemân 

Gel vücûd-ı varlı³ı bundan Øalâ¼î añla var454 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Ol ecilden £ulemâ-i mudaššišīn efendileriñ ek¦eri iÅtiyâr-ı 

cüzßiyye455 ta¼šīšinde £âciz olmuşlardır. Eğerçi tedšīši emrinde resâßil 

teßlîf idüp mušallid-i ½ırfa tesellî verirler. Amma kendileri mütesellî 

                                                 
453 Şemsi: şems. Pertev, 152b 
454 Bu manzume eldeki nüshada yok. Pertev, 152b; H.Mahmud3, 23a 
455 Cüzßiyye: cüzßiyyete. Pertev, 152b 

H.Mahmud1,12b 
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değillerdir. Ve’l-¼â½ıl kişi ta½dîšini ta¼šīš ya£nî ¼ašīšatine irişmek šīl ü 

šål ile ve kütübden aÅ× olunan mašål ile muta½avver değildir. İllâ kişi bir 

mürşid-i kâmil bulup ve anıñ dâmen-i irâdetine teşebbü¦ ve telšīn ve 

tedbîri üzre riyâ²ât ve mücâhedât ve tek¦îr-i nevâfîl ve terk-i meßlûfât ile 

tezkiye-i nefs ve ta½viyye-i šalb ¼â½ıl eyleye ki müste£idd-i tecellî-i 

tev¼îd-i456ef£âl ola. Ol vašitde tev¼îd-i â¦ârda olan ta½dîšini ta¼šīš idüp 

fey²-i mürşid-i mükemmil ile iÅtiyâr-ı cüzßiyyeniñ sebeb ve lüzûmunu 

yašīn ider. Ve mezlaša-i cebr-i ½ırfdan berî ve fâ£il457-i mu¹laš ve šådir-i 

£ale’l-ı¹laš fa££âl-i limâ-yürîd olan ¥a²ret-i ƒallâš idiğin yašīn ile var¹a-i 

šaderden müteberrî olup mušīm-i ½â¼il-i necât olur ki tev¼îd-i ef£âl  َواللَُّه

 ma²mûn-ı ¼ašīšat-mašrûnunca ef£âl-i £ibâd Åâlıšıyyeti 458 َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن

i£tibârıyla šådir-i mu¹laš ve müße¦¦ir-i £ale’l-ı¹laša isnâddan £ibâretdir. Ol 

ecilden iki šådir beyninde bir mašdûr yâÅûd iki šudret beyninde bir 

mašdûr dimek câßizdir. İki müße¦¦ir beyninde bir e¦er dimek câßiz 

değildir. Zîrâ müße¦¦ir-i ¼ašīšī šådir-i mu¹lašdır. £Abdiñ kesb ü 

isti¹â£atiniñ teß¦îrde daÅli yošdur.  

Na¾m li-şâri¼ihî 

Eyle esbâba teşebbü¦ menzil-i tedbîrde 

Selb-i âlât išti²â etmez reh-i tašdîrde 

 

Fi’l-me¦el her emre tedbîr-i âlet teß¦îrdir459 

YoÅsa kesbin daÅli olmaz šuvve-i teß¦îrde 

 

Æudret-i fa££âl-i mu¹lašdan ¾uhûr eyler umûr 

İ£tirâ²-ı šudret olmaz £acziyle taÅyîrde  

 

İsti¹â£at pertev-i šudretdir £aks-endâz olur 
                                                 
456 “tev¼îd” kelimesi mevcut nüshada yok. bkz. Pertev, 152b 
457 fâ£il: fâ²ıl. Pertev, 153a  
458 es-Saffât, 37/96. “Oysa  ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı…” 
459 teß¦îrdir: teß¦îrde. Pertev, 153a 
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Dem-be-dem mirßât-ı dilden ½ûret-i tenkîrde 

 

ƒalš u îcâd ile ancaš460 fâ£il-i mu¹laš odur 

İÅtiyâr-ı kesbini461 Åoş gör meslek-i tecbîrde 

 

¥all olursa £ušde-i tev¼îd-i ef£âli tamâm 

Añla tev¼îd-i ½ıfât u ×âtı bu tašrîrde 

 

Æande tev¼îd-i mükerrerden £ašīde £akd idüp 

ƒalša be×l itdik Øalâ¼î ¹abla-i ta£bîrde 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî tecellî-i tev¼îd-i ef£âlde ¥ašš’ıñ eşyâda müße¦¦iriyyetini462 

sâlikiñ meşhûd-ı ba½ar-ı ba½îreti olmašdan nâşî ef£âl-i £ibâdı ef£âl-i 

ƒâlıš’da fânî ve hâlik müşâhedesiyle üftâde-i vâdî-i mehâlik oldušda 

mürşid-i kâmil iÅtiyâr-ı cüzßiyyeniñ ve ef£âli £ibâda i²âfeniñ sebeb ve 

lüzûmunu sâlikiñ yašīni üzre îrâd ve mezleša-i cebr-i ma¼²dan şâh-râh-ı 

necâta irşâd eyler. Var¹a-i mezâlišden Åurûc ve dâßire-i iÅtiyâra vülûc 

ider ise, £inâyet-i ½âbıša-i refî£i’d-derecât ile463 müsta£idd-i tecellî-i 

tev¼îd-i ½ıfât olur ki, tev¼îd-i ½ıfât şems-i ½ıfât-ı šadîme-i ¥ašš dil-i 

sâlikde tecellî ve işrâš ve nücûm ve ½ıfât-ı ¼âdi¦e-i Åalšı ufûl vechiyle 

i×hâb ve is¼âš etmekden £ibâretdir. Ol tecellî hükmünüñ mušte²âsı ½ıfât-ı 

¼âdi¦e sâlikiñ çeşm-i şühûdunda gündüze šalmış kevâkib gibi nâbûd 

olma³ın ½ıfât-ı šadîme ile mev½ûf olmaš semtine ×âhib ve rû-gerdân-ı 

a£del-i me×âhib oldušda mürşid-i ekmel-i şefîš ½ıfât-ı šadîme ile ½ıfât-ı 

¼âdi¦e beynini temyîz ve tefrîš464 ile girdâb-ı ru£ûnet-i enâiyyetden465 

                                                 
460 “ancaš” kelimesi Pertev’de yok 
461 Kesbini: kesbi. Pertev, 153a 
462 müße¦¦iriyyetini: müße¦¦iriyyeti. Pertev, 153b 
463 “ile” lafzı mevcut nüshada yok. bkz. Pertev, 153b 
464 Tefrîš kelimesi Pertev’de yok 

H.Mahmud1,13a 

Pertev, 153a 
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iÅrâc ve sâ¼il-i £ubûdiyyetde dâÅîl-i £acz u i¼tiyâc eyler. Emr-i mürşid-i 

mükemmil-i £ârif ile našd-i vârını ½ârıf ve râh-ı ¹alebde resîde-i menâzil-i 

šusvâ-yı ma£ârif olur ise nesîm-i £inâyet-i hidâyet-i şemîm-i âsumân-ı 

šalbinde466 müterâkim olan se¼âb-ı hestîyi is¼âb ve râyı nistî iderek 

müsta£idd-i tecellî-i tev¼îd467-i ×ât olur ki tev¼îd-i ×ât-ı ba¼r-ı e¼adiyyet-i 

×ât cedâvil-i esmâ ve ½ıfâtdan ¼ıyâ²-ı a£yân-ı mümkinâta cârî ve fey²-i 

mu¹laš-ı mušaddes-i Bârî ve riyâ²-ı e£âlî ve esâfil-i kâßinata sârî 

olmašdan £ibâretdir. Ol tecellî ¼ükmünde468 dîde-i šalb-i sâlik müşâhede-

i çehre-i 469 ُآلُّ َشْيٍء َهاِلٌكile hestî-i mevhûmu mertebe-i nîstîye ilšå ve 

×evât-ı mümkinâtı ×ât-ı vâcibde im¼âš ve ifnâ idüp 470 ليس في الدار غيره ديار 

zemzemesiyle eşyâdan bi’l-külliyye isšå¹ i£tibâr ve “heme-ôst”471 

na³mesiyle mašåm-ı fenâ-yı küllîde nâçâr olur ki çeşm-i ¼adîd-i ¥ak-

bîn-i sâlike vech-i ¼ašīšat-i tev¼îd bu menzilde cilve-ger ve bedîd ve 

mâsîvâyı nâbûd ve nâ-bedîd eyler. Ol ecilden ¼ašīšat-i tev¼îd bu 

menziliñ mâdûnunda £adîd olmaz. Bu menzilde muva¼¼id ve muva¼¼ed 

ve tev¼îd472 bir olur. Ya£nî muva¼¼id, tev¼îdde ve tev¼îd muva¼¼edde 

ma¼v u müsta³rak olur. Nitekim £Abdullåh En½ârî £aleyhî ra¼meti’l-Bârî 

¥a²retleriniñ lisân-ı dürer-bârlarından bu tev¼îd-i  ×âtîniñ remz u ta¼šīši 

cârî olmuşdur. Na¾m: 

 ما وحد الواحد من واحد
 اذ آل من وحده جاهد
Ya£nî, efrâd-ı âferîdeden bir ferd, vâ¼id-i mu¹lašı mertebe-i 

e¼adiyyet-i ×âtiyyesinde tev¼îd etmedi. Zîrâ, her kim ki anı tev¼îd eyledi, 

kendi vücûdunu câhiddir. Nitekim bir Åânede iki kimesne473 olsa, ve biri 

                                                                                                                                                    
465 Enâiyyetden: inâbetden. Pertev, 153b 
466 Æalbinde:šalbde. Pertev, 153b 
467 “Tev¼îd” kelimesi mevcut nüshada yok. bkz. Pertev, 153b 
468 ¥ükmünde: ¼ikmetde. Pertev, 154a 
469 El-Kasas, 28/88. “…O’nun zatından başka her şey yok olacaktır…” 
470 Evin içindeki ev sahibinden başkası değildir. 
471 Her şey odur. Vahdet-i vücûdu ifade eder. bkz. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 
1997, s.234 
472 “tev¼îd” kelimesi Pertev’de yok 
473 Kimesne: kimse. Pertev, 154a 
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ol birine 474 ليس في الدار غيرك ديار dese kendi vücûdunu inkâr etmiş olur. 

A£nî sâlikiñ kendi vücûd mevhûmu fânî olmadan tev¼îd etdiği vašitde 

kendiniñ vücûdunu câ¼id olmuş olur. توحيد من ينطق عن نعته عارية ابطله الواحد.  

Zîrâ, vâ¼id-i mu¹lašıñ na£tından nu¹š ile kimesneniñ tev¼îdi £âriyetîdir ki, 

vâ¼id-i mu¹laš anı ib¹âl ider. Zîrâ, Hašš, vâ¼iddir, ya£nî birdir dimek bir 

ism-i na£tdır. Mertebe-i e¼adiyyet-i ×âtiyyede ise ism ü resm ü va½f u na£t 

olmaz. Pes ol mertebe-i e¼adiyyet-i ×ât, baÅt-ı muva¼¼idiñ na£t u va½f 

cihetinden olan tev¼îd-i laf¾îsini ib¹âl eyler. Ol ecilden, التوحيد اسقات االضافة  

ile ta£rîf olunmuşdur. 475التوحيده اياه توحيده و نعت من ينعته الحد šaldı ki, vâ¼id-i 

mu¹lašıñ tev¼îdi ¼ašīšatde kendi kendini tev¼îd etmesidir. Ya£nî 

mertebe-i e¼adiyyetde ا احببته آنت سمعه ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتي احبه فاذ

 mušte²âsınca 476اللذي يسمع به و بصره اللذي يبصر به و لسانه اللذي ينطق به الحديث

£abd-i ma¼bûb-ı mušarrebiñ lisânıyla kendüyü tev¼îd ider ki, bu 

mertebeniñ mâdûnunda anı tev¼îd ile va½f iden va½½âfıñ va½fı tev¼îd-i 

¼ašīšīden mâßildir. Pes sâlik-i fânî fi’llâh bu menzil-i ma¼va irişdikde 

mürşid-i mükemmil-i dânâ fe²â-yı ¼ayret-fezâ-yı477 ma¼v u fenâdan 

dârü’l-mülk-i ½a¼v u bešåda reh-nümâ olup va¼det ke¦rete ke¦ret va¼dete 

¼icâb olmašsızın envâr-ı cemâl-i va¼deti merâyâ-yı me¾âhir-i ke¦retde 

temâşâ itdirüp a¼vâl-i478 ¼ašīšati tešdīš ve ašvâl-i şerî£at ve ef£âl-i 

¹arîšata ta¹bîš vechiyle tekmîl merâtib-i šu½vâ ve cem£-i cemî£-i esmâß ile 

Åalîfetu’llåh olup Åalšı ¥ašš’a irşâda ¹araf-ı ¥ašš’dan meßmûr olur ki, 

¼ašīšat üzre Åilâfet-i irşâd bu menzildedir. Bunuñ mâdûnunda olan 

Åilâfet meşâyıÅ-ı teberrük vechiyledir. İrşâda ½alâ¼iyyeti olmaz, zîrâ 

sâlikiñ başına yâ hevâ šuşların üşürür, yâÅûd il¼âd ile mezâliš-i ašdâma 

                                                 
474 Evin içinde senden başkası yok. 
475 Ve na£tu men yen£atahû li-e¼adun: ve na£tu men yeb£a¦ahû li-e¼adu; Pertev, 154b 
476 “Her kim (ihlâs ile bana kulluk eden) bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. 
Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. 
Kulum bana (farzlara ilaveten işlediği) nâfile ibadetlerde durmadan yaklaşır, nihâyet ben onu severim. 
Kulumu sevince de (âdeta) ben onu işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her 
ne isterse, onu mutlaka veririrm; bana sığınırsa onu korurum.” Buhari, “Rikak”, 38. 
477 ¼ayret-fezâ-yı ma¼v u fenâ: ¼ayret-fezâ ma¼v u fenâ; Pertev, 155a 
478 “merâyâ-yı me¾âhir-i ke¦retde temâşâ etdirip a¼vâl-i”  mevcut metinde yok. Pertev, 155a 



89 
 

düşürür. Pes mürşid-i kâmil ve mükemmil ol Åalîfe-i rûşen-dil olur ki, 

¼ašīšati şerî£ata ta¹bîš ve esmâß-i ilâhiyyeniñ küllîsini ta¼šīš ile âdem-i 

ma£nâ ola. Ol ecilden  

 

Secde eyle Âdem’e tâ kim ¥ašš’a šūl olasıñ 

Eden Âdem’den ibâ ¥ašš’dan daÅi olur cüdâ 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

deyu buyurdu. Secde-i ta£¾îm tevâ²u£ ile i¹â£at ve inšıyâddan kinâyetdir. 

Ya£nî ×ikri sebšat etdiği üzere esmâß-i ilâhiyyeniñ küllîsine ma¾har-ı tâm  

olan âdem-i ma£nâya secde eyle. A£nî i¹â£at ve inšıyâd ile ser-fürû eyle. 

Tâ ki ¥ašš’a šūl olasın. Zîrâ, andan inâyet ve emrine inšıyâd ve i¹â£at 

eyle. Seyr u sülûk iderek nefsiñi mašåm-ı emmâreden mašåm-ı ½âfiyyeye 

irişdirmekle £abd-i Åâli½ olup dâÅil-i cennet-i £irfân olur. Kemâ šåle 

te£âlâ: َواْدُخِلي  َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة مَّْرِضيًَّة َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة

 Zîrâ ol mürşid-i kâmil olan âdem-i ma£nâdan ibâ eden kimesne .479 َجنَِّتي

£ârif-i billâh ve vâ½ıl-ı ilâ’llåh olamaz. Belki vu½lat neydiğin bilemez, 

kelâm-ı bârîde vâši£: َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّه َوَمْن َتَولَّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا 
480 ı¹lâšınca mürşid-i âgâh, nâßib-i Rasûlâllåh oldu³u i£tibâr ile mürşide 

i¹â£at ve inšıyâd eden Rasûlâllåh ½allâ’llåhû £aleyhî ve selem ¥a²retlerine 

i¹â£at ve inšıyâd etmişdir. Ve Rasûlâllåh ½allâ’llåhû £aleyhî ve sellem 

¥a²retlerine i¹â£at ve inšıyâd eden ¥a²ret-i Allåh-ı ×ü’l-celâle i¹â£at ve 

inšıyâd etmiş olur. YâÅûd mašåmât ve merâtibi ša¹£ iden ol âdem-i 

ma£nâya inšıyâd ile ser-fürû eyle, tâ ki merâtib-i külliyyede ¥ašš’a 

£ubûdiyyet ile resîde-i encümen-i vu½lat ve dâÅil-i ser-¼alša-i ma£rifet 

olasın. Zîrâ šab²a-i ta½arruf-ı mürşid-i kâmile girmeyen ma£rifet-i nefs ve 

ma£rifetu’llåhdan bî-behre ve nâdân ve vâdî-i firšat ve gümânda ¼ayrân 

                                                 
479 el-Fecr, 89/27 -30. “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O senden hoşnut olarak Rabbine dön. 
(Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!” 
480 en-Nisa, 4/80. “Kim Resul’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına 
bekçi göndermedik.” 

H.Mahmud1, 14b 
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ve ser-gerdân šalır. Pes ol Åalîfe-i ƒudâ ve mâlik-i mülk-i ma£nâ olan 

kâmil ve dânânıñ ½ûret-i ¾âhirde fašr u i¼tiyâcına na¾aran na½îb-i devlet-i 

ma£neviyyesinden ma¼rûm ve ma³bûn olma dimekdir. Ol ecilden; 

 

Øûretâ gördüler Allåh diyeni olmuş fašīr 

Øandılar Allåh fašīrdir kendilerdir a³niyâ   

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

deyu buyurdu. Ya£nî ol âdem-i ma£nâya ser-fürûdan abâ edenler ½ûretde 

Allåh diyeni fašīr olmuş gördüler, ½andılar ki Allåh fašīr ola ve kendiler 

a³niyâ ola. Kemâ šålâ’llåhû te£âlâ:  َلَقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن

 Nitekim šavm-i Yehûd Allåh dînini ½ûretde fašīr olmuş 481 َأْغِنَياُء

gördükde ¾ann u gümân eylediler ki, Allåh fašīr ola. Zîrâ Allåhı ×ikr 

edenler dostları olmaš išti²â ider. Kendisi ³anî olsa dostlarını fašīr 

šomaz, i³nâ ederdi pindâriyle ³aniyyün £ani’l-£âlemîn olan Allåh 

Te£âlâ’ya fašrı ve kendilere ³ınâyı nisbet eylediklerinde  َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُهُم

 ile netîce-i ašvâl ve a¼vâlleri ta¼šīš 482 اْلَأْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق

olundu.  

Na¾m li-şâri¼ihî: 

Serîr-i devletim revnaš-fezâ-yı Åâk-i ×illetdir 

Emîr-i devletim kişver-güşâ-yı mülk-i £izzetdir 

 

N’ola fašr u fenâ-yı râh-ı ¥aš’da Åâk-pâ olsam 

Ġubâr-ı reh-gü×ârım cevher-i tâc-ı sa£âdetdir 

 

Ne deñlü ½ûretim üftâde-i Åâk-i me×elletse 

O deñlü sîretim bâlâ-nişîn-i ½adr-ı rif£atdir 

                                                 
481 Âl-i İmran, 3/181. “Gerçekten Allah fakir biz ise zenginiz, diyenlerin sözünü andolsun ki Allah 
işitmiştir…” 
482 Âl-i İmran, 3/181. “…Onların (bu) dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte 
yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı!” 

H.Mahmud1,15a 
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Sivâdan el çeküp bu ke¦rete dil i£tibâr itmez 

Serây-ı Åâ½½-ı va¼detde nedîm-i bezm-i ¼a²retdir 

 

Vücûd-ı ×erre-i nâ-çîze £ibretle nigâh itseñ 

Temâşâya £aceb âyîne-i şems-i ¼ašīšatdir 

 

Øalâ¼î ba¼r-ı ¼ikmetden cevâhirler ni¦âr itdiñ 

Merâyâ-yı kelâmıñ £ârifâne dürr-i ¼ikmetdir483 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Ve’l-¼â½ıl ¹arîš-i fašr u fenâ ve şâh-râh-ı Hüdâ’da Allåh Te£âlâ’yı 

×ikr edenin 484 القناعة آنز ال يفني fe¼vâ-yı sa£âdet i¼tivâsınca ½ûretde muÅtârı 

olan fašrını görüp anı ta¼šīr edenler âyet-i kerîmede ×ikri sebšat eden 

Yehûd ¹âßifesiniñ mesleğine gidenlerdir. £Âšıbet kâr u mükâfât-ı 

pindârları £adl-i müntašim-i Cebbâr ile ×evš-i £a×âb-ı nâr olaca³ı âşikâr 

ve šanâ£at ile bâr-ı meşašš-ı fašr u fâšaya müte¼ammil ve pây-dâr 

olanlar cevâhir-i esrâr-ı Åazîne-i Girdigârdan behre-mend ve ¼i½½e-dâr-

vârdır dimek olur. Ol ecilden; 

 

Kenz-i lâ-yefnâyı bilmez šandedir illâ fašīr 

Ba¼r-i bî-pâyanı bulmaz itmeyen terk-i sivâ 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

deyu buyurdu. Ya£nî 485آنت آنزًا مخفيًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف mâ-

½adašınca esrâr-ı şußûn-ı ×âtiyye ve envâr-ı bu¹ûn-ı ½ıfâtiyyeden kinâye 

olan kenz-i maÅfî-i lâ-yefnâ šande idiğini bilmez, illâ fašīr bilir. Ya£nî 

                                                 
483 Bu manzume mevcut metinde yok. Pertev, 156a-b 
484 “Kanaat tükenmez bir hazinedir.” Aclunî, ΙΙ, 102 
485 “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim ve halkı yarattım.” Acluni, ΙΙ, 132; el-Makâsidü’l-hasene, s. 
521, İbni Teymiyye, “kesinlikle Resûlün sözü değildir” demektedir. 

H.Mahmud1,15b 



92 
 

fašr-ı küllî ile derece-i nîstîde fenâ-fî’llåh menziline erişmeyen kenz-i lâ-

yefnâyı bilmez.  

Na¾m li-şâri¼ihî: 

¥ašīšat ba¼rine ³avvâ½ olanlar sırra mahremdir 

İrer mi dür anlar kim mušīm-i sâ¼il-i yemdir 

 

N’ola remz ile cevher-bâş-ı esrâr olsam £uşşâša 

Baña miftâ¼-ı kenz-i sırr-ı £uşşâkı müsellimdir 

 

Dilim gencîne-i esrâr-ı ³ayb-ı mu¹laš olmuşdur 

Nušūş-ı heyßetim resm-i ¹ılısm-ı kenz-i mübhemdir 

 

Kemâle irmeğe lâ-büddür elbet ½o¼bet-i £irfân 

Velî güftâr-ı il¼âda dolaşma sükkeri semdir 

 

Kelâm-ı ehl-i ¥ašš’a nef¼a-i rû¼û’l-šudüs dirsem 

Sezâ kim £ašl-ı küll Cibrîl olur šalbi de Meryem’dir 

 

£Aceb mi fey²-i Bâr olsa zebân-ı Åâme-i na¾îm 

Øalâ¼î fey²-i ¥aš’dan bu ma£ânî baña mülhemdir486 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

Zîrâ fenâ-yı ef£âl ve ½ıfât ve ×ât ile e¼adiyyet-i ×âtdan £ibâret olan 

kenz-i maÅvî-i lâ-yefnâya erişilir ki,  اذا تم الفقر فهو اهللا اي اذا تم الوجود الكون

 ma²mûnuyla fašr-ı küllî irâde olunur. Ya£nî المستلزم للفقر فالموجود هو اهللا

fašrı müstelzem olan vücûd-i kevnî tamâm fâni ve mefšūd oldušda 

mevcûd olan ancaš ¥ašš’dır dimek olur ki,487 لَِّمِن اْلُمْلُك اْلَيْوَم ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر  

mefhûm-ı ¼ašīšat-melzûmu bu fašr u fenâ-yı küllî remzini iş£âr ve 

bevâriš-i ufš-ı nübüvvetden şa£şa£a-i bâr-ı hidâyet-medâr olan  الفقر

                                                 
486 Bu manzume mevcut nüshada yok. Pertev, 157a 
487 el-Mü’min, 40/16. “ …Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr olan tek Allah’ındır.” 
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 i£tibâriyle bu sırr-ı ¼ašīšat-medârı ulû’l-eb½âre âşikâr eyler. Ol 488فخري

ecilden “ba¼r-i bî-pâyânı bulmaz etmeyen terk-i sivâ” ilzâmıyla rab¹-ı 

kelâm eyledi. Ya£nî terk-i mâsivâyı ke¦ret etmeyen ba¼r-i bî-pâyân-ı 

va¼deti bulamaz. Pes deryâ-yı mu¼î¹-i va¼deti bulmaš ve dürr-i yektâ-yı 

bî-hem-tâya nâil olmaš içün mâsivâdan ½oyunup ka£rına ¹almaš ¹arîš-i 

ilhâm ile £ilm-i ledünnîye menû¹ ve ¹arîš-i ilhâm ve ma£rifet-i delâlet-i 

pîr-i ½â¼ib-i himmete merbû¹ oldu³u ecelden  

 

Rav²a-i ¥aŠrâyı bilmez ƒı²ra yoldaş olmayan 

Âb-ı ¼ayvânı bu ¾ulmü görmeyenler ½andı mâ 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

deyu buyurdu. ƒı²ır ¼aššında ašåvîl-i ke¦îre ma£lûmdur. Ez cümle 

rivâyet-i meşhûre üzere ¬ü’l-šarneyn £ayn-ı ¼ayâtı ¹aleb içün ¾ulmete 

dâÅil oldušda ¥a²ret-i ƒı²ır anıñ mušaddime-i ceyşinde bulunma³la 

£ayn-ı ¼ayâta rast gelip andan şürbü sebebiyle elßân ¼ayâttadır. Ve bir 

ar²-ı yâbisede cülûs eylese der¼âl rav²a-i ¼aŠrâ olur. Ve elßân ba£²ılarına 

irşâd içün ¾uhûr eylediği cesed-i £un½urîsidir ki, o içtiği âb-ı ¼ayât 

sebebiyle ¼aydar dirler. Ve ba£²ıları ¾uhûr eyleyen ƒı²ır’ıñ mi¦âl-i 

rû¼iyyesiniñ tecessüdüdür dimişler. Ve ba£²ıları ƒı²ır ½ûretinde ¾uhûr 

eyleyen kişiniñ ½ıfat-ı ³ålibesiyle kendi rû¼unuñ teme¦¦ülüdür yâÅûd 

rû¼u’l-šudüsdür dimişler. Ve Øadreddin Æonevî šuddise sırruhû 

¥a²retleri dimiş ki, ƒı²ır £âlem-i mi¦âldedir. Ve Ι½¹ılâ¼ât-ı Øûfiyyede 

ƒı²ır bas¹dan kinâyedir ve İlyâs šab²dan kinâyedir dimişler. Ve Seyyid 

Ali bin Mu¼ammed Vefâ šuddise sırrıhümâ dimiş ki, nefs şol şeydir ki, 

anıñ içün idrâk ¼â½ıldır. Ve rû¼ ol şeydir ki, anıñla idrâk olunur. 

Bundandır ki, Æurßân’a “rû¼” tesmiye olunur. Ve Cibrîl ma£ânî-i 

cemâliyyede rû¼-ı va¼y-i nebevî-i rusülîden kinâyetdir. Ve Mîkâßîl 

                                                 
488 “Fakirlik övüncümdür.” el-Makâsidü’l-hasene, s.480, mevzu olduğu söylenmektedir. 
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merâtib-i celâliyyede rû¼-ı va¼y-i nebevî-i rusülîden kinâyetdir. Ve ƒı²ır 

ma£ânî-i cemâliyyede rû¼-ı ilhâm-ı velâyetdir. Ve İlyâs merâtib-i 

celâliyyede rû¼-ı ilhâm-ı velâyetdir. Ve ƒı²ır ve İlyâsı her biriniñ 

görmesi kendi ¼âl ve mašåmı ¼asebincedir. Ve ƒı²ır ve İlyâs cemâ£at-i 

müteferrišaya emâkin-i müte£addide ve mütebâ£idede heyßât-ı muÅtelife 

üzere görünürler. Ve ikisi me£an ¾uhûr eylemezler. Meğer şol 

kimesneniñ rû¼uyla kemâl-i celâl ve cemâl ½â¼ibi ola. Aña ikisi me£an 

görünürler. İntehâ  

Ve bu beyitde rav²a-i ¼aŠrâdan murâd mertebe-i nefs-i 

mülhimmedir. Ve ƒı²ırdan murâd rû¼-ı ilhâm-ı velâyet olan mürşid-i 

kâmildir ki ¹arîš-i râh-ı Hüdâ ve meslek-i fašr u fenâda ol mürşide yoldâş 

olmayan rav²a-i ¼aŠrâyı bilmez. Ya£nî mašåm-ı ilhâma irişmez. Belki 

¾ulmetde ki âb-ı ¼ayâtdan murâd olan ilhâmla £ilm-i ledünni neydiğin 

bilmez. Ya£nî ¾ulmet-i tende yâÅûd ¾ulmet-i fenâ-yı küllîde mevcûd olup 

rûhuñ ¼ayât-ı ebediyyeye irişmesine bâ£i¦ olan ilhâmla £ilm-i ledünnü 

neydiğin bilmez. Ol ecilden bu ¾ulmet-i fenâda fey²-i ¼ayât-ı ebediyyeyi 

mûcib olan ilhâmla £ilm-i ledünnîyi görmeyenler âb-ı ¼ayvânı mâ 

½andılar. Pes âb-ı ¼ayâtdan murâd £ilm-i ledünnî oldu³u ecelden Cenâb-ı 

Bârî kelâm-ı šadîminde ƒı²ır ¼aššında 489 َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما deyu 

buyurdu. Zîrâ rû¼uñ šıvâmı ve mûcib-i devâmı £ilm-i ledünnîdir. Ve 

£ilm-i ledünnî bilâ-vâ½ı¹a ilhâmla oldu³u ecelden ¥a²ret-i ƒı²ır  َوَما َفَعْلُتُه

 diyüp kendiden ½âdır olan ef£âl-i ilhâm-ı Rabbânî ile idiğin 490 َعْن َأْمِري

beyân eyledi. Ve’l-¼â½ıl sebeb-i ¼ayât-ı ebediyye olan £ilm-i ledünnî 

idiğin ve rav²a-i ¼aŠrâdan murâd mertebe-i ilhâm neydiğin bileyim 

dirsen râh-ı mu¼abbetde hemrâh-ı mürşid-i âgâh ve meclis-i fey²â 

fey²lerinde her gâh ol ki, peyvest-i dîde-i rav²a-i cinânıñ nîsân-ı fey²-i 

£irfânlarıyla ser-sebz ve reyyân ve dil-i pejmürdüñ resîde-i ¼ayât-ı 

câvidânı olsun dimek olur. 

                                                 
489 el-Kehf, 18/ 65. “…ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” 
490 el-Kehf, 18/ 82. “…Ben bunu kendiliğimden yapmadım…” 
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Bilki seddeyn iki šåş İskender ortasındadır 

Cem£ ü cem£ü’l-cem£ ile fetholdu ebvâb-ı Hüdâ 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bu beyt-i şerîfleri cenâb-ı Bârî’niñ âfašda İskender-i ¬ü’l-šarneyn 

¼aššında vâki£ olan : ى ِإَذا َبَلَغ َفَأْتَبَع َسَبًباَحتَّ ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اْلَأْرِض َوَءاَتْيَناُه ِمْن ُآلِّ َشْيٍء َسَبًبا

ُتَعذَِّب َوِإمَّا َأْن  َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوًما ُقْلَنا َياَذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّا َأْن

َوَأمَّا َمْن َءاَمَن َوَعِمَل  َربِِّه َفُيَعذُِّبُه َعَذاًبا ُنْكًرا َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذُِّبُه ُثمَّ ُيَردُّ ِإَلى َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا

ى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َحتَُّثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْسًرا

َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْيَن السَّدَّْيِن  ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا َآَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا لَُّهم مِّن ُدوِنَها ِسْتًرَعَلى َقْوٍم لَّْم َنْجَعل 

ْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْلَأْرِض َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَم َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما لَّا َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًلا

َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق  šavl-i şerîfiniñ 491 َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّا

 mâ-½adašınca enfüs ma£nâsından ištibâs 492 َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ

vechiyle enfüsde olan seddeyn ve İskender’i murâd buyururlar ki, âfašda olan 

seddeynden murâd enfüsde iki šaşdır ki, İskender ol iki šaşıñ miyânındadır 

didi. Pes imdi âyet-i me×kûreniñ £ibâretinden âfašda istiÅrâc olunan me£ânî-i 

¾âhiresi kütüb-i tefâsîrde mu½arra¼ oldu³u üzere müsellemdir. Æaldı ki, 

işârâtından enfüsde istinbâ¹ olunan me£ânî-i bâ¹ınesinden bir neb×e gerekdir ki, 

¥a²ret-i Mı½rî’niñ mefhûm-ı kelâm-ı ¼ašīšat-i encâmı aña ¼aml oluna. Pes 

âyât-ı me×kûreniñ enfüse ½arfında bu ma£nâ ta½avvur olunur ki, ¬ü’l-

šarneyn’den murâd enfüs-i nâ¹ıša ola. Zîrâ  قرن الشمس اعالها و اوله ما يبدأ منها في

 .ma£nâsınca nefs-i nâ¹ıšanıñ iki ¹ulû£u vardır ki, biri anadan ¹o³du³udur  الطلوع

                                                 
491 el-Kehf, 18/ 84 -94. “Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) 
her şey için bir sebep (bir vasıta ve yol) verdik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca, 
onu kara bir balçıkta batar buldu. Onu yanında (orada) bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz: Ey Zülkarneyn! 
Onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin, dedik. O, söyle dedi: Haksızlık edeni 
cezalandıracağız; sonra o, Rabbine gönderilecek; sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman 
edip de iyi davranan kimseye gelince, onun için de en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan, ona 
kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir 
kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böylece onunla ilgili her 
şeyden haberdardık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen 
hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cüc ve Me’cüc 
bozgunculuk yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?” 
492 Fussılet, 41/53. “İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun (Kur’an’ın) 
gerçek olduğu onlara iyice belli olsun.” 
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Ve biri šalbden ¹o³du³udur. Ol ecilden ¥a²ret-i £Îsâ ½alâtu’llåhî £alâ nebiyyinâ 

ve £aleyhî ¼adî¦-i şerîfinde: 493 من لم يولد مرتين لن يلج ملكوة السماوات  £ibâreti vârid 

olmuşdur. Ve şemsden murâd, rû¼-ı i²âfî ola. Ve ma³rib-i şemsden £ibâret 

olan £ayn-ı ¼amißeden murâd nefs-i ¼ayvâniyye yaÅûd nefs-i ¼ayvâniyyeyi 

¼âmil olan beden-i £un½ûrî ola. Ve şemsiñ £ayn-ı ¼amißeden ³urûbu rû¼uñ 

bedene ta£allušundan £ibâret ola. Ve £ayn-ı ¼amiße £indinde olan šavimden 

murâd šuvvâ-yı nefs-i ¹abî£iyye ve šuvvâ-yı nefs-i nebâtiye ve šuvvâ-yı nefs-i 

¼ayvâniyye ve šuvvâ-yı nefs-i insâniye ola. Pes imdi nefs-i ¹abî£iyye bir 

šuvvetden £ibâretdir ki, ol šuvvet eczâ-yı cismi ¼ıf¾ ider. Tâ ki birbirinden 

münfek ve mütelâşî olmaya. Ve nefs-i ¹abî£iyyeniñ iki Åidmetkârı vardır ki, 

birine Åıffet ve birine ¦ıšl dirler. Ve Åıffet bir šuvvetden £ibâretdir ki,  mu¼î¹a 

ya£nî £ulvîye mâßildir. Ve ¦ıšl anıñ £aksidir ki, merkeze ya£nî süflîye mâßildir. 

Ve nefs-i nebâtiyye bir šuvvetden £ibâretdir ki, cismi ¹ûl ü ar² u £umša çeker 

ve büyük eyler. Ve nefs-i ¹abî£iyye nefs-i nebâtiyyeniñ Åâdimidir. Ve nefs-i 

nebâtiyyeniñ andan ³ayrı sekiz Åâdimi daÅi vardır ki, šuvvâ-yı câ×ibe mâsike 

ve hâ²ime ve mümeyyize ve mu½avvire ve dâfi£a ve müvellide ve münemmiye 

dirler. Ve nefs-i ¹abî£iyye ve nebâtiyye cemî£-i šuvvâlar ile nefs-i 

¼ayvâniyyeniñ Åâdimleridir. Ve nefs-i ¼ayvâniyye bir šuvvetden £ibâretdir ki, 

cisim anıñla ¼areket ider. Ve idrâk eylediği şeyleri ¼is ile añlar ve nefs-i 

¼ayvâniyyeniñ ×ikr olunan Åâdimlerden ³ayrı on iki Åâdimi daÅi vardır ki, beşi 

¼avâss-ı Åamse-i ¾âhiredir. Ya£nî sem£ ve ba½ar ve ×evš ve şemm ve lemsdir. 

Ve beşi daÅi ¼avâss-ı Åamse-i bâ¹ınadır ki, ¼iss-i müşterek ve Åayâl ve vehm 

ve ×ikr ve ¼ıf¾dır. Ve ikisi šuvve-i ³a²abiyye ve šuvve-i şeheviyedir. Ve ×ikr 

olunan ¼avâs ve šuvvânıñ cümlesi nefs-i insâniyyeniñ Åâdimleridir. Ve 

bundan ³ayrı nefs-i insâniyyeniñ iki Åâ½ıyyeti daÅi vardır ki, biri £ašl-ı na¾arî 

ve biri £ašl-ı £amelîdir. YâÅûd £ayn-ı ¼amiße £indinde mevcûd olan šavimden 

murâd šuvvâ-yı ¼ayvâniyye ve insâniyyeden šuvvâ-yı £aşere-i ¾âhire ve bâ¹ına 

                                                 
493 “İki defa doğmayan semâların melekûtuna yükselemez.” Muhittin Uysal “ tasavvuf kültüründe yalnız 
imam Rabbânî’nin Mektûbât’ında hadis formuyla geçen bu söz Hz. İsa’ya ait bir sözdür” demektedir. bk. 
Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Tasavvuf Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivâyetler, Konya 2001, 
s.261 

H.Mahmud1,18a 



97 
 

ve nâ¹ıša ve ³a²abiyye ve şeheviyye £ale’l-£umûm šuvvet-i şeheviyye-i 

ferciyye bi’l-Åu½û½ ve šuvvet-i yedeyye ve šuvvet-i šademiyye ve £ašl-ı na¾arî 

ve ašl-ı £amelî ve £ašl-ı ma£âş ola. Li-šavlihî te£âlâ: 494 َعَلْيَها ِتْسَعَة َعَشَر. Zîrâ 

šuvvâ-yı me×kûre edevât-ı ¼ayr u şer olma³la şerde isti£mâl olunurlar ise her 

biri ½â¼ibini ilšå-yı nâra melâßike-i ³ılâ¾ ve şidâd olur. Ve šuvvâ-yı 

me×kûreden ¼avâss-ı Åams-i ¾âhire ve lisân ve ferc medâr-ı emr-i teklîfi 

olma³la ebvâb-ı cehennem yedi olur. Kemâ šåle te£âlâ:  َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعيَن 

 Ve eğer Åayırda isti£mâl olunur ise her .495 َلَها َسْبَعُة َأْبَواٍب ِلُكلِّ َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم

biri ebvâb-ı cennet-i £âlâ-mašåm ve Åuddâm-ı dârü’s-selâm olur. Ve ebvâb-ı 

cennet sekiz olması, šalbiñ medâr-ı tev¼îd oldu³undan ötürüdür. Zîrâ şirkiñ 

¼ašīšatinde vücûdu yošdur ki anıñ içün dûzaÅda müstašillen bir bâb ola. 

ƒülâ½a-i kelâm £ayn-ı ¼amiße £indinde bulunan šavimden murâd šuvvâ-yı 

me×kûre oldu³u ecildendir ki, 496 ِإمَّا َأْن ُتَعذَِّب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ile taÅyîr 

olundušda َوَأمَّا َمنءاَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ; 497 َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذُِّبُه

 ile müteÅayyir šılındılar. Zîrâ Åayr u şerde isti£mâle isti£dâdları 498 ِمْن َأْمِرَنا ُيْسًرا

vardır. Şerde bulunmaları sebeb-i £a×âb ve Åayırda bulunmaları mûcib-i 

sevâbdır. Ve ma¹la£-ı şemsden murâd rû¼uñ šuyûd-ı ¾ulmet-i ¼acb-ı ke¦ret-i 

£un½uriyyeden semâ-i ma£rifet-i ilâhiyyeye ½u£ûd ve ı¹lâš ile maşrıš-ı 

va¼detden ¹ulû£una remz ü işâretdir. Ve ma¹la£-ı şems £indinde bulunan 

šavimden murâd ½ıfât-ı ilâhiyye-i lâhûtiyyeniñ me¾âhiri olan šuvvâ-yı 

rû¼iyye-i ceberûtiyye ola. Ve seddeynden murâd rû¼-ı i²âfî ile nefs-i 

¼ayvâniyyeniñ ¼addiyyeti ola. Ve beynehümâda bulunan šavimden murâd 

šuvvâ-yı £ašl-ı ma£âş ola. Ol ecilden ْفَقُهوَن َقْوًلالَّا َيَكاُدوَن َي  499 ile va½f olundular. 

Zîrâ £ašl-ı ma£âş, kelâm-ı me£âdı diñlemediğinden šavl-i ¥ašš’ı añlama³a 

yašlaşmazlar. Ve Yeßcûc ve Meßcûc’den murâd, šuvvâ-yı £ašlı ifsâd eden 

                                                 
494 el-Müddessir, 74/30. “Üzerinde on dokuz (muhafız melek ) vardır.”  
495 el-Hicr, 15/43 -44, “Muhakkak cehennem onların hepsine vâdolunan yerdir. Cehennemin yedi kapısı 
vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır.” 
496 el-Kehf, 18/ 86. “…veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin…” 
497 el-Kehf, 18/ 87.  “…Haksızlık edeni cezalandıracağız…” 
498 el-Kehf, 18/ 88. “İman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun için de en güzel bir karşılık vardır…” 
499 el-Kehf, 18/ 93. “…hemen hiçbir sözü anlamayan…” 

H.Mahmud1,18b 
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šuvvâ-yı şey¹âniyye ve efkâr-ı fâside ola. Ve beynlerinde olan sedd-i 

İskender’den murâd šuvvâ-yı şey¹âniyye ve efkâr-ı fâsideden šuvvâ-yı £ašlı 

mu¼âfa¾a içün ¼add-i şer£î ola. Bu tašdîrce âyât-ı kerîme işârâtından enfüsde 

aÅ× olunan ma£nâ: 500 ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اْلَأْرِض َوَءاَتْيَناُه ِمْن ُآلِّ َشْيٍء َسَبًبا Ya£nî Allåh-ı ×ü’l-

celâl buyurur ki, ta¼šīšen biz, nefs-i nâ¹ıšadan kinâye olan ¬ü’l-šarneyn’i 

ašålîm-i ten ve emâkin-i beden-i ar²da miknet ve mekânet ile mütemekkin 

šıldıš. Ve aña her şeyden maš½ûduna irişmeğe bir sebeb ya£nî bir vesîle ve bir 

¹arîš i£tâ eyledik. 501َفَأْتَبَع َسَبًباَحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة Pes her 

şeyden maš½ûduna irişmeğe bir vesîle ve ¹arîš i£tâ eylediğimiz sebebiyle bir 

sebebe ya£nî bir vesîleye teşebbü¦ ile bir ¹arîše ×âhib oldu ki, ³åyeti beden-i 

£un½urîden £ibâret olan ma³rib-i şems-i rû¼a irişdi. Ve şems-i rû¼u ma³rib-i 

şemsden ibâret olan £ayn-ı ¼amißede ³urûb ider buldu. Zîrâ cesed-i insân 

¼ame-i mesnûndan Åalš olunmuşdur. Kemâ šale te£âlâ:  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن

ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن َصْلَصاٍل 502 Ve şems-i rû¼uñ ¹ıyn-i esvedden mürekkeb olan cesed-i 

£un½urîde ³urûbu šuyûd-ı ¾ulmet-i £un½uriyyeye ta£allušundan kinâyetdir.  َوَوَجَد

 Ya£nî beden-i £un½urîden £ibâret olan £ayn-ı ¼amiße £indinde bir 503ِعْنَدَها َقْوًما

šavim buldu ki, ol šavim šuvvâ-yı ¼ayvâniyye ve insâniyyeden £ibâretdir ki, 

bu mašåma “farš-ı evvel” dirler. Ol ecilden ma³rib-i şemse bulû³u ma¹la£ına 

bulû³undan mušaddem vâši£ oldu. ا َياَذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّا َأْن ُتَعذَِّب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًناُقْلَن 504 

Biz, ¬ü’l-šarneyn’e taÅyîr vechiyle didik ki, ey ¬ü’l-šarneyn bu šavme ¾ulm ü 

te£addîleri emrinde £a×âb ile mušåbele yâÅûd îmân ve £amel-i ½âli¼leri âÅirinde 

¼üsnile mu£âmele itmek seniñ şânıñdandır. َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذُِّبُه ُثمَّ ُيَردُّ ِإَلى َربِِّه

 Ya£nî ¬ü’l-šarneyn didi ki, mâ Åuluša li-hâ×â bulunmamaš 505َفُيَعذُِّبُه َعَذاًبا ُنْكًرا

vechiyle  ¾ulm ü te£addî edene bundan ½oñra £a×âb iderim, andan ½oñra ol 

                                                 
500 el-Kehf, 18/ 84.  “Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her 
şey için bir sebep (bir vasıta ve yol) verdik.” 
501 el-Kehf, 18/ 85 -86. “O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta 
batar buldu.” 
502 el-Hicr, 15 / 26. “Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık.” 
503 el-Kehf, 18/ 86.  “…Onun yanında (orada) bir kavme rastladı.”  
504 el-Kehf 18/ 86.  “Bunun üzerine biz: Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme 
yolunu seçeceksin, dedik”  
505 el-Kehf, 18/ 87.  “O, söyle dedi: Haksızlık edeni cezalandıracağız; sonra o, Rabbine gönderilecek; sonra 
Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak.” 
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¾âlim olan Rabbisine red olunup Rabbisi aña £a×âb-ı nükr ile £a×âb eyler. Ya£nî 

 ey li-ya£rufûne ve li-yuva¼¼idûn mušte²âsınca 506َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن

¾ulmet-i cehl ü şirketde507 ve vâdî-i bu£d u ³afletde olan meşâšš u mücâhedât 

ve riyâ²ât ile £a×âb iderim. æulmet-i cehl ü şirketden508 nûr-ı £ilm ü va¼dete ve 

vâdî-i bu£d u ³afletden cennet-i šurb u vu½lata irişmez ise andan ½oñra 

Rabbisine red olundušda Rabbisi £a×âb-ı nîrân ve Åizy-i Åirmân ve hicrân ile 

aña £a×âb ider. 509َوَأمَّا َمنءاَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْسًرا Ya£nî 

ol kimse ki, müßmin ve muva¼¼id olup rı²â-yı sa£âdet-išti²â-yı ƒâlıš’a 

muvâfıš £amel-i ½âli¼ işleye. Aña cezâ ve i¼sân dünyâda cennet-i £irfân ve 

âÅiretde kev¦er-i rıŠvân olur. ¥âlbuki, yašīnde biz aña emrimizden yüsr ile 

tebşîr ideriz. َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم لَّْم َنْجَعل لَُّهم مِّن ُدوِنَها  َع َسَبًباُثمَّ َأْتَب

 Ya£nî ¬ü’l-šarneyn ma³rib-i şemsden ½oñra bir sebebe teşebbü¦ ya£nî 510ِسْتًرا

bir ¹arîše sâlik oldu ki, ³åyeti ma¹la£-ı şemse irişdi. Ya£nî maşrıš-ı şems-i 

va¼det olan mašåm-ı rû¼a irişdi ki, ol şems-i rû¼ yâÅûd şems-i va¼deti bir 

šavim üzerine ¹ulû£ ider buldu ki biz ol šavm içün şemsden ³ayrı setr ü ¼icâb 

šılmadıš ki, ol šavim ½ıfât-ı ilâhiyyeniñ me¾âhiri olan šuvvâ-yı rû¼iyye-i 

nûrâniyyedir ki bu mašåma “mašåm-ı cem£” dirler. Ol ecilden ma¹la£-ı şemse 

bulû³u ma³ribine bulû³undan ½oñradır. 511َآَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا İşte ¬ü’l-

šarneyn’iñ seyri bunuñ gibidir. ¥âlbuki, anıñ £indinde olan şeyßi £ilm ü Åaber 

yönünden biz i¼â¹a eyledik. َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْيَن السَّدَّْيِن َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما لَّا  ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا

 Ya£nî ¬ü’l-šarneyn ma¹la£-ı şemse bulû³undan ½oñra bir 512 َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًلا

vesileye dâßir ve bir mesleğe sâßir oldu ki, ³åyeti mâ-beyn-i seddeyne irişdi. 

Ya£nî rû¼-ı i²âfî ile nefs-i ¼ayvâniyyeniñ ¼addeynine irişdi. Andan šavmeyn-i 

me×kûreynden mâ-£adâ bir šavim daÅi buldu ki, söz añlama³a yašlaşmazlar 

                                                 
506 ez-¿ariyat, 51/56. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 
507 Şirketde: şirkinde, Pertev, 162a 
508 Şirketden: şirkinden, Pertev, 162a 
509 el-Kehf, 18/ 88.  “İman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun için de en güzel bir karşılık vardır. Ve 
buyruğumuzdan, ona kolay olanını söyleyeceğiz.” 
510 el-Kehf, 18/ 89 -90.  “Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim 
üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık.” 
511 el-Kehf, 18/ 91.  “İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.” 
512 el-Kehf, 18/ 92 -93.  “Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen 
hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu.” 

H.Mahmud1,19a 
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ki, ol šavim šuvvâ-yı £ašl-ı ma£âşdır. Zîrâ güftâr-ı umûr-ı me£âd sem£-i £ašl-ı 

ma£âşa girmediğinden šavl-i ¥ašš’ı añlama³a yašlaşmazlar.  ََّقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإن

 Ya£nî 513 َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْلَأْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّا

šuvvâ-yı £ašl-ı ma£âşdan £ibâret olan šavim lisân-ı ¼âlleriyle ¬ü’l-šarneyn’e 

didiler ki, šuvvâ-yi şey¹âniyye ve efkâr-ı fâsideden £ibâret olan Yeßcûc ve 

Meßcûc bu ar²-ı bedende müfsidlerdir, bizi ifsâd iderler. Saña bir âcer ta£yîn 

eylesin. Anlarıñ beyinleriyle bizim beynimizde bir sedd-i müstedîm ya£nî bir 

¼add-i şer£-i šavîm va²£ idesin. Bu mašåma “mašåm-ı farš-ı ba£de’l-cem£” ve 

“cem£u’l-cem” ve “farš-ı ¦ânî” daÅi dirler ki, mašåm-ı hidâyet ve irşâddır. Ol 

ecilden mašåm-ı cem£den ½oñra ×ikr olundu. Pes imdi ¥a²ret-i Nâ¾ım’ıñ ; “bil 

ki seddeyn iki šaş İskender ortasındadır” šavl-i şerîfiniñ ma£nâsı bu 

mufa½½alıñ mücmelidir. Ya£nî seddeynden murâd iki šaşdır. Ve iki šaşdan 

murâd rû¼âniyyet ve beşeriyyetiñ ¼adleridir. Zîrâ birbiriniñ a¼kâmını icrâya 

birbirine ¼âcib ve mâni£lerdir. Ve iki šaşıñ ortasında olan İskender’den murâd 

nefs-i nâ¹ıša-i müdebbiredir. Ve rû¼âniyyet ile beşeriyyet beyninde olan 

šuvvâ-yı £ašl-ı ma£âşı Åayâlât-ı şey¹âniyye ve efkâr-ı fâsideden mu¼âfa¾a içün 

beynlerinde bir sedd-i şedîd-i müstedîm ya£nî bir ¼add-ı metîn-i şer£-i šavîm 

va²£ eyle ki, ser-tâ-ser ašålîm-i ten ve memâlik-i bedene mâlik ve ¹arîš-i 

hidâyet ve irşâda sâlik olasın. Ol ecilden “cem£ u cem£u’l-cem£ ile fet¼ oldu 

ebvâb-ı Hüdâ” mısra£ıyla rab¹-ı kelâm eyledi.  

Ve Ιs¹ılâ¼ât-ı Sûfiyye’de farš ve cem£in ta£rîfi;  الفرق ما نسب اليك و الجمع ما

 dinilmiş ve ma£nâ-yı lâ¹îfi išåmet-i ve¾âyif-i £ubûdiyyetden ve a¼vâl-i سلب عنك

beşeriyete lâyıš olan şeyßden her ne şeyß ki, £abdiñ kesbi ola farš oldur. Ve her 

şeyß ki, šıbel-i Ra¼mândan ibdâ-i me£ânı ve ibtidâ-i lü¹f u i¼sânı ola cem£ 

oldur. Pes £abde bu ikisi daÅi lâ-büddür. Zîrâ faršı olmayanıñ £ubûdiyyeti 

olmaz. Ve cem£i olmayanıñ ma£rifeti olmaz. Beyit: 

Şunun kim cem£i yoš £irfânı yošdur 

Şunun kim faršı yok il¼âdı çošdur 

                                                 
513 el-Kehf, 18/ 94.  “Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cüc ve Me’cüc bozgunculuk 
yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?” 

H.Mahmud1, 20a 

H.Mahmud1, 20b 
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(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün) 

Pes £abdiñ ِإيَّاَك َنْعُبُد  šavli i¦bât-ı £ubûdiyyet teferrušayı i¦bâtdır.َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن  

šavli ¹aleb-i cem£dir. Teferruša bidâyet-i irâdetdir, cem£ ise anıñ nihâyetidir. 

Ve cem£u’l-cem£ cem£den etemm ü a£lâ mašåm-ı u¼râdır. Zîrâ cem£, eşyâyı 

¥aš’la şühûddan £ibâretdir. Ve cem£u’l-cem£ eşyânıñ bi’l-külliyye istihlâk ve 

fenâsından £ibâretdir dinilmiş. Ve ba£²ıları ta£rîfi £aks idüp cem£ ¥ašš’ı bilâ-

Åalš şühûddan £ibâretdir ve cem£u’l-cem£ Åalšı ¥aš’la šåim şühûddan 

£ibâretdir dimişler. Ta£rîf-i evvel, ma£nâ vechiyle ensebdir. Ve ta£rîf-i ¦ânî, 

isti£mâl vechiyle eşherdir. Bu tašdîrce ta£rîf-i ¦ânî leff ü neşr-i müretteb ve 

ta£rîf-i evvel neşr-i müşevveş olmuş olur. Zîrâ farš-ı evvelde sâlikiñ dîde-i 

ke¦ret-dîdesi Åalšıñ varlı³ını görür, ¥ašš’ıñ varlı³ını görmez. Ve mašåm-ı 

cem£de çeşm-i ¥aš-bîni ancaš ¥ašš’ıñ varlı³ını görür. ƒalšıñ varlı³ı ¥ašš 

varlı³ında ma¼v u müstehlek olur. Ve ba£de’l-cem£ olan farš-ı ¦ânîde ba½ar ve 

ba½îreti Åalšıñ varlı³ı ¥ašš’ıñ varlı³ıyla šåßim oldu³un görür. Ol ecilden 

cem£u’l-cem£e “farš-ı ba£dü’l-cem£” tesmiye olundu. Ve’l-¼â½ıl mertebe-i 

farš-ı evvelden derece-i £âliye-i cem£e irişmeğe 514 َواْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلَة emrince 

¹arîš-i ¥aš’da bir mürşid-i kâmili vesîle ittiÅâ× eyle ki, ma³rib-i ¾ulmet tende 

³urûb eden şems-i rû¼uñ šuyûd-ı šuvvâ-yı beşeriyyet ile mušayyed ve 

ma¼cûb oldu³un bilinip cem£-i šuvvâñı semt-i rı²âya ma½rûf šılma³la tezkiye-

i nefs ve ta½fiye-i šalb idesin. ¥attâ ol sebeb ile ma¹la£-ı şemse irişesin. Ya£nî 

rû¼uñu šuyûd-ı ev½âf-ı beşeriyyetden ı¹lâš ve ¾ulmet-i ¼acb-ı ke¦reti izhâš 

idesin ki, şems-i ¼ašīšat-i va¼detiñ ma¹la£ı oldu³un göresin. و تخلقو باخالق اهللا و

 vefšınca ¼icâbsız ev½âf-ı ilâhiyye ile mutta½ıf oldu³un bilüp  515تصافوبصفات اهللا

mašåm-ı cem£e iresin. Ve andan ½oñra tekmîl-i merâtib içün nefs-i nâ¹ıšañı 

rû¼âniyyet ile beşeriyet beyninde müdebbir-i memleket-i ten ve ¼âkim-i ¼ı¹¹a-i 

beden idüp šuvvâ-yı £ašlıñı tesvîlât-ı şey¹âniyye ve taÅayyülât-ı nefsâniyyeden 

mu¼âfa¾a içün beynlerinde ¼add-i şer£-i müstašīmi sedd-i sedîd-i müstevîm 

                                                 
514 el-Mâide, 5/35.  “…O’na yaklaşmaya yol arayın…” 
515 Allah Teâlâ’nın ahlâkı ile ahlâklanın ve Allâh’ın sıfatlarıyla sıfatlanın.  
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idesin ki, mašåm-ı cem£u’l-cem£e irişmekle bâb-ı hidâyet ve irşâd saña meftû¼ 

ola dimekdir.  

 

Æande birler ¥ašš’ı inkâr iden bu Mı½rî’yi 

æâhir olmuşken yüzünde nûr-ı ×ât-ı kibriyâ 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Nûr-ı ×ât-ı kibriyâ yüzünde ¾âhir olması 516 َوَعلََّم َءاَدَم اْلَأْسَماَء ُآلََّها inbâsınca 

pertev-i nûr-ı ×ât-ı kibriyâ vâ½ı¹a-i esmâß ve ½ıfât ile âyîne-i ×âtında rû-nümâ و 

 inhâsınca â¦âr-ı ½ıfât-ı Hüdâ ma¾hariyyet 517ان اهللا خلق آدم علي صورته علي صفاته

vechiyle vech-i sa£âdet i¼tivâsında hüveydâ olmašdan £ibâretdir. Ya£nî Mı½rî 

ma¾har-ı â¦âr-ı ½ıfat-ı ¥aš ve mücellâ-yı envâr-ı cemâl-i mu¹laš olmuş iken 

Mı½rî’niñ ma½dar-ı hidâyet oldu³unu inkâr iden ¥ašš’ın birliğini šande ta¼šīš 

ider? ¥âlbuki, mertebe-i ¼ašīšat-i tev¼îde ancaš ma¾har-ı tev¼îd-i ×ât olan 

mürşid-i hâdîniñ delâletiyle irişilir. Pes mürşid-i kâmili inkâr iden ¼ašīšat-i 

tev¼îde šande yol bulur, dimek olur. Bu beyt-i şerîfleri murâdları üzre ne 

šadar î²â¼ ve âşikâr olmadıysa yine ²ımnen remziyle murâdlarını iş£âr eyler. 

Zîrâ mušaddemât-ı ebyât-ı sâlifeleriniñ netîcesidir. Ya£nî ×ikri sebšat eden 

merâtib-i tev¼îdi ta¼aššuš ve Åilâfetle esmânıñ küllîsine ma¾har oldu³unu îmâ 

eyler. Zîrâ; “×ât u esmâß ve ½ıfât ef£âl ü â½âr cümleten/ her zamânda bir velîniñ 

vechine bunlar ²iyâ” dedikden ½oñra “šande birler ¥ašš’ı inkâr eden bu 

Mı½rî’yi, ¾âhir olmuşken yüzünde nûr-ı ×ât-ı kibriyâ”  maš¹a£ıyla Åatm-i kelâm 

eyledi.  

Na¾m li-şâri¼ihî: 

Âdem yüzü kim âyîne-i veche cemîldir 

İm£ân-ı na¾ar it ma¾har-ı esmâß celîldir 

 

                                                 
516 el-Bakara, 2/31. “Allah, Âdem’e bütün isimleri öğretti.” 
517 “Allah Âdem’i kendi sûreti yani sıfatları üzere yarattı.” Hadis Buharî’de, “Åalaša’llåhu Âdeme £alâ 
½ûretihi” şeklinde geçmektedir. bk. Buharî, “İstißzan”,1 

H.Mahmud1, 21b 
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Her yüzde nümâyân iken envâr-ı cemâli 

Bir göz ki anı görmeye elbette £alîldir 

 

Diššatle e¦erden görünür fey²-i müße¦¦ir 

Erbâb-ı £ušūla bu daÅi Åoşça delîldir 

 

Dil cevher-i esrâr-ı ma£ârifle bezenmiş 

Dükkânçe-i £irfân dimeñiz Åân-ı ƒalîl’dir 

 

Her mı½r-ı dile başša Åalîc eylese icrâ  

¥av²ı çü diliñ bürke değil menba£-ı Nîl’dir 

 

Dil-teşne-i £irfân olan iÅvâna Øalâ¼î  

Vâdî-i ¼ašīšatde sözüñ £ayn-ı sebîldir 

 

Æål ehline £ibret mi olur remz-i Åafîden 

¥âl ile ta¼aššuš olunur ma£nî-i šīldir  

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

 

 

DİĞER NUªÆ-I ŞERÎF-İ ¥A¿RET-İ MΙØRÎ ŞER¥-İ ØALÂ¥Î 

£ABDÎ EFENDİ ÆUDDİSE SΙRRUHÜMÂ  

 

¥abs içün geldi gelür ı¹lâš içün fermân baña 

Evveli šahr âÅiri i¼sân ider sul¹an baña 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî bir müddet mütevârî-i devât-ı £ilm-i šıdem ve târîk-nişîn-i 

¾ulmet-âbâd-ı £adem olup £âlem-i lâhûtda šayd-ı ta£ayyünden mu£arrâ ve 
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½ahrâ-yı lâ-ta£ayyünde gûşe-nişîn-i gencîne-i £ulemâ518 iken isti£dâd-ı 

ƒudâ-dâdımızda bi’l-šuvve olan kemâlâtı fi£le getürmek içün lisân-ı 

isti£dâdımız sul¹ân-ı serâ-perde-i ezelî ve tâc-dâr-ı Lem-yezelî 

¼a²retlerine £âr²-ı ¼âl ile istifâ²a itmeğin mesßûlümüze müsâ£ade-i 

Rabbânî erzânî buyurulup irâdet-i Rabb-i £izzet ile menba£-ı 

šadîmimizden nüh²et ve menşeß-i mesnedimizden ¼areket iderek £âlem-i 

ceberûta nüzûl ve serây-ı ta£ayyün-i evvele düÅûl idüp libâs-ı fâÅire-i 

rû¼ânî ile cilve-nüma ve šayd-ı ta£ayyün-i nûrânî ile serîr-i temeyyüz ve 

ta£addüde revnaš-efzâ olup serây-ı cem£iyyetimizden cüdâ ve encümen-i 

va¼detimizden âvâre ve şeydâ olduš. Ol ¼âlde cem£iyyet-i ezeliyyemiz 

yâd u derd-i iftirâš ile nâliş ve feryâd iderek bezm-i va¼deti Åˇâstâr ve 

câm-ı vu½latı ¹aleb-kâr oldu³umuzda Cenâb-ı Mu£îd ve Tevvâb cân-ı bî-

tâbımıza bu vechile Åi¹âb buyurdular ki, bize vu½lat belde-i ma£mûre-i 

insâniyyeye vu½ûlden ½oñra muta½avverdir. Ve ol beldeye sefer nice 

£ušubât ve şedâßidden ša¹£-ı na¾ar mu½â¼abet-i nefs-i mücerrede ile ba¼r-

ı ¹abî£atdan gü×âr itmekle müyesserdir. Lâkin firîfte-i dâne-i şecere-i 

¹abî£at olmadan be³āyet-i mücânebet gerekdir. َن َوَال َتْقَرَبا َهـِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِم

 emrince ol çürük dâne ile aldanup Åırmen-i lü¹fumuzdan dûr u 519 اْلظَّاِلِميَن

Åˇân-ı vu½latımızdan mehcûr šalup nefsiñize ¾ulm itmeyesüz. Ve’l-¼â½ıl 

temhîd-i esâs-ı £uhuddan ½oñra mertebe-i £âlem-i melekûta nüzûl ve 

zümre-i nüfûs-ı mücerredeye duÅûl idüp bir zamân ol füs¼at-serây-ı 

melekûtîde nefs-i mücerrede ile hem-râz ve cennet-i le¹afetde cenâ¼-ı 

ı¹lâk ile pervâzda iken nûrâniyyet-i şecere-i ¹abî£at libâs-ı telbîs ile 

teceddüd ve ½ûret-i iblîsî ile tecessüd idüp ِد َوُمْلٍك لَّا َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْل

-ma²mûnuyla ilšā-yı vesvese ve iğvâ iderek bi-¼ikmeti’llåhi’l 520َيْبَلى

meliki’l-mennân bâde-i ³urûr-i ³arûr ve ½ahbâ-yı şîve-i nefs-i pür-şürûr 

ile sekrân ve £ahd-ı šadîmi endaÅte-i derece-i nisyân edüp Åˇâh-ı nâ-Åˇâh 

                                                 
518 £ulemâ: £amâ. Pertev, 123a 
519 el-Bakara 2/35.  “…Şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” 
520 Taha, 20/ 120. “…Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?” 
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tenâvül-i dâne-i ¹abî£at ile üftâde-i vâdî-i £i½yân ve ¼ulle-i nûrâniyyeden 

cismimiz £üryân olup 521 ُقْلَنا اْهِبُطوْا ِمْنَها َجِميعًا emrince ı¹lâk-ı £ulvî-i eflâkdan 

šuyûd-i süflî-i Åâke nüzûl ve selâsil-i ¹abâyi£ ve i³lâl-i £anâsır ile 

ma¼bes-i šafe½-i £un½uriyye duÅûl eyledik. Rişte-i £alâyık ile cenâ¼-ı 

ı¹lâšımız bend ve künde-i ¹abî£atımız pây-ı himmetimize pey-vend olup 

£âlem-i bâlâya ½u£ûddan ma¼rûm ve ¼a²î²-i Åâkde âlûde-i çirkâb-ı 

hümûm ve ³umûm iken ٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم مِّنِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفَال َخْو

 ibâret-i pür-beşâretinden šalb-i ¼azîne bir işâret olup çünki£ 522 َيْحَزُنوَن

¼abs içün fermân-ı Süb¼ânî geldi. Teyaššun eyledim ki zindân-ı 

¹abî£atdan ı¹lâš içün daÅi emr-i Rabbânî irişüp evveli šahr âÅiri i¼sân 

olur. İ¼sânıñ ma£nâsı ¥ašš’ı görür gibi £ibâdet itmekden £ibâretdir ki 

müşâhededen kinâyetdir.  

 

Erba£înem çün tamâm olur daÅi on gün geçer 

ƒatm olur menzil merâtib cân olur cânân baña 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bu beyt-i şerîfleri netîce-i sülûklerini beyân ider.  حمرة طينة ادم بيدي

 müfâdınca ¹înet-i Âdem ya£ni müdrike-i la¹îfe-i insâniyye 523 اربعين صباحًا

½ıfât-ı celâl ve cemâlden kinâye olan yedeyn ile šırš ½abâ¼ a£nî beyne’l-

cemâl ve’l-celâl taÅmîr ve terbiyye olunma³ın bi’l-šuvve olan ½ıfât-ı 

cemâl ve celâli fi£le getürmekle ma¾har-ı £ilm ü ¼ikmet olup  َمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة

من اخلص اهللا اربعين صباحًا ظهرت  sırrına işâret ²ımnında 524 َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َآِثيرًا

 vârid olmuşdur. Ve iÅlâ½ bir şeyßi bir şeyße 525 ينابيع الحكمة من قلبه علي لسانه

šatışdırmayup Åâli½ šılmašdan £ibâret ya£ni taÅlî½-i i²âfetden kinâyetdir. 
                                                 
521 el-Bakara, 2/38. “İnin oradan (cennetten) hepiniz…” 
522 el-Bakara, 2/38. “...Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için 
herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.” 
523 “Adem’in hamurunu kırk sabah elimle yoğurdum.” Râmuz el-Ehâdis, Ι, 88’de “Allah Ademin hamurunu 
kırk gün kırk gecede yoğurdu.Aldı ikiye kesti sağ tarafa iyiler sol tarafa habisler ayrıldı. Sonra tekrar 
yoğurdu. Onun içindir ki kötülerden iyiler iyilerden kötüler çıkabilir.” 
524 el-Bakara, 2/269. “...Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.” 
525 Kim kırk gün ihlasla Allaha kulluk ederse kalbinden diline hiklmet pınarları damlar. Merfu olduğu 
nakledilmektedir.  Aclunî, ΙΙ, 224 (?) 

H.Mahmud1, 23a 

Pertev, 123b 
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Pes iÅlâs, â¦âr ve ef£âl ve ½ıfât ve ×âtda olur. Ol ecilden Ι½tılâ¼-ı 

Øûfiyye’de merâtib-i tev¼îd dört olup birine tev¼îd-i â¦âr ve birine 

tev¼îd-i ef£âl ve birine tev¼îd-i ½ıfât ve birine tev¼îd-i ×ât dirler. Ve 

erba£în dört Åalvetden £ibâretdir ki dört £aded on £adedi müstelzem 

oldu³undan 526 ِتْلَك َعَشَرٌة َآاِمَلٌة ¼esâbınca her Åalveti on gün olur. Zîrâ dört 

£adedi, üç ve iki ve bir £adedlerini câmi£dir ki, mecmû£u on £adede  bâli³ 

olup ×ât-ı ¥ašš’ı ¼udûd-ı £aşereden tenzîh ve tašdîse remz ü işâretdir. Ve 

¼udûd-ı £aşere didiğimiz cihât-ı sitte ve šabl ü b£ad ü b£a² ü külden 

£ibâretdir. Pes Åalvetiñ biri te×kiyye-i nefs içündür ki, netîcesi tev¼îd-i 

â¦ârdır. Ve ikincisi teh×îb-i aÅlâš ile ta½fiyye-i šalb içündür ki, netîcesi 

tev¼îd-i ef£âldir. Ve üçüncüsü tašdîs-i rû¼ içündür ki, netîcesi tev¼îd-i 

½ıfâtdır. Ve dördüncüsü mâ-sivâdan tenzîh-i sır içündür ki, netîcesi isšå¹-ı 

i²âfât ile tev¼îd-i ×âtdır. Bu menzile fenâ fillâh ve mašåm-ı cem£ ta£bîr 

olunur ki, ša¹re-i vücûd-ı imkânî ba¼r-ı va¼detde ma¼v u müsta³raš 

olmašdan £ibâretdir. Ol ecilden erba£înim çün tamâm olur buyurdular. 

Ya’nî müdrike-i la¹îfe-i insâniyyemde vedî£a-i Rabbâniyye olan ½ıfât-ı 

cemâl ve celâle ma¾hariyyet ile iÅlâ½ım bu merâtib-i erbe£ada tamâm 

olur. Ve Åalvetiñ beşincisi ki “daÅi on gün geçer” buyurdušlarıdır. Bu 

Åalvet ma¼vden ½a¼va ve cem£den farša gelüp cem£-i cemî£-i esmâß ile 

tekmîl-i merâtib-i šu½vâ içündür ki, va¼det ke¦reti ve ke¦ret va¼deti 

mu¼tecib olmašsızın merâyâ-yı ke¦retde cemâl-ı sırra va¼deti 

müşâhededen £ibâretdir. Ol ecilden “Åatm olur menzil merâtib cân olur 

cânân baña” deyu buyurdular. Ya£nî beyt-i sâbıšda tenezzül eylediğim 

merâtib ve menâzile yine £urûc ve menba£-ı šadîme vülûc idüp emr-i ¥aš 

ile da£vet içün yine ke¦rete Åurûc eyledim dimek olur ki, ¼a²erât-ı Åamsi 

cem£ itmekden kinâyetdir. Nitekim Cenâb-ı ¥ašš’ıñ ُموَسى َثَالِثيَن َلْيَلًة  َوَواَعْدَنا

 527šavl-i şerîfi buña işâretdir. Ve anlarıñ َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه َأْرَبِعيَن َلْيَلًة

                                                 
526 el-Bakara, 2/196. “…tam on gün…” 
527 el-Âraf, 7/142. “Mûsâ’ya otuz gece süre belirledik, buna on (gece) daha kattık. Böylece Rabbinin 
belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı…” 
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dört Åalvetden £ibâret olan bir erba£în ile olmaları enbiyâ-i £i¾âm 

£aleyhimü’s-selâm ha²erâtınıñ sülûkleri emmâreden olmayup 

mu¹maßinneden olma³ın tezkiyye-i nefs içün Åalvete ¼âcet šalmaz. Zîrâ 

anlar ma£½ûmlardır; bizim gibi aÅlâš-ı ×emîmeye ma½dar olmazlar. 

 

Æåbe šavseyni ev ednâ üçyüz ellidir biliñ 

ªo³du gün ma³ribden açdı ¾ulmeti Süb¼ân baña 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bu beyt-i şerîfleri ve ta¼tında olanlar taf½îl-i ba£de’l-icmâldir. Cenâb-ı 

Bârîniñ َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى  528 šavl-i şerîfiniñ mefhûmunu 

šavâ£id-i mu£ammâßiyyeden £aded ¼esâbı üzre remz buyururlar. Æāb laf¾ı 

šavsiñ mušabbı²ı ile başlarınıñ mâ-beynine ı¹lâš olunur ki, her šavisde 

iki šāb vardır. Ol ecilden ba£²ıları demişler ki; šåbe šavseyn, šåbey 

šavsin ma£nâsınadır. Bu tašdîrce šavs-i vâ¼idiyyet murâd olunur ki,  

šāb-ı eymenî vücûb ve šāb-ı eyserî imkândan £ibâretdir. Pes üçyüz elli 

olması šābe šavseynden murâd šavs- i vâcib-i imkândır ki, £aded-i 

¼esâbîsi üçyüzdür. “Ev ednâ”dan murâd “nûn ve’l-šalem”de olan nûndur 

ki £aded-i ¼esâbîsi ellidir. Nitekim ba£²ı müfessirîn dimişler ki, nûndan 

murad £ilm-i ×âtîden müste£âr olan ×evât-ı fey²-ı ašdesden kinâyetdir ki, 

e¼adiyyet-i £ayn-ı cem£den £ibâretdir. Pes bu i£tibâr ile “šåbe šavseyni ev 

ednâ” üçyüz elli £aded olur. YâÅûd her birisi £aded-i ¼esâbîde üçyüz 

ellidir dimek murâd buyururlar ki, šåbe šavseynden murâd šurb-i 

mâciddir ki £aded-i ¼esâbîsi üçyüz elli olur. Ve “ev ednâ”dan murâd 

ma¼v-ı ½uverdir ki £aded-i ¼esâbîsi üçyüz elli olur. Æan³ı ¼esâbdan olur 

ise olsun ma£nâdan Åâric değildir. Zîrâ “šåbe šavseyn”in dünüvvi vücûd-

i imkâniyyeyi vâcibü’l-vücûduñ šurbuna î½âlden £ibâretdir. “Ev ednâ” ise 

imkânı vücûbda efnâ ile ma¼v-ı ½uverden kinâyetdir. Ya£nî “šåbe 

                                                 
528 en-Necm, 53 /8-9 “Sonra (Muhammed’e) yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta 
daha da yakın oldu.” 

H.Mahmud1, 24a 

H.Mahmud1, 24b 
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šavseyn” bir šurbdan £ibâretdir ki anda i¦neyniyyet i£tibârı mel¼û¾ ola. 

Ve “ev ednâ” bir vu½lata işâretdir ki anda i¦neyniyyet i£tibârı mürtefi£ 

ola. Zîrâ المحدث اذا قرن بالقديم ال يبقي منه اثر mušte²âsınca işrâš-ı şems cemâl-i 

šadîm vücûdât-ı mevhûme-i kevniyyeyi rûz-i rûşende ufûl iden kevâkib 

gibi ma³lûb ve £adîm eyler. Ve’l-¼â½ıl şems-i pür-fütû¼ ref£-i šuyûd-ı 

¾ulmâniyye-i ¹ab£iyye ile ufš-ı mübînden ¹ulû£ ve ¼arš-ı ¼acb-i 

nûrâniyye-i šalbiyye ile ufš-ı a£lâya ½u£ûd idüp £âlem-i bî-cihet ve bî-

¼udûda şâhid ve meşhûd ve şühûd i£tibârı ³ayr-ı ma£dûd oldu dimek olur. 

Ol ecilden “¹o³du gün ma³ribden” deyu buyurdular. Şems-i rû¼uñ 

³urûbu cibâl-i ¾ulûmât-ı £un½uriyyeye ta£allušundan ve se¼âb-ı ke¦âfet-i 

¹ab£iyyetde küsûfundan kinayetdir. Ve ¹ulû£u ref£-i estâr-ı šuyûd-i 

enâßiyyet ile pertev-endâz £âlem-i ı¹lâš ve ¼add-i istivâda ¾ıll-ı vücûd-ı 

mevhûmu nûr-ı va¼dete mül¼aš itmeğe remz ü işâretdir. Ol ecilden “açdı 

¾ulmeti Süb¼ân baña” deyu buyurdular. 

 

Geldi ¥aš bâ¹ıl firâr itdi ¹olaşdı ma³ribe 

æâhir oldu gizli sırlar virdi ¥aš burhân baña 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Çünkü şems-i rûhum ufš-ı a£lâdan işrâš ve ¾ulmet-i şeb-i deycûr 

nefsi i×hâb ve is¼âš idüp nûr-ı va¼det ¾alâm-ı ke¦reti ref£ eyledi.  َلَقْد ُآنَت

مِّْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد ِفي َغْفَلٍة  529 mušte²asınca ku¼l-ı nûr-i 

¼ašīšat £ayn-ı ba½îretimden remd-i ³afleti izâle ve revzene-i çeşm-i ¼aš-

bînime nûr-i šudsi ¼avâle ile nûr-i vücûd-i ¼aš Åâne-i dürû³u bir rütbe 

istîlâ eyledi ki, ¾ulmet-i vücûd bâ¹ıla ma¼alli šalmayup ma³rib-i £ademde 

nâ-bûd ve nâ-peydâ olma³ın 530 َوُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َآاَن َزُهوًقا 

¼ašīšati yüz gösterüp delâßil-i £ašliyye-i ta½dîšiyye ve ¼üccet-i bâli³a-i 

                                                 
529 Kâf, 50/22.  “Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün 
keskindir” 
530 el-İsra, 17/81. “...Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkumdur.”  
 

H.Mahmud1, 25a 
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ta¼šīšiyye ile esrâr-ı Åafiyye-i ilâhiyye münkeşîf ve nümâyân oldu dimek 

olur. 

 

Ol dem İsmâ£îl gibi teslîm-i cân indi hemîn 

İkibiñyüz daÅi yetmiş beşde bir šurbân baña 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Vaštâ ki, nûr-i £ilm ü ¼ikmet ¾ulmet-i cehl-i ¹abî£atı dûr ve pertev-i 

şems-i ¼ašīšat Åâne-i šalbi pür-nûr itdiyse £ilm-i yašīn ile bildim ve 

£ayn-ı yašīn ile gördüm ki: 

Bende maÅfî oldu ³aybü’l-³aybıñ esrârı hemîn  

Bendedir sırr-ı emânet ana kenz-i mübhem 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 Mâ-sadâšınca ta¼t-ı dilde fermân-fermâ-yı ešālîm-i vücûd ve 

kişver-güşâ-yı £avâlim-i şühûd olan rû¼-ı sul¹ânı pây-ı taÅt-ı beden-i 

£un½uriyyede bir Åalîfe-i Süb¼ânî ya£nî serîr-i sırrımda bir vedî£a-i 

Rabbânîdir. Øâhibine teslîm-i emânet lâzıme-i râh-ı diyânet olmašdan 

nâşî ¥a²ret-i İsmâ£îl £aleyhi’s-selâm gibi ¥ašš’a teslîm-i cân itdim. 

Der¼âl ikibiñ yüz yetmiş beşde bana bir šurbân indi. İkibiñ yüz yetmiş 

beşden murâd-ı şerîfleri £aded-i ¼esâbî üzre šuyûd-ı ³aybi’l-³ayb yâÅûd 

bir i£tibâr ile šayd-ı ³aybi’l-³uyûb ola. Ya£nî šayd-ı ta£ayyün-i rû¼î ve 

šayd-ı temeyyüz-i £ašlî ve šayd-ı teme¦¦ül-i nefsî ve šayd-ı vücûd-ı ¼issî 

i£tibârıyla šuyûd-ı ³aybi’l-³ayb ola ve šuyûd-ı ma£š†liyyeye i£tibâr 

olunmašsızın šayd-ı ¼issî i£tibârıyla šayd-ı ³aybi’l-³uyûb ola ki ikisiniñ 

daÅi £aded-i ¼esâbîleri ikibiñyüzyetmişbeş olur yâÅûd; “biñdörtyüz šanâd 

açdım, altıyüz daÅi  šoşdum. Ta on beşe dek uçdum bu ¼âlete irince” 

beyt-i şerîflerinin şer¼inde bundan ašdemce taf½îl ve ta½rî¼ olundu³u gibi 

biñdörtyüzden murâd on dört mertebedir ki £âlem-i nâsût £anâ½ır-ı 

erba£adan £ibâret oldu³undan dört mertebe ve £âlem-i melekût nüh felek 

H.Mahmud1, 25b 
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ile nefs-i külliyyeden kinâyet oldu³undan on mertebe i£tibârıyla on dört 

mertebe olup her birinden £urûca esmâß-i ¼üsnâ £adedince yüz šanad açup 

ya£nî ma¾har-ı envâr-ı esmâß-i ¼üsnâ ve i£ânet-i ½ıfât-ı £ulyâ ile 

biñdörtyüz šanad açup nefs-i külliyeye £urûc ve andan delâlet-i £ašl-ı kül 

ile altıyüz šanad daÅi šoşup ikibiñ šanad ile £âlem-i ceberûta vülûc 

eyledim. Andan daÅi envâr-ı esmâß-i ¼üsnâ ile yüz šanad açup £âlem-i 

lâhûta irişdikde ikibiñyüz £aded olup yetmiş beş £aded daÅi ki £aded-i 

künhden £ibâretdir. Aña ²ım ile ikibiñyüzyetmişbeş £aded olur. Ya£nî 

£âlem-i lâhûtda künh-i esrâra irişüp ¾ılâl-i esmâß-i ilâhiyye oldu³unu 

teyaššun eyledim dimek olur ki, laf¾-ı künh “³åyet ve nihâyet” 

ma£nâsınadır. Æan³ı i£tibâr ile olur ise olsun cümlesi bir ma£nâya râci£dir. 

Zîrâ £âlem-i lâhûta bir i£tibâr ile ³aybü’l-³uyûb ve bir i£tibâr ile ³aybü’l-

³ayb ve ³ayb-ı mu¹laš daÅi dirler. £Âlem-i ceberûta ve £âlem-i melekûta 

³ayb-ı i²âfî ve £âlem-i nâsûta şehâdet-i mu¹laša didikleri gibi. Ya£nî sırr-ı 

³aybi’l-³uyûbe ma¾hariyyet i£tibârıyla šayd olan nefsim ½ûret-i inšıyâd 

ve teslîmden £ibâret olan šoç ½ûretinde šurbân olup benlik šaydından 

âzâd ve ı¹lâš-ı šurb-i ašdesde ber-murâd oldum dimek olur. Ol ecilden; 

 

Añladım ×eb¼-i £a¾îmi bir işâretdir bu šoç  

Hem beşâretdir gele Ya¼yâ ile mihmân baña  

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

deyu buyurdular. ¥a²ret-i İbrâhîm  ½alavâtü’llåhi £alâ nebiyyinâ ve 

£aleyhî šı½½asında Cenâb-ı Bârî’niñ 531 َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم šavl-i şerîfiniñ 

mušte²âsına ma¾hariyyet ile “añladım ×eb¼-i £a²îm bir işâretdir bu šoç” 

buyurdular. Ya£nî šurbân olan šoçun £a²îm ½ıfatıyla va½fının sebeb ve 

¼ikmetini añladım dimek olur. Nitekim ¥a²ret-i ŞeyÅ-i Ekber 

nevverena’llāhu bi-sırrı’l-envâr Fü½û½’unda fa½½-ı is¼âšiyyede zu£m-ı 

                                                 
531 Es-Saffât, 37/107. “Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık.” 
 

H.Mahmud1, 26a 

H.Mahmud1, 26b 
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ma¼cûbîni nefy ü šavl-i  mu¼aššıšīni i¦bât içün ½ûret-i ta£accübde sebeb-

i ta£¾îmini remz idüp buyurdu: 

  فداء نبي ذبح لقربان

  واين ثواج الكبش من نوس انسان

 

  و عظم اهللا العظيم عناية

  به او بنا لم ادر من اي ميزان

 

شعري آيف ناب بذاتهفيا ليت    

 شخيص آبش عن خليفة رحمان

 

  الم تدر ان االمر فيه مرتب

  وفاء ال رباح و نقص لخسران

 

Tercüme: 

Nebîye çün fedâ içün aña šoç oldu šurbânî 

Mu£âdil mi £aceb ½avt-ı ³anemle nu¹k-ı insânî 

 

£İnâyetle aña Allāh anıñ şânın a¾îm itdi 

Nedir mi£yârı bilmem yâ nedir ½ûretde mîzânı 

 

Nice ¹utdu yerin bilsem fedâda ¼add-i ²âtında 

ŞaÅî½ kebş-i bî-mišdâr nebîyyi ×i’l-šadr-i Ra¼mânî 

 

Bilür misin ki anda emr-i Rabbânî mürettebdir 

Vefâ ile olur erbâ¼ olur naš½île Åusrânı 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

Ya£nî bilmezmisin ki fedâda emr-i ilâhî-i müfdî ile müfdî £aleyh 

beyninde mürettebdir. Ya£nî şeref-i cinsiyyetde ve bâšī ½ıfâtda 

münâsebet gerekdir. Şerîfden Åasîs, Åasîsden şerîf fedâ olunmaz. Ve 

feda-yı ½ûret-i nefisden £ibâret olan fedâyı yerine götürmek £ahd-ı 
H.Mahmud1, 27a 
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evvelîye vefâdır ki çârsû-yı isti£dâd ticâretinde rib¼ içündür. Ve fedâyı 

yerine getürmemek noš½ândır ki zamân kesbinde Åüsrân içündür. Zîrâ 

eğer ³avâşî-i ¾ulmâniyye ile i¼ticâbından ötürü £ahd-ı evvelîye vefâ 

itmezse isti£dâdında noš½ânı ve ta²yî£-i vašt eylediğinden ötürü 

£ömründen £ibâret olan reßs-i mâlınıñ Åüsrânıdır. Ve bu ma£nânıñ sırr u 

¼ašīšati oldur ki, šuluñ enâßiyyeti bâšī iken ¥ašš’a vu½ûlü mümkün 

değildir. Pes enâßiyyetiñ efnâsı lâ-büddür. Ve Cenâb-ı ¥ašš’ıñ 

rubûbiyyetine išrâr-ı ezelî ×âten ve ½ıfaten ve fi£len ancaš £adem-i iştirâk 

ile tamâm olur. Zîrâ sâlikiñ ×âtı ve aña terettüb eyleyen ½ıfât ve ef£âli 

mâdâm ki fâni olmaya £ahd-ı evvelîye vefâ itmemiş olur. Pes ¥aš 

Süb¼ânehû ve Te£âlâ ¥a²ret-i İbrâhîm £aleyhi’s-selâma o³lunuñ ×eb¼ini 

rüßyâda gösterdiği anıñ ve o³lunuñ tekmîllerinden ve ibtilâlarından 

ötürüdür. Vaštâ ki o³lunuñ ×eb¼ine ša½d ve o³lu daÅi inšıyâd-ı tâm ile 

nefsini teslîm eylediyse fenâ-yı ma¹lûb ¼â½ıl olup £ahd-ı evvelîye vefâ 

bulundu³undan ³âyet teslîm ve inšiyâdda olan ×eb¼-i £a¾îmi anlara fedâ 

eyledi.  

Pes ¥a²ret-i ŞeyÅ cihet-i ta£¾îmini ta½rî¼ buyurup; 

  فال خلق علي من جماد و بعده

  نبات علي قدر يكون و اوزان

 

  و ذالحسن بعد النبت فالكل عارف

 بخالقه آشفًا و ضاح برهان

 

   و اما المسما آدمًا فمقيد

 بعقل وفكر او قالدت ايمان

 

Tercüme 

Cemâd-i ı¹lâš ile a£lâsı oldu cümle Åalšıñ 

Pes andan ½oñra oldu hem nebâtıñ šadr ü evzânı 

 

H.Mahmud1, 27b 
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Pes andan ½oñra ×ü’l-¼isdir šamû Åallâš-ı £ârifdir 

İderler ¼amdile tesbî¼ aña keşfi ve burhânı 

 

Ve ammâ âdem-i ¼ayvân pes ânı šayda çekmişdir 

Anıñ £ašl-ı meşûb ve fikri hem tašlîd-i îmânı 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

Pes šıllet-i vesâi¹-i vücûh-i imkâniyye ve £alâßiš-i šuyûd-ı kevniyye 

i£tibârıyla besâßi¹den ½oñra mürekkebâtdan ¥ašša ašreb olan cemâd ya£nî 

me£âdin ve andan ½oñra nebât ve andan ½oñra ×ü’l-¼is olan ¼ayvândır. 

Zîrâ küllîsi Åallâšını bilüp tesbî¼ ve ta¼mîd itmededirler. Kemâ 

šāle’llāhu te£âlâ 532 َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَدِه َوَلـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ve tesbî¼ 

ma£rifetden ½oñra olur. Ya£nî her bir şeyßi bilür ki našāyı½-ı kevniyyeden 

münezzeh ½ıfât-ı kemâl ile mutta½ıf bir Rabbisi vardır ki, anı terbiyye 

ider. Pes Rabbisine ¼amdile tesbî¼ iderler. Amma Âdem tesmiye olunan 

insân-ı nâšı½ vehm ile meşûb olan £akl-ı cüzßîsi ile ma¼cûb ve 

mušayyeddir. Ve ehl-i na¾ar ve istidlâlden olan insân šuvvet-i 

fikriyyesiyle ma¼cûb ve mušayyeddir. Ve erbâb-ı tašlîdden olan insân 

šābil-i ta³yîr ve zevâl olan îmân-ı tašlîdîsi ile mušayyeddir ki, ref£-i 

šuyûdât ile resîde-i £âlem-i ı¹lâš olan insân-ı kâmil bu ta£rîf ta¼tına dâÅil 

değildir. Pes šıllet-i vesâi¹-i šuyûd i£tibârıyla َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُُّأْوَلـِئَك َآاَألْن  533 

ta¼tında olan insân-ı nâšı½dan ¼ayvân ¥ašša ašreb oldu³undan ½ıfat-ı 

teslîm ve inšıyâdda müşterek olan nefsi šoç ½ûretinde indirüp ×eb¼-i 

£a¾îm ile tav½îf eyledi. Ya£nî ¥a²ret-i İbrâhîm £aleyhi’s-selâmıñ  الولد سر

 mušte²âsınca £âlem-i Åayâlde o³lu ½ûretinde görülen enâßiyyet-i 534 ابيه

nefsi šuvvet-i vehmiyyesiyle £âlem-i ¼isde ½ûret-i kebşiyyede cilve-nümâ 

ve kendülere fedâ ile £ahd-ı sâbıša vefâ idüp vu½lat-ı ¥aš celle ve £alâ ile 

ƒalîl-i ƒudâ oldu.  الخليل خليًالقد تخلت مسلك الروح مني و بذا سمي  . Pes Mı½rî 

                                                 
532 el-İsra, 17/44. “…Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız…” 
533 el-Araf, 7/179. “…İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar…” 
534 Çocuk babasının sırrıdır. el-Makâsidü’l-hasane, s. 706. Aslı yoktur denilmektedir. 

H.Mahmud1,28a 
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¥a²retleri da¼î buyururlar ki, enfüsde ol  ×eb¼-i £a¾îmde bize daÅi indi. 

Ya£nî enâßiyyet-i vücûd-ı mevhûmu teslîm ve inšıyâddan £ibâret olan šoç 

½ûretinde fedâ idüp fenâ-i küllî ile fenâ fi’llâh menziline irdikden ½oñra 

bešā bi’llâh menzilinde ¼ayât-ı ebediyye ile vücûd-ı ¼aššānî-i rû¼ânî 

erzânî buyurulup ol ¼ayât-ı ebediyye mevtimi ×eb¼ ya£nî ¼ikmeti ib¹âl ile 

ebedü’l-âbâd baña mevt-i ¹ârî olmayaca³ına beşâretdir. Ol ecilden “hem 

beşâretdir gele Ya¼yâ ile mihmân baña” buyurdular. Nitekim ¼aşr-i 

½uverîde ba£de’l-¼esâb mevti ¥a²ret-i Ya¼yâ £aleyhi’s-selâm ×eb¼ 

ideceği mütevâtir ve meşhûrdur. 

 

ƒalš-ı £âlem didiler£Îsâ’ya Mı½rî bir zamân  

DaÅi bundan özge “mâ ev¼â” didi Æurßân baña 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Beyt-i sâbıšda ×ikr olundu³u üzre çünki Åil£at-ı vücûd-ı ¼aššānî 

šåmet-i isti£dâdıma erzânî buyuruldu. Zücâce-i šalbim mi½bâ¼-ı kelime-i 

rû¼iyye ve mişkât-ı ½adrım ma¾har-ı sırr-ı velâyet-i mu¹laša-i £İseviyye 

olup sırr-ı Mesî¼îye ma¾hariyyetim i£tibârıyla benden bürûz iden sırr-ı 

¥a²ret-i £Îsâ iken sırrıma ma¼rem olmayan Åalš-ı £âlem baña £Îsâ 

dimeyüp Mı½rî didiler. Zîrâ Åâtem-i velâyet-i mu¹laša bi’l-ittifâš ¥a²ret-i 

£Îsâ £aleyhi’s-selâmdır. Bu fe¼vâ-yı kinâyet-i¼tivâ terk ü tecrîd ve üns ü 

tefrîdlerinde meşreb-i sa£âdetlerine muvâfašat ve seyr-i sülûklerinde 

mü¹âbašat tašrîbiyle šadem-i mu¼teremlerinde bulunup rû¼-ı pür-

fütû¼larına hem-dem ve sırr-ı velâyetlerine ma¼rem olmašdan £ibâretdir. 

Ve sırrıma ma¼rem olanlar šadem-i ¥a²ret-i £Îsâ’da idiğimi teyaššun 

eylediler. Lâkin “daÅi andan özge mâ ev¼â didi Æurßân baña”. Ya£nî 

seyr-i sülûküm menzil-i ma¼bûbiyyetde šadem-i iksîr-i tevßem ¥a²ret-i 

ma¼bûb-ı ƒudâ £aleyhi efŠalü’t-te¼âyâya irişüp verâ¦et-i velâyet-i Åâ½½a-i 

Mu¼ammediyye ile šu¹b-ı £âlem oldum dimeğe remz ü işâretdir. Zîrâ 

H.Mahmud1, 28b 
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tebeddül ve te³ayyürden berî olan šu¹b-ı ezelî ve ebedî bi’l-ittifâš rûh-ı 

Mu¼ammed £aleyhi efŠalü’½-½alâti’½-½amedîdir. Fütû¼ât’ da ta½rî¼ 

buyuruldu³u üzre ½â¼ib-i sa£âdet £aleyhi ekmel-i ½alavât-i rabbi’l-£izzet 

Efendimiz ¥a²retleri’niñ teşrîflerinden ilâ intihâßi’d-deverân ½â¼ib-i 

zamân olan šu¹b-ı £âlem ve Åâlîfe-i  ¼abîb-i Râ¼mân olan ³av¦-i a£¾am 

¼a²retleri bi-eyyi ¼âlin velâyet-i Åâ½½a-i Mu¼ammediyyeye vâri¦ olma³a 

mu¼tâcdır. Cenâb-ı ƒüdâvend-i Şekûr esrâr-i füyû²iyyeleriyle sırrımızı 

pür-sürûr ve envâr-ı rû¼iyyeleriyle rû¼umuzu pür-nûr idüp â¦âr-ı 

himmet-i fütû¼iyyeleriyle šalb-i vîrânımızı ma£mûr eyleye. ƒû½û½an 

bâdî-i şerÅ-i metn-i metîn olan zâde-i šalb-i ¼azîn a£nî  Mir Mu¼ammed 

Emîn šulunu küdûrât-ı ½uveriyye ve ma£neviyyeden emîn ve inşirâ¼-ı 

½adr ile ma¾har-ı sırr-ı tâmm-ı mübîn eyleye.  

Âmîn bi ¼urmeti seyyidi’l-enbiyâßi ve’l-mürselîn. Ve ½alla’llāhü 

£alâ seyyidinâ Mu¼ammedin ve âlihi ve ½ahbihî ecma£în. Ve’l-¼amdü 

li’llâhi Rabbi’l-£âlemîn. 

Æı¹£a-i ½â¼ib-i şerÅ 

İrer mi ka£r-ı deryâ-yı kelâm-ı Mı½rî’ye ³avvâ½ 

Ki e½dâf-ı ma£ârifden ala ol dürr-i bî-hem-tâ 

Kerem šıldı Øalâ¼î man¹ıšından fey²-i yâr oldu 

Zebânın eyledi âb-ı ¼ayât fey²ine mecrâ 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Temmet. 

  

H.Mahmud1, 29a 
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4. ÂŞIK ÖMER ŞERHLERİ 

 

NUªÆ-Ι £ÂŞΙÆ £ÖMER VE ŞER¥-İ £ABDULLĀH ØALÂ¥Î 

EFENDİ ¥A¿RETLERİ 

Sînemiñ bâ³ında bitmiş bir a³acda iki dal 

Biri elma, biri ¼urmâ, biri sükker, biri bal 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bu beyitde535 sîneden murâd šalbdir ki, ×ikr-i ma¼al irâde-i ¼âl 

šabîlindendir. Zîrâ sîne šalbde ma¾har-ı la¼m-ı ½anevberîniñ ¾arfıdır.536 

Ve “šalbde biten a³ac”dan murâd veled-i šalbdir ki, £ilm-i ledünnîden 

kinâyetdir. Ve “iki dal” £ilm-i ledünnîden tevellüd eyleyen ½ıfât-ı cemâl 

ve celâlden £ibâretdir ki, elma ve ¼ûrmâ ve sükker ve bal mušte²â-yı 

cemâl ve celâlden mü¦mire olan şerî£at ve ¹arîšat ve ma£rifet ve ¼ašīšate 

işâretdir. Elma ¹arîšata ve ¼ûrma şerî£ata ve sükker ¼ašīšate ve bal 

ma£rifete işâretdir. Zîrâ ¼ûrma şerî£at £ilminiñ ¦emeresidir ki, šışrı ten 

³ıdâsıdır. A¼kâm-ı şer£iyye £ilm-i ¾âhire menû¹ oldu³u gibi. Ve elma 

¹arîšat £ilminiñ ¦emeresidir ki, šışrından mâ-£adâsı belki šışrı daÅi eğerçi 

nefs-i zâkiyye ³ıdâsıdır. Lâkin derûnunda riyâ çekirdeği mu²merdir. 

Tezkiye-i nefs a£mâl-i ½âli¼aya mütevaššıf oldu³u gibi. Ve bal, ma£rifet 

£ilminiñ ¦emeresidir. £Ašl-ı ma£âd ³ıdâsıdır. Eğerçi anıñ ša¹£â atılacaš bir 

nesnesi yošdur. Lâkin henüz ta£ayyününden eşeri bâšīdir. Ta½fiye-i šalb 

mı½šale-i ×ikr ü tilâvete mu¼tâc oldu³u gibi. Ve sükker ¼ašīšat £ilminiñ 

¦emeresidir ki, rû¼-ı šudsîdir. Æat£â atılacak bir nesnesi olmadı³ından 

³ayrı suya ilšå eyleseñ eriyerek ma¼v-ı vücûd edip ta£ayyününden e¦eri 

šalmayıp tebdîl-i ½ıfât eyler. Æalbden nefy-i537 mâ-siva’llåh iÅlâ½ ile ¼â½ıl 

oldu³u gibi. Ve veled-i šalb şecereye teşbîh Cenâb-ı Bârî’niñ  َأَلْم َتَر َآْيَف

                                                 
535 Mevcut nüshada beyitde kelimesi yerine tende yazıyor. Siyak ve sibaka uygun olmadığı için böyle yazdık. 
536 sîne šalbde ma¾har-ı la¼m-ı ½anevberîniñ ¾arfıdır. T.Ağa nüshasında yok. 
537 Nefy: nefs, T.Ağa, 38b 

T.Ağa, 38a 

Halet, 57b 

H.Mahmud4, 60b 
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ُتْؤِتي ُأُآَلَها ُآلَّ ِحيٍن  َضَرَب اللَُّه َمَثًلا َآِلَمًة َطيَِّبًة َآَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السََّماِء

 kelâm-ı mu£ciz-nizâmından ma£nâ išti²âsıdır. Bu ma£nâ 538  ِبِإْذِن َربَِّها

erbâb-ı ¼ašīšatiñ şecere-i ¹ayyibeden murâd-ı şaršiyye-i vücûbiyye539 ve 

³arbiyye-i imkâniyye  beyninde mutavassı¹ olup müdebbir-i heykel-i 

cism-i küllî olan insân-ı kâmildir šavillerini münâfî değildir. Zîrâ ½â¼ib 

olmayan insân-ı kâmil olmaš muta½avver değildir. Ve bunda šalbden 

murâd olan ne idüğü erbâbına ma£lûmdur, Åalšıñ añladı³ı gibi değildir.  

 

Biriniñ a³zında mîm var biriniñ güzelce hâ 

Biriniñ ağzında cîm var biriniñ dâl ile ×âl540 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Biriniñ a³zında mîm var didiği ½ıfât-ı cemâldir ki, nûr-ı mîm 

Mu¼ammed £aleyhî ½alâvâtu’llåhi’l-ebed yaÅûd nûr-ı mîm-i Mu½¹afâ 

£aleyhî ½alâvâtullåhi’l-evfâ ol ½ıfâtdan berš urur. Ya£nî envâr-ı ½ıfât-ı 

cemâliyye vücûd-ı Mu¼ammedî £aleyhî’½-½alâtu’s-sermedîden leme£ân 

eylediğine işâretdir. Ve biriniñ a³zında güzelce hâ var didiği ½ıfat-ı 

celâldir ki, envâr-ı hâ-yı hüviyyet ol ½ıfâtdan berš urur. Ki hüviyyet-i 

sâriye cemî£-i ma¾har-ı cemâl ve celâl olan eşyânıñ küllîsini mu¼î¹ 

olmašdan £ibâretdir. Biriniñ a³zında cîm var didiği a³zında mîm olandır 

ki, cîm-i cemâle işâretdir. Ve biriniñ a³zında dâl ile ×âl var didiği 

a³zında hâ olandır. Ve ×âl, ¬ü’l-celâl’e işâretdir.  

 

Ol iki dal üzre biten iki ay ey müslümân 

Biri yeşil biri šızıl biri ½arı biri al541 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 
                                                 
538 İbrahim, 14/24 -25. “Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları 
gökte olan güzel bir ağaca (benzetti). (O ağaç), Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir...” 
539 Vücûbiyye: ve cenûbiyye. T.Ağa, 38b 
540 Halet nüshasında beyitlerin sıralaması farklıdır. Bu beyit beşinci beyit olarak zikredilmektedir.  
541 Bu beyit Halet nüshasında üçüncü sıradadır.  

T.Ağa,38b 
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Ya£nî ef£âl-i şerî£at ve ¹arîšatdan ve aÅvâl-i ¼ašīšat ve ma£rifetden 

¼â½ıl olan pertev-i ¹â£at ve e×kâr ve eşi£a-i tev¼îd ve efkâr ile envâr-ı 

½ıfât-ı cemâl ve celâl mütelevvin olup cemâlden yeşil ve ½arı ve celâlden 

šızıl ve al levni pertev-endâz olmašdan £ibâretdir. YaÅûd iki aydan 

murâd Feyyâ²-ı Mu¹laš’ıñ šalb-i insâna ifâ²a eylediği iki nûrdan 

£ibâretdir ki, 542َ َيْجَعل لَُّكْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبِه mâ-½adašınca ol nûruñ biriyle insâna 

hidâyet ider. Ve 543 َيْهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمن َيَشاء mefhûmunca dilediği šulunu ol 

nûr-ı ¦ânîye irişmeğe hidâyet ider. ŞeyÅu’l-ekber šuddise sırruhu’l-envâr 

¼a²retleri buyururlar: “šalb-i insânda iki £ayn vardır. Birine £ayn-ı ba½îret 

dirler; £ilme’l-yašīnden kinâyetdir. Ve ikinciye £ayne’l-yašīn dirler ki, 

nûr-ı yašīne nâ¾ırdır. Pes £ayn-ı ba½îret ol nûr-ı evvel ile na¾ar ider. 

Vaštâ ki nûr-ı evvel nûr-ı ¦ânîye mutta½ıl olsa insân melekût-ı ar² u 

semâvâtı görüp sırr-ı šadere vâšıf olur. Cenâb-ı ¥ašš’ıñ 544 نُّوٌر َعَلى ُنوٍر 

šavl-i şerîfleri nûreyn-i me×kûreyn itti½âline işâretdir. Ve ¥a²ret-i 

Mevlânâ šaddesena’llåhu bi-sırrihi’l-a£lâ ¥a²retleri Me¦nevî’de buyurur 

ki: 

 نور حق بر نور حس راآب شود

شودانكه جان سوي حق راغب   

 

دا اندرسم راه چهراآب اسب بي   

 545 شاه بايد تا بداند شاه راه

Buyurdušları daÅi bir vechile bu ma£nâyı mübîndir. Ya£nî ef£âl-i 

şerî£at ve ¹arîšat sebebiyle nûr-ı hâdîye ve a¼vâl-i ¼ašīšat ve ma£rifet 

sebebiyle nûr-ı mehdîye irişilir ki, elvân-ı me×kûreyi mušte²î olan ½ıfât-ı 

cemâl ve celâl ma¾hariyyetine isti£dâd ¼â½ıl olur dimekdir.  

 

Ol iki ay didiğimiz iki šuşdur ey nigâr 

                                                 
542 el-Hadîd, 57/28. “…(O) ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin…” 
543 en-Nûr, 24/35. “..Allah dilediği kişiyi nuruna eriştirir…” 
544 en-Nûr, 24/35. “…(bu) nur üstüne nurdur…” 
545 Hak nuru his nuruna biner, o vakit can Allah’a gitmeyi arzular.(Allah’a teslim olmak ister.) Süvarisi 
olmayan at yolun kurallarını ne bilsin? Anayolu bulmak için üzerinde bir şah gerekir. 

Mahmud4,61a 

T.Ağa, 39a 

H.Mahmud4, 61b 

Halet, 58b 
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Biri ¼ûrî biri ¹û¹î biri šumrî biri bâl546 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bu beyitde nûrunu šuşlara tem¦îl itmesi nûreyn-i me×kûreyn 

sebebiyle ma£rifet-i nefs ve ma£rifet-i ¥aš vârid oldu³undan kinâyetdir. 

Zîrâ šuş šanadıyla £âlem-i nâsûtda ¹ayrân eylediği gibi insân daÅi bâl-i 

himmeti ile £âlem-i melekûta ve cenâ¼-ı ma£ârif-i ilâhiye ile £âlem-i 

ceberûta pervâz idüp fe²â-yı lâhûtda cevelân eyler. Pes nûr-ı evvel ile 

ma£rifet-i melekûtiyyeden kinâye olan ¼ûrî-i ra£nâ ve šumrî-i ¼oş-nevâ 

murâdıdır.  

Bugün ki cennet-i £irfâna dâÅil olsalar £uşşâš  

Yarın ki va£d olunan ¼ûr veyâ ³ılmânı neylerler 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

Mâ-½adašınca esfel-i ¹abî£atden bâl-i himmet ile šalšıp evc-i 

melekûta vâ½ıl ve cennet-i £irfâna dâÅil olup cem£iyyet-i ebkâr ma£ânî-i 

ma£rifet-i nefs ile tele××ü× ¼â½ıldır, dimek olur. Ve nûr-ı ¦ânî ile ¼ašīšat-i 

rû¼âniyye-i ceberûtiyyeden £ibâret olan ¹û¹î-i bülend-âvâz ve kebûter-i 

bâlâ-pervâz idip ½o¼bet-i ins ile hem-râz olmaš muta½avver dimek olur. 

 

Ol iki šuşu ¹u¹ucaš ideyim ki ben de bend 

Birine baš birisin gör birin alma birin al547 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Çünki o šuşlara elem irişe, anları ½ayd idüp cânıma bend eyleyem. 

Ya£nî çünki ol ma£rifet-i nefs ile ma£rifet-i ¥ašš’a isti£dâd ¼â½ıl ola.  العلم

 fe¼vâsınca lev¼a-i derûnuma bir vechile šayd edeyim 548 صيد و الكتابة قيد

ki,  bir dürlü tezelzül ve ı²¹ırâba ma¼âl šalmaya. “Birine baš birisin gör” 

                                                 
546 Bu beyit Halet nüshasında dördüncü sıradadır. 
547 Bu beyit Halet nüshasında ikinci sıradadır. 
548 “İlim avdır ve yazı onun (kaçmaması için bağlanan) bağıdır.” Kaynağını tesbit edemedik. 

H.Mahmud4, 62a 

Halet, 59a 
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didiği nefse baš, ¥ašš’ı gör ve “birin alma, birin al” didiği nefsi alma, 

¥ašš’ı al dimekdir. Ya£nî 549 من عرف نفسه فقد عرف ربه mâ-½adašınca 

nefsini bil Rabbiñe ir. Nefsini terk eyle, a£nî ¥aš’da ifnâ eyle, ¥aš’la 

dâim ol, dimekdir. Nitekîm ŞeyÅu’l-ekber ¥a²retleri bu ma£nâ-yı 

mübeyyini 550 من عرف نفسه عرفه اهللا ومن عرفه اهللا لم يعرف نفسه buyurmuşlardır. 

Pes ma£lûm oldu ki, nefsini bilmek Rabbini bilmeği müntic oldu³u gibi 

Allåh’ı bilmek nefsini bilmemeği mušte²î olur. Zîrâ ¼ašīšat üzere bilmek 

irtifâ£-ı i¦neyniyyeti mûcibdir. YaÅûd çünki, ol ½ıfât-ı cemâl ve celâli 

mašåm-ı šalbde cem£ eylemeğe isti£dâd ¼â½ıl ola. Anları ¼ırz-ı cân idüp 

sâ£adeyn-i cânıma bâzû-bend eyleyem. Ve “birine baš, birisin gör, birin 

alma birin al” didiği celâle baš, cemâli gör; cemâli al, celâli551 mašåm-ı 

šalbde terk eyle dimekdir. Ya£nî kemâlât-ı insâniyye ½ıfât-ı cemâl ve 

celâli mašåm-ı šalbde cem£ itmekle ¼â½ıldır. Ma£-hâ×â mašåm-ı nefsde 

ma¾har-ı celâl olmaš išti²â eylemez dimek ister. 

 

Pes bu sırrı bilmeğe £ârif gerekdir ey £Ömer 

Biri ×ât-ı Mu½¹afâ’dır biri ¥ayy-ı ¬ü’l-celâl 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bu beyit, ebyât-ı sâlifeyi müfessirdir ki, Åu½û½an ma¾har-ı cemâl-i 

tâm olan faÅr-i kâinât £aleyhî efŠalu’½-½alâvâr Efendimiz ¥a²retleridir. 

Ve £umûmen ¬ü’l-celâli ve’l-ikrâm olan Cenâb-ı ƒudâ-vend-i bî-vezîr 

celle şânehû £ani’ş-şebîh ve’n-na¾îr ¥a²retleridir. 

Temmet552 

  

                                                 
549 Nefsini bilen Rabbini bilir. el-Makâsidü’l-hasane, s. 657. Merfu veya sabit olarak bilinmemektedir.  
550 Nefsini bilen Allah’ı bilir ve Allah’ın bildiği kişi nefsini bilmez. 
551 Celâli: celâl. T.Ağa, 40a 
552 T.Ağa nüshasında yok 

T.Ağa, 39b 

H.Mahmud4,62b 
T.Ağa,40a 
Halet,59b 

¥alet,58a 
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GÜFTE-İ £ÂŞIÆ £ÖMER ŞER¥U EŞ-ŞEYƒİ’Ø-ØALÂ¥Î 

SELLEMEHÛ’LLĀHİ TE£ÂLÂ 553 

 

Gûşuñu benden yaña ¹ut sözlerim femden çıšar 

Başına £ašluñ yâr ise göñlüñü kemden çıšar 

£Ârif-i billåh gerekdir bilmeğe dört cevheri 

Üçünü šılsam beyân her birisi mîmden çıšar 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bunda dört cevherden murâd biri cevher-i rû¼-ı a£¾amdır ki, 

ma¾har-ı ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye’den £ibâretdir. Ve ikincisi cevher-i 

£ašl-ı küllîdir554 ve üçüncüsü cevher-i nefs-i külliyyedir ve dördüncüsü 

cevher-i cism-i küllîdir. Üçünü  šılsam beyân didiği cevher-i £ašl-ı kül ve 

ceher-i nefs-i külliyye ve cevher-i cism-i küllîdir. Bu üçüñ her birisi 

mîmden çıšar didiği mim, Mu¼ammed £aleyhî’½-½alavâtu’llåhî’l-ebede 

işâretdir ki, ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeden kinâyetdir. Ya£nî cemî£-i 

eşyânıñ varlı³ı ×ikri sebšat iden cevherlerdendir. Ve cevherlerin daÅi 

menba£ ve menşeßi ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyedir. Zîrâ devât-ı £ilm-i 

×âtîden ma£lûmâtı lev¼-i ma¼fû¾-ı taf½île ya£nî nefs-i külliyeye 

çıšarma³a ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye vâsı¹a olmuşdur. Ol ecilden 

¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeye šalem-i a£lâ ı¹lâš olundu. Zîrâ ¼udû¦a 

šıdemiñ ta£allušuna vâsı¹a ve vücûd ile £adem beyninde râbı¹adır  ن َواْلَقَلِم

واوله ما خلق اهللا روحي و اول ما خلق اهللا القلم و  .buña delîl-i šå¹ı£dır 555 َوَما َيْسُطُروَن

اقبل فاقبل ثم قال له عزتي و جاللي ما خلقت خلقًا اآرم علي منك اول ما خلق اهللا العقل فقال له 

 adî¦-i şerîfi bürhân-ı kâfîdir.  Ve¼  556 بك آخذ و بك اعطي و بك اصيب و بك اعقب

                                                 
553 Güfte-i £Âşıš £Ömer Şer¼u eş-ŞeyÅi’½-Øalâ¼î Sellemehû’llåhi Te£âlâ: Nu¹š-ı £Âşıš £Ömer Şer¼-i Øalâ¼î 
H.Mahmud4, 63a 
554 Küllîdir: küldür. H.Mahmud3, 53b 
555 el-Kalem, 68/1. “Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun…” 
556 Aclunî, Ι, 263. Kalemle ilgili kısmı merfu akılla ilgili kısmı ittifakla mevzu kabul edilmiştir.  

H.Mahmud4, 63a 
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šåla’llåhu te£âlâ: 557 َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن âyet-i 

kerîmesinde mu¼aššıšīniñ ta¼šīš ve tedšīšleri üzere rû¼-ı i²âfîden 

murâd ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyedir. Ol ecilden ebu’l-ervâ¼ dirler.  اول ما

 mevrid-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeye göre şecere-i vücûd  خلق اهللا روحي

oldu³undan Cenâb-ı Bârî i²âfet-i teşrîfiyye ile nefsine i²âre idüp “min 

rû¼î” didi. Pes bundan ma£lûm oldu ki, ×ikri sebšat iden cevâhir-i ¦elâ¦e 

¼ašīšat-i Mu¼ammediyye £aleyhî efŠali’s-sermediyyeden £âlem-i şühûda 

çıšar.  

Yemiñde olmayan imkâne çıšmaz yâ Resûla’llåh 

Demiñde dûr olan insâne çıšmaz yâ Resûla’llåh 

 

Seniñ fey²iñden ayru olsa far²â cevâhir-i eşyâ 

Nebât u ma£den ü ¼ayvâna çıšmaz yâ Resûla’llåh 

 

Seniñ fey²iñle ser-tâ-ser vücûda geldi her £âlem 

Yem-i fey²iñ seniñ pâyâne çıšmaz yâ Resûla’llåh 

 

Nu£ût-ı sırr-ı ×âtıñ çünki gelmez šayd-ı ta£rîfe 

¥ašīšatce leb-i £irfâna çıšmaz yâ Resûla’llåh 

 

Seniñ ×âtıñ mu£allâdır ½ı³ışmaz ¼add-i imkâna 

Æuyûd-ı kevn ile ezmâna çıšmaz yâ Resûla’llåh 

 

Ta£ayyün cilvesin eylerse ı¹lâš-ı me¾âhirden 

Kemâliñ ¼a½r ile noš½âna çıšmaz yâ Resûla’llåh 

 

Øalâ¼î bâl-i himmetle ne deñlü çıšsa ı¹lâša 

                                                 
557 Ayette “fei×â” şeklinde geçmesine rağmen metinde “ve i×â” şeklinde geçmektedir. El-Hicr, 15/29. “Ona 
şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman…” 

T.Ağa, 40b 

H.Mahmud3, 53b 
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Kemâl-i rütbe-i îšåna çıšmaz yâ Resûla’llåh558 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

ÂÅir 

Seniñ ×âtıñ çü ervâ¼a pederdir yâ Resûla’llåh 

Şühûda çıkma³a imkâna derdir yâ Resûla’llåh 

 

O derden girdi erbâb-ı ¼ašīšat meclis-i va½la 

O bâbı bulmayanlar der-be-derdir yâ Resûla’llåh 

 

Devât-ı £ilme ×âtıñ bir šalemdir lev¼-i ma¼fû¾a 

Vücûduñ nüsÅa-i sırr-ı šaderdir yâ Resûla’llåh 

 

Øafâ-yı sırr-ı ×âtîden £ibâretdir seniñ ×âtıñ 

O ½afvetle göñüller bî-kederdir yâ Resûla’llåh 

 

Yem-i ¼ayret-fezâdır sırr-ı ×âtî £ašl-i derrâkiñ  

Anı idrâkde kârı sederdir yâ Resûla’llåh 

 

Cebîninden ²iyâ-baÅşende olan lüßlüß-yi ervâ¼ 

Değil dürr-i £adn raÅşende dürdür yâ Resûla’llåh 

 

O dürden her kişi bir cevher-i ½afvet-nümâdır lîk 

Øalâ¼î’niñ  dili seng ü mederdir yâ Resûla’llåh559 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Dört kitâbı fehm idenler anda ma£nâ buldular 

Ol ƒudâ’nıñ birliğine çoš şükürler šıldılar 

                                                 
558 Bu manzume T.Ağa nüshasında yok 
559 Bu manzume T.Ağa nüshasında yok 
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Ol ma£ânî tašsîm idüp dördü560 beyân šıldılar 

Üçü bellü şeydir ammâ birisi kimden çıšar561 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî dört kitâbıñ ma£nâsını fehm eyleyenler e¦erden müße¦¦ire 

istidlâl šılınca ol cevâhir-i562 erba£a Cenâb-ı ¥ašš’ıñ va¼dâniyyetine dâl 

olma³la ƒudâ birliğin bilüp bu bilmek nißmetine çoš şükürler šıldılar. 

Zîrâ  563 َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن mušte²âsınca Åilšat-i ins ü cinden 

murâd ancaš Cenâb-ı ¥ašš’ı bilüp ¼ašīšat-i tev¼îd ile birlemekdir. Ve ol 

ma£nâ-yı mefhûmu ya£nî cenâb-ı ¥ašš’ıñ va¼dâniyyetine dâl olan 

ma£nâyı dörde tašsîm eylediler, didiği yine ×ikri sebšat iden cevâhir-i 

erba£adır. Zîrâ mecmû£-ı âlem kevn ü fesâd bu dört cevherden 

mürekkebdir. Ki £avâlim-i hünerde hezârın564 vücûdu cevâhir-i 

me×kûreye mütevaššıfdır. Üçü bellü şeydir didiği cism-i küllî ve nefs-i 

külliye ve £ašl-ı küllüñ maÅreci bellüdür ki, ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye 

£aleyhi’½-½alâtu ve’s-selâmdır. ¬ikri sebšat eylediği vech üzre  amma 

birisi kimden çıšar didiğinden murâd rû¼-ı Åayru’l-beriyye ya£nî ¼ašīšat-

i Mu¼ammediyye -£aleyhi ezkâ’t-te¼ayâti’l-ebediyye-565 dir. Kimden 

çıšar didiği istifhâmdır. Ya£nî cevâhir-i ¦elâ¦eniñ menba£ı anlar olıcaš 

anların566 menşeßi kimdirdeyu sußâl eylemiş. Pes ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye £aleyhi efŠali’½-½alavâti’½-½amedâniyyeniñ menşeßi ×ât-ı 

Bârî oldu³u 567 انا من اهللا و المؤمنون مني ¼adî¦-i şerîfiniñ ma²mûn-ı ¼ašīšat-

mašrûnu delîl-i kâfîdir. Ve “kimden çıšar” ta£bîri isti£âre šabîlindendir. 

Æarf ma¾rûf mülâ¼a¾ası išti²â eylemez. Belki bundan bir ma£nâ ¼â½ıl 

                                                 
560 Dördü: dörde, T.Ağa, 41a 
561 İlk iki mısra T.Ağa nüshasında yok 
562 Cevâhir: cevher. T.Ağa, 41a 
563 ez-Zâriyât, 51/56, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 
564 Hezarıñ: hezârın şeklinde “nûn” harfiyle yaılmıştır. H.Mahmud3, 54a 
565 £aleyhi ezkâ’t-te¼ayâti’l-ebediyye: T.Ağa nüshasında yok. 41a 
566 Anların kelimesi T.Ağa nüshasında yok. 41a 
567 “Ben Allah’tanım, müßminler de bendendir”. el-Makâsidü’l-hasane, s. 171. Bazıları merfu olarak 
bilinmemektedir derken, Deylemî Abdullah b. Cürad rivayetini merfu kabul etmiştir.  

H.Mahmud3, 54a 

T.Ağa, 41a 
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olur ki, ¥a²ret-i ¥aš celle ve £alânıñ vücûdundan ya£nî varlı³ından 

¼ašīšat-i Mu¼ammediyye £aleyhi eşrefi’t-ta¼iyye ve anlardan ¼ašåyıš-ı 

beriyye568 ¾uhûra gelir dimek olur ki, bu semt ile ¼ašīšat-i tev¼îde yol 

bulunur.   

 

Pes göñül deryâ mi¦âli ça³lar ašar her yaña 

Bu cevâbım işidenler569 šalur elbette ¹aña570 

İki noš¹a üç ¼urûf sußâlin itdiñ sen baña 

Biri yüz biri otuz biri šırš mîmden çıšar571  

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî “šalem” laf¾ınıñ mu£ammâ-gûne lû³azını ki iki noš¹a üç 

¼urûf ol dört kitâb andan çıšar, mısra£ıdır. Bir kimse andan sußâl eylemiş. 

Ol daÅi remz ile cevâb olmaš üzre ol üç ¼arfiñ biri yüzdür, ya£nî yüz 

£adediniñ medlûlü572 olan “šåf”dır. Ve biri otuzdur, ya£nî otuz £adediniñ 

medlûlü olan “lâm”dır. Ve biri šıršdır, ya£nî šırš £adediniñ medlûlü olan 

“mîm”dir. Pes šåf, lâm, mîm mürekkeb olıcaš šalem oldu³u ¾âhirdir.  

 

Sen de kâmil £âşıš iseñ ba¼r-i £aşša giregör 

£Âšılâne sözleriñi573 ara yerden soragör 

Der ki £Ömer bu cevâbıñ ma£nâsını viregör 

Altı noš¹a beş ¼urûf yüz evveli otuz, šırš, dört, elliden çıšar574 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

                                                 
568 Beriyye: bi-mertebetihi. T.Ağa, 41a 
569 İşidenler: işid. T.Ağa, 41b 
570ªaña: baña. T.Ağa, 41b. Ancak mısranın köşesinde ¹aña kelimesi de yazmaktadır.  
571 Bu nüshada yüz, otuz, kırk numaraları harfle değil rakamla yazılmıştır. 
572 T.Ağa, 41a. Elimizdeki nüshada ise medlûle şeklinde geçmektedir.  
573 Sözleriñi: sözlerini şeklinde kefle değil nûnla yazılmıştır. T.Ağa, 41b 
574 Numaralar yine rakamla yazılmıştır. Ayrıca T.Ağa nüshasında bu mısra, “altı noš¹a beş ¼urûf yüz evveli 
lâmdan çıšar” şeklinde geçmektedir. T.Ağa, 41b 
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Ya£nî remz-i müşkili işâret ile remz idüp der ki, biri yüzdür, biri 

otuz, biri šırš mîmden çıšar didiğimin şer¼i altı noš¹a beş ¼urûfdur ki, 

evveli yüzdür ki anda iki ½ıfır vardır. Altı noš¹anıñ ikisi olur. Ve ikinci 

¼arfi otuzdur ki, anıñ rašamında daÅi bir noš¹a-i ½ıfır vardır. ve üçüncü 

noš¹ası oldur. Ve üçüncü ¼arfi, šıršdır ki anda daÅi bir noš¹a-i ½ıfır 

vardır. dördüncü noš¹ası oldur. Ve beşinci ve altıncı noš¹aları šåfda olan 

noš¹alardır ki, mecmû£u altı noš¹a olur. Ve beş ¼arf olması ta£miye yollu 

maš½ûdunu gizlemek içün ta³lî¹ šabîlinden  

dörtden ¼â½ıl olan “dâl” ve elliden ¼â½ıl olan “nûn”dur. Bu tašdîrce 

mısrâ£-ı âÅir altı noš¹a beş ¼urûf yüz evveli lâmdan çıšar, dimek olur. 

Ya£nî evveli  

šåfıñ £adedi olan yüz olunca vasat ve âÅirini lâmdan çıšar. Ya£nî lâm 

laf¾ınıñ evveli šåf olıcaš andan šalem lû³azı istiÅrâc olunur, dimekdir. 

Pes nâ¾ımıñ mušaddeme-i ³azelde olan rumûzâtı sâßile tevbîÅ ve tenbîh-

gûne cevâbdır. Sen baña šalem laf¾ınıñ lû³azını istifhâm vechiyle “iki 

noš¹a üç ¼urûf ol dört kitâb andan çıšar” nedir deyu sußâl eylediñ, ben 

saña šalem ve dört kitâb mušåbili šalem-i a£lâdan ve cevâhir-i erba£adan 

¼aber vereyim ki, bu £âleme gelmeden murâd anı bilmekdir. YoÅsa yalñız 

šalem lû³azını bilmede ne fa²îlet vardır? Eğer gerçek kâmil £âşıš iseñ 

£aşš deryâsına dal. Ve kendi £ašlıñ ile cem£ eylediğiñ šīl ü šålini terk 

idüp bir mürşid-i kâmile var ki, ol cevâhir-i erba£anıñ ve šalem-i a£lânıñ 

¼ašīšatini bildire. Tâ ki, ¥ašš’ı bilüp bu £âleme ne içün geldiğiñi 

añlayasın. ¥âlbuki, £ilm-i kelâm ve ¼ikmetde müdevven olan kütübden 

cevâhir ve a£râ² ba¼¦iyle ¼ašīšat-i ma£rifeti’llåha reh-yâb olmaš ba£îdü’l-

i¼timâldir. Zîrâ 575 من عرف نفسه فقد عرف ربه mısdâšınca kişi Rabbisini 

bilmek nefsini bilmeğe tevaššuf ider. Ve nefsini bilmek mürşid-i kâmili 

bulup dâmen-i irâdetine teşebbü¦ šıldıšdan ½oñra telšīn ve terbiyesi üzre 

râh-ı ¥aš’da sülûke mu¼tâcdır. ¥ašīšat-i ¼âl šīl ü šålden aÅ× olunmaš 

                                                 
575 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” el-Makâsidü’l-hasane, s. 657. Merfu olarak bilinmemektedir.  

H.Mahmud3, 54b 

T.Ağa, 41b 
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emr-i mu¼âldir. – hüva’llåhu’l-muvâffıša ve’l-mürşid –576  Æaldı ki, ilm-i 

¼ikmetde cevâhir-i Åams £ašl u nefs ü heyûlâ ve ½ûret ve cisimden £ibâret 

olup beş £addolunduğu nâ¾ımıñ kelâmını münâfî olmaz. Zîrâ erbâb-ı 

¼ašīšat rû¼a ašlıñ fevšinde mertebe-i ta£ayyünleri i£tibâriyle oldu³u bir 

rütbe olur. Ve heyûlâ577 ve ½ûretiñ vücûdu cevher-i ferd olan rû¼ u £ašl u 

nefs gibi mücerred ta½avvur olunmayup belki heyûlâ ve ½ûret ancaš cism 

ile ta½avvur olundu³undan üçünü bir cevher i£tibâriyle cevâhiri dört 

mertebe i£tibâr itmiş. Bu i£tibâr ile anların i£tibârlarını bilmemek išti²â 

eylemez.578 Bu muÅta½arâtıñ ma¼all-i taf½îli olmadı³ından bu šadar ile 

iktifâ olundu. Beyt: 

Çün cevâhir ser-te-ser £aşšile ol mîmden çıšar 

Cevher-i şer¼-i Øalâ¼î daÅi ol yemden çıšar579 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Temmet  

  

                                                 
576 Bu kısım T.Ağa nüshasında yok. 
577 Øûret ve cisimden £ibâret olup beş £addolunduğu nâ¾ımıñ kelâmını münâfî olmaz. Zîrâ erbâb-ı ¼ašīšat 
rû¼a ašlıñ fevšinde mertebe-i ta£ayyünleri i£tibâriyle oldu³u bir rütbe olur: Bu kısım esas aldığımız 
H.Mahmud3 nüshasında yok. T.Ağa, 42a 
578 Eylemez: eyler. T.Ağa, 42a 
579 Bu beyit T.Ağa nüshasında yok 

H.Mahmud3, 55a 
T.Ağa, 42a 
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5. NASÛHÎ’NİN BİR NUTKUNUN ŞERHİ 

 

NUªÆ-Ι NAØÛ¥Î ¥A¿RETLERİ ŞER¥-İ ØALÂ¥Î EFENDİ 

ÆUDDİSE SΙRREHÛ 

Ol nedir kim eylese išrâr anı müşrik olur 

Bu £aceb kim itse inkâr şüphe yoš mül¼îd olur 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Müstefhim-i £anhdan murâd vücûd-ı ma£rû² ve mušadder-i 

mümkindir. Anı išrâr eyleyen müşrik olur didiği oldur ki ¼ašīšatde 

mümkiniñ müstašillen vücûdu yošdur. Zîrâ mümkin, vâcîb ile mümteni£ 

beyninde bir ma£nâdan £ibâretdir ki ×âtı vücûdunu ve £ademini mušte²î 

değil.  Eğer ×âtı vücûdunu mušte²î olup müstašillen vücûdu olaydı 

mevcûda i¼tiyâcı šalmayup ×âtında vâcib olurdu. Bu Åod ma£lumdur ki 

mümkin vâcibü’×-×ât değil vâcibü bi’l-³ayrdır. Ve’l-¼â½ıl mümkine 

müstašillen vucûd i¦bât iden müşrik olur. Ve bu bir £aceb sırr-ı ³arîbdir 

ki, her kim ol vücûd-ı mefrû² ve mušadder-i mümkin derece-i imkânda 

mevcûddur ki mu¹lašdan müfâ² olan vücûd-i mefrû² ve mušadder-i 

mümkin derece-i imkânda mevcûddur ki ¼udû¦ ve ta£ayyün ve tašayyüdü 

cihetiyle ³ayriyyet kesb eylemişdir ki teklîf ol ³ayriyyet i£tibârına 

terettüb ider. Pes ol ³ayriyyet i£tibârını inkâr iden mül¼îd olup ref£-i 

teklîf ol ³ayriyyet i£tibârıyladır ki mı½ra£-ı evvel farša ve mı½ra£-ı ¦ânî 

cem£e işâretdir. Nitekim beyt-i ¦ânî anı teßyîd ider.  Beyt: 

 

Cîmde  fâyı fâda cîmi bulmayan a¼vel nigâ¼ 

¥aš’da šalur ¼â½ılı ol şübhesiz cebrî olur 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Cîmden murâd cem£dir. Ve fâdan murâd faršdır ki farš, rüßyet-i 

Åalš-ı bi-lâ-¥ašš’a işâretdir. Ve farš-ı evvel £abdiñ a¼kâm-ı Åalšıyye ile 

Halet, 54b 
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bešåsından £ibâretdir. Ve cem£, rüßyet-i ¥ašš-ı bi-lâ-Åalša işâretdir. Ve 

farš-ı ¦ânî cem£ü’l-cem£den £ibâretdir ki ke¦reti va¼detde ve va¼deti 

ke¦retde rüßyetden £ibâretdir. Ke¦reti va¼detde şühûd, a£yân-ı ¦âbiteyi 

£ilm-i ¼ašda şühûddan £ibâretdir. Çekirdekde şeceri ve a³½ân ve evrâš ve 

ezhâr ve e¦mârını şühûd gibi vücûdunu ke¦retde şühûd fey²-i vücûd-ı 

va¼deti vücûdat-ı mefrû²a ve mušadderede şühûddan £ibâretdir. E¦mârın 

her birinde a½l olan çekirdeğiñ ey²ini şühûd gibi ki, e¦mârın ke¦ret ve 

ta£addüdü çekirdeğiñ ke¦ret ve ta£addüdünü mušte²î değildir. Ve’l-¼â½ıl 

cem£i faršda ve faršı cem£de bulmayan ya£nî ¥ašš’ı Åalšda ve Åalšı 

ƒašš’da müşâhede eylemeyen şübhesiz cebrî olur dimekdir. Nitekim 

Hüdâyî šuddise sırrehû ¼a²retleri buyurmuşlar: 

Şunuñ ki cem£i yoš, £irfânı yošdur 

Şunuñ ki faršı yoš il¼âdı çošdur 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün) 

Zîrâ, faršda olup, cem£i olmayan ¥ašš’dan ³åfildir. ƒalšdan ³afleti 

mûcib selb-i irâdet olma³la cebr-i ma¼²a düşer. Pes, faršda olanıñ 

¥ašš’dan ³afleti sebebiyle noš½ânı ¾âhirdir. Ve cem£de olan ×ât-ı 

¥ašš’da ma¼v u müstehlik olma³la kemâl-i ma£rifet-i ¥ašš’dan ³åfil 

oldu³u ecelden noš½ânı ¾âhirdir. Zîrâ kemâl-i ma£rifet-i ¥aš esmâß ve 

½ıfâtıyla muta½avverdir. Ve esmâß ve ½ıfâtı â¦ârıyla ¾âhirdir. Pes maÅlûš 

ve merzûš ve ¼ayy u meyyit olmasa Cenâb-ı ¥ašš’ıñ ƒâlıš ve Râzıš ve 

Mu¼yî ve Mümeyyit oldu³u ma£lûm olmazdı. Ol ecilden ya£nî mašåm-ı 

cem£de šalup farš-ı ¦ânîye ya£nî cem£ü’l-cem£e irişmediği ecelden 

¥ašš’da šalur, Åalša gelmez. ¥â½ılı cebrî olur didi. Beyt: 

 

Bî-ba½îret hep görenler bî-ba½ardır gözleyen 

Ey £amâlıšdan šaçan kör olmayan a£mâ olur 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Halet, 55a 
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Ba½îret šalbe ma¼½û½ bir šuvvet-i bâ¹ınadan £ibâretdir. £Ayn-ı sır 

gibi. Ve dinilmiş ki, ba½îret £ayn-ı šalbden £ibâretdir. ¥icâbı münkeşif 

oldu³u vašitde bevâ¹ın-ı umûru müşâhede ider. £Ayn-ı sır ile ¾evâhir-i 

umûru müşâhede eylediği gibi. Ve ba½âyirü’l-i£tibâr ¾âhirden bâ¹ına ve 

bâ¹ından ¾âhire bir ¼ay¦iyyet ile £ubûrdan £ibâretdir ki, ×ât-ı ašdesi her 

şeyde ¾âhir göre; merâtib-i kevniyyede maÅlûšåt ¾âhireyi gördüğü gibi. 

Ve her şeyde bâ¹ın göre; esmâ ve ¼ašåyıš-ı ilâhiyye ve kevniyye gibi. 

Pes her şeyßiñ ¾âhirinde bâ¹ınına £ubûr £indinde va¼deti £ayn-ı ke¦retde 

ve mücmeli £ayn-ı mufa½½alda görür. Ve her şeyßiñ bâ¹ınında ¾âhirine 

£ubûr £indinde £aksi üzere görür. Ya£nî ke¦reti va¼detde ve mufa½½alı 

mücmelde görür. Mücellâ ve mütecellâ-fîhiñ bi’l-£ayn va¼deti birle ne 

šadar ta£ayyün vâši£ olursa daÅi ve’l-¼â½ıl ba½îretsiz görenler hep bî-

ba½ardır. Kemâ šåle’llåhu Te£âlâ:  َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َآِثيرًا مَِّن اْلِجنِّ َواِإلنِس َلُهْم ُقُلوٌب

ْم َأْعُيٌن الَّ ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ِبَها ُأْوَلـِئَك َآاَألْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ الَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُه

 Zîrâ, ba½ar-ı ba½îret ile gören ¥aš’la görür, ¥aš’la 580 ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن

işidir, kemâ verede fi’l-¼adî¦i’l-šudsî: يتقرب الي بالنوافل حتي احبته  ما زال عبدي

 Ve  £amâlıšdan kör  581 احببته آنت سمعه اللذي يسمع به و بصره اللذي يبصر به

olmayan šaçan a£mâ olur, didiği Cenâb-ı Bârî’niñ  َمن َآاَن ِفي َهـِذِه َأْعَمى َفُهَو

-šavl-i şerîfiniñ mefhûm-ı mu£ciz 582 ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًال

mersûmundan ištibâsdır. Ya£nî dünyâda a£mâ olmayan aÅiretde šaçan 

olur. Ve’l-¼â½ıl dünyâda ba½ar-ı ba½îreti nûr-ı ¥aš’la münevver olmayup 

¾evâhir-i umûrdan bevâ¹ınına ve bevâ¹ınından ¾evâhirine £ubûr itmeyen 

âÅiretde daÅi a£mâ olur dimek ister. Beyt: 

 

¥â vü £ayn u nûn u ½âddan añlayan eğri na¾ar  

                                                 
580 el‐Araf, 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.” 
581 “Kulum bana (farzlara ilaveten işlediği) nâfile ibadetlerde durmadan yaklaşır, nihâyet ben onu severim. 
Kulumu sevince de (âdeta) ben onu işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her 
ne isterse, onu mutlaka veririrm; bana sığınırsa onu korurum.” Buhari, “Rikak”, 38. 
582 el‐İsrâ, 17/72. “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır. “ 

Halet, 55b 



131 
 

Pes ne ma£nîden bilürsün cümle şeyß îcâd olur 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

¥âdan murâd ¼ayât ve £ayndan murâd £ilm yâÅûd £ilmu’llåhda 

mevcûd olan £ayn-ı ¦âbitedir. Ve nûndan murâd £âlem-i icmâlîdir. Kemâ 

šåle’llåhu Te£âlâ: 583 ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن Pes, nûndan murâd ¼a²ret-i icmâl 

ve šalemden murâd ¼a²ret-i taf½îldir. YâÅûd nûndan murâd nûrdur ki, 

mestûru kâşif olan şeyßiñ ¼ašīšatinden £ibâretdir. Ve daÅi šalbden kevni 

¹ard iden her vârid-i ilâhîye nûr ı¹lâš olunur. Ve nûr-ı vücûd-ı ¾âhiri 

Cenâb-ı ¥ašš’ıñ a£yân-ı kâßinât ve ½uver-i ¼ašåyıš-ı mevcûdâtda ¾âhir 

ismiyle tecellîsinden £ibâretdir. Ve nûr-ı vücûd-ı bâ¹ınî £ayn-ı ¦âbiteden 

£ibâret olan ¼ašåyıš-ı mümkineniñ bâ¹ınından kinâyetdir. Ve nûr-ı 

Mu¼ammedî rû¼-ı a£¾amdan £ibâretdir. Ve nûr-ı A¼medî tecellî-i vâ¼id-i 

E¼addan ya£nî ×âtıñ £ayn-ı vâ¼idinde ×âtına ¾uhûrundan £ibâretdir. Pes, 

ta£ayyünâtıñ evveli oldu³u ecelden, šåle £aleyhi’s-selâm: خلق اهللا  اول ما

 Pes bu tecellî-i evvel a½l-ı cemî£-i  نوري اي اول ما قدرعلي اصل الوضع اللغوي

esmâ oldu³u ecelden ¥a²ret-i faÅr-i kâßinât £aleyhi efŠalü’½-½alavât 

ebu’l-ervâ¼ oldu. Ve nûru’l-envâr daÅi ol nûr-ı A¼medî’den £ibâretdir. 

Zîrâ, tecellî-i evvel a½l-ı cemî£-i envârdır. Ve ½âddan murâd ½ûretdir. 

Şekil ma£nâsına ve nev£ ü ½ıfât ma£nâsına daÅi isti£mâl olunur.  قال في

التعريفات صورالشئ ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات و يقال صورة الشئ ما به يحصل 

د الثلثة المدرك من الشئ بالفعل الصورة الحسية جوهر متصل ال وجود لمحله دونه قابل اهللا بع

  الجسم في بادي النظر الصورة النوعية جوهر بسيط ال يتم وجوده دون وجوده ما حل فيه

Ya£nî bir şey£iñ ½ûreti müşaÅÅa½ât ¼a×fı £indinde ol şeyßden a¼× olunan 

şeyßdir. Ve  dinilmiş ki, bir şeyßiñ ½ûreti şol şeydir ki, ol şeyßi bi’l-fi£il 

anıñla ¼â½ıl olur. Ve ½ûret-i ¼issiyye bir cevher-i mutta½ıl-ı basî¹dir ki, 

kendinden ³ayrı ma¼alliniñ vücûdu yošdur. Æåbilü’l-£ibâd-ı ¦elâ¦edir. Ve 

bâdî-i na¾arda cisimden müdrikdir.  صورة الحق هو محمد صل اهللا عليه و سلم

عنه بصاد آما لوح البصر ابن عباس رضي اهللا لتحققه بالحقيقة االحدية و الواحدية و يعبر 

                                                 
583 el‐Kalem, 68/1. “Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun…” 

Halet, 56a 
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 عنهما حين سال عن صاد فقال جبل بمكة آان عليه عرش الرحمن من تعريفات صورت حق 
584 Ve ½ûret-i nev£iyye bir cevher-i basî¹dir ki, vücûdu ¼ulûl itdiği şeyßiñ 

vücûduyla tamâm olur. Ι½¹ılâ¼-ı Øûfiyye’de ½ûret-i ¥aš ba¼r-i vücûb ve 

imkânı câmi£ olan ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeden kinâyetdir. Øûretü’l-ilâh 

ve insân-ı kâmilden £ibâretdir. Ve ½ûret-i Ra¼mân daÅi andan kinâyetdir. 

Li-šavlihî £aleyhi’s-selâm:ان اهللا خلق ادم علي صورته و يري علي صورة الرحمان 
585 Gâhîce ½ûreti ¼ašåyıš-ı esmâß-i ilâhiyye ile tefsîr iderler. Zîrâ, ¥a²ret-

i İlâhiyye olur. Ve gâhîce ½ûret ile £âlemi murâd iderler. Pes, insân-ı 

¼ašīšī şol insân-ı kâmildir ki, iki ½ûret üzerine maÅlûš ola. Ya£nî ½ûret-i 

¼ašåyıš-ı esmâß-i ilâhiyye ve ½ûret-i £âlem üzerine maÅlûš ola. Ve insân-ı 

nâšı½  ¼ayvânî faša¹ ½ûret-i £âlem üzre maÅlûšdur. Ve’l-¼â½ıl ma£ânî-i 

me×kûreden mermûz olan ¼â vü £ayn u nûn u ½âddan eğri na¾ar ile yañlış 

fehm iden ya£nî ¼ayât ve £ilm £ayn-ı nûr-ı vücûd ½ûret-i ¼ašåyıš-ı 

ilâhiyyeden münba£i¦ ve mümid iken ¼add-i ×âtında mümkiniñ olmaš 

üzere ke¦r-i na¾ar ve ke¦r-i fehm iden eğer ¼ašīšat-i ¼âl seniñ na¾ar ve 

idrâkiñ gibi ise  “pes ne ma£nîden bilirsün cümle şeyß îcâd olur”. Pes 

mümkiniñ ¼add-i ×âtında müstašillen vücûdu yo³iken bir şeyßi îcâd ya£nî 

i£¹â-yı vücûd itmek nice muta½avverdir dimek olur. Belki vücûd-i vâcib-i 

¥aš ifâ²a-i fey²-i vücûd-ı mu¹lašından cemî£-i mümkinâtı îcâd ve ifâ²a 

fey²-i ¼ayât-ı ezeliyyesinden kâßinâtı i¼yâ ve âbâd ider. Mülkünde 

vechen mine’l-vücûh şerîki yoš vâ¼id ve e¼addır. Beyt: 

 

æâhir u ma¾har ¾uhûrun fehm iden añlar kelâm 

Yošlu³u bulan Na½û¼î £ârif ü dânâ olur 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

                                                 
584 Salâhî, bu ifadeyi Niyâzî-i Mısrî’nin “iki kaşı arasında çekti hatt-ı istivâ” beyti şerhinde me’âlen 
zikretmiştir: ¥ašīšat-i e¼adiyyet ve vâ¼idiyyeti ta¼aššušundan ötürü ki andan ½âd ile ta£bîr olunur. Nitekim 
İbn-i £Abbâs raŠıya’llåhu £anhümâdan ma£nâ-i ½âd sußâl olundušda Efendimize telvî¼ ve işâret vechiyle “½âd 
Mekke’de bir cebeldir ki £arş-ı Ra¼mân’ıñ üzerindedir” didi 
585 Allah Âdem’i kendi suretinde yarattı, bir rivâyete göre Rahmân’ın suretinde yarattı. Buharî, “İsti’zan”, 1 

Halet, 56b 
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الظاهر ضد الباطن و ظهر الشئ تبين و في االصول الظاهر هو ما انكشف و الفتح معناه 

الخفي و في المصطلحات الصوفية ظاهرية الحق تطلق با  للنامع من غير تأويل و تفكر و ضده

زاء مطلق صورة الكون و تارة يراد بذالك تفصيل الصورة االنسانية الخفيقة التي ظل صورة 

الخضرة االلهية و ظاهر الممكنات هو تجلي الحق بصور اعيانها و صفاتها و هو المسما 

لظهوريشير به القوم الي حق بخلق و بالوجود االضلفي و قد يطلق عليه ظاهر الوجود و ا

  البطون يشيرون به الي حق بال خلق

Beyt: 

  ان بطن الخلق فهو حق

  او ظهر الحق فهو خلق

 Ya£nî ¾âhiriyyet-i ¥ašš  اي ليس للخلق وجود مع الحق عند البطون و الظهور

mu¹laš ½ûret kevn-ârâsında(?) ı¹lâš olunur. Ve gâhîce ¾ıll-ı ½ûret ¥a²ret-i 

İlâhiyyeden £ibâret olan taf½îl-i ½ûret-i insâniyye-i ¼ašīšat murâd olunur 

ki, aña vücûd-ı i²âfî ve ¾âhirü’l-vücûd daÅi tesmiye olunur. Ve ¾uhûr ile 

Åalš ile ¥ašš’a ve bu¹ûn ile ¥ašš bilâ ¥ašš’a işâretdir. Bâ¹ın olsa Åalš 

olur ¥aš, ¾âhir olsa ¥aš olur Åalš. Ya£nî Åalšıñ ¾uhûr ve bu¹ûn £indinde 

¥aš’la bile vücûdu yošdur, dimek olur. Ve’l-¼â½ıl taf½îl olundu³u üzre 

¾âhir ve ma¾har ve ¾uhûru fehm iden £ârif bi’llâh kelâmını añlar, ×ikri 

sebšat eylediği üzre yošlu³u bulan Na½û¼î £ârif ü dânâ olur. Ya£nî 

mümkiniñ £adem-i a½lîsi mašåmını ta¼aššuš ile fânî fi’llâh olan £ârif 

bi’llâh vücûd-ı mevhûmu ¼aššånî ile bâšī bi’llâh olan dânâ ve âgâh olur.  

Temmet. 

             

Halet, 57a 

Halet, 57b 
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6. İSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN BİR GAZELİNİN ŞERHİ 

 

İSMÂ£ÎL ¥AÆÆÎ ÆUDDİSE SIRRUHÛ ¥A¿RETLERİ’NİÑ 

BİÑ BİR SUßÂLE BİR CEVÂB NUªÆ-Ι ŞERÎFİNİ ØALÂ¥ADDÎN-İ 

£UŞŞAÆI ÆUDDİSE SΙRRUHÛ ŞER¥ BUYURMUŞDUR 

 

Æatre-i Åûn-ı ciğer deryâ-yı şîr olmaš neden? 

Âb-ı ošyanusdan ša¹re ke¦îr olmaš neden? 

 

Bir serîr-i zer-i zer üzre bulurken mikneti 

Şol Süleymân mûr-ı nâ-çîze esîr olmaš neden? 

 

Âdem-i ma£nâ ³ıdâ-yı kâßinât olmuş iken 

Sa£ve-i bî-¼av½ala mânend-i şîr olmaš neden? 

 

Küntü kenzin ma¼zeninden bulmuşiken bunca mâl 

Sâil-i dergâh olup her dem fašīr olmaš neden? 

 

Çâr-ı ¹ab£-ı Âdemî’den âb u Åâk oldu murâd 

Yâ mü¦ennâ yâ mü¦elle¦ bemm ü zîr olmaš neden? 

 

Noš¹a vü şeş ka£beteyn içre mušåbil geldi baš 

Bir ²a£îf altı šavîye geşt-gîr olmaš neden? 

 

ƒalš bilmez ¥aššıyâ biñ bir sußâle bir cevâb 

Şol elif-bâda £acebdir noš¹a bir olmaš nedir?586 

 

                                                 
586 İsmail Hakkı Bursevî’nin şerhe konu olan bu gazeli ile devamında bu gazele cevaben gelen Salâhî’nin 
“nedir” redifli gazeli metinlerde her beyit karşı karşıya gelecek şekilde beyit beyit tertib olunmuşdur. 
Bursevî’nin gazeliyle Salâhî’nin gazeli karışmasın diye gazeller arka arkaya verildi.  
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Æa¹re-i dil ¥ašš’a irse ba¼r-i şîr olur hemân 

Hem o ša¹re ba¼r-ı £âlemden ke¦îr olur hemân 

 

Rû¼-ı Æudsî £âlem-i ı¹lâšda sul¹ân iken 

Æayd-ı bend-i ¼ır½-ı nefsiyle esîr olur hemân 

 

Âdem-i ma£nâ ile šåim iken bu kâßinât  

Nefs-i emmâre aña mânend-i şîr olur hemân 

 

Bunca esrârı aÅ¾ iderken kenz-i maÅfîden yine 

Sâßil-i dergâh olup her dem fašīr olur hemân 

 

Âb u Åâk £ilm ü tevâ²u£dur ¹abî£at içre pes 

Nâr u bâde ülfetiyle bemm ü587 zîr olur hemân 

 

Yek şeşe oldu mušåbil ka£beteyn içre velî 

Bir la¹îf altı ke¦îfe geşt-gîr olur hemân 

 

Biñ sußâle noš¹a-i bâdır Øalâ¼î bir cevâb 

Çün mu¼î¹in merkezinde noš¹a bir olur hemân 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Æa¹re-i Åûn-ı ciğer deryâ-yı şîr olmaš nedir588 

Âb-ı ošyanusdan ša¹re ke¦îr olmaš nedir? 

 

Æa¹re-i dil ¥ašš’a irse ba¼r-i şîr olur hemân 

Hem o ša¹re ba¼r-ı £âlemden ke¦îr olur hemân 

 

                                                 
587 Mevcut nüshada yok 
588 Nedir: neden. Uşşaki2,53b 

Uşşaki2, 53b 

Uşşaki1, 81b 



136 
 

“Æa¹re-i Åûn-ı ciğer” süveydâ-yı šalbden kinâyetdir ki, 

Mu½¹alâ¼ât589-ı Øûfiyye’de ¼acerü’l-beht tesmiye olmuş ki, ma¼alli ba¼r-i 

¾ulumâtdır. Derûn-ı šalbde bir nükte-i ×âibedir. Ma¼all-i rüßyet olan 

insân £ayn ya£nî merdümek-i çeşm gibi ki mašåm-ı müşâhede oldur. Ve 

šalb üzerinde rân ya£nî ¼icâb olsa ol ¼acer-i behtiñ vücûdu ¾âhir olmaz. 

Ve insânda olan ervâ¼ıñ ve šuvâ ve ¼avâssıñ cemî£i ol noš¹a 

müşâhedesine müteraššıbdır. Eğer šalb merâšıba ×ikr ü tilâvet ile 

mu½ayšal olursa ol noš¹a ¾âhir olur. Ve ¾âhir oldu³u vašitde ¥a²ret-i 

¬ât-ı ¥aš’dan ³ayrı bir nesne aña mušåbil olmaz. Ve ol ¼acerden bir nûr-

ı tecellî zevâyâ-yı cisme münteşir olma³la ašıl vesâir ¼avâs ve šuvâ 

mebhût olur. Ol ecilden aña ¼acerü’l-beht tesmiye olundu. Pes Allåhu 

£a¾îmü’ş-şân ol £abdin ibšåsını murâd eylediği vašitde ol noš¹a ile šalbiñ 

beyninde ¼âßil olacaš bir ½a¼âbe irsâl ider. Ve ol noš¹aya mün£akis olup 

ervâ¼ ve cevâri¼ ifâšat bulur. Pes £abd ol ½a¼âbeniñ verâsında müşâhid 

oldu³u ¼âlde bâšī šalur. Bešå resminden ötürü ve tecellî dâimâ bâšī 

šalup ebedî ol ¼acerden zâßil olmaz. Ol ecilden dinilmiş ki, اهللا ما تجلي  ان

 Ve deryâ-yı şîr olmaš ba¼r-i ma£rifetu’llåhda ma¼v u لشئ قط ثم اتحجب عنه

müsta³raš ve müstehlik olmašdan kinâyetdir. Zîrâ şîr £ilm ile ta£bîr 

olunur. Li-šavlihî £aleyhi’s-selâm:  اوتيت قدحا من اللبن فشربت حتى خرج الرى

عمر فقيل ما اولته يا رسول اهللا فقال صلى اهللا عليه و سلم من اظافير و اعطيت فضله 

 Bu tašdîrce ba¼r-i ma£rifetu’llåhda müstehlik olan ša¹re 590اولته بالعلم

ba¼r-ı mu¼î¹-i £âlemden ek¦er oldu³u ma¼all-i iştibâh değildir. Zîrâ âb-ı 

Åûr £âlem-i mütenâhî ve ba¼r-ı ma£rifetu’llåh ³ayr-ı mütenâhîdir. Beyt: 

                                                 
589 Elimizdeki nüshada ve Uşşaki2 nüshasında “¼â” harfi ıskat edilmiş. 
590 E¾fârî: Elimizdeki nüshalarda e¾âfirî şeklinde geçmekte. Ancak hadis metninde böyledir. Hadisin tam 
metni şöyledir: “Beynâ ene nâßimün Ütiytü bi-šadehi lebenin fe-şeribtü ¼attâ innî li-era’r-riyye yeÅrucü fî 
e¾fârî ¦ümme a£¹eytü faŠlî £Ömere’bne’l-ƒa¹¹âbi šålû fe-mâ evveltehû yâ resûla’llåhi šåle £ilmü.” “Uykuda 
iken bana bir kadeh süt getirdiler. O kadar içtim ki, kanıklık tesirinin tâ tırnaklarımdan sızdığını hâlâ 
duyuyorum. İçtikten sonra artığımı Ömer ibn Hattab’a verdim. Sahabiler: yâ Resûlallah, bunu ne ile tevil 
ettin diye sordular, o da “ilim ile” cevabını verdi.” Buhari,”İlim”, 23, “Tabir”, 16, 34. 
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Oldu çün ba¼r-i ¼ašīšatde vücûdum nâ-bûd 

Øûretâ ša¹re iken ma£nîde £ummân oldum 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bir serîr-i zer-i zer üzre bulurken mikneti 

Şol Süleymân mûr-ı nâ-çîze esîr olmaš nedir 

 

Rû¼-ı šudsî £âlem-i ı¹lâšda sul¹ân iken 

Æayd-ı bend-i ¼ır½-ı nefs ile esîr olur hemân 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Serîr, ta¼t ma£nâsına ve gâh olur ki, mülkden ve ni£metden daÅi 

serîr ile ta£bîr iderler. Zer, rânın591 taÅfîfi ve teşdîdiyle Farisîde altun 

ma£nâsınadır. Bu tašdîrce zerr-i zer, zer-ender-zer ma£nâsına olur ki, 

kemâl-i zînet ile va½ıfdan kinâye olur. Ve miknet, šudret ve šuvvet 

ma£nâsınadır. Ve Süleymân Sul¹ân’dan kinâyetdir. Ve mûr, kemâl-i 

¼ır½la mev½ûf olma³ın mûr ile ¼arî½-i nefs murâd olunur. Nitekim bu 

ma²mûn Me¦nevî-i Şerîf’de vâki£ olmuşdur: 

Lâ şüdî pehlevî illâ Åâne-gîr 

În £aceb ki hem emîr ü hem esîr 

 

Âdem-i ma£nâ ³ıdâ-yı kâßinât  olmuş iken  

Sa£ve-i bî-¼av½ala mânend-i şîr olmaš neden 

 

Âdem-i ma£nâ ile šåim iken bu kâßinât   

Nefs-i emmâre aña mânend-i şîr olur hemân 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Âdem-i ma£nâdan murâd, şol insân-ı kâmildir ki, aña šu¹b-ı £âlem 

ve šu¹bu’l-aš¹âb ve ³av¦-ı a£¾am daÅi dirler. Şol bir ×âtdan £ibâretdir ki, 

                                                 
591 Uşşakî2, 54b’de zer ile râ kelimelerinin arasında “ve” bağlacı vardır. 

Uşşakî1, 82b 
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Allåh Te£âlâ’nıñ mev²i£-i na¾arı ol bir ×âtdır ki, müßekkel-i erzâš-ı 

ma£neviyye olan İsrâfîl £aleyhi’s-selâmıñ šalbi üzerinedir. Li-šavlihî 

Te£âlâ: 592 ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون taf½îli ¥a²ret-i Mevlânâ 

šaddesena’llåhu bi-sırrıhi’l-a£lânıñ yâftem ³azeliniñ şer¼inde müstevfî 

×ikr olunmuşdur. ¥a²ret-i Mîkâßîl müßekkel-i erzâš-ı ½uveriyye oldu³u 

gibi. Ol ecilden ³ıda-yı kâßinât olmuş deyu buyurdu. Ve ³ıdâß bir şeyßiñ 

šıyâm ve devâmına sebeb olan şeyße dirler. Zîra anlar semâvâtıñ 

direkleridir. Li-šavlihî Te£âlâ: فاالشاراة الى  593الذى رفع السمواة بغيرعمد ترونها     

ال تقوم  :Li-šavlihî £aleyhi’s-selâm  انه رفعها بعمد لكن ال ترونها وهو العلم و قلبه 

 Ve ½a£ve, serçeye beñzer bir küçük 594 الساعة علي وجه االرض من يقول اهللا

šuşuñ ismidir. Andan nefs-i ¼arî½ murâd olunur. ¥av½ala šuş šur½a³ı 

ma£nâsına mânend-i şîr sîn-i mühmele ile sîr-i ³ıdâ šarînesiyle “doyar 

gibi” dimek olur ki £adem-i šanâ£atinden kinâyetdir. Ve şîn-i mu£ceme 

ile mânend-i şîr “arslan gibi” dimek olur ki sa£ve ile münâsebet-i 

ma£neviyyesi ya£nî sa£ve ¼ükmünde olan nefs-i emmâre muÅâlefetde ve 

£adem-i i¹â£atde mânend-i şîr olur. Li-šavlihî:  َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي ِإنَّ النَّْفَس َألمَّاَرٌة

 :Beyt 595.ِبالسُّوِء

بارش بكويد طائرمآر نهي    

آويش بكويم اشترم بپر ور  

YâÅûd ½a£ve-i bî-¼av½aladan ³ıdâ šarînesiyle Åaberde vârid olan 

ervâ¼-ı müßminîn cennetde ¼avâ½ıl-ı ¹uyûr-ı sebzde oldu³unu müş£ir ola. 

Pes ¹uyûr-ı sebzden murâd esmâß-i ilâhiyedir ki, ervâ¼ıñ ×evâtıdır. Zîrâ 

ervâ¼ ×ât ile šåßim oldu³u gibi. ¬ât daÅi rû¼ ile šåßimdir ki, biriniñ 

devâm bešåsını mûcib olma³la ³ıdâ menzilesindedir. Nitekim Mevlânâ 

šaddesena’llåhu bi-sırruhi’l-a£lâ ¥a²retleri’niñ “yâftem dânî ki çîst” 

ša½îdesi bu ma²mûnda vâki£ olmuşdur: 

                                                 
592 ez-Zümer, 39/68. “…Sonra ona(sûra) bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış 
bakıyorlar.” 
593 er-Râd, 13/2.  “görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten…” 
594  Yeryüzünde “Allah” denildikçe kıyamet kopmaz. Müslim, “Îman”,  234 
595  Yusuf, 12/53. “ (Bununla beraber) nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü 
emreder…” 

Uşşakî1, 83a 

Uşşakî2, 54b 

Uşşakî2, 55a 



139 
 

  بي شكم بسيار خواري يافتم

دهاني يافتم دير طرفه بي سرو روي  

Pes ı½¹ılâ¼-ı šavimde ³ıdâ-yı vücûd a£yân-ı ¦âbitedir. Zîrâ â¦âr-ı 

vücûd a£yân-ı ¦âbite ile müte£ayyin olur. Ve a£yân-ı ¦âbite â¦âr-ı esmâß-i 

ilâhiyyeyi i¾hâr idüp bi’l-fi£il a¼kâm-ı esmâyı ibšå eyler. Zîrâ esmânıñ 

devâm bešåsına sebeb me¾âhir-i kevniyyedir. Nitekim ol ša½îde-i 

şerîfelerinde olan şer¼imizde müstevfî ×ikr olunmuşdur. Hüseyin 

Meybedî ra¼metu’llåhu mušaddime-i dîvân-ı ¥a²ret-i £Ali kerrema’llåhu 

vechi ve raŠıya’llåhdan Fâti¼a-i Åâmisede dir ki: “cesedsiz rû¼ olmaš 

mümkin değildir. Çün beden-i £un½irîden cüdâ ola. Anıñ içün £âlem-i 

berzaÅda cesed mi¦âli ebedî olur ki, aña beden-i müktesebe dirler.  َوِمن

  596 َوَراِئِهم َبْرَزٌخ ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن

رضي اهللا  حسين امام شيپ:ابو جعفر طوسي در تهذيب احكام از يونس بن طبيان نقل آند

ما يقول الناس في ارواح مؤمنين آفتم در حواصل مرغان سبز باشند در قنديل : بودم فرمود عنه

زير عرش فرمود سبحان اهللا المؤمن اآرم علي اهللا من ان يجعل روحه من حوصلة طائر 

احضر يا يونس المؤمن اذا قبضة اهللا تعالي صير روحه في قالب آقالبه في الدنيا فيأآلون و 

م عليه القادم عرفه بتلك الصورة آانت في الدنيا امتييشربون فاذا قد  597 Ya£nî Åaber-i 

meşhûrîn ¾âhirine ¼aml olunmaz. İsti£ârât šabîlinden müvelleddir. 

£Alâša-i şebeh ¹âßirin £ulvî olmasıdır. Ya£nî ¼ašīšat-i esmâß-i ilâhiyye ile 

šåßim ve dâßimdir. Esmâß-i ilâhiyye me¾âhiriyle šåßim oldu³u gibi. Bu 

tašdirce min vech birbiriniñ ³ıdâsı olur. Ol ecilden ma¼all-i ƒudâ olan 

¼av½alada oldu³una îmâ ve işâret olunmuşdur.  

 

Küntü kenzin ma¼zeninden almış iken bunca mâl 

Sâßil-i dergâh olup her dem fašīr olmaš nedir? 

 

                                                 
596 el-Mü’minun, 23/100. “…Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah 
vardır.” 
597 Ebu Cafer Tûsî “Tehzîb-i Ahkâm” adlı eserinde Yunus b.Tıbyân’dan naklediyor: İmam Hüseyin (r.a)’ın 
huzurunda idim, buyurdu ki; insanlar müminlerin ruhları hakkında ne diyorlar? Cennet kuşlarının 
kursaklarında yeşeriyor, kandiller içinde arşın altındadırlar, dedim. Dedi ki, ey Yunus, Allah’ı noksan 
sıfatlardan tenzih ederim, müminin değeri Allah katında bundan daha yüksektir. Allah onları kabzettiği 
zaman onun ruhunu dünyadaki gibi bir kalıbın içine koyar,  yerler, içerler, biri onların yanına geldiğinde onu 
dünyadaki şekliyle tanır. 
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Bunca esrâr aÅ× iderken kenz-i maÅfîden yine 

Sâßil-i dergâh olup her dem fašīr olur hemân 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Küntü kenzin ma¼zeninden aÅ× olunan mâldan murâd cevâhir-i 

esrâr-ı ma£rifetu’llåhdır. Kemâ verade fı’l-¼adî¦i’l-šudsî: آنزًا مخفيًا  آنت

 Bunca mâl aÅ× itmiş iken šanâ£at 598 فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ألعرف

itmeyüp her dem dergâh-ı ¥aš’da sâßil-i fašīr olması َوَفْوَق ُآلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم 
599 mefhûm-ı mu£ciz-melzûmunca ma£rifet-i ilâhî lâ-yetenâhî olup  َِّوُقل رَّب

ًماِزْدِني ِعْل  600 emrince dergâh-ı £Allâmda her vašt ü hengâmda £ar²-ı i¼tiyâc 

ve iftišår ile sußâl ve iftiÅâr eyler, dimek olur ki, 601 الفقر فخري و به افتخار bu 

ma£nâya nâ¾ır. Nitekim ¥a²ret-i Mı½rî šuddise sırruhu’l-£azîz daÅi bu 

mefhûmu iş£âr eyler. Beyt: 

Benim £ilmim šatında müctehidler £âciz olmuşdur 

Velî £ilm-i ilâhîniñ deli dîvânesiyim ben602 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 

 

Çâr-ı ¹ab£-ı Âdemî’den âb u Åâk oldu murâd 

Yâ mü¦ennâ yâ mü¦elle¦ bemm ü zîr olmaš nedir? 

 

Âb u Åâk £ilm ü tevâ²u£dur ¹abî£at içre pes 

Nâr u bâde ülfetiyle bemm ü zîr olur hemân 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Çâr-ı ¹abî£atden murâd £anâ½ır-ı erba£adır. ªabâyi£-i £anâ½ırın rû¼u 

menzilesinde oldu³undan ve £adem-i müsâ£ade-i vezinden ötürü çâr-ı 

                                                 
598 “Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim, bunun için halkı yarattım.”  İbn-i Teymiye bu hadis için 
kesinlikle Resûl’ün sözü değildir, zayıf ya da sağlam bir senedi yoktur demektedir. bk. el –Makâsidü’l-
Hasene, s. 521 
599 Yusuf, 12/76. “…Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır.” 
600 Taha,  20/114. “…Rabbim benim ilmimi artır, de.” 
601 “Fakirlik övüncümdür ve onunla iftihar ederim” İbn-i Ömerden nakledilmiş, senedi zayıf tır ve mevzu 
hadistir. el –Makâsidü’l-Hasene, s. 480 
602 Niyazi Mısrî Dîvânı, g.144 
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£anâ½ır yerine çâr-ı ¹ab£ getürmüşler. Âdemîde çâr-ı £anâ½ırdan maš½ûd 

bi’×-×ât âb u Åâkdir ki, âb £ilm-i sırr-ı ¼ayâtdan £ibâretdir. Li-šavlihî 

Te£âlâ: ٍّ603 َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُآلَّ َشْيٍء َحي Ve Mu½¹alâ¼ât-ı Øûfiyye’de “mâßü’l-

šuds” tesmiye olunur. Ve mâßü’l-šuds ile şol şühûd murâd olunur ki, 

¼âdi¦i ifnâ ve šadîmi ibšå eyleye. Zîrâ ½ıfat-ı ¼ades necisdir. Ol necisi 

ta¹hîr eyleyen tecellîye mâß-i šuds tesmiye olunur. Ve ba£²ı kerre mâß-i 

šudsden şol £ulûm murâd olunur ki, sâlik nefsini re×île-i cehlden £ulûm-ı 

ilâhiye ve tedbîrât-ı Åalšıyye ile ta¹hîrde ol £ulûma mu¼tâc ola. Ve 

Åâkden murâd tevâ²u£dur ki, £ulûmu müstelzimdir.  604 من توضع رفعه اهللا li-

šavlihî Te£âlâ: 605 َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم Zîrâ a¼sen-i tašvîmden a£lâ 

olmaz. Ve’l-¼â½ıl şecere-i kelime-i ¹ayyibeyi ar²-ı tevâ²u£ve Åumûlde 

³ars u bârân-ı ma£rifetu’llåh ile seyr-âb olursa mü¦mir-i ¦emâr-ı sa£âdet 

olur. Li-šavlihî Te£âlâ: ُتْؤِتي  سََّماِءَآِلَمًة َطيَِّبًة َآَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي ال

 Ve £anâ½ırdan âb ü Åâki ×ikr idüp ve Âdemîde 606 ُأُآَلَها ُآلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربَِّها

maš½ûd bi’×-×ât bunlardır, didikden soñra “yâ mü¦ennâ yâ mü¦elle¦” 

didiği bašiyye-i £anâ½ır olan nâr u bâd ile mü¦ennâ ve mü¦elle¦ ma£nâsını 

murâd ider. Ya£nî sâlik nâr-ı ³a²ab ile mü¦ennâ olursa yâÅûd nâr-ı ³a²ab 

ve hevâ-yı nefs ile mü¦elle¦ olursa bemm ü zîr olur. Lu³atda “bem”, bir 

kimseniñ başına yaÅûd ½arı³ına el ile urmaš ma£nâsına ve ¹anbûr ve sâßir 

sazın šalın ve yo³un šılı ki, šaba seslidir. Zîr ü bem dirler. Ve’l-¼â½ıl 

sâlik nâr-ı ³a²ab ve hevâ-yı nefs ile mü¦elle¦ olursa ya£nî anlar ile hem-

dem ve ülfet olursa re×îl ve sefîl ve pest ü mest olur. Li-šavlihî Te£âlâ: َُّثم

 :Pes bundan esfel olmaz. Beyt .607 َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِليَن

Be×l ü sa£yile bulasıñ tâ mašåm-ı ekmeli 

Dü cihânda olmayasıñ sâfilîniñ esfeli 

                                                 
603 el-Enbiyâ, 21/30. “…Her canlı şeyi sudan yarattık…” 
604 Kim tevazu ederse Allah onu yükseltir. Müslim, “Birr”, 69’da “ve mâ tevâ²a£a e¼adün li’llâhi illâ 
refe£ahu’llåhi £azze ve celle” şeklinde geçmektedir.  
605 et-Tin, 95/4. “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”  
606 İbrahim, 14/24-25. “Güzel bir sözü kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca(benzetti ). (O 
ağaç) Rabbi’nin izniyle her zaman yemişini verir…” 
607 et-Tin, 95/5. “Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.” 
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(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Noš¹a vü şeş ka£beteyn içre mušåbil geldi baš 

Bir ²a£îf altı šavîye geşt-gîr olmaš nedir? 

 

Yek şeşe oldu mušåbil ka£beteyn içre velî 

Bir la¹îf altı šavîye geşt-gîr olur hemân 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Bunda nerd ı½¹ılâ¼ına telmî¼ buyurmuşlar. Taf½îli bundan ašdem 

“Gül-i Øad-berg” nâm e¦erimizde müstevfî ×ikr olunmuşdur. Na¾m: 

Müşâhiddir bu şeş-derdeki nâ-çâr 

Yekî pinhân ider penc ü dü se çâr 

 

İrişdi çâr çâre oldular eş 

Göründü ka£beteynimde şeş ü beş 

 

Æayırmazdı şümârı ke¦retin tek 

Olaydı ka£beteyniñ birisi yek 

 

ƒayâl-i ¾ıll-ı ke¦ret girdi beyne 

Düşürdü noš¹a-i mevhûmu £ayne 

 

Cemâliñle yine sen def£-i beyn it 

Gider ol noš¹aßi bu ³aynı £ayn it 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün) 

Pes şeş-der ve şeş-dere tavla didikleridir. Nerd daÅi dirler. Dört 

šısımdır. Her šısmı altışar Åâneye tašsîm olunma³ın şeş-der dirler ki,  

altı šapu dimek olur. Ka£be muka££ab ya£nî murabba£ olan şeyße dirler. 
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Ve nerd oyununda atdıšları iki murabba£ şeş sa¹¼ ¹aşlara ka£beteyn dirler 

ki, sa¹¼ın birinde bir noš¹a ve birinde iki ve birinde üç ve birinde dört ve 

birinde beş ve birinde altı noš¹a olur ki, yek, şeş mušåbilinde vâši£ olur. 

Ya£nî şeş ¾âhir olunca yek bâ¹ın olur. Ve beyitde şeş-derden murâd şeş-

cihâtdır. Ve yekden murâd e¼adiyyet-i ×ât-ı yektâdır. Ve dü’den murâd 

i¦neyniyyetdir ki, ta£ayyün-i evveldir. Ve se’den murâd cism-i la¹îf ve 

ke¦îfdir. Ve çâr’dan murâd ¹abâyi£-i erba£a ve £anâ½ır-ı erba£adır. Ve 

pençden murâd ¼avâss-ı Åamse-i ¾âhire ve bâ¹ıne ve çâr u penç merâtib-i 

külliye ve ¼a²arât-ı Åamse daÅi mu¹âbıšdır. Ya£nî ol nerdin 

ka£beteyninde dü, se, çâr, penç, şeş ¾uhûrunda yek nihân oldu³u gibi, bu 

merâtib-i ke¦retde daÅi ×ât-ı yektâ sırr u pinhân oldu dimek olur. “İrişdi 

çâr çâre oldular eş” ya£nî ¹abâyi£-i erba£a £anâ½ır-ı erba£a ile imtizâcından 

£ibâretdir ki, müntic-i mevâlid-i ¦elâ¦e ile mertebe-i insâniyyeye irişdim. 

Ka£beteynimde şeş ü beş ¾âhir oldu. Ka£beteynimden murâd šıble-i ten 

ve ka£be-i šalbdir ki, šalbü’l-müßmin beytu’llåhdır. Ve şeş ü beş ¾uhûru 

ibtidâ cihât-ı sitte ile ¼avâss-ı Åamsedir. Ya£nî bu şeş-cihâtda mevcûd 

olan ma¼sûsât-ı ke¦reti ¼avâss-ı Åams ile idrâk eylediğimde šalbimiñ 

½â¼ibi olan ×ât-ı yektâyı yitirdim.  

Æayırmazdı şümârı ke¦retin tek 

Olaydı ka£beteyniñ birisi yek 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün) 

Ya£nî ke¦ret Åalel virmez idi ka£beteynimiñ biri yek olaydı. Ya£nî 

ka£be-i šalbimde meşhûdum noš¹a-i yek olaydı 608 َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه 

mâ-½adašınca her cihetde bî-cem£iyyet-i cemâl-i sırr-ı va¼deti merâyâ-yı 

ke¦retde müşâhede ile şühûduma Åalel virmez idi dimek olur. Lâkin ¾ıll-ı 

Åayâl-i ke¦ret beyne ya£ni aralı³a taÅallül itmekle perde-i mevhûmu 

£ayna düşürüp çeşmimizi a¼vel eyledi. Verâ-i perdeden ¾ılâl-i ½uverden 

¾âhir olan cünbüşü ½uverden ¾an ile zîr-i perdede nihân olan mu¼arrik-i 

                                                 
608 el-Bakara, 2/115. “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır.” 
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¼ašīšatde ³åfil olduš. Cemâliñle yine sen def£-i beyn it, ya£nî vu½lat 

sebebiyle firšati def£ eyle ve noš¹a-i mevhûmu ile ³ayn olan £aynı def£-i 

noš¹a ile yine £ayn it. 609 َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد sırrına ma¼rem 

ve 610 مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُهَو vefšınca ½ırâ¹-ı müstašīm üzre ¦âbit-šadem  َواللَُّه َخَلَقُكْم

 ašīšatinde râsiÅ-dem eyle dimek olur. Bu taf½îlât “bir la¹îf¼ 611 َوَما َتْعَمُلوَن

altı ke¦îfe geşt-gîr olur hemân” mefhûm-ı işârât-melzûmuna mu¹âbıšdır 

ki, ek¦erin isti£mâli bu mefhûmdadır. Lâkin “bir ²a£îf altı šaviyye geşt-

gîr olmaš nedir” šavl-i şerîflerinden murâdları ¼ašīšat-i insâniyye ve 

merâtib-i nefsâniyyeyi beyândır. Li-šavlihî Te£âlâ:  ُيِريُد الّلُه َأن ُيَخفَِّف َعنُكْم

 ve’l-¼â½ıl bir ²a£îfden murâd rû¼-ı šudsî-i insânî ve 612 َوُخِلَق اِإلنَساُن َضِعيًفا

altı šavîden murâd nefsiñ altı mertebeden ¾uhûruna işâretdir ki, biri 

emmâredir. Li-šavlihî Te£âlâ: ُِّئ َنْفِسي ِإنَّ النَّْفَس َألمَّاَرٌة ِبالسُّوءََِوَما ُأَبر  613 ikinci 

rütbesi levvâmedir. Li-šavlihî Te£âlâ: 614 َلا ُأْقِسم بالَنْفسا للوامة Üçüncü rütbesi 

mülhimedir. Li-šavlihî Te£âlâ:  قد افلح من زآها و قد خاب من دسها آذبت ثمود

 dördüncü rütbesi mu¹maßinne, beşinci rütbesi râ²iyye altıncı 615 بطغوها

rütbesi mar²iyyedir. Li-šavlihî Te£âlâ: اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك  َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة

َواْدُخِلي َجنَِّتي َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َراِضَيًة مَّْرِضيَّة  616. Bu daÅi bir vechile mušaddem 

olan taf½îliñ ta¼tına dâÅil olur. Zîrâ netîcesi اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك mefhûm-ı 

şerîfleri ¥ašš’a rücû£u müsted£âdır. Bu tekellüf “²a£îf” laf¾ına i£tirâ²ı 

def£ içündür. Ya£nî rû¼-ı šudsî-i ²a£îf-i insânî altı mertebede nüfûs-ı 

šaviyye ile görüşmesi ve ³ålib olması ancaš tevfîš ve £inâyet ve hidâyet 

ve i£ânet-i Cenâb-ı Rabbü’l-£İzzet ile olur. Ol vašitde noš¹a-i yek ¾âhir 

olup şeş ü beş ba½îret-i šalbden nihân olur.  

                                                 
609 Kaf, 50/22. “Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün 
keskindir.” 
610 Hud, 11/56. “…Yer-yüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki…” 
611 Saffat, 37/96. “Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır.” 
612 en-Nisa, 4/ 28. “Allah sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” 
613 Yusuf, 12/53. “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü nefis aşırı derecede kötülüğü emreder.” 
614 el-Kıyame, 75/2. “Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse yemin ederim.” 
615 eş-Şems, 91/8-10. “Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin 
ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” 
616 el-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.” 
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ƒalš bilmez ¥aššıyâ biñ bir sußâle bir cevâb 

Şol elif-bâda £acebdir noš¹a bir olmaš nedir? 

 

Biñ sußâle noš¹a-i bâdır Øalâ¼î bir cevâb 

Çün mu¼î¹in merkezinde noš¹a bir olur hemân 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

¥a²ret-i Emîrü’l-Müßminîn esedu’llåhi’l-³ålibi £Aliyyi’bni Ebî 

ªâlib raŠıyallåhu £anhdan: “kütüb-i münzelede her ne mevcûd ise 

Æurßân’da mevcûddur. Ve Æurßân’da mevcûd olan Fâti¼a’da mevcûddur. 

Ve Fâti¼a’da mevcûd olan besmelede mevcûddur. Ve besmelede mevcûd 

olan “bâ”da mevcuddur. Ve “bâ”da mevcûd olan ta¼t-ı “bâ”da olan 

noš¹ada mevcûddur. Ve ta¼t-ı “bâ”da olan noš¹a benem deyu 

buyurmuşlar. Ve ŞeyÅu’l-Ekber šaddesena’llåhu bi-sırrıhi’l-enver 

¥a²retleri “Kitâb” tesmiye buyurdušları kitâbında buyurmuşlar ki, erbâb-

ı ma£rifet ve a½¼âb-ı ¼ašīšat bâß ile vücûddan mertebe-i ¦âniyyede vâki£ 

olan evvel-i mevcûdâta işâret buyururlar. Evvel ise mertebe-i ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye’dir ki semavât, ar² ve beyne-hümâ anıñla šåßimlerdir. 

Ol ecilden Cenâb-ı ¥aš cemî£-i süver-i Æurßâniyyeyi “bi’smi’llâh” ile 

iftitâ¼ buyurmuşdur. ¥attâ Berâßetün Sûresi bi-lâ besmele iken bâßile 

iftitâ¼ buyurmuşdur. Taf½îlini murâd iden aña mürâca£at ider. Emîrü’l-

müßminîn raŠıya’llåhu £anh ¼a²retleriniñ ol noš¹a benem buyurdušları 

ma¾har-ı ¼ašīšat-i Mu¼ammed ve ma½dar-ı i¼½âß-i esmâß-i ilâhiye 

oldu³una işâretdir. Li-šavlihî £aleyhi’s-selâm:  ان اهللا تعالى تسعة و تسعين اسمًا

 617ve ma£nâ-yı i¼½âda ašvâl-i ehl-i £ilm iÅtilâf من احصاها دخل الجنة 

üzeredir. Ba£²ıları dimişler ki, i¼½ânıñ ma£nâsı ma£ânîsini bilmekdir. Ve 

ba£²ı dimiş ki, ma£nâsı Cenâb-ı ¥ašš’ıñ ol esmâß ile tesmiyesini i£tišåd 

itmekdir. Ve bu i¼½â üç šısma münšasım olmuş ki, biri ta£alluš ve biri 

                                                 
617 Allah’ın 99 ismi vardır, onların manalarını anlayıp inanarak ezberleyip okuyan cennete girer. Tirmizi, 
“Daavât”, 83 
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taÅalluš ve biri ta¼aššušdur. Şol kimesne bu ašsâm-ı ¦elâ¦eniñ biriyle 

i¼½â eyleye, cennete dâÅil olur. Ya£nî ta£allušan i¼½â iden cennetü’l-

a£mâle daÅil olur. Ve taÅallušan i¼½â iden cennetü’l-mîrâ¦a dâÅil olur. Ve 

ta¼aššušan i¼½â iden cennetü’l-imtinâna dâÅil olur. Tefâ½îlini murâd iden 

Mu½¹ala¼ât-ı Øûfiyye’ye mürâca£ata mu¼tâcdır. Ve’l-¼â½ıl ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye ve esmâß-i ilâhiyyeniñ ta£alluš ve taÅalluš ve ta¼aššuš 

vechiyle ma¾har olan ×ât-ı şerîf cemî£-i mevcûdâtıñ ¼ašåyıšını cem£ idüp 

imâm-ı mübîn ve kitâb-ı mübîn olur. Zîrâ esmâß-i ilâhiyyeden Åâric bir 

¼ašīšatiñ vücûdu olmaz. Ol ecilden Cenâb-ı ¥aš  َوُآلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم

 619buyurmuşdur. Ol noš¹a-i dâßire-i  َوَال َرْطٍب َوَال َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِآَتاٍب مُِّبيٍن ,618 ُمِبيٍن

vücûdun ma¾harı ya£nî šåßim-i mašåmı ve nâßib-i menâbı olan ×ât-ı şerîf 

bir kelâm-ı câmi£ ile biñ sußâle bir cevâb virmek emr-i ba£îd değildir. Ve 

noš¹adan murâd £adldir ki her sußâle £adl ile cevâb virilür. Zîrâ ¼ašīšatde 

ol noš¹a merâtib-i külliyyeniñ her birinde merkez-i dâßire-i vücûddan 

kinâyetdir ki, bi’l-a½âle ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeden £ibâretdir. Pes imdi 

vücûd-ı mu¹laš içün merâtib-i külliyye £inde’l-ba£² dört mertebedir ki, 

£âlem-i lâhût ve £âlem-i ceberût ve £âlem-i melekût ve £âlem-i nâsûtdur. 

£İnde’l-ba£² beş mertebedir ki, aña ¼a²arât-ı Åams daÅi ta£bîr olunur. 

Beşinci mertebe şol insân-ı kâmil ¼a²arât-ı erba£a-i me×kûreti câmi£ ola. 

Ve £inde’l-ba£² altı mertebedir ki, mertebe-i evveli mertebe-i ×ât-ı 

e¼adiyyetdir. Ve mertebe-i ¦âniye mertebe-i ilâhiyedir. Ve mertebe-i 

¦âli¦e mertebe-i ervâ¼-ı mücerrededir. Ve mertebe-i râbi£a £âlem-i 

mi¦âldir ki, aña £âlem-i melekût ve £âlemü’n-nüfûsi’l-£âmile daÅi dirler. 

Ve mertebe-i Åâmise £âlem-i mülkdür ki, £alem-i nâsût ve £âlem-i şehâdet 

daÅi dirler. Ve mertebe-i sâdise bu merâtibi câmi£ olan insân-ı kâmildir. 

Ve £inde’l-ba£² yedi mertebedir ki, mertebe-i evveli mertebe-i ×ât-ı 

e¼adiyyetdir ki, £âlem-i lâ-ta£ayyün daÅi dirler. Ve mertebe-i ¦âniye 

                                                 
618 Yasin, 36/12. “…Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.”  
619 el-En’am, 6/59. “…Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.” 
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mertebe-i esmâ ve ½ıfâtdır ki, aña ta£ayyün-i evvel £ilmî daÅi dirler. Ve 

mertebe-i ¦âli¦e mertebe-i a£yân-ı ¦âbitedir ki, mütekellimîn aña ¼ašåyıš 

ta£bîr iderler. Ve ¼ükemâ mâhiyyât tesmiye iderler. Ta£ayyün-i ¦ânî £ilmi 

daÅi dirler. Ve bu üç mertebeye daÅi ba£²ıları £âlem-i lâhût ve £âlem-i lâ-

ta£ayyün dimişler; anda ta£ayyün-i kevnî olmadı³ından ötürü. Ve 

mertebe-i râbi£a £âlem-i ervâ¼-ı mücerrededir ki, aña £âlem-i ta£ayyün-i 

evvel-i kevnî daÅi dinilür. Li-šavlihî £aleyhi’s-selâm: اّول ما خلق اهللا روحى. 

Ve £inde Ebî ªâlib-i Mekkî šuddise sırruhû: الجبروت عالم العظمة يريد به عالم

الصفات االسماء و . Ve £inde’l-ek¦erîn: الجبروت عالم االوسط و هو البرزخ المحيط 

 Ya£nî £âlemü’l-ervâ¼ ve mertebe-i Åâmise £âlem-i nüfûs-ı .باالمرّيات الجّمه

mücerrededir ki, aña £âlem-i melekût daÅi dirler.  وعلى قول ابى طالب المكى

باالرواح والّنفوس ولذالك قيل عالم الّنفوس عالم قّدس سّره الملكوت عالم الغيب المختّص 

وهى من  .Ve mertebe-i sâdise £âlem-i şehâdet-i mu¹lašadır .المثال المطلق

العرش الى فرش وما فيها من صور االجناس واالنواع واال شخاص ويقال لها عالم 

 Ve mertebe-i sâbi£a şol insân-ı kâmil mertebesidir ki, bu .الحّس و عالم الملك

merâtib-i me×kûreyi câmi£ ola. Pes imdi bu ×ikri sebšat iden merâtib-i 

külliye ma£lûm olduysa ma£lûm ola ki, dâßire-i vücûd-ı mu¹laš içün bu 

merâtib-i me×kûrede bir merkezden ya£nî ¼ašåyıš-ı £ilmiyye ve 

kevniyyeyi müştemil tâmdan lâ-büddür. Pes ×ât-ı ¥aš ×âtıyla ×âtına 

tecellî eyledikde ×âtında cem£-i ½ıfâtını müşâhede eyledi. Pes irâde-i 

ezeliyyesi şol vechile ta£alluš eyledi ki, ½ıfâtını bir ¼ašīšatde ya£nî bir 

ma¾har-ı tâmda müşâhede eyleye. Pes ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeyi 

¼a²ret-i £ilmiyyede îcâd eyledi. Ve ¼ašåyıš-ı £âlemiñ küllisini anıñ 

vücûdu sebebiyle vücûd-i icmâli ile mevcûd oldu. Andan soñra ¼ašåyıšı 

¼ašīšat-i Mu¼ammediyye’de vücûd-ı taf½îlî-i £ilmi ile îcâd eyledi. Ve 

a£yân-ı ¦âbite oldu. Pes ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye mertebe-i ilâhiyyede 

dâßire-i vücûd-ı mu¹laša merkez oldu. Ya£nî ¼ašåyıš-ı £ilmiyyeyi 

müştemil ma¾har-ı tâm oldu. Andan soñra ¾uhûr-ı ½ûret-i kemâlinden 

ötürü rû¼-ı Mu¼ammed ½alla’llåhu £aleyhi ve sellem ¼a²retlerini evvelâ 

cümleden evvel Åalš eyledi. Kemâ šåle £aleyhi’s-selâm:  اّول ما خلق اهللا
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 Pes rû¼-ı pür-fütû¼ları mertebe-i rû¼âniyyetde merkez-i dâßire-i .روحى

vücûd oldu. Ya£nî ¼ašåyıš-ı £ilmiyye ve ervâ¼-ı kevniyyeyi müştemil 

ma¾har-ı tâm oldu. Andan ½oñra nefs-i mücerrede-i Mu¼ammediyyeyi 

rû¼âniyyetiñ cenbü’l-yeserinde îcâd eyledi ki, nefs-i külliyye ve lev¼-i 

ma¼fû¾ andan kinâyetdir. Pes rû¼âniyyetlerinde olan şü£ûn-ı icmâlîyi 

£ašl-ı evvelden nefs-i külliyeye ya£nî šalem-i a£lâdan lev¼-i ma¼fû¾a 

inzâl eyledi. Pes nefs-i mücerrede-i Mu¼ammediyyede sâßir nüfûs-ı 

mücerrede mevcûd oldu. Pes nefs-i mücerrede-i Mu¼ammed ol ¼a²retde 

merkez-i dâßire-i vücûd oldu. Ya£nî ¼ašåyıš-ı £ilmiyye ve ervâ¼-ı 

Åalšıyye ve nüfûs-ı kevniyyeyi müştemil ma¾har-ı tâm oldu. Andan 

½oñra Cenâb-ı ¥aš £ašl-ı evvel ile nefs-i külliyeden ecrâm-ı £ulviyyâtı ve 

besâßi¹ ve mürekkebâtını îcâd eyledi. Ya£nî £ašl-ı evvelden £ašl-ı ¦ânî ve 

¦ânîden ¦âli¦e £âşireye varınca ve bu £ušūlüñ her biri kendi feleğiniñ 

dâßire-i vücûdunda niyâbetün £an Rasûli’llåh ½alla’llåhu £aleyhi ve sellem 

merkez oldu. Andan ½oñra besâßi¹ ve mürekkebât ve müvelledâtdan olan 

ecrâm-ı süfliyyâtı îcâd eyledi. Ve Âdem £aleyhi’s-selâmı Åalš eyledi. Ve 

tesviye £indinde rû¼-ı Mu¼ammed ½alla’llåhu £aleyhi ve selemden 

Âdem’e nefÅ-i rû¼ eyledi. Zîrâ şecere-i vücûddan ¦emere-i bâkûre rû¼-ı 

Mu¼ammedîdir. Li-šavlihî £aleyhi’s-selâm: اّول ما خلق اهللا روحى. Pes rû¼-ı 

Mu¼ammed ½alla’llåhu £aleyhi ve sellemi i²âfet-i teşrîfiyye ile nefsine 

i²âfe eyledi. Zîrâ câmi£iyyet-i esmâß-i ilâhiye ile ½ûret-i kemâliniñ 

¾uhûrudur. Fe-šåle Te£âlâ: 620 َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي. Ya£nî Âdem 

£aleyhi’s-selâmı ma¾har-ı şân-ı Mu¼ammedî šıldı. ½alla’llåhu £aleyhi ve 

sellem ol ecilden 621 َوَعلََّم َءاَدَم اْلَأْسَماَء ُآلََّها Şânında vârid oldu. Pes ¥a²ret-i 

Âdem £aleyhi’s-selâm ar²da Åalîfe olup niyâbetün £an Rasûli’llåh 

½alla’llåhu £aleyhi ve sellem mertebe-i nâsûtiyyede merkez-i dâßire-i 

vücûd oldu. Ya£nî ma¾har-ı ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye ve ¥a²ret-i 

Âdem’den ½oñra enbiyâ ve evliyânıñ kâmillerinden vâ¼iden ba£de vâ¼id 

                                                 
620 el-Hicr 15/29. “Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman…” 
621 el-Bakara, 2/31. “Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti.” 
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merkez-i dâßire-i vücûd ya£nî ma¾har-ı ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye oldular. 

Bi£¦et Rasûla’llåh ½alla’llåhu £aleyhi ve selleme irince vaštâ ki, ol šu¹b-ı 

ezelî ve ebedî nâsûta ba£¦ olundu. Bi’l-a½âle merkez-i dâßire-i vücûd 

oldu. Ve dâr-ı bešåya intišållerinde evliyâ-yı kümmelînden ×âtlar 

vâ¼iden ba£de vâ¼idin merkez-i dâßire-i vücûd ya£nî ma¾har-ı ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye oldular. Ve ilâ intihâßi’z-zamân ve inšırâ²i’d-deverân 

vâ¼iden ba£de vâ¼id merkez-i dâßire-i vücûd ya£nî ma¾har-ı ¼ašīšat-i 

Mu¼ammed olurlar. Pes kümmelîniñ evveli ve âÅiri ve mâ beyne-hümâda 

olanlar nevvâb-ı Rasûla’llåh ½alla’llåhu £aleyhi ve sellem olurlar. Kemâ 

šåle Mu¼ammedü’l-Bû½irî: 

 و آّل اى اتى الّرسول الكرام بها

 واّن مااتصلت من نوره بها

 

 وآّلهم من رسول اهللا ملتمس 

 غرفًا من البحراو رشفًا من الّديم

Ve’l-¼â½ıl noš¹a-i dâßireden ya£nî merkez-i dâßire-i 

vücûddan murâd ma¼all-i i£tidâldir. Zîrâ her Åu¹û¹-ı 

müstašīme ki, noš¹adan mu¼î¹a Åâric ola. Cümlesi 

mütesâviyedir. Me¦elâ bir Åalšayı me¼âmda bir nemle ilšå 

olunsa ol nemle her cânibden tecennüb idüp vasa¹-ı Åalšada 

müstašır olur. Zîrâ ¼arâret her cânibden i¼râš ider. Vasa¹ı 

ma¼all-i i£tidâldir. Pes bunuñ üzerine šıyâs olur ki, eğer 

noš¹a-i i£tidâlden mu¼î¹-i Šalâle Åurûc idersek nâr-ı celâl bizi 

i¼râš ider.  نعوذ باهللا الملك المتعال من ان يخرجنا من مرآز سعادة الى

 Ve’l-¼â½ıl Rasûla’llåh ½alla’llåhu £aleyhi ve .دائرة الشقاوة

sellem ¥a²retleri noš¹a-i dâßire-i vücûdiyye-i imkâniyyeniñ 

cemî£-i merâtib-i külliyede a½lı oldu³undan ötürü £ašl-ı evvel 

ve rû¼-ı küllî ve rû¼u’l-ervâ¼ ve šalem-i a£lâ ve £arş u £adem 

 Ve bunlardan ³ayrı isimler .والحق المخلوق الذى قامت به السموات

ile daÅi tesmiye olundu. Ve £adl, ifrâ¹ ve tefrî¹ beyninde 
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mutavassı¹ olan emirden £ibâretdir. Ve dinilmiş ki, £adl £adâlet 

ma£nâsına ma½dardır ki, i£tidâl ve istišåmetdir. Bu ise ¥ašš’a 

meyl itmekden £ibâretdir. Ya£nî şol ½ırâ¹-ı müstašīmden 

£ibâretdir ki, her bir ¼aš ½â¼ibine ¼aššını virmek išti²â ider ki, 

bu £adl menba£-ı şerâyi£dir. Zîrâ, şüßûn-ı ilâhiyye-i mütešåbile 

ve müte²âddedir. Her biri kendi ¼ükmünüñ infâ×ını ve e¦erini 

išti²â ider. Ve ³ayrısınıñ ya£nî mušåbiliniñ a¼kâmınıñ ib¹âlini 

išti²â ider. Pes ¼ikmet-i ilâhiye bir ma¾har-ı tâm ve kâmil-i 

cemî£-i şüßûnu şâmil išti²â eylediğinden ¥a²ret-i Allåh-ı ¬ü’l-

Celâl evvelen ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeyi îcâd eyledi ve anı 

mü¾âhirin etemm ü ekmeli šıldı. Andan ½oñra mü¾âhir-i 

¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeyi îcâd eyledi. Mušaddemce taf½îl 

ve beyân olundu³u üzre. Nitekim ¥üseyin Meybedî 

ra¼metu’llåhi £aleyh İmâm £Ali kerrema’llåhu vechehû ve 

raŠıya’llåhu £anh ¥a²retleriniñ dîvân-ı şerîfleri şer¼iniñ 

mušaddimesinde bu ma£nâyı teßyîd ider.  

صوفيه آويند ميان اسماء حق تعالى تضاد وتقابل است وهريك 

ميخواهدآه خور غالب و ظاهر باشد و مقابل او مغلوب ومخفى درين 

س عدل مى بايد هم پمعنى تضاد وتقابل است آه سرايت در مظاهر آرده 

درميان مظاهرتاهريك بكمال خوردرسند وسلسله عالم منتظم باشد آن حاآم 

است آه نبئ حقيقى وقطب ازلى وابدى است آنت  عدل حضرت محمدّيه

 نبّيًا وآدم بين الماء والطين

Veffašana’llåhu li-ri£âyeti a¼kâmi’ş-şerî£ati’s-seniyyeti 

ve imdâdünâ kemâyeti rüsûmi’¹-¹arîšati’l-£aliyyeti ve erşednâ 

ilâ ³åyeti a¼vâli’l-¼ašīšati’l-Åafiyyihî ¼attâ nušīmü fî 

nuš¹eti’s-sa£âdeti’l-ebediyyeti ve lâ yeÅrecnâ ilâ dâßireti’ş-

şešåveti’s-sermediyye. Âmîn bi-¼urmeti ¹â-hâ ve yâ-sîn ve 

½alla’llåhu £alâ seyyidinâ Mu¼ammedin seyyidi’l-evvelîne 

ve’l-âÅirîn ve £alâ sâßiri’l-enbiyâßi ve’l-murselîn ve 
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Allåhümme ecma£în ve sellim teslîmen ke¦îrâ. Ve’l-

¼amdüli’llâhi Rabbi’l-£âlemîn. 

¥ašīšat ba¼rine ³avvâ½ olanlar sırra ma¼remdir 

İrer mi dürre anlar kim mušīm-i sâ¼il-i yemdir 

 

N’ola remz ile cevher-bâş-ı esrâr olsam £uşşâša 

Baña miftâ¼-ı kenz-i sırr-ı £uşşâkı müsellimdir 

 

Dilim gencîne-i esrâr-ı ³ayb-ı mu¹laš olmuşdur 

Nušūş-ı heyßetim resm-i ¹ılısm-ı kenz-i mübhemdir 

 

Derûnum šåf-ı £anšå-yı hüviyyetdir ta£ayyünde 

¥udû¦üm cilve-ger olduysa £aynım sırr-ı ašdemdir 

 

Kemâle irmeğe lâ-büddür elbet ½o¼bet-i £irfân 

Velî güftâr-ı il¼âda dolaşma sükkeri semdir 

 

Kelâm-ı ehl-i ¥ašš’a nef¼a-i rû¼û’l-šudüs dirsem 

Sezâ kim £ašl-ı küll Cibrîl šalbi de Meryem’dir 

 

£Aceb mi fey²-i Bâr olsa zebân-ı Åâme-i na¾mım 

Øalâ¼î fey²-i ¥aš’dan bu ma£ânî baña mülhemdir 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün) 
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Uşşakî2, 60b 

Uşşakî1, 90a 



152 
 

 

7. CEMÂLEDDİN-İ UŞŞÂKÎ’NİN BİR LÜGAZININ ŞERHİ 

 

Bİ’SMİ’LLÂHİ’R-RA¥MÂNİ’R-RA¥ÎM VE BİHÎ NESTA£ÎN 

¡enâ-yı bî-£aded Cenâb-ı ƒudâ-vend-i E¼ad ¥a²retlerine ki, serâ-

perde-i vâ¼idiyyetinde şem£-i va¼deti ile zîver-i fânûs-ı ¼ayâl-i ke¦ret 

eyledi. Ve ½alâtün lâ yu£ad pîş-gâh-ı ma¼bûb-ı Øamed ¥a²retlerine ki, 

envâr-ı cemâlini rûşenâ-baÅşâ-yı Åâne-i va¼det eyledi. Ve selâm abdâl ve 

a½¼âb-ı müßeyyedlerine ki, her biri derûn-ı pür-nûrların mâ-siva’llåhdan 

Åalvet eyledi. Ba£dehû £azîzimiz mürşidimiz Æu¹bu’l-£ârifîn ³av¦ü’l-

vâ½ılîn Es-Øeyyid Cemâleddin šaddesena’llåhu bi-sırrıhi’l-mu£în 

¥a²retleri bir gün imti¼ân-ı e×hân-ı sâlikîn ve imtiyâz-ı i×£ân-ı £ârifîn 

dâ£iyesiyle mânend-i lü³az biršaç kelâm-ı ma£ârif irtisâm âverde-i Åâme-

i istifhâm idüp: 

 

Bir biñ biñ olmaš biñ biñ bir olmaš 

Şems ×erre olmaš, ×erre şems olmaš622 

Yalanı šomaš gerçeği šovmaš 

Olma³ı šomaš, olmama³ı šovmaš, nedir? 

 

Kelimât-ı ma£ârif-i ³åyâtını îrâd buyurmalarıyla ol e¦nâda £alâ 

¹arîši’t-ta£rîfi ve’l-icmâl Åulâ½a-i623 cevâbları revnaš-efzâ-yı Åâme-i624 

mašål olundušda resîde-i ¼ayyiz-i isti¼sân olunup dâr-ı bešåya 

intišållerinden ½oñra bir gece £âlem-i ma£nâda dâÅil-i bezm-i ½o¼betleri 

oldu³umuzda kelimât-ı me×kûre mi¦âli625; “Oldum idi, olmadım idi, 

bildim idi, bilmedim idi” elfâ¾ıyla zîver-i zebân-ı mašål idüp lisân-ı ¼âl 

ile bunların daÅi derece-i te²âddan görünen £ušde-i eşkâlleriniñ ¼alli 

                                                 
622 “¬erre şems olmaš” kısmı İstanbul nüshasında yok 
623 ƒulâ½a-i: Åulâ½at-i. İstanbul, 2a 
624 ƒâme-i: Åâmet-i. İstanbul, 2a 
625 Mi¦âli: emşâli. İstanbul, 2a 
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râ¼ile626-i enâmil endîşe-i £abd-i fašīr-i pür-taš½îr šılınma³la £ibâret-i 

me×kûreden, “ölmek ölmemek, bilmek bilmemek, bulmaš bulmamaš, 

olmak olmamak, nedir?” sußâli627 vârid olma³ın kelimât-ı628 sâbıša ve 

lâ¼išalarınıñ ma£ânî-i fâyišaları istimdâd-ı rû¼âniyyetleriyle âverde-i 

kilk-i imlâ šılınup “miftâ¼u’r-rumûz li-esrâri’l-künûz”629 deyu tesmiye 

olundu. Evvelâ, “bir biñ biñ olmaš” vech-i e¼adiyyet merâyâ-yı 

ke¦retden yüz göstermekdir. Vech-i e¼adiyyet esmâß ve ½ıfât i£tibâr 

olunmašsızın ¬ât-ı ¥aš’dan £ibâretdir. Merâyâ-yı ke¦ret ise, biršaç 

mertebeden i£tibâr olunur. Zîrâ, Cenâb-ı ¥aš; 

Ke¦ret-i630 maÅfî idi va½fı bî-çün 

¬âtı631 müsta³nî-i ev½âf idi çün 

 

İšti²âß eyledi £ilm-i ezelî 

Ki ½ıfâtı ola mirßât-ı celî 

 

Ya£nî revnaš-dih-i şem£-i va¼det 

Ola fânûs-ı Åayâl-i ke¦ret 

 

İtdi pes rütbe-i esmâßya nüzûl 

Ki ½ıfâtı ola ekvâna şümûl 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Mušte²âsınca evvelâ bi’×-×ât ×âtına tecellî eyledikde ×âtında esmâß 

ve ½ıfâtını müşâhede eyledi. Pes ma£lûm ola ki, ×âtıñ bir ½ıfat-ı 

mu£ayyene ile ma£iyyetine ve tecelliyâtından bir tecellî i£tibârına “isim” 

dirler. Me¦elâ, ×âtıñ ra¼metle ma£iyyetine ve tecellîsine “Ra¼man” 

dinilür. Ve šahr ile ma£iyyetine ve tecellîsine “Æahhâr” dinilür ki, 
                                                 
626 râ¼ile: i¼âle. İstanbul, 2a 
627 Sußâli: sußâl. İstanbul, 2b 
628 “Kelimât” kelimesi mevcut nüshada yok. bk. İstanbul, 2b 
629 Miftâ¼u’r-rumûz li-esrâri’l-künûz: medâr-ı mebdeß ve me£âd. İstanbul, 2b 
630 Ke¦ret: kenz. İstanbul, 2b 
631 ¬âtı: ×ât-ı. İstanbul, 2b 

H.Mahmud3, 39b 

İstanbul, 2b 
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müsemmânıñ632 £aynı ve ³ayrı olmayan isim bu esmâßya na¾arandır. 

YoÅsa, esmâß-i melfû¾a ve mektûbe633 i£tibârıyla değildir ki, esmâß-i 

melfû¾a ve mektûbeye esmâßü’l-esmâß dirler. Ve ba£²ıları ½ıfata isim 

dirler. Zîrâ ×ât634, esmâß-i mütekâ¦ire beyninde müşterekdir. Ve 

esmâßda635 teke¦¦ür ½ıfâtıñ teke¦¦ürü sebebi iledir. Ve bu teke¦¦ür,  َوِعنَدُه

 mefhûmunca mefâti¼-i ³aybdan £ibâret olan 636 َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو

merâtib-i ³aybiyye i£tibârıyladır. Ve mefâti¼-i ³ayb vücûd-ı ¥aš’da 

ma£ânî-i ma£š†leden £ibâretdir ki, şußûnât-ı ilâhiyye ve tecelliyât-ı nâ-

mütenâhiyye anıñla ta£ayyün bulur. Ve bir vecihden teke¦¦ür £ilm-i ×âtîye 

râci£ olur. Zîrâ, Cenâb-ı ¥ašš’ıñ ×âtıyla ×âtını bilmesi, mertebe-i 

e¼adiyyetde kemâlât-ı637 ×âtı olan ½ıfâtını £ilim îcâb itmesi mušte²îdir. 

Ba£dehû ت آنزًا مخفيًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلقآن  638 irâdesince639 mu¼abbet-

i ilâhiyye ×âtıñ £ale’l-infirâd ta£ayyün-i £ilmiyye ve £ayniyye ile her bir 

½ıfatdan ¾uhûrunu müsted£î olma³ın fey²-i ašdes šavâbil-i esmâß-i 

mütekâ¦ireye fey²-baÅş olup ¬ât-ı ¥aš, merâyâ-yı ½ıfât-ı müte£addidede 

cilve-ger oldu. Bu ba£diyyetden bir vehm £ârı² olmaya ki, ½ıfâtıñ ×âtdan 

teßaÅÅürü640 sebebiyle ¼udû¦u lâzım gelüp ½ıfât-ı ¥aš ¼âdi¦ ¾an oluna. 

Zîrâ,641 merâtibiñ šabliyyet ve ba£diyyeti rütbe i£tibârıyladır. Zamân 

i£tibârıyla değildir ki, ¼udûş išti²âß eyleye. Zamân ve mekân ancaš 

devre-i ½u³râda642 a£nî £âlem-i şehâdetdedir. Merâtibde zamân ve mekân 

i£tibârı muta½avver değildir. Zîrâ, zamân ve mekânıñ Åalšını müntehâ-yı 

¾uhûr-ı merâtibden £ibâretdir. Ol ecilden müntehânıñ mübtedâ üzerine 

                                                 
632 Müsemmânıñ: müsemmâsınıñ. İstanbul, 3a 
633 Mektûbe: mektûbeye. İstanbul, 3a 
634 İstanbul nüshasında yok 
635 Esmâßda: esmâ. İstanbul, 3a 
636 el-En’am, 6/59 
637 Kemâlât: kemâl. İstanbul, 3b 
638 Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim, bunun için halkı yarattım.”  İbn-i Teymiye bu hadis için 
kesinlikle Resûl’ün sözü değildir, zayıf ya da sağlam bir senedi yoktur demektedir. bk. el –Makâsidü’l-
Hasene, s. 521 
639 Metinde geçen hadis ile devamında gelen “irâdesince” kelimesi İstanbul nüshasında yok 
640 TeßaÅÅürü: teßÅîri. İstanbul, 3b 
641 Zîrâ: pes. İstanbul, 3b 
642“ Devre-i ½u³râda” ifadesi İstanbul nüshasında yok  

İstanbul, 3a 



155 
 

¼ükmü muta½avver değildir. Me¦elâ, Cenâb-ı ¥aš bu £âlem-i imkânı Åalš 

etmezden mušaddem ×âtında Åâlıšıyyet ½ıfatıyla mutta½ıf idi. Pes, 

£âlemiñ ¼udû¦u Åâlıšıyyet ½ıfatınıñ ¼udûsunu îcâb eylemez. Ba£dehû, 

mirßât mi¦illi bir ¼ašīšatde ½ıfâtını müşâhedeye irâdet-i £aliyye ve 

mu¼abbet-i lem-yezeliyyesi ta£alluš etmekden nâşî ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye mevcûd olup anıñ vücûdunda643 mecmû£-ı esmâß 

ta¼tında bulunan ¼ašåyıš vücûd-ı icmâliyle mevcûd oldu. Bu mertebede 

a£yân-ı ¼ašåyıš £ilmu’llåhda ¦âbit oldu³iyçün a£yân-ı ¦âbite dirler ki, 

esmâß-i ilâhiyyeniñ ¾ılâli menzilesindedir. Bu mertebeye644 “£âlem-i lâ-

ta£ayyün” ve “£amâ” ve “³aybu’l-³uyûb” ve “³ayb-ı mu¹laš” ve “£âlem-i 

lâhût” dirler. Pes, ¼ašåyıš bu mertebede isti£dâdların fi£le getürmek içün 

her biri lisân-ı isti£dâdıyla Cenâb-ı fey²-i ašdesden istifâ²a ve istimdâd 

itmeleriyle feyyâ²-ı mu¹laš mesßûllerine müsâ£ade buyurup  َوَما َأْمُرَنا ِإلَّا

 emrince ân-ı vâ¼idde cümleye birden ifâ²a idüp her 645 َواِحَدٌة َآَلْمٍح ِباْلَبَص

biriniñ isti£dâdlarınıñ ¾uhûra gelmesine ta£alluš-ı irâdet-i £aliyyesi £ilm-i 

ezelîsine man¾am olmašdan nâşî. Beyt: 

İdüp â³åz-ı ta£ayyün bi’×-×ât 

Oldu ol nûr-ı şefî£i’l-£ara½ât 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Müeddâsınca ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye £ilimden £ayna irişüp 

¼ašåyıš-ı £ilmiyye daÅi anıñ vâsı¹asıyla mertebe-i £ayna irişdiler. Bu 

mertebede ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeye “rû¼-ı a£¾am” ve “nûr-ı ašdem” 

ve “£ašl-ı evvel” ve “šalem-i a£lâ” ı¹lâš olundu ki, dördünüñ müsemmâsı 

birdir. Ma£nâları i£tibârıyla bu isimler ile tesmiye olundu. اول ما خلق اهللا و

ثم روحي و اول ما خلق اهللا القلم و اول ما خلق اهللا العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر 

 قال له عزتي و جاللي ما خلقت خلقًا اآرم علي منك آخذ و بك اعطي و بك اثيب و بك اعاقب
646 bunuñ beyânındadır. Me¦elâ, ¾ulmet-i £ademden nûr vücûda 

                                                 
643 Vücûdunda: mevcûdunda. İstanbul, 4a 
644 Bu kelime İstanbul nüshasında yok. 
645 el‐Kamer, 54/50. “Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)” 
646 Ebu Davud, “Sünnet”, 16; Tirmizi, “Kader”, 17.  

H.Mahmud3, 40a 

İstanbul, 3b 

İstanbul, 4a 
 

İstanbul, 4b 
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irişdiğiyçün “nûr-ı ašdem” dirler. Ve  647 ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن ma²mûnunca 

devât-ı fey²-i ašdesden istifâ²a ve nefs-i külliyyeye ifâ²ada šalem 

me¦âbesinde oldu³iyçün “šalem-i a£lâ” dirler. Nefs-i külliyyeye lev¼-i 

ma¼fû¾ dinildiği gibi.648 Zîrâ, ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye649 vücûd ile 

£adem beyninde râbı¹a ve ¼udû¦ ile šıdem ta£allušuna vâsı¹adır ki, 

cenbeyn i£tibârında cânib-i yemînine650 - ki ³ayb-ı mu¹laš ¹arafıdır - 

“rû¼-ı a£¾am” dirler. Ve ¹araf-ı yesârına - ki nefs-i külliye cânibidir - 

“£ašl-ı evvel” dirler. Pes, ervâ¼dan £ašl-ı evvel fevšinde olana “rû¼” 

dinilür. Ve £ašl-ı evvel ta¼tında olana “mülk” dinilür. ¥ašåyıš-ı 

£ayniyyeye daÅi bu mertebede ½ûret ve mi¦âlden mücerred oldu³iyçün 

“ervâ¼-ı mücerrede” dirler ki, a£yân-ı ¦âbiteniñ ¾ılâli menzilesindedir. Bu 

mertebeye “ta£ayyün-i evvel” ve “³ayb-ı i²âfî” ve “£âlem-i ceberût” 

dirler. Pes, ¼ašåyıš-ı £ilmiyye mertebe-i £ašliyyeye tenezzül ile her biri 

mertebe-i £ašılda kendi ta£ayyün-i £ašliyyesiyle mümtâz olup ½ıfât-ı ¥aš 

a£yân-ı ¦âbite vâsı¹asıyla merâyâ-yı ervâ¼-ı mücerredede mütecellâ651 

oldu. Pes, ervâ¼-ı mücerrede bu mertebede min vech va¹an-ı a½lîsinden 

cüdâ ve menba£-ı šadîminden âvâre ve şeydâ olma³ın cem£iyyet-i 

ezeliyyesin yâd ve âteş-i iftirâš ile nâliş ve feryâd idüp: 

Yâ Rab! Æanı ol dem ki, nihân idi bu Åâne652 

Nûr-efgen olan vu½lat idi çeşm-i cenâne 

 

Bir bezm idi ol bezm-i ½afâ kim yo³ idi hîç 

£Uşşâša temâşâ-yı cemâle bu bahâne 

 

Pür-neşße idi cümlesi bir câm-ı ½afâdan653  

                                                 
647 el-Kalem, 68/1. “Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun.” 
648 “Nefs-i külliyyeye lev¼-i ma¼fû¾ dinildiği gibi” İstanbul nüshasında yok 
649 “¥ašīšat-i Mu¼ammediyye” İstanbul nüshasında yok 
650 Yemînine: yemîne. İstanbul, 5a 
651 Mütecellâ: müncelî. İstanbul, 5b 
652 ƒâne: câna. İstanbul, 5b 
653 Bir câm-ı ½afâdan: bu bezm-i ½afâdan. İstanbul, 5b 

H.Mahmud3, 40b 

İstanbul, 5a 
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Hep bâde-i va¼det ½unulurdu dil ü câne 

 

Ke¦ret yo³ idi va¼det ma¼² idi o £âlem 

İ¦bât-ı vücûd etmeğe bir654 yoš diğerâne 

 

Hep ³arša be-nûr-ı e¼adiyyet idi eşyâ 

Ma£dûm idi655 a£yânda temyîz-i miyâne 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

Ma²âmîni ile bezm-i va¼deti Åˇâstâr ve mašåm-ı vu½latı ¹aleb-kâr 

oldušlarında ¥a²ret-i Mu£îd ve Tevvâb vâsı¹a-i ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyye ile ervâ¼a bu vechile Åitâb buyurdular ki, bize vu½lat 

belde-i ma£mûreye ya£nî £âlem-i nâsûta vusûlden ½oñra muta½avverdir. 

Lâkin siz ol beldeye vusûlüñüzde mušte²â-yı isti£dâdıñız üzre ¹uruš-ı 

şettâya ×âhib olup râh-ı ½avâbdan dûr ve hevâñızı ma£bûd ittiÅâ× idüp 

Åˇân-ı vu½latımızdan mehcûr olursuz buyurdušlarında her biri lisân-ı ¼âl 

ile:  

Yâ Rab bize bir râh-ı necât eyle hidâyet 

Tâ yol yañılup gitmeyelim semt-i Šalâle 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlün/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlün) 

Ma²mûnuyla ¹arîš-i necâtı ¹aleb eylediklerinde bas¹-ı mušaddime-i 

£ahd içün istifhâm-ı tašrîrî ile 656 َأَلْسُت ِبَربُِّكْم Åitâbı vârid oldu. Ya£nî siziñ 

Rabbiñiz değil miyim, a£nî cümleniziñ Rabbisi benim َأَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه 
657 ma-½adašınca hevâñızı ma£bûd ittiÅâ× idüp  َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر

َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن ُهًدى مَِّن اللَِّه ِإنَّ اللََّه َلا  658 vefšınca tešå²â-yı isti£dâdıñız ile 

hevâya tâbi£ olup ¹arîš-i Šalâlete gitmeyesiz, buyurdušlarında ervâ¼-ı 

müßminîn “belî” cevâbıyla tasdîš eylediler. Ya£nî Rabbimiz sensin, 

                                                 
654 Bir: yer. İstanbul, 6a 
655 İstanbul nüshasında bu kelime yok 
656 el-Araf, 7/172. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 
657 el-Furkan, 25/43. “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü?” 
658 el-Kasas, 28/50. “…Kim, Allah’tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha 
sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez.” 

H.Mahmud3, 41a 

İstanbul, 5b 
 

İstanbul, 6a 
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ma£bud bi’l-¼aš senden ³ayrı yošdur, didiler. Pes, emir böyle oldušda 

temhîd-i šavâ£id bünyân-ı £ahd içün  َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوْا

تَُّقوَنالسُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُآم ِبِه َلَعلَُّكْم َت  659 ma²mûn-ı mu£ciz-

mašrûnuyla iş£âr-ı emr ü tav½iye buyurdu. Ya£nî bizim Åˇân-ı vu½latımıza 

müntehî olan  ¹arîš-i emr-i teklîfî ile enbiyâß-ı £i¾âm £aleyhi’s-selâm 

vâsı¹asıyla gösterdiğimiz ¹arîš-i müstašīm müşârun ileyhdir.660 Aña 

ittibâ£ idüp emr-i irâdî ile isti£dâdıñızıñ gösterdiği ¹uruš-ı şettâya ittibâ£ 

itmeñiz ki, sizi ¹arîš-i vu½latdan rû-gerdân ve vâdî-i Šalâletde ¼ayrân ve 

ser-gerdân ider. İşte Cenâb-ı ¥aš, bu emr ile size tav½iye ve tenbîh ider. 

Ola ki, müttašīnden olasız, deyu va²£-ı esâs-ı £ahd ile:  َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَياَنُه َعَلى

نََّم َوالّلُه َتْقَوى ِمَن الّلِه َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأم مَّْن َأسََّس ُبْنَياَنُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَه

 ma²âmîn-i ¼ašīšat-âyîni ile ¹arîš-i Šelâletde taÅ×îr 661 َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن

ve râh-ı tašvâya sevš u tesyîr mesâšında teşyîd ve šavâ£id-i mî¦âš idüp 

ُه َوَال  ُيَكلُِّمُهُم الّلِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد الّلِه َوَأْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِليًال ُأْوَلـِئَك َال َخَالَق َلُهْم ِفي اآلِخَرِة َوَال

 mâ-½adašınca istibdâl-i £ahd 662 َينُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَال ُيَزآِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم

²ımnında ib£âd-ı £a¾îm ile tehdîd: 663 َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َآاَن َمْسُؤوًال emrince 

îfâ-yı £ahd emrinde kemâl-i tenbîh ve teßkîdden ½oñra irâdet-i Æådir-i 

mu¹laš ile ervâ¼-ı mücerrede mertebe-i £ašl-ı evvelden menzile-i nefs-i 

külliyyeye tenezzül eylediler. Bu mertebede ervâ¼-ı šudsiyye £âlem-i 

şehâdetde ¾uhûr ideceği ½ûreti tem¦îl eylediğiyçün bu mertebeye “£âlem-i 

mi¦âl-i mu¹laš” dirler, ve şehâdete ¾uhûru mümkün oldu³iyçün “³ayb-ı 

imkânî” dirler. Nitekîm, mevt-i ı¾¹ırârî ile rû¼uñ cesedden ta£allušu 

munša¹ı£ oldušda £urûc eylediği £âleme “³ayb-ı mu¼âlî” dirler, £Âlem-i 

                                                 
659 el-En’am, 6/153. “İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar 
sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” 
660 İleyhdir: ileyhde. İstanbul, 6b 
661 et-Tevbe, 9/109.  “Binâsını takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli 
üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla 
birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.” 
662 Âl-i İmran, 3/77. “Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte 
onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları 
temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.” 
663 el-İsrâ, 17/34. “…verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur.” 

İstanbul, 6b 

İstanbul, 7a 
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şehâdete £avdeti mu¼âl oldu³iyçün. Zîrâ664 ervâ¼-ı kümmelîn içün bürûz 

mümkindir. £Âlem-i şehâdetde iken iÅtiyârıyla ³ayba duÅûl ve yine 

şehâdete Åurûca ištidâr bulan ı¾¹ırârî ³ayba duÅûlünde yine şehâdete 

bürûzu muta½avverdir, dimişler. TenâsüÅüñ Åilâfınca, zîrâ tenâsüÅ cemî£-

i enbiyâß ve evliyâßnıñ merdûdu ve ¼ükemâß-i felsefiyyeden ba£²ılarınıñ 

fe×leke-i fâsideleridir. A£nî mi¦âl-i mu¹laš iki šısma münšasım olup, 

nüzûlunda ³ayb-ı imkânî ve £urûcunda ³ayb-ı mu¼âlî dirler. Eğerçi 

mertebe i£tibârınca ikisi birdir. Lâkin menzil i£tibârınca başšadır. Zîrâ, 

nüzûl ve £urûc Åa¹¹-ı müstedîr iledir. Ve £ašl-ı evvel ta¼tında oldu³iyçün 

“£âlem-i melekût” dirler. Ve cesedden mücerred oldu³iyçün “nüfûs-ı 

mücerrede” dirler. Ervâ¼-ı mücerredeniñ ¾ılâli menzilesindedir ki, vücûh-

ı ervâ¼-ı šudsiyye merâyâ-yı nüfûs-ı zâkiyyede £aksendâz oldu. Ba£dehû 

tešå²â-yı ism-i ¾âhir ile nüfûs-ı mücerrede vâsı¹a-i ¹abî£at-ı külliyye ile 

cism-i küllîye tenezzül ve besâyi¹-i eflâk ve £anâ½ırdan £ubûr iderek 

vesâyi¹-i nebât ve ¼ayvân ile rütbe-i ½ûret-i insâniyyeye irişdiler ki, 

nüfûs-ı mücerredeniñ ¾ılâli menzilesindedir. Ya£nî ½uver-i nûrâniyye-i 

nüfûs-ı mücerrede merâyâ-yı šavâlib-i beşeriyyeden ½ûret-nümâ oldu. 

Pes, her biriniñ nâ½iyye-i ¼âllerinde fey²-i ilâhî ile envâr-ı ¼ašīšatleri 

leme£ân idüp â¦âr-ı fey²-i ƒudâ šavâlib-i müte£addideden hüveydâ oldu 

ki, bu mertebeye “£âlem-i şehâdet-i mu¹laša” ve “£âlem-i mülk” ve 

“£âlem-i nâsût” dirler. Pes, ¼ašīšat-i insâniyye merâtib-i külliyye-i 

me×kûre ve mašåmât-ı lâ-yu¼½â-i nâ-me×kûreyi £ubûr e¦nâsında nice 

¼âlât-ı £acîbe ve ¼avâdi¦ât-ı ³arîbeye dûçâr olup bir ¼âlden bir ¼âle £ubûr 

ve bir ¹avırdan bir ¹avra mürûr ile bezm-i ezelî ve £ahd-i lem-yezelîyi 

endaÅte-i verâ-yı nisyân idüp kendi ¼ašīšatinden ma¼cûb ve ma³bûn 

oldu. İşte, “bir biñ biñ olmaš” kelâmınıñ mu¼ta½arca şer¼i budur. Ve “biñ 

biñ bir olmaš” ¼ücüb-i ke¦reti ref£ idüp mertebe-i e¼adiyyete irişmekdir. 

Ya£nî sâlik vech-i va¼detden hücüb-i ke¦reti ref£ içün mücâhede ve 

                                                 
664 Zîrâ: ya£nî. İstanbul, 7b 

İstanbul, 7b 
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riyâ²et ve esmâß-i ilâhiyyeye müdâvemet ile mü¾âhir ve a³yârdan izâle-i 

ta£aşşuš iderek menâzil-i nefsden sefer ve mašåm-ı šalbe güzer idüp 

andan mašåm-ı rû¼a ve nihâyet-i vâ¼idiyyete vâ½ıl ve andan teraššī ile 

£ayn-ı cem£a ve ¥a²ret-i E¼adiyyete mütevâ½ıl oldušda  آان اهللا ولم يكن معه

 .sırrı hüveydâ olma³a işâretdir  اآلن آما آانašīšati rû-nümâ ve 666¼ 665 شئ

Mâ-¼a½al kelâm-ı ¼ašīšat-i insâniyye bezm-i va¼detden £âlem-i ke¦rete 

ve ³ayb-ı mu¹lašdan şehâdet-i mu¹lašaya tenezzül eylediği merâtib-i 

me×kûreye teraššī ile meßvâ-yı šadîmine £urûc ve merci£-i müstedîmine 

vülûc itmekden kinâyetdir ki, sâlik e¦nâ-yı sülûkünde, Me¦nevî: 

 چيست توحيد خدا آموختن

667خويشتن را پيش واحد سوختن  

Mušte²âsınca âteş-i šahr-i celâl-i Vâ¼id ile varlıš perdelerin sûzân 

iderek šalb-i sâlik mükâşefe-i e¹vâr ile eşyâda šayyûmiyyet-i ¥ašš’ı 

teyaššun idüp 668 ال حول وال قوة اال باهللا sırrına £ârif ve kendi šuvvet ve 

šudretinden teberrî ile الَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها ِإنَّ َربِّي َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍممَّا ِمن َدآبٍَّة ِإ  669 

aÅ×ınca ×imâm-ı iÅtiyâr-ı £ibâdî yed-i šudret-i Hâdîde idiğin ta¼šīš  َوَربَُّك

 ma²mûn-ı ¼ašīšat-mašrûnunu tedšīš 670 َيْخُلُق َما َيَشاء َوَيْخَتاُر َما َآاَن َلُهُم اْلِخَيَرُة

etmeğin ef£âl-i £ibâdı fi£l-i Åâlıšda ifnâ idüp ma¾har-ı tecellî-i tev¼îd-i 

ef£âl olur. Ba£dehû 671 َلَقْد ُآنَت ِفي َغْفَلٍة مِّْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديد 

vefšınca keşf-i ³ıtâ mûcib-i temyîz-i Åa¹â olup rû¼-ı sâlik müşâhede-i 

envâr ile vâ¼id-i mu¹lašı kemâl-i vâ¼idiyyeti üzre şühûdundan nâşî ½ıfât-i 

mümkinâtı ½ıfât-ı vâcibde ifnâ ile ma¾har-ı tecellî-i tev¼îd-i ½ıfât olur. 

Ba£dehû sırr-ı sâlik mu£âyene-i esrâr ile dâver-i serâ-perde-i yektâyı ya£nî 

×ât-ı bî-çûn ve bî-hem-tâyı kemâl-i e¼adiyyeti üzre ta¼aššuš idüp isšå¹-ı 

                                                 
665 Allah vardı ve onunla birlikte bir şey yoktu. Acluni, ΙΙ, 119 
666 Hâlâ öyledir anlamına gelen bu ilave sahih kabul edilmemektedir. Acluni, ΙΙ, 119 
667 Allah’ın tevhidini öğrenmek nedir? Kendini vahidin huzurunda yakmak ve ifna etmektir. Tâhirü’l-
Mevlevî, Şerh-i Mesnevi, V, 1409 
668 Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır.  
669 el-Hud, 11/56. “Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın.” 
670 el-Kasas, 28/68. “Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur…” 
671 el-Kaf, 50/22. ““Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün 
keskindir” 

H.Mahmut3, 42a 

İstanbul, 9a 
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i²âfât ile e¼adiyyete ×âtı tev¼îd ve tecrîd ile  ُآلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو

 ašīšati yüz gösterüp vech-i fânî-i mecâzîden i³mâ² ve¼ 672 اْلَجَلاِل َواْلِإْآَراِم

vech-i bâšī-i ¼ašīšī temâşâsında şîfte673 ve ¼ayrân olup ×evât-ı mevcûdâtı 

×ât-ı ¥aš’da ifnâ ile ma¾har-ı tecellî-i tev¼îd-i ×ât olur674. Ve Ι½¹ılâ¼-ı 

Øûfiyye’de tecellî ³uyûm-ı ½ıfât-ı beşeriyyeniñ ³aybiyyetiyle şems-i 

¼ašīšat-i ¥aš münkeşif ve müncelî olmašdan £ibâretdir. Ve istitâr ½ıfât-ı 

beşeriyyeniñ ¾uhûru ve ¾ulûmâtınıñ terâkümü ile nûr-ı ¼ašīšat mu¼tecib 

olmašdan kinâyetdir. Ve dinilmiş ki,  التجلي رفع حجب البشرية حائلة بينك و بين

 ya£nî tecellî beşeriyyet ¼icâblarınıñ ref£idir ¾an olunmaya ki , شهود الغيب

tecellî televvün-i ×ât-ı ¥aš celle ve £alâ ola. Ve istitâr şühûd-ı ³ayb ile 

seniñ beyninde beşeriyyet ¼icâbı ¼âyil olmašdan £ibâretdir ki, tecellî 

merâtib-i tev¼îd üzre üç šısımdır. Birine tecellî-i tev¼îd-i ef£âl ve birine 

tecellî-i tev¼îd-i ½ıfât ve birine tecellî-i tev¼îd-i ×ât dirler. Nitekîm, ol 

seyyid ¹âßife-i celîle bu merâtibiñ taf½îlini lisân-ı £arabî ile beyân idüp, 

فالسالك في المرتبة اال ولي يشاهد مؤثرية اهللا تعالي في العالم و خلقه و ايجاده اياه فيستر عليه 

فيحتاج غاية االحتياج الي مرشد آامل وشيخ فاضل يعلمه افعال العباد فال يجد لهم فعًال 

  االستدالل علي االفعال االختيارية و يزيل شبهته حتي ال يذهب الي المذهب الجبري الباطل

Tercüme:675  Ya£nî sâlik mertebe-i evvelîde Cenâb-ı ¥ašš’ıñ 

£âlemde müße¦¦iriyyetini ve Åalšını ve kendiniñ îcâdını müşâhede 

eylediği ¼asebiyle ef£âlu’llåhda ef£âl-i £ibâd mestûr olup ef£âl-i £ibâdı 

bulamaz. Bu mertebede sâlik, bir şeyÅ-i fâ²ıla ³åyet-i i¼tiyâcla mu¼tâc 

olur ki, ef£âl-i i¼tiyâriyye üzerine istidlâli aña ta£lîm idüp şüphesini izâle 

eyleye.  Tâ ki, me×heb-i cebrî bâ¹ıla ×âhib olmaya. Nitekîm ¥asan Ba½rî 

raŠıya’llåhu £anhda zamân-ı sa£âdetlerinde šaderiye ile cebriyyeniñ 

beynlerinde nizâ£ları ser-¼add-i fa½lı tecâvüz eylediğinden nâşî ¥asan 

Ba½rî ¥a²retleri fıršateyn-i me×kûreteyniñ nizâ£larını İmâm ¥asan 

raŠıya’llåhu £anh efendimiz ¼a²retleriniñ pîş-gâh-ı devletlerine £ar² u 
                                                 
672 er-Rahman, 55/26-27. “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi 
Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.” 
673 Bu kelime İstanbul nüshasında yok 
674 Mevcûdât ve olur kelimeleri arasındaki kısım mevcut nüshada yok. İstanbul, 10a 
675 Bu kelime yalnız İstanbul nüshasında var.bk. 11a 

H.Mahmud3, 42b 
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a£lâm ve ser-rişte-i nizâ£ların fa½l içün isti£lâm eylediklerinde: “Her kim 

ki, šader Åayr u şer ƒudâ’dan oldu³una îmân getürmeye kâfirdir, ve her 

kim ma£â½îyi ƒudâ’ya ¼avâle šılsa fâcirdir. Ya£nî inkâr-ı tašdîr me×heb-i 

šaderdir. Ve ƒudâ’ya ¼avâle-i ma£â½î me×heb-i cebrdir. Pes, £abd-i £âciz 

bi-mišdâr676 Cenâb-ı Æådir-i ¬ü’l-İštidârdan isti¹â£ati mišdâr kendi 

kesbinde muÅtârdır. Ve dîn-i İslâm cebr ile šader beynindedir, deyu 

ta½rî¼ ve iş£âr buyurmuşlar.  و في المرتبة الثانية يتجلي له صفات اهللا القديمة فاذا شاهد

رة الكاملة الصفات القديمة تستر عليه الصفات الحادثة و يجهل نفسه و وصفه و يزعم ان له القد

و العلم الكامل و سائر الصفات القديمة فينسي العبودية و يدعي الربوبية فيحتاج في هذه المرتبة 

زيادة االحتياج الي االستدالل علي نفسه و وصفه لئال يذهب الي مذهب الوجود بين الملحدين 

 Ya£nî mertebe-i ¦âniyyede Cenâb-ı ¥ašš’ıñ ½ıfât-ı  الضالين المضلين

šadîmesi sâlike mütecellî olmašdan nâşî ½ıfât-ı šadîme-i müşâhede 

¼asebiyle ½ıfât-ı ¼âdi¦e mestûr olup kendi nefsini ve va½fını bilmez olur. 

Æudret-i kâmile ve £ilm-i kâmil ve sâßir ½ıfât-ı šadîme kendiniñ olmaš 

ra£mıyla £ubûdiyyeti unudup rubûbiyyet da£vâsına başlar. Bu mertebede 

sâlik bir mürşid-i kâmile ziyâde i¼tiyâc ile mu¼tâc olur ki, nefsine ve 

va½fına istidlâli aña ta£lîm eyleye, tâ ki vücûdiyyîn-i mül¼idîn-i Šâllîn-i 

muŠillîn me×hebine ×âhib olmaya هللا تعالي و و في المرتبة الثالثة يتجلي له ذات ا

يكون اهل الوحدة محجوبًا عن الكثرة غافًال عن فعله و وصفه محتاجًا اشد االحتياج الي 

  االستدالل علي وجود الكثرة ووجود فعله ووصفه ونفسه حتي يتميز الواجب عن الممكن

buyururlar. Ya£nî mertebe-i ¦âli¦ede ×ât-ı ¥aš sâlike mütecellî olmaš 

¼asebiyle fi£linden ve va½fından ³åfil ve ke¦retden ma¼cûb oldu³u ¼âlde 

ehl-i va¼det olur. bu mertebede daÅi sâlik fâris-i meydân-ı şerî£at ve 

vâ½ıl-ı kenz-i ¼ašīšat, bir pîr-i kâmil ve mürşid-i mükemmile eşedd-i 

i¼tiyâc ile677 mu¼tâc olur ki, vücûd-ı ke¦rete ve kendi fi£line ve va½fına 

ve nefsine istidlâli ta£lîm eyleye. ¥attâ mümkin vâcibden temyîz eyleye. 

ƒulâ½a cismi ve ¼issi £âlem-i nâsûtda seyrân ve nefs ü Åayâli £âlem-i 

melekûtda ¹ayerân ve £ašlı ve rû¼u £âlem-i678 ceberûtda cevelân idüp 

                                                 
676 Bi-mišdâr: ne-mišdâr. İstanbul, 11b 
677 “Eşedd-i i¼tiyâc ile” kısmı İstanul nüshasında yok 
678 Bu kelime mevcut nüshada yok. İstanbul, 12b 

H.Mahmut3, 43a 
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£ayn-ı ¦âbitesi ve sırrı £âlem-i lâhûtda ¼ayrân oldu³una remz ü işâretdir. 

İşte, “biñ biñ bir olmaš” kelâmınıñ mu¼ta½arca rumûzât ve ı½¹ılâ¼âtı 

budur. Ola ki, Cenâb-ı Feyyâ²-ı Mu¹laš ¼ašše’l-yašīn ile birliğe irişen 

šullarına mül¼aš eyleye. “Şems ×erre olmaš”, şems-i ¼ašīšat-i va¼det 

meşârıš-ı ×errât-ı ke¦retden ¹ulû£ etmekdir. Şems-i ¼ašīšat-i va¼det 

mertebe-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeden £ibâretdir. Zîrâ, nûr ı¹lâšı ol 

mertebede ½a¼î¼ olur. Ol ecilden “nûr-ı ašdem” ve “fey²-i mušaddes” 

dirler. ¬errât-ı ke¦ret ise biršaç mertebeden i£tibâr olunur ki, envâr-ı 

şems-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye ×errât-ı ervâ¼-ı šudsiyyede tâbân ve 

ervâ¼-ı mušaddese nüfûs-ı zâkiyyede leme£ân ve nüfûs-ı ¾âhire šavâlib-i 

£un½uriyye-i ¾âhireden nümâyân olmašdan £ibâretdir. Ol ecilden ¼ašīšat-i 

Mu¼ammediyyeye “ebu’l-ervâ¼” ve “¼ašīšatü’l-¼ašåyıš” dirler ki, 

eşbâ¼-ı ke¦îfe ervâ¼-ı lâ¹îfeniñ ¾ılâli menzilesindedir. Nitekîm Cenâb-ı 

¥aš َِِّواآلَصال َوِلّلِه َيْسُجُد َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا َوَآْرًها َوِظالُلُهم ِباْلُغُدو  679 šavl-

i şerîfinde eşbâ¼-ı ke¦îfeyi ¾ılâle teşbîh buyurmuşdur ki, ervâ¼-ı 

šudsiyye-i ceberûtiyye ve nüfûs-ı ¹âhire-i melekûtiyye ve ecsâm-ı ke¦îfe-

i nâsûtiyye mertebe-i ilâhiyyede Åilâfet-i ezeliyye ile müstaÅlef olan 

¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeye i¹â£at ve inšıyâd ile rûz [u] şeb ×ât-ı ¥ašš’a 

mu¹î£ ve münšådlardır, dimek olur. 680 َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع buña şâhid-i 

£âdil yeter. Ve daÅi 681 َأَلْم َتَر ِإَلى َربَِّك َآْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاء َلَجَعَلُه َساِآًنا kelâm-ı 

mu£ciz-ni¾âmında ittifâš-ı mu¼aššıšīn üzre vücûd-ı ke¦îf-i £un½urîyi ¾ılla 

teşbîh idüp buyurur: “¼abîbim, görmediñ mi, Rabbiñ ¾ıllı682 ne keyfiyet 

ile med eyledi? Ya£nî nûr-i şems-i ¼ašīšatiñ vâsı¹a-i nüfûs-ı mücerrede 

ile ¾ıll-ı eşbâ¼-ı £un½uriyyeyi ne keyfiyet ile med eyledi. Zîrâ, ¾ıllıñ 

meddi bir nûra ve nûr ile ¾ıl beyninde bir şaÅ½ıñ tavassu¹una 

mütevaššıfdır ki, ol şaÅ½ıñ ¾ıllını ol nûr-ı med eyleye. Eğer a£yân-ı 

                                                 
679 er-Rad, 13/15. “Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah’a 
boyun eğer.” 
680 en-Nisâ, 4/80. “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur…” 
681 el-Furkan, 25/45. “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı…” 
682 İstanbul nüshasında yok 
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imkâniyyeniñ £ilm-i ezelîde bi’l-šuvve sükûnetine meşiyyet-i ezeliyyesi 

müte£allıš olsa £ilm-i ezelîde bi’l-šuvvede sâkin šalurlardı. Lâkin 

¼ikmet-i £aliyyesi šuvveden fi£le gelmelerini mušte²î olmašdan nâşî 

imtidâdlarını müsted£î olup 683 َوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبُنوِر َربَِّهاmefhûm-ı ¼ašīšat-

melzûmunca envâr-ı şems-i ¼ašīšat-i va¼det ²iyâ-baÅş-ı arâ²î-i ebdân-ı 

ke¦ret oldu. İşte, “şems ×erre olmaš” kelâmınıñ mu¼ta½arca teşbîh ve 

tav²î¼i budur. Ve “×erre şems olmaš” ×erre-i vücûd-ı mevhûm envâr-ı 

şems-i ¼ašīšatde ma¼v u mübeddel olmašdan £ibâretdir. Ya£nî ¾ulümât-ı 

vücûdât-ı mevhûmeyi envâr-ı şems-i ¼ašīšat izâle ve ifnâ ve sâlike 

vücûd-ı ¼aššånî i£¹âß ile šuyûd-ı ev½âf-ı beşeriyyetden âzâd ve £âlem-i 

ı¹lâšda ev½âf-ı ilâhiyye ile ber-murâd olmašdan kinâyetdir. Nitekîm 

Cenâb-ı ¥aš kelâm-ı šadîminde ¾ıll-ı mu½¹ala¼-ı me×kûrdan ¾ıll-ı 

lû³avîye intišål vechiyle ُثمَّ َقَبْضَناُه ِإَلْيَنا َقْبًضا َيِسيًرا ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدِليًلا  684 

buyurdu. Ya£nî enfüsde olan şems-i ¼ašīšat ve ¾ılâli menzilesinde olan 

vücûdât-ı mevhûmeye âfâšda685 olan şems ve ¾ıllı delîl šıldıš. Tâ ki, 

emr-i ma£ânî ve ma£š†lât-ı ½uver ve ma¼sûsât ile istidlâl oluna. Andan 

½oñra ol ¾ıllı biz šab²-ı686 yesîr ile ya£nî tedrîc ile šab² idüp derece-i 

istivâya irişdirdik. Pes, şems-i ¼ašīšat daÅi ma¹la£-ı bedenden ibtidâ 

¹ulû£unda ¾ıll-ı vücûd-ı mevhûmu ya£nî varlıš ¼icâbı ¼addinden efzûn 

olup ke¦ret-i Åalšdan ³ayrı bir nesne göremez. Şems-i rû¼-ı pür-fütû¼ 

bâlâ-yı ma£rifet-i ilâhiyyeye ½u£ûd eyledikçe ¾ıll-ı ¼icâbı ma¼v u 

müntašı² olaraš ¼add-i istivâya irişür. A£nî ma¼v-ı vücûd-ı mevhûme ile 

fenâ fi’llâh menziline irişüp gözüne eşyâdan e¦er görünmez olup  َيْوَم ُتَبدَُّل

 .ašīšati yüz gösterir¼ 687 اَألْرُض َغْيَر اَألْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزوْا لّلِه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر

                                                 
683 ez-Zümer, 39/69. “Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır…” 
684 el-Furkan, 25/45-46. “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra 
biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş yavaş kendimize çektik (kısalttık) 
685 Âfâšda: ifâde. İstanbul, 14a 
686 Æab²: fey². İstanbul, 14a 
687 İbrahim, 14/48. “O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar 
(her şeyin üzerinde yegâne hakim) olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.” 

H.Mahmud3, 43b 
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Ba£dehû tekmîl-i merâtib-i šu½vâ cem£-i688 cemî£-i esmâß içün imtidâd-ı 

¾ıll-ı vücûd-ı mevhûb-i ¼aššånî ile ke¦retde sırr-ı va¼deti müşâhede idüp 

cemî£-i esmâß-i ilâhiyyeyi mašåm-ı šalbde cem£ ider ki,  ان اهللا خلق آدم علي

 690 الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى bu ma£nâya işâret ve 689 صورته و تخلقو باخالق اهللا

bu fe¼vâdan kinâyetdir. İşte, “×erre şems olmaš” kelâmınıñ mu¼ta½arca 

ta£bîr-i ma£ânîsi budur. Ola ki, şems-i ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye 

man¾ara-i rû¼umuzdan Åâne-i šalbimizi işrâš ile ¾ulmet-i cehlden Åalâ½ 

ve £abd-i Åa½u’l-Åâ½ idüp šurb-ı ¥aš’da resîde-i derece-i iÅti½â½ eyleye. 

“Yalanı šomaš”, cemî£-i kütüb-i menzilede far²-ı £ayndır. Yanî edyân-ı 

münevvi£adan bir dîn ve milel-i muÅtelifeden bir millet yošdur ki, anda 

yalan söylemek câßiz ola. Cümlesinde ki×b ¼arâmdır. Pes, ¼arâmı terk 

eylemek far²-ı £ayndır. Meğer, ²arûretde bir teßvîl ile câßiz ola.  الضرورات

 addine¼  دروغ مصلحت آمز اراز راست فتنه انكيز .vefšıncadır  تبيح المحظورات

dâÅil ola. “Gerçeği šovmaš”, ¼ašīšat-i ¼âli nâ-ehle ketm ü iÅfâdan 

kinâyetdir. Ya£nî esrâr-ı Åafiyye-i ilâhiyyeyi ¼ašīšati üzre teyaššun 

etmeğe ¼av½ala-i isti£dâdı müttesi£ ve Åâne-i šalbi münşeri¼ olmayan 

kimesne efvâh-ı nâsdan elsine-i melâ¼ideden istimâ£ ile esrâr-ı Åafiyyeye 

dâßir bir nesne sußâl eyledikde لهمآلموا الناس علي قدر عقو  691 emrince ¼ašīšat-

i ¼âli ol kimesneden ketm ü iÅfâ ve isti£dâdınca teßvîl ve tevcîh ile tesellî 

etmekden kinâyetdir ki, ol kimesneye ma¼²-ı ra¼metdir. Zîrâ, nâ-

müste£id olan kimesne ¹ıfl-i şîr-Åˇâre me¦âbesindedir. Me¦nevî: 

نان دهى بر جاى شيرطفل را گر    

 692 طفل مسكين را از آن نان مرده گير

Mušte²âsınca ¹ıfl-i şîr-Åˇâre ³ıdâ-yı merdân olan nân virsen £adem-

i müsâ³-ı ¼av½ala-i isti£dâdından nâşî bî-çâre cân virir. Nâ-müste£id daÅi 

bunuñ gibidir. Zîrâ, yâ inkârını yâÅûd il¼âdını mušte²î olur ki, ikisi daÅi 

helâkini müstelzimdir. Çün müdâvemet-i perhîz ve riyâ²ât ve mülâzemet-
                                                 
688 Bu kelime İstanbul nüshasında yok 
689 Buhari, isti’zan,1 
690 Tâhâ, 20/5. “Rahmân, Arş’a kurulmuştur.” 
691 İnsanlara akılları seviyesince konuşun 
692 Çocuğa süt yerine ekmek verirsen zavallı çocuk o ekmekten ölür. 

H.Mahmud3, 44a 
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i esmâß ve mücâhedât ile ¼av½ala-i isti£dâdı küşâde ve sem£-i cânı ½adâ-yı 

ma£rifet-i ilâhiyyeye âmâde ola. Bi-¼asebi’l-isti£dâd iş£âr-ı mušaddime-i 

mebdeß ve me£âd olunur. Bu ketm ü iÅfâ mušaddemce ×ikr olundu³u 

üzre umûr-ı ¾âhiriyyede daÅi cârîdir. Ve daÅi bir i£tibâr ile yalandan 

murâd dünyâ ve gerçekden murâd £ušbâ olup ikisiniñ daÅi terki irâde 

olunmašdan £ibâretdir ki, ا وهما الدنيا حرام الهل االخرة و االخرة حرام الهل الدني

 ma²mûnuna işâretdir. İşte, yalanı ve gerçeği šovmanıñ  حرامان الهل اهللا

ma£nâsı budur. Ve “ölmek”, 693 ُآلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت ×evši £âmdır, cemî£-i 

¼ayvâna ¹ârîdir. الموت هو صفة وجودية خلقت ضد الحيات ya£nî mevt, ¼ayâtıñ 

²ıddı olan bir ½ıfat-ı vücûdiyye-i maÅlûšadır ki, bünye-i vücûd-ı 

¼ayvânîniñ fesâdından £ibâretdir. Ve  و باصطالح اهل الحق قمع هوي النفس  ve 

ı½¹ılâ¼-ı ehlu’llåhda mevt-i hevâ-yı nefsî šam£dan £ibâretdir. Ya£nî hevâ-

yı nefsi šahr idüp anı Åˇâr u ×elîl itmekden kinâyetdir. Ve hevâ fi’l-a½l 

nefsiñ şehvete meylinden £ibâretdir. Øoñra meyl-i £aşša daÅi isti£mâl-i 

ke¦îr oldu. Nitekîm فمن مات عن هواٍء فقد حيي بهواٍء  dinilmişdir. Ya£nî hevâ-yı 

nefsinden mürde olan hevâ-yı £aşš-ı ilâhî ile zinde olur.  Pes bu mevt-i 

mu½¹ala¼ biršaç nev£dir ki, birine mevt-i a¼mer birine mevt-i ebya² ve 

birine mevt-i a¼²ar ve birine mevt-i esved dirler. الموت االحمر مخالفة النفس  

ya£nî mevt-i a¼mer muÅâlefet-i nefsden £ibâretdir. Gûyâ mücâhid-i fî 

sebîli’llâh e¦nâ-yı mušåtelede694 Åûn-ı a£dâ ile âlûde ve lâ£l renk oldu³u 

gibi sâlik daÅi cihâd-ı nefsde gûyâ aña hem-renkdir dimek olur. 

MuÅâlefet-i nefsde sâliklerine695 šanlar yudup çeşm-i Åûn-pâşından ne 

Åûn çekerler, ni¦âr itdikleri rebâbına ma£lûmdur. جوع النه و الموت االبيض ال

 ,ya£nî mevt-i ebya² açlıšdan £ibâretdir. Zîrâ ينور الباطن و يبيض وجه القالب

açlıš bâ¹ını tenvîr idüp vech-i šalbi tebyî² ider. Ol ecilden  فمن مات بطنته

 dinilmişdir. Ya£nî ba¹nı cû£la mürde olan fı¹natı zinde olur. A£nî حتي فطنته

bâ¹ını mezâ¼ime-i nândan Åâlî olanıñ cânı ziriklik ile mâlî olur.  و الموت

                                                 
693 Âl-i İmran, 3/185. “Her canlı ölümü tadacaktır.” 
694 Mušåtelede: cengde. İstanbul, 17b 
695 “gûyâ... sâliklerine” kısmı İstanbul nüshasında yok 

H.Mahmud3, 44b 
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 ya£nî  االحضر ليس المرقع من الحرق الملقات التي ال قيمة لها الحضرار عيشه بالقناغة

mevt-i a¼²ar atılmış šıymetsiz pârelerden, yamalı ¼ırša giymekden 

£ibâretdir. Æanâ£at ile a¼²ar £îşinden ötürü buña mevt-i a¼²ar dirler.  و

الموت االسود هو احتمال الذي الخلق و هوالفناء في اهللا آشهوده االذي منه برؤيته فناء االفعال 

 ya£nî mevt-i esved i¼timâl-i e×iyyet-i Åalšdır ki, fenâ في فعل محبوبه

fi’llâhdan £ibâretdir. Gûyâ fi£l-i ma¼bûbda fenâ-yı ef£âl-i £ibâdî rüßyet 

¼asebiyle ol e×iyyeti ma¼bûbdan696 müşâhede idüp ta¼ammül ider. Pes, 

“ölmek”iñ ma£nâ-yı ¾âhirîsi ²ıdd-ı ¼ayât olan ½ıfat-ı vücûdiyye-i 

maÅlûšanıñ nefse, a£nî rû¼-ı ¼ayvâniyyeye £ârı² olmasından £ibâretdir ki, 

bu ma£nâda cemî£-i Åavâ½ ve £avâm müşterekdir. Ve “ölmek”iñ ma£nâ-yı 

ı½¹ılâ¼îsi envâ£-ı şedâyid-i me×kûre ile nefsi šahr u i£dâmla ½arf-ı himmet 

ve ¼ayât-ı ebediyyeye irişmeğe be×l-i miknet ile sâlik fenâ fi’llâh 

menzilinde nefsini derece-i fenâya irişdirmekden £ibâretdir ki, bu ma£nâ 

erbâb-ı sülûke Åâ½dır. Ve “ölmemek” ma£nâsı  المؤمنون ال يموتون بل ينقلون من

 vefšınca sâlik mevt-i mu½¹ıla¼-ı me×kûr ile derece-i  دار الفناء الي دار البقاء

fenâ fi’llâha irişdikden ½oñra ¼ayât-ı ebediyye ile ¼ay olup ölmekden 

Åalâ½ ve bešå billâh menzilinde bâšī ve pây-dâr olma³a işâretdir. 

Nitekîm ŞeyÅ-i Ekber šuddise sırrahü’l-ezher ¥a²retleri;  تعلمنا بال حرف و

 šavl-i  صوت قرأناه بال سهو و فوت فحينا بال احضار موت فهذا من جنون العشق 

şerîflerinde £ilm-i ilâhîyi mu£allim-i ¼ašīšī olan £allâmü’l-³uyûbdan bilâ 

¼arfin ve ½avt ta£allüm ve bilâ sehv ü fevt šırâßat eylediğimiz ecelden 

mevt-i ı²¹ırârî a¼²âr olunmašsızın mevt-i irâdîden ½oñra ¼ayât-ı ebediyye 

ile ¼ay olunduš ki, bu me×kûrât ašsâm-ı cünûn-i £aşšdan bizim 

em¦âlimize mašsûm bir šısımdır, deyu ¼ayât-ı ebediyyeye irişdiklerini 

beyân buyurmuşlardır. 697 ُآلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت ile المؤمنون ال يموتون beynlerini 

tevfîš içün sußâl olunmuş birbirini münâšı² değildir. Zîrâ, “külli nefsin” 

dinilmiş, “külli šalbin” vârid olmamışdır ki, derece-i te²âddan birbirini 

münâšı² ola buyurmuşlar. Ya£nî şarâb-ı mevti bi-eyyi ¼âl me×âš-ı nefse 

                                                 
696 “Fenâ-yı… ma¼bûbdan” kısmı İstanbul nüshasında yok. 
697 Âl-i İmran, 3/185. “Her canlı ölümü tadacaktır...” 
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işrâb itdirirler. Sâ³ar-ı mevt ise dâßire-i šalbe dâßir değildir. Fenâdan 

bešåya intišål iden šalbdir, dimek olur. Ola ki, ¥a²ret-i ƒallâš erbâb-ı 

šulûba il¼âš idüp ¼ayât-ı ebediye ile šuyûd-ı mevtden ı¹lâš eyleye. Ve 

“bilmek” kişi kendi ¼ašīšatini añlamašdır. Zîrâ, من عرف نفسه فقد عرف ربه 
698mušte²âsınca ma£rifet-i nefs müstelzim-i ma£rifet-i Rab’dir. ¥a²ret-i 

Bâyezîd šuddise sırruhu’r-reşîd buyurmuşlar ki, ma¹lûbum olan Cenâb-ı 

¥ašš’a irem deyu otuz sene envâ£-ı mücâhede ve riyâ²et ile ¹aleb 

šapusun bekledim. Ba£dehû perde-i hestî mürtefi£ oldušda gördüm ki, 

verâ-yı perdeden yine Bâyezîd ¾âhir olup Bâyezîd’e tecellî eyledi. Na¾ar-

ı im£ân ile tedšīš eyledim, gördüm ki, ma£nâ-yı Bâyezîd’den rû-nümâ 

olan ½ıfât-ı Rabb-i ¥amîd imiş. Evvel ma£nâ-yı699 Bâyezîd’i ba£dehû 

Cenâb-ı Rabb-i Mecîd’i bilüp من عرف نفسه فقد عرف ربه ma£nâsını ta¼šīš 

itdim. Pes, ehlu’llåh £indinde £ilm-i ¥ašš’ı bilmekden £ibâretdir. Ya£nî 

ref£-i ¼icâb-ı hestî ile ¼ašīšatini ve ¼ašīšatinde ½ıfât-ı ¥ašš’ı añlamašdır. 

Ola ki, nûr-ı eclâ-yı hidâyet sâ¼a-i derûnumuzu mücellâ ve ²iyâ-yı 

ma£rifet Åâne-i šalbimizi rûşenâ idüp kendi ¼ašīšatimize âşinâ eyleye. 

Ve “bilmemek” £ilmu’llåha nihâyet olmamašdan £ibâretdir.  ما عرفناك حق

 taf½îlince اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه .ile ma£rûf ve mev½ûfdur  معرفتك يا معروف

ma£rifet-i ilâhî mâ lâ-yetenâhî olup 700 َفْوَق ُآلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم fevšine irişen  هو

 i£tirâfıyla nihâyet-i £ilme reh-yâb olamadı³ın iş£âr  آما اعلم وقوق ما اعلم 

idüp 701 َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاء kelâm-ı 

mu£ciz-edâsınca meşiyyet-i ¥aš ta£alluš itmedikçe £ilmu’llåhdan bir şeyß 

i¼â¹a ¼add-i imkânda olmadı³ından £ilmu’llåhda herkes £acz ü šu½ûrun 

i¾hâr eyler. Pes bu “bilmemek” £avâmıñ añladı³ı “bilmemek” değildir. 

Belki, “bilmek”iñ bilmesidir. Nitekîm, ¥a²ret-i ŞeyÅ Ġav¦iyye’sinde  علم

 buyurur. Ya£nî “bilmek”in bilmesi bilmekden 702 العلم هو الجهل عن العلم

                                                 
698 Nefsini bilen Rabbini bilir. el-Makâsidü’l-hasane, s. 657, merfu veya sabit olarak bilinmemektedir.  
699 Bu kelime İstanbul nüshasında yok. 
700 Yusuf, 12/76. “…Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” 
701 el-Bakara, 2/255. “…O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. 
Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar…” 
702 Bilmenin bilmesi bilmekden bilmemekdir 

H.Mahmud, 45b 
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bilmemekdir ki, inšı¹â£ yönünden ma£rifete netîce virmekden £ibâretdir. 

Ve “bulmaš” şühûd ve £ıyân ile ¥ašš’ı görmekdir. ¥a²ret-i ŞeyÅ-i Ekber 

šuddise sırruhu’l-ezher Fütû¼ât’da  االنوار شهادة و الحق نور و من حيث تجليه في

 buyurur. Ya£nî envâr الصور يشهد و يري و لكن ال يري اال في رتبة الرائي

şehâdetdir ve ¥aš nûrdur ve ½uverde tecellîsi ¼ay¦iyyetinden râßîniñ 

rütbe-i isti£dâdına göre ¥ašš’ı müşâhede ve rüßyet mu¼aššašdır. Ve’l-

¼â½ıl 703 َقْد َجاَءُآْم َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَهاmüßeddâsınca 

â¦âr-ı fey²-i ƒudâ me¾âhir-i eşyâdan hüveydâ oldu³unu ba½ar-ı ba½îret 

ile müşâhede ve rüßyetden £ibâretdir. Nitekîm, ÆåŠî BeyŠâvî 

ra¼metu’llåhi £aleyh sûre-i Fâti¼a’da يَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن tefsîrinde 

³aybetden Åi¹âba iltifât ta£lîlinde  خوطب بذالك اي يا من هذا شأنه تخضك بالعبادة و

يان و االنتقال من الغيبة االستعانة ليكون ادل علي االختصاص و الترقي من البرهان الي االع

 الي الشهود و آأن المعلوم صار عيانًا و المعقول مشاهدًا و الغيبة حضوريًا

اول بني الكالم علي ما هو مبادي حال العرف من الذآر و الفكر و التامل في اسمائه و النظر في 

ثم قفي بما هو منتها امره  وهو ان األية و االستدالل بصنايعه علي عظيم شانه و باهر سلطانه 

 buyurur. Ya£nî يحوض لجة الوصول و يصير من اهل المشاهدة فيراه عيانًا و يناجيه شفاهًا

 šavli 705َربِّ اْلَعاَلِمين šavli £ârifiñ mebâdî-i ¼âli olan ×ikrine ve  704اْلَحْمُد ِللَِّه

fikrine ve esmâda teßemmülüne ve َِّحيِمالرَّْحَمِن الر 706 šavli, ni£am-ı 

celîlesiniñ na¾arına ve 707 َماِلِك َيْوِم الدِّيِن šavli, £a¾îm-i şânî ve bâhir-i sulţânî 

üzerine ½anâyi£iyle istidlâline mušåbil olup 708 ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن šavli, 

£ârifiñ müntehâ-yı emri olan ba¼r-i vu½lata dalup erbâb-ı müşâhededen 

olmasına ve ¥ašš’ı £ıyânen görüp şifâhen münâcât itmesine mütešåbil 

olmuşdur. 709 اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم tefsîrinde  فاذا قاله العارف الواصل عني به ارشدنا

دسك فتراك طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات احوالنا وتميط غواش ابداننا لنستضيء بنور ق

اْهِدَنا الصَِّراَط  buyurur. Ya£nî £ârif-i bi’llâh ve vâ½ıl-ı ilâ’llåh olan kes بنورك

                                                 
703 El-En’am, 6/104. “ Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Artık kim hakkı görürse 
faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir...” 
704 el-Fâtiha, 1/1. “Hamd Allah’a mahsustur.” 
705 el-Fâtiha, 1/1. “…âlemlerin Rabbi…” 
706 el-Fâtiha, 1/2. “O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir.” 
707 el-Fâtiha, 1/3. “Ceza gününün mâlikidir.” 
708 el-Fâtiha, 1/4. “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden meded umarız.” 
709 el-Fâtiha, 1/5. “Bize doğru yolu göster.” 

H.Mahmud, 46a 
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 didiği zamân ţarîš-i seyr-i fî’llâhı bize irşâd ile ¾ulûmât-ı a¼vâli 710اْلُمْسَتِقيَم

ve ġavâşî-i ebdânımızı izâle ve ba½ar-ı ba½îretimize nûr-ı šudsiñi ¼avâle 

eyle, tâ ki seniñ nûruñla seni görelim dimek murâd ider ki ما رأيت شيًا اال و

 ,ašīšatince e¦erden müße¦¦ire istidlâl šabîlindendir. Nitekîm¼ رايت اهللا بعده

¥a²ret-i Sezâyî šuddise sırruhu’l-£âlî, na¾m: 

Olalı her ×erreden mihr-i cemâl âşikâr 

Dîdeme £ayn-ı müße¦¦ir görünür her bir e¦er 

£Ârif-i bi’llâhı ma¼cûb eylesün mü mâ-sivâ? 

Şu£le-i şemşîr-i mihre ×erre olsun mu siper?711 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Kelâm-ı ma£ârif e¦erleriyle bu ma£nâyı ¼aber virmişdir. Ola ki, nûr-

ı yašīn ba½ar-ı ba½îretimizi pür-nûr ve ku¼l-ı mâ-zâ³u’l-ba½ar çeşm-i 

¥aš-bînimizi nûrun £alâ nûr eyleye.712 Ve “bulmamaš” künh-i ×âtı idrâk 

mu¼âl olmašdan £ibâretdir. ¥a²ret-i ŞeyÅ-i Ekber šuddise sırruhu’l- 

ezher Fütû¼ât’da  فالحق من حيث الهو ال يشهد االسرار غيب فلها الهو فال يظهر الهو ابدًا

 buyurur. Ya£nî esrâr, ġaybdır ve hüviyyet esrâr içündür ki  713و هويته حقيقته

ebeden ¾uhûru ve şühûdu mümkin değildir. Pes ¥ašš’ı ve hüviyyetini 

ya£nî ¼ašīšati ile ¼ay¦iyyetinden müşâhede ve rüßyet muta½avver 

değildir.  االدراك ادراكالعجز عن درك 714 mušteżâsınca künh-i ×âtı idrâk ancak 

×ât-ı pâke muÅta½ idiği meczûm-i £ašl-ı derrâkdir. Ya£nî câsûs-ı Åayâl 

nâm-dâr ¼avâlî-i ser-¼add-i ×âta irmek mu¼âl-ender-mu¼âl ve ţalî£a-i 

efkâr-ı sebük-bâr dâßire-i künh-i ×âta irmek715 ba£îdü’l-i¼timâldir.  َلا ُتْدِرُآُه

                                                 
710 el-Fâtiha, 1/5. “Bize doğru yolu göster.” 
711 Siper: siyer. İstanbul, 20b 
712 Eyleye: idüp kemâ hüve ¥aššahû müşâhede ve rüßyet ile šalb-i ¼azînimizi pür-sürûr eyleye. İstanbul, 21a 
713 Esrar gaybtır. Hüviyet onun içindir. Ebedi olarak ortaya çıkması ve Hakk’ın hüviyet açısından görünmesi 
mümkün değildir. Onu hüviyeti hakikatidir.  
714 (O’nu) anlamak, anlaşılamayacağını bilmektir.  
715 “mu¼âl-ender-mu¼âl... künh-i ×âta irmek” kısmı İstanbul Nüshasında yok 

H.Mahmud, 46b 
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 bu fe¼vâ-yı leţâfet-i¼tivâyı iş£âr  716اْلَأْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْلَأْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر 

idüp 717 تفكروا في االءهللا و ال تكفروا في ذات اهللا mefhûm-ı ¼ašīšat-melzûmunca: 

Ba¼r-ı efkâra düşüp çekme emek 

Nükte-i çûn ü çirâdan el çek 

Künh-i ×âtına irişmez evhâm 

Müte¼ayyir burada ¼â½ıla £âm 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Lâkin Åavâ½½ıñ te¼ayyürü £avâmıñ te¼ayyürü gibi šanġı cânibe 

teveccüh ideceğin bilmemek değildir. Me¦nevî: 

 بى چنين حيران آه پشتش سوى اوست

و مست دوستبل چنين حيران و غرق   

Tercüme:  

Öyle ¼ayrân ½anma k’ola aršası dostdan yaña 

Belki, hüsn-i vech-i bâšīye dalup ¼ayrân ola718 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

mefhûmunca Åavâssıñ te¼ayyürü bir te¼ayyürdür ki müstelzim-i £ilimdir. 

 šavl-i şerîfiyle bu te¼ayyür irâde olunmuşdur. Zîrâ 719 رب زدني تحيرًا فيك

erbâb-ı šulûbuñ menzil-i âÅiri ¼ayretdir. Nitekîm, Sâmî mer¼ûm terkîb-i 

bendinde bu ¼ayreti taf½îl ve beyân eylemişdir. Na¾m: 

Ey nûrda hestî-i eflâk ü £anâ½ır 

Feyyâ²-ı vücûd-ı ½uver-ârâ-yı me¾âhir 

 

¬âtında her müşkil serbeste-i îcâd 

Beyninde esrâr-ı Åafâyâ-yı720 ²amâyir 

 

Bilmekde kemâlâtıñı pâder-gil-i ¼ayret  
                                                 
716 el-En£am, 6/103, “Gözler O’nu göremez; halbuki O gözleri görür. O, eşyayı pekiyi bilen, her şeyden 
haberdar olandır.” 
717 “Allah’ın zatı üzerinde değil, yarattıkları üzerinde tefekkür ediniz.” Aclunî, c.Ι,s. 371. “Tefekkerû fî 
Åalkı’llåhî velâ tefekkerû fîllåh” şeklinde de geçmektedir.  
718 Tercüme notuyla verilen bu beyit yalnız İstanbul, 21b’de bulunmaktadır. 
719 “Rabbim hayranlığımı artır.” 
720 ƒafâyâ: Åafâ. İstanbul, 22a 
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£Ašl-ı ¼ukemâ vü £ulemâ-yı müteba¼¼ir 

 

Pîş-i na¾ar-ı £ašla temâşâ-yı cemâle 

Çekmekde i²âfât u niseb perde-i sâtir721 

 

Ey mihr-i £amâ bürša£-i ı¹lâš-ı cemâliñ 

Her ×erreden pinhân yine her ×errede ¾âhir 

 

¬âtın k’ola ı¹lâš-ı ¼ašīšī ile mu¹laš 

Derk eylemede dil olur elbet müte¼ayyir 

 

Bu ma¹la£-ı rengîn ile bildirdi Åayâli 

¥ayret idiğin ehl-i dile menzil-i âÅir 

 

Ey tîr-i ³am-terâ dil-i £uşşâš-ı nişâne 

ƒalšı be-tu meş³†l ü tu ³åyet722 ×emmiyâne 

(Mef’ûlü/ Mefâ’îlü/ Mef’ûlü/ Mefâ’îlü) 

 

723قد تحيرت فيك خذ فيك بيدي يا دليًل لمن تحير فسكا   “Olmamaš” ikiliksiz ve itti½âl 

ve infi½âlsiz birliğe yetmekdir. Zîrâ, itti½âl ve infi½âl i¦neyniyyet 

rütbesinde münevverdir.724 İ¦neyniyyet i£tibârı mürtefi£ olıcaš itti½âl ve 

infi½âle ma¼al šalmaz. Ya£nî sâlik tecellî-i tev¼îd-i ×âta 

ma¾hariyyetinden nâşî bevâriš-i nûr-ı ×ât Åânmân-sûz hestî-i münkinât 

olup آان اهللا و لم يكن معه شئ mâ-½adašınca mertebe-i e¼adiyyetde istihlâk-i 

eşyâ ile اآلن آما آان  rütbesin bulup ¼ašīšatde ikilik i£tibârı mürtefi£ 

olmašdan £ibâretdir.  

  تواو نشوي وليك اآر جهد آني

                                                 
721 Sâtir: sâßir. İstanbul, 22a 
722 ³åyet: ³åßib. İstanbul, 22a 
723 Fesekâ: fîke. İstanbul, 22a 
724 Münevverdir: muta½avverdir. İstanbul, 22a 

H.Mahmud, 47a 
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 جايي بر سي آز توتو يي بر خيزد

 

Tercüme: 

Sen ol olmazsın ve lâkin cehd idersin ey püser 

Bir725 mašåma irişürsün senliğin senden gider 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Gülşen-i râz: 

 جناب حضرت حق را دوني نيست
در آن حضرت من و ما و تو يي نيست   

 
 حلول و اتحاد اينجا محالست
 آه در وحدت دويي عين ضاللست
 
 تعين بود آر هستي جودا شد
 نه حق بنده و نه بنده خدا شد 
 

Tercüme: 

İkilik ¥a²ret-i ¥aš’da olur mu? 

O ¥a²retde ben ü senlik šalur mu? 

 

¥ulûl ü itti¼âd anda mu¼âldir 

Ki va¼detde ikilik bil Šalâldir 

 

Ta£ayyündür cüdâ-yı varlıš añla 

Ne ¥aš bende olur ne bende Mevlâ 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün) 

 

Güfte-i Molla Câmi£ 

يكيست نحن اقرب آنت يعني قطره در دريا   

  عاشق و معشوق و ساقي مستي و صحيا يكيست

 

                                                 
725 Bir: bu. İstanbul, 22b 



174 
 

  اي آه دور افتاده بي از خشيش اآر داري خير

يكيست مشهد و مشهود و شاهد مولي و مولي   

 

 آرجه عالم مظهر اسماء و حسناي خداست

تاسم اعظم درميان جمله اسما يكيس   

 

 حسن عالمكير تواز بهر اظهار آمال

يكيست مينما يددر هزران آينه اما  

 

Tercüme:  

“NaÅnu ašreb” didi ya£nî ša¹re deryâ birdürür 

£Âşıš u ma£şûš u sâšī mest ü ½ahbâ birdürür 

 

Ey ki kendiden cüdâ düşeñ Åaber ister isen 

Müşhid ü meşhûd ü şâhid Mevlâ Mevlâ(?) birdürür 

 

Gerçi £âlem ma¾har-ı esmâß-ı ¼üsnâdır velî  

İsm-i a£¾am cümlesinde ey dilârâ birdürür 

 

¥üsn-i £âlem-gîriñ i¾hâr-ı kemâliyçün şehâ 

Nice biñ âyînede £aks itdi ammâ birdürür 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ola ki ¹ahâret-i ma£ârif-i ilâhiyye ile šalbimizi ta¹hîr ve tecelliyât-ı 

½ıfât-ı šudsiyyesiyle rû¼umuzu tenvîr idüp esrâr-ı va¼dâniyyetiyle 

sırrımızı taÅ½î½ ve šuyûd-ı enâßiyyetden taÅlî½ eyleye. Ve “olmamaš”726 

šayd-ı i¦neyniyyetden külliyen Åalâ½ olmašdan £ibâretdir. Zîrâ, 

ta£ayyünât-ı cismiyye ve nefsiyye ve £ašliyye ve rû¼iyyesi i£tibârıyla 

ikilik šaydından Åalâ½ muta½avver değildir. Ve mertebe-i e¼adiyyete 

                                                 
726 Bu kelime İstanbul nüshasında yok 

H.Mahmud, 47b 
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irişmek £âlem-i lâ-ta£ayyünde ma¾har-ı tecellî-i tev¼îd-i ×ât olup sırrıñ 

va¼deti ol tecellî ¼ükmünde oldu³u andadır. Me¦nevî: 

  در متصل بنود سفال دو جراغ

 نور شان ممزوح باشد در مساغ

Mušte²âsınca rû¼uñ ta£ayyünü sırrıñ va¼detini münâfî değildir. 

İki šandîliñ ta£ayyünleri nûrlarınıñ itti¼âdını münâfî olmadı³ı gibi. Zîrâ, 

rû¼uñ ta£ayyünü fenâ-pe×îr değildir. Nitekîm, ¥a²ret-i Mevlânâ min 

külli’l-vücûhi evlânâ šaddesena’llåhu bi-sırrıhi’l-a£lâ Me¦nevî’de: 

س آساني آز جهان بكذشته اندپ  

 النيند و در صعنت آغشته اند

 

  در صفات حق صفات جمله شان

ش آن خود بي نشانپهمجوا ختر   

 

 آرز قرآن نقل معدوم بنود نيك بين

 تا بقاي روحها بيني يقين

 

ون معدوم بنود نيك بينمحضر  

تا بقاي روحها بيني يقين   

buyurmuşdur. Ya£nî şol kimesneler ki, cihândan göçmüşlerdir. Anları 

ma£dûm ¾an itmeñiz. Anlar, a³şiye-i ½ıfatdırlar ki, ½ıfât-ı ¥aš’da anların 

½ıfâtı şemsiñ ¹ulû£unda kevâkibiñ bî-nişân olması gibidir. Ya£nî şemsiñ 

¹ulû£u vaštinde nûr-ı kevâkib ma³lûb olup gözden ³åßib olması gibidir. 

Nitekîm, Cenâb-ı ¥aš Æurßân-ı Kerîm’inde 727 َفِإَذا ُهْم َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُروَن 

buyurmuşdur. Pes, ma¼²urûn ma£dûm olmadı³ı ma£lûmdur. ƒulâ½a-i 

mašål ta¼rîr olundu³u minvâl üzre, “yalanı šomaš, gerçeği šovmaš, 

olma³ı šomaš, olmama³ı šovmaš, terk-i dünyâ, terk-i £ušbâ, terk-i hestî, 

terk-i terk ma²mûnuna remz ü işâretdir. Terk-i dünyâ derûnunda dünyâ 

mu¼abbeti ve i£tibârı olmamašdan £ibâretdir. Ve terk-i £ušbâ, £ibâdât ve 

¹â£ati ârzû-yı cennet-i na£îm ve ¼avf-ı £a×âb-ı ce¼îm içün itmeyüp, belki 

                                                 
727 Yâsin, 36/53. “…Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.” 

H.Mahmud, 48a 
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ًة ِفي َوَعَد الّلُه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِآَن َطيَِّب

 mâ-½adašınca šuluñ 728 َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْآَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

lâzime-i ¼âli efendisine £ubûdiyyetdir. Ücret mušåbili cennât-ı £âliyât ve 

dûzaÅdan necât istememek išti²â eylemez. 

 اول جواد فوق المراد

 و معطي النوال قبل السؤالك

Kerem-i bî-hemâline nihâyet yošdur. Hemân cennât-i na£îmden 

a£lâ ve ekber olan rı²â-yı sâ£adet-išti²âsına be×l-i ištidâr ile neyl-i fevz-i 

£a¾îme ibtidâr gerekdir. Ve “terk-i hestî” varlı³ı terk itmekdir. Ya£nî 

emâneti ½â¼ibine virüp kendi aradan çıšmašdır. Zîrâ,  وجودك  ذنب ال يقاس

 .šıyâsınca kişiye varlıš ¼icâbından özge ×enb-i £a¾îm olmaz 729 ذنب اخر

“Terk-i terk” ise, terk-i hestîde varlı³ı terk itdikden ½oñra menzil-i nîstîye 

irişüp ¥aš’dan ³ayrı bir şeyßi šalmaz ki, Anı daÅi terk išti²â eyleye. Bu 

tašdîrce nihâyet-i terke işâretdir.730 Ve daÅi dünyâ ve £ušbâyı ve varlı³ı 

a³yâr olmaš i£tibârıyla nefs içün terk itmişidi. خير الناس من ينفع الناس 

nef£ince dünyâ ve £ušbâya ve varlı³a ƒaš içün ¼aššånî i£tibârıyla731 

itmekden kinâyetdir. Ve daÅi ×ikr olunan terklerden kişiye bir yošluš 

£ârı² olur ki, yošlu³a irişüp terke geldim deyu sâlifü’×-×ikr varlıšlardan 

eşed bir varlıš ¼â½ıl olur. Ol terki terk eyle dimekdir. Ve daÅi inšı¹â£ 

yönünden ma£rifet-i ilâhiyyeye niyetce virdüm deyu kişide bir pindârcıš 

¼â½ıl olup terk-i ¹aleb dâ£iyyesine düşer. Ol terki terk idüp rûz u şeb sa£y 

ü ¹alebde pây-dâr ve bî-šarâr ol dimekdir. Zîrâ, ma£rifet-i ilâhiyyeye 

intihâ yönünden nihâyet yošdur. من استوي يوماه فهو مغبون استوي غبن  

i¼tivâsınca فمن قنع فقد جهل واسأاالدب  mušte²âsı va½f-ı ¼âliñ olmasun içün 

oldu³un menzile šanâ£at itmeyüp 732 َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما emrine imti¦âl ile 

dem-be-dem teraššīye sa£y ü şitâb eyle dimekden £ibâretdir. Zîrâ, Cenâb-
                                                 
728 Et-Tevbe, 9/72. “Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar 
akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha 
büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.” 
729 Senin varlığın diğer günahlarla kıyaslanmayacak bir günahtır. 
730 “Terk-i terk ise... nihâyet-i terke işâretdir” kısmı İstanbul nüshasında yok. 
731 ¥aššånî i£tibârıyla: i£tibâr.  İstanbul, 25a 
732 Tâhâ, 20/114.  “Rabbim! İlmimi arttır” de. 
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ı ¥aš, bu emirde senden devâm-ı iftišårî murâd ider. Ol ecilden  َفِإَذا َفَرْغَت

 buyurur. Ey ¹âlib-i râh-ı ta¼šīš ve’y râ³ıb-ı 733 َفانَصْب َوِإَلى َربَِّك َفاْرَغْب

cevher-i ba¼r-i £amîš bu me×kûrâta idâre-i na¾ar-ı tedšīš gûş-vâre-i 

sem£-i ta½dîš itdiñse her mertebeniñ ta¼aššušuna mürâ£ât ve her 

mašåmda Cenâb-ı ¥ašš’a inšıyâd ve ¹â£ât ile ½arf-ı nuš†d-ı enfâs-ı ¼ayât 

her ¼âlde isticlâb-ı rı²â-yı şerîfine be×l-i evšåt gerekdir. ¥a²ret-i Hüdâyî 

buyurur: 

Beğim tev¼îd-i ½ırfında yeri var 

Mašåmın gözle ³åfil olma zinhâr 

 

Oñat fehm eyle ma£nâ-yı kelâmı 

Gözet yerlü yerinde her mašåmı 

 

Æaçan kim ola bir ×illet ½udûru 

Bakup tev¼îde Åoş görme šu½ûru  

 

Tenezzül etse nefse töhmet ile 

Teraššīye efendi ³ayret eyle 

 

Bu şirši ¹utma ol tev¼îde yeksân 

Bulunur ¾ulmet içre âb-ı ¼ayvân 

 

Teferrüc it ¼ašīšat gülistânıñ 

¥i½âr iden şerî£at bostânıñ 

 

¥ašīšat eyleyüp sırrında cevlân 

Şerî£at ¾âhiriñ ¼ıf¾ itsün ey cân 

 

                                                 
733 el-İnşirah, 94/7-8. “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar 
 

H.Mahmud, 48b 
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Gehî va¼det ilinde it tena££um 

Geh eyle bâ³-ı ke¦retde terennüm 

 

Serây-ı va¼dete yol gösteren şâh 

Dir idi gâh olurdu, “lî me£a’llåh” 

 

Gehî irşâd içün erbâb-ı dîni 

Dir idi “yâ ¥umeyrâ kellimînî” 

 

Bilürsüñ ger efendi işbu ¼âlet 

İder anıñ kemâline şehâdet 

 

¥abîbu’llåh’a eyle ištidâyı 

ªarîš-i müstašīme git Hüdâyî 

 

¥ašīšī mülke ¼aššånî nigâh it 

£Ubûdiyyet mašåmıñ cilve-gâh it 

 

Æuru da£vâda çoš dürlü telef var 

£Ubûdiyyetde Åod nice şeref var 

 

Øašın bâb-ı £amelden sen dûr olma 

Æuru emniyyeye ma³rûr olma 

 

£Amel oldu mürîde šurbet içün 

Vusûl ehline şükr-i ni£met içün 

 

£Amelden ¥ašš’a yošdur nef£ veyâ ²ar734 

                                                 
734 ¿ar: ²arar. İstanbul, 26b 
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Seninçündür šamusu ey birâder 

(Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün) 

Ve’l-¼â½ıl ey birâder-i cân eğerçi ta½avvufda ta½ânîf çošdur, lâkin 

mücerred mašålât ve resâyil ile šalbe yol bulup bilâ-mürşid şem£-i aşšı 

uyandırmış yošdur. Ancaš resâßiliñ ta£bîrât-ı dil-pe×îri müntehâya mûri¦-

i ½afâ ve müteva½½ı¹a bâ£i¦-i keşf-i ³ıtâ olup mübtedîye sebeb-i irtifâ£ ve 

mu¼ibbe mûcib-i ¹aleb-i muštedâ olur.735 Zîrâ, sâlik menâkir ve bida£den 

£ârî ve ma£ârif ve vera£ıñ yâri fâris-i meydân-ı şerî£at ve ¼âris-i kenz-i 

¼ašīšat bir mürşid-i kâmile mu¼tâcdır ki, mehâlik-i sülûkden anı Åalâ½ 

idüp e¦er-i Resûlu’llåh ½alla’llåhu £aleyhî ve selemde mašåmât ve 

merâtibi seyr itdire. Me¦nevî: 

پير اين سفر پير را بگزين آه بى  

 هست بس پر آفت و خوف و خطر

 

 پس رهى را آه نديده ستى تو هيچ

 هين مرو تنها ز رهبر سر مپيچ

 

 دشمن راه است خر مست علف

او تلفاى آه بس خر بنده را آرد   

 

 چون گرفتت پير هين تسليم شو

 همچو موسى زير حكم خضر رو

 

نفاق صبر آن بر آار خضرى بى  

 تا نگويد خضر رو هذا فراق

 

Tercüme:736 

Pîr-i kâmil bul ki, pîrsiz bu sefer 

Sâlikîne oldu bir Åavf u Åa¹ar 

                                                 
735 Resâßiliñ ta£bîrât-ı dil-pe×îri müntehâya mûri¦-i ½afâ ve müteva½½ı¹a bâ£i¦-i keşf-i ³ıtâ olup mübtedîye 
sebeb-i irtifâ£ ve mu¼ibbe mûcib-i ¹aleb-i muštedâ olur : ½ıdš u iÅlâ½ ile istimâ£-ı mûcib-i ¹aleb-i mürşid olur. 
İstanbul, 26b 
736 Bu manzume ve tercümesi İstanbul nüshasında yok 

H.Mahmud, 49a 
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Bir yolu kim görmemişsin ey fetâ 

Gitme rehbersiz ½ašın hergiz aña  

 

Düşmen-i râh oldu Åar mest-i £alef 

Nice biñ Åar-bendeyi itdi telef 

 

Çünki mürşid bulasın teslîm ol 

Mûsâ gibi ¼ükm-i ¥ı²rı it šabûl 

 

Kâr-ı ¥ı²r’a ½âbir ol sen bî-nifâš 

Dimeye tâ kim saña “hâ×â firâš”737 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Ya£nî, ¹aleb-i pîrde cedd-i tâm ve her kârına ½abr itmede sa£y ü 

ihtimâm idüp her emirde ¼ükmüne râm ol, lâkin Me¦nevî: 

 چون بسى ابليس آدم روى هست

 738 پس به هر دستى نشايد داد دست

Tercüme:  

Nice Âdem yüzlü İblîs var ½ašın 

Her ele el virmek olmaz bil yašīn 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

Mušte²âsınca739; 

Her mürşide dil virme kim yolunu ½arpa u³radır 

Mürşid-i kâmil olanıñ ³åyet yolu âsân imiş 

Yâ kâmil ve nâšı½ı temyîz itmek mübtedîniñ şânından mıdır, dir 

iseñ عنوان الباطن الظاهر  740 mefhûmunca ¾âhir ¼ilye-i şerî£at ile ârâste ise 

esrâr-ı ¼ašīšate ma¼remiyyet i¼timâli vardır. Şerî£atde noš½ânı olanıñ 
                                                 
737 “Hâ×â firâšu beyne ve beynik”:el-Kehf, 18/78. “İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır...” 
738 Madem ki insan yüzlü bir çok şeytan vardır, o halde her el ele vermek yani intisab ve biat etmek caiz 
değildir. Tâhirü’l-mevlevi, Şerh-i Mesnevî, Ι, 230 
739 “Ya£nî, ¹aleb-i pîrde...” ifadesinden buraya kadar olan kısım İstanbul nüshasında yok. 
740 Zâhir bâtının ünvanıdır.  

H.Mahmud, 49b 
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¼ašīšatden behresi yošdur. Ol maš†leye ištidâ mûcib-i Åüsrân-ı dünyâ 

ve £ušbâdır. Nitekîm, Cüneyd-i Ba³dâdî šuddise sırruhu’l-hâdî  من لم يحفظ

 741 القرآن و لم يكتب الحديث ال يقتدي به في هذا االمر الن علمنا مبني مقيد بالكتاب و السنة

buyurur. Ya£nî âyât-ı Æurßâniyyeden istinbâ¹ olunan a¼kâm-ı şer£iyye ve 

e¼âdî¦-i nebeviyyeden ve icmâ£-ı ümmetden aÅ× olunan sünen-i seniyye 

ile £âmil olmayan kimseye bu ¹arîšat emrinde ištidâ olunmaz. Zîrâ, £ilm-i 

ta½avvuf sünnet ve kitâb ile mebnî ve mušayyeddir. Çünki, zîver-i şerî£at 

ile müzeyyen bir mürşid bulasın. ªahâret-i kâmile ile mušåbelesine 

oturup šalbiñi şevâ³il-i dünyeviyyeden âsûde idüp Åulû½-i tâm ile ol ×âtıñ 

mirßât-ı šalbine mušåbil dutasın. Eğer, ol anda derûnuña ¼âlât-ı 

mu¼abbetu’llåhdan bir ¼âlet-i zâyide £ârı² olup dünyâ ve aÅiret ârzûlarını 

selb idüp bî-iÅtiyâr riššat-i šalble buña el virirse ol ×âtıñ ¼âline delâlet 

ider. Dâmen-i himmetlerine teşebbü¦ idüp ittibâ£-ı sünen ve kitâb ve 

šåmet-i istišåmetiñe ilbâs-ı Åil£at-ı edeb ile tenevvür-i mücâhede ve 

riyâ²ât içre âteş-i £aşš-ı ilâhî ile kebâb olmaš gerekdir. Nitekîm, Cüneyd-

i Ba³dâdî šuddise sırruhû  ما اخذ التصوف عن قيل و قال الآن عن الجوع و ترك الدنيا

 742buyurur. Ve Ebu’l-£Abbâs šuddise sırruhu  و قطع المال الوفات و المستحسنات

من الزم نفسه اداب السنة نور اهللا قلبه بانوار المعرفة وال مقام اشرف من مقام متابعة الحبيب في 

من  buyurur. Ve ¥amza el-Ba³dâdî šuddise sırruhû 743 اوامره و افعاله و اخالقه 

سلوآه و ال دليل علي الطريق الي اهللا تعالي اال متابعة الرسول  عرف طريق الحق سهل عليه

 buyurur. Ya£nî ¹arîš-i ¥ašš’ı bilen  صل اهللا عليه و سلم في احواله و افعاله و اقواله

kimesneye sülûkü âsândır. Ve ¹arîš-i ¥ašš’a a¼vâl ve ef£âl ve ašvâline 

mütâba£at-ı Resûlu’llåh ½alla’llåhu £aleyhî ve selemden ³ayrı delîl 

yošdur744. Ola ki, ¥a²ret-i ƒudâ-vend-i ×i’l-kerem meslek-i Resûl-i 

Ekrem ve nebiyyi mu¼terem ½alla’llåhu £aleyhî ve sellemde ¦âbit-šadem 

šadem-i mültezemlerinde râsiÅ-dem eyleyüp her ¼âlde rı²â-yı yümn-i 

                                                 
741 Kim Kur’ân’ı hıfzetmezse ve hadis yazmazsa bu işte ona boyun eğilmez. Çünkü bizim ilmimiz kitap ve 
sünnete bağlıdır ve ona dayanır. 
742 Tasavvuf kîl ü kâlden değil ancak terk-i dünya ve riyazetle  mal sevgisi ve nefse güzel gelen şeyleri 
bırakarak elde edilir. 
743 Kim sünnet-i seniyyeye uygun yaşarsa Allahu Teâlâ onun kalbini marifet nuruyla nurlandırır. Ve onun 
için ahlakı, fiileri ve işlerinde Habibullaha tabi olmaktan daha şerefli bir makam yoktur. 
744“ Ya£nî… yošdur” ifadesi mevcut nüshada yok. İstanbul 28b 
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išti²âlarına muvaffaš ve iÅti½â½-ı ilâhî ve ni£am-ı nâ-mütenâhîsine 

ma¾har olan šavillerine mül¼aš idüp ni£am-ı ¾âhireye ve bâ¹ıniyyesine 

müsta³raš eyleye.  

Temmet.  

Ketebehû el-£abdü’l-Mü×nibi e²-²a£îfü’n-naÅîfi’l-muhtâci ilâ 

keremi Rabbihi’l-la¹îf ¥üseyini’bni’l-¼âc el-¼âfı¾i’l-bala¹î ve šad 

fere³a’t-temâme min hâ×ihi’n-nüsÅati’l-celîleti fî evâÅiri ×i’l-¼icceti’ş-

şerîfeti fî yevmi’l-i¦neyni fî vašti’¾-¾uhri li-seneti tis£ate ve Åamsîne ve 

mißeteyni ve elfi min hicreti men lehu’l-£izzi ve’ş-şerefi. Rabbi sehhil 

umûrî ve umûri’l-müßminîne fi’d-dâreyni yâ Müsehhile’l-umûri ve yâ 

men i¼sânehû fevša külli i¼sâni yâ ¬e’l-celâli ve’l-ikrâm.745 

  

                                                 
745 Ketebe kaydı İstanbul nüshasına aittir.  

H.Mahmud, 50a 

İstanbul, 29a 



183 
 

 

8. SALÂHÎ’NİN KENDİ MUAMMÂSININ ŞERHİ 

 

PÎRİM £AZÎZİM ÆUªBU’L-£ÂRİFÎN ŞEYƒ £ABDULLĀH EØ-

ØALÂ¥Î 

Ba¼¦-i âdâb itmeğe bir yere geldi üç edîb 

Bir cedelden çıšdı üç vechiyle bir remz-i ³arîb 

 

£Aynı vü ³ayrı değil ismiñ müsemmâ dir biri 

£Aynıdır ³ayrı değildir dir biri budur £acîb 

 

Dir biri ³ayr-ı müsemmâ olmaz esmânıñ biri 

£Aynı da olmaz ki ²ıddı var olur aña rašīb 

 

Bir edîb arada dir ki išti²â itmez cedel 

Râh-ı ¥aš’da ismile irer müsemmâya lebîb 

 

Hem müsemmâdan irer esmâya erbâb-ı kemâl 

Ke¦ret içre gülşen-i va¼detde olur £andelîb 

 

Biri sırr olur biri olur ¼ašīšatde bedel 

İkilik šaydından el çek ehl-i dil ol ey ¼abîb 

 

ƒoş mu£ammâdan mu£ammâdır Øalâ¼î ¼â½ılı 

Ma¾har-ı esmâß olan olur müsemmâya šarîb 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 
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HA¬Â ŞER¥-İ MU£AMMÂ MUƒTAØARCA Lİ’Ş-ŞEYƒ 

ØALÂ¥İ’D-DÎNİ’L-£UŞŞÂÆI ÆUDDİSE SΙRRUHÛ746 

 

Ba¼¦-i âdâb itmeğe bir yere geldi üç edîb 

 

“Edîb” £adedi on yedidir, üç ile yirmi £aded olur ki, Hâdî, Vedûd 

£adedidir. O üçe Šarb ile elli bir747 £aded olur ki, vehm £adedidir ki, andan 

vehm ¼urûfunuñ isimleri murâd olunur ki, yüz on £adeddir ki, andan £Ali 

murâd olunur.  

 

Bir cedelden çıšdı üç vechile bir remz-i ³arîb 

 

Cedelden üç olan “cîm” çıšınca, dil šalur ki, Bâyezid £adedidir. Ve 

üç vech £adediyle on yedidir ki, “edîb” £adedidir. Ve “cedel” laf¾ından üç 

vechile mu£ammâ remzine işâretdir ki, cedel ¼arfleriniñ esmâları murâd 

olunur ki, cîm, dâl, lâmdır. Pes cîm, elli üç olma³la tamâm A¼med 

£adedidir. Ve dâl, otuz beş olma³la Bâyezid £adedidir. Ve lâm, yetmiş bir 

olma³la šalb-i ba£² ile emel ve mürâdifi ümîd ve £adedine muvâfıš 

Mucîb murâd olunur. Ve vech-i âÅirden lâmıñ esmâß-i ¼urûfu lâm, elif, 

mîm murâd olunur. İki yüz yetmiş iki £adedidir ve andan £adedine 

muvâfıš rub£748 mürâdifi çâr-yek murâd olunur. Ve bir749 i£tibâr ile dört 

yek ¼esâbı 120 £adeddir ki, andan semek mürâdifi mâhî750 £adedine 

muvâfıš tüvânıñ mürâdifi cedîd murâd olunur ki, yirmi bir £adeddir. Ve 

andan ¹ayyib murâd olunur. Ve bir i£tibâr ile çâr-yekiñ birinden otuz ve 

mâh ve andan £adedine muvâfıš velî murâd olunur. Ve ikinci yekden elif 

                                                 
746 Æuddise sırruhu: ru²iye. H.Mahmud5, 71b 
747 Elli bir: on beş. H.Mahmud5, 71b 
748 rub£: râbi£. H.Mahmud5, 72a 
749 Ve bir: dir. H.Mahmud5, 72a 
750 H.Mahmud5, 72b’de mâhîden sonra “ve” bağlacı vardır. 
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ve £adedine muvâfıš £âlî murâd olunur. Ve üçüncü yekden e¼ad ve 

£adedine muvâfıš “yâ”, “cîm” ¼arfleri ve anlardan isimleriniñ £adedleri751 

murâd olunur ki altmış beş £adeddir. Ve andan seh ve sehden “cîm” ve 

ism-i cîm murâd olunur ki, A¼med £adedidir. Dördüncü yekden vâ¼id ve 

£adedine muvâfıš “yâ”, “¹ı” ¼arfleriniñ isimleriniñ £adedleri murâd olunur 

ki, yirmi üç £adedidir. Ve andan ¹abîb ismi murâd olunur ki, bu šıyâs ile 

šatı çoš vecihler bulunur. Lâkin teş¼î×-i752 zihne bu šadar kâfîdir.  

 

£Aynı vü ³ayrı değil ismiñ müsemmâ dir biri 

£Aynıdır ³ayrı değildir dir biri budur £acîb 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî cedel laf¾ında olan ¼urûf müsemmâları ism-i müsemmânıñ 

£aynı değil ve ³ayrı daÅi değildir. Zîrâ, müsemmâlarından esmâlarına 

intišål ile esmâlarınıñ £adedi esmâß-i müsemmânıñ £adedleriniñ £aynıdır, 

³ayrı değildir.753 Ve bu münâsebet ile bundan murâd £ilm-i kelâmda isim 

müsemmânıñ £aynı mı ve ³ayrı mı ba¼¦i olunsa gerekdir ki anıñ taf½îli bu 

muÅta½ara ½ı³maz.  

 

Dir biri ³ayr-ı müsemmâ olmaz esmânıñ biri 

£Aynı da olmaz ki ²ıddı var olur aña rašīb 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî ne šadar esmânıñ ³ayrı olmaz ise daÅi yine müsemmânıñ 

£aynı daÅi olmaz. Zîrâ her754 ismiñ mušåbilinde bir ²ıdd u rašībi vardır ki 

                                                 
751 £adedleri: £adedi. H.Mahmud5, 72b 
752 teş¼î× kelimesi H.Mahmud5, 72b’de teşcîdir şeklinde yazılmışsa da teş¼î×-i zihn zihni açma, zihne cila 
verme anlamlarında siyak ve sibaka uygunluk arzettiğinden ve teşcî kelimesi sözlüklerde olmadığından 
müstensih hatası olduğu kanaatindeyiz. 
753 Zîrâ…³ayrı değildir: kısmı mevcut nüshada yok. bk. H.Mahmud5, 73a’da 
754 Yalnız H.Mahmud5, 73a’da vardır. 

Uşşakî1, 97b 
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eğer esmânıñ biri £ayn-ı müsemmâ olsa mušåbilinde vücûdu olmamaš 

lâzım gelürdi. Tešåbül-i esmâ ise ¾âhirdir.  

 

Bir edîb arada dir ki išti²â itmez cedel 

Râh-ı ¥aš’da ismile irer müsemmâya lebîb 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî bir edîb-i £âšil ve edîb-i kâmil aralarına girüp dir ki, “ey 

edîbân šışrî suÅnân tâbe-key bu cedel-i delîl ü bürhân. Me¦nevî: 

 پاى استدالليان چوبين بود

تمكين بود پاى چوبين سخت بى  755 

mušte²âsınca delîl ve bürhândan756 geçüp keşf ü £ıyân ve ×evš-i vicdâna 

irmeğe başıñıza bir çâreñiz yoš mu? Sâlik-i lebîb olanlar râh-ı ¼abîbde 

isimle müsemmâya irerler. Ya£nî tek¦îr-i tekrâr-ı esmâß-i ¼üsnâ ile 

šuyûd-ı mâ-sivâdan rehâ ve resîde-i fera¼-fezâ-yı £alem-i ı¹lâš-ı bâlâ ve 

vâ½ıl-ı Mevlâ olurlar. Sezâysa ma£rifet-i lem-yezele cedeli bedel šılup 

isim müsemmânıñ £aynı mı ³ayrı mı ba¼¦ini me¦el šılmışsıñız dimek 

olur. Ve isim ile irer müsemmâya lebîb. Ya£nî isim (101), müsemmâ 

(141), lebîb (44) £adedleri bir yere gelince iki yüz seksen altı olur ki, fare 

£adedidir. Åâ×ıš ve ziyâde mesrûr ma£nâsına. 

 

Hem müsemmâdan irer esmâya erbâb-ı kemâl 

Ke¦ret içre gülşen-i va¼detde olur £andelîb 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî erbâb-ı kemâl ve a½¼âb-ı ¼âl olanlar isim ile vâ½ıl-ı müsemmâ 

oldušdan ½oñra tekmîl-i merâtib-i šu½vâ ve cem£-i esmâ içün mertebe-i 

e¼adiyyetden mašåm-ı vâ¼idiyyet ve ke¦rete £avdet ve gülşen-i va¼detde 
                                                 
755 Ehl-i istidlâlin ayağı ağaçtandır, yani takma ayakla yürüyen topallar gibidirler. Ağaçtan ayak ise çok 
metanetsizdir. Tâhirü’l-Mevlevi, Şerh-i Mesnevî,  ΙV,1048 
756 Bürhândan: bürhândır. H.Mahmud5, 73b 

Uşşakî1, 98a 
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bülbül-i Åoş-nevâ-yı ¼ikmet olurlar. Ve irer esmâya erbâb-ı kemâlden 

daÅi “İsmâ£îl” ismi istiÅrâc olunur. Zîrâ erbâb iki yüz altı £adeddir ki, 

“rû” £adedidir. Ve £arabîde mürâdifi vech £adedine muvâfıš “yed” ve 

yedin mürâdifi “yemîn” murâd olunur ki, yüz on £adeddir. Andan £îl 

murâd olunur. Ve £îl laf¾ı esmâ laf¾ına teßlîf-i itti½âli ile İsmâ£îl oldu. Ve 

³ayn ¾âhirdir.  

 

Biri sırr olur biri olur ¼ašīšatde bedel 

İkilik šaydından el çek ehl-i dil ol ey ¼abîb 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

Ya£nî esmâdan ve müsemmâdan biri sır olunca ya£nî isšå¹ olunca 

esmâdan bir gidince yüz bir £aded bâšī šalur ki,  isimden fârisîde 

mürâdiifi nâm ve £adedine muvâfıš Mâlik ve Kâmil ismi murâd olunur. 

Ve müsemmâ elif ile yüz kırk bir £adeddir ki, £âlem £adedidir. Bir isšå¹ 

olunca selîm olur. “İkilik šaydından el çek” šarînesiyle müsemmânıñ 

£adediniñ757 ikisi isšå¹ olunca yüz otuz dokuz šalur, Øalâ¼î £adedidir. Ve 

müsemmâya bir yedek ya£nî bir ziyâde olunca yüz kırk iki olur ki, 

£Abdullåh £adedidir. Bundan ³ayrı müsemmâ £adedi yüz kırk bir olma³la 

muvâfıš ve lâyıš ve mürâdifi sezâ murâd olunur ki, anıñ £adedine 

muvâfıš ¼în laf¾ı ve anıñ mürâdifi zamân murâd olunur. Ve anıñ 

£adedine muvâfıš Ma¼mûd ismi murâd olunur.  

 

Çeşm-i dilden noš¹a-i mevhûmu ref£ it ¼â½ılı 

Ġaynı £ayn eyle Øalâ¼î gör mu£ammâya ³arîb 

(Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün) 

 

                                                 
757 Mevcut nüshada yok. bk. H.Mahmud5, 74b 
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¥â½ılı laf¾ı dil šarînesiyle šalb olıcaš Øalâ¼î oldu³u ¾âhirdir. Ve 

³aynı £ayn eyle laf¾ı iki vechile isti£mâl olunur. Vech-i evvel, ³ayndan758 

elif ve elifden müsemmâsı “elif” ¼arfi murâd olunup ve £ayndan 

müsemmâsı “£ayn” ¼arfi murâd olunur ki, ikisiniñ £adedi yetmiş bir759 

olur ki, andan lâm ve müsemmâsı “lâm” ¼arfi £adedine muvâfıš yek ve 

mürâdifi vâ¼id murâd olunur. Ve vech-i ¦ânî, ³arîb laf¾ında isti£mâl 

olunur ki, noš¹asınıñ ref£iyle ³aynı £ayn olup ³arîb ve šalb ile ba£îr ve 

mürâdifi cemel £adedine muvâfıš Celîl murâd olunur. 

Temmet.  

 

  

                                                 
758 ³ayndan:£ayndan. H.Mahmud5, 75a  
759 H.Mahmud5, 75a’de yetmiş bir yerine yüz yetmiş bir yazsa da doğru değildir, £ayn harfinin ebced değeri 
yetmiş olduğu için bir eklendiğinde yetmiş bir olur. 
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SONUÇ 

Tasavvufî şiir, mefhumları ve remizleriyle zaman zaman yalnız erbabına 

malûm olan bir şiir ekolü olmuştur. Tasavvufî öğretileri yaymak ve halkı irşâd etmek 

amacını güden şiirleri bir kenara bıraktığımızda mutasavvıf şâirlerin yalnız bu gâye ile 

yazmadıkları görülmektedir. Ehl-i tarîk olmaları hasebiyle içinde bulundukları hâli ve 

vâkıf oldukları sırları bu remiz ve mefhumlar vasıtasıyla şiirlerinde gizlemişlerdir. 

Bunlar bazen öyle sırları içinde barındırmıştır ki, anlaşılması yine bu yolun yolcusu 

olan mutasavvıflarca şerh edilmesini gerektirmiştir. Salâhî’nin ele aldığı manzumeler 

de herkesçe anlaşılamayacak ve hâle vakıf olmayanlarca şerh edilemeyecek türdendir. 

Bu sebeple denilebilir ki Salâhî manzumelerini rastgele seçmemiş, bunları açıklarken 

de olabildiğince hassas davranmıştır. Ne çok muğlak bir şerh yapmış ne de tasavvufun 

tüm sırlarını açığa çıkarmıştır. Her tabakadan insanın anlayacağı şekilde muhtasar 

açıklamalar yaparak gereğinde “bunun ne olduğu erbabına malumdur, bundan murat 

halkın anladığı değildir” şeklinde sözler sarf ederek her kesimin hakkını teslim 

eylemiştir.  

Şerhlerinde gerektiği kadar açıklama yapıp, gereksiz açıklamalarla sözü 

uzatmaktan kaçınmıştır. Kırktan fazla sûreden aldığı yüz yirmiden fazla ayetle 

şerhlerindeki açıklamaların hemen birçoğunu Kur’ân-ı Kerîm’e dayandırmakta, 

birçoğunu bazen sahih hadislerle, bazen de mevzu rivayetlerle izah etmeye 

çalışmaktadır. Bunun yanı sıra bazen şer’î ilimlere de değinmesi onun İslâmî ilimlere 

vukûfiyetini göstermektedir.  

Şerh ettiği manzumeler içinde kendi mürşidi Cemâleddin Uşşâkî’nin lügaz 

tarzındaki manzumesine yaptığı şerhe, diğer şerhlerden daha çok ehemmiyet vermiş 

gibi görülmektedir. Bunda şeyhini tanımasının yanı sıra vefatından sonra rüyasında 

görmesiyle kendisine o lügaza benzer bir lügaz söylemesinin de tesiri olmalıdır.  

ABDULLAH SELÂHADDİN-İ UŞŞÂKÎ’NİN ŞERH METODU 

Tasavvufî mefhum, remiz ve ıstılahların kullanıldığı birçok manzume ya 

şâirlerin kendileri tarafından yahut da mutasavvıf olan başka şârihlerce beyitin ya da 

manzumenin muhtevasının mübhem ve muğlak oluşunun derecesine göre muhtasar ya 

da mufassal bir şekilde açıklanmıştır. Kuşkusuz şerhde, şerh edilen manzumenin 

muhtevası kadar şârihin metodu da önem arzetmektedir. Salâhî de incelenen 

şerhlerinde bir metot üzeredir ki, tesbit edildiği kadarıyla bu metodları şöyle 

sıralanabilir: 
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1. Genellikle manzumeyi önce bir bütün olarak vermeyen Salâhî manzumenin 

beyitlerini sırasıyla şerh esnasında vermektedir.760 

2. Beyiti zikrettikten sonra, gerekli gördüğü kelimelerin anlamlarını vererek 

açıklamalar yapmıştır: 

“İki šaşın arasında çekdi Åa¹¹-ı istivâ 

£Alleme’l-esmâßyı ta£lîm itdi ol Åa¹dan ƒudâ  

Æaş laf¾ı ek¦er-i isti£mâlde šavs laf¾ıyla teşbîh ve tem¦îl olduġundan 

müşebbehün-bih mevżu£unda müşebbeh îrâdı šabîlinden olur.”761 

“Lu³atda “bem”, bir kimseniñ başına yaÅûd ½arı³ına el ile urmaš ma£nâsına ve 

¹anbûr ve sâßir sazın šalın ve yo³un šılı ki, šaba seslidir.”762 

3. Birden fazla manâya gelen kelimeler ile bir kelime hakkındaki farklı 

açıklamalarda bütün anlamları zikrederek tevcîhini belirtmiştir: 

“... ¥a¹¹-ı istivâdan murâd; istivâ, istišrâr ve ġålip olmaš ma£nâsına istîlâ 

ma£nâsına ve berâber olmaš ve ¹oġrulmaš ve ša½d itmek ve i£tidâl ve istišåmetde 

isti£mâl olunur. Pes imdi ibtidâß-i âferînişden fet¼-i kelâm buyurdušlarına göre šasd ü 

i£tidâl ve istišåmet ma£nâları ta½avvur olunur ki maš½ûd olan Åa¹¹-ı mu£tedil ve 

müstašīmden murâd elifdir ki, elif ile ×ât-ı e¼adiyyete işâret olunur.”763 

“...Tev¼îd ta£rîfinde ašåvîl-i ke¦îrde vâriddir. Lâkin cümlesi mütešåribetü’l-

ma£nâ müttehidetü li-mâ-½adašdır. Ba£²ıları demiş ki; tev¼îd lu³atda bir şeyßi vâhid 

oldu³unu bilmek ve ¼ükm itmekdir. Ve ı½¹ılâ¼-ı ¼ašīšatde ×ât-ı ilâhiyyeyi ifhâmda 

ta½avvur ve e×hân ve evhâmda taÅayyül olunan her şeyden tecrîd ,tmekdir. Ve ba£²ıları 

demiş ki, tev¼îd ta£addî vehm olunan yâÅûd bilinen yâÅûd ¼iss olunan şeyßi vâ¼id 

šılmašdır. YâÅûd vehm olunan yâÅûd bilinen yâÅûd ¼iss olunan müte£addidi va¼detle 

bilmekdir. Bu bilmek ise ½ıfâtda ve ×âtda olur. Ve ba£²ıları demiş ki, tev¼îd lu³atda bir 

şeyßi vâ¼id šılmašdır. Ve £ibâret-i £ulemâda Allåh Te£âlâ’nıñ va¼dâniyyetini i£tišåd 

etmekdir. Ve ½ûfiyye £indinde tev¼îd, Allåh Te£âlâ’nıñ va¼dâniyyetini bilmekdir. Ve 

ba£²ıları demiş a½l-ı tev¼îd i¦bât-ı mâ-lem-yazal ve isšåt-ı mâ-lem-yekündür. Ve 

                                                 
760Yalnızca İsmail Hakkı Bursevi Gazeli ve kendi muammâsının şerhinde manzumenin tamamını şerhten 
önce vermiştir. 
761 Niyâzî-i Mısrî “iki kaşın arasına çekti hatt-ı istivâ” şerhi 
762 İsmail Hakkı Bursevi şerhi 
763 Niyâzî Mısrî iki kaşın arasına çekti hatt-ı istivâ” şerhi 
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ba£²ıları demiş ki, tev¼îd-i ¼adî¦i šadîmden temyîz ve ¼udû¦dan i£râ² ve šıdeme 

išbâldir ki, muva¼¼id ³ayrından fa²la kendi nefsini daÅî müşâhede iştmeye. Zîrâ 

¥ašš’ı tev¼îdi ¼âlinde nefsini müşâhede ider ise kendi vücûdunu mü¦ebbit olur 

muva¼¼id olmaz. Ve bunlara šarîb tev¼idiñ ta£rîfi çošdur ki, mefhûmları min-vech 

birbirlerine šarîbdir.”764 

4. Bazen kelimelerin anlamını tasavvufi kaynaklardan vermektedir: 

Ι½¹ılâ¼ât-ı Øûfiyye’de istišåmet, tevbeniñ £ahdine vefâ ve ¼ükmü üzerine 

¦ebâtdan £ibâretdir 

5. Hemen bütün şerhlerinde manayı açıklamak ve iddiasını kuvvetlendirmek 

niyetiyle ayetlerden örnekler vermektedir. 

6. Gerektiğinde konuyla uygun hadisleri zikretmiştir. 

7. Yeri geldikçe kendisine yahut başkasına ait beyitlerle şerhi 

zenginleştirmiştir. 

8. Tasavvuf büyüklerinin eserlerine atıfta bulunmuş ve onlardan alıntılar 

yapmıştır: 

“¥a²ret-i Bâyezîd šuddise sırruhu’r-reşîd buyurmuşlar ki, ma¹lûbum olan 

Cenâb-ı ¥ašš’a irem deyu otuz sene envâ£-ı mücâhede ve riyâ²et ile ¹aleb šapusun 

bekledim. Ba£dehû perde-i hestî mürtefi£ oldušda gördüm ki, verâ-yı perdeden yine 

Bâyezîd ¾âhir olup Bâyezîd’e tecellî eyledi. Na¾ar-ı im£ân ile tedšīš eyledim, gördüm 

ki, ma£nâ-yı Bâyezîd’den rû-nümâ olan ½ıfât-ı Rabb-i ¥amîd imiş.”765 

“Ve ¥a²ret-i Mevlânâ šaddesena’llåhu bi-sırrihi’l-a£lâ ¼a²retleri Me¦nevî’de 

buyurur ki: 

 نور حق بر نور حس راآب شود

 انكه جان سوي حق راغب شود

 

دا اندرسم راه چهراآب اسب بي   

 766”شاه بايد تا بداند شاه راه

 

                                                 
764 Niyâzî Mısrî iki kaşın arasına çekti hatt-ı istivâ” şerhi 
765 Cemâleddin Uşşakî şerhi 
766 Âşık Ömer şerhi 
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9. Şerhi yazmasının özel bir nedeni olduğunda bunu belirtmiştir:  

¼ašīr Øalâ¼î derd-mende iÅvân-ı ½afâdan bir £azîz gelip ricâ ¹arîši ile ¥a²ret-i 

Eşref-zâde mer¼ûmuñ “tecellî şevš-i dîdârıñ beni mest eyledi ¼ayrân” ša½îdesi na½ara 

yen½uru bâbına muvâfıš olmayıp i£râb ve binâ šåidesine ³ayr-ı mu¹âbıš olma³la ¼âlâ 

ba£²ı iÅvân Åayli mütevehhim olup şer£-i şerîfe muÅâlifdir deyu çoš güft ü gû 

eylemişlerdir. Bu ša½îdeniñ şer£a ta¹bîš vechi üzerine Eşref-zâde mer¼ûmuñ kelâmınıñ 

teßvîlin ricâ ederim dedikde her ne šadar râh-ı ta£allüle ×âhib oldum ise çâre olmadı. 

Bu vechile il¼â¼ ve išdâm edip َوَأمَّا السَّاِئَل َفَلا َتْنَهْر mefhûmunca hezâr dil-nüvâzlıš edip 

¥a²ret-i £azîziñ kelimât-ı dehşet-âmiziñ şer£a ta¹bîšde keşf-i râz lazım gelmez. Belki 

ecr-i cezîl lâzım gelir dedikde ¥a²ret-i £azîziñ £anšå-yı hüviyyet mey-Åânesinde aşšla 

mest u lâ-ya£šıl oldušları ¼âlde etdikleri na³amâtı ve bu vechile olan ev²â£ ve ¼âlâtı 

£ušalâya tefhîm etdirmek müşkildir. Lâkin ehl-i in½âfa göre âsândır.767 

10. Parçadan bütüne doğru açıklama yapan Salâhî, önce kelime anlamlarını 

verip sonra beytin genel anlamı üzerinde durarak açıklama yapmaktadır: 

11. Beyitleri ayrı ayrı şerh etmekte ancak zaman zaman birbirine bağlayarak 

anlam bütünlüğü sağlamaktadır: 

“Pes bu sırrı bilmeğe £ârif gerekdir ey £Ömer 

Biri ×ât-ı Mu½¹afâdır biri ¥ayy-ı ¬ü’l-celâl 

Bu beyit, ebyât-ı sâlifeyi müfessirdir ki, Åu½û½an ma¾har-ı cemâl-i tâm olan 

faÅr-i kâinât £aleyhî efŠalu’½-½alâvâr Efendimiz ¥a²retleridir. Ve £umûmen ¬ü’l-celâli 

ve’l-ikrâm olan Cenâb-ı ƒudâ-vend-i bî-vezîr celle şânehû £ani’ş-şebîh ve’n-na¾îr 

¥a²retleridir.”768 

“Pes imdi, “×ât-ı £ilme Mu½¹afâ esmâya Âdem’dir emîn” beyti, beyt-i sâbıšıñ 

tefsîr ve tetemmesi gibidir. Ya£nî ¼ašīšat-i Mu¼ammediyyeden £ibâret olan Åa¹¹-ı 

istivâdan Âdem’e esmâyı ta£lîm etdiğini bu beyit müfessirdir.”769 

12. Soru cevap yöntemini kullanarak okuyucunun dikkatini celb etmektedir: 

“Bunda sußâl vârid olur ki šalb-i Âdem ma¾har-ı ¼ašīšat-i Mu¼ammediyye 

olduġu cihetden £arşu’llåh olup ve külliyât ve cüzßiyyâtıñ bi’l-vâsı¹a müfî²i olmaš 

                                                 
767 Eşrefzade şerhi 
768 Âşık Ömer şerhi 
769 Niyazi Mısri “iki kaşın arasında” şerhi 
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ištiżâ ider. ¥âlbuki £arş u kürsî vesâßir eflâk ve £âlem-i £anâ½ır ve emlâkiñ vücûdu 

Âdem’iñ vücûdundan mušaddemdir. Pes anlara ifâża ne vechile ta½avvur olunur cevâb 

virilür ki...”770 

“Bunda daÅî bir i£tirâ² vâki£ olursa ki kelâm-ı ehl-i ¼ašīšati kelâm-ı ehl-i 

¼ikmetle şer¼ eylemek mušte²a-yı ¼ašīšat midir? ¥âlbuki ¼ukemânıñ kelâmından 

ša¹£-ı na¾ar mütekellimîniñ kelâmına daÅî erbâb-ı ¼ašīšat ba£²ı mesßele ¼ašīšatinde 

muÅalefet ider. Cevâb virülür ki mütekellimîniñ kelâmı delâßil-i £ašliyye ve 

našliyyeye teşebbü¦ ve e¦erden müße¦¦ire na¾ar ve istidlâl ile tev¼îd-i â¦ârda tev¼îd-i 

e¼adî-i laf¾îyi £ilme’l-yašīn ile i¦bât içün šīl u šåldir ki ³åyeti £ašåyid-i ehl-i sünneti 

£ašåyid-i ehl-i bid£at ve Šalâletden temyîz ve mu¼âfa¾adır.”771 

13. Bazı hususları izah edebilmek için herkesçe bilinen şeylere benzetme 

yoluyla muradını beyan etmiştir: 

“¥a²ret-i £Azîz bu beyitle bunu remz ider ki, £a½ırlarında šu¹bu’l-irşâd 

olmuşlar šu¹bu’l-efrâd oldušları gibi šu¹bu’l-irşâd daÅi olmuşlar. Zîrâ šu¹bu’l-efrâd lâ-

teşbîh defter-dâra beñzer. Ve šu¹bu’l-irşâd ½â¼ib-i mühre beñzer. ervâ¼-ı sâlikîni râh-ı 

vu½lata delâlet ider.”772 

14. Bazen beyitte vezin zaruretiyle kullanılan kelimeler hakkında yorum 

yapmıştır: 

“Çâr-ı ¹abî£atden murâd £anâ½ır-ı erba£adır. ªabâyi£-i £anâ½ırın rû¼u 

menzilesinde oldu³undan ve £adem-i müsâ£ade-i vezinden ötürü çâr-ı £anâ½ır yerine 

çâr-ı ¹ab£ getürmüşler.”773  

15. Bazı mefhumların anlamını bir yere kadar açıklayıp, “manâsı ehline 

malumdur” gibi ifadeler kullanmıştır: 

“Sînemiñ bâ³ında bitmiş bir a³acda iki dal 

Biri elma biri ¼urmâ biri sükker biri bal 

Bu beyitde sîneden murâd šalbdir ki, ×ikr-i ma¼al irâde-i ¼âl šabîlindendir. 

Zîrâ sîne šalbde ma¾har-ı la¼m-ı ½anevberîniñ ¾arfıdır. Ve “šalbde biten a³ac”dan 

                                                 
770 Niyazi Mısri “iki kaşın arasında” şerhi 
771 Niyazi mısri “iki kaşın arasında” şerhi 
772 Eşrefzade şerhi 
773 İsmail Hakkı Bursevi şerhi 
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murâd veled-i šalbdir ki, £ilm-i ledünnîden kinâyetdir. Ve “iki dal” £ilm-i ledünnîden 

tevellüd eyleyen ½ıfât-ı cemâl ve celâlden £ibâretdir ki, elma ve ¼ûrmâ ve sükker ve bal 

mušte²â-yı cemâl ve celâlden mü¦mire olan şerî£at ve ¹arîšat ve ma£rifet ve ¼ašīšate 

işâretdir. Elma ¹arîšata ve ¼ûrma şerî£ata ve sükker ¼ašīšate ve bal ma£rifete işâretdir. 

Zîrâ ¼ûrma şerî£at £ilminiñ ¦emeresidir ki, šışrı ten ³ıdâsıdır. A¼kâm-ı şer£iyye £ilm-i 

¾âhire menû¹ oldu³u gibi. Ve elma ¹arîšat £ilminiñ ¦emeresidir ki, šışrından mâ-£adâsı 

belki šışrı daÅî eğerçi nefs-i zâkiyye ³ıdâsıdır. Lâkin derûnunda riyâ çekirdeği 

mu²merdir. Tezkiye-i nefs a£mâl-i ½âli¼aya mütevaššıf oldu³u gibi. Ve bal, ma£rifet 

£ilminiñ ¦emeresidir. £Ašl-ı ma£âd ³ıdâsıdır. Eğerçi anıñ ša¹£â atılacaš bir nesnesi 

yošdur. Lâkin henüz ta£ayyününden eşeri bâšīdir. Ta½fiye-i šalb mı½šale-i ×ikr ü 

tilâvete mu¼tâc oldu³u gibi. Ve sükker ¼ašīšat £ilminiñ ¦emeresidir ki, rû¼-ı šudsîdir. 

Æat£â atılacak bir nesnesi olmadı³ından ³ayrı suya ilšå eyleseñ eriyerek ma¼v-ı vücûd 

edip ta£ayyününden e¦eri šalmayıp tebdîl-i ½ıfât eyler. Æalbden nefy-i mâ-siva’llåh 

iÅlâ½ ile ¼â½ıl oldu³u gibi. Ve veled-i šalb şecereye teşbîh Cenâb-ı Bârî’niñ  َأَلْم َتَر َآْيَف

ُآلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربَِّهاُتْؤِتي ُأُآَلَها  َضَرَب اللَُّه َمَثًلا َآِلَمًة َطيَِّبًة َآَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السََّماِء   kelâm-ı 

mu£ciz-nizâmından ma£nâ išti²âsıdır. Bu ma£nâ erbâb-ı ¼ašīšatiñ şecere-i ¹ayyibeden 

murâd-ı şaršiyye-i vücûbiyye ve ³arbiyye-i imkâniyye  beyninde mutavassı¹ olup 

müdebbir-i heykel-i cism-i küllî olan insân-ı kâmildir šavillerini münâfî değildir. Zîrâ 

½â¼ib olmayan insân-ı kâmil olmaš muta½avver değildir. Ve bunda šalbden murâd olan 

ne idüğü erbâbına ma£lûmdur, Åalšıñ añladı³ı gibi değildir.” 

16. Şerhi anlaşılır kılmak için zaman zaman kıssalara yer vermektedir: 

“£Aceb ¼ayrân u mestim ki bilişden bilmezem yârı  

Gözüm her šande kim bašsa görünen ½ûret-i Ra¼mân 

Mı½ır Åâtûnları ¥a²ret-i Yûsuf £aleyhi’½-½alâtu ve’s-selâmı müşâhede 

ma¼allinde ¼ayrân olup yedlerini şašš edip ve acısıñ daÅî duymadılar. ¥a²ret-i 

Râbi£a’ya sußâl olundu ki; “Allåh’ı sever misin?” “Ne£am” deyu cevap verdi. “Allåh 

düşmenine £adâvet eder misin?” dediler. Cevap verdi ki: “Etmem.” “Ya niçün 

etmezsiñ?” didiklerinde buyurdular ki, “Allåh mu¼abbetiyle göñlüm mâl-a-mâl 
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olmuşdur. Bir kimseniñ mu¼abbet ve £adâvetine yer šalmamışdır” deyu cevâp 

verdiler.”774 

17. Beyitlerde geçen edebî sanatları açıklamıştır. Metnin daha iyi anlaşılması 

için bu edebî sanatları zikretmekte fayda vardır. 

 

Tüm bu hususiyetler okuyucuya şiir şerhi nasıl olmalıdır sorusunun cevabını da 

vermektedir. Salâhî’nin şerhlerinden hareketle denilebilir ki, bir metni şerh edebilmek 

için öncelikle kişinin konuya vakıf olması gerekmektedir. Ondan sonra süslü 

kelimelerden kaçınmak suretiyle herkesin anlayacağı bir dil kullanmalıdır. Verilmek 

istenen mesaj en kısa yoldan okuyucuya ulaştırılmalı, bunun için de sözü fazla 

uzatmadan az ve öz bir şekilde izah yapılmalıdır. Gerektiğinde düşüncelerini destekler 

mahiyette âyet-i kerîmeler ve hadisler yahut şerh edilen metnin muhtevasına göre 

alanında otorite sayılan şahsiyetlerin sözleri kullanılmalıdır.  

Kanımızca yi bir şârih her şeyden önce metni anlayan ve bunu en açık şekilde 

başkalarına da anlatabilendir. Bu düşünceden hareketle diyebiliriz ki, Abdullah 

Selâhaddin-i Uşşâki şerh konusunda oldukça başarılı bir şahsiyettir. Tasavvufî şiir 

şerhleri alanında önemli bir yeri vardır. Ancak günümüzde Salâhî’nin şârihliğinin 

derecesini anlayabilmek için şerhlerini şerhe ve belki tahlile tabi tutmak 

gerekmektedir. 

                                                 
774 Eşrefzade şerhi 
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