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Bedriye Gülay AÇAR 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe Divanı ve İncelenmesi 

 

ÖZ 

XVIII. yüzyılın tanınmış şarihlerinden ve sufilerinden biri olan Salâhaddîn-i 

Uşşâkî aynı zamanda iki divan sahibi bir şairdir. Sufi kimliğinin tesiriyle, 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirinde tasavvuf ön plandadır Velut bir nasir ve güçlü bir 

şair olan Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinin en belirgin özelliği Hz. Muhammed’e 

duyduğu derin ve samimi sevgi neticesinde şiirlerinin pek çoğunun naat olmasıdır.  

Bununla beraber İbnü’l-Arabî’ye ve onun düşüncesine olan bağlılığı da şiirlerinin 

göze çarpan bir başka özelliğidir. Bu çalışmada onun hayatı ve edebi şahsiyeti 

hakkında bilgi verilmiş, divanı önce şekil bakımından ardından da dini ve tasavvufi 

muhteva bakımından incelenmiş ve divanın tenkitli ve transkripsiyonlu metni ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada, Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe divanının edebiyat tarihimizdeki 

yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Bedriye Gülay AÇAR 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’s Turkish Diwan and Its Textual Analysis 

 

ABSTRACT 

Salâhaddîn-i Uşşâkî who is one of the wellknown commentators and sufis of 

XVIII. century is also a poet and productor of two diwans.  Sufism is in the 

foreground with influence of his sufi character in his poem. The most distinctive 

aspect of poems of Salâhaddîn-i Uşşâkî who is a productive writer and vigorous poet 

is deep and sincere affection that he feels for the Prophet Mohammad, so many of his 

poems are prising the Prophet Mohammad. 

Besides, his allegiance to İbnü'l-Arabî and his idea is another notable feature 

of his poems. In this work, information about the poet's life and his literary character 

is given. His diwan is surveyed firstly in the way of form. Then it is examined in 

terms of religious and mystical content. Finally criticized and transcripted text of 

diwan is tried to be presented. 

Aim of this work is to state the place of the Turkish diwan of Salâhaddîn-i 

Uşşâkî in our literature history. 
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ÖNSÖZ 

 XVIII. yüzyılın en velut müelliflerinden ve şarihlerinden biri olan 

Salâhaddîn-i Uşşâkî, Halvetîliğe bağlı Uşşâkîliğin Salâhiyye kolunun da kurucusu 

olması bakımından tarikatlar tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Arapça ve 

Farsçaya, bu dillerde şiir söyleyebilecek kadar hâkim olan Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 

eğitim ve öğretim hayatıyla ilgili yeterli bilgimiz bulunmasa da, eserlerine 

bakıldığında, onun İslami ilimlerde, tasavvufta, nesirde ve şiirde gayet donanımlı ve 

yetkin bir Osmanlı entelektüeli olduğunu görmek mümkündür. Şiirlerinde tasavvufu 

daima ön planda tutan şairin şiirlerinin en belirgin özelliği, onların büyük bir 

kısmının nazım türünün naat olmasıdır. Bu husus, şairin, Hz. Muhammed’e karşı 

duyduğu samimi sevginin şiirlerine aksedişi olarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinde, İbnü’l-Arabî’nin ve onun düşüncelerinin tesirini 

de izlemek mümkündür. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin iki adet divanı bulunmaktadır. Bu tezde onun Türkçe 

divanı ele alınmıştır. Dört bölümden oluşan tezin ilk kısmında şairin hayatı, eserleri 

ve edebi kişiliği incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle bu bölümde Prof.Dr. Mehmet 

Akkuş tarafından Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin hayatı ve eserleri hakkında yapılan 

doktora tezi, bizim faydalandığımız başlıca kaynak olmuştur.  

 Tezin ikinci kısmında şairin Tükçe divanı şekil bakımından ele alınmıştır. Bu 

bölümde nazım şekilleri, şairin kullandığı vezinler, şiirlerinin kafiyeleri, metin 

kurulurken izlenen yol ve metnin imla hususiyetleri hakkında bilgi verilmiştir. 

 Tezin üçüncü kısmında divandaki dini ve tasavvufi unsurlar hakkında kısaca 

bilgi verilmeye çalışılmış, bu unsurların geçtiği şiirlerin şiir ve beyit numaraları 

parantez içinde gösterilmiştir.  
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 Tezin dördüncü kısmı divanın edisyon kritikli metninden oluşmaktadır. Bu 

bölümde divandaki şiirler klasik divan tertibine göre düzenlenmiş, beş nüshası olan 

divanın edisyon kritiğe dahil edilen üç nüshasının farklılıkları, ayetler ve hadisler, 

Arapça ve Farsça ibarelerin, beyitlerin tercümeleri dipnotlarda gösterilmiş; metin 

tamirine ihtiyaç duyulan beyitler veya mısralar elden geldiği kadarıyla tamir 

edilmeye çalışılmıştır. Prof.Dr. Mehmet Akkuş’un müstakil bir eser olarak addettiği 

Esâmî-i Hulefâ ve Etvâr-ı Sebèa adlı eserler de divana dahil edilmiştir. 

 Bu çalışmada büyük emeği olan, beni her zaman destekleyen ve bana yol 

gösteren saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Yard.Doç.Dr. Cemal AKSU’ya, lisans 

ve yüksek lisans döneminde kendisinden pek çok şey öğrendiğim hocam Prof.Dr. 

Kemal YAVUZ’a, metni okumamda, tamir etmemde ve bu hale getirmemde çok 

büyük bir pay sahibi olan hocam Yard.Doç.Dr. Ozan YILMAZ’a, B ve Y nüshalarını 

bana veren ve doktora teziyle tezime büyük bir katkıda bulunmuş olan Prof.Dr. 

Mehmet AKKUŞ’a, benden yardımlarını esirgemeyen Arş.Gör. Kadir TURGUT, 

Arş.Gör. Esra EGÜZ ve Arş.Gör. Kadir YILDIRIM’a, çalışmalarım sırasında 

yanımda olan dostlarım Arş.Gör. Uğur UZUNKAYA, Arş.Gör. Hilal ERDOĞAN, 

Arş.Gör Neşe DEMİRDELER ve Arş.Gör. Elmas FERİK’e, hayatımı anlamlandıran 

anneme, babama ve kardeşime teşekkür etmeyi bir borç bilirim.  
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GİRİŞ 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî XVIII. yüzyılda yaşamış ve eserlerini aynı yüzyılda 

vermiş sufi bir şair, nasir ve şarihtir. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin yaşadığı bu yüzyılda 

Osmanlı Devleti’ndeki siyasi çöküntü bir önceki asıra göre daha da artmış, bununla 

birlikte siyasi çöküntüye paralel olarak çeşitli kurumlar da yozlaşmaya yüz 

tutmuştur. Bu yüzyılda siyasi, iktisadi ve içtimai hayatta ortaya çıkan ve devleti 

derinden sarsan gerilemeye rağmen kültür ve edebiyat hayatı olgunluk devrini 

yaşamayı sürdürmüştür.1 Klasik siyaset geleneğinin çözülmeye başladığı ve Osmanlı 

Devleti’nin Batı’nın üstünlüğünü fark ettiği bu yüzyılda, devletin temel kurumlarında 

ıslahat fikirlerinin ortaya konulduğu görülmektedir.2 

 Karlofça Anlaşması’yla sarsılan Osmanlı Devleti, bu yüzyılda, Pasarofça 

Anlaşması ile durulan bir atmosferde Batı’yı tanımaya yönelmiştir.3 Batı’ya 

gönderilen elçilerle Avrupa kültürüne farklı açılardan bakmaya başlayan Osmanlı 

Devleti, özellikle kültür ve sanata yeni bir soluk getiren Lale Devri’ni bu yüzyılda 

yaşamıştır.  

 Şair sayısı bakımından ciddi bir artış görülmesine rağmen, estetik kıymeti 

haiz şiirler vücuda getirebilcek kalitede şairin oldukça az olduğu bu yüzyılda 

edebiyatta izi sürülebilen en önemli iki özellik devletin düştüğü durumdan dolayı 

hissedilen içtimai huzursuzluk neticesinde hikemi tarzın devam etmesi ve devletin 

yenilik arayışlarına paralel bir şekilde giden, şiirde yenilik arayışları ile mahallileşme 

çabasıdır.  

                                                 
1 Ahmet Atilla Şentürk-Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergah 

Yayınları, 2006, s.424. 
2A.e., s.419. 
3A.e., s.420. 
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 Bu yüzyılda devletin, pek çoğu sanata ve sanatçıya değer veren, hatta kendisi 

de sanatkâr olan padişahlar ve devlet adamları tarafından yönetilmesi, şairleri maddi 

ve manevi açıdan büyük ölçüde desteklemiş ve şairlerin eser verebilmelerine ciddi 

bir fayda sağlamıştır. Necîb ve Ahmed mahlasıyla şiirler söyleyen III. Ahmed, 

Sebkatî mahlasıyla şiirler söyleyen I.Mahmut, Cihângîr mahlasıyla şiirler söyleyen 

III. Mustafa, İlhâmî mahlasıyla şiirler söyleyen III. Selim ve Klasik Türk şiirinde 

Nâbî’nin açtığı hikemi tarz yolunda şiirler söyleyen Koca Râgıb Paşa şairlerin 

yetişmelerinde büyük pay sahibi olmuşlardır.4 

 Bu asır şiirlerinin daha çok bir nazire edebiyatı vasfını taşıdıkları 

görülmektedir. Klasik Türk şiirinde şairin kendisini yetiştirmesi hususunda bir 

mektep vazifesi gören ve şairlerin birbirlerine meydan okudukları çetrefilli bir vadi 

olan nazirenin bu yüzyılda beceriksiz kişilerce zaman geçirme ve eğlence aracı 

olarak addedilmesi, nazireciliğin taklit seviyesini düşürüldüğü hususunda endişe 

yaratmış ve eleştirilmiştir.5 

 İçtimai huzursuzluğun devamı yüzünden, Nâbî’nin açtığı yolda hikemi tarzda 

şiir söyleyen Koca Râgıb Paşa ve Fıtnat Hanım mahalli tarzı güçlü bir senteze 

ulaştıran ve Klasik Türk şiirine yeni bir renk getiren Nedîm, Sebk-i Hindî’nin en 

güçlü temsilcilerinden biri olmakla beraber Klasik Türk şiirinin en büyük 

şairlerinden biri olarak da addedilen Şeyh Gâlib bu yüzyılda şiirler söyleyen önemli 

şairlerdendir.6 Şiirlerinde dinî ve tasavvufi söylemleri ön planda tutan, Mesnevî-i 

Şerîf tercümesiyle meşhur Nahîfî ve Mevlevî dedesi olan Sâkıb Dede de bu yüzyıl 

şairlerindendir. 

 Döneminin en önemli devlet adamlarından biri olan Koca Râgıb Paşa, Nabî 

ekolünde söylediği didaktik ve hikemi mahiyetli şiirleriyle kendine has üslup 

                                                 
4Osman Horata, “Son Klasik Dönem (1700-1800): Şiir”, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, TC Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007,c. II, s.452. 
5A.e., s.455. 
6Daha fazla bilgi için bkz. Şentürk-Kartal, a.e., s.426-427-428. 
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oluşturmuş bir şairdir.7 O, şiirlerinde her olaya ve her hakikate hikmet gözüyle 

bakmış, bu bakış açısını, sanatına yapmacıklıktan uzak ve güçlü bir dille aksettirmeyi 

başarmıştır. Şiirlerinde atasözlerini ve deyimlerini bolca kullanması, anlatımının 

güçlenmesinde büyük pay sahibi olmuştur.8  

 Klasik Türk edebiyatında şiir söyleyen kadın şairler arasında usta addedilen 

Fıtnat Hanım da Nâbî’nin yolunda hikemi tarzda şiirler söylemiştir.9 Söylediği 

âşıkane ve hikemî şiirlerde kadın kimliğinden kaynaklanan çeşitli hassasiyetleri 

gizlemeyi başarması ve erkeklerin kolaylıkla katılabileceği şiir meclislerinden uzak 

olmasına rağmen gelenek çizgisinden sapmadan, oldukça başarılı şiirler 

söyleyebilmesi dikkat çekicidir. Şiirleri akıcıdır ve dil kusurlarından uzaktır.10 

 XVIII. yüzyıla damgasını vuran iki şairden ilki olan Nedîm’in asıl adı 

Ahmed’dir. Abartılı bir sanat kaygısı gütmeden, akıcı bir üslupla söylediği şiirleriyle 

Klasik Türk edebiyatında çığır açan Nedîm mahalli unsurları şiirine yedirmeyi 

başarmış, kalıplaşan sevgilini tipini aşarak ortaya bambaşka bir sevgili tasviri 

çıkarmış, şarkı türünün üstadı olarak kabul görmüş bir şairdir. İsmi Lale Devri’yle 

özdeşleşen Nedîm, şiirlerinde XVIII. yüzyıl İstanbulunun tablolarını başarıyla 

sergileyebilen bir şairdir. Klasik Türk şiirine yepyeni bir soluk getiren şairin gayet 

zarif ve akıcı bir üslupla kaleme aldığı şiirlerinde, Osmanlı insanının değişen dünya 

bakışının değişim seyrini takip etmek mümkündür.  

 Özellikle divanı ve Hüsn ü Aşk isimli mesnevisiyle Klasik Türk edebiyatı 

içinde müstesna bir yere sahip olan Şeyh Gâlib aynı zamanda bir Mevlevî şeyhidir. 

Kendisinden önce yetişmiş büyük şairlerin özelliklerini şiirlerinde toplayan, ana 

kaynağı Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîf’i olan, Sebk-i Hindî vadisinde manaca zengin, 

renkli, girift şiirler söyleyen Şeyh Gâlib, Klasik Türk şiirinin son büyük temsilcisi 

                                                 
7A.e., s.441. 
8A.e., s.441. 
9A.e., s.447. 
10a.e., s.447. 
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olarak kabul edilmektedir.11 Şiirlerinde şeyhi olduğu tarikatın ve tasavvufun izleri 

bulunmasına rağmen, bunlar hiçbir zaman Gâlib’in şiirlerindeki estetiğin önüne 

geçmemiştir. Bu sebeple kendisi, aynı zamanda tarikat şeyhi olan şairler arasında da 

müstesna bir yere sahiptir. 

 Asıl şöhretini Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîf’ini Tükçeye aynı vezinde ve 

manzum olarak yaptığı tercümesiyle yakalayan Nahîfî, Türk edebiyatına ölümsüz bir 

eser kazandırmıştır. Tercümesini, bir eseri bir dilden diğerine aktarma neticesinde 

eserin orijinal dilindeki halinin estetik kıymetinin zedelenmesi tehlikesinden masun 

bir şekilde vücuda getirebilmeyi başaran Nahîfî, hem şairlik hem de mütercimlik 

yönüyle büyük bir edebî şahsiyettir. 

 Mevlevîliği bilinçli bir şekilde seçen Sâkıb Dede, tarikatına ve tarikatının 

büyüklerine samimiyetle bağlı bir şahsiyettir. Şiirlerinin ve şahsiyetinin, Klasik Türk 

şiirinin en kudretli şairlerinden biri olan Şeyh Gâlib’e tesir etmesi, onun, 

Mevlevîliğin yanı sıra, edebiyat tarihimiz içinde de önemli bir yere sahip olduğunu 

göstermektedir. Hacimli bir divanı ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyyan adlı bir tezkiresi 

bulunan Sâkıb Dede, daima, Mevlevî şairler deyince akla gelen ilk isimlerden bir 

tanesi olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nde büyük değişimlerin yaşandığı bu yüzyılda, nesirde, 

geçen yüzyıldaki sanatlı ve külfetli üslubunun yerini çok daha sade ve açık bir üslup 

almaya başlamıştır. Veysî’nin ve Nergisî’nin çizgisinde ilerleyerek sanatlı ve girift 

bir söyleyişle eser vücuda getirenler olmakla beraber, telif edilen eserler genellikle 

sade bir dille kaleme alınmıştır. Bu asırda da karşımıza tezkireler çıkmaktadır. 

Mustafa Mucîb tarafından kaleme alınan Tezkire-i Mucîb,  Safâyî tarafından yazılan 

Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâidi’l Eşâr, Sâlim tarafından telif edilen Tezkire-i Şuarâ, 

Bursalı Belîg tarafından yazılan Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyli Zübdeti’l-Eşâr, Silâhdâr-

zâde Mehmed Emîn tarafından telif edilen Tezkire-i Şuarâ, Râmiz tarafından 

                                                 
11a.e., s.448. 
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tamamlanan ve Sâlim’in Tezkiretü’ş-Şuarâ’sına zeyil olan Âdâb-ı Zurefâ, Mustafa 

Safvet Efendi tarafından kaleme alınan Safvet tezkiresi, Esrar Dede tarafından 

kaleme alınan Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, Sâkıb Dede’nin Mevlevîler arasında 

şöhret bulmasını sağlayan asıl eseri Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyyân bu yüzyılda 

yazılmış tezkirelerdir.12  

Bu yüzyılda da Taşköprülüzâde İsâmeddîn Ahmed’in Şakâiku’n-Nu’mâniyye 

adlı eserine zeyiller kaleme alınmıştır. Bunlardan biri Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim 

Hasib’e aittir. İkinci zeyil ise Şeyhî tarafından kaleme alınan Vakâyiü’l-Fuzalâ’dır. 

Şeyhî, Uşşâkîzâde’nin eserini zayıf ve yetersiz gördüğü için eserine Atâî’nin 

bıraktığı yerden başlamıştır. Eserde IV. Murad, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. 

Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa, III. Ahmed dönemlerinde yaşamış âlimler, şeyhler 

ve şairlerin biyografileri ile alakalı bilgiler bulunmaktadır. IV. Mehmed’den itibaren 

sadrazamların da biyografileri eklenmeye başlanmıştır.13   

 Bu yüzyılda vefeyât-nâmeler de kaleme alınmıştır. Meşhur kimselerin ölüm 

tarihlerini veren ve bazen kişinin nasb, nakil, azil ve tedib tarihlerini de bu bilgiye 

ekleyen eserlere vefeyatname denilmektedir. Bu türdeki eserlerin ilk örneği 1677 

yılında Alaybeyizâde Mehmed Emin tarafından telif edilen Vefeyât-ı pür-İber li-

Uli’l-Elbâbı men Ihteber’dir.14 Bu yüzyılın en önemli vefeyatnamesi Bursalı İsmail 

Belîg’in Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdire-dân adlı eseridir. 

Eser Bursa’nın kültür tarihi ile alakalı önemli bilgiler ihtiva etmesi bakımından da 

oldukça önemlidir.15 

 XVIII. yüzyıl nesir örnekleri arasında tarihler de önemli bir yerde 

bulunmaktadır. Bu yüzyılın önemli tarihleri arasında Marafzâde Mustafa Şefik’in 

                                                 
12Daha fazla bilgi için bkz. A.e., s. 461, 462, 463. 
13A.e., s. 464. 
14A.e., s. 465. 
15A.e.  
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Şefîk-nâme’si, Râşid’in Târîh-i Râşid’i, Küçük Çelebizâde İsmail Asım’ın Asım 

Târîhi adlı eserleri zikredilebilir.16  

 Bu yüzyılın nesir örnekleri arasında yer alan Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in 

Fransa Sefâretnâmesi adlı eseri Osmanlı Devleti’nin ve onun emrindeki resmi bir 

görevlinin Batı ile savaş dışındaki ilişkilerinin bir örneği olması bakımından oldukça 

mühimdir. 1720 yılında Fransa ile ilişkileri ilerletmek üzere Paris’e gönderilen 

Yirmisekiz Çelebi Mehmed, gezip gördüğü yerleri ve Fransa kültürüne ait hususları 

orijinal bir üslupla kaleme almıştır.17 III. Ahmed’e ve Nevşehirli Damat İbrahim 

Paşa’ya sunulan eser dil ve üslup bakımından yalın, açık, yapmacıklıktan uzak ve 

realisttir. Onun gözlemlerinin ve sefaretnamesinin, Lale Devri’ndeki toplumsal 

hayata büyük tesiri olmuştur.  

 XVIII. yüzyılda yetişen ve eserlerinin sayısı elliyi geçen büyük âlim, 

mutasavvıf ve şair İbrahim Hakkı Erzurumî, Marifetnâme adlı büyük eseri ile 

tanınmaktadır. Marifetname çeşitli tasavvufî ve bilimsel bilgileri ihtiva etmekle zaten 

başlı başına büyük bir önem taşımakla beraber, bir zamanlarki dünya görüşümüzü de 

yansıtmasıyla sosyo-kültürel açıdan da bir ayna fonksiyonuna sahiptir.  

Yine bu yüzyılda şerhlerin nesir alanında mühim bir yeri vardır. Şeyh 

Gâlib’in Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’si, Hoca Neş’et’in Terceme-i Şerh-i Dü Beyt-i 

Mollâ Câmî isimli eseri, İsmail Hakkî-i Bursevî’nin Rûhu’l-Mesnevî’si ve Ferâhu’r-

Rûh’u bu yüzyıl şerhlerine örnektir.18 

  Bu çalışmada XVIII. yüzyıl şairlerinden ve nasirlerinden biri olan 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe divanı ele alınacak ve dinî-tasavvufî muhteva 

bakımından incelenecektir.

                                                 
16A.e., s.468. 
17A.e., s.471. 
18A.e., s.476. 
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1. SALÂHADDÎN-İ UŞŞÂKÎ’NİN HAYATI, KİŞİLİĞİ, ESERLERİ 

VE DİVANI 

1.1. HAYATI VE KİŞİLİĞİ 

1.1.1. Hayatı 

Türk edebiyatının velut müelliflerinden, meşhur şarihlerinden biri olan, 

Halvetiliğe bağlı Uşşâkiîliğin Salâhiyye kolunun kurucusu Abdullah Salâhaddîn-i 

Uşşâkî’nin hayatı ve eserleri üzerine başlı başına yapılmış bir doktora tezi olması, 

şairin hayatı hakkında bilgi sahibi olmamızı kolaylaştırmaktadır.1 Kaynaklarda ihtilaf 

bulunmasına rağmen Salâhaddîn-i Uşşâkî zannedildiği gibi Balıkesir’de2 değil, şu 

anda Yunanistan sınırları dahilinde bulunan ve Gölükesriye adı ile de bilinen 

Kesriye’de3 dünyaya gelmiştir.  Mehmet Akkuş, bu isabetli görüşü, Salâhaddîn-i 

Uşşâkî ile bizzat görüşen Sadullah Enverî’nin Târîh-i Enverî adlı eserinde verdiği, 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Gölükesriye’de doğduğu bilgisine dayanarak 

benimsemiştir.4 Yine kaynaklarda Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin doğum tarihiyle ilgili 

ihtilaflar bulunmaktadır. Bazı kaynaklar farklı bilgiler ihtiva etse de, Mehmet 

Akkuş’un yine Sadullah Enverî’nin eserine dayanarak Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 

1117/1705 tarihinde doğduğunu kabul etmesi doğru bir tercih olarak gözükmektedir.5  

                                                 
1 Mehmet Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, Ankara, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, 1998. 
2Davud Fatin Efendi, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eşâr, İstanbul, İstihkam Alayları Litoğrafya Destgahı, 

1271, s.244. / Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-Alâm, İstanbul, Mihran Matbaası, 1311, c.IV, s.2965. / 

Brusalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1333, c.I, s.104. 
3Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1311, c.III, s. 387. / Osmanzade 

Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, haz. Prof.Dr. Mehmet Akkuş-Prof.Dr. Ali Yılmaz, İstanbul, 

Kitabevi, 2006, c.IV, s.430. / Akkuş, a.g.e., s.14.  
4Sadullah Enverî, Târîh-i Enverî, Millet Kütüphanesi, No 000067, v.179b. /  Akkuş, a.g.e., s.14. 
5Akkuş, a.g.e., 16. 



8 

 

Kaynaklarda eğitim hayatıyla alakalı pek bilgi bulunmayan Salâhaddîn-i 

Uşşâkî’nin, Arapçayı ve Farsçayı bu dillerde şiir kaleme alabilecek kadar 

bilmesinden, tefsir alanında eserler verebilmesinden, başarılı bir şarih olmasından 

dolayı oldukça iyi bir eğitimden geçtiğini söylemek mümkündür. Medreselerde 

okutulan kitapları tevriye yoluyla saydığı mesnevisindeki ilim ile alakalı görüşleri de 

onun iyi bir eğitim aldığı iddiasını destekler niteliktedir: 

Edeb èilmi ki ehli oldu nÀdir 

EsÀs-ı emåile andan binÀdır 

BinÀdan añla maúãÿduñu cÀnda 

èAzìz ide seni èizzi cihÀnda 

MerÀóı añladıñsa rÀóat-ı cÀn 

Saña yüz göstere elfÀô-ı ÚuréÀn 

èİlelden şÀfiyeyle ir şifÀya 

Kişiye èilm-i ãarfda bu kifÀye 

Pes andan èilm-i naóva úıl şitÀbı 

Eliñden gitmesin bir dem kitÀbı 

èAvÀmil kenz-i naóva oldu miftÀó 

ÔulÀm-ı cehle lÀzım geldi mıãbÀh 

ØiyÀ-yı êavé ile bulduñsa iôhÀr  

İder ièrÀb-ı elfÀôı úafÀ-dÀr 

MerÀma kÀfiye  eyler kifÀyet 
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Eger õÀtıñda var ise dirÀyet 

Mey-i naóv ile èişret úıl müdÀmì 

Eliñden düşmesin pes MollÀ CÀmì  

Pes andan iltifÀt it èÀlimÀna 

MaèÀnì vü bedìè ile beyÀna 

Saña ger muòtaãar ders ola telòìã 

Muùavvelden idesin desti taòlìã 

èArÿø u hendese óarf ile óikmet 

Nücÿm u vefú u semmÿr ile heyéet 

Oúu ÀdÀb u manùıkla kelÀmı 

èAúÀyidde pes eyle ihtimÀmı 

Uãÿl ü fıúh ile èilm-i óadìåi 

Oúu yol bulmaya şeyùÀn òabìåi 

Pes andan èilm-i tefsìre şurÿè it 

Anı ùıbú-ı uãÿl ile fürÿè it  

Pes andan varlıàıñ terk it birÀder 

Bulasın tÀ ki èilm-i maóva reh-ber 

èİlimden Óaúú’ı bilmek oldu maúãÿd  

ÒudÀ’yı bilmege úıl beõl-i mechÿd 
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(Mes.2-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî eğitim hayatına memleketinde başlamıştır, ardından 

İstanbul’a gelmiştir. Sadece sarf ve nahiv eğitimi aldığı da ileri sürülmektedir.6 

Babası da katip olan Salâhaddîn-i Uşşâkî babasının isteği üzerine bir süreliğine 

Tahvil Kalemi’ne devam etmiş, ardından devlet kademesinde, sadrazamlık, Anadolu 

beylerbeyliği ve çeşitli illerde valilikler gibi önemli görevlerde bulunan Hekimoğlu 

Ali Paşa’nın hizmetine girmiştir.7 Hekimoğlu Ali Paşa’nın maiyetine giren 

Salâhaddîn-i Uşşâkî onunla birlikte seyahat etmiş ve pek çok yerde bulunmuştur. Bu 

seyahatler sırasında tanıştığı âlimler ve şeyhlerin Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 

hayatındaki tesiri büyüktür.8 Bunlardan en önemlisi hem şeyhi hem de kayınpederi 

olan Cemâleddîn-i Uşşâkî’dir. Salâhaddîn-i Uşşâkî, Cemâleddîn-i Uşşâkî ile 

Hekimoğlu Ali Paşa ile çıktığı bir Edirne seyahatinde tanışmış, ondan bir hayli 

etkilenip ona intisap etmiş ve böylelikle memuriyet hayatını bırakmıştır.9 Şeyhinin 

İstanbul’a taşınmasından sonra da onun yanında uzun süre kalan Salâhaddîn-i Uşşâkî 

şeyhinin kızıyla evlenmiş ve bu evlilikten Muhyiddîn ve Ziyâeddîn isimli iki oğlu 

dünyaya gelmiştir. Şeyhinin vefatı üzerine onun yerine geçmiş, ardından 1764 

yılında İstanbul Fatih’teki Tahir Ağa Tekkesi’nin şeyhi olmuştur.10 Tahir Ağa 

Tekkesi’nin bir yangın neticesinde zarar görmesi sebebiyle, şeyhinin Eğrikapı’daki 

tekkesine taşınan Salâhaddîn-i Uşşâkî 29 Muharrem 1197/4 Ocak 1783’de burada 

vefat etmiştir.11  

1.1.2. Tarikatı 

Celvetì BektÀşì Bayramì vü Saèdì ÚÀdirì 

                                                 
6Osmanzade Hüseyin Vassaf, a.g.e., s.430. 
7A.e. 
8Akkuş, a.g.e., 26. 
9Osmanzade Hüseyin Vassaf, a.g.e., s.430. 
10Akkuş, a.g.e., 34. 
11Sadullah Enverî, a.g.e., v.176b. / Akkuş, a.g.e., 37. 
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Naúş-bendì Mevlevì vü Gülşenì èUşşÀkìyiz  

     (G.78-6) 

 Halvetîliğe bağlı Uşşâkiyye’nin Salâhiyye kolunun kurucusu olan 

Salâhaddîn-i Uşşâkî başka tarikatlara da intisap etmiştir. Yukarıdaki beyitinde 

sıraladığı bu tarikatlardan Uşşâkîliğe intisabı şeyhi Cemâleddîn-i Uşşâkî vasıtasıyla, 

Nakşibendîliğe intisabı Şeyh Emin Efendi vasıtasıyla12, Mevlevîliğe intisabı Nâyî 

Osman Dede vasıtasıyla13, Celvetîliğe intisabı Üsküdar’da Bandırmalı Tekkesi şeyhi 

Hâşim Efendi vasıtasıyla14, Gülşenîliğe intisabı Hasan Sezâî vasıtasıyla15 olmuştur. 

Diğerlerine intisabı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda onun 

Nasûhîzâde Şeyh Alâaddîn Efendi vasıtasıyla Şabânîliğe de intisap ettiği 

zikredilmektedir.16 

1.1.3. Kişiliği 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî her şeyden önce bir sufidir. Uzun yıllar şeyhi 

Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin hizmetinde bulunmuş, şeyhinin vefatının ardından, 

ömrünün sonuna kadar irşat vazifesini ifa etmiştir. Bu sebeple tasavvuf onun hayata 

anlayışında önemli bir yer tutar. Cemâleddîn-i Uşşâkî’ye intisabıyla devlet 

görevinden ayrılarak makam mevki sevdasını elinin tersiyle itmesi, onun masiva 

yerine Allah yolunu tercih eden kalender bir şahsiyet olduğunu açıkça 

göstermektedir. Salâhaddîn-i Uşşâkîye göre Allah dostu olan kimseler iki dünya 

zevkinin peşine düşmez: 

Ehl-i Óaú her dü serÀ õevúine maàrÿr olmaz 

Dem-be-dem celb-i rıøÀ óikmet-i bì-çÿn düşünür 

      

Dü cihÀn fikri äalÀóì’ye düşer mi şimdi 

                                                 
12Sadullah Enverî, a.g.e., v.177a. /  Osmanzade Hüseyin Vassaf, a.g.e., s.432. 
13Osmanzade Hüseyin Vassaf, a.g.e., s.432. 
14A.e. 
15A.e. 
16A.e., s.431. 
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Baór-ı tevóìde düşüp lüélüé-i meknÿn düşünür 

     (G.65-6,7) 

Onun fakr elbisesi övünç kıyafetidir: 

 

LibÀs-ı fÀòir u zerrìn kemer faòr-ı cihÀn ise 

Benim de cÀme-i faúrım libÀs-ı iftiòÀrımdır  

     (G.66-4) 

 O, masiva bağına itibar etmez: 

İtmeziz úayd-ı sivÀya iètibÀr ıùlÀúìyiz 

Her cihetden nÀôır-ı envÀr-ı vech-i bÀkìyiz 

     (G.78-1) 

 

 Onun şiirni okuyanlar bu şiirlerin amacının hüner gösterisi olduğunu 

zannetseler de, şairin nasihatlarındaki amacı kendi nefsidir: 

Nasìóatden murÀdım kendi nefsimdir óaúìúatde 

Görenler naômımı èarø-ı hünerle cer úıyÀs eyler  

     (G.57-7) 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre Allah insana lütfundan ve kereminden 

bahşediyorsa, insan da elinden geldiği kadar diğer insanlara yardım etmelidir: 

Saña iósÀn-ı ÒudÀ oldu ki infÀú idesin 

LÀyıú olmaz ki dirìà eyleyesin dervìşden 

 

Maôhar-ı luùf u kerem úıldı seni çün MevlÀ 

Meróem-i luùfuñu menè eyleme her dil-rìşden 

     (G.121-3,4) 

 Bu kesret meclisinde gizli sırlar kimseye söylenmez, bu dünyada her şey 

ikiyüzlüdür. Nitekim kağıt da iki yüzlüdür, kalem de iki dillidir: 

Kime fÀş olunur sırr-ı òafì bu bezm-i keåretde 
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Úalem çün iki dilli oldu kÀàıd ise dü rÿdur 

     (K.1-30) 

 Bu dünyada cefaya, eziyete sabreden kişi Allah’ın ihsanına layık olur, o kişi 

için vefa ülkelerini fethetmek gayet kolaydır: 

CefÀya ãabr iden şÀyeste-i iósÀn olur elbet 

Aña tesòìr-i iúlìm-i vefÀ ÀsÀn olur elbet 

     (G.12-1) 

 Şiirlerinin büyük bir kısmının naat olması onun, Hz. Muhammed’e karşı 

hissettiği sevginin samimiyetini gösterir: 

Dola şevúiñle óabìbÀ bu diliñ içi ùaşı 

Seni sevmek olur èÀlemde hemÀn cÀnıñ işi 

CÀnımıñ cÀnısın öz cÀnını sevmez mi kişi 

Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

     (Tah.4-1) 

YÀ ResÿlallÀh úamu bì-kesleresensin maèÀõ 

BÀb-ı luùfuñ mücrim ü nÀlendeye besdir melÀõ 

     (G.26-1) 

èİzzet anıñ ki cihÀnda úulluàuñla faòr ider 

Kişiye èizzet saèÀdet úulluàuñdan nÀşìdir 

     (G.31-5) 

 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin kızıyla olan evliliğinden iki 

tane oğlu dünyaya gelmiştir. Bunlardan Muhyiddîn’i genç yaşta kaybeden 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin yaşadığı evlat acısı, oğlunun vefatına düşürdüğü tarihte 

kendini açıkça hissettirmektedir:  

DirìàÀ gitdi dil eglencesi merd-i süóan-dÀnım 



14 

 

Güzìde-zÀde-i sırrım nedìm-i bezm-i èirfÀnım 

     (T.2-1) 

 Bundan başka, şair gönülden bağlı olduğu Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin vefatına 

dört, maiyetinde uzun süre kaldığı Hekimoğlu Ali Paşa’nin vefatına da bir tane tarih 

düşmüştür. Bu tarih manzumelerinde, Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin onlara beslediği derin 

ve samimi sevgi, onların vefatı karşısında hissettiği üzüntü kendisini belli eder. 

 

1.2.EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

1.2.1. Şiir ve Şair Hakkındaki Görüşleri 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki altmış ikinci ve yüz altıncı gazeller, 

şairin kendi şiiri hakkındaki düşüncelerini aksettirmesi bakımından büyük bir önem 

arz etmektedir. Bu gazellerde şair, kendi poetikasını ortaya koymuştur. Şaire göre 

Allah’ın lütfu gönüle her an hidayet rüzgarını gönderir ve bu şekilde vuslat için yol 

göstermiş olur (G.62-1). Nefs tevfik mehri ile ruha nikâhlanır ve kalp haclegahına 

vahdet tahtı gönderilir (G.62-2). Gönül nigarı Allah’ın feyzinden hamile kalınca 

kalem ebesi de doğum kürsüsünü getirir (G.62-3). Şairin şairlik tabiatının 

Meryeminden, kalp çocuğu olan şiiri dünyaya gelir ve onun şiirinin cana can katan 

kadehi halka şerbet gönderir (G.62-4). Şairin şiiri ibret beşiğinde fikir kundağına 

sarılıdır, cemal feyzinin süt annesi de ona hikmet sütü göndermektedir (G.62-5), 

Şairin tıpkı bir bakire gibi olan, yani daha önce hiç düşünülmemiş fikirleri aşkla 

kardeştir ve gönlü hasta olanlara aşk vasıtasıyla ilaç gönderir (G.62-7). Şairin 

gönlünden çıkan sözler erguvan renkli bir şarap, irfan meclisinde ebedî bir sevgidir 

(G.106-1). Şairin sözleri, ışığı yükseklere akseden bir elmas, gökyüzü renginde bir 

yakuttur (G.106-2). Şairin sözleri ıtlak âleminden ava çıkarken tuzağa düşüp 

bağlanmış bir mekânsızlık doğanıdır (G.106-3). Şairin sözleri âlemi büyüleyen yeni 

yetme bir genç, salikleri irşat eden fena makamına ulaşmış bir pirdir (G.106-4). 
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Şairin sözleri her nefeste ölü gönülleri diriltir, gönlü hasta olmuş âşıklara derman 

olur (G.106-5). Şairin sözleri vahdet sırrından haberler getirir ya da bu sözler, 

Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed’in naathanıdır (G.106-6). Şair bu gazeli de, 

divanındaki pek çok gazelde olduğu gibi yedi beyit üstüne kurmuştur, bu sebeple 

şiirini seba’l-mesaniye benzetmektedir: 

Ey äalÀóì heft beyti iltizÀm itmekdesiñ 

GÿyÀ hep maènì-i sebèa’l-meåÀnìdir sözüñ 

     (G.106-7) 

 Bu iki gazelden açıkça anlaşılacağı gibi şair, şiirlerini Allah’ın feyziyle 

kaleme aldığını söylemektedir. Onun irfanla bezenen şiirlerinin asıl kaynağı bu 

feyizdir. Bununla beraber, divanındaki pek çok şiirin nazım türünün naat olmasına ve 

bilhassa yüz altıncı gazelin altıncı beyitine dayanarak şairin şiirinin bir diğer 

kaynağının da Hz. Muhammed’e duyduğu sevgi olduğunu söyleyebiliriz: 

Varısa yÀ sırr-ı vaódetden òaber virmekdedir 

YÀ ki maóbÿb-ı ÒudÀnıñ naèt-òˇÀnıdır sözüñ  

      (G.106-6) 

Başka beyitlerde de şairin, şiirlerinin kaynağını Allah’ın feyzine, Hz. 

Muhammed’in lütfuna ve irfana bağladığını görmekteyiz: 

Çün degildir faòre lÀyıú úavl ü fièl-i mücrimÀn 

İètirÀf-ı èacz u taúãìrden olur eşèÀrımız  

(K.10-17) 

èAceb mi feyø-bÀr olsa zebÀn-ı òÀme-i naômım 

äalÀóì feyø-i Óaúdan bu maèÀnì baña mülhemdir 

     (G.41-7) 

Nuùúa èÀcizdir äalÀóì lìk luùfuñla seniñ 

Midóatiñde ôÀhir olur òÀmeden naôm-ı bedìè 

(G.94-7) 

Lìk mÿrdan daòi aóúardır äalÀóì bì-nevÀ 
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İètirÀf-ı midóatiñ çün naômıñı úıldı ôarìf 

 (G.99-7) 

èAzìz-i òÀùırım feyøiñ ile leb-rìz olup óÀlÀ  

ZebÀnımdan niåÀr olan hemÀn ol dürr ü gevherdir 

     (K.8-21) 

Hüner bezmin èaceb mi feyø-yÀb eylerse òÀme 

äalÀóì feyø-i Óaúda bir hüner yoúdur ki yoúdur 

     (G.42-7) 

Dürr-i nÀ-süfte-i óikmetse n’ola her süòanım 

Cevher-i maèrifet-i Óaúú ile bir kÀn oldum 

     (G.116-6) 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre, insan meramını kısa ve öz anlatmalıdır. Çünkü 

her sözün az ve öz olanı makbuldür: 

Her kelÀmıñ úılleti evlÀ vü aórÀdır velì 

Úalb-i ãÀfìye müéeååir ola bu ikåÀrımız 

(K.10-3) 

Ey dil-i óikmet-niôÀm eylediñ èarø-ı merÀm 

Eyleme ùÿl-ı kelÀm òoşdur anıñ aòãarı 

(T.7-37) 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre, onun şiirinin kalemi irfanla renklenmiştir. Bu 

yüzden her bir gazelinin başka başka renkler ortaya çıkarmasına şaşılmaz. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî hikmet denizinden cevherler saçan bir şairdir ve onun sözleri 

arif kimseler için hikmet incisidir. Onun sözleri irfana susamış kimselere irfan 

dağıtan sebilin ta kendisidir: 

äalÀóì òÀme-i naômıñ maèÀrifle mülevvendir 

N’ola her bir àazelde eylese reng-i diger peydÀ 

(G.3-7) 

äalÀóì baór-ı óikmetden cevÀhirler niåÀr itdiñ 
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MezÀyÀ-yı kelÀmıñ ÀrifÀna dürr-i óikmetdir 

     (G.40-7) 

Dil-teşne-i èirfañ olan iòvÀna äalÀóì 

VÀdì-i óaúìúatde sözüñ èayn-ı sebìldir  

(G.44-7) 

 Şairin, Tekke şiirine yaklaştığı noktalarda şiirleri hakkında daha mütevazı 

olduğu görülmektedir. Şair bir beyitinde gönül açıcı sözlerin, her akıllı insandan bile 

gelmezken onun gibi bir divaneden hiç gelemeyeceğini söylemiştir: 

Çü naôm-ı dil-güşÀ her èÀúil ü ferzÀneden gelmez 

Ne vech ile äalÀóì bu dil-i dìvÀneden gelsin  

(G.127-7) 

Şairin, şiirlerinin herkes tarafından beğenilmesi gerektiğine dair bir ısrarı ve 

endişesi yoktur: 

Herkese òoş gelmez ise bezm-i èirfÀn içre òoş 

Neşr-i bÿy eyler meşÀma nuùú-ı èanbersÀrımız 

(K.10-11) 

Girmezse gÿş-ı èÀma äalÀóì ne àam yine  

EşèÀr-ı dil-pesendiñi iòvÀn oúur yazar 

(G.51-3) 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî bazı beyitlerinde, şiirini “can bahşedici” ve “şifa veren 

şerbet” olarak vasıflandırmıştır: 

Nuùú-ı cÀn-baòşım olupdur sebaú-Àmÿz-ı òıred 

Şeró-i esrÀra kütüb-òÀne-i èirfÀn oldum 

     (G.116-5) 

èAlìl-i pister-i hicriñ olan èuşşÀú-ı nÀ-çÀra 

 äalÀóì şerbet-i nuùúuñ şifÀ-sÀz oldu gitdikçe 

(G.140-7) 
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 Şair, şiirde mananın her şeyden daha önde olacağını düşünmektedir. Şaire 

göre sözün değeri manasındadır: 

Her kelÀmıñ naúd-i úadr u úıymeti maènÀdadır 

Naôm terkìbinde òoş dür-dÀne olsun olmasın 

(G.123-5) 

 Şair şiirlerini aşk ile yazdığı için, aklın onun şiirlerinin manasını anlamakta 

aciz olacağını söylemektedir: 

Maènì-i naômıma reh-yÀb olamaz vehm ü èuúÿl 

ÓÀlet-i èaşú-ı òıred-sÿz ile gÿyÀn oldum 

(G.116-4) 

 Şair bir beyitinde kendi şiirinin akıcılıkta akarsuya benzediğini söyleyip 

şiirini övmektedir: 

N’ola dil-teşne-i èirfÀna icrÀ-yı ãafÀ itse 

äalÀóì naôm-ı dil-cÿyuñ selÀsetde aúarãudur 

     (K.1-38) 

1.2.2. Dil ve Üslup 

 Şiirlerinde Salâhî mahlasını kullanan Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin dili sade 

sayılabilir. Fakat o, Arapça ve Farsçaya bu iki dilde şiir yazabilecek kadar hâkim bir 

şairdir. Onun çeşitli şairlerin Arapça ve Farsça şiirlerine yaptığı tercümeler, bu iki 

dile ne kadar hâkim olduğunu gösteren bir başka delil olarak addedilebilir. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî aynı zamanda bir şarihtir. Bu sebeplerden ötürü onun, şiirlerinde 

kimi zaman Türkçede az kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri kullandığını 

görmekteyiz. Bazı beyitleri veya mısraları Arapça ve Farsça yazan şair, şiirlerinde 

ayet ve hadis iktibaslarından da bolca yararlanmıştır: 

Remy  ü levlÀk  u yed’ullÀh ile Óaú vaãf idicek  

Naèt-i pÀkinde ne mümkin eylemek èarø-ı hüner 

     (K.2-20) 
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Çün yedu’llÀhi fevúa eydihimle vaãf itdi ÒudÀ    

Oldu ÀåÀr-ı benÀn-ı pÀki inşaúúa’l-úamer     

     (K.2-23) 

Maèrifetdir èillet-i tekvìn-i èÀlem èÀrif ol 

Küntü kenzen sırrına yoúdur bizim inkÀrımız 

     (K.9-10) 

 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinin temelinde tasavvuf yer almaktadır. Kendisi 

zaten bir tarikat şeyhidir ve bunun da ötesinde İbnü’l-Arâbî ve Mevlânâ gibi İslam 

düşünce tarihine yön vermiş iki sufinin tesiri altındadır. Bu sebeple onun şiirlerinde 

tasavvuf birinci plandadır. Onun şiirlerinde din ve tasavvuf ile alakalı pek çok konu 

hakkında yazılmış şiirler bulunmaktadır. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinde göze çarpan diğer bir husus, kendisinin 

Hz. Muhammed’e duyduğu samimi ve derin sevgidir. Bu sebeple divanındaki 

şiirlerin kırk altısının nazım türü naattır.  

 Şairin şiirlerinde hikemi tarzın üslubunu görmek de mümkündür. Koca Râgıb 

Paşa’nın iki şiirine tahmis yazan ve Koca Râgıb Paşa’nın epey tesirinde kalan şair, 

bu şiirlerinde onun yolunu takip etmektedir: 

Meyli elbette maèÀd olur cihÀnda èÀlimiñ  

áaflet ile zìnet-i dünyÀyı hergiz sevmese 

     (K.12-18) 

Ey bu dünyÀ mÀlına maàrÿr olan 

Devlet ü iúbÀline mesrÿr olan 

     (Mes.1-1) 

Gel selefden èibret al ey nükte-dÀn 

N’eyledi gör anlara devr-i zamÀn 

     (Mes.1-2) 
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ÒˇÀb-ı àafletden gözüñ aç ey fetÀ 

äoñ nedÀmet fÀéide virmez saña 

     (Mes.1-116) 

YÀr-ı bedden úıl óaõer sÀmÀnı eyler tÀrumÀr 

Bezm-i èÀlemde kişiye hìç olur mu yÀr mÀr 

     (G.71-1) 

MaèÀrifden dem urmaú iftiòÀr itmek óamÀúatdir 

HezÀrÀn maèrifet icrÀsı bir ecr-i èamel almaz 

     (G.82-4) 

Şu deñli düşdü raàbetden maèÀrif úÀdri èÀlemde 

Ki naúd-i bì-bahÀdır farø olunsa bir baãal almaz 

     (H.82-6) 

Dişden artar kişiniñ rızúı çoú olmaz işden 

İşden olmaz berekÀtı olur ancaú dişden 

     (G.121-1) 

 Şair ikinci mesnevisini medresede okutulan kitapların isimlerine, elli 

dokuzuncu gazelinini de musiki makamlarına tevriye yoluya göndermeler yaparak 

kaleme almıştır: 

Edeb èilmi ki ehli oldu nÀdir 

EsÀs-ı emåile andan binÀdır 

     (Mes.2-1) 

BinÀdan añla maúãÿduñu cÀnda 

èAzìz ide seni èizzi cihÀnda 

     (Mes.2-2) 

MerÀóı añladıñsa rÀóat-ı cÀn 

Saña yüz göstere elfÀô-ı ÚuréÀn 

     (Mes.2-3) 

RÀstdır meslek-i Óaúú õevú ile vicdÀn ister 
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Naàme-i sırr-ı yegÀhla leb-i èirfÀn ister 

     (G.59-1) 

Çün dügÀh ile segÀh oldu óisÀr-ı èuşşÀk 

ÇÀrgÀhı gözet èÀriflere iõèÀn ister 

     (G.59-1) 

1.2.3. Edebî Kişiliğine Tesir Eden Şairler 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinde Necâtî17, Bâkî18, Amrî19 ve Fuzûlî’nin20 

tesirleri açıkça görülmektedir: 

N’ola meyi itseler eşèÀruña erbÀb-ı ãafÀ 

BÀúıya şièr degüldür bu bir aúarãudur 

     Bâkî (G.46-6) 

N’ola dil-teşne-i èirfÀna icrÀ-yı ãafÀ itse 

äalÀóì naôm-ı dil-cÿyuñ selÀsetde aúarãudur 

     Salâhî (K.1-38) 

äubó-ı vaãl-ı yÀrdur bezm-i şarÀb itmek gerek 

SÀgar-ı zerrìni reşk-i ÀfitÀb itmek gerek 

     Bâkî (G.227-3) 

Ey göñül mey-òÀne-i èaşúa şitÀb itmek gerek 

KÀse-i úalbi dem-À-dem pür-şarÀb itmek gerek 

     Salâhî (G.108-1) 

Faúr mülki taòt u èÀlem terki efserdir baña 

Şükr li’llÀh devlet-i bÀúì müyesserdir baña 

     Fuzûlî (G.15-1) 

                                                 
17Ali Nihad Tarlan, Necati Beg Divanı, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1963. 
18Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1994. 
19 Mehmed Çavuşoğlu, Amrî Divan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 

1979. 
20 Kenan Akyüz-Süheyl Beken-Sedit Yüksel-Müjgan Cunbur, Fuzûlî Divanı, Ankara, Akçağ 

Yayınları, 1990. 
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Salùanatdır úulluàum faúrım ile faòr eylerim 

ÓÀlet-i èaczim óaúìúatde kerÀmetdir baña  

     Salâhî (G.1-2) 

İtmege aàyÀrdan pinhÀn bu èışúuñ gencini 

Bu yıúıú göñlüm gibi vìrÀneler gördüñ mü hìç 

     Necâtî (G.39-3) 

Her cefÀsı èÀşıúa maèşÿúuñ olur bir ãafÀ 

äÿret-i úahr içre maènÀ-yı ãafÀ gördüñ mü hìç 

     Salâhî (G.19-4) 

Levend olduñsa baş egme NecÀtì vaøè u destÀra 

Özüñ meydÀn-ı èışú içre şehìd eyle kefenden geç 

     Necâtî (G.42-7) 

äalÀóì raàbet-i cennÀta gel óaãr itme aèmÀli 

 RıøÀ-cÿ-yı ÒudÀ ol rehbet-i nÀr-ı saúardan geç 

     Salâhî (G.17-7) 

Òalúa òalúa aãılanlar saç mıdur sünbül müdür 

DÀne dÀne görinenler beñ midür fülfül midür 

     Amrî (G.22-1) 

ÒÀl-i ruòsÀr u leb-i laèlinde óayrÀn oldu dil 

Õevú-baòşÀ-yı dehen fülfül müdür o mül müdür 

     Salâhî (G.64-2) 

Yine şairin divanında, iki gazeline tahmis yazdığı Koca Râgıb Paşa’nın21 

tesirini görmek de mümkündür. 

Ey çeşm-i girye-òìz eseriñ yoú mudur seniñ 

Áteş içindeyim òaberiñ yoú mudur seniñ 

     Râgıb Paşa (G.32-1) 

                                                 
21Hüseyin Yorulmaz, Koca Ragıb Paşa, Ankara, T.C. Kültür Başkanlığı Yayınları, 1998. 
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Ey Àh-ı cÀn-güdÀz eseriñ yoú mudur seniñ 

Úayd-ı sivÀya bir şereriñ yoú mudur seniñ 

     Salâhî (G.105-1) 

Òÿb u zìişt ÀåÀrıdır Àyìne-i girdÀr-ı òalú 

Her ne ãÿret taró eder saóóÀr kendin gösterir 

     Râgıb Paşa (G.11-6) 

Úahr u luùfu úabø u basù ile teèÀúÿb itmede 

Her èaúìbi ınúıbÀø u infirÀcın gösterir 

Salâhî (G.35-5) 

 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin, bir gazeline sekiz ayrı tahmis yazdığı Dede Ömer 

Rûşenî ve bazı şiirlerini tercüme ettiği Mevlânâ da şaire tesir eden şairler arasındadır. 

1.2.4. Eserleri 

Salâhaddîn-i Uşşâkî, edebiyatımızın en velut müelliflerinden bir tanesidir ve 

iki divan sahibi bir şairdir. Türkçe, Arapça, Farsça eserler kaleme alan, Arapçadan ve 

Farsçadan Türkçeye tercümeler de yapan Salâhaddîn-i Uşşâkî telif ve tercüme 

eserlerini İbnü’l-Arabî’yi rüyasında gördükten ve ondan feyiz aldıktan sonra kaleme 

almaya başlamıştır.22  

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin eserleri arasında bulunan Risâle-i Regâibiyye, Türk 

edebiyatında yazılmış regaibiyye türündeki ilk eser olması bakımından önem 

taşımaktadır.23 

Mehmet Akkuş, Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin hayatı ve eserleri üzerine hazırladığı 

çalışmasında şairin eserlerini şu şekilde sıralamıştır: 

Şerhettiği Eserler: Riyâzü’l-Kavâid Hıyâzu’l-Fevâid, Tavâlièu Menâfièi’l-

èUlûm min-Matâlièi Mevâkièi’n-Nücûm, Miftâhu’l-Vücûdi’l-Ekber fî-Tevcîhi’l-

                                                 
22Brusalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s.104. 
23Mehmet Akkuş, a.g.e., 168. 
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Kelâmi’ş-Şeyhi’l-Ekber, Zeylü’l-Kitâb bi-Ahseni’l-Hitâb, Risâle-i Kudsiye Tercüme 

ve Şerh, Muhtasaru’l-Menâr Şerhi, Elli Dört Farz Şerhi, Şâfiye Şerhi, Risâle-i 

Mesele-i èAcz fî-Maèfireti’llah Şerhi, Muzhır-i Kavâid-i İèrâb, Tercemetü’l-èAşk, 

Şerh-i Rubâèiyye-i Ebî Saèîd, èÂşık èÖmer’in Gazelinin Şerhi, Niyâzî-i Mısrî’nin 

Gazelinin Şerhi, Mevlânâ’dan Tercümeleri ve Şerhleri, Eşrefoğlu Rûmî’den Kaside 

Şerhi, Nasûhî’den Gazel Şerhi, İsmâil Hakkı Bursevî’den Gazel Şerhi, Hz. èAli’den 

Şiir Tercümeleri ve Şerhleri, Bazı Farsça Beyitlerin Tercümeleri ve Şerhleri, Diğer 

Beyit Tercüme ve Şerhleri. 

Tercüme Ettiği Eserler: Havzu’l-Hayât Tercümesi, Usûl-i Hadîs Şerhi 

Tercümesi, Risâle-i Gavsiye Tercümesi, Risâle-i Vücûd Tercümesi, Tercüme-i 

èArûz-i Tebrîzî, Hz. Ali Divanı Tercümesi, Edebi Bilgilere Dair Bir Eserin 

Tercümesi, Risâle-i Ahadiyye Tercümesi, Kaside-i Bürde Tahmisi ve Tercümesi, 

Hassân bin Sâbit’in Kasidesinin Tahmisi ve Tercümesi, Kaside-i Münferice 

Tercümesi. 

Telif Ettiği Eserler: Gül-i Sad-Berg-i Evrâd Berây-ı Tuhfe-i èUbbâd, 

Mirâtü’l-Aèlâm ve Mişkâtü’l-Ahlâm, Mirât-ı Esmâ, Cevâhir-i Tâc-i Hilâfet, Usûl-i 

Evrâd-ı èUşşâkiyye, Medâr-ı Mebde ve Meèâd, Mecmaè-ı Fenn-i Zerâfet, İzhâr-ı 

Esrâr-ı Nihân ez- Envâr-ı Hatm-ı Hâcegân, Tuhfetü’l-èUşşâkiyye, Ahzab Suresi 72. 

Ayet Tefsiri, Rum Suresi 1-5. Ayetlerin Tefsiri, Kamer Suresi 1., 2., 8., 45. Ayetlerin 

Tefsiri, Mektupları, Risâle-i Regâibiyye, Hilye-i Hasaneyni’l-Ahseneyn, Etvâr-ı 

Sebèa, Naèt Divanı, Türkçe Divanı, Esâmî-i Hulefâ, Mevlid ve Mirâciyye. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bunlardan başka, nüshaları tespit edilemeyen on 

dokuz eseri vardır.24 

1.2.4.1. Türkçe Divanı 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin çalışmamızda incelediğimiz Türkçe divanının beş 

adet nüshası bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en tertipli olanı Ali Birinci’nin 

                                                 
24A.e., 186. 
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koleksiyonunda yer alan ve metnimizin ana nüshası olan B nüshasıdır. Yüz yirmi beş 

varak olan bu nüsha, on yedi satır halinde harekeli olarak nesih ile kaleme alınmıştır. 

İstinsah tarihi 1188 olan nüshanın müstensihi İsmail Zühdî’dir. Bu nüshanın içinde 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin tercümeleri de bulunmaktadır. Mehmet Akkuş’tan temin 

ettiğimiz bu nüshaya ait fotokopinin birkaç varağı eksiktir.  

Diğer nüsha ise Ahmet Yivlek koleksiyonuna ait olan ve edisyon kritiğe dahil 

ettiğimiz Y nüshasıdır. Yine Mehmet Akkuş’tan fotokopisini temin ettiğimiz, rika ile 

kaleme alınmış, on sekiz satır halinde yazılmış bu nüsha altmış üç varaktır ve 1339 

yılında istinsah edilmiştir.  

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe divanının diğer tüm nüshaları Süleymaniye 

Kütüphanesi’ndeki koleksiyonlarda bulunmaktadır. Mürettep olmayan fakat içerdiği 

farklılıklar sebebiyle edisyon kritiğe dahil ettiğimiz H nüshası Hacı Mahmut Efendi 

no 2684’te yer almaktadır. Şairin diğer eserlerinin bir kısmının da yer aldığı bir 

yazmanın 75a-111a varakları arasında bulunan nüsha talik ile kaleme alınmıştır.  

Yanlışlıklarının Ali Birinci nüshasıyla paralel gitmesi, Ali Birinci nüshasında 

yer alan ve Müverrih Râşid’e ait olan meşhur bir beyitin her ikisinde de yer alması 

gibi sebeplerle, Uşşâkî Tekkesi no 106’da yer alan, on dokuz satır halinde ve rika ile 

yazılmış U1 nüshasının ve yine Uşşâkî Tekkesi no 84’te yer alan, yirmi bir satır 

halinde ve talik ile yazılmış U2 nüshasının Ali Birinci nüshasından kopya edildikleri 

düşünülmüş ve bu iki nüsha edisyon kritiğe dahil edilmemiştir
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2.DİVANIN ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

2.1. NAZIM ŞEKİLLERİ 

2.1.1. Kaside 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında yirmi iki adet kaside bulunmaktadır. 

Bunlardan üç tanesi naat, biri Hz. Ali’ye, biri On İki İmam’a, biri Eyyûb el-

Ensârî’ye, biri İbnü’l-Arabî’ye, iki tanesi Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’ye, ikisi Cemâleddîn-

i Uşşâkî’ye yazılmış methiyelerdir. Yine şair bir kasidesinde oğlunun doğumuna ve 

bir diğer kasidesinde de oğlunun vefatına tarih düşmüştür. Şair iki kasidesinde de 

Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin vefatına, bir kasidesinde de Hekimoğlu Ali Paşa’nın 

vefatına tarih düşmüştür. Şair bir kasidesinde de yazdığı bir esere tarih düşmüştür. 

Bir kasidesinde de tarikatının Alâaddîn-i Uşşâkî’ye kadarki silsilesini göstermiştir. 

 Kasidelerden sekiz tanesi FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün, sekiz tanesi 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün, üç tanesi FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün 

Feèilün, bir tanesi FÀèilātün FÀèilātün FÀèilün, bir tanesi MefÀèìlün MefÀèìlün 

MefÀèìlün MefÀèìl, bir tanesi Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün vezinleriyle 

yazılmıştır. 

2.1.2. Müsemmen 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında bir adet müsemmen bulunmaktadır ve 

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün vezniyle yazılmıştır. 
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2.1.3. Muhammes 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında iki adet muhammes bulunmaktadır. 

Bunlardan ilkinin kafiye düzeni elifba sırasını takip etmektedir. Her ikisi de 

Müstefèilün Müstefèilün vezninde yazılmıştır. 

2.1.4. Tahmis 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında sekizi Dede Ömer Rûşenî’nin bir gazeline, 

iki tanesi Koca Râgıb Paşa’nın iki ayrı gazeline yapılmış toplam on adet tahmis 

bulunmaktadır. 

 Tahmislerden dokuzu FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün, biri MefÀèìlün 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün vezninde yazılmıştır. 

2.1.5. Murabba 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında bir tanesi Arapça ve Farsça karışık, dört 

tanesi Türkçe toplam beş adet murabba bulunmaktadır. 

 Murabbalardan ikisi FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün, biri FeèilÀtün 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün, biri FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün, biri Mefèÿlü FÀèilÀtü 

MefÀèìlü FÀèilün vezninde yazılmıştır. 

2.1.6. Mesnevi 

Şairin divanında iki adet mesnevi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi şairin 

en başından kendi dönemine kadarki halifelerin ismini zikrettiği Esâmî-i Hulefâ’dır. 

Şair bu mesnevide Abbasi halifelerinden sonra Memluk halifelerini zikretmemiş, 

Selçuklu hükümdarlarından sonra Osmanlı halifelerini Osman Gazi’den başlatmıştır. 

Şairin ikinci mesnevisi ise ilim ile alakalıdır. Şair burada tevriye yoluyla medresede 

okutulan kitapların isimlerini de zikretmiştir. 

Mesnevilerden biri FÀèilātün FÀèilātün FÀèilün, diğeri ise MefÀèìlün 

MefÀèìlün Feèÿlün vezinleriyle yazılmıştır. 
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2.1.7.Müstezat 

 Divanda tümü naat nazım türünde olan toplam üç adet müstezat 

bulunmaktadır. Bunlardan üçü FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün, biri MefÀèìlün 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün vezinleriyle yazılmıştır. 

2.1.8.Gazel 

Şairin divanında 167 adet gazel bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 

Arapçadır, bir tanesinin de ikinci beyitleri Arapçadır. Gazellerin dört tanesi 

muammadır, otuz iki tanesi de naattır. Divanın sonunda yer alan Etvâr-ı Sebèa adlı 

manzume, sekiz adet müstakil gazelden müteşekkildir.  

Kimi zaman Klasik şiire kimi zaman da Tekke şiirine yaklaşan gazellerinde 

pek çok dinî ve tasavvufî unsura yer veren şair, bunları coşkulu ve akıcı bir dille 

kaleme almıştır. Şairin gazellerinin büyük bir kısmının beyit sayısının yedi olduğu 

görülmektedir. Şair bir beyitinde bunu şu şekilde izah eder: 

Ey äalÀóì heft beyti iltizÀm itmekdesiñ 

GÿyÀ hep maènì-i sebèa’l-meåÀnìdir sözüñ 

     (G.106-7) 

 Gazellerden yetmiş beş tanesi FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün, otuz 

tanesi MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün, yirmi beş tanesi FeèilÀtün 

FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün, sekiz tanesi MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl, 

sekiz tanesi Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün, altı tanesi MefÀèìlün MefÀèìlün 

Feèÿlün, üç tanesi Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün, üç tanesi FÀèilātün FÀèilātün 

FÀèilün, üç tanesi MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün, bir tanesi FeèilÀtün 

FeèilÀtün Feèilün, bir tanesi Müfteèilün Müfteèilün FÀèilün, bir tanesi MüstefèilÀtün 

MüstefèilÀtün, bir tanesi Mefèÿlü Feèÿlün Mefèÿlü Feèÿlün, bir tanesi Müfteèilün 

FÀèilün Müfteèilün FÀèilün, bir tanesi Feèÿlün Feèÿlün Feèÿlün vezinleriyle 

yazılmıştır. 
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2.1.9. Kıt’a 

 Şairin divanında toplam yedi adet kıta yer almaktadır. Bunlardan iki tanesi 

Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin vefatına düşürülmüş tarihlerdir. Bir tanesi ise şairin Hz. Ali 

Divanı tercümesine düşürdüğü tarihtir. Şairin bir kıtası da muammadır. 

 Kıtalardan üç tanesi FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün, iki tanesi 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün, bir tanesi MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün, 

bir tanesi Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün vezinleriyle yazılmıştır. 

2.1.10. Dübeyt 

 Genellikle aaxa nadiren de aaaa veya xaxa şeklinde kafiye örgüsüne sahip, 

mahlas ihtiva etmeyen ve isminden de anlaşılacağı gibi sadece iki beyitten 

müteşekkil olan dübeyt, Klasik şiirde daha çok 17.yy’da ve sonrasında 

kullanılagelmiştir.1  Her türlü vezinle yazılabilmesiyle rubaiden, sadece iki beyitten 

oluşması ve kafiye düzeninin sadece xaxa değil aaxa ve aaaa olabilmesiyle kıtadan 

ayrılan dübeyt nazım şeklinde genellikle şairin mahlası yer almaz.2 Şairin divanında 

dört tanesi muamma olan toplam on yedi dübeyt bulunmaktadır. Bu muamma 

türündeki dübeytlerin iki tanesi Arapçadır. 

 Dübeytlerden beşi FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün, dördü FeèilÀtün 

FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün, üçü MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün, ikisi 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün, biri MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

vezinleriyle yazılmıştır. İki adet Arapça muamma nazım türündeki dübeytin vezni 

tespit edilememiştir.  

2.1.11. Beyit 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında toplam altı adet beyit bulunmaktadır. 

Bunlardan biri muammadır. 

                                                 
1Sebahat Deniz, “Dübeyt (Dübeytî) Hakkında”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, İstanbul, sa.14, 

s.83. 
2A.e., s.90. 
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 Beyitlerden iki tanesi MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün, bir tanesi 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün, bir tanesi MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün, bir 

tanesi Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün vezinleriyle yazılmıştır. 

Beyitlerden bir tanesinin vezni tespit edilememiştir. 

2.1.12. Müfred 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında beş adet müfred bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi Farsça bir muammadır. 

Müfredlerden iki tanesi Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün, iki tanesi 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün, bir tanesi FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün, 

vezinleriyle yazılmıştır. 

2.2.VEZİN 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî divanında on sekiz adet vezin kullanmıştır. Bunlardan en 

çok kullanılananları FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün ve MefÀèìlün MefÀèìlün 

MefÀèìlün MefÀèìlün vezinleridir. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerindeki bazı Arapça kelimelerde vezin gereği 

ses türemeleri vücuda gelmiştir. Bunlar divanda italik harflerle gösterilmiştir: 

Mihri döndürdü yolundan úıldı mÀhı sìne-çÀk 

Ol vasıfdan oldu şems ile úamer fermÀn-ber 

      (K.2-24) 

Şairin imaleyi daha çok, Türkçe kelimelerde veya Türkçe eklerde yaptığı 

görülmektedir: 

Der-i luùfuñ güşÀd it maòzeniñ aç 

Øaèìf ümmetleriñ hep saña muótÀc 

     

(G.16-1) 

HevÀ-yı nefs-i şeyùÀnì gibi gümrÀhımız vardır 

ÒarÀb itdi dil ü cÀnı enìn ü Àhımız vardır  
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     (G.37-1) 

Germ ü serdiyle diliñ derdi dırÀz olmaúdadır 

TÀb-ı úahr-ı dehr ile dil cÀn-güdÀz olmaúdadır 

     (G.36-1) 

 Nadir de olsa, şairin Arapça ve Farsça kelimelerde de imale yaptığı 

görülmektedir: 

èArefden bir sebaú al gir debistÀn-ı vücÿda kim 

äalÀóì bu nuúÿã hep anda suùÿr-ı kitÀbetdir 

     (G.69-14) 

Şiddet-i berd ile pejmürde olupdur bÀà-ı dil 

Firúatìñ faãl-ı şitÀdır vuãlatıñ faãl-ı rebìè 

     (G.94-3) 

 Şairin divanında, imaleden daha büyük bir aruz kusuru olarak kabul edilen 

zihafa “’ì” sesinde rastlanılır: 

VÀdì-i úudretde var mı úudretiñ dem urmaàa 

BÀd-ı úahr eyler àubÀr-ı iútidÀrı tÀrumÀr 

     (G.34-5) 

Geçmedi loúma ile òırúadan ebnÀ-yı òavÀã 

Yaènì èummÀn-ı úanÀèatde olanlar àavvÀã 

     (G.88-1) 

Gerçi dÿr oldu äalÀóì ÀsitÀnıñdan seniñ 

Rÿz u şeb fikr-i òayÀliñle saña dil mÀşìdir 

     (G.31-7) 

Celvetì BektÀşì Bayramì vü Saèdì ÚÀdirì 
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Naúş-bendì Mevlevì vü Gülşenì èUşşÀkìyiz  

     (G.78-6) 

 Şairin divanında, sonu nûn harfiyle biten kelimelerde med yapılmaması 

kuralına uymadığı beyitleri bulunmaktadır: 

Úalb-i züvvÀrı dem-À-dem feyø ile taèùìr ider 

BÿstÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

     (K.13-3) 

 Şairin bazı Türkçe kelimelerde de med yaptığı görülmektedir: 

ÁfitÀba ãor begim üftÀdelik mÀhiyyetin 

ÓÀl-i mecrÿóu ne bilsin düşmeyenler damdan  

     (Müf.3) 

Şair bazı beyitlerinde, vezin gereği, şeddeli kelimeleri şeddesiz okuyup, bazı 

kelimelerin de uzun ünlülerini düşürerek veya kısaltarak kasr yapmıştır:  

Luùf-ı Óaú her dem dile bÀê-ı hidÀyet gönderir 

Vuãlata yol gösterip mihmÀna daèvet gönderir 

     (G.62-1) 

Şemè-i õÀt-ı MuãùafÀ’ya mihr ü meh pervÀne mi 

Dest-i abdÀl-i semÀda fül müdür keşkül müdür 

     (G.64-4) 

İrdi çün evc-i óaúìúatde maúÀmıñ ãad Àh   

Doldu ÀvÀze-i naètiñle äıfahÀn u ÓicÀz 

     (G.80-3) 
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Nadir de olsa şairin bazı beyitlerde èayn sesini ünsüz kabul etmeyerek, èaynla 

başlayan kelimeden önceki kelimenin son sesi ile èayndan sonraki ünlü arasında vasl 

yaptığı görülmektedir: 

N’ola remz ile cevher-pÀş-ı esrÀr olsam èuşşÀúa 

Baña miftÀó-ı kenz-i sırr-ı èUşşÀúì müsellemdir  

     (G.41-2) 

Tablo 1: Divanda Kullanılan Vezinler 

Vezinler                  K

. 

Müse

. 

Muh

. 

Tah

. 

Mur

. 

Müst

. 

Mes

. 

G

a  

. 

Kı

. 

D

. 

B

. 

Müf

. 

FÀèilÀtün 

FÀèilÀtün 

FÀèilÀtün 

FÀèilün  

8 - - - 2 2 - 75 3 5 - 2 

FÀèilātün 

FÀèilātün 

FÀèilün 

1 - - - - - 1 3 - - - - 

FeèilÀtün 

FeèilÀtün 

FeèilÀtün 

FeèilÀtün 

- - - - 1 - - - - - - - 

FeèilÀtün 

FeèilÀtün 

FeèilÀtün 

Feèilün 

3 - - 9 - - - 25 - 4 1 1 

FeèilÀtün 

FeèilÀtün 

Feèilün 

- - - - 1 - - 1 - - - - 

Müfteèilün 

Müfteèilün 

FÀèilün 

- - - - - - - 1 - - - - 

MefÀèìlün 

MefÀèìlün 

MefÀèìlün 

MefÀèìlün  

 

8 - - 1 - 1 - 30 2 2 2 - 
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MefÀèìlün 

MefÀèìlün 

MefÀèìlün 

MefÀèìl   

1 - - - - - - 8 - - - - 

MefÀèilün 

FeèilÀtün 

MefÀèilün 

Feèilün 

- 1 - - - - - 3 - 3 - - 

MefÀèìlün 

MefÀèìlün 

Feèÿlün 

- - - - - - 1 6 1 1 1 - 

Mefèÿlü 

FÀèilÀtü 

MefÀèìlü 

FÀèilün 

- - - - 1 - - 3 - - - - 

MüstefèilÀtü

n 

MüstefèilÀtü

n 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Mefèÿlü 

Feèÿlün 

Mefèÿlü 

Feèÿlün 

- - - - - - - 1 - - - - 

Müstefèilün 

Müstefèilün 

- - 2 - - - - - - - - - 

Müfteèilün 

FÀèilün 

Müfteèilün 

FÀèilün 

1 - - - - - - 1 1 - - - 

Feèÿlün 

Feèÿlün 

Feèÿlün 

- - - - - - - 1 - - - - 

Müstefèilün 

Müstefèilün 

Müstefèilün 

Müstefèilün 

- - - - - - - - - - 1 - 

Mefèÿlü 

MefÀèìlü 

MefÀèìlü 

Feèÿlün 

- - - - - - - 8 - - - 2 
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2.3. KAFİYE VE REDİF 

 Klasik Türk şiirinde, vezinle birlikte, olmazsa olmaz kabul edilen kafiye, en 

genel tanımıyla, mısra sonlarındaki ses tekrarıdır. Şiiri musikiye yaklaştıran ve onun 

akılda kalıcılığını sağlayan kafiye, şiirde ahengi sağlamaktan nazım şekillerini 

belirlemeye kadar pek çok hususta mühim vazifelere sahiptir. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî divanında her harf için gazeller bulunmaktadır.  Elif ile 

beş, bÀé ile dört, tÀé ile üç, sÀé ile üç, cìm ile beş, óÀé ile iki, òÀé ile iki, dÀl ile iki, õÀl 

ile iki, rÀé ile kırk beş, zÀé ile on, sìn ile iki, şìn ile üç, ãÀd ile bir, êÀd ile bir, ùÀé ile 

iki, ôÀé ile iki, èayn ile iki, àayn ile iki, fÀé ile iki, úÀf ile dört, kÀf ile dokuz, lÀm ile 

iki, mìm ile beş, nÿn ile dokuz, vÀv ile iki, hÀé ile on üç, yÀé ile on iki adet gazel 

mevcuttur. Bu gazellerde dikkat çeken husus, şairin óÀé, òÀ ve êÀd gibi kafiye 

bulunması zor harflerde redif yerine sadece kafiye kullanma çabasıdır: 

Nÿr-ı dìdem cÀn u dilden pend-i pìre ùut ãımÀò 

Olmasın miréÀt-ı úalbe tÀ sivÀdan ittisÀò 

     (G.23-1) 

Nefsiñe aóvÀl-i nÀ-şÀyestede úıl iètirÀø 

Bu cihÀnıñ òÿb u ziştinden gerekdir ınàımÀø 

     (G.89-1) 

 Şairin bazı beyitlerinde sadece mısra sonlarında değil, mısra içlerinde de 

kafiyeli kelimeler kullanmaya özen gösterdiği görülmektedir. Divanda yer alan 

dördüncü kaside hem bu özelliği ile hem de iç kafiyelerinin elifba sırasına uygun 

olarak dizilmesiyle göze çarpmaktadır:  

Server-i èÀlì-cenÀb şÀh-ı kerÀmet-niãÀb 

èİlm-i ledünnìye bÀb vÀriå-i peyàamberì 

 

Cevher-i baór-ı ãıfÀt menbaè-ı Àb-ı óayÀt 

Maòzen-i esrÀr-ı õÀt evc-i saòÀ aòteri 
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DünyÀ vü èuúbÀda àavå zümre-i èaùşÀna àayå 

KÀn-ı èaùÀ rÿz-ı baèå bezl ider ol kevåeri 

      

RÀh-ı hüdÀya sirÀc tÀc-ı ser-i ibtihÀc 

Derd-i êalÀle èilÀc olsa n’ola óançeri 

     (K.4-2,3,4,5) 

 Divandaki birinci muhammesin, kendi aralarında kafiyelenen mısralarının 

kafiyelenişinde de elifba sırasının gözetildiği görülmektedir. 

 Şiirlerinde daha çok tam kafiyeyi tercih eden şair, kimi zaman yarım ve 

zengin kafiyeyi de kullanmaktadır. Yine şair, bazı beyitlerini cinas sanatı 

çerçevesinde kafiyelendirmiştir: 

CemÀliñ gülşen-i èaşú içre ãolmaz tÀze bir güldür 

HezÀr-ı dil yeter zÀrì úıla luùfuñla bir güldür 

     (G.49-1) 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin kafiye konusunda rahat davrandığı, kafiyede daha 

çok kulağa gelen sesin ahengine önem verdiği söylenebilir. Şairin, divanında uzun 

ünlülü Arapça kelimelerle Türkçe kelimeleri kafiyelendirmesine sık 

rastlanılmaktadır: 

Nièmet-i cÿd-ı vücÿduñ kÀéinÀtıñ aşıdır 

Menbaè-ı cÿduñ vücÿd-ı mümkiniñ ãu başıdır 

 

Lücce-i feyøiñden istimdÀd ider her nìk u bed 

Dü cihÀnıñ feyøi ser-tÀ-ser èinÀyet-pÀşıdır 

     (G.31-1,2) 
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 Bazı beyitlerde şairin nisbet î’si ile üçüncü şahıs iyelik eki arasında kafiye 

yaptığı görülmektedir: 

İtmeziz úayd-ı sivÀya iètibÀr ıùlÀúìyiz 

Her cihetden nÀôır-ı envÀr-ı vech-i bÀkìyiz 

 

äÿret-i fÀnìye dil-bendÀna mÀnend olmazız 

Her vecihde èaks iden Óüsn-i Ezel müştÀúıyız 

     (G.78-1,2) 

 Bazı beyitlerde, Türkçe ekler almış kelimelerin Farsça veya Arapça 

kelimelerle kafiyelendiğine rastlanılmaktadır: 

Ey hümÀ-yı úÀbe úavseyn evciñ ev ednÀyadır 

Cevher-i õÀtıñ serìr-i vaódete pìrÀyedir 

     (G.72-1) 

ÚÀf-ı èankÀ-yı hüviyyet bil ki sende bendedir 

Ol vecihden cÀn u dilden cümle èÀlem bendedir  

     (G.38-1) 

 Bazı beyitlerde aynı fiil köküyle oluşturulmuş Farsça birleşik yapıların 

kafiyelendiğine rastlanılmaktadır: 

RÀşid’e pes rüşdü oldu reh-nümÀ 

ŞÀhid-i baòt oldu aña rÿ-nümÀ 

     (Mes.1-59) 

 Şairin, beşinci murabbada olduğu gibi, bazı şiirlerinde, mısra sonlarındaki 

kelimeleri kendinden bir önceki kelimelerin son heceleriyle aynı yaparak daha 

ahenkli bir söyleyişe ulaşmaya çalıştığı görülmektedir: 

áonce-i òÀùır güşÀd olsa ider ber-bÀd bÀd 

Úahr-ı dehr içre olur mu bir dil-i nÀ-şÀd şÀd 
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äÿrete dil-beste olma al bu maènÀdan òaber 

Maènìye vire mi bir ãÿret ile BihzÀd zÀd 

     (Muh.5-5) 

 Aynı kelimeyi kafiye için, bir gazelde birden fazla kere kullanmak bir kafiye 

kusuru olduğu halde, Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin gazellerinde buna rastlanmaktadır: 

Kendi istièdÀdı üzre her kişi bir işdedir 

Vaút ü óÀlinden teşekkì iderek teşvìşdedir  

 

Óaôô-ı nefs ile düşer elbette cÀhil àaflete 

èÁrif olan dem-be-dem nefsi ile teşvìşdedir 

     (G.58-1,8) 

Olmasa õÀùıñ úalır idi èademde kÀéinÀt 

ÕÀtıñ içün òilúat-i kevneyni Óaúú itdi murÀd 

 

ÕÀù-ı pÀkiñle iøÀfe itdiñ ióyÀya tamÀm 

èİlm-i Óaúdan úudret ile èayna geldi her murÀd 

     (G.24-2,4) 

 Otuz altıncı gazelin ikinci beyitinde, diğer beyitlerde –Àz şeklinde olan 

kafiyenin –Àõ şeklinde kullanılmış olduğu göze çarpmaktadır. Divandaki kırk üçüncü 

gazel olan ve –maàa başlar redifli şiirde kafiye bulunmamaktadır. Yetmiş birinci 

gazelde yılan manasına gelen “mÀr” redif, -Àr kafiye iken, ilk mısrada tÀrumÀr 

kelimesinin kullanılması, altıncı beyitin ikinci mısraında da kafiyeli kelimenin 

izafetli olması kafiye kusurudur. Yüz yirmi birinci gazelin beşinci beyitinde, diğer 

beyitlerde -iş veya -ìş şeklindeki kafiyenin -işi olduğu görülmektedir. Bu, büyük bir 

kafiye kusurudur.  

 Şiirde kafiyeden sonra yer alan, anlam ve görev bakımından aynı ek, kelime 

veya kelime topluluklarına redif adı verilmektedir. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 
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divanında rediflerin daha çok Türkçe kelimelerle ve eklerle meydana getirildiği 

görülmektedir. Divanda kullanılan redifler dört kısma ayrılmaktadır:  

Sadece ekten meydana gelen redifler: -dur (K.1), -(ı)m (T.2), -lıàındandır 

(G.54), -mekdeyiz (G.76) vb. 

Tek kelimeden meydana gelen redifler: peydÀ (G.3), nÀ-bedìd (G.25), 

düşünür (G.65), bulunur (G.70) vb. 

Hem ek hem de kelimeden meydana gelen redifler: -dir baña (G.1), dir edeb 

(G.6), -(ı)m el-àıyÀå (G.13), -dan geç (G.17) vb. 

Birden fazla kelimeden meydana gelen redifler: dimez de ne dir (G.28), 

olmaz da n’olur (G.29), okur yazar (G.51)-(G.52), úıyÀs eyler (G.57) vb. 

2.4. TENKİTLİ METNİN HAZIRLANIŞINDA İZLENİLEN YOL 

2.4.1. Metnin Transkripsiyon ve İmlasında İzlenen Yol 

1-Metinde kullanılan transkripsiyon sistemi tabloda gösterilmiştir.3 

2-Metin 18. yüzyıla ait olduğu için kelimelerin yazılışındaki kalıplaşmış şekiller göz 

ardı edilerek günümüz imlasına uygun okunuşları tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra 

nüshaların hem kendi içlerinde hem de birbirleri arasında çeşitli imla tutarsızlıkları 

görülmektedir. Bunun önüne geçebilmek için olabildiği kadarıyla standart bir yol 

çizilmeye çalışılmıştır. 

3-Geniş zaman ikinci teklik şahıs ekinde ve ikinci teklik şahıs bildirme ekinde ikili 

kullanım göze çarpmaktadır. Her ikisi de doğru kabul edilerek, metne müdahale 

edilmemiştir. Bu eklerin yazımında B nüshası esas alınmış, eğer diğer nüshalarda 

farklı bir kullanım bulunmaktaysa da fark olarak gösterilmemiştir. 

                                                 
3Bkz. Tablo 1. 
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4-Farsça kelimelerdeki vâv-ı ma’dûleler ( ˇ ) işaretiyle (òˇÀb, òˇÀr vb), vâv-ı 

mechûleler kısa ünlülerle (òoş, òur, dü-çÀr vb.) gösterilmiştir.  

5-Farsça ön ekler kelimeden ( - ) işaretiyle ayrılarak (bì-bahÀ, nÀ-çÀr, be-feyø-i, ber-

devÀm vb.), son ekler ise ayrılmadan (derdmend, õerreveş vb.) gösterilmiştir. 

6-Arapça ve Farsça kelimelerin sonlarına gelen Farsça mastarların geniş zaman ve 

geçmiş zaman kökleri de ( - ) işaretiyle ayrılarak ( dil-dÀr, pey-rev, zehr-Àlÿd vb.) 

gösterilmiştir. 

7-Farsça birleşik isim ve sıfatlar da kelimelerin arasına ( - ) işareti konulmak 

suretiyle gösterilmiştir.(mey-òÀne, güm-nÀm vb.) 

8-Arapça ön ek ve edatlar da kelimelerden ( - ) işaretiyle ayrılarak gösterilmiştir. 

(mÀ-sivÀ vb.) 

9-Farsça terkib-i atfî yapıları, arada atıf vâvı yer alsa da yer almasa da, yapıların 

Türkçedeki söylenişi göz önünde bulundurularak, imla birliği açısından arada vâv 

varmış gibi ve bitişik olarak yazılmıştır. Söz gelimi güft ü gÿ ibaresi nüshalarda hem 

vâvlı hem de vâvsız şekilde kullanılmıştır, bununla birlikte biz bu yapıyı metinde her 

zaman güftügÿ şeklinde gösterdik. 

10-Vâvsız Farsça ikilemelerde ise edat ile kelimeler arasında ( - ) işareti 

konulmuştur. (Nev-be-nev, ser-tÀ-pÀ vb.) 

11-Arapça çift ünsüzle biten Óaúú, dürr, óadd gibi kelimeler vezin gereğince tek 

ünsüzle veya çift ünsüzle yazılmıştır. Mısra sonlarında tek ünsüz halleri tercih 

edilmiştir. 

12-İle edatı, i- cevher fiili nüshalarda kelimeyle bitişik olarak veya kelimeden ayrı 

karışık bir şekilde kullanılmıştır. Biz vezne uygun olan kullanım hangisiyse onu 

tercih ettik. 

13-MÿsÀ, maènì vb. elif-i maksÿreli kelimeler uzun okunması gereken yerlerde À, 

kısa okunması gereken yerlerde ì olarak yazılmıştır.  

14-Bazı şeddeli kelimeler vezin gereği tahfif edilerek yazılmıştır. (ÒuffÀş-òufÀş vb.)  

15-Büzülmeler kesme işaretiyle gösterilmiştir. (N’oldu, n’ola vb.)  
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16-Vezin gereği iki kelime arasında ortaya çıkan hece düşmeleri kelimelerin arasına 

konulan ( _ ) işaretiyle gösterilmiştir. ( Nice_olur óÀli saña buàø ideniñ yÀ küseniñ 

vb.) 

17-Metindeki Arapça ve Farsça ibareler Latin harfleriyle verilmiş, tercümeleri 

aparata alınmıştır. 

18-Kullanılan ayet, hadis vb. hakkında bilgi okuyana kolaylık olması için her 

seferinde tekrar gösterilmiştir. 

19-Nüshalarda –b ile yazılan –ıp, -ip, -up, -üp gerundiumu –p ile metne alınmıştır. 

Aynı şekilde p harfi ile biten bazı kelimler metinde b ile yazılmıştır. Bunlar da 

tarafımızdan düzeltilmiştir.(heb-hep vb.) 

20-Aslı Àf-tÀb (Àb-tÀb b>f), ÀsmÀn, ÀşnÀ gibi kelimeler, medli okunuştan ileri gelen 

ses türemeli hallerinin Türkçedeki yaygın kullanışı sebebiyle ÀfitÀb, ÀsumÀn, ÀşinÀ 

şeklinde metne alınmıştır. 

21-Nüshalarda karışık bir şekilde kullanılan geçmek-giçmek, yir-yer, tag-dag, 

togmak-dogmak, tolaşmak-dolaşmak gibi kelimelerden, metindeki imla birliği için, 

günümüz kullanımına yakın olanı tercih edilmiştir.  

23- Bazı kelimeler vezin gereği çift ünlülü şekilde kullanılmıştır. (ümìd-ümmìd vb.) 

24-Vezin icabı gereken ses türemeleri italik harflerle gösterilmiştir.(vaãıfdan vb.) 

25-Y nüshası dışındaki nüshalarda nazal n’yi karşılayan kâf harfi ile nûn harfinin 

birbirlerinin yerine kullanılması söz konusudur. Bu karışıklık bilhassa ikinci şahıs 

iyelik ekinde ve tamlayan ekinde göze çarpmaktadır. Tıpkı bunun gibi nüshalarda 

kimi yerde müstensihin dikkatsizliğinden kaynaklanan õ-z, øô ve ó-ò-h karışıklığına 

rastlanmaktadır. Bunlar tarafımızdan düzeltilmiştir. Bu gibi farklılıklar aparatta 

gösterilmemiştir. Fakat bunun dışındaki belirgin harf hataları aparatta gösterilmiştir.  
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2.4.2. Tenkitli Metinde İzlenilen Yol 

1- Metin kurulurken diğerlerine göre daha tertipli ve hacimli olması hasebiyle B 

nüshası esas alınmış; fakat metnin gidişatı gereğince diğer nüshalardan faydalanılmış 

ve metin en doğru olduğu düşünülen kelimeler ve ibarelerle kurulmuştur. 

2-Tüm nüshalar gazellerle başlamasına rağmen, metin klasik divan tertibine uygun 

olarak hazırlanmıştır. 

3-Aparatta şiir numarası parantez içinde gösterilmiş, her şiir numarasının altına o 

şiirin hangi nüshada yer aldığı ve kaçıncı varakta başladığı yazılmıştır. 

4-Bir şiirdeki kelime farklılığı metne dahil edilen kelimenin aparata alınması, ( : ) 

işaretinden sonra farklı olan kelimenin yazılması ve daha sonra farklı kelimenin 

hangi nüshada yer aldığının gösterilmesi şeklinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Eğer bir şiir aynı nüshada iki kez yer almaktaysa, bu kez varak numaraları da 

gösterilmiştir. 

5-Tamlamalarda bulunan farklılıklarda, tamlamanın fark bulunan kısmı aparata 

alınmıştır. 

6-Mısralar beyitlerde a ve b, bentlerde ise mısra sayısına uygun olarak alfabeye göre 

harflendirilmiştir. 

7-Bir şiirde mısraın farklı olması söz konusu ise, mısraın yerine kaçıncı beyitte veya 

bentte yer aldığı gösterildikten sonra kaçıncı mısra ise ona uygun olan harf 

kullanılarak aparata yerleştirilmiş ve karşısına farklı olan mısra yazılmıştır. 

8-Eğer bir şiirde kelime, tamlama, mısra veya beyit eksikliği söz konusu ise aparatta 

nüshayı gösteren harflerin başına ( - ) işareti konulmuştur.  

9-Konsonant farklılıklarından veya yanlışlıklarından kaynaklanan farklılıkların (dağ-

ùaà, doàmaú-ùoàmaú, zer-õer vb.), bariz izafet, akuzatif eki, iyelik eki ve atıf vavı 

hatalarının dışındaki tüm farklılıklar metne dahil edilmiştir.  

10-Farklarda metine mana, vezin, kafiye vb. bakımlardan uyan şekil tercih edilmiştir. 
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11-Farklardan hiçbirinin metne uymadığı veya metin tamirine ihtiyaç duyulan 

durumlarda teklif edilen şekil metne dahil edilmiş, yine farklar aparatta 

gösterilmiştir. Tamir edilen kısım köşeli parantez içinde gösterilmiştir. 

12-Tamir edilemeyecek kadar silik olan kısımlar […..] şeklinde gösterilmiştir. 

13-Bir beyitte birden fazla farklılık bulunuyorsa farkların arasına ( / ) işareti 

konulmuş, aynı fark başka nüshalarda da mevcutsa nüshaları gösteren harflerin 

arasına (,) konulmuştur. 

14-Eğer bir şiir bir nüshada birden fazla yerde geçiyorsa aparatta nüshadaki varak 

numaraları ayrı ayrı verilmiştir. Eğer bu iki şiir arasında farklılık bulunuyorsa, farkın 

hangisinde olduğunun anlaşılması için, farklılık gösterilirken sadece nüshanın adı 

değil varak numarası da verilmiştir. 

15-Bazı nüshalarda yer alan “ve lehu, dîger vb.” başlıklar metne dahil edilmemiştir. 

Bunun yanı sıra şiir hakkında bilgi verdiği düşünülen başlıklar metne dahil edilmiş, 

varyantları da aparatta gösterilmiştir. Metin hakkında bilgi veren fakat çeşitli 

sebeplerden ötürü (yanlışlık vb.) metinde gösterilmeyen başlıklar aparatta 

gösterilmiştir. 
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3. DİVANIN TASAVVUFÎ MUHTEVA BAKIMINDAN 

İNCELENMESİ 

3.1. DİN 

3.1.1. Allah 

 Kâinatın ve insanların yaratıcısı, insan aklının her türlü tasvirinden ve zaman, 

mekân gibi mefhumlardan münezzeh, varlığı için hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyaç 

duymadığı gibi bütün yarattıkları kendisine muhtaç olan Allah, Salâhaddîn-i 

Uşşâkî’nin divanında çeşitli isimleri ve sıfatlarıyla zikredilmektedir: Allah, Hakk, 

Dâdâr, Mevlâ, Rezzâk, Cenâb-ı Hakk, Bârî Taâlâ, Hudâ, Gaffâr, Hudâ-yı Lem-yezel, 

Rahmân, Kerîm, Cenâb-ı Kibriyâ, Vâcib, Hû, Rabb, Hayy, Vehhâb, Rezzâk, Fettâh, 

Hazret-i Kuddûs, Mennân, Kirdgâr, Müsteân, Müessir, Mecîd, Feyyâz-ı Mutlak, 

Ganî, Hazret-i Yezdân, Dârâ, Perverdigâr, Cihân-ârâ, Bî-mekân, Kerîmü’ş-Şân, 

Hüsn-i Ezel, Allâm, Faèèâl-i Mutlak, Fâèil-i Mutlak, Vedûd, Rûhu’l-Kudüs. 

 Allah merhameti en bol olandır. Rahman olduğu için bütün mahlukatına 

merhameti sonsuzdur. Rahim olduğu için de kendisine iman eden müminleri 

rahmetiyle çepeçevre sarmıştır. Günahları çok bağışlayan olması hasebiyle de 

kullarının günahlarını affeder. Allah gücü her şeye yeten olduğu için rahmetinden 

asla ümit kesilmez: 

Didiñ lÀ taúnaùÿé min-raómetillÀh ey kerem kÀnı 

Ebed meéyÿs-ı luùf olmam èinÀyet gözlerim yÀ Rab 

     (G.8-5) 

Günahın çokluğuyla Allah’tan ümit kesilmez, çünkü günah dağlarca olsa da 

çok bağışlayan Allah onu örter: 

Cürm-i bisyÀr ile olmam luùf-ı Óaúdan nÀ-ümìd 
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Cürmümüz daàlarca olsa setr ider áaffÀrımız 

     (K.10-19) 

 Zerre kadar olan varlıkla dağlar kadar isyan edilmiş olsa da zerre, rahmetin 

ışığının yanında bir dirhem değildir ve dahi kulun günahı Allah’ın ihsan denizinde 

zerre mesabesinde değildir: 

Vücÿd-ı õerreden daàlarca èiãyÀn eyledim lÀkin  

ŞuèÀè-ı raómete nisbet degil õerre direm yÀ Rab 

     (G.8-3) 

Benim cürmüm seniñ deryÀ-yı luùfuñda degil õerre 

İrişdir úaùreyi èummÀna iósanıñ görem yÀ Rab 

     (G.8-4) 

Gerçi ùutup semt-i òilÀf 

İtmekde nefsim iètisÀf 

Úıldım velìkìn iètirÀf 

Cürmüm olursa kÿh-ı ÚÀf 

èAfvıñ anı eyler èadìm 

     (Muh.2-3) 

Gaybın sırlarını bilen Allahgünahları affeder ve ayıpları örter (Muh.1-2). 

Allah kişinin hatalarını ve ayıplarını örtmezse, kişiye kimseden fayda yoktur (Muh.2-

5).Rahmeti günahkârın günahı kadar olursa fakir kul zengin olur (K.5-24).  Her ne 

kadar nefs zillet sebebi olmuşsa da kusurunu itiraf eden kişi, Allah’ın lütfuna erer 

(K.8-2). Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre Allah kusurları affedecek merhamete sahip 

olduğundan günah hastası için bir lütfu devadır: 

Úuãÿrum èafv idip her bir òaùÀma biñ èaùÀ eyle  

èAlìl-i cürme bir luùfuñ olur ise devÀdandır 

     (K.5-23)     
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Allah duaları işitir, yeryüzünü ve gökyüzünü yaratandır, beka mülkünün 

sahibidir, lütuf ve ihsanı bol olandır (Muh.1-1). Lütfunun kapısı mahlukatına açıktır 

(Muh.1-11). Allah izzet ve celal madenidir, lütuf ve cemal sahibidir (Muh.1-23). 

Allah’ın yoluna giren kandırılmış olarak dönmez, kişi Allah’ın ihsan kapısında 

mahzun olmaz (G.81-1). Nimeti ve ihsanı o kadar boldur ki onun lütuflarına insan 

aklı ermez (Muh.2-1). Hevasının güdümünde olan kişi Allah’ın feyzinden nasip 

bulamaz, Allah bütün kullarına lütuf ve kerem bahşedendir, hem zelil hem de aziz 

eden yine O’dur:   

Feyø-i Óaúdan bì-naãìb olur olan ser-be-hevÀ 

Ser-fürÿ itmez ise hìç delve irişir mi Àb 

 (G.7-5) 

Olur senden úamu èubbÀdıña luùf u kerem yÀ Rab 

İden sensin õelìl ü hem èazìz ü muóterem yÀ Rab 

(G.8-1) 

Gönül Allah’ın yardımıyla sivadan temizlenir (K.9-25). Gönüle heva bağı ve 

siva düşüncesi gerekmez, Allah’ın zikri yerine masivayı düşünmek güzel bir şey 

değildir (K.10-21). Allah, feyzinin şerbetini sunarsa kalp aşk ile dolar ve siva 

sevgisinden temizlenir ve vuslat yolunu bulur (Muh.2-9). Dünyaya rağbet eden kişi 

Allah’a rağbet edemez. İnsan iki dünya zevkinden vazgeçmedikçe Allah’a ulaşamaz 

ve Allah’a ulaşmak isteyen masivaya olan meylini kesmelidir:  

Raàbet-i Óaúúa cihÀnın raàbeti mÀniè olur 

VÀãıl olmaz kimse Óaúú’a dü serÀdan geçmese  

(K.12-19) 

Kes èalÀyıú riştesin tecrìd ü tevóìde iriş 

Kimse irmez Óaúú’a meylin mÀ-sivÀdan kesmese 

(K.12-20) 

          Allah sıkıntıyı ortadan kaldırandır, mülkünde rızkı bol ve geniş olandır 

(Muh.1-16).  Zayıf kavimlerin sığınağıdır (Muh.1-20). Salim olmak, işleri ve olayları 
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Allah’a tefviz etmekle olur. Bütün hayır sahipleri bu yolu izlemiştir (K.9-19).  

Engellere aldırmadan Allah yoluna girmek gerekir (K.10-8).  Allah’a kavuşmakla 

hicran ateşi nura döner  (K.10-24). Allah bütün sırları bilir, sırlar ona güneş gibi 

aşikardır  (Muh.2-2). Allah kuluna yeter, akrabadan ve dosttan kaçıp Allah’a 

sığınılmalıdır (G.15-4).  Allah yolunda zillete düşmek saadetin ta kendisidir  (G.1-1). 

Allah görünmese de her şeyi görendir  (Muh.1-22). Allah dosdoğru hükümlerin 

kadısıdır, her canlı elbette ölümü tadacaktır ve buna hiçbir hekimin çaresi yoktur 

(Muh.1-21).  Bütün yüce sıfatların sahibidir, bitkileri çıkarandır (Muh.1-3). Doğru 

yola, hidayete erdirendir (Muh.1-8). Her iş Allah’tan zuhur eder: 

Úudret-i FaèèÀl-i Muùlaúdan ôuhÿr eyler umÿr 

İètirÀø-ı úudret olmaz èacz ile taòyìrde 

(G.132-3) 

 Gece gündüz, yaz kış kâinata ibret gözüyle bakılmalıdır, çünkü kâinat bu 

şekilde Allah’ın kahrının ve lütfunun mizacını gösterir (G.35-4). Allah’ın cemali ve 

cemali bu âlemde ikizdir (G.73-4) (G.12-2). Allah’ın cemali celalinden zahir olur, 

çünkü ihsanı kahrında gizlidir: 

CelÀlinden olur feyø-i cemÀli nev-be-nev ôÀhir 

Olur úahrında luùfu muømer ammÀ ÀşikÀr olmaz 

(G.73-6) 

Allah’ın benzeri zahirde batında bulunamaz, Allah’ın herhangi bir şeyden 

tenzih edilmesi ve herhangi bir şeye teşbih edilmesi cehalettir (G.56-13).  Allah’ın 

tevhidi tenzihin ve teşbihin arasındadır (G.56-15).  Allah’ın vacip olan varlığı ve 

zatının sıfatları imkâni  vasıflara nispet olunamaz (G.144-1). Bî-mekân olan Allah 

cihetlerle sınırlandırılamaz, “semme vechu’llah” ayetini anlayan kişi bağlarından 

kurtulur ve Allah’ın nerede olduğunu anlar: 

Bì-mekÀnı bir cihet ile muúayyed eyleme 

æemme vechu’llÀhı gör lÀka ir bil úandadır 

(G.38-6) 
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 Âşık iki dünyanın lezzetlerinden de zevk alamaz, çünkü bunların zevki 

Allah’a kavuşmaktan daha lezzetli olamaz (G.27-7). Hakk ehli iki cihan zevkine de 

mağrur olmaz, her daim Allah’ın rızasını elde etmeyi düşünür (G.65-6). Seherlerin 

gaflet uykusuyla ziyan olmaması için Allah’ın zikriyle gece uyanık kalmak gerekir 

(K.10-5). İşler Allah’a tefviz edilmelidir, çünkü eğer gönülde bu işlere dair düşünce 

bulunursa Allah o gönüle tecelli etmez: 

KÀrı tefvìø it ÒudÀ’ya tÀ ide iúbÀl bÀl 

Bir dile úılmaz tecelli var ise efkÀr-ı kÀr 

     (G.55-6) 

3.1.2. Melekler 

 Melek kelimesi Arapça göndermek anlamına gelen “léek” kelimesinin mefèal 

veznindeki hali olup, haberci, elçi, güçlü, tasarrufta bulunan, yöneten” manalarını 

haizdir.1 İslamın altı şatından ikincisi meleklere iman etmektir. Erkeklik veya dişilik 

gibi özellikleri taşımayan, günahtan masun olan, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilme ve 

buna göre hareket edebilme hassalarından yoksun olan melekler sadece Allah’ın 

kendilerine emrettiklerini yapmakla yükümlüdürler.2 

 Sayıları ve görevleri Allah katında belirlenen melekler, Salâhaddîn-i 

Uşşâkî’nin divanında hem genel olarak hem de özel isimleriyle geçmektedirler. 

Genel olarak divanda meleklerden şu şekilde bahsedilmektedir: Salâhaddîn-i 

Uşşâkî’nin şiiri edep meclisindeki bir deste güldür ve melekler onu rağbetle koklarlar 

(K.8-43). Melekler Hz. Muhammed’in gül yüzüne aşkla bülbül olurlar (Tah.1-10). 

Kimse resullerin şahı olan Hz. Muhammed’den ümidini kesmez, melekler o şahın 

kerem sofrasında kırıntı toplarlar (Tah.6-1). 

                                                 
1Ali Erbaş, “Melek”, DİA, c. XXIX, Ankara, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 2004, s.37. 
2Kemal Atik-Ali Bardakoğlu-Celal Kırca-Selahattin Ali Toksarı, “Melek”, İslamî Kavramlar, Ankara, 

Sema Gençlik Vakfı Yayınları, 1997, s.488. 
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 Bunun dışında divanda hususi olarak bazı meleklerden bahsedilmektedir. 

Bunlardan bir tanesi peygamberlere vahiy göndermekle mükellef olan Cebrail’dir. 

İslami kaynaklarda arşı taşıyan ve mukarrebîn denilen meleklerden biri olan, 

mükemmel bilgilere ve üstün bir güce malik Cebrail nurdan yaratılmış ve son 

haddinde güzel bir varlıktır.3 Divanda Cebrâil ve Ruhu’l-Emîn adlarıyla geçmektedir. 

Bir beyitte ise kendisinden melek adıyla bahsedilmektedir. Miraç gecesinde Cebrâil 

Hz. Muhammed’e yolculuğu sırasında eşlik etmiş fakat Sidretü’l-Müntehâ’ya 

gelindiğinde burada durmuş, bu sınırı geçmemiştir, zira bu sınırı geçmeye Hz. 

Muhammed’in mazhariyetinden başkasının ruhsatı yoktur.4 Ruh-ı Emîn olan Cebrail 

onun halvetgehine perdedar olmuştur, bütün melekler onun kapısının hizmetlisi 

olmaz da ne olur: 

Perde-dÀr oldu çü óalvetgehine Rÿó-ı Emìn 

ÚudsiyÀn cümle-i òüddÀm-ı der olmaz da n’olur 

     (G.29-3) 

Melek (Cebrâil) aşk ve fena yolunda sırdaş değildir, çünkü onun makamı 

geçip vuslata yönelmeye izni yoktur: 

Melek èaşú u fenÀ rÀhında hem-rÀzım degildir 

Geçip zìrÀ maúÀmın vuãlata èÀzim degildir 

(G.45-1) 

Cebrail üstün bir akla sahiptir bu sebeple de kâmil insanın sahip olduğu akl-ı 

külün ta kendisidir. Hz. Meryem’e insan suretinde görünmüş ve ona bir erkek 

çocuğuna sahip olacağını müjdelemiştir. Ardından Hz.Meryem’e Allah’ın ruhundan 

üflemiştir. Bu hadiseye telmih olarak divanda yer alan beyit şudur: 

KelÀm-ı ehl-i Óaúúa nefòa-i Rÿhu’l-Úudüs dirsem 

SezÀ kim èaúl-ı kül Cibrìl olur úalbi de Meryem’dir 

                                                 
3Yusuf Şevki Yavuz-Zeki Ünal, “Cebrail”, DİA, c. VII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1993, s. 203 
4Süleyman Uludağ, “Sidretü’l-Müntehâ” DİA, c. XXXVII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi, 2009, s. 151. 
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     (G.41-6) 

Yukarıdaki beyite göre Allah dostlarının sözleri Cebrâil’in Hz. Meryem’e üflediği 

ruha, bu sözlere muhatap olan kişilerin kalbi de Hz.Meryem’e, bu sözleri kalbe 

ulaştıran ve kâmillerin sahip olduğu akıl olan akl-i kül de Cebrâil’e benzetilmiştir. 

 Yine dört büyük melekten biri olan ve ölüm anında insanların canını almakla 

görevli Azrail de bir beyitte Hâdimü’z-zât sıfatıyla geçmektedir: 

İrişdi HÀdimü’õ-õÀt didi çün ircièì bi’õ-õÀt 

Çekip nÿş eyledi ol õÀt ecel cÀmını bì-pervÀ 

     (T.8-11) 

 Cennette bulunan meleklerin en büyüğü olan Rıdvân meleğinin adı, Eyyûb el-

Ensârî için yazılmış bir kasidede geçmektedir: 

Rumÿz-ı èarø-ı óÀcÀtıñ äalÀóì çün tamÀm oldu 

äalÀt-ı cevher-i RıêvÀn ile òatm eyle eşèÀrı 

(K.7-41) 

äalÀt-ı bì-èaded faòrü’l-enÀm u Àl ü aãóÀba 

ÓuãÿãÀ cevher-i RıêvÀn ola ber-rÿó-ı EnãÀrì 

     (K.7-42) 

Şair yukarıdaki beyitlerde salatı, Rıdvân’ın cevherlerine benzetmektedir. Cennetlik 

müminleri selamlayarak karşılayacak olan cennet bekçilerine Hâzin isminin 

verilmesi5 göz önünde bulundurulursa bu isimden dolayı Rıdvân’ın cennetliklere 

cevher saçacağına dair bir inancın gelişmiş olabileceği düşünülebilir. 

 Kerrûbiyân melekleri uluhiyet makamına yakın olan meleklerdir.6 Bir beyitte 

Hz. Muhammed’in kapısının Kerrûbiyân meleklerinin tavaf yeri olduğundan 

bahsedilir: 

MaùÀf-ı zümre-i kerrÿbiyÀn degil mi deri 

                                                 
5M. Sait Özervarlı, “Melek: İslam İnancında Melek”, DİA, c. XXIX, Ankara, İSAM: Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 2004, s.40. 
6 A.e.. 
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MelÀõ-ı úÀfile-i enbiyÀ degil de nedir 

(G.30-2) 

 Bakara suresinin 102. ayetinde isimleri geçen Hârût ve Mârût efsaneye göre 

iki melektir. Allah’ın izniyle yeryüzüne inmişler ve burada Zühre adındaki evli bir 

kadına âşık olmuşlardır. Kadına vuslat talebinde bulunduklarında, kadın, onlara puta 

tapmaları veya şarap içmeleri veya haksız yere kan dökmeleri şartıyla onlarla beraber 

olabileceğini söylemiştir. Hârût ve Mârût da bu üç günahtan en hafifi olarak 

gördükleri içki içmeyi tercih etmişler ve bunu yaptıklarında diğer günahları da 

işlemişlerdir. Allah da onları ceza olarak Babil şehrindeki bir kuyuya saçlarından 

yahut baş aşağı asmıştır.7 Bunun yanında İsrailiyyat kökenli olduğu sanılan ve başka 

varyantları bulunan bu efsanenin yanı sıra, bazı âlimler Hârût ve Mârût’u anlatan 

ayetteki “melekeyn” ibaresinin, “melikeyn” şeklinde de anlaşılabileceğini 

düşünmüşler ve bu ikisinin iki melek değil de iki kral olduğunu söylemişlerdir.8 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bir beyitinde şu şekilde geçmektedirler: 

ZeneòdÀnı taãavvur olsa èayn-ı çÀh-ı BÀbildir 

Ki èaúl u nefs ile HÀrÿt u MÀrÿt’a işÀretdir 

     (G.69-7) 

3.1.3. Dinî Kitaplar 

 Hz. Muhammed’e vahyedilen, indirilmiş dört kitabın sonuncusu olan ve Allah 

tarafından korunulacağı müjdelenen Kuran-ı Kerim, Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 

şiirlerinde adı geçen tek dinî kitaptır. Şair Kuran-ı Kerim’in yoldaş olduğunu söyler 

(Muh.1-25). Ayrıca Hz. Muhammed’e mucize olarak Kuran-ı Kerim’in inişi 

yeterlidir (Tah.3-4). 

 Bununla birlikte şair bir beyitte sevgilinin yüzünün Kuran ayetlerinin şerhi 

olduğunu söyler. İnsan eşrefü’l-mahlukat olduğu için insan yüzü Allah’ın ayetlerinin 

                                                 
7Kürşat Demirci, “Hârût ve Mârût”, DİA, c. XVII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1997, s.263. 
8 A.e. 
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en belirgin ispatı mahiyetindedir. Yüzdeki ayva tüylerinin hatta benzerliği etrafında 

kurulan yüzün ayetlere benzetilmesi hayali pek çok şair tarafından kullanılmıştır: 

Ol óüsn-i òattı rÿy-ı nigÀrÀn oúur yazar  

Vechinde şeró-i Àyet-i ÚuréÀn oúur yazar 

(G.51-1) 

Bir başka beyitte şair yine sevgilinin yüzünü mushafa benzetmiş ve sevgilinin 

yüzündeki örtüyü kaldırmaması gerektiğini, çünkü halk arasında yaygın bir inanış 

olduğu üzere, şeytanın mushafı açık bulduğunda okuduğunu söylemiştir: 

Açma niúÀb-ı vechiìni aàyÀra úıl óaõer 

Açık bulunca muãóafı şeyùÀn oúur yazar 

     (G.51-4) 

3.1.4. Ayetler ve Hadisler 

3.1.4.1. Ayetler 

Fetih Suresi 48-10: “Sana biat edenler ancak Allah’a biat etmiş olurlar. 

Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.” (K.1-13), (K.2-20), (K.2-23), (Tah.3-4).  

MuècizÀtıñ yeter èÀlemde nüzÿl-ı ÚuréÀn 

Çün yedu’llÀh ile vaãf itdi yediñ ol MennÀn 

Sìne-çÀk eylese mÀhı n’ola engüşt-i beyÀn 

Barmaàuñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

     (Tah.3-4) 

Enfâl Suresi 8-17: “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.” (K.1-13), 

(K.2-20), (K.2-26). 

MÀ-rameyte iõ rameyte lÀkìn AllÀhe ramÀ  

MuècizÀtıñ eyledi aèdÀyı cümle kÿr ü ker  

     (K.2-26) 
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Enfâl Suresi 8-28: “Mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır.” 

(G.15-3), (G.141-7). 

Hekesin varı äalÀóì fitne-i dildir hemÀn 

EnnemÀ emvÀlüküm remzin gözet tefsìrde 

     (G.141-7) 

Necm Suresi 53-9: “(Peygambere olan mesafesi) İki yay aralığı kadar yahut 

daha az oldu.” (K.2-42), (K.7-27), (K.8-48), (G.39-3), (G.48-1), (G.64-7), (G.72-1), 

(G.114-4), (G.150-1), (G.154-5). 

Ey hümÀ-yı úÀbe úavseyn evcüñ ev ednÀyadır 

Cevher-i õÀtıñ serìr-i vaódete pìrÀyedir 

     (G.72-1) 

 Necm Suresi 53-10: “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.” (G.39-

4). 

Úalbi taùhìr it sivÀdan úÀbil-i ilhÀm ola 

Bilesiñ óaúúe’l-yaúìnde sırr-ı mÀ-evóÀ nedir 

(G.39-4) 

Necm Suresi 53-17: “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” (K.2-

57), (G.110-2), (G.120-1), (G.125-2). 

Çek imdi mÀ-zÀàa’l-baãardan dìde-i cÀna 

Gözüñ aç nice bir Àlÿde-i òˇÀb u vesensin sen 

     (G.125-2). 

Tâhâ Suresi 20-5: “Rahman arşa kurulmuştur.” (K.2-53). 

Úalb-i pÀkiñden kinÀyetdir èale’l-èarş istevÀ 

MümkinÀtıñ metnidir vechiñ müfìd ü muòtaãar  

     (K.2-53) 

 Kalem Suresi 68-1: “Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır 

yazdıklarına.” (K.3-7). 

Oldu maènÀ feyø-yÀb-ı reşóa-i nÿn ve’l-úalem 
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BÀ-teúÀøÀ anıñ içün urdu levó üzre raúam 

     (K.3-7) 

İsra Suresi 17-1: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye 

kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz 

Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, 

hakkıyla görendir.” (K.3-10). 

Sırr-ı esrÀ úıldı inşÀ nÿr-ı kevni neşéeti 

Mihr-i ihdÀ oldu õerrÀtı nücÿm-ı dìn hem 

     (K.3-10) 

Fecr Suresi 89-28: “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön.” 

(T.4-6), (T.8-11), (Etvâr-ı Sebèa-6). 

äadÀ-yı ircièì irdi ãımÀò-ı sırrına der-óÀl 

ØiyÀfet-òÀne-i úudsü cemÀli eyledi tezyìn 

     (T.4-6) 

Rahmân Suresi 55-20: “(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip 

karışmıyorlar.” (Mur.5-11). 

KÀf ile nÿndan göründü cevher-i imkÀn kÀn 

Heyéet-i nÀsÿtÀ irdi geldi her aèyÀn yÀn 

Berzaòun lÀ-yebàıyÀnıñ sırrına èibretle baú 

İtdi berzaòdan ôuhÿr ol dürr ile mercÀn cÀn 

     (Mur.5-11) 

Kasas Suresi 28-88: “O’nun zatından başka her şey yok olacaktır.” (G.1-4), 

(G.52-3). 

èÁciz ü fÀnì düşer mi hìç taãarruf úaydına 

Küllü şeyéin hÀlikün remzi kifÀyetdir baña 

     (G.1-4) 
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Bakara Suresi 2-115: “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır.” (G.38-

6), (G.52-4), (G.86-6). 

Úanda eylerseñ tevellÀ åemme vechu’llÀhı bul 

Nÿr-ı vech-i muùlaúı her õerreden gör ol òamÿş 

     (G.86-6) 

Zümer Suresi 39-53: “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (G.8-5). 

Didiñ lÀ-taúnaùÿ min-raómeti’llÀh ey kerem kÀnı 

Ebed meéyÿs-ı luùf olmam èinÀyet gözlerim yÀ Rab 

     (G.8-5) 

Mâide Suresi 5-114: “Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir.” (G.63-7). 

Virdiñ olsun rabbenÀ enzil èaleynÀ mÀéide 

Ey äalÀóì úıãmetiñ her neyse elbet gönderir 

     (G.63-7) 

Nûr Suresi 24-35: “Nur üstüne nur.” (G.97-3), (G.135-3). 

Vaãlıñ oúur çeşmime nÿrun èalÀ nÿr Àyetin 

Sìnem üzre Àteş-i hicriñ urur dÀà üzre dÀà  

     (G.97-3) 

 

Mümin Suresi 40-55: “Sabret. Allah’ın vaadi şüphesiz gerçektir.” (G.100-1). 

DÀmen-i ãabra teşebbüå eyle luùf-ı Óaúúa baú 

CÀée fi’l-ÚuréÀni faãbir inne vaède’llÀhi Óaú 

     (G.100-1) 

Enbiyâ Suresi 21-107: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik.” (K.2-68), (Müst.3-3). 

BÀiå-i imkÀn-ı èÀlemdir vücuduñ bì-merÀ/Hestì-i her dü serÀ 

Raómeten li’l-èÀlemìnsin cümleye sensin necÀt/Fi’l-óayÀti ve’l-memÀt 

     (Müst.3-3)  

 Nisâ Suresi 4-79: “Sana ne kötülük gelirse kendindendir.” (G.34-3). 
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Remz-i úul küllü fe-min nefsik beyÀnın añladım 

Kim edeb ile óaúìúat rÀhın itdi aşikÀr 

     (G.34-3) 

 Mutaffıfîn Suresi 83-26: “Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi 

koku bırakır).” (K.2-77), (K.8-45). 

Úıl ãalÀtıyla äalÀóì naèt-ı miskiyyü’l-òitÀm 

Çünki óadd-i naètine irmek degil óadd-i beşer 

     (K.2-77) 

Târık Suresi 86-9: “Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla.” (K.10-9). 

Gel ãıfÀt-ı nÀ-sezÀdan õÀtıñı pÀk idegör 

Yevm-i tüblÀda bilirsin fÀş olur esrÀrımız 

     

(K.10-9)

 

Zâriyât Suresi 51-22: “Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.” 

(G.63-6). 

Süfle baúma çün buyurdu ve’s-semÀéi rızúukum 

Feyøi aèlÀdan gözet olduúça óÀcet gönderir 

     (G.63-6) 

Yâsîn Suresi 36-82: “Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” 

demektir. O da hemen oluverir.” (Muh.2-2), (Etvâr-ı Sebèa-23). 

İútiøÀ ider leùÀfet èÀlem-i vaódet tamÀm 

ÔÀhiri eyler keåÀfet iútiøÀ-yı kün fe-kÀn 

     (Etvâr-ı Sebèa-23) 

Bakara Suresi 2-31: “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” 

(G.39-1). 

Çünki Ádem-zÀdesiñ bil Àdem-i maènÀ nedir 

Ádem iseñ añla sırr-ı èalleme’l-esmÀ nedir 
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     (G.39-1) 

Hicr Suresi 15-87: “Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük 

Kur’an’ı verdik.” (K.2-58), (G.52-5), (G.106-7). 

Levóa-i sebèa’l-meåÀnìden sebaú-òˇÀn olalı 

Bülbül-i dil gülşen-i vaódet her Àn oúur yazar 

     (G.52-5) 

3.1.4.2. Hadisler 

  LevlÀke levlÀk lemÀ òalaútü’l-eflÀk: Sen olmasaydın, sen olmasaydın 

felekleri yaratmazdım. (K.2-20), (K.2-49), (K.7-33), (G.9-7). 

Ey şeh-i levlÀk seniñ feyøiñle èÀlem zindedir 

Feyø-i iósÀnıñ äalÀóì bendeñe úıl bì-óisÀb 

     (G.9-7) 

AllÀhümme ihdi úavmì innehüm lÀ-yaèlemÿn: Allahım kavmime yol göster, 

muhakkak onlar seni bilmiyorlar. (K2-37). 

Ey kemÀliñ ihdi úavmì innehüm lÀ-yaèlemÿn 

Menbaè-ı óilm ü keremsin maèden-i her müfteòar 

     (K2-37) 

Mÿtÿ úable en-temÿtÿ, óÀsibÿ úable en-tüóÀsibÿ: Ölmeden önce ölünüz, 

hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. (G.13-6). 

ÓÀsibÿé emrinde taúãìr itdi nefsim meded 

Rÿz-ı maóşerde olur elbet óisÀbım el-àıyÀå  

     (G.13-6) 

Naónu’l-Àòirÿne’s-sÀbıúÿn yevmü’l-úıyÀmeti: Biz Müslümanlar dünyada 

ümmetlerin sonuyuz, ahirette ise önüyüz. (K.2-46). 

Buña şÀhid remz-i naónu’l-Àòirÿne’s-sÀbıúÿn 

Kim muéaòòar mübtedÀsın geldi aúdem bu òaber 

     (K.2-46) 
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Kellimu’n-nÀse èalÀ úadri’l-èukÿlihim: İnsanlara akılları miktarınca 

konuşun.(K.2-62). 

Çünki naèt-ı Óaøretet pÀyÀn ne-dÀred bÀ-maúÀl 

Kellimu’n-nÀse èalÀ úadri’l-èukÿl òˇÀnem zi-ber 

     (K.2-62) 

Küntü kenzen maòfiyyen fe òalaútü'l-òalúa li-yaèrifÿnì: Ben gizli bir 

hazineydim, bilinmek istedim, bu yüzden halkı yarattım. (K.9-10), (Etvâr-ı Sebèa-2). 

Sebèa-i eùvÀr tertìb eyledi ol Bì-miåÀl 

Küntü kenzen sırrını derk ide yaènì maóremÀn 

     

(Etvâr-ı Sebèa-2) 

el-ÚanÀèatü kenzün lÀ-yefnÀ: Kanaat bitmeyen hazinedir. (G.58-5). 

Genc-i lÀ-yefnÀ úanÀèat ile taèrìf oldu çün 

Naúd-i iksìr-i saèÀdet keckül-i dervìşdedir 

     (G.58-5) 

Küllü’n-nÀsü niyÀmün iõÀ mÀte intebehu: Bütün insanlar uykudadır, 

öldüklerinde uyanırlar. (G.148-3). 

Küllü’n-nÀsü niyÀmün remzin añla 

İşit ãÀóib-işÀret ne buyurdu 

     (G.148-3) 

Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu: Nefsini bilen Rabbini bilir. 

(K.12-21), (G.2-6), (G.42-3), (G.52-1), (G.67-5), (G.69-14), (G.79-1), (G.82-5), 

(G.147-5). 

Añladıñsa yoúluàuñ Óaú varlıàın fehm eylediñ 

Men èaref sırrı ÒudÀ’dan bir èinÀyetdir saña 

     (G.2-6) 
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3.1.5. Peygamberler 

3.1.5.1. Hz. Muhammed 

Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abdülmenâf bin 

Kusay bin Kilâb bin Mürre bin Kâ’b bin Lüey bin Gâlib bin Fihr bin Mâlik bin Nadr 

bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyâs bin Mudar bin Nizâr bin Meâd bin 

Adnân.9 İslam âleminin peygamberi olmasının yanı sıra kendisinden sonra 

peygamber gelmeyeceği için de son peygamberdir. Kuran-ı Kerim de kendisine 

indirilmiştir. Kendisi için sayısız naatlar, siyerler, mevlidler, hilyeler, miraciyyeler 

yazılmıştır. 40 yaşında peygamber olan ve miladi 622 yılında 63 yaşında iken vefat 

eden Hz. Muhmmed’in hayatı, karakteri, ahlakı, hadisleri, adaleti, cengaverliği ve 

müminlere duyduğu sevgi, İslam edebiyatlarında bolca değinilen hususlardan 

olmuştur.  

Hz. Muhammed Salâhî’nin divanında ismi ve çeşitli özellikleri en fazla 

zikredilen peygamberdir. Şairin Hz. Muhammed’e yazdığı naatlardan müteşekkil bir 

başka divanının daha olması Salâhî’deki derin, samimi ve temiz peygamber 

sevgisinin en önemli göstergesidir. Üzerinde çalıştığımız divandaki ilk üç kasidenin, 

ilk sekiz tahmisin, müstezatların ve 5, 13, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 

72, 80, 83, 85, 90, 92, 94, 99, 104, 114, 118, 126, 127, 130, 131, 142, 150, 154, 155 

numaralı gazellerin naat olması Hz. Muhammed’in Salâhî’nin şiirlerinin muhtevası 

üzerindeki tesirini ve ehemmiyetini sarih bir şekilde gözler önüne sermektedir. 

 Salâhî divanında Hz. Muhammed’i “Hâbîb, Şâh-ı Rüsül, Server, Kerem Kânı, 

Nûr-ı Mahz, Hayrü’l-beşer, Mustafa, Muhammed Mustafa, Tabîb-i Dil-nüvâz, Kân-ı 

Şefâat, Mahbûb-ı Rahmân, Resûl-i Müctebâ, Habîbullah, Şehen-şâh-ı Rüsül, Fahrü’l-

enâm, Resûlullâh, Nedîm-i Hazret-i Rahman gibi isimlerle ve sıfatlarla zikreder. 

                                                 
9Mustafa Fayda, “Muhammed: Hayatı”, DİA, c. XXX, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2005, s.408.  
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 Hz. Muhammed’in kıyamet gününde müminlere şefaat edeceği inancı, 

Salâhî’nin Hz. Muhammed’i zikrettiği beyitlerde bolca değinilen bir husustur. Hz. 

Muhammed kendisinden şefaat bekleyeni mahrum etmeyen kerem madenidir, ziyaret 

yeri şefaat nurlarıyla doludur (K.1-18). O, hikmetlerle doludur, şefaat ilacı ile günah 

hastasını tedavi eder (K.2-14). Sayısı belli olmayacak kadar çok olan günahlar, 

yağmur gibi yağıp şefaat denizine erseler, kaybolurlar (K.2-16). Onun şefaatinin 

kılıcının güneşi parlayınca, günah zerreleri siper bulamaz (K.2-15). Kıyamet 

gününde şefaatiyle cehennemden korur (K.3-20). İnsanın günahı ve hatası ne kadar 

fazla olursa olsun, varlığı Hz. Muhammed’in ihsan denizinin yanında bir damla 

mesabesinde olduğu için, günahlar bu denizde örtülebilecektir (K.8-33). Gam hastası 

ancak vuslat şerbeti ve Hz. Muhammed’in şefaatiyle iyileşir (K.10-23). Onun 

şefaatiyle hata defteri yıkanır (T.7-32). Onun güneşinin ışıkları günah zerrelerini yok 

eder (K.7-38). Gönül o şefaat madenine koşarsa ona kapılar açılır ve gönül Hz. 

Muhammed’in izzetiyle iki cihanda mutluluk, huzur bulur (Müst.2-1). Ondan 

beklenen, gözleri ağlamaktan kan içinde kalmış şefaat isteyenleri mahrum 

etmemesidir (Müst.3-6). Şefaat eder, ayağın sürçtüğü yerde elden tutar: 

Ey raóìmÀ úıl şefÀèat emrine luùf u himem 

V’ey naãìrÀ dest-gìr ol úanda sürçerse úadem 

     (K.3-19). 

Hz. Muhammed lütfu ve ihsanı bol olandır. Onun feyzi marifet bağındaki gül 

kokusudur, hakikatlerin gül bahçesinden çıkan akarsudur (K.1-1). Hatta akarsu değil 

de bütün yaratılmışlara yardım eden bir denizdir ve herkes ondan inayet bekler (K.1-

2). İhsanda, keremde benzeri yoktur, onun benzerini gördüğünü iddia eden şaşıdır 

(K.1-26). İhsanının kapısında dünya şahları her an ihsan ararlar (K.1-28). Onun 

lütfunun zemzeminin zülali ihsan bahşedici ve hata yıkayıcıdır (K.1-33). Dil deva 

isterse oradan oraya gezmemelidir, çünkü onun dergahı “dârü’l-emândır” (K.2-17). 

Gönül onun ihsan eteğini elinden bırakmamalıdır çünkü Allah Hz. Muhammed’in 

şefaat talebiyle ölüleri diriltir (K.2-18). Âlemin varlığına feyiz bahşedendir (K.2-43). 
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Bütün âlem onun nimet sofrasının kırıntı toplayanıdır ve enbiya, evliya, padişah, 

fakir hepsi onun lütfunu umar: 

Cümle èÀlem rìze-çìn-i òˇÀn-ı inèÀmıñ seniñ 

EnbiyÀ vü evliyÀ şÀh u gedÀ luùfuñ umar 

     (K.2-41) 

Güneşin çevrilmesi hadisesi Hz. Muhammed’in mucizelerinden biridir. Esma 

binti Umeys, Hz. Muhammed’in kendisine vahiy geldiği sırada başını Hz. Ali’ye 

dayadığını, vahiy uzadığı için Hz. Muhammed’in de Hz. Ali’nin de namazı 

kaçırdığını, buna çok üzülen Hz. Muhammed’in Allah’a dua etmesi üzerine güneşin 

tekrar doğduğunu anlatmıştır.10 Yine Esma binti Umeys bir başka sefer de Hz. 

Muhammed’in ve Hz. Ali’nin namazı kaçırmaları üzerine Hz. Muhammed’in 

duasıyla güneşin tekrar geri geldiğini söylemiştir.11 Bununla birlikte ayın ikiye 

ayrılması da Hz. Muhammed’in büyük mucizelerinden biridir (Tah.4-4). Allah onu 

yedullah ile vasfetmiştir ve bu yüzden ayı ikiye ayırmış olmasına şaşmak manasızdır 

(Tah.3-4). Allah onu yedullahi fevka eydihimle vasfettiği için temiz parmağının eseri 

inşakka’l-kamer olmuştur (K.2-23). Biz bu iki mucizeyi Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şu 

beyitlerinde görmekteyiz: 

Yolundan mihri döndürdü mehi hem sìne-çÀk itdi 

Delìli müddeèÀnıñ pes tevÀtür eyle işbudur 

(K.1-4) 

Mihri döndürdü yolundan úıldı mÀhı sìne-çÀk 

Ol vasıfdan oldu şems ile úamer fermÀn-ber 

      (K.2-24) 

                                                 
10İsmâil ibn Yûsüf Nebhânî, Resüllerin Efendisi Hakkında Allahın Âlemlere Karşı Hucceti: 

Peygamber Efendimizin Mûcizeleri, çev. Abdülhâlık Duran, Konya, İslâmî Neşriyat Yayınları, 1990, 

c.I, s.501. 
11A.e. 
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Hz. Muhammed’in pek çok kez ve pek çok kişinin önünde parmaklarından su 

akıttığı ve sahabenin bu akan sularla susuzluğunu giderdiği yine bilinen 

mucizelerinden biridir12:  

Oldu èaùşÀna benÀn-ı pÀki mìzÀb-ı óayÀt 

Niceyi úandırdı barmaàından aúan Àblar 

(K.2-25) 

Hz. Muhammed doğduğunda Kisra Enuşirevan’ın sarayı yarılmış, 

ateşperestlerin mabetlerindeki büyük ateş sebepsiz bir şekilde sönmüş ve müşriklerin 

kutsal kabul ettiği Save gölü de kurumuştur.13 Feyzinin suyu özellikle ateşperestlerin 

ateşgedesini gam suyunun ta kendisi haline getirip oraya keder vermiştir (K.2-35). 

Zamanın bulutları ateşgedenin damını sele verip yakmış, Save nehri de utançla yere 

geçmiştir (Tah.1-4). Gizli feyz, ateşgedenin başına su koymuştur, Save nehri de 

hikmet deniziyle yere girmiştir (Tah.2-4). Hz. Muhammed suya, toprağa, ateşe ve 

rüzgara ferman yürütmüştür, ateşgede de Save denizi de yok olmuştur (Tah.7-4). 

Onun gelişiyle kisranın takının da Save nehrinin de hali yaman olmuştur (Tah.8-4).  

Bununla birlikte Miraç hadisesi de Hz. Muhammed’in en büyük 

mucizelerinden bir tanesidir: Kabe kavseyn hüması olan Hz. Muhammed’in makamı 

ev ednâdır (G.72-1). Bekanın şahlar şahı, can ülkelerini fatihi, ev ednâ tahtının 

tacdarı, denizlerin ve karaların melikidir (K.2-42). Kaşı tıpkı kâbe kavseyn gibi 

mutluluk mihrabıdır (K.1-6). Hz. Muhammed Allah’ın sevgilisidir ve ev ednâ şahıdır 

(K.7-27). Hz. Muhammed nebilik hazinesinin mührüdür ve ev ednâ şahıdır (K.8-47).  

Yine Hz. Muhammed’in gölgesinin olmaması mucizesi de bir beyitte şöyle 

işlenmiştir: 

MüstevÀ-yı óadd-i òurşìd-i óaúìúatsin şehÀ  

Bir yeri ôıllıñ èaceb mi itmese hergiz maúar 

 (K.2-55) 

                                                 
12 Bkz. A.e., c.II, s.881-887. 
13A.e.,  c.I, s.340. 
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Varlık ve yokluğun arasındaki vasıta Hz. Muhammed’dir, güneşi 

feyizlendirerek ona ışık veren de o ay yüzlüdür (K.1-5). Dudakları ab-ı hayatın 

kaynağıdır, dişleri incidir (K.1-8). Saçları Kadir ve Berat gecelerinin ışığına 

benzemekteyken onlara şebboy kokulu demek hatadır (K.1-9). Saba rüzgarı, onun 

anber saçan toprağının kokusunu canın burnuna seher vakti yayar (K.2-7). 

Konuşurken hikmet sırlarını cevher saçar gibi saçar ve ağzı hikmet hazinesidir, bu 

hazinenin tılsımı beni ve saçlarıdır (K.1-7). Onun göğsü Hakk’ın sırlarının tümünün 

bulunduğu yerdir (K.1-11). Cemali yeryüzüne ve gökyüzüne ışık verir, güneş ve ay 

onun yüzünün nurundan iki zerredir (K.2-38). Her şeyden ışık saçan cemalinin 

aksidir (K.2-57). Yüzünün nuru baştan başa iki âlemin kandilidir (K.2-52). En âlim 

olan kişi bile onun mahiyetini bilmekten acizdir, bununla beraber cemalinin nurunu 

göremeyen göz çapaklıdır (K.1-25). Akıl onun zatının özünü anlamaktan acizdir, 

ağız Hz. Muhammed’i hakkıyla vasfedemez (K3-15). Her deniz mürekkep, her ağaç 

kalem ve her bir melek Hz. Muhammed’in vasfını yazmaya hattat olsa, haşre dek 

vasfının yazılması mümkün olmaz (G.90-4). Hayal onun naatının hilatini dikmeye 

gayret gösterse de vasfının boyuna yaraşan bir kumaş bulunmaz (G.5-2). Onu 

gereğince vasfedebilen ancak Allah’tır (K.1-29). Bütün âlem Hz. Muhammed’in 

güzelliğinin özet bir şerhidir (Tah.8-3). 

Hz. Muhammed kendisinden önce gelen tüm peygamberlerden üstündür. Bu 

husus beyitlerde şöyle işlenmektedir: Onun huzuru resullerin ruhunun tavaf yeridir 

(K.1- 14). İnsanların onun huzuruna çıkmasına sıra gelmez, çünkü nebiler onun 

önünde diz dize oturmaktadır (K.1-15). Enbiyalar onun zatının güneşinden iktibas 

ederler, temiz yüzünün ışığı evliyaya rehberdir (K.2-39). Resullerin şahıdır, zatının 

eşi yoktur (Tah.1-1). Resullerin şahıdır, dünyadaki her şeyi ışığıyla aydınlatan bir 

aydır (K.1-20). Hz. Muhammed’in güzelliği Hz. Yusuf’a bile ışık salmıştır (G.28-3). 

Hz. Muhammed’in kapısı meleklerin tavaf yeri ve enbiya kafilelerinin sığınağıdır 

(G.30-2). Hz. Muhammed, Hz. Âdem’in atasıdır (K.2-45). 
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Eğer Hz. Muhammed’in zatı Allah’ın ilminin devatına kalem olmasaydı, 

kimseye kader sırrı gönül levhasından keşfolmazdı (K.2-40). Hz. Muhammed, önce 

ve sonra, zahir ve batın her şeyin menşeidir (K.2-44). Önceki de odur, sonraki de 

odur (K.2-46). Kürsi ve arş onun itibarı için kurulmuştur, şekiller ve suretler onun 

kademi için hazırdır (K.2-47). O, ilk nurdur (K.2-50). Yeryüzünün ve gökyüzünün 

nurudur, her şey Hz. Muhammed’in nuruyla cilveger olmuştur (K.2-51). Âlemin 

ruhudur, suretler onunla zindedir (K.2-56). Onun muhterem nuru bizim mertebesi en 

yüksek maddemizdir ve ilk yaratılan odur (K.3-9). Allah kevn ü mekânı onun yüzü 

suyu hürmetine yaratmıştır (Tah.5-3). Eğer zatının güneşi olmasa siva karanlıkta 

kalırdı ve kâinat olma mertebesine erişemezdi (Müst.3-2). Hz. Muhammed’in zatının 

eseri cihanın yaratılış sebebidir (Tah.4-8). Hz. Muhammed’in zatı Allah’ın aynasıdır 

ve felekler, denizler, kara her şey onun zatı için yaratılmıştır (Tah.6-8). Onun varlığı 

âlemin var olma sebebidir, Hz. Muhammed, âlemlere rahmet olarak gönderildiği için 

herkesin kurtuluşudur (Müst.3-3). Allah Hz. Muhammed’in zatı için iki cihanı 

yaratmayı dilemiştir (G.24-2). Onun feyziyle âlem zindedir (G.9-7). 

Hz. Muhammed’e baş eğmeyen şeytanın kardeşidir. (Tah.2-6). Hz. 

Muhammed’e baş kaldıran şeytanın dostudur (Tah.4-5). Hz. Muhammed’e baş 

kaldıran kahır ateşinde şeytana haldaş olur (Tah.5-6). Şeytan askerlerinin kalp 

kalesine kötülüklerinin dokunmaması için, Hz. Muhammed’in lütuf bakışı yüksek bir 

hisar burcudur (K.1-22). 

3.1.5.2. Hz. Âdem 

Tevrat’a, İncil’e ve Kuran-ı Kerim'e göre ilk insan ve ilk peygamberdir. 

İslâmî kaynaklarda insanlığın atası olması sebebiyle “ebü’l-beşer”, Kuran-ı Kerim'de 

Allah'ın seçkin kıldığı kişiler arasında sayılmış olduğundan “safiyyullah” 

lakaplarıyla da bilinir.14 Kuran-ı Kerim'e göre Âdem'in yaratılışının diğer insanlarınki 

                                                 
14 Süleymân Hayri BOLAY, “Âdem”, DİA, c.I, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1988,  s. 358. 
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gibi olmadığı kesindir.15 Kuran-ı Kerim'e göre, Allah Âdem'i yarattığında ve ona ruh 

üflediğinde meleklere ona secde etmelerini emretmiş, bütün melekler bu emre itaat 

etmiş, ancak şeytan, kendisinin ateşten, Âdem'in ise topraktan yaratıldığını söylemiş, 

böylece ondan daha üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı gelmiş ve bu yüzden de 

lanetlenerek Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır.16 Bunun üzerine, Allah'tan kıya-

mete kadar, düşmanı olan Âdem soyunu doğru yoldan saptırmak için mühlet istemiş 

ve Allah da ona bu mühleti vermiştir.17 Allah Âdem’e bir eş de yaratmış, onları 

cennete yerleştirmiştir. Fakat Âdem, şeytana uyarak Allah’ın onlara yasakladığı 

ağacın yanına yaklaşmış ve eşi ile beraber cennetten çıkarılmıştır.  

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında kendisinden Âdem ve Safî olarak 

bahsedilen Hz. Âdem’in isminin geçtiği dört beyitten ikisinde, ilk yaratılanın Hz. 

Muhammed’in nuru olduğu inancı ve “Âdem su ile toprak arasındayken ben 

peygamberdim” hadisi çerçevesinde, Hz. Âdem’in atasının Hz. Muhammed 

olduğundan bahsedilmektedir: 

Ümm-i eşyÀ cedd-i Ádemsin óaúìúatde èayÀn 

Bir åemerden zÀdedir elbette çün her bir şecer 

     (K.2-45) 

Ümm-i eşyÀ cedd-i Ádemsin eyÀ aãl-ı uãÿl 

Senden istimdÀd ider her nìk u bed bÀ-iètimÀd 

     (G.24-6) 

 Diğer iki beyitte ise Âdem’e üflenen ilahî ruhun Hz. Muhammed’in temiz 

ruhu olduğundan (K.2-59) ve Hz. Âdem’in ilm-i esmâyı Hz. Muhammed’in 

nurundan öğrendiği (K.2-60) anlatılmaktadır. 

                                                 
15 A.e. 
16 A.e., s. 360. 
17 A.e. 
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3.1.5.3. Hz. Yakub 

Hz.Yusuf’un babası, Hz. İshak’ın oğlu, Hz. İbrahim’in torunudur.18 

Memleketi Kenan’dır. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan ve köle olarak satılan oğlu 

Yusuf’un hasreti ile külbe-i ahzen denilen kulübesinde yıllarca ağlamış ve bu yüzden 

gözlerini kaybetmiştir.19 Daha sonra oğlunun kokusunun sinmiş olduğu bir gömleği 

gözlerine sürmesi ile gözlerinin açıldığı rivayet edilir.20 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki bir beyite göre, âlem, Hz. Muhammed’in 

ayrılığının acısıyla, şair için beytü’l-hazen olmuştur ve bu yüzden şairin mihnet 

çeken gönlü de Yakub ile sırdaş olmuştur: 

Baña bu derd ile beytü’l-óazen oldu èÀlem 

Dil-i miónet-zede Yaèúÿb ile oldu sırdaş 

     (G.85-5) 

3.1.5.4. Hz. Yusuf 

Hz. Yakub’un oğludur. Hayatı en iyi bilinen peygamberlerden bir tanesidir, 

zira hayatı Yusuf suresinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kardeşlerinin 

kıskandıkları için onu bir kuyuya atmaları, köle olarak satılması, Mısır azizinin eşi 

Zeliha’nın ona olan aşkı, onun hasreti ile ağlamaktan gözleri kör olan babasının, 

onun kokusunun sindiği bir gömleği gözlerine sürmesi ile gözlerinin açılması ve 

özellikle güzelliği ile İslam edebiyatlarında adı sık sık geçmektedir.21  

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında Hz. Yusuf’un adı, güzelliğine ve kuyuya 

düşme hadisesine telmihle iki beyitte zikredilmektedir:  

Cebìn-i Yÿsufa pertev salıp çü óüsnü gören 

Beşer degil o melek dil-rübÀ dimez de ne der 

                                                 
18 M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993, c.I, s.263. 
19Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, haz. Cemal Kurnaz, Ankara, Birleşik Yayınevi, 

2007, s.170. 
20A.e., s.416. 
21A.e., s.415. 
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     (G.28-3) 

Yÿsuf gibi üftÀde-i çÀh-ı mióen olmaú 

İòvÀna èazìz ü óakem olmaúlıà-içündür 

     (g.47-4) 

3.1.5.5. Hz. İbrahim 

Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerdendir. İsrailoğullarının ve 

Arapların büyük atası olan Hz. İbrahim, Ahvaz bölgesindeki Sus’ta veya Babil’deki 

Kusa denilen yerde yahut Verka’da doğmuştur.22  Döneminin büyük kafiri Nemrut ile 

olan mücadelesi, puthanedeki putları kırması, mancınıkla ateşe atıldığında düştüğü 

yerin bir gülbahçesine dönüşmesi, oğlunu Allah’a verdiği söz üzerine kurban etmeye 

niyetlenişi adının hatırlattığı hadiselerdendir.23 Ateşe atıldıktan sonra Cebrail onu 

havada tutup isteğini sorduğunda, “ben Allah’ın kuluyum dileğim O’nadır, Allah ne 

dilerse yapsın” cevabını vermesi üzerine kendisine “Halîlullah” denmiştir. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında kendisinden Halîl adıyla bahsedilir. 

Adının geçtiği beyitlerden birinde sofrasına ve misafirperverliğine telmih vardır: 

Dil cevher-i esrÀr-ı maèÀrifle bezenmiş 

DükkÀnçe-i èirfÀn dimeñiz òˇÀn-ı Òalìldir 

     (G.44-4) 

 Yine diğer bir beyitte kendisinden Halîl adıyla bahsedilmektedir: 

DÿstÀn ile resÿl-i èizzet içün ber-devÀm 

Müstaèìn itsin Òalìl’e bunları ol MüsteèÀn 

     (Etvâr-ı Sebèa 62) 

                                                 
22Mustafa Uzun, “İbrâhim: Türk Edebiyatı”, DİA, c.XXI, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi, 2000,  s. 273. 
23 A.e. 
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3.1.5.6. Hz. Musa 

Kendisine dört kitaptan biri olan Tevrat gönderilmiştir. İsrailoğullarını 

Firavun’un zulmünden kurtaran Hz. Musa’ya, Allah, Tur dağında hitap etmiş, burada 

ona peygamberliğini vermiştir.24 İsrailoğullarını kurtardıktan sonra halkını kardeşine 

emanet etmiş ve tekrar dağa gitmiştir, burada Allah’a O’nu görmek istediğini 

söylemesi üzerine Allah, dağa nazar etmiş ve dağ paramparça olmuştur.25 Ardından 

Musa’ya ilahî emirleri içeren levhalar verilmiştir. Hz. Musa'ya "Kelîmullah" da 

denilmektedir, çünkü Allah, Hz. Musa ile hiçbir aracı olmaksızın konuşmuş ve ona 

vahyini bildirmiştir.26 En meşhur mucizeleri asasının ejderhaya dönüşebilmesi, elini 

koynuna sokup çıkarmasıyla elinin beyaz bir ışık haline gelmesi ve Kızıldeniz’i ikiye 

ayırmasıdır.27 Bununla birlikte Kuran-ı Kerim’in Kehf suresinde, Hızır ile olan 

kıssası da yer almaktadır. Bu kıssada Hz. Musa’nın adı doğrudan zikredilirken, “salih 

kul” olarak vasıflandırılan kişinin Hızır olduğu müfessirlerce söylenmektedir. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında adı üç beyitte zikredilmektedir. Biri 

Firavun’la olan mücadelesinin, biri Hızır ile olan kıssasının, diğeri ise yedi tavrın 

nurlarının bahsinde geçen yed-i beyzâ mucizesi çerçevesindedir: 

Düşmen-i FirèavniyÀn idi meger çarò-ı kebÿd 

Yoòsa MÿsÀ’ya ziyÀn-ı rÿd-ı Nìl olur mu hìç 

     (Kı.1-3) 

 Yukarıdaki beyite göre felek Firavun’un ve onun maiyetinin düşmanı 

olmalıdır ki Nil nehrinin suları onları boğmuş da Hz. Musa’ya zarar vermemiştir. 

Her ne emr eylerse ùut emrin dime çÿn u çirÀ 

Úıããa-i MÿsÀ vü Óıørì aña besdir ey ôarìf  

     (G.98-4) 

                                                 
24Ömer Faruk Harman, “Mûsâ”, DİA, c.XXXI, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2006,  s. 211. 
25 A.e., s.212. 
26 A.e., 
27 A.e., s.211-212. 
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 Yine yukarıdaki beyite göre mürşid ne söylerse neden niçin demeden 

yapılmalıdır. Bu tıpkı Musa ile Hızır’ın kıssasına benzemektedir. Zira kıssaya göre 

Hz. Musa, Hızır’ın yaptıklarını sorgulamamakla imtihan edilmiştir. 

Nÿr-ı ebyaødır beşinci şol yed-i beyøÀ gibi 

Kim Kelìmu’llÀh’a úılmışdı tecellì dÿstkÀn 

     (Etvâr-ı Sebèa 49) 

 Beşinci tavrın nuru beyazdır. Şair bu nuru Hz. Musa’nın koynuna sokup 

çıkardığında beyaz bir ışık haline dönüşen eline benzetmiştir. 

3.1.5.7. Hz. Süleyman 

Hz. Davut’un oğlu olan ve babasının yerine tahta geçen Hz. Süleyman hem 

çok güçlü bir hükümdar olması hem de diğer insanlara nasip olmayan pek çok 

özelliği sebebiyle dikkat çeken bir peygamberdir. Kuşların dilini bilmesi, rüzgara 

hükmetmesi, Belkıs ile olan macerası, hüdhüdün arada elçilik yapması, mührünü cine 

kaptırması, vezirinin ledünnî ilme sahip olması, karınca ile konuşması pek çok 

beyitte telmih unsuru olmuştur ve o, birçok yönden tasavvufî düşüncenin 

oluşumunda tesirli bir şahsiyettir.28  

Salâhaddîn-i Uşşâkî divanında, Hz. Muhammed’e söylediği naatlerini ona 

layık bulmamaktadır. Naatini zayıf karıncanın Hz. Süleyman’a hediye vermesine 

benzetmektedir: 

Naôm-ı dest-Àvìzini èaczi ile èarø eyledi 

Çün SüleymÀn’a olupdur tuófe-i mÿr-ı øaèìf 

 (G.99-6) 

 Yine şaire göre, sevgilinin yüzündeki Mantıku’t-Tayr nüshasını herkes 

okuyamaz. Çünkü kuş dilini dünyada ancak Hz. Süleyman okuyup yazmıştır:  

Herkes oúur mu Manùıúu’ù-Ùayr’ı bu nüsòadan 

                                                 
28 Hüseyin Akkaya, “Süleyman: Edebiyat”, DİA, c. XXXVIII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi, 2010,  s. 61. 
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Úuş dilini cihÀnda SüleymÀn oúur yazar 

     (G.51-5) 

3.1.6. Çehâr-Yârân ve Diğer Halifeler  

3.1.6.1. Hz. Ebubekir 

Dört halifenin ilki olan Hz. Ebubekir aynı zamanda Hz. Aişe’nin de babasıdır. 

Müslümanlığı ilk kabul eden kişilerdendir. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan 

Hz. Ebubekir, Sıddîk lakabı ile meşhurdur, bu lakab ona, Mirac hadisesine duyar 

duymaz inandığı için verilmiştir.29 Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’i öldürmeye 

çalışan Mekkelilerden Hz. Muhammed ile birlikte Sevr mağarasında saklanmış ve bu 

sebeple yâr-ı gâr yani mağara arkadaşı olarak da anılmıştır.30 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında adı, sıdkıyla ve Hz. Muhammed’in mağara 

arkadaşı olması ile zikredilmektedir: 

Alır ãıdúım øiyÀyı kevkeb-i Sıddìk-ı Ekberden 

Burÿú-ı maùlaè-ı úalbim dem-À-dem ol øiyÀdandır 

     (K.5-3) 

Be-óaúú-ı Óaøret-i maóbÿb-ı YezdÀn şÀh-ı ev ednÀ 

Be-ãıdú-ı Óaøret-i äıddìú ki olur mÿnis-i àÀrı 

     (K.7-27) 

   Yine Esâmî-i Hulefâ adlı mesnevide kendisinin ilk halife olmasından 

bahsedilmektedir: 

İbtidÀ Bÿ-Bekr-i æıddìú-i èAtìú 

Oldu ol ãadra liyÀúatla òalìú 

      (Mes.1-10). 

                                                 
29Mustafa Fayda, “Ebû Bekir”, DİA, c. X, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 1994,  s. 101. 
30 A.e., s. 102. 
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3.1.6.2. Hz. Ömer 

Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan ikinci halife Hz. Ömer, koyu bir 

İslam muhalifi iken kızkardeşi ve kızkardeşinin kocasının okudukları Taha suresini 

duymuş, okudukları her neyse onu kendisine vermelerini istemiş, reddedilince onları 

dövmüş ve onlar onun yüzüne Müslüman olduklarını söylediklerinde bundan 

etkilenmiş ve iman etmiştir.31 İslama büyük hizmetleri olan Hz. Ömer halifeliği 

süresince adalet yolundan ayrılmadığı için kendisine Fârûk denilmiştir. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında adı, adaletiyle birlikte zikredilir: Adalet ve 

insafın layığı Hz. Ömer’in huzurudur (K.5-4). Adildir, derya gönüllü şahtır (K.7-28). 

Esâmî-i Hulefâ’da adının geçtiği beyitte ise ikinci halife olduğu ve derya 

gönüllülüğü anlatılmaktadır: 

æÀniyen FÀrÿk-ı deryÀ-dil èÖmer 

Buldu ol úadre velÀyetle ôafer 

     (Mes.1-11) 

3.1.6.3. Hz. Osman 

Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan üçüncü halife Hz. Osman, Hz. 

Muhammed’in kızları Rukiyye ve Ümmü Gülsüm ile evlendiği için Zü’n-Nureyn 

adları ile de anılır.32 Hayası ile meşhurdur.33 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında adı, meşhur olduğu haya hasletiyle birlikte 

zikredilmiştir: 

ÓayÀda pìşvÀdır herkese èOåmÀn-ı Õi’n-nÿreyn 

Bulunsa lemèa-i óilmi derÿnda ol óayÀdandır 

     (K.5-5) 

                                                 
31Mustafa Fayda, “Ömer”, DİA, c. XXXIV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2007,  s.44. 
32İsmail Yiğit, “Osman”, DİA, c. XXXIII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 2007,  s.442. 
33 A.e. 
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Be-èadl-i Óaøret-i FÀrÿú-i èÀdil şÀh-ı deryÀ-dil 

Be-óilm-i Óaøret-i èOåmÀn ki óayÀ oldu eùvÀrı 

     (K.7-28) 

Esâmî-i Hulefâ’da adının geçtiği beyitte ise üçüncü halife olduğu 

anlatılmaktadır: 

æÀliåen èOåmÀn-ı Õi’n-nÿreyn pes 

Buldu ol emr-i velÀya dest-res 

     (Mes.1-12) 

3.1.6.4. Hz. Ali 

Hz. Muhammed’in amcası olan Ebu Talib’in oğlu Hz. Ali aynı zamanda Hz. 

Muhammed’in damadı ve İslamın dördüncü halifesidir. Murtaza ve Haydar isimleri 

ile de bilinen Hz. Ali, cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Kuran, hadis ve fıkıh 

bilgileriyle kendini bir otorite olarak kabul ettiren Hz. Ali dikkatli bir hadis 

ravisidir.34 Bütün sünni ve şii kaynaklar onun ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakarlık 

şefkat, kahramanlık ve şecaat gibi kıymeti yüksek hasletlere sahip olduğu hususunda 

hemfikirdir.35 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında kendisinden Alî, Aliyyü’l-Murtazâ, 

Murtazâ, Şâh-ı Merdân, Haydar olarak bahsedilen Hz. Ali’ye dair yazılmış müstakil 

bir kasidenin yanı sıra, şairin bizzat kendisinin tercüme ettiği Hz. Ali divanı için de 

bir tarih bulunmaktadır. (Bkz. K.4 ve T.7) 

Beyitlerde Hz. Ali’nin kıymeti yüksek hasletlerinden bahsedilmektedir: Hz. 

Ali, her iki dünyanın şahıdır, hidayet yolunun eridir, savaş aslanıdır (K.4-1). Cömert 

önder, keramet sahibi şah, ledün ilminin kapısı, peygamberin varisidir (K.4-2). 

Sıfatlar denizinin cevheridir, ab-ı hayatın kaynağıdır, zat sırlarının mahzenidir (K.4-

                                                 
34 M. Yaşar Kandemir, “Ali: İlmî Şahsiyeti”, DİA, c.II, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1989,  s.375. 
35Ethem Ruhi Fığlalı, “Ali”, DİA, c.II, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 1989,  s.374. 
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3). Hançeri hidayet yoluna kandil, mutluluk başının tacı, dalalet derdine ilaçtır (K.4-

5). Hz. Ali, salah gökyüzünün ayı, kurtuluş rehberi, kurtuluş meclisine ulaştırıcıdır 

(K.4-6). Şeyhler şeyhidir (K.4-7). Cömertlik denizinde eşi benzeri olmadığı gibi 

savaşta da onun gibisi yoktur (K.4-8). Pak zatının mızrağı düşmanı helak etmiştir, 

zafer yüzlü kılıcı göğüsleri parçalamıştır (K.4-22). Cesur bir aslandır, savaş ateşidir, 

darbesi ile düşmanları ayakları altına alır (K.4-23). Onun feyzi de âlemi baştan başa 

tutmuştur, nurlu gönlü de aşk şarabına kadeh olmuştur (K.4-26). Cesaret, cömertlik 

ve irfan hikmetinin eseridir (K.5-6). Velayetin şahı, hikmet kaynağı, hakikat feyzinin 

incisi, savaş vakti döne döne saldıran aslandır (K.7-29). Vefa ülkesinin şahı, safa 

gökyüzünün ayıdır (T.7-1). Gönül Hz. Ali’nin ihsan gülüne bülbül olmuştur, bu 

bülbülün ezberi gece gündüz onun adının zikri olmuştur (T.7-2). Hz. Ali’nin himmeti 

ve ihsanı gönül kayığının lengeri olsa, keder dalgaları ona tesir edemez (T.7-15). Hz. 

Ali vahdet şarabını içirip dörtten ve altıdan geçirir (T.7-22). Bütün insanlar ve periler 

Hz. Ali’nin feyzi ile mutludurlar (T.7-24). 

Esâmî-i Hulefâ’da Hz. Ali’nin adının geçtiği beyitte, onun Hz. Osman’ın 

ardından halifelik silsilesine dahil olduğu söylenmektedir: 

Baèdehÿ oldu èAliyy-i MurtaøÀ 

Mesned-ÀrÀ-yı òilÀfet iútiøÀ 

     (Mes.1-13) 

3.1.6.5. Diğer Halifeler 

Salâhaddîn-i Uşşâkî, Esâmî-i Hulefâ başlığı altında, başlangıcından kendi 

devrine kadarki halifelerin tümünü sıralar. Şairin mesnevi nazım şekliyle kaleme 

aldığı bu şiiri Prof. Dr. Mehmet Akkuş tarafından müstakil bir eser olarak kabul 

edilmiştir. Bununla birlikte mesnevi olması hasebiyle biz onu divanın içine dahil 

etmeyi uygun gördük. Yüz on yedi beyitten müteşekkil olan mesnevinin girişinde 

dünyanın geçiciliğinden, nice taht üzerinde oturanların şimdi toprak altında 

kaldığından, herkesin amellerinin karşılığını bulacağından bahseden şair, Hz. 
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Muhammed’in vefatından itibaren halifelik makamına geçen dört halifenin ve Hz. 

Hasan’ın, Emevi halifelerinin, Abbasi halifelerinin, Selçuklu sultanlarının ve onların 

da ardından kendi zamanına kadarki gelmiş geçmiş bütün Osmanlı sultanlarının 

isimlerini sırasıyla zikreder.  Bu kişiler sırasıyla şunlardır: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, 

Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Muaviyye, Yezid, Muaviyye, Mervan, Abdülmelik, 

Velid, Süleyman, Ömer, Yezid, Hişam, Yezid, Velid, İbrahim, Mervan, Seffah 

Ebu’l-Abbas, Mansur, Mehdi, Musa-yı Hadi, Harun-ı Reşid, Muhammed Emin, 

Memun, Mutasım Billah, Vasıku Billah, Cafer Mütevekkil, Muhammed Muntasır, 

Ahmed Müstain, Mutez, Muhammed Muhtedi, Ahmed Mutemid, Mutedid Billah, 

Müktefi, Muktedir, Kahir, Radi, Müttaki, Müstekfi, Muti, Ebubekr-i Tayi, Kadiru 

Billah, Kaimu Billah, Mukteda, Mustahzir, Müsterşid, Raşid, Muttaki, Müstencid, 

Müstedi, Nasır, Zahir, Mustansır, Mustasım, Keyhüsrev, Keykubad, Alaüddin, 

Osman Gazi, Orhan Gazi, I.Murad, Yıldırım Bayezid, I.Mehmed, II.Murad, Fatih 

Sultan Mehmed, II.Bayezid, I.Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II.Selim, III.Murad, 

III.Mehmed, I.Ahmed, I.Mustafa, II.Osman, (ikinci kez) I.Mustafa, IV.Murad, Sultan 

İbrahim, IV.Mehmed, II.Süleyman, II.Ahmed, II.Mustafa, III.Ahmed, I.Mahmud, 

III.Osman, III.Mustafa, I.Abdülhamid. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bize verdiği silsilede Abbasi halifelerinden sonra 

Anadolu Selçuklu sultanları olan Keyhüsrev, Keykubad ve Alaüddin gelmekte, 

bunları da Osman Gazi’den şairin dönemine kadarki tüm Osmanlı padişahları takip 

etmektedir. Bunların arasında Memluk halifelerinin olmaması ve buna karşılık 

Anadolu Selçuklu sultanları ile Yavuz Sultan Selim’den önceki Osmanlı sultanlarının 

olması dikkat çekici bir husustur. 

3.1.7. On İki İmam 

On iki imam Şiiler tarafından dini muhafaza için Hz. Muhammed’e halife ve 

varis olduklarına inanılan sırası ile Hz. Ali, Hz.Hasan, Hz.Hüseyin, Zeynelabidin, 

Muhammed el-Bâkır, Cafer es-Sadık, Musa el-Kazım, Ali er-Rıza, Muhammed el-
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Cevad, Ali el-Hadi, Hasan el-Askeri, Mehdi el-Muntazar’dan oluşan on iki kişidir.36 

Hz. Hüseyin’den sonrası onun soyundan devam etmektedir.  

Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın çocukları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin âlemin 

övüncünün torunlarıdırlar (K.7-30) Hz. Hasan Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed’in 

gözünün nurudur ve onun yüzündeki güzellik Allah’ın nurundandır (K.5-7). Kerbela 

şehidi Hz. Hüseyin şehitlerin şahıdır, iki dünya melikidir, kıssası ibret ve hayret 

vericidir (K.5-8). 

Ali Zeynelabidin, âlemde kulların süsü olarak bilinir (K.5-9). Muhammed 

Bâkır’a yakın olan “Âl-i Resûl-i müctebâdandır”. Melekler ona itaat etmişlerdir37 

(K.5-10). Altıncı imam olan Cafer-i Sadık müctehidlerin iktida ettiği güvenilir kişidir 

(K.5-11). Musa yumuşak başlılık ve iffetle öfkesine sahip çıkmıştır (K.5-12). Ali rıza 

vasfı ile sekizinci imam olmuştur, onun ahlakının eserleri hep rızadandır (K.5-13). 

Muhammed’e takva ehli takî demiştir (K.5-14). IV. Ali’ye de nazifliğinden dolayı 

nakî derler (K.5-15). Lakabı Askerî olan Hasan’a şecaatte heybetli olmak atalarından 

kalmıştır (K.5-16). Muhammed Mehdî on iki imamın sonuncusudur (K.5-16). 

 İnsan sahibi olanlar bu kişilerin övgüsünde kusur etmez, onları içten sevmek 

hidayetin kendisidir (K.5-18). Onlar mutlak gaybın sırlarının hazine bekçileridirler, 

onları sevmek Hz. Muhammed’e vefadan ileri gelir (K.5-19). Peygamberin soyunu 

sevmek imanın eseridir, onları sevmemek hata işaretidir (K.5-20). Haceti olanın 

onları şefi kılması gerekir (K.5-21). Onların yüzü suyu hürmetine Allah’tan kerem 

istenir (K.5-22). Şair her işinde bu eşrafı şefi kılmıştır (K.5-25). 

                                                 
36Ethem Ruhi Fığlalı, “İsnâaşeriyye” DİA, c. XXIII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2001,  s. 143. 
37Hakkındaki menkıbe için bkz. İsmet Miroğlu-Osman Özer-Necati Özfatura-Ali Fuat Yalvaç-

Erdoğan Sevim-Fehim Esen, “Muhammed Bâkır”, Rehber Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye Gazetesi 

Yayınları, c.XII, s.286. 
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3.1.8. Diğer Dini Şahsiyetler 

3.1.8.1.Hızır 

Asıl itibariyle “yeşil ve yeşilliği bol yer” manasına gelen ahdar kelimesi ile eş 

anlamlı olan Hızır, müfessirlerce, Kehf suresindeki kıssadaki Hz. Musa’ya hikmet 

öğreten kişi olarak kabul edilmiştir.38 Hızır, mutasavvıflar tarafından veli olarak 

kabul edilmiş, onun melek yahut peygamber olduğuna dair rivayetler hep ikinci 

planda kalmıştır.39 Kehf suresindeki kıssanın yanında, İskender-i Zülkarneyn ile 

birlikte karanlıklar ülkesine yola çıktığı ve burada ab-ı hayatı bulup ölümsüzlüğe 

ulaştığı efsanesi ve darda kalan kimselerin imdadına koştuğu inancı ile de 

tanınmaktadır. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında adı, ab-ı hayat efsanesi ve Kehf 

suresindeki kıssası çerçevesinde zikredilmektedir: İbnü’l-Arabî öyle bir ab-ı hayatın 

Hızır’ıdır ki feyzinin kadehiyle ebedî hayata ulaşanlar denizin dalgalarından bile 

fazladır (K.8-27). Faydalı ilim kalp ve zühd nuru olur, kişi eğer ab-ı hayatı içmese 

Hızır olmaz (K.12-15). Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin beyitlerinin kasesinde Hızır’ın ab-ı 

hayatı vardır (K.16-4). Gönül mecmaü’l-bahreyne erişip Hızır’ı bulup ab-ı hayattan 

içerse ilm-i ledünniye kavuşur (G.33-5). Cehalet karanlığından kurtulmak ve Hızır’ın 

ilmine erişmek gerekir, ab-ı hayat da kişinin kendi varlığındadır (G.38-10). Hevanın 

karanlıklar ülkesinde gezmek yerine, insanın Hızır’ı bulup ab-ı hayata kanması 

gerekir: 

Ôulmet-ÀbÀd-ı hevÀda teşne-leb gezdiñ yeter 

Óıør’a iriş tÀ seni Àb-ı óayÀta úandıra 

     (G.139-2) 

                                                 
38İlyas Çelebi, “Hızır”, DİA, c. XVII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 1998,  s. 406. 
39 Süleyman Uludağ, “Hızır: Tasavvuf ve Halk İnancı”, DİA, c. XVII, İstanbul, İSAM: Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 1998,  s. 410. 
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Mürşid ne söylerse neden niçin demeden yapılmalıdır. Bu tıpkı Musa ile 

Hızır’ın kıssasına benzemektedir: 

Her ne emr eylerse ùut emrin dime çÿn u çirÀ 

Úıããa-i MÿsÀ vü Óıørì aña besdir ey ôarìf  

     (G.98-4) 

3.1.8.2.Lokman 

Kuran-ı Kerim’de adı ile müstakil bir sure bulunan Lokman’ın peygamber ya 

da salih bir kul olduğu ile alakalı rivayetler vardır.40 Eski Arap kıssalarında Lokman, 

Âd kavmine mensup bir kişi olarak takdim edildiği gibi İslami kaynaklarda 

İsrâiloğullarından biri olarak da gösterilmektedir, buna göre Lokman Hz. Eyyub'un 

kız kardeşinin veya teyzesinin oğludur.41 Hz. Davut zamanına yetişip ondan ilim 

öğrenmiş, Davut, peygamber oluncaya kadar fetva vermiş, sonra da onun yardımcısı 

olmuştur. Lokman'ın İsrâiloğullarının kadılarından biri olduğu, Hz. Davut veya Hz. 

İsa ile Hz. Muhammed arasında yaşadığı da öne sürülmekteyken, Habeşli veya 

Nübyeli siyahî bir köle olduğu gibi başka rivayetler de vardır.42 

Lokman, hikmetin ve hekimliğin ustası olarak bilinir ve adı, Salahâddîn-i 

Uşşâkî’nin divanında da bu yönüyle zikredilmektedir: Cemâleddîn-i Uşşâkî sanki 

Lokman gibidir. Can bahşeden sözleri nice gönül hastasını iyileştirmiştir (K.15-3). 

Gönül çocuğu hikmet okuluna girdiği için Lokman’ın hikmet dersini okur yazar: 

Girdi çü ùıfl-ı dil bu debistÀn-ı óikmete 

Diúúatle ders-i óikmet-i LoúmÀn oúur yazar 

     (G.51-2) 

                                                 
40Ömer Faruk Harman, “Lokman”, DİA, c. XXVII, Ankara, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2003,  s. 205. 
41 A.e. 
42 A.e. 
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3.1.8.3. Hz.Meryem 

Hz. İsa’nın annesidir. İffet ve ahlak timsali olan Hz. Meryem Kuran-ı 

Kerim’de adı ile geçen tek kadındır, hatta kendi adı bir sureye isim olmuştur.43 Yusuf 

Neccar ile nişanlanmışsa da onunla evlenmeden evvel Cebrail vasıtası ile üflenerek 

Hz. İsa’ya hamile kalmıştır. Adı, Salahâddîn-i Uşşâkî’nin divanında bu olaya telmih 

çerçevesinde zikredilmektedir: 

KelÀm-ı ehl-i Óaúúa nefòa-i Rÿhu’l-Úudüs dirsem 

SezÀ kim èaúl-ı kül Cibrìl olur úalbi de Meryem’dir 

     (G.41-6) 

Meryem-i ùabèımdan itdi zÀde-i úalbim ôuhÿr 

CÀm-ı rÿó-efzÀ-yı nuùúum òalúa şerbet gönderir 

     (G.62-4) 

3.1.8.4. Züleyha 

Hz. Yusuf’a görür görmez âşık olarak onu elde etmeye çalışan, elde 

edemeyince de iftira atan fakat daha sonra pişman olunca Allah’ın izniyle Hz. Yusuf 

ile evlenen Züleyha Hz. Yusuf’u köle pazarından satın alan Mısır azizinin 

hanımıdır.44 Züleyha veya Zeliha olarak okunan adı Kuran-ı Kerim’de doğrudan 

zikredilmez. Salahâddîn-i Uşşâkî’nin divanında, zaman, Hz. Yusuf’un nefsinden 

faydalanmak  isteyen ve Hz. Yusuf buna meyletmeyince onun gömleğini arkadan 

tutarak gömleğin yırtılmasına sebep olan Züleyha’ya, gönül ise Hz. Yusuf’a 

benzetilmiştir. Şaire göre gönlün zaman Züleyhasının yakasından el çekmesinin 

sebebi, zulüm bağından kurtulmak içindir: 

El çekdiği dil ceyb-i ZüleyòÀ-yı zamÀnda 

VÀ-reste-i úayd-i sitem olmaúlıà-içündür     (G.47-5)  

                                                 
43 Ömer Faruk Harman, “Meryem”, DİA, c.XXIX, Ankara, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2004, s.240. 
44 Onay, a.g.e., s.415. 
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3.1.8.5. Eyyûb el-Ensârî 

 Hicret sırasında Hz. Muhammed’i evinde misafir eden ve kabri ismini verdiği 

Eyüp semtinde yer alan Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd bin Küleyb el-Ensârî hicretten iki 

sene önce kadar müslüman olarak ensardan İslamiyeti ilk kabul eden kişiler arasına 

girmiştir.45 Hz. Muhammed Medine’ye geldiğinde herkes onu evinde misafir etmek 

istemiş Hz. Muhammed de kimseyi kırmamak için devesinin çökeceği yere en yakın 

evde kalacağını söylemiş ve bu ev de Eyyûb el-Ensârî’nin evi olmuştur. 

Müslümanların ilk İstanbul kuşatmasında hastalanarak vefat etmiştir.46 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî divanında kendisine bir kaside yazmıştır. Şair kasidede 

öncelikle Eyyûb el-Ensârî’nin kabrinin feyiz dolu olduğundan bahseder: Eyyûb el-

Ensârî’nin feyzinin safasını bahşeden makamı ne güzel yerdir (K.7-1). Kabrinin tozu 

ziyaretçilerinin gözlerini cilalasa onlar talep didarlarını görürler (K.7-2). Kabrine 

gam ile giden safa ile döner (K.7-4). Onun kabri felakete uğramışlara emniyetli bir 

ev ve can kıblesidir, lütuflarının zemzeminin safası kederi sıkıntıyı yıkar (K.7-5). 

Onun kabri gazilerin ruhlarının ordusunun tavaf yeri olsa şaşılmaz. Çünkü o, 

Allah’ın sevgilisinin alemdarıdır (K.7-6). 

 Eyyûb el-Ensârî, bütün ensar arasında hicret vaktinde herkesten daha 

itibarlıdır, çünkü Peygamberimizi misafir etmiştir: 

Úamu enãÀrdan var iètibÀrı vaút-i Hicretde 

Óabìbu’llÀh’ıñ olmuşdur çü mihmÀn-dÀr u deyyÀrı 

      (K.7-8) 

 Eyyûb el-Ensârî, gazilerin saflar yarıcısı, savaş gününün kafiri katleden 

aslanı, müslümanların yiğidi, seçkin ve makbul baş kumandandır: 

áuzÀtıñ ãaf-deri rÿz-ı veàÀnıñ şìr-i úattÀli 

                                                 
45Hüseyin Algül, “Ebû Eyyûb el-Ensârî”, DİA, c. X, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1994, s.123. 

46 A.e., s.124. 
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KümÀt-ı müslimìn ser-èasker-i maúbÿl-i muòtÀrı 

     (K.7-7) 

Eyyûb el-Ensârî’nin gönlü resullerin şahlar şahının aynası olmuştur (K.7-9). 

İhtiyacı olana lütfunun kapısını açar (K.7-10). Temiz ruhunun eteğine sarılan cihanda 

yerle bir olsa da mühim değildir (K.7-12). O, şefaat emrine vesiledir (K.7-14). Onun 

vasıflarının incisini edep köşesinde toplamak gerekir, çünkü herkesin kirli fikirleri 

onu anlayamaz (K.7-16). Eyyûb el-Ensârî seçkin resulün vefalı dostudur (K.7-17). 

 Kasidenin devamında şair, Eyyûb el-Ensârî’den, kendisi ile Hz. Muhammed 

arasında vasıta olmasını dilemektedir: Şair Eyyub-el-Ensari’den kendisini Hz. 

Muhammed’e eriştirmesini istemektedir (K.7-34). Hz. Muhammed’e kendisinin 

günah hastası olduğunu bildirmesini, ondan deva talep etmesini (K.7-35) ve ona, 

günahlara bulanmış olsa da Hz. Muhammed’in lütfunun denizi yanında kendisinin 

günahlarının bir damla mesabesinde dahi olmadığını söylemesini (K.7-37) 

istemektedir. 

3.1.9. Kaza ve Kader 

3.1.9.1. Kaza 

 Hükmetmek, emretmek, ifa etmek, ödemek, kaza etmek, ölçüp biçip yapmak, 

ihtiyacını gidermek, ölmek, mahkeme etmek gibi sözlük anlamları bulunan kazanın, 

fıkıh literatüründeki anlamlarından biri, Allah’ın takdir ettiği şeyin vakti gelince 

meydana gelmesidir.47 Yani kaza Allah’ın nesne ve olaylarla ilgili ezelî planını 

gerçekleştirmesidir.48 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında kazanın söz konusu edildiği beyitlerde, 

kazaya, Allah’ın takdirince, hiçbir kuvvetin müdahale edemeyeceği 

                                                 
47Fikret Karaman, “Kaza”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı  Yayınları, 

2006, s.366. 
48Yusuf Şevki Yavuz, “Kader”, DİA, c. XXIV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2001, s.58. 
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vurgulanmaktadır: Kaza hükmü kader deliline imza atsa, o kutlu emir asla geri 

dönmez (G.81-7). Allah’ın takdirinin oku kaza yayına yerleştirilirse, çelikten bile 

olsa tedbir zırhı siper olamaz (Bey.1). Kişi tedbirini çelik zırh bile eylese, yine de 

kaza yayından atılan oku defedemez: 

Kişi ger cevşen-i pÿlÀd ile eylerse tedbìri 

Yine defè idemez úavs-i úaøÀdan atılan tìri 

     (Bey.3) 

Naat olan ikinci kasidenin bir beyitinde kaza terziye benzetilmiştir. Beyite 

göre kaza terzisi, kudret makasıyla Hz. Muhammed’in düşmanlarının ömrünün 

atlasını bedava ölçer biçer: 

Yaènì òayyÀù-ı úaøÀ miúrÀø-ı úudretle hemÀn 

Aùlas-ı èömr-i èadÿyu bì-bahÀ ölçer biçer 

(K.2-29) 

Yine ikinci kasidedenin bir beyitinde Hz. Muhammed’in okları, kaza 

cerrahının iğneleri olarak düşünülmüştür:  

Nìş-i cerrÀó-ı úaøÀdır yoòsa her tìriñ seniñ 

Derd-i şirki defè içün aèdÀdan ol úanlar ãaçar 

     (K.2-31) 

 Bir beyitte varlığın kaza karşısındaki acizliği vurgulanmaktadır. Bu beyite 

göre kaza eli, varlığı yokluğa tebdil ederek, varlık pençesini irfanla burar (G.103-2).  

3.1.9.2. Kader 

 Kader, Allah’ın bütün nesne ve olayları kendi ilmiyle tayin etmesidir.49 Yani 

kader Allah’ın her şeyi takdir etmesi ve kaza da bu takdirlerin vakti geldiğiğinde 

zuhur etmesidir. İnsan kendi cüzi iradesi çerçevesinde başına gelen her şeyden 

sorumlu olduğu halde, yaptığı ve yapacağı her şey, Allah’ın ezelî ilminde zaten 

vardır. Ama insanın ilmi bunu bilmeye yetmez. Bu anlamıyla kader insan iradesini 

                                                 
49 A.e. 
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saran ilahî bir kudrettir ve insanın Allah’tan bağımsız olamayacağının en sarih 

ispatıdır. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bir beyitinde, kaderin insanoğlu tarafından 

bilinmesinin mümkün olamacağı anlatılır. İbadetlerini yerine hakkıyla getiremediğini 

düşünen şair alın yazısında ne yazdığını bilmemektedir (K.1-32). 

 Her iş Allah’tan zuhur eder (G.132-3) ve tedbir menzilinde sebeplere ne 

kadar dikkat edilirse edilsin, bunlar ortadan kaldırılsa bile Allah’ın takdir ettiği ne ise 

o olur (G.132-1). Allah takdir dibacesine kazayı yazmazsa tedbir talebinin hiçbir 

manası olmaz: 

Yazmasa kilkiñ úaøÀ dìbÀce-i taúdìrde 

Maènì-i óÀcet bulunmaz maùlab-ı tedbìrde 

     (G.143-1) 

3.1.10.Ahiret ile İlgili Mefhumlar 

3.1.10.1. Ahiret 

 Son manasına gelen âhir kelimesinin müennesi olan ahiret, dünyadan sonra 

yaşanılacak ebedî hayat demektir. Her canlının dünyada, belirlenen bir mühlette 

kaldığı ve bunun sonunda ölerek bu dünyadan ayrıldığı bilinen bir hakikattir. 

İslamiyette, tanrı varlığına inanan bütün din ve düşünce sistemlerinde olduğu gibi, 

insanın kaderinde tayin edilen bir süreçte bu dünyada yaşadığına ve bu hayatın 

sonunda dünyada işlediği amellerin karşılığını almak üzere ebedî bir hayata göç 

ettiğine inanılır. Ahiret inancının temelinde ölümün aslında bir yok oluş olmadığı, 

aksine geçici olmayan ebedî bir hayatın başlangıcı olduğu düşüncesi yer alır. Buna 

göre insan, imtihanlarını geçmek üzere bu dünyaya gönderilmiştir, burada yapacağı 

her şeyin karşılığını ahirette bulacaktır ve dünya hayatı ne kadar geçiciyse, ahiret 

hayatı da o kadar ebedîdir. 
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 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre kişinin kendini yaramaz sıfatlardan arındırması 

gerekir. Zira bütün sırlar kıyamet gününde ortaya çıkar (K.10-9). Kişi hareketlerinde 

takvayı gözetmezse mahzeni ve kileri ahiret azığından boş kalır (K.10-22). Dünya 

ahiretin tarlasıdır ve herkes onda ektiğini biçer, insan eğer dünyada ekmemişse 

ahirette biçecek bir şey bulamaz (K.12-5). Âlim olan kişi eğer gaflette bulunup da 

dünya süslerini sevmezse,  dünyada meyli ahiret olur (K.12-18). Mutluluk ancak baki 

olan ahiretin nimetlerinde olur, fani olan dünyanın süslerinde aranmaz (G.15-2). 

İnsan kendini ahirette utandıracak amellerden kaçınmalıdır: 

Bir eåer úo bu cihÀnda tÀ seni òoş andıra 

Şol èamelden geç ki èuúbÀda seni utandıra 

     (G.139-1) 

3.1.10.2. Cennet 

 Kuran-ı Kerim’de adn, Firdevs, naim, dâru’l-huld, dâru’s-selâm, dâru’l-

mukâme, makâm-ı emîn gibi isimlerle anılan cennet, iman edip iyi ameller işleyerek 

salih kul olanların ahirette ebediyen kalacakları yerdir.50 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında cennet, nefsinden sakınanların, ona 

uymayanların mükafatlarını alacakları bir yerdir: Riyazet temmuzunun hararetinde 

ağzı kuruyanlar için cennet bahçelerinde nice havuzlar vardır (G.89-4). 

 Cennetin tamamını ifade edebileceği gibi, onun en yüksek ve en değerli 

bölgesinin adı olabilecek firdevs51 cenneti nefsini hesaba çekenlerin mükafatıdır: 

Nefsiñi sicn-i ãuèÿbetde iderseñ iótisÀb 

Açılır Firdevs-i aèlÀda saña nice riyÀø 

     (G.89-5) 

                                                 
50 Fikret Karaman, “Cennet”, Dinî Kavramlar Sözlüğü , Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

2006, s.96. 
51 Bekir Topaloğlu, “Cennet: Cennetin İsinleri” DİA, c. VII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi, 1993, s.377. 



84 

 

İnsan amellerini sadece cennete hasretmemeli, Allah’ın rızasını gözetmeli ve 

böylece cehennem ateşinin korkusundan da kurtulmalıdır: 

äalÀóì raàbet-i cennÀta gel óaãr itme aèmÀli 

RıøÀ-cÿ-yı ÒudÀ ol rehbet-i nÀr-ı saúardan geç 

     (G.17-7) 

Şair bir beyitte Hekimoğlu Ali Paşa’nın has meclisinde nedimlerinin meva 

cenneti sakinleri olmasını dilemektedir (T.8-16). Bazı âlimler her ne kadar “cennet-i 

meva”daki mevayı müstakil bir isim olarak addetseler de, sığınılacak yer anlamına 

gelen meva kelimesi cenneti niteleyen bir tamlayıcıdır.52 

Şair bir beyitte Allah’tan meskeninin cennet evi olmasını ve naim 

cennetlerinin zevkini tatmayı dilemektedir (Muh.1-25). Naim kelimesinin bir ayette 

cehennemin karşısında doğrudan cennet anlamında, bir başka ayette cennetle ilgili 

tasvirin başında tek başına kullanılması onun cennetin müstakil isimlerinden biri 

olarak kabul edilebileceğini göstermektedir.53 

Şair bir beyitinde de dinin şeklî gereklerine bağlı olduğu kadar nefsinin de 

peşinden koşan ve ibadeti Allah rızası için değil, halkın takdiri için olan zahit tipine 

de göndermede bulunmaktadır. Buna göre zahidin fikri huriler, cennet ve onun 

kasırlarıdır (G.65-2). 

3.1.10.3. Cehennem 

 İnkârcıların ve günahkârların ahirette cezalandırılacakları yer olan cehennem 

Kuran-ı Kerim’in pek çok ayetinde çeşitli adlarla geçmektedir. Ayetlerinde salih 

kullarına cenneti müjdeleyen Allah, inkârcıların, kafirlerin, günahkârların, zalimlerin 

ahiretteki yerlerinin cehennem olduğunu haber vermiştir.  

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında cehennem cahîm, dûzeh ve sakar 

isimleriyle geçer. Kat kat yanan, alevi ve ısı derecesi yüksek ateş anlamına gelen 

                                                 
52A.e., s.376. 
53A.e. 
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cahîm ve şiddetli bir ısı ile yakıp kavuran anlamına gelen sakar, cehennemin azap 

türlerini veya onun bölümlerini ifade etmektedir.54 

 Şaire göre, insan, amellerini sadece cennete hasretmemelidir, Allah’ın rızasını 

gözlemeli böylece cehennem ateşinin korkusundan da kurtulmalıdır (G.17-7). 

Cehennemin insanda uyandırdığı korku büyük, onda yaşamak zemim, onun harareti 

bol ve daimdir: 

Yaúmaya YÀ Rabbì caóìm 

Òavfı anıñ àÀyet èaôìm 

èÌşi daòi anıñ õemìm 

Óarrı olupdur pes muúìm 

Ábı mükedder hem óamìm 

 (Muh.1-24). 

Hz. Muhammed’e serkeşlik edeni cehennem ateşi yola getirir (Tah.7-6). Hz. 

Muhammed kıyamet gününde şefaatiyle cehennemden korur (K3-20). Eğer Hz. 

Muhammed şefaat etmezse kulun azabı cehennemin hicran ateşi olur: 

Ger şefÀèat itmez iseñ bu äalÀóì mücrime 

NÀr-ı hicrÀn-ı caóìm olur èaõÀbım el-àıyÀå 

     (G.13-7) 

3.1.10.4. Bezm-i Elest 

Elest meclisi veya bezm-i elest Allah’ın kullarının ruhlarını yarattıktan sonra 

hepsini bir araya toplayıp onlardan kendisini tanıdıklarına dair söz aldığı yeri 

karşılayan bir mefhumdur. “Elest” değil miyim manasına gelen bir soru kelimesidir 

ve Araf suresi 172. ayette geçer: “elestu bi-rabbikum, kâlû belâ. (‘Ben, sizin 

Rabbiniz değil miyim?’ Dediler ki: ‘Evet’ (Sen, bizim Rabbimizsin).” Bu ayetin 

tefsirine göre Allah, kullarını bedenlendirip dünyaya göndermezden evvel onları bir 

                                                 
54Bekir Topaloğlu, “Cehennem: Kelam” DİA, c. VII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1993, s.227. 
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yere toplayıp onlardan kendisini Rabb olarak kabul ettiklerine dair şahitlik istemiştir; 

yaratılmış ve yaratılacak olan bütün insanların ruhu, Arapça olumsuz sorulara evet 

cevabı manasına gelen “belâ” yanıtını vermiştir. Bunun İsrailayat ile karışmış olması 

muhtemeldir. Zira bu temsili bir anlatımdır, Kuran-ı Kerim’de buna çokça 

rastlanılır.55 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında doğrudan elest meclisinin geçtiği bir beyit 

yoktur. Fakat şair, iki beyitte “ahd-i kadîm” tamlamasıyla elest meclisine gönderme 

yapmıştır. Ahd-i kadime adalet yolu üstünde vefa göstermek gerekir (G.4-6). 

Kullukta sultan olmak için ezel gününde ahdeden insan, ahd-i kadime zeval 

gelmemesi için çaba göstermelidir: 

Çün ezel èahd eylediñ úulluúda sulùÀn olasın 

Cehd úıl tÀ irmeye èahd-i úadìme infisÀò 

     (G.23-4) 

3.1.11. Diğer İtikadî Mefhumlar 

3.1.11.1. Kutsal Geceler 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında müminlerin kutsal saydıkları Regaib, 

Miraç ve Kadir gecelerinden bahsedilmektedir. Bunlardan ilki olan Regaib kelime 

anlamı olarak kendisine rağbet edilen şeyler, bol ve değerli bağışlar demektir.56 

Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olan Regaib gecesi, her ne 

kadar hadis âlimlerince asılsız olduğu belirtilse de, tasavvufi eserlerde Hz. 

Muhammed’in annesinin rahmine düştüğü gece olarak zikredilmektedir.57 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında regaibiyye türünde iki adet gazel bulunmaktadır 

(Gazel 9 ve Gazel 10). Şairin bu gazellerde yukarıda anlattığımız hadiseyi ortaya 

                                                 
55İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân: Kur’an Me’âli ve Tefsiri, İstanbul, Erkam Yayınları, 2006, c. 

VI, s.414. 
56Hamdi Tekeli, “Regaib Gecesi” DİA, c. XXXIV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2007, s.535. 
57A.e. 
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koyduğunu görmekteyiz. Ay ışığının ta kendisi olan Hz. Muhammed, ismet rahminin 

burcuna Recep ayında gönderilmiştir (G.9-1). O ulu mertebeli peygamber Cuma gece 

regaibde annesinin rahmine inmiştir (G.9-2). Kâinatın övünç ayı olan Hz. 

Muhammed recep ayında ismet burcuna inmiştir:  

ÓabbeõÀ mÀh-ı receb k’ol bedr-i faòr-ı kÀéinÀt 

İndi burc-ı èiãmete buldu reàÀéibde åebÀt 

(G.10-1) 

 Sözlük anlamı merdiven olan Miraç, Hz. Muhammed’in Mescid-i Aksa’ya 

uğradıktan sonra göğe yükselerek Allah katına çıktığı gecedir.58 Aslında Hz. 

Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gidişinin adı isra, göğe 

yükselişinin adı miraç olsa da Türkçede miraç kelimesi bu ikisini de kapsamaktadır.59 

Çeşitli ihtilaflara rağmen Miraç gecesi müminlerin çoğu tarafında Receb ayının yirmi 

yedinci gecesi kutlanmaktadır.60 Salâhaddîn-i Uşşâkî bir beyitinde Miraç gecesi 

hakkı için Hz. Muhammed’den şefaat talep etmektedir (G.16-6). Diğer bir beyitinde 

ise dokuz feleğin Hz. Muhammed’in miracı için dokuz merdiven olduğunu 

söylemektedir (K.2-48). 

 Kelime anlamı iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten 

kurtulması veya bir yükümlülüğünün bulunmaması olan berâet kelimesinin 

Türkçeleşmiş hali olan Berat, Şaban ayının on beşinci gecesi kutlanan ve müminlerin 

Allah’ın affıyla günahlarından kurtulacaklarını umdukları kutsal gecedir.61 Kadir 

gecesi ise Kuran-ı Kerim’in indirildiği gecenin ismidir.62 Kesin olarak hangi gün 

olduğu bilinmeyen Kadir gecesi Ramazan ayının son on gününden biridir, âlimler 

                                                 
58Salih Sabri Yavuz, “Mi’rac” DİA, c. XXX, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2005, s.132. 
59A.e. 
60A.e., s.133. 
61Halit Ünal, “Berat Gecesi” DİA, c. V, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 1992, s.475. 
62 M.Sait Özervarlı, “Kadir Gecesi” DİA, c. XXIV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2001, s.124. 
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daha çok yirmi yedinci gecesi olduğu üstünde durmaktadırlar. Salâhaddîn-i Uşşâkî 

bir beyitinde Hz. Muhammed’in saçlarını Kadir ve Berat gecelerinin ışığına benzetir. 

Onun saçları Kadir ve Berat gecelerinin ışığına benzemekteyken onlara şebboy 

kokulu demek hatadır (K.1-9). Hz. Muhammed’in şebboy zülfü gönlü güzel 

kokularla mest etse buna şaşılmaz, çünkü Kadir gecesine eren ondan nasiplenir 

(G.29-6). Hz. Muhammed Kadir gecesinin dolunayı, nuru âleme dolmuş parlak bir 

aydır (G.37-8). 

3.1.11.2. Ölüm 

 İnsan bedeninin hiçbir fonksiyonunu yerine getiremeyerek, vücudun canlılık 

halini kaybetmesi olayına ölüm denilir. Yarattığı trajedi ve bilinmemezlik sebebiyle 

her insanda korku uyandıran ölüm İslamiyete göre ebedî hayatın başlangıcıdır. 

Çünkü bu dünyaya imtihan için gönderilen insan, kendisine verilen mühleti 

doldurduğunda bu dünyadan ayrılacaktır.  

 Salâhaddîn-i Uşşâkî bir beyitinde ab-ı hayatın kaynağının beden karanlığında 

bulunduğunu, ardındaki beyitte ise ölüm hastalığının şifasının ab-ı hayat olduğunu 

söyler: 

Maraø-ı mevte olur Àb-ı óayÀt ile şifÀ 

Ne devÀdır ne revÀdır ne şifÀdır bu şifÀ 

     (G.4-4) 

 Yine şaire göre bu dünyanın çeşit çeşit hilelerine, geçici zevklerine 

kanmamak gerekir. Çünkü kimse ölüme çare bulamaz: 

èAceb dil-beste olduñ bu nuúÿş-ı kÀéinÀta 

èİlÀcıñ var mıdır yoòsa bu èÀlemde memÀta 

     (G.137-1) 
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3.1.11.3. Ruh 

 En genel tarifiyle ruh, insan bedeninin canlılığını sağlayan soyut varlıktır. 

Allah önce insanın ruhunu yaratmış ardından onu bedenle birlikte dünyaya 

göndermiştir. Ana maddesi toprak olan bedenin ölüm ile birlikte yok olmasına 

rağmen, ruhun ölümle birlikte dünyadan ahirete geçebilmesi, bedenin maddi 

ihtiyaçlarına ve zevklerine karşılık ruhun manevi ihtiyaçlarının ve zevklerinin olması 

gibi sebeplerden ötürü ruh daima bedenden daha kutsal addedilmiştir.  

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre üçüncü tavrın mahali ruhtur (Etvâr-ı Sebèa 27). 

Müjde ancak ruhadır, nefs ancak korkutulmayı hak eder (K.9-24). Nefs ancak ruhun 

tahakkümü altına girerse kontrol altına alınabilir. Bunun için Allah tevfik mehri ile 

nefsi ruha nikâhlar (G.62-2). Kerim olan ruhun askerinde nefsle cihat sırasında zaaf 

olsa, gazi ruhlarının askerleri yardımcılar oluverir: 

èAsker-i rÿh-ı kerìme irse ger øaèf u fütÿr  

Cünd-i ervÀó-ı àuzÀt olur bizim enãÀrımız 

 (K.9-17) 

Tasavvufta gelişen, ilk yaratılanın Hz. Muhammed’in nuru olduğu inancı 

çerçevesinde şaire göre insanın ruhu ve hayatı Hz. Muhammed’e üflenen ruhtandır 

(K.5-1). Âdem’e üflenen ilahî ruh Hz. Muhammed’in temiz ruhudur (K.2-59). 

 Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu vurgulamak 

isteyen şaire göre Hz. Muhammed’in huzuru resullerin ruhunun tavaf yeridir: 

MaùÀf-ı cünd-i ervÀó-ı rüsüldür meşhed-i aèlÀ 

Zemìn-i ravøa-i pÀki muèallÀ úaãr-ı mìnÿdur 

(K.1- 14) 

 Yine şaire göre Eyyûb el-Ensârî’nin kabri gazilerin ruhlarının ordusunun 

tavaf yeri olsa şaşılmaz. Çünkü o, Allah’ın sevgilisinin alemdarıdır (K.7-6). Eyyûb 

el-Ensârî’nin temiz ruhunun eteğine sarılan kişi, cihanda yerle bir olsa da mühim 

değildir (K.7-12). 
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3.1.11.4. Şeytan 

 İnsanları yoldan çıkararak onların yanlış işler yapmalarına vesile olan, 

melekken Allah’a karşı olduğu için Allah’ın huzurundan kovulan ruhani varlıktır. 

Araf suresinin on birinci ve on yedinci ayetleri arasında anlatıldığı üzere, Allah 

insanı yarattığında bütün meleklere insana secde etmelerini emretmiş, şeytan ise 

kendisinin ateşten, insanın ise topraktan yaratılması dolayısıyla bu emre itaat 

etmemiştir. Bunun üzerine Allah onu huzurundan kovmuş, şeytan ise Allah’tan 

insanoğlunu azdırmak ve onun şükürsüz olduğunu kanıtlamak için süre talep etmiştir. 

Allah da ona bu süreyi vermiş ve onunla birlikte ona uyanları cehenneme 

yollayacağını söylemiştir. Aynı surenin ilerleyen ayetlerinde Âdem ile Havva’nın 

cennetten kovulmalarının sebebinin de şeytan olduğu belirtilmektedir. Kuran-ı 

Kerim’de ve hadislerde şeytana uymanın insan için felaketlere sebep olacağı 

defalarca vurgulanmış, insana şeytanın şerrinden Allah’a sığınması tavsiye 

edilmiştir.   

 Hz. Muhammed’e derin ve samimi bir sevgi besleyen Salâhaddîn-i Uşşâkî 

Hz. Muhammed’e karşı gelenlerin şeytan safında yer aldıklarını söyler. Hz. 

Muhammed’e baş eğmeyen şeytanın kardeşidir. (Tah.2-6). Hz. Muhammed’e baş 

kaldıran şeytanın dostudur (Tah.4-5). Hz. Muhammed’e baş kaldıran kahır ateşinde 

şeytana haldaş olur (Tah.5-6).  

 Hz. Muhammed müminlerin sığınağıdır. Bundan dolayı şeytan askerlerinin 

kalp kalesine kötülüklerinin dokunmaması için, Hz. Muhammed’in lütuf bakışı 

yüksek bir hisar burcudur (K.1-22). 

 Bunun dışında şair bir beyitte, şeytan hakkında halk arasında bilinen bir 

inanca gönderme yapmıştır: Sevgili yüzünün örtüsünü ağyara kaldırmamalıdır, çünkü 

şeytan, mushafı açık bulunca okur (G.51-4). 
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3.1.12. Din ile İlgili Mefhumlar 

3.1.12.1. Cami ve Kilise 

İslam medeniyetlerinde mimarinin en önemli yapı unsuru olan cami 

müminlerin ibadet yeridir. Alında Hristiyanların ibadet yeri olan kilise ise içindeki 

resimlerden ve heykellerden dolayı Klasik Türk şiirinde de Türk Tasavvuf şiirinde de 

puthane olarak algılanmıştır. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî bir beyitinde kesreti kiliseye, vahdeti de camiye 

benzetmiştir:  

Deyr-i keåretde sefìl olma dilin taèùìr it 

CÀmiè-i vaódete gel maófil ü minber bulunur 

     (G.70-4) 

 Maisva fikriyle dolduğu için gönlü kiliseye benzeten şaire göre, gönüldeki 

nakışların silinmesi gerekir, gönül kilisesindeki Lat ve Menat’a tapmaktan 

vazgeçilmelidir (G.137-3).  

3.1.12.2. Put 

 Aslı Farsça büt olan put, insanların kutsiyet atfettikleri ve bu sebeple 

tapındıkları nesne demektir. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında bir beyitte Arapların 

cahiliye döneminde taptıkları putlar olan Lat ve Menat’tan bahsedilmektedir. Uzza 

ile birlikte Allah’ın kızları olduğuna inanılan bu putlar, Araplar arasında büyük saygı 

görmekteydiler.63 

 Şair Lat ve Menat’ın geçtiği bu beyitte insanı Allah yolunda olmaktan 

alıkoyan masivayı bu putlara, masiva fikriyle dolan gönlü de bu putların bulunduğu 

yere benzetmiştir: 

Perestiş úıl ÒudÀ’ya sil nuúÿş-ı mÀ-sivÀyı 

                                                 
63Ahmet Güç, “Put” DİA, c. XXXIV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 2007, s.365. 
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Yeter ùapdıñ göñül deyrindeki LÀt u MenÀt’a 

     (G.137-3) 

3.1.12.3. İbadet 

 İnsan fıtratındaki acizlikten ötürü her zaman sığınma ihtiyacı olan bir 

varlıktır. Kişi ne kadar güçlü olursa olsun, aciz kaldığında muhakkak ki sığınacak bir 

yer arar. Bu sebeple inanç insanın fıtratının arzuladığı büyük bir ihtiyaçtır. Sığınma 

ihtiyacı ve inanma arzusu kişiyi ibadete yönlendirir. En iptidai dinlerden itibaren 

ibadet, dinin ve kulluk bilincinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. İbadet kulu 

Allah’a yaklaştıran en mühim araç olma hüviyetiyle İslamiyetin de ana esaslarından 

birini teşkil etmektedir.  

 İnsanın kendini yaratan Allah’a şükürlerini sunması için bir vesile olan 

ibadet, aynı zamanda onu günahlardan koruyan bir zırh gibidir. Çünkü insan ibadet 

ettiği müddetçe doğru yoldan ayrılamaz. Doğru yoldan ayrılmayan kişi de nefsini 

günahlardan sakındırır. İbadetin insanın hayatını düzene soktuğu da apaçık bir 

hakikattir. Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre insanın dünyadaki en önemli işi ibadet 

etmektir: 

KemÀl-i feyø-i èirfÀna dilÀ gel ãarf-ı himmet úıl 

Gücüñ yetdikçe ùÀèÀta çalış èÀlemde iş budur 

     (K.1-40) 

 Kişi dünya hayatına daldığı için çoğu kez ibadetlerini hakkıyla yerine 

getiremez. İnsan ibadet edeceği vakitleri ne kadar tembellikle geçiriyorsa, günaha o 

kadar koşarak gider (G.13-3). Gönül bir an bile Allah’a ibadetin huzurunu 

bulamazken, gafletle günahlar işler (G.21-4). 

 Bir kudsi hadise göre nafile ibadetler kulu Allah’a yakınlaştırır. Bu yüzden 

şaire göre, Allah’a yakınlıkta maksat Allah’ın sevgilisi olmaksa farzlardan sonra 

nafile ibadetlere özen gösterilmelidir (G.89-3). 
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 İnsan her ne kadar Allah için varlığından feragat etmek zorundaysa da bu, 

hiçbir zaman ibadetin terk edilebileceği anlamına gelmez. Varlık perdesinden 

geçmek elzem olsa da bu, ibadet edilmemesi ve seher zikirlerinden vazgeçilmesi 

demek değildir (G.17-4). 

 İnsan ibadet pazarında amelleriyle iflas etmişse de Hz. Muhammed’in 

rahmeti kişiye sermaye olur: 

Sÿú-ı ùÀèÀt içre gerçi mÀyeden düşdü velì 

Müflis-i aèmÀle kenz-i raómetiñ ser-mÀyedir 

     (G.72-6) 

3.1.12.4. Abdest 

 Farsça su anlamına gelen ab ve el anlamına gelen destten oluşan ve Arapçası 

vuzu olan abdest, ibadet edilmeden önce yapılan temizliktir. İslam dini her şeyden 

evvel temizliğe önem vermiştir ve insan ibadet ederken temiz olmalıdır.  

 Abdest, insanı ibadete hazırlar. Bu sebeple de abdestli olan kişi kendisini 

günahlardan korur. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin kılıca su verme işlemine de gönderme 

yaptığı beyitine göre vahdet suyu gönüldeki siva ipini keser, tıpkı müminin silahı 

olan abdest gibi o da Allah’ın kılıcıdır: 

Áb-ı vaódet úaùè ider dilden sivÀ ser-riştesin 

Seyf-i Óaúdır ãan vuøuè ki müémine olmuş silÀó 

     (G.20-4) 

3.1.12.5. Kabe 

 Yeryüzünde yapılan ilk mabet olan Kabe, müminlerin kıblesidir ve hac 

ibadetinin en önemli parçasıdır. Hz. Âdem’den itibaren çeşitli peygamberlerin 

kıssalarında önemli bir yeri bulunan Kabe’yi kimin yaptığına dair kaynaklarda 
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ihtilaflar bulunmaktadır; bazıları Hz. Âdem’in yaptığını söylerken, bazı kaynaklarda 

İsrailiyat karışmış yarı efsane hüviyeti taşıyan rivayetlere rastlanmaktadır.64  

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinde Kabe Kabe, Beytullah ve Beyt-i Hakk 

isimleriyle zikredilir. Şair, Kabe’nin zikredildiği hemen hemen her beyitte, “Yere 

göğe sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım” kudsi hadisince, gönlü 

Allah’ın evi olan Kabe’ye benzetmiştir. Marifet faydalı bir ilimdir, gam ve tasadan 

azat bir şekilde Beyt-i Hakk olarak vasfedilen saf gönüle ilham ile ulaşır (K.12-17). 

İnsan hevanın kederlerinden geçip vasıflarını saf hale getirmelidir, eğer böyle 

yapmazsa Beyt-i Hakk olan gönül kederle daralır (G.55-4). Beyt-i Hakk olan gönülde 

siva misafir olamaz, çünkü izzet evinin mahremi Ashab-ı Fil’in huzuru olamaz 

(G.74-1). Gönülden ağır yüklerin atılması gerekir, çünkü Allah’ın evinde Ashab-ı Fil 

gibi olan düşüncelerin yeri yoktur (Kı.1-1).Gönlü Beyt-i Hakk olanlar Allah’ın 

rızasından ayrılmazlar (G.74-2). Nefs askerleri Beyt-i Hakk olan gönlü basmamalıdır 

(G.84-2). Gönül siva nakışlarından temizlenmelidir, çünkü “Beytullah’ta nukuş 

olmaz”: 

äÿret u naúş-ı sivÀdan beyt-i úalbiñ sÀde úıl 

áayrıdan pÀk eyle Beytu’llÀh’da olmaz nuúÿş 

     (G.86-3) 

3.1.12.6. Günah-Günahkâr 

 Allah insan için dünyada bazı şeyleri helal, bazılarını da haram kılmıştır. 

Nereden bakılırsa bakılsın insanın menfaatiyle doğrudan ilişkili olan bu duruma göre, 

insan için zararlı olanlar haram, zararlı olmayanlar ise helaldir. İnsan helal yerine 

haramı tercih ettiğinde günah işler ve günahkâr olur. 

İnsan fıtratı gereği günaha meyillidir. Bu yüzden ibadet edeceği vakitleri ne 

kadar tembellikle geçiriyorsa, günaha da o kadar koşarak gider (G.13-3). Gönül bir 

                                                 
64Sadettin Ünal, “Kâbe”, DİA, c. XXIV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 2001,  s.16. 



95 

 

an bile Allah’a ibadetin huzurunu bulamazken, gafletle günahlar işler (G.21-4). 

Günah ve kusur vuslat yolunun engelidir (T.7-29). Şair günahına akıllıca bir deva 

bulamamaktadır (K.2-13). Günahkârların sözü ve fiili övgüye layık değildir, bu 

yüzden şairin şiirleri, acz ve taksir itirafından başka bir şey değildir: 

Çün degildir faòre lÀyıú úavl ü fièl-i mücrimÀn 

İètirÀf-ı èacz u taúãìrden olur eşèÀrımız  

     (K.10-17) 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre Allah’ın günah illetlisine bir lütfu devadır (K.5-

23). Kulun günahı Allah’ın ihsan denizinde zerre mesabesinde değildir (G.8-4). 

Allah’ın rahmeti günahkârın günahı kadar olursa fakir kul zengin olur (K.5-24). 

Günahın çokluğuyla Allah’tan ümit kesilmez, çünkü günah dağlarca olsa da çok 

bağışlayan Allah onu örter: 

Cürm-i bisyÀr ile olmam luùf-ı Óaúdan nÀ-ümìd 

Cürmümüz daàlarca olsa setr ider áaffÀrımız 

     (K.10-19) 

 Şair günahlar karşısında Hz. Muhammed’in şefaatini kurtuluş olarak 

görmektedir. Şair günahkâr olduğunu kabullenerek Hz. Muhammed’in kapısına gider 

(K.3-17). Şair mücrimdir ve onun işi Hz. Muhammed’in kapısından başka yere 

varmak değildir (K.7-39). Hz. Muhammed’in şefaatinin kılıcının güneşi parlayınca, 

günah zerrelerinin çokluğu siper bulamaz (K.2-15) Sayısı belli olmayacak kadar çok 

olan günahlar yağmur gibi yağıp şefaat denizine ererse kaybolurlar (K.2-16). Hz. 

Muhammed’in güneşinin ışıkları günah zerrelerini yok eder (K.7-38). Şairin günahı 

ve hatası ne kadar fazla olursa olsun Hz. Muhammed’in ihsan denizinin yanında 

kendi varlığı bir damla nisbetinde olduğu için şairin günahları bu denizde 

örtülebilecektir (K.8-33).  

  Salâhaddîn-i Uşşâkî Eyyûb el-Ensârî’den ve İbnü’l-Arabî’den, kendisi adına 

Hz. Muhammed’den şefaat talep etmelerini arzu etmektedir. Şair Eyyûb el-

Ensârî’den, Hz. Muhammed’e kendisinin günah hastası olduğunu bildirmesini ve 
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ondan deva talep etmesini istemektedir (K.7-35). Yine Eyyub-el-Ensari’den, Hz. 

Muhammed’e, günahlara bulanmış olsa da Hz. Muhammed’in lütfunun denizinde 

kendisinin günahlarının bir damla mesabesinde dahi olmadığını söylemesini 

istemektedir (K.7-37). Şair İbnü’l-Arabi’den kendisini Hz. Muhammed’e 

götürmesini ve onu hasta bulduğunu, günah ile halinin keder verici olduğunu 

söylemesini istemektedir (K.8-30). Şair mücrimdir ve İbnü’l-Arabi’den günahkâr 

olduğunu fakat bunun Hz. Muhammed’in lütuf nazarıyla tedavi edilebileceğini Hz. 

Muhammed’e bildirmesini istemektedir (K.8-31). 

3.2. TASAVVUF 

3.2.1. Aşk 

 Arapça aslı ışk olan ve sarmaşık manasını taşıyan aşeka ile aynı kökten gelen 

aşk, bir kimsenin kendisini tamamen sevdiği kişiye vermesi, sevdiği kişiden başka 

bir şey düşünememesi, ondan başka her şeyden ilgisini kesmesi neticelerini veren 

şiddetli sevgi halidir.65 İnsana duyulan aşka beşerî veya mecazî, Allah’a duyulan aşka 

ise ilahî veya hakikî aşk denilmiştir. Beşerî aşk da hiçbir zaman küçümsenmemiş ve 

ilahî aşka götüren bir merdiven olarak vasıflandırıldığı için, kıymetli addedilmiştir. 

Sufilerin, âlemin yaratılışını dahi aşka bağlaması neticesinde aşk, edebiyatın da 

beslendiği ve pek çok farklı çağrışıma sahip bir kaynak olmuştur.  

Klasik Türk edebiyatı, asırlar sürmüş mazisi ve bu mazinin mahsulü olan 

eserleri göz önünde bulundurulduğunda, geleneğin ve gelenekselliğin bir aksi olarak 

karşımıza çıkar. Nitekim bu şiirin yoluna girmiş bir şair –bir şeyhe intisap etmiş 

mürit gibi- geleneğin gereklerine uymak ve onları yerine getirmek 

mecburiyetindedir. Klasik Türk edebiyatının gelenekçiliği düşünüldüğünde akla ilk 

gelen şüphesiz ki “aşk” olacaktır. Bu şiirin vazgeçilmez temi olan aşk, gerek mecazî 

gerek ilahî olsun, şiirin ekseninde yer almıştır. Gazellerin ve aşk mesnevilerinin 

                                                 
65Süleyman Uludağ, “Aşk”, DİA, c. IV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 1991,  s.11. 
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aşkın üzerine kurulmasının yanında, tegazzül fasılları vasıtasıyla kasidelerde dahi, 

şairler, aşk teminden ayrılmamışlardır. İster şeyh, padişah, şehzade yahut mevki 

sahibi bir kimse, ister eğitimsiz ama şiire meraklı bir şiirsever ve dahi ister kadın 

olsun bu şiirin yolunu tutturmuş herkes –bir aşk macerasından yoksun bile olsa- daha 

işin başından âşıklık makamını kabul etmiş sayılır.  

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre üçüncü tavrın haleti aşktır (Etvâr-ı Sebèa 41). 

Sinenin hicran ateşi ile dağlanmasının bir önemi yoktur, çünkü bu yaralar, aşk 

bahçesinde açan çiçekler gibidir (K.9-4). Allah feyzinin şerbetini sunarsa kalp, aşk 

ile dolar, siva sevgisinden temizlenir ve vuslat yolunu bulur (Muh.2-9) Allah aşkının 

harareti, dili kebab eyler, böyle olunca âşığın gözyaşı zevk erbabına şarap olur 

(Mur.2-2). Aşk Niline şevkle sal salınmalı, soyunup aşk denizine girilmeli, kesret 

yönünden yüz çevirip vahdet denizine dalınmalıdır (Mur.5-9). Aşk denizine dalan 

kişi parlak inciyi bulur (G.7-4). Aşkın sırrının lezzetini tadan ve idrak eden için, can 

feda etmek her nimetin tadından lezzetlidir: 

Sırr-ı èaşúıñ leõõetin õevú ile idrÀk idene 

CÀn fedÀ itmek olur her õevú-i naèmÀdan eleõ 

     (G.27-5) 

Âşığa sevgili için canını feda ettiren aşktır. Âşığın sevgilide fena bulması 

dirilmesinden daha lezzetlidir (G.27-6). Aşk kadehi insanın canını öyle bir sarhoş 

eder ki insanın, değil bu dünyanın, ahretin nimetlerine bile isteği kalmaz (G.39-7). 

Meclise kan bulaşmış kadehi her an sunarlar, oysaki âşığın kan saçan gözü zaten aşk 

kadehidir (G.48-3). Aşk ateşi kalbe hararet gönderdikçe gönül de göz bulutlarından 

rahmet yağmuru gönderir: 

Her ne dem èaşú Àteşi úalbe óarÀret gönderir 

Dil seóab-ı dìdeden bÀrÀn-ı raómet gönderir 

(G.63-1). 

 Aşk ateşiyle gönül micmeri doldurulunca canı güzel kokularla saracak anber 

bulunur (G.70-2). Aşk meclisine saki olan kişi kesret yönünden çekilir ve vahdet 
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şarabıyla dolu kadeh dağıtır (G.78-3). Ham olan kişi vuslat meclisine layık olmaz, 

kişinin aşk ateşindeki mihnet kazanı içinde kaynaması gerekir (G.86-7). Kişinin aşk 

ateşiyle derun ocağını yandırması ve gönül mutfağında ihlas pirincini pişirmesi 

gerekir (G.88-2). Aşk hünkarı alemini kaldırınca safa ülkesine nurlar dolar (G.101-

1). Aşl âlemin vücut bulmasının sebebidir (G.101-2). Yeryüzü de gökyüzü de aşk ile 

vücut bulmuştur (G.101-5). Aşk ateşi vehimden ibaret olan varlık örtüsünü yakar 

(G.107-5). Gönlün aşk meyhanesine koşması ve kalp kasesini şarapla doldurması 

gerekir: 

Ey göñül mey-òÀne-i èaşúa şitÀb itmek gerek 

KÀse-i úalbi dem-À-dem pür-şarÀb itmek gerek 

(G.108-1) 

Yedi felek Hz. Muhammed’in aşkıyla tutuşur da döner (Tah.1-3). Allah’ın 

sevgilisi olan Hz. Muhammed aşka mazhar olduğu için aşkın başkumandanı olmuştur 

(G.101-3).Hz. Ali’nin feyzi de âlemi baştan başa tutmuştur, nurlu gönlü de aşk 

şarabına kadeh olmuştur (K.4-26). Hayret denizindeki aşk girdabında Bayezid’in ve 

İbn Edhem’in gemisi kaybolsa, buna şaşılmaz (G.25-4). Âşıklar askerlerinin önderi 

olan Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin sancağı aşk ile yürümüştür (K.16-5). Cemâleddîn-i 

Uşşâkî aşk denizinin dalgıcıdır (T.5-1).  

3.2.2. Âşık 

Bir Klasik Türk edebiyatı şairi, söylediği ilk beyitten itibaren “âşık” olduğunu 

kabullenmiş demektir. Artık o da diğer tüm şairler gibi âlemin yaratılışını, bülbülün 

yanık ötüşünü, goncanın açışını, güneşin doğuşunu, gülün kıpkırmızı rengini velhasıl 

âlemde gördüğü her vakayı aşkın eseri olarak yorumlayacaktır. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî divanında tasavvufi anlamdaki âşık ve âşıklık önemli bir 

yer tutmaktadır. Âşık sevgilinin mahallesine yalvara yalvara gider (K.7-40). İbnü’l-

Arabî’nin cemaline müştak olan âşıklar için, onun ayağının toprağının tozu taze 

sürmedir (K.8-12). Sevgilinin her cefası âşık için bir safadır (G.19-4). Âşıklar için 
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aşk derdinin zehri tatlıdan daha lezzetlidir (G.27-1). Âşığa sevgili için canını feda 

ettiren aşktır. Âşığın sevgilide fena bulması dirilmesinden daha lezzetlidir (G.27-6). 

Âşık iki dünyanın lezzetlerinden de zevk alamaz çünkü bunların zevki Allah’a 

kavuşmaktan daha lezzetli olamaz: 

Leõõet-i her dü serÀdan èÀşıú olur telò-kÀm 

Õevú-i dÀr olmaz äalÀóì vaãl-ı DÀrÀdan eleõ 

(G.27-7) 

 Âşığın gönlü sevgilinin feyzine amade bir keşküldür (G.49-6). Sevgili vuslat 

gününü âşıklara hicran gecesi etmiştir (G.53-1). Sevgili ayva tüyleriyle ve beniyle 

âşıkları sevdalara düşürmüş, gözünün köşesiyle onların akıllarını başlarından almıştır 

(G.53-3). 

Şairin intisap ettiği tarikatın Uşşâkîlik olması bazı beyitlerde tevriye 

örneklerinin teşekkülüne vesile olmuştur: Âşıklar askerlerinin önderi olan 

Cemâleddîn-i Uşşâkî irfanın ta kendisidir ve onun sancağı aşk ile yürümüştür (K.16-

5). Cemâleddîn-i Uşşâkî hoş ayinli âşıklar zümresinin yüzsuyudur (T.4-1).  

Bazı beyitlerde uşşak makamı da tevriyeye dahil olmuştur. Gam meclisinde 

aşk kanununu çalınsa, uşşâkın namesi her güzel sesten lezzetli olur: 

Bezm-i àamda eylesem úÀnÿn-ı èaşú ile sürÿd 

NÀàme-i èuşşÀú olur her ãavt-ı zìbÀdan eleõ 

     (G.27-4) 

3.2.3. Zahit 

Şiirde yaygın olarak “zâhid, sûfî, vâiz, fakîh” adlarıyla anılan bu tip, dinin 

zahir kısmı ile fazlasıyla hemhâl olduğu için cenneten hisse aldığını düşünen, her 

secdesinde günah ve sevap hesabı yapmasına rağmen fırsat bulur bulmaz nefsine 

uyan, âşığı küçümseyip tenkitleri ve öğütleriyle onu canından bezdirdiği halde aşk 
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ilminden habersiz bir vaziyette zahire takılıp kalmış olan bir insan portresi çizer.66 

Zahit, dinin şeklî gereklerine bağlı olduğu kadar nefsinin de peşinden koşar ve 

ibadeti Hakk’ın rızası için değil, halkın takdiri içindir. Böylelikle “şirk-i hâfî”ye yani 

en büyük günahlardan birine bulaşır. Pek zeki sayılmayan zahidin bu açığını 

yakalayan şair, kendisine bir türlü rahat vermeyen, onu tenkitleri ve öğütleri ile 

bunaltan zahitle sürekli alay eder. Aşk, âşığın diniyken; aşkın kâinatı yaratan 

kudretinin varlığını hissetmekten mahrum olan zahit için bir ayıptır. Cennetin en 

büyük nimetinin Allah’ın cemalini seyretmek olduğunu bilmediği, anlayamadığı için 

onun aklı fikri cennettin müjdelenen diğer nimetlerindedir.  

Prof.Dr. Ahmet Atillâ Şentürk’ün sofuluk aleyhtarlığı ihtiva eden beyitlere dair 

bir tespiti konuyu çok daha açık hale getirmektedir: 

“Dinin istismara son derece açık bulunduğu o devirlerde, sofuluk 

aleyhtarlığı şiirleri gerek bu yoldan menfaat elde etmeye çalışanlara karşı 

bir sosyal tenkit mekanizması meydana getirmek ve gerekse meyhane ve 

benzeri eğlence yerlerine düşkünleri aşk ehli, riyadan arınmış, olduğu gibi 

görünen kimseler şeklinde tanıtarak esnek bir kamuoyu oluşturmak 

suretiyle toplumda bir denge kurmaya yönelik propagandalar olarak 

değerlendirmek de mümkündür.”67 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinde zahit tipi yukarıda anlatılanların 

çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır: Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin sözlerinde eğri 

anlayışlı zahit için tehlike vardır çünkü onun sözleri kalbine yol bulmamış kimselere 

mübah değildir (G.20-7). Zahidin fikri huriler, cennet ve onun kasırlarıdır (G.65-2). 

Şair zahide seslenerek can kulağını açmasını, pirin elinden aşk meclisinin şarabını 

içmesini istemektedir (G.86-1). Aşk bezmi içinde kadeh rintlere verilmelidir, 

ikiyüzlü zahit perhizli olduğu için bu, ona teklif edilmez (Kı.2-5). 

Bezm-i èaşú içre äalÀóì sÀàarı rindÀna sür 

ZÀhid-i sÀlÿsa teklìf eyleme perhìzlidir  

                                                 
66 Mustafa, Kara, “Fuzîlî’nin Rind ü Zâhid ve Türkçe Divanı’nda Zühd ve Zâhid Tipi”,  Fuzûlî Kitabı: 

500. Yılında Fuzûlî Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri 

Daire Başkanlığı Yayınları, 1996, s.183. 
67 Ahmet Atillâ Şentürk, Sûfî Yahut Zâhid Hakkında, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1996, s. 20-21. 
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     (Kı.2-5) 

3.2.4. Rind 

 Divanlarda karşımıza çıkan bir diğer tip de rinttir. İkiyüzlü davranmaması, 

düşündükleri ile yaptıklarının birbirine paralel olması, halkın ne düşündüğünü 

önemsemediği için riya kirinden uzak durması sebebiyle şairlerin, zahit tipinin 

karşısında yücelttikleri bu tip Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanında da bu doğrultuda 

yer almaktadır. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre aşk meclisi içinde kadeh rintlere verilmelidir, 

çünkü ikiyüzlü zahit perhizli olduğu için aşk kadehi ona teklif edilmez (Kı.2-5). 

Zillet kıyafeti hamiyet omzuna serilmeli ve işret adımı safanın rintler meclisine 

atılmalıdır: 

CÀme-i õilleti ber-dÿş-ı óamiyyet eyle 

Bezm-i rindÀn-ı ãafÀya úadem-i èişreti baã 

 (G.88-5) 

3.2.5.Nefs 

 Sözlüklerde kişi, beden ve ruh, bir şeyin varlığı veya ta kendisi gibi manalara 

gelen nefs, tasavvufi çerçevede insanı yönlendiren ve eğer önü alınmazsa ve terbiye 

edilmezse insanın her iki dünyasını da felakete sürükleyen kuvvet manasını 

taşımaktadır. Nefs birbirinden farklı özelliklere sahip yedi mertebeye sahiptir: İlk 

mertebe karanlıklar mertebesi olan ve cimrilik, haset, hırs, gazap, şehvet, ucb ve kibr 

gibi hasletlere sahip nefs-i emmâredir, ikincisi nurlar mertebesi olan ve şöhret, 

hilecilik, ucb, pişmanlık gibi hasletlere sahip nefs-i levvâmedir, üçüncüsü sırlar 

mertebesi olan ve tevazu, ilim, haya, sabır gibi hasletlere sahip nefs-i mülhimedir, 

dördüncüsü kemal mertebesi olan ve şükür, gönülden kulluk edebilme, razı olma, 

cömertlik gibi hasletlere sahip nefs-i mutmainedir, beşincisi vuslat mertebesi olan ve 

riyazet, züht, ihlas gibi hasletlere sahip nefs-i râziyyedir, altıncısı Allah’ın fiillerinin 
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tecelli mertebesi olan ve salah, yakin, tefekkür, fenaya ulaşma gibi hasletlere sahip 

nefs-i marziyyedir, yedincisi Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli mertebesi olan ve 

marifet, şefkat, irşat, temkin gibi hasletlere sahip nefs-i kâmile veya nefs-i 

sâfiyyedir.68 Nefsin birinci tavırdaki sıfatı emmâredir, ikinci tavırda âşıkların sıfatı 

levvâme olur (Etvâr-ı Sebèa 4). Üçüncü tavırda nefsin sıfatı mülhime, dördüncü 

tavırda ise mutmaine olur (Etvâr-ı Sebèa 5). Beşinci tavırda “ircièì” emrinin sıfatı 

râdiye olur, altıncı tavırda ise mardiyye olur (Etvâr-ı Sebèa 6). Nefs-i külün yedinci 

tavırda sıfatı kudsiyye olur ve kâmil nefisler bu sıfata ulaşarak kemale ererler (Etvâr-

ı Sebèa 7). 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre uğursuz nefs utançla yerlere geçse yeridir, o, 

pişmanlığın kahrı ve saldırışıyla alt üst olur (K.2-11). Nefsin kusurları tasa sebebidir 

(K.3-18). Eyyûb el-Ensâri’yi ziyarette kusurun sebebi nefstir (K.7-25). Uğursuz 

nefse ayrılan pay Allah’tan gelen kahır olmalıdır (K.9-1). Nefsle savaş en büyük 

cihattır, bu cihatta kafirler nefs askerleridir: 

İtmedeyiz fi-sebìli’llÀh cihÀd-ı ekberi 

Leşker-i nefs-i óabìå olur bizim küffÀrımız 

(K.9-16) 

Gönül evi uğurlu ve uğursuzun geçitidir, müjde ancak ruhadır, nefs ancak 

korkutulmayı hak eder (K.9-24). Uğursuz nefs bugün ıslah edilmezse kıyamet 

gününde insanın işi ah u zar etmekten başka bir şey olmaz (K.10-10). Uğursuz nefs, 

vakti ilimsiz ve amelsiz geçirterek ziyan eder (K.12-27) Nefs atı şeriat ipiyle 

bağlanmalıdır, kişi nefse razı olmamalı ve onu riyazet ipine çekmelidir, nefs aşk 

potası içinde hikmet ateşi ile yanmalıdır (Mur.5-7). Ruh-ı sultaniyi alçak nefse kul 

etmek büyük bir hata ve cefadır (G.4-8). Nefs “hâsibu” emrinde kusur ettiği için 

insanın hesabı mahşer gününde olur (G.13-6). Nefsin binası fesat temeli üzerine 

kuruludur: 

                                                 
68Daha fazla bilgi için bkz. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetnâme, haz. Ahmed Davudoğlu, İstanbul, 

Çelik Yayınları, (t.y), s.788. 
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Çün fesad üzre úurulmuşdur binÀ-yı nefs-i şÿm 

Feyø-i cÿduñdur meger ide äalÀóì’ye ãalÀó 

(G.21-7) 

Sevgilinin güneşinin ışığı kalbe düşerse nefs jalesi yok olur (G.25-7). Nefs 

kesret hanesinde zayıf bir karıncadır, vahdet yuvasında ise cesur bir doğan olur 

(G.36-5). Şeytanî nefsin hevası yoldan çıkmıştır ve bu haliyle gönlü harap etmiştir 

(G.37-1). Gönül nefs bağıyla bağlanırsa seyis olur (G.38-4). Nefs dizginlenmeli ve 

hevaya ulaşması engellenmelidir (G.55-2). Nefs eşek olduğu halde insan onu 

dizginlemezse o, insanın tepesine biner; nefsin isteklerine uymak yılan tedavi etmek 

gibidir (G.55-3). Cahil olan kişi nefsin hazzı için gaflete düşer, halbuki arif kişi nefsi 

ile sürekli çekişir (G.58-8). Allah tevfik mehri ile nefsi ruha nikâhlar, kalp 

haclegahına da vahdet tahtı gönderir (G.62-2). “Men aref” dersini alan nefsine 

bağlanmaz ve nefsini bilmeyen kişi Allah’ı bilemez (G.79-1). Nefs askerleri Allah’ın 

evi olan gönlü basmamalıdır (G.84-2). Nefsin yakışıksız hallerine itiraz edilmelidir 

(G.89-1). Allah’ın isimlerinin kılıcının ışığı nefs karanlığını mahveder (G.134-3). 

Vahdet gül bahçesinin gülü açılınca, nefs-i emmârenin çiçeği solar: 

Açılsaydı gül-i gülzÀr-ı vaódet 

BahÀr-ı nefs-i emmÀre ãolaydı 

     (G.149-6) 

3.2.6. Gönül 

Tasavvufta gönül büyük bir öneme sahiptir; ilahî feyzlerin tecelligahı, 

Allah’ın nazargahı, tevhidin ve irfanın kaynağıdır. Oldukça tanınmış bir hadis-i 

kudsi, gönlün sırlarla dolu bir takım ilahî sıfatlarla mücehhez olduğunun en belirgin 

ispatıdır: “Yer ve göğüme sığmadım. Lakin mümin kulumun kalbine sığdım.” Gönül 

bu haliyle beden ikliminin sarayıdır ve bu sarayın tek sultanı Allah’tır. Masiva ve 

dünya eğlencesi ile dolan gönül, Allah’tan ve Allah’ın nurundan uzaklaşır. Bir ayna 

gibi olduğu için, yüce makamlara eriştiğinde Levh-i Mahfuz’un dahi cüzi miktarda 
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aksedebildiği kutsal bir tecelligah olan gönül, temiz tutulması gereken bir mahaldir; 

masiva, dünya eğlencesi ve bunlarla tamamen mutlu olmak onu kirletir. Ancak ve 

ancak Hakk’ın fikri ve zikriyle temizlenebilen gönül pak olduğu müddetçe insana 

huzur ve saadet vaadeder. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre gönül şiddetli korkuların ambarı olsa da Hz. 

Muhammed’in ihsanının havasında gayet hafifleyerek uçar (K.1-24). Gönül, gücü 

yettikçe ibadetle uğraşmalıdır, irfan feyzinin kemali için gayret saf etmelidir (K.1-

40). Gönlün göz çeşmesinden her sabah ve akşam sürekli akarsular akar (K.2-1). 

Gönlün kan saçan gözleri lal renkli kadehle aynı renktedir, ciğer kanı dökmektedir 

(K.2-2). Gönlün gözleri mercandan ve lalden mamül hokka olmalıdır, çünkü her dem 

lal, mercan ve inci saçmaktadır (K.2-3). Ya da gönül, ateşin ta kendisidir, çünkü 

gözyaşı döktükçe ayrılık ateşiyle kor parçaları da dökmektedir (K.2-4). Pişmanlığın 

yakıcı ah bulutundan gönül ocağı her an yaş yerine alev yağdırır (K.2-9). Gönlün 

ateşi, varlığı yakacak kudrettedir (K.2-9). Gönül deva isterse oradan oraya 

gezmemelidir, Hz. Muhammed’in dergahı “dârü’l-emândır” (K.2-17). Gönül Hz. 

Muhammed’in ihsan eteğini elinden bırakmamalıdır, Allah Hz. Muhammed’in şefaat 

talebiyle ölüleri diriltir (K.2-18). Eğer Hz. Muhammed’in zatı Allah’ın ilminin 

devatına kalem olmasaydı, kader sırrı kimseye gönül levhasından keşfolmazdı (K.2-

40). Şair haddini bilmez ve edepsiz olarak gördüğü gönlüne “toprak başına” diyerek 

beddua eder (K.2-72). Eyyûb el-Ensârî’nin gönlü resullerin şahlar şahının aynası 

olmuştur (K.7-9). Emeller yemi gönül şahinini tuzağa düşürür, gönül kuşu kesret 

nakışlarına avlanır ve ağyarı dost edinir: 

Dil-i şeh-bÀzımı dÀma düşürdü dÀne-i ÀmÀl 

ŞikÀr oldu nuúÿş-ı keårete yÀr itdi aàyÀrı 

     (K.7-19) 

Kalp ikinci tavrın mahalidir (Etvâr-ı Sebèa 26). Gönül aynası kesret taşıyla 

yüz parça olur (K.7-22). Yaralı gönlü sonradan yaratılanlar oku hedef eylemiştir, bu 

yüzden şair Allah’ın lütuf kalkanını dost edinmiştir (K.7-23). Şair İbnü’l-Arabî’den 
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iltifat bakışıyla harap gönlünü mamur etmesini istemektedir, gönül kasrının zillet ile 

yerle bir olduğunu söylemektedir (K.8-18). Gönül İbnü’l-Arabî’nin lütfuna bu kadar 

mazhar olmuşken şimdi hicran pasının kederleriyle tozlanmıştır (K.8-22). His 

yüzüğü edep fincanın altında saklanmalıdır, çünkü gönül yüzük taşı ondan daha 

temizdir (K.8-44). Gönül gülşeninden kesret dikenlerini temizlenince o gül bahçesi 

yüz yapraklı gül ile süslenir: 

Gülşen-i dilden muèarrÀ eyle òÀr-ı keåreti 

Ol gül-i ãad-berg ile tÀ zeyn ola gülzÀrımız 

     (K.9-6) 

Gönül toprakta pis sulara bulanmışken zillet arsasında çare ve yoldaş yoktur 

(K.9-14). Gönül evi uğurlu ve uğursuzun geçtiği bir yerdir (K.9-24). Gönül Allah’ın 

yardımıyla sivadan temizlenir (K.9-25). Gönüldeki su kuyuları hırs ateşini söndürür, 

Allah’ın lütfuna kanaat eden kimseye yük yoktur. (K.10-1). Çaresiz gönlün heva 

tuzağına düşmemesi için fani olan dünyanın süslerinden sakınmak gerekir (K.10-4). 

Hevanın kirli suyunun pisliği kalbi kirletse de rahmet suyu onu temizler (K.10-14). 

Gönül celal temmuzunun sıcaklığından kebap olursa göz bulutundan yağmurlar 

yağar (K.10-15). Gönül Allah’ın zikri ve Hz. Muhammed’in sevgisiyle süslenirse, 

mağara, güneş ve ayla aydınlanmış gibi olur (K.10-18). Gönüle heva bağı ve siva 

düşüncesi gerekmez, Allah’ın zikri yerine masivayı düşünmek güzel bir şey değildir: 

İútiøÀ itmez dile fikr-i sivÀ úayd-ı hevÀ 

Õikr-i Óaúda òoş degildir mÀ-sivÀ efkÀrımız 

     (K.10-21) 

Allah vahdet denizinden gönülleri feyze kandırır (K.10-26). Kalp gözü vahdet 

nuruyla nurlanırsa huzurunda sadece sevgili kalır, ağyar yok olur (K.10-27). Tevfik 

kesbî değil vehbîdir ve bir nurdur, bu nur velinin kalbinde yer alır (K.11-9). Tevfik 

Allah’un nuru, Allah’ın rahmetinin gönüle nazarıdır (K.11-47). Tevfik gamlı gönlün 

göz nurudur (K.11-53). Lütuf suyu gönül tozunu temizler, tevfik de cömertlik 

suyunun yağmurudur (K.11-54). Bilmenin eseri temiz niyetle amel işlemektir, gönül 
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ancak riyasız olursa enfes gıdaya erişebilir (K.12-4). Marifet faydalı ilimdir, gam ve 

tasadan azat olup, Allah’ın evi olarak vasfedilen saf gönüle ilham ile ulaşır (K.12-

17). Bu dünyada gözü kör olan ahirette de kör olur, kişi gönül gözünden tozları 

silmezse sevgiliyi göremez (K.12-23). Eğer inayet ve tevfik rüzgarı esmese gönül 

gemisi kesret nehrinden hakikat denizine ulaşamaz (K.12-26). Kalp bülbülünün dilini 

tazeleyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi anmaktır (K.13-7). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin 

himmetinin mumu kalp sahasını aydınlatır (K.14-6). Gönül Hz. Ali’nin ihsan gülüne 

bülbül olmuştur, bu bülbülün ezberi gece gündüz onun virdi olmuştur (T.7-2). Hz. 

Ali’nin himmeti ve ihsanı gönül kayığının çıpası olsa keder dalgaları ona tesir 

edemez (T.7-15). Gam askerleri kalp kalesine hücum edince uğursuz dert de ona 

yoldaş olur (T.7-19). Allah feyzinin şerbetini sunarsa kalp, aşk ile dolar, siva 

sevgisinden temizlenir ve vuslat yolunu bulur (Muh.2-9). Allah aşkının harareti dili 

kebap eyler, böyle olunca âşığın gözyaşı zevk erbabına şarap olur (Mur.2-2). Gönül 

gerçek menzilini terk edip, ağyarı dost edinirse işi gece gündüz ağlamak olur (Mur.4-

1). Gönül goncası açsa rüzgar onu berbat eder, gamlı gönül dünyada mutlu olamaz 

(Mur.5-5). Heva kişinin eteğini, yakasını, paçasını parçalar, gönlün kesret kirinden 

Allah’ın feyziyle temizlenmesi gerekir (Mur.5-8). Gönlün ağyar ile dostluk etmesi 

kabahattir (G.2-1). Gönül levhasındaki siva fikrini silen vahdet denizinden akan sır 

nehridir: 

Levó-i òÀùırdan sivÀ fikrin izÀle eyleyen 

Nehr-i sırdan cÀrì olan baór-ı vaódetdir saña 

     (G.2-2) 

Gönül tecelli Tur’u haline getirilmesi gereken mukaddes bir vadidir (G.11-1). 

Tecelli nuru varlık dağını birden yakınca, gönül Allah’ın cemaline ayna olur (G.11-

2). Gönül gibi başka bir müptela görülmemiştir (G.19-1). Gönül bir an bile Allah’a 

ibadetin huzurunu bulamazken, gafletle günahlar işler (G.21-4). Siva gönül aynasını 

paslandırır (G.23-1). Gönül mecmaü’l-bahreyne erişip Hızır’ı bulup ab-ı hayattan 

içerse ilm-i ledünniye kavuşur (G.33-5). Gönlün canı dünya kahırlarının harareti ile 
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yanmaktadır (G.36-1). Tövbe, pişmanlık, yalvarış hepsi gönlün kendi isyanının 

hastalığına çare aramasıdır (G.36-3). Şeytanî nefsin hevası yoldan çıkmıştır ve bu 

haliyle gönlü harap etmiştir (G.37-1). Gönül nefs bağıyla bağlanırsa seyistir (G.38-

4). Bu âlem baştan başa esma-yı hüsnanın mazharıdır, gönül ise ism-i azamın 

mazharıdır (G.39-2). Gönül sivadan temizlenirse ilhamların kendine aksine 

kabiliyetli olur, bu şekilde, insan hakke’l-yakindeki “ma-evhâ” sırrını anlar (G.39-4). 

Gönül mutlak gayb sırlarının hazinesidir (G.41-3). Gönül hakikatler denizidir ve 

Allah’ın sırlarının hazinesidir (G.42-4). Gönül sivadan temizlense Allah’ın aynası 

olur (G.42-6). Gönül irfan sırlarının cevheri ile bezenmiş Halil sofrasıdır (G.44-4). 

Tabiat ne kadar süfli olsa da gönül yükseklere meyillidir (G.45-5). Aşk kanadı gönlü 

lahut yuvasına uçurur (G.45-7). Gönül doğanının nasut âlemine inmesinin sebebi 

elem tuzağına düşmesidir (G.47-2). Gönül her sıfatı ve rengi toplayan yekpare bir 

cevherdir (G.50-1). Gönül züht ile mescit, aşk ile meyhanedir (G.50-2). Gönül beden 

Kafında ankaya yapılmış yuvadır (G.50-3). Gönül aşk menzilgahıdır, canan ile baş 

başa kalınan yerdir (G.50-5). Aşk ile virane olan gönül, gizli hazinelerin defin yeridir 

(G.50-7). İnsan hevanın kederlerinden geçip vasıflarını saf hale getirmelidir, eğer 

böyle yapmazsa Allah’ın evi olan gönül kederle daralır (G.55-4). Gönül sürekli 

ihtiyaçların fikirleriyle kirlenir, saf kalp idrak nurunun doğuş yeridir (G.56-1). Allah 

tevfik mehri ile nefsi ruha nikâhlar, kalp haclegahına da vahdet tahtı gönderir (G.62-

2). Gönül levhası siva nakşından temizlenmelidir, çünkü orada yasemin göğüslü 

sevgili bulunur (G.70-5). Beyt-i Hakk olan gönülde siva misafir olamaz, çünkü izzet 

evinin mahremi Ashab-ı Fil’in huzuru olamaz (G.74-1). Gönlü Beyt-i Hakk olanlar 

Allah’ın rızasından ayrılmazlar ve Allah’ın rızasını arayanlar da iki âlemde asla zelil 

olmazlar (G.74-2). Gönül Allah’ın evi iken meyhaneye dönmüştür ve ezelde aşina 

iken bu dünyada biganeye dönmüştür (G.109-1). Gönül aynası siva pasına 

bulaştırılmamalıdır, kalbe dünya gibi bir keder tozu yoktur (G115-3). Çaresiz gönlü 

heva kartalları avlamaya çalışır (G.127-3). Can ah yüzünden ateşini gizleyemez 
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(G.129-3). Gönül aşk ile yoldaş olursa fena yoluna girer, yoksa kuru züht ile bu işi 

başaramaz (G.138-2). Kalp evi Allah’ın zikrinin nuruyla aydınlanır: 

Nÿr-ı õikru’llÀh ile gel beyt-i úalbi rÿşen it 

ÒÀne-i ôalmÀya mihmÀn olmaàa çoú úalmadı 

     (G.145-6) 

3.2.7.Heva 

 Heva, nefsin harama yönelişini veya doğru yoldan çıkarak sadece menfaat ve 

haz peşinde olan nefsi tanımlamak için kullanılan dini ve tasavvufi bir ıstılahtır.69 

Sufilere göre, insan, nefsini heva yönünden alıkoymazsa, dünyasını da ahiretini de 

ziyana sokmuş olur. Çünkü heva, nefsi dinden, imandan ve onu huzura ulaştıracak 

her yoldan uzaklaştırır. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre, isyan vadisi heva yönündedir (K.5-22). Heva 

kişiye cemè meclisinde bir yol buldurmaz (K.9-2). Çaresiz gönlün heva tuzağına 

düşmemesi için fani olan dünyanın süslerinden sakınmak gerekir (K.10-4). Hevanın 

kirli suyunun pisliği kalbi kirletse, rahmet suyu onu temizler (K.10-14). Gönüle heva 

bağı ve siva düşüncesi gerekmez, Allah’ın zikri yerine masivayı düşünmek güzel bir 

şey değildir (K.10-21). Heva kişinin eteğini, yakasını, paçasını parçalar, gönlün 

kesret kirinde Allah’ın feyziyle temizlenmesi gerekir:  

Oldu dÀmÀn u girìbÀnıñ hevÀdan çÀk çÀk 

Feyø-i Óaúla levå-i keåretden dili úıl pÀk pÀk 

Úaãr-ı bÀlÀya heves úılma tevÀøuè ehli ol 

Meskeniñ Àòir olısardır seniñ çün òÀk òÀk 

     (Mur.5-8) 

                                                 
69Mustafa Çağrıcı, “Hevâ”, DİA, c. XVII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, 1998,  s.274. 
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İnsan hevanın kederlerinden geçip vasıflarını saf hale getirmelidir, eğer böyle 

yapmazsa Beyt-i Hakk olan gönül kederle daralır (G.55-4). İnsan hevanın kirli 

suyunun kirinden temiz olmak isterse, mürşidine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır: 

Levå-i çirk-Àb-ı hevÀdan olmaú isterseñ naôìf 

İrtibÀù-ı pìre olsun rişte-i èahdiñ raãìf 

     (G.98-1) 

3.2.8. Masiva 

Masiva Allah’tan başka olan her şey demektir. İnsanı bu dünyaya bağlayan, 

bu dünyaya bağladığı gibi Allah’tan da uzaklaştıran her şey masiva olarak kabul 

edilmektedir. İnsanı Allah’tan ayrı düşüren, onu oyalayarak dünyaya asıl gönderiliş 

maksadından uzaklaştıran masivaya gönül vermek, kişiyi olmadık felaktelerle 

karşılaştırabilir. Dünya gamıyla islenen ve ancak zikrullahla temizlenen gönül, 

Allah’ın makamıdır ve Allah orada kendisinden başkasının bulunmasını kabul etmez. 

Bu yüzden ancak gönlü masivadan temizlenen kişi Allah’a vasıl olabilir. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre gönüle masiva fikri ve heva kaydı gerekmez, 

Allah’ın zikri yerine masiva fikri hoş değildir (K.10-21). Meylini masivadan 

kesmeyen Allah’a ulaşamaz (K.12-20). Kesret sadeflerinde bir vahdet incisi bulmak 

gerekir, masiva boncukları gönülde gereksizdir ve onları bu yüzden saçmak gerekir: 

Keåret-i aãdÀfda bir dürr-i vaódet bulagör 

MÀ-sivÀ boncuúları dilde gerekmez durma ãaç 

(G.15-6) 

Eğer Hz. Muhammed’in zatının güneşi olmasa, masiva karanlıkta kalırdı ve 

kâinat olma mertebesine erişemezdi (Müst.3-2). Gönül levhasındaki masiva fikrini 

silen vahdet denizinden akan sır nehridir (G.2-2). Masiva gönül aynasını paslandırır 

(G.23-1). Gönül masivadan temizlenirse Allah’ın aynası olur (G.42-6). Masiva 

gönülden silinmesi gereken tozdur (G.48-4). Gönül levhası masiva nakşından 

temizlenmelidir, çünkü orada yasemin göğüslü sevgili bulunur  (G.70-5). Beyt-i 
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Hakk olan gönülde masiva misafir olamaz, çünkü izzet evinin mahremi Ashab-ı 

Fil’in huzuru olamaz (G.74-1). İnsan ister derviş ister cennet ehli olsun, gönül evinin 

masiva nakışlarından temizlenmesi kafidir (G.86-4). Hakikatin nezdinde masiva bir 

pula bile değmez: 

Bir pÿl deger mi nezd-i óaúìúatde mÀ-sivÀ 

PinhÀn iden yeki şeş ü çÀrıñ nedir seniñ   

     (G.107-6)  

3.2.9. Dünya 

 Tasavvufta dünya, geçiciliği ve insanın imtihan yeri olması özelliğiyle ele 

alınmıştır. Sufiler bu dünyanın gelip geçici olması ve asıl yurdun ahiret olması 

sebebiyle bu dünyaya ve onun nimetlerine yüz çevirmeyi nefsin bir imtihanı olarak 

görmüşler, makbul saymışlar ve tercih etmişlerdir. Dünya içinde nefse hoş gelen 

şeyleri barındıran ve gelip geçici zevklerin vatanı olan fani bir yerdir. İnsan burada 

imtihan edilir, amellerini burada işler ve ebedî hayata burada hazırlanır. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre sırlar bu kesret meclisi olan âlemde kimseye 

söylenemez, çünkü kalem iki dilli kağıt iki yüzlüdür (K.1-30). Hz. Muhammed’in 

adalet kılıcının alevi şirk karanlığını yok ederek dünyaya ışık vermiştir (K.2-27). 

Velayet burcunun parlak güneşi İbnü’l-Arabî’dir ve âlem onun feyizlerinin nuru ile 

aydınlanır (K.8-1). Çaresiz gönlün heva tuzağına düşmemesi için fani olan dünyanın 

süslerinden sakınmak gerekir (K.10-4). Dünya ahiretin tarlasıdır ve herkes onda 

ektiğini biçer, insan eğer dünyada ekmemişse ahirette biçecek bir şey bulamaz (K.12-

5). Âlim olan kişi eğer gaflette bulunup da dünya süslerini sevmezse dünyadayken 

bile meyli ahirete olur: 

Meyli elbette maèÀd olur cihÀnda èÀlimiñ 

áaflet ile zìnet-i dünyÀyı hergiz sevmese 

     (K.12-18) 
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  Dünyaya rağbet eden kişi Allah’a rağbet edemez, insan iki dünya zevkinden 

vazgeçmedikçe Allah’a ulaşamaz (K.12-19). Bu âlemin safası cefanın ta kendisidir 

(Müse.1-4). Bütün âlem Hz. Muhammed’in güzelliğinin özet şerhidir (Tah.8-3). 

Dünyanın hilesi bir değil birden fazladır, fakat bir külaha iktifa eden taca muhtaç 

olmaz, bu yüzden kişinin kendi nefsinden el çekip Allah’ta yok olması gerekir 

(Mur.5-2). Gönül goncası açsa, rüzgar onu berbat eder, gamlı gönül dünyada mutlu 

olamaz (Mur.5-5). Hz. Muhammed’in varlığı âlemin var olma sebebidir. O âlemlere 

rahmet olarak gönderildiği için herkesin kurtuluşudur (Müst.3-3). Bu âlem fanidir 

(Mes.1-110). Dünyanın nakışları ya sudaki akisler gibidir, ya seraptır, ya hayaldir ya 

da uykudur: 

Bu nuúÿşu ya èukÿs-ı Àbdır 

YÀ serÀb u yÀ òayÀl u òˇÀbdır 

     (Mes.1-112) 

Âlem mezrasında kişi hayır veya şer, ne ekdiyse onu biçer (Mes.1-114). Âlem 

Hz. Muhammed’in feyziyle zindedir (G.9-7). Mutluluk ancak baki olan ahiretin 

nimetlerinde olur, fani olan dünyanın süslerinde aranmaz (G.15-2). Gönlün canı 

dünya kahırlarının harareti ile yanmaktadır (G.36-1). Dünya türlü oyunlarla gönlü 

avlamaya çalışan bir hilekârdır (G.48-6). Dünya, sureti güzel fakat kalbi taş olan 

zalim bir güzel gibidir (G.57-1). Onun büyülü ve zehirli dudağı için çabalayan gafil, 

onu ab-ı hayat ile kıyas eyler (G.57-3). Dünya hileci bir kocakarıdır ve ondan vefa 

ummak garip bir iştir (G.57-5). Dünya, dudağının lalinin şarabıyla kâmillerin aklını 

kapar, hileleri hicran hastasına şerbetmiş gibi gelir (G.69-6). Dünyanın çene çukuru 

Babil kuyusunun ta kendisidir, akıl ve nefs ile Harut ve Marut’u işaret eder (G.69-7). 

Kötü dosttan sakınmak gerekir, yoksa kişinin neyi var neyi yoksa tarumar eder, 

âlemde yılandan kişiye dost olmaz (G.71-1). Kişi cihandan bir ekmek parçası almış 

olsa bile hayat nefesleri nakdiyle bunu ödemektedir (G.76-2). Âlemin güneşinin lütuf 

gölgesinde gün görülmüş olsa da kahrının harareti insanı her dem pişirir (G.76-3). 

Âlemin lütuf kasesiyle bir kez mutlu olunsa da, gamlarının zehirli kadehi her an 
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kalbe içirilir (G.76-4). Dünya gülşeni pazar eylenilirse, bu bahçeden gül yerine 

hicran dikeni toplanır (G.76-5). Bu âlem Allah’ın medet feyziyle döner, eğer o medet 

feyzi olmasa o, bir gün dönmez: 

Feyø-i imdÀd-ı ÒudÀ ile döner bu èÀlem 

Olmasa ger meded-i feyøi o bir gün dönmez 

     (G.81-5) 

Nefsin yakışıksız hallerine itiraz edilmeli, bu dünyanın güzeline çirkinine 

gözler kapatılmalıdır (G.89-1). Hz. Muhammed’in varlığı her kemalin metnidir, âlem 

de bu metnin şerhidir (G.92-4). Ahireti isteyen bu dünyanın zevklerinden uzak 

olmalıdır (G.96-1). İnsan vefa umuduyla dünyanın ardına düşer, oysaki mekkarelerde 

vefa olmaz (G.111-4). Gönül aynası masiva pasına bulaştırılmamalıdır, kalbe dünya 

gibi bir keder tozu yoktur (G115-3). Bu dünya efsane olsun veya olmasın insanın 

buraya gelmesindeki amaç Allah’ı bulmaktır (G.123-7). Bu âlemin nakışlarına 

bağlanmak gariptir, çünkü kimse ölüme çare bulamaz (G.137-1). Dünya hileci bir 

kadındır ve ona rağbet eden divanedir (G.147-1). Bu dünya rüyadır: 

èAceb rüéyÀ miåÀlidir bu èÀlem 

Şu kim bìdÀr ola anı o yordu 

     (G.148-2) 

3.2.10. İrfan-Marifet 

 Bilgi kesbî ve vehbî olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanın çalışarak elde ettiği 

bilgiye ilim, Allah’ın inayetiyle kalbe gönderilen bilgiye irfan yahut marifet adı 

verilmektedir. İrfanı ilimden ayıran en büyük fark birinin Allah’ın yardımıyla çeşitli 

ruhani hallerin yaşanılması neticesinde, diğerinin ise insanın çabası ile elde 

edilmesidir.  

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre Hz. Muhammed’in feyzi marifet bağında bir 

güldür (K.1-1). Şairin şiiri irfan susamışlarına safa akıtır (K.1-38). Gönül, gücü 

yettikçe ibadetle uğraşmalıdır, irfan feyzinin kemali için himmet saf etmelidir (K.1-
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40). Hasan-ı Basrî’den sonra izzet Habîb-i Aècemî’ye erişmiştir, Allah’ın sırrının 

marifet ışığı o uğurlu yıldızın olmuştur (K.6-6). Marifet okulunda kâmil hoca İbnü’l-

Arabî’dir, evliyalar onun karşısında ebced okuyan çocuklar gibidir (K.8-7). İbnü’l-

Arabî, Fütûhât ve Fusûs eserlerinde marifetden mamül, her biri şahane cevherler olan 

nice inciler saçmıştır (K.8-10). İbnü’l-Arabî marifetle birlikte hakikat denizinin 

dalgıcıdır (K.8-26). Sırrın yok oluşu içinde varı yoğu yokluğa değişmek irfan 

pazarındaki hoş bir ticarettir (K.9-5). Âlemin yaratılış sebebi marifettir, “küntü 

kenzen” sırrı buna apaçık delildir (K.9-10). Tevfik marifetle adlandırılan bir 

makamdır, bazıları onu ilm olarak kabul eder (K.11-41). Marifet faydalı ilimdir, 

Allah’ın ihsanından vehbîdir, kesbî olmaz (K.12-16). Marifet, gam ve tasadan azat 

olup, Beyt-i Hakk olarak vasfedilen saf gönüle ilham ile ulaşır (K.12-17). İrfan 

mektebinde “men aref” dersi okunmalıdır, çünkü nefsini bilmeyen Allah’ı bilemez 

(K.12-21). Âşıklar askerlerinin önderi olan Cemâleddîn-i Uşşâkî irfanın ta kendisi 

olmuştur ve onun sancağı aşk ile yürümüştür (K.16-5). Fena içinde bekaya ulaşmaya 

vesile irfandır: 

İrişdir úayd-ı hestìyi dilÀ ıùlÀú-ı nìstìyi 

FenÀ içre beúÀya irmege èirfÀn olur bÀèiå 

     (G.14-4) 

3.2.11. Edep 

 Sözlükte güzel ahlak ve terbiye, zerafet, kurallara riayet etmek, insanlar her 

anlamda güzel muamelede bulunmak gibi manalara gelen edep, insanın sınırlarını 

bilmesi, ölçülere dikkat etmesidir.70 Edep cefa ile safa arasındaki hududu muhafaza 

etmektir, yani mutedil olarak Allah’ın koyduğu sınırları aşmamaktır.71 

                                                 
70 Es-Seyid Abdülhakim Arvasî, Tasavvuf Bahçeleri, haz. Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul, Büyük 

Doğu Yayınları, 2009, s.83. 
71İhsan Sosyaldı, “Salâhddîn-i Uşşâkî’nin Tasavvuf Felsefesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi,  

Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tasavvuf 

Tarihi Anabilim Dalı, 2002, s.116. 
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 Salâhddîn-i Uşşâkî’ye göre Eyyûb el-Ensârî’nin vasıflarının incisini edep 

köşesinde toplamak gerekir, çünkü herkesin kirli fikirleri onu anlayamaz (K.7-16). 

Edep vadilerinde gezinen zafer sahibidir: 

Yeter ey dil bu semt-i lÀubÀlìde şitÀb itmek 

Edeb vÀdìlerinde seyr iden elbet muôafferdir  

(K.8-42) 

Şairin şiiri edep meclisindeki bir deste güldür ve melekler onu rağbetle 

koklarlar (K.8-43). His yüzüğü edep fincanın altında saklanmalıdır, çünkü gönül 

yüzük taşı ondan daha temizdir (K.8-44). Edep, Allah’ın hazinesinin kimyasının ve 

saadet tacının inci tanesi cevheridir, izzetin ta kendisidir (G.6-1). Edep şeriata dair 

sözlerin idrakidir (G.6-2). Edep tarikat fiillerinin şanının gereğidir (G.6-3). Edep, 

salik için hakikat hallerinin ta kendisidir (G.6-4). Edep sahibi olmayandan sakınmak 

gerekir, edep kâmil bir edibe gönülden itaattir (G.6-5). Edep iki dünya için de 

saadetten ibarettir (G.6-6). Edep Allah’tan inayettir, her kulda bulunmaz: 

Başıña tÀc-ı saèÀdet úıl äalÀóì rÀyegÀn 

Her úula el virmez AllÀh’dan èinÀyetdir edeb 

     (G.6-7) 

3.2.12. Fakr 

 Fakr kişinin Allah karşısında olan aciziliğini idrak etmesi demektir. İnsanın 

sahip olduğu her şey sınırlıdır. Gücü, aklı ve kabiliyetleri belli bir sınırdan ileriye 

gidemeyen insan, aslında hiçbir şeye sahip olmadığını, sahip olduğu şeylerin asıl 

sahibinin Allah olduğunu fark ettiğinde fakr mertebesine erişebilir. Hz. 

Muhammed’in “el-faúru faòri” (fakirlik övüncümdür) hadisi çerçevesinde fakirlik, 

sufiler tarafından seçilmesi gereken bir yol olarak addedilmiş ve övülmüştür. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre, Allah yolunda fakr ve zillet seçilmelidir (K.9-

15). Fakr ateşi gönül için sudur (Mur.1-5). Kulluk saltanattır, fakirlik övünç sebebidir 

(G.1-2). İnsan varlık kıyafetinden soyunmalı, tecrit yoluna ayak basmalı, taçtan ve 
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kemerden geçerek fakr vadisine gitmelidir (G.17-5). İnsan varlığını reddederse tam 

fakra ulaşır ve Allah’ı bulur (G.20-6). Şeyhlerin gönlü her ne kadar fakirlik ve 

zilletten mahzun olsa da, Hz. Muhammed’in lütuf bakışıyla mesut olurlar (G.22-5). 

Allah yolunun fakrında ve fenasında ayak toprağı olmaktan bir şey olmaz, çünkü o 

yolun tozu saadet tacının cevheridir (G.40-2). Zillet kalbe lezzet vereli izzetin ta 

kendisi olmuştur, şairin fakrı seçmesi zorunluluktan değil Allah’ın yardımıyla fakrı 

istemesindendir (G.66-3). Şaşalı elbiseler altın kemer dünya övüncü ise, şairin fakr 

elbisesi de onun övünç kıyafetidir: 

LibÀs-ı fÀòir u zerrìn kemer faòr-ı cihÀn ise 

Benim de cÀme-i faúrım libÀs-ı iftiòÀrımdır 

     (G.66-4)  

Kıymetli taşlarla süslü taç, şahların başında olur, şaire göre kendisinin hakir 

fakr kellesi ona şahane yaraşır (G.68-1). İnsanın fani dünya nimetlerine 

bağlanmaması gerekir, şair fakr ile övünerek memnun olmuştur (G.126-6). İnsanın 

fena denizine erişip varlığından elini yıkaması gerekir; insan, fakr yoluna basmalı ve 

kendine bir rehber bulmalıdır (G.138-4). Fenada fakr ile viran olanlar, bekada fahr ile 

sultan olur: 

FenÀda faúr ile vìrÀn olanlar 

BeúÀda faòr ile sulùÀn olaydı 

(G.149-2). 

3.2.13. Mürşit 

 Mürşit, şeyh ya da pir nefsin tezkiyesi ve terbiyesi sırasında salike yol 

gösteren kişidir. Salike yol gösteren, onu eğiten, ona Allah yolundaki zorluklarla 

başa çıkmayı ve kendi nefsiyle savaşmayı öğreten ve salike örnek olan mürşit, 

tasavvuf çizgisindeki tarikatlerde en önemli role sahip kimsedir.72 İnsan tabiatı gereği 

nefsinin isteklerini yapmaya meyillidir. Çok az kimse kendi aklını kullanarak nefsini 

                                                 
72Sosyaldı, a.g.e., s.126. 
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terbiye etmeyi başarabilir. Pek çok insan Allah yolunda kendisini masivadan 

alıkoyabilecek bir rehbere ihtiyaç duyar. Bu rehber, insanın kendi nefsini tanımasına, 

kötü hasletlerden arınmasına, dünyanın faniliğinin farkına varmasına vesile olur. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre kişi makama bakmamalı, kuyuya düşmemelidir, 

yol ancak rehberle ve yoldaşla kat edilir, yolun eşkıyası çoktur, kâmil bir rehber 

aramak gerekir (Mur.5-13). Mürşide başını eğen hikmetten pay sahibi olur: 

Mürşide başın egen óikmetden olur behrever 

Baór-ı èaşúa ser-fürÿ iden bulur dürr-i òoş-Àb 

     (G.7-4) 

Şeyhler Hz. Muhammed’in asitanının kullarıdır (G.22-1). Padişahlar Hz. 

Muhammed’in hizmetçisi, şeyhler ise kölesidir (G.22-2). Bu sebepten padişahlar Hz. 

Muhammed’in bahçesinin süpürücüleri, şeyhler ise onun huzurunda mecalsiz ve 

güçsüz kimselerdir (G.22-3). Şeyhler, Hz. Muhammed’in güçlü bakışıyla talihleri 

açık olan kimselerdir (G.22-4). Şeyhlerin gönlü her ne kadar fakirlik ve zilletten 

mahzun olsa da, Hz. Muhammed’in lütuf bakışıyla mesut olurlar (G.22-5). Hz. 

Muhammed’in iltifatı, gariplerin her iki dünyası için devlettir, bu sebeple şeyhler 

iftiharla onun hizmetkârı olurlar (G.22-6). Şair Hz. Muhammed’den kendisinin azat 

etmemesini istemektedir, çünkü şeyhler Hz. Muhammed’in dergahında azade olmuş 

köleler gibidirler (G.22-7). İnsan bir mürşidin ayağına düşüp iki dünyadan da elini 

çekmelidir; mürşit, kişiye gönül denizindeki benzersiz inciyi gösterir (G.39-6). Allah 

yolunda muhakkak ki mahir bir mürşit bulunur (G.70-1). Fenanın irfan yoluna yalnız 

başına gidilmemelidir, çünkü orada insanı zarara gönderecek nice nice şeyler bulunur 

(G.70-6). Âlemde amaç mağara dostu bulmak ise ise Hz. Ali’nin varisi olunmalıdır, 

çünkü o zaman onun kölesi Kanber gibi biri bulunabilir (G.70-7).  Pirin himmeti 

kalbi feyizlendirir (G.75-4). Bu âlemde kâmil bir mürşitten el almayan kendinden 

öncekilerden ibret almamış bir şekilde gururla bu dünyadan ayrılır (G.82-1). İnsanın 

nefsiyle olan cihadı kendi kendine olmaz, bunun için insanın kendine bir mürşit 
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bulması gerekir (G.84-4). Vahdet yolunda kâmil mürşit gerekir, çünkü vahdet yolu 

tehlike dolu, vuslat evi de sarptır: 

Gitme tenhÀ mürşid-i kÀmil ùaleb úıl kendiñe 

RÀh-ı vaódet pür-òaùardır óÀne-i vuãlat menìè  

(G.95-6) 

İnsan hevanın kirli suyunun kirinden temiz olmak isterse, mürşidine sıkı 

sıkıya bağlı olmalıdır (G.98-1). Mürşit ne söylerse neden, niçin demeden 

yapılmalıdır, bu tıpkı Musa ile Hızır’ın kıssasına benzemektedir (G.98-4). Cehalet 

karanlığını geçmek için pirin eteğine yapışmak gerekir (G115-4). İnsanın fena 

denizine erişip varlığından elini yıkaması gerekir, insan fakr yoluna basmalı ve 

kendine bir rehber bulmalıdır (G.138-4). Kişiyi uyandırmak için kâmil mürşit gerekir 

(G.139-3). Pir, kesret karanlığında vahdet nurunu yakar: 

DÀmen-i pìre teşebbüå úıl iriş bir nÿra ki 

Ôulmet-i keåretde şemè-i vaódeti o yandıra 

(G.139-4) 

3.2.14. Salik 

 Bir yola giren, bir yolda yürüyen, intikal eden gibi sözlük manalarına sahip 

olan salik, tasavvufta Allah yoluna giren kimse demektir. Allah’ın hoşuna gidecek 

davranışları, tavırları ve amelleri gözeterek ona yaklaşmaya çalışan salik, çeşitli 

mertebeler kat ederek emeline ulaşmayı arzulayan kişidir. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî kanaat ve tevekkül yolunun saliki olduğunu 

söylemektedir (K.9-18). Özür ve manilere bakmaksızın Allah yolunda salik olmak 

gerekir (K.10-8). Cemâleddîn-i Uşşâkî nice demler ruh arttıran nefesleriyle saliklerin 

kalbini diriltmiştir (T.3-4). Cemâleddîn-i Uşşâkî talebelerine hidayet ederek doğru 

yolu göstermiş ve nice saliklerine Allah’ın isimlerini telkin etmiştir (T.6-3). Haller ve 

menziller sırrını tahkik eden salikler için edep, hakikat hallerinin ta kendisidir (G.6-
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4). Şairin sözü saliki irşat eden fenaya ulaşmış bir pir gibidir (G.106-4). Salike lazım 

olan Allah aşkının cezbesidir: 

Ceõbe-i èaşú-ı ÒudÀdır sÀlike lÀzım olan 

èÁlem içre ãÿretÀ dìvÀne olsun olmasın 

     (G.123-4) 

3.2.15. Sabır ve Şükür 

 İmanın yarısı olan sabır, insanın karşılaştığı güçlüklere tahammül ederek, 

kaderine rıza göstermesi durumudur. İslamiyette daima övülen güzel bir haslet olan 

sabır, insanın bu dünyadaki belki de en büyük imtihanıdır. Çünkü insan nefsi heva 

karşısında zayıftır. Ancak güçlü imana sahip olan kişiler kendilerinde tahammül gücü 

bulabilirler. Bu sebeple sabır, imanın en belirgin eserlerinden biri addolunur.  

 Sabrın ardından gelen diğer bir güzel haslet de şükürdür. Şükür, Allah’ın 

insana verdiği nimetlere karşılık, insanın Allah’ın ihsanına duyduğu minnettarlığı 

ifade eder. Şükreden insan kendisine nimetler sunanın ihsanını idrak etmiş, 

nankörlüğü ter etmiş kimsedir.  

 Salâhaddîn-i Uşşâkî, oğlunun doğumu üzerine yazdığı tarihinde şükür 

nehirlerini her yerden akıtmak istediğini söylemektedir: 

Cevher-i eşkim niåÀr olsun ÒudÀ’ya óamd ile 

CÿybÀr-ı şükrün icrÀ eylesem her rÀhdan 

 (T.1-2) 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre, Eyyûb el-Ensârî’nin lütfunun eteği, kan döken 

gözü silmezse, bela selinin suları sabır binasını yıkar (K.7-26). Cefaya sabreden 

ihsana layık olur ve ona vefa ülkelerini kuşatmak kolay hale gelir: 

CefÀya ãabr iden şÀyeste-i iósÀn olur elbet 

Aña tesòìr-i iúlìm-i vefÀ ÀsÀn olur elbet 

 (G.12-1) 
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3.2.16. Rıza 

 Rıza, dinî hükümlere uyan kuldan Allah’ın ve Allah’ın takdirinden de kulun 

hoşnut olması manasındadır.73 Tasavvufta züht hayatının temeli olarak addedilen 

rıza, kulun Allah’a duyduğu saf ve samimi sevgisi neticesinde, Allah’ın ona verdiği 

her şeyi hoşnutlukla karşılaması demektir.74Allah’ın kuldan razı olması için öncelikle 

kulun kendisinden razı olması şarttır.75 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre, sekizinci imam olan Ali, rıza vasfı ile bu 

makama erişmiştir, onun ahlakının eserleri hep rızadandır (K.5-13). İhtiyaçlar 

yalnızca Allah’a arz edilmeli ve onun verdiğine kanaat edilmeli, rızası başa taç 

edilmelidir: 

Óaøret-i RezzÀú’a ancaú eyle èarø-ı iótiyÀc 

Virdigine úÀniè ol eyle rıøÀsın başa tÀc 

(G.15-1) 

İnsan amellerini sadece cennete hasretmemelidir, Allah’ın rızasını gözetmeli 

böylece cehennem ateşinin korkusundan da kurtulmalıdır (G.17-7). Kul, rıza 

göstermelidir, mükafat istemek ona yakışmaz (G.45-6). Hakk ehli iki cihan zevkine 

de mağrur olmaz, her daim Allah’ın rızasını elde etmeyi düşünür (G.65-6). Gönlü 

Beyt-i Hakk olanlar Allah’ın rızasından ayrılmazlar ve Allah’ın rızasını arayanlar da 

iki âlemde asla zelil olmazlar (G.74-2). Gaflet şarabı içerek rıza gözlemekten 

kaçanlar selsebil havuzlarının suyundan mahrum kalırlar (G.74-3). İki cihan kaydı da 

rıza arayanlara yakışmaz: 

Dü cihÀn úaydı rıøÀ-cÿlara şÀyeste degil 

Refè-i úayd eyle äalÀóì ki saña bÀr olmaz 

(G.79-7) 

                                                 
73Süleyman Uludağ, “Rızâ”, DİA, c.XXXV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi 2008, s.56. 
74A.e., s.57. 
75Arvasî, a.g.e., s.76. 
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3.2.17. Mutasavvıflar 

3.2.17.1.Hasan-ı Basrî 

 Hasan-ı Basrî 642 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir.76 On iki yaşındayken 

Kuran-ı Kerim’i ezberleyen, yüz yirmi kadar sahabi ile görüşme imkânı bulan ve 

başta Hz. Ömer olmak üzere pek çok sahabinin duasını alan Hasan-ı Basrî, iyi bir 

hatip ve etkileyici bir vaiz olarak tanınmıştır. Hayatının büyük bir kısmını Basra’da 

geçiren Hasan-ı Basrî 728 yılında Basra’da vefat etmiştir.77 Tarikat silsilelerinde 

önemli bir yer tutan ve tabiin neslinin önemli temsilcilerinden biri olan Hasan-ı 

Basrî’nin Hz. Ali’den veya Kümeyl bin Ziyad’dan hırka giydiğine de 

inanılmaktadır.78 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî, silsilesini verdiği altıncı kasidede silsilesini, Hz. Ali’den 

feyz aldığına inandığı Hasan-ı Basrî’ye dayandırmaktadır: 

Hem anıñ feyø-i iósÀnı Óasan Baãrì’ye naúl itdi 

O lüélüé-i óaúìúat pes o baór-ı aóúarımdaydı 

     (K.6-5) 

3.2.17.2.Habîb-i Aècemî 

 Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Habîb-i Aècemî’nin 747 veya 748 

yıllarında vefat ettiği tahmin edilmektedir.79 Rivayetlerde önceden ticaretle uğraştığı 

ve tefecilik yaptığı, ardından buna pişman olup Hasan-ı Basrî’nin meclisine girerek 

tövbe ettiği kaydedilmektedir. Arapçasından dolayı Kuran-ı Kerim’i doğru 

                                                 
76Süleyman Uludağ, “Hasan-ı Basrî”, DİA, c. XVI, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1997,  s.291. 
77A.e. 
78A.e., s.292. 
79Erhan Yetik, “Habîb el-Acemî”, DİA, c. XIV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1996,  s.370. 
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okuyamadığı için kendisine Aècemî lakabı verilen Habîb-i Aècemî, tarikat 

silsilelerinde Hasan-ı Basrî’den sonra anılmaktadır.80 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre Hasan-ı Basrî’den sonra izzet Habîb-i Aècemî’ye 

erişmiştir, Allah’ın sırrının marifet ışığı o uğurlu yıldızın olmuştur: 

Óasan’dan pes Óabìb-i Aècemì’ye irdi ol èizzet  

ŞuèÀè-ı maèrifet sırr-ı ÓudÀ saèd-aòterimdeydi 

     (K.6-6) 

3.2.17.3.İbn Edhem 

 Adı Ebû İshak İbrahim bin Edhem bin Mansûr’dur.81 Dedesinin, babasının 

yahut kendisinin Belh sultanlarından biri olduğuna dair rivayetler vardır. Elinin 

altındaki bütün dünya nimetlerini terk ederek dervişliği seçmesiyle meşhur olan İbn 

Edhem’in 778 yılında öldüğü tahmin edilmektedir.82 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre hayret denizindeki aşk girdabında Bayezid’in ve 

İbn Edhem‘in gemilerinin kaybolmasına şaşılmaz (G.25-4). Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin 

mesleği Hüsâmeddîn-i Uşşâkî, halleri İbn Edhem’dir: 

Meslegi Óaøret-i èUşşÀúì ÓüsÀmü’d-dìn’di 

İbn Edhem idi óÀlÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

     (K.16-6) 

3.2.17.4.Davud-ı Tâî 

 Doğum tarihi belli olmayan ve tahminen 781 yılında vefat eden Davud-ı Tâî, 

Kufe’de uzun yıllar İmam-ı Azam’dan hadis ve fıkıh okuyarak ilimde yüksek bir 

mertebeye ulaşmıştır.83 Az uyuyan, az yiyen, Kuran-ı Kerim’le meşgul olan, halktan 

                                                 
80A.e. 
81Reşat Öngören, “İbrahim b. Edhem”, DİA, c.XXI, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi 2000, s.293. 
82A.e. 
83Mustafa Kara, “Dâvûd et-Tâî”, DİA, c. IX, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1994,  s.48. 
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ve dünyevi işlerden elini eteğini çeken Davud-ı Tâî’de tasavvufun başlangıç 

döneminin izlerini bulmak mümkündür.84  

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye göre, sır, Habîb’in ardından hakikat denizin inci 

tanesi olan Davud-ı Tâî’ye geçmiştir: 

Óabìb’den irdi pes DÀvÿd-ı ÙÀéì sırrına ol sır 

Óaúìúat baórınıñ dür-dÀnesi ol cevherimdeydi 

     (K.6-7) 

3.2.17.5.Marûf-ı Kerhî 

 Doğum tarihi belli olmayan ve 815 veya 816 yıllarında vefat eden Marûf-ı 

Kerhî, Bağdat’ın Kerh mahallesinde dünyaya gelmiştir.85Ailesi tarafından eğitilmek 

üzere Hristiyan bir hocaya teslim edildiği, teslis inancına karşı çıktığı için hocası 

tarafından dövülmesi yüzünden ailesini terk ettiği, sekizinci imam Ali er-Rıza ile 

karşılaşıp müslüman olduğu ve ailesinin de onun sayesinde islamiyeti kabul ettiği 

hususlarında bütün kaynaklar müttefiktir. Müridi Serî es-Sakatî’ye, Allah’tan bir şey 

isteyeceği zaman kendisinin yüzü suyu üzerine istemesi nasihati, tasavvuftaki 

şeyhten istimdad etme geleneğini başlatması bakımından önem arz etmektedir.86 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin verdiği silsilede Davud-ı Tâî’den sonra yer 

almaktadır: 

Daòi Maèrÿf-ı Keròì’ye irişdi andan ol devlet 

O êavé-ı feyø-i èÀlem-tÀb o mihr-i enverimdeydi 

(K.6-8) 

                                                 
84 A.e., s.49. 
85 Reşat Öngören, “Marûf-ı Kerhî”, DİA, c. XXVIII, Ankara, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2003,  s.67. 
86A.e. 
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3.2.17.6.Bayezid-i Bistâmî 

Doğum tarihi bilinmeyen Bayezid-i Bistâmî İran’ın Bistam kasabasında 

doğmuş ve 848 yılında vefat etmiştir.87 Dedesi Süruşan aslen İranlı Mecusi bir din 

adamıyken Müslüman olmuştur.88 Bayezid tasavvuf tarihinde sekr, fena, melamet, 

tevhit, marifet, muhabbet, miraç ve isar gibi konulardaki sözleri ve şathiyeleriyle 

tanınır.89 

Salâhaddîn-i Uşşâkî bir beyitinde hayret denizindeki aşk girdabında 

Bayezid’in ve İbn Edhem ‘in gemilerinin kaybolmasına şaşılmayacağını söyler: 

Baór-ı óayretdir n’ola gird-Àb-ı èaşú içre nihÀn 

Olsa fülk-i BÀyezìd ü İbn Edhem nÀ-bedìd 

(G.25-4) 

3.2.17.7.Serî es-Sakatî 

 722 yılında Bağdat’ın Kerh mahallesinde doğan ve 865 yılında yine Bağdat’ta 

vefat eden Serî es-Sakatî, babasının hurdacılık mesleğini devam ettirdiği için 

“Sakatî” lakabıyla anılagelmiştir.90 Cüneyd-i Bağdâdî’nin dayısı ve mürşidi olan Serî 

es-Sakatî, tasavvuf anlayışında şeriata sıkı sıkıya bağlı bir şahsiyettir. Başkalarının 

sıkıntısını kendi sıkıntısının önünde tutması, mütevazılığı, edebi, ahlakı ile tanınan 

Serî es-Sakatî, ilim, hikmet, muhabbet, marifet ve şefkat ehli bir sufidir.91 

 Salâhaddin-i Uşşâkî silsiledeki bir beyitinde onun “Sakatî” lakabını almasını 

bu addaki bir şehirde doğmasına bağlar (K.6-9).  

                                                 
87 Süleyman Uludağ, “Bayezid-i Bistâmî”, DİA, c.V, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi 1992, s.238. 
88A.e. 
89A.e., s.239. 
90Süleyman Uludağ, “Serî es-Sakatî”, DİA, c. XXXVI, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2009,  s.564. 
91A.e. 
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3.2.17.8.Cüneyd-i Bağdâdî 

 Doğum tarihi belli olmayan Cüneyd-i Bağdâdî Bağdat’ta doğmuş ve 909 

yılında vefat etmiştir.92 Küçük yaşta tahsil hayatına başlayan Cüneyd, başta dayısı 

olmak üzere bazı sufilerin sohbetinde bulunmuştur.93 Tasavvuf terminolojisini, 

tasavvufun esasını ve usullerini tespit eden Cüneyd-i Bağdâdî, tasavvufun zuhurunda 

payı en büyük olan sufilerden bir tanesidir. Cüneyd’in tasavvuf anlayışında sahv hali 

temel durumundadır.94 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin verdiği silsilede Serî es-Sakatî’den sonra yer 

almaktadır (K.6-10). 

3.2.17.9.Mimşâd-ı Dineverî 

Doğum tarihi bilinmeyen Mimşâd-ı Dineverî, 912 yılında vefat etmiştir.95 

Devrinin âlimlerinden olan Mimşâd-ı Dineverî, Cüneyd-i Bağdâdî, Rüveym ve Nûrî 

ile aynı dönemlerde yaşamıştır. Müridin şeyhine saygı göstermesine, dostlara hizmet 

etmeye dünya işlerini terk etmeye, nefsi şeriatla terbiye etmeye her şeyden fazla 

öncelik veren Mimşâd-ı Dineverî’nin açık kerametleri olduğu kaynaklarda 

zikredilmektedir.96 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî silsilesinde, sırrın Cüneyd-i Bağdâdî’den Mimşâd-ı 

Dineverî’ye geçtiğini söyler: 

Daòi MimşÀd-i Dìnevrì’ye andan irdi ol óikmet 

Ki ol bÀr-ı emÀnet ol emìn-i dÀverimdeydi 

     (K.6-11) 

                                                 
92 Süleyman Ateş, “Cüneyd-i Bağdâdî”, DİA, c. VIII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1993,  s.119. 
93A.e. 
94A.e.,s.121. 
95 Abdurrahman Câmî, Nefahâtü’l-Üns: Evliya Menkıbeleri, çev. Lâmiî Çelebi, haz.Süleyman Uludağ, 

Mustafa Kara, İstanbul, Marifet Yayınları, 1995, s.224. 
96A.e. 
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3.2.17.10.Hallâc-ı Mansûr 

 858 yılında, İran sınırları içinde yer alan Tur’da dünyaya gelmiştir.97 

Babasının mesleğinden ötürü “Hallâc” lakabını alan Hallâc-ı Mansûr, şahsiyetiyle ve 

fikirleriyle İslam tasavvufunu derinden etkileyen bir şahsiyettir. Karmatîlerle gizlice 

mektuplaştığı, “ene’l-Hakk” diyerek ilahlık iddiasında bulunduğu ve hac ibadetinin 

farziyetini inkâr ettiği iddialarıyla 922 yılında önce burnu, kolları ve ayakları 

kesildikten sonra idam edilmiştir; başı kesilip bir köprüye dikilmiştir ve gövdesi 

yakıldıktan sonra külleri Dicle nehrinin sularına serpilmiştir.98 “Ene’l-Hakk” sözü 

kendisini tekfir edenlerce zındıklığının bir emaresi olarak addedilmiş, onu bir veli 

olarak tanıyanlar tarafındansa pek çok sufinin şathiyeleri gibi görülüp tevil 

edilmiştir.99 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe divanında ismi Etvâr-ı Sebèa’nın yirmi 

sekizinci beyitinde geçmektedir. Şaire göre dördüncü tavrın mahali sırdır ve dünya, 

sırrı faş eden kişinin başına, tıpkı Mansûr’un başına olduğu gibi, dar olur: 

Sır durur dördüncü ùavrıñ bil maóallin itme fÀş 

FÀş iderseñ başına dar ola Manãurveş cihÀn 

     (Etvâr-ı Sebèa 28) 

3.2.17.11.Muhammed-i Dineverî 

 Doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi bulunmayan Muhammed-i Dineverî, 951 

yılında Semerkant’ta vefat etmiştir.100 Tanınmış sufilerin sohbetinde bulunan 

Muhammed-i Dineverî, Cüneyd-i Bağdâdî’nin ona yazdığı bir mektup vesilesiyle 

onunla temasa geçmiştir. Müşahade fikrini ön planda tutan Muhammed Dineverî, 

                                                 
97Süleyman Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”, DİA, c. XV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1997,  s.377. 
98A.e., s.378. 
99A.e., s.379. 
100Erhan Yetik, “Dîneverî, Ebü’l-Abbâs”, DİA, c. IX, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 1994,  s.359. 



126 

 

dürüstlüğü iyi insan olmanın vazgeçilmez şartı olarak kabul etmiş ve çevresini 

melamet adı altında nefsinin istediklerini yapan kişilere karşı uyarmıştır.101 

 Kaynaklarda ikisi arasında bir ilişki olup olmadığını tespit edemediysek de, 

Salâhaddîn-i Uşşâkî, silsilesinde, sırrın Mimşâd-ı Dineverî’den Muhammed-i 

Dineverî’ye geçtiğini söyler: 

Muóammed Şeyò Dìnevrì’ye andan intiúÀl itdi 

Ki bÿy-ı èanber-i feyø-i ãafÀsı micmerimdeydi 

     (K.6-12) 

3.2.17.12.Muhammed-i Bekrî 

 Doğum tarihi belli olmayan ve 990 yılında vefat eden Muhammed-i Bekrî, 

Muhammed-i Dineverî’ye intisap etmiştir.102 Bazı kaynaklara göre soyu Hz. 

Ebubekir’e dayanmaktadır, bazı kaynaklara göreyse Diyarbakırlıdır.103 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî, silsilesinde, Muhammed Şeyh Dineverî’den sonra 

Muhammed-i Bekrî gelir: 

Muóammed Bekrì’ye andan irişdi tÀc-ı ifrÀdì 

MaèÀnì-i cevÀhir hep o ãÀóib-efserimdeydi 

     (K.6-13) 

3.2.17.13.Ömer Vecîheddîn-i Bekrî 

 Doğum tarihi bilinmeyen, ismi Ömer, lakabı Vecîheddîn olan Ömer 

Vecîheddîn-i Bekrî 1051 yılında vefat etmiştir ve kabri Bağdat’tadır.104 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesinde Muhammed Bekrî’den sonra Vecîheddîn-

i Kâdî gelir: 

Vecìóü’d-dìn-i ÚÀêì’ya irişdi andan ol aókÀm 

                                                 
101A.e. 
102İsmail Hakkı Bursevî, Silsile-i Celvetiyye, İstanbul, Haydar Paşa Hastanesi Matbaası, 1291, s. 56. 
103A.e. 
104İbrahim Hâs, Şabâniye Silsilesi: Silsile-i Tarîk-i Halvetiyye-i Karabaş el-Katamonî, haz. Mustafa 

Tatçı, İstanbul, H Yayınları, 2008, s.39. 
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 Ki vaãlı faãl u [faãlı] vasl ider ol òoşterimdeydi 

     (K.6-14) 

3.2.17.14.Abdülkâhir-i Sühreverdî 

 1097 yılı civarında İran’ın Sühreverd kasabasında dünyaya gelen, 

Abdülkâhir-i Sühreverdî 1168 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.105 Ömer Vecîheddîn-i 

Bekrî’nin hem yeğeni hem de başhalifesi olan Abdülkâhir-i Sühreverdî, ilim sahibi 

olmayan sufilerin hadis ve fıkıh âlimlerinden istifade etmesi gerektiğini 

vurgulamıştır.106 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesinde Ömer Vecîheddîn-i Bekrî’den sonra 

Abdülkâhir-i Sühreverdî gelir: 

Pes andan irdi èAbdu’l-úÀhir’e ki Sühreverdì’dir 

O devlet ol melek-òaãlet ferişteh-peykerimdeydi 

      (K.6-15) 

3.2.17.15.İbnü’l-Arabî 

Tasavvuf ve İslam düşünce tarihinde büyük izler bırakan sufi ve müellif 

Muhyiddin İbnü’l-Arabî, 1165 yılında Endülüs’ün Tudmir bölgesindeki Mürsiye’de 

dünyaya gelmiştir.107 Eserlerini herhangi bir müellif gibi kaleme almadığını, bunların 

hepsinin ilahî imla özelliğini taşıdığını dile getiren İbnü’l-Arabî vahdet-i vücut 

felsefesini sistemleştiren kişidir.108 İslam düşünce tarihine pek çok eser katan İbnü’l-

Arabî 1240 yılında Dımaşk’ta vefat etmiştir.109  

                                                 
105Reşat Öngören, “Sühreverdî, Ebü’n-Necîb”, DİA, c. XXXVIII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 2010,  s.35. 
106A.e. 
107Mahmut Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî, Muhyiddin, DİA, ,c.XX, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi, 1999, s.493. 
108Mahmut Kaya, “İbnü’l-Arabî, Muhyiddin: İslam Düşüncesindeki Yeri, DİA, ,c.XX, İstanbul, 

İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 1999, s.522. 
109Kılıç, a.g.e., s.495. 
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İbnü’l-Arabî’ye göre bilgili olmak hayat, bilgisiz olmak ölümdür. 110 Bilgiye 

büyük bir önem veren İbnü’l-Arabî’nin en başta gelen araştırma konusu kâinatın 

gerçek manasını derk etmiş olan kâmil insandır. Kimileri tarafından zındıklıkla 

suçlansa da o, itikadında orta yolu bulmuş bir kimsedir.111 

Salâhaddîn-i Uşşâkî, İbnü’l-Arabî’yi gönülden sevmektedir ve ondan 

etkilenmiştir. Bunu Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinden yola çıkarak, dünya 

algısında ve tasavvuf anlayışında görmek mümkündür. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 

divanındaki sekizinci kaside İbnü’l-Arabî’ye yazılmış bir methiyedir. Şaire göre 

velayet burcunun parlak güneşi Şeyh-i Ekber olan İbnü’l-Arabî’dir, onun feyizlerinin 

nuru ile âlem aydınlanır: 

VelÀyet burcunuñ şems-i münìri Şeyò-i Ekber’dir 

Ki envÀr-ı füyÿøÀtı ile èÀlem münevverdir 

     (K.8-1) 

Salâhaddîn-i Uşşâkî, fikirleriyle tasavvufu derinden etkileyen İbnü’l-Arabî’yi 

eleştirenleri yarasaya benzetmektedir. Şaire göre yarasanın gözü zahir ışığı inkâr 

ederse buna şaşılmaz, çünkü yarasa parlak güneşin düşmanıdır (K.8-2). Bu yüzden 

yarasanın zemmi şemsin kadrine kederle tesir edemez (K.8-3). Güneş kadar zahir 

olanı inkâr eden velayetten nasibi olmayan kör ve ebterdir (K.8-4).  

İbnü’l-Arabî, kalp gözü açık olan kişi için hikmet denizindeki nurdur, gönül 

ehlini feyizlendirir (K.8-5). Allah İbnü’l-Arabî’yi velayet hazinesinin hatemi 

kılmıştır, Allah’ın feyzi bütün evliyalara ondan tesir eder (K.8-6). Marifet okulunda 

kâmil hoca odur, evliyalar onun karşısında ebced okuyan çocuklar gibidir: 

DebistÀn-ı maèÀrifde odur çün òˇÀce-i kÀmil 

Gürÿh-ı evliyÀ çün ùıfl-ı ebced-òˇÀn-ı ezberdir 

     (K.8-7) 

                                                 
110Nihat Keklik, Muhyiddîn İbn’ül-Arabî: Hayâtı ve Çevresi, İstanbul, Büyük Matbaa, 1966, s. 12. 
111A.e., s.173. 
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İbnü’l-Arabî’nin hikmet dolu sözlerinin tatlı olmasına şaşılmaz, her işareti 

vahdet sırrıyla tefsir edilmiştir (K.8-9). Fütûhât ve Fusûs eserlerinde marifetden her 

biri şahane cevherler olan nice inciler saçmıştır (K.8-10). Cemaline müştak olan 

âşıklara ayağının toprağının tozu taze sürmedir (K.8-12). Şair, İbnü’l-Arabî’nin hayli 

zamandır kendisine iltifat etmemesine üzülmektedir, küstah vaziyetinin şeyhin 

manevi zuhuruna engel taşıdığını düşünmektedir (K.8-14). Şair kendisinin zerre, 

şeyhin güneş olduğunu söylemekte ve zerrenin varlığını güneşe borçlu olduğunu 

belirtmektedir (K.8-15). Şair, İbnü’l-Arabî’den, iltifat bakışıyla harap gönlünü 

mamur etmesini istemektedir, dil kasrının zillet ile yerle bir olduğunu söylemektedir 

(K.8-18). İbnü’l-Arabî kerem madeni ve himmetler denizidir (K.8-19). Onun 

himmetinin feyzinin nisanı, can bahçesinin imdadına yetiştiğinden beri, o bahçenin 

çiçekleri tazedir (K.8-20). Gönül İbnü’l-Arabî’nin lütfuna bu kadar mazhar olmuşken 

şimdi hicran pasının kederleriyle tozlanmıştır (K.8-22). İbnü’l-Arabî marifetle 

birlikte hakikat denizinin dalgıcıdır (K.8-26). İbnü’l-Arabî öyle bir ab-ı hayatın 

Hızır’ıdır ki feyzinin kadehiyle ebedî hayata ulaşanlar denizin dalgalarından bile 

fazladır: 

Sen ol Àb-ı óayÀtıñ Óıørısıñ ki cÀm-ı feyøiñle 

ÓayÀta irişenler belki mevc-i yemden ekåerdir 

     (K.8-27) 

Şair onu vasfetmenin haddi olmadığını, amacının mana feyizlerini kazanmak 

olduğunu söylemektedir (K.8-28). Şair, İbnü’l-Arabî’den kendisini Hz. 

Muhammed’e götürmesini ve onu hasta bulduğunu, günah ile halinin keder verici 

olduğunu ona iletmesini istemektedir (K.8-30). Şair mücrimdir ve İbnü’l-Arabî’den, 

günahkâr olduğunu fakat bunun Hz. Muhammed’in lütuf nazarıyla tedavi 

edilebileceğini Hz. Muhammed’e bildirmesini istemektedir (K.8-31). İbnü’l-Arabî 

Hz. Muhammed’in halis kuludur ve şair İbnü’l-Arabî’den kendisi adına şefaat talep 

etmesini istemektedir (K.8- 32), (K.8- 33), (K.8- 34), (K.8- 35), (K.8- 36), (K.8- 37), 
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(K.8- 38), (K.8- 39), (K.8- 40), (K.8- 41). İbnü’l-Arabî velayet hazinesinin mührüdür 

(K.8-48). 

3.2.17.16.Kutbeddîn-i Ebherî 

 Doğum tarihi bilinmeyen Kutbeddîn-i Ebherî Semerkant’ın Ebher köyünde 

doğmuş, 1255 tarihinde vefat etmiştir.112 İsmi Ahmed bin Muhammed er-Razı olan 

Kutbeddîn-i Ebherî’nin künyesi Ebu Reşîd, lakabı Kutbeddîn’dir.113 Kutbeddîn-i 

Ebherî Bağdat’ta uzun bir zaman boyunca Abdülkâhir-i Sühreverdî’nin hizmetinde 

bulunmuş ve halifesi olmuştur.114 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesinde Abdülkâhir-i Sühreverdî’den sonra Ebu 

Reşid Kutbeddin-i Ebherî gelir. Hidayet nurları ona zahir olmuştur ve o,  Allah’ın 

sırlarına mazhar olmuştur: 

Hem andan oldu Úuùbu’d-dìn’e envÀr-ı hüdÀ ôÀhir  

Ki esrÀr-ı ÒudÀ sırr-ı èamÀ ol ebherimdeydi 

     (K.6-16) 

3.2.17.17.Muhammed Rükneddîn-i Necâşî 

 Doğum tarihi bilinmeyen Muhammed Rükneddîn-i Necâşî, Sencas’ta 

doğmuştur ve 1231 yılında vefat etmiştir. Kutbeddin-i Ebheri’nin uzun yıllar 

hizmetinde bulunan Muhammed Rükneddîn-i Necâşi, zahirî ilimde de ledün ilminde 

de devrinin üstadı olarak kabul edilmiştir.115 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesinde Kutbeddîn-i Ebherî’den sonra 

Muhammed Şeyh Rükneddîn-i Necâşî gelir: 

Muóammed Şeyò Rüknü’d-dìn NecÀşì’ye irip andan 

O sırr-ı dürr-i bì-hem-tÀ o baór-ı evferimdeydi 

                                                 
112İbrahim Hâs, a.g.e. s.42. 
113A.e. s.41. 
114A.e. 
115A.e., s.43. 
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     (K.6-17) 

3.2.17.18.Şihâbeddîn Muhammed-i Tebrîzî 

 Doğum tarihi bilinmeyen Şihâbeddîn Muhammed-i Tebrîzî, Tebriz’de 

Ahirmiskin adlı bir köyde doğmuştur ve 1255 yılında vefat etmiştir. Muhammed 

Rükneddîn-i Necâşî’nin baş halifesi olan Şihâbeddîn Muhammed-i Tebrîzî devrinin 

en faziletli ve âlim kişilerinden biri olarak kabul edilmiştir.116 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre hakikat sırları Muhammed Şeyh 

Rükneddîn-i Necâşî’den sonra Şihâbeddîn Muhammed-i Tebrîzî’ye erişmiştir: 

ŞihÀbü’d-dìn Muóammed Şeyò Tebrìzì’ye irişdi 

Bu esrÀr-ı óaúìúat ol èinÀyet-perverimdeydi 

     (K.6-18) 

3.2.17.19.Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair olan Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî, 1207’de Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir.117 Sufi 

kimliğinin yanı sıra tüm dünyaca tanınan bir şair olan Mevlânâ, bulunduğu muhitin 

ve dönemin şartları gereğince eserlerini Farsça ve Arapça kaleme almıştır. Bununla 

beraber eserlerinin kimi yerlerine Türkçe beyitler ve ibareler yerleştirmeyi ihmal 

etmemiştir. Mevlânâ 12 Aralık 1273’te vefat etmiştir. Cenazesinde ağlayıp feryat 

edilmemesini vasiyet etmesi ve öldüğü günü kavuşma vakti olarak tanımlaması 

sebebiyle ölüm gününe "şeb-i arûs" (düğün gecesi) denilmiştir.  

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin şiirlerinde Mevlânâ’nin büyük tesirlerini görmek 

mümkündür. Mevlânâ’nın bazı gazellerini ve müstezatlarını da tercüme eden 

Salâhâddîn-i Uşşâkî bir beyitinde doğrudan Menevî-i Şerîf’ten alıntı yapmıştır (K.2-

61), bir beyitinde de Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin Mevlânâ’dan feyizlendiğini 

                                                 
116A.e., s.44. 
117Reşat ÖNGÖREN, “Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî”, DİA, ,c.XXIX, Ankara İSAM: Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 2004, s.441. 



132 

 

söylemiştir: 

Feyø-yÀb olmuş idi Óaøret-i MevlÀnÀ’dan  

Beõl-i feyø idi kerÀmÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

     (K.16-7) 

3.2.17.20.Cemâleddîn-i Şîrâzî 

 Cemâleddîn-i Şîrâzî 1239 yılında Şiraz’da doğmuş ve 1359 tarihinde vefat 

etmiştir. Şihabeddin Muhammed-i Tebrizi’nin ulu halifesi olan Cemâleddîn-i Şîrâzî 

keşif, keramet, inziva, halvet ve ilim sahibi bir kişi olarak tanınmıştır.118 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesinde Şihâbeddîn Muhammed-i Tebrîzî’den 

sonra Cemâleddîn-i Şîrâzî gelmektedir. O, asla erişmiştir, fena ve beka 

kendisindedir: 

Biri Seyyid Muóammed’dir CemÀlü’d-dìn-i ŞìrÀzì 

İrip aãla fenÀ ile beúÀ ol bihterimdeydi 

(K.6-19) 

3.2.17.21.İbrahim-i Zâhid 

 Doğum tarihi bilinmeyen İbrahim-i Zâhid Geylan’ın Siyaverd adlı 

nahiyesinde doğmuş ve 1370 tarihinde vefat etmiştir. Cemâleddîn-i Şîrâzî’ye intisap 

edip onun hizmetinde bulunmuştur ve onun halifesi olmuştur. Dünyaya ve ona ait 

şeylere yüz çevirdiği için kendisine Zâhid lakabı verilmiştir.119 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesinde Cemâleddîn-i Şîrâzî’den sonra İbrahim-i 

Zâhid gelmektedir: 

Pes andan Şeyò İbrÀhìm-i ZÀhid feyø-yÀb oldu 

Leb-a-leb kÀse-i himmet o dest-i bÀverimdeydi 

     (K.6-20) 

                                                 
118İbrahim Hâs, a.g.e. s.45. 
119A.e.,s.47. 
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3.2.17.22.Muhammed-i Geylânî 

 Doğum tarihi bilinmeyen Muhammed-i Geylânî Harezm'de doğmuş ve 1379 

yılında vefat etmiştir. Hayatını mücahede ve riyazet ile geçiren Muhammed-i 

Geylânî, İbrahim-i Zâhid’in baş halifesi olmuştur.120 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesinde İbrahim-i Zâhid’den sonra Muhammed-i 

Geylânî gelmektedir. Şaire göre rabbanî sırların feyzi o büyük zata ulaşmıştır: 

Muóammed Şeyò GeylÀnì hem andan neşve-yÀb oldu 

Füyÿø-ı sırr-ı SübóÀnì o ferd-i mihterimdeydi 

(K.6-21) 

3.2.17.23.Ömer-i Halvetî 

Halvetiyye tarikatının kurucusu olan Ömer-i Halvetî’nin kesin doğum tarihi 

bilinmemektedir, Geylan’ın nahiyelerinden Lahcan’da doğmuştur ve 1398’de vefat 

etmiştir. Muhammed-i Geylânî’nin yakın akrabası ve önde gelen halifesi olan Ömer-i 

Halvetî, uzlete çekilip ibadetle meşgul olmasıyla tanınmış bir sufidir.121 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre, sır, Muhammed-i Geylânî’den sonra 

Halvetî şeyhi Ömer’de zahir olmuştur: 

O Pìr-i Òalvetì Şeyhi èÖmer’de ôÀhir oldu sır  

HümÀ-yı himmet-i merdÀnesi bÀl u perimdeydi 

 (K.6-22) 

3.2.17.24.Şeyh Muhammed 

Kaynaklarda kendisinden Ahî Mirim olarak bahsedilmesine rağmen 

Salâhaddîn-i Uşşâki ondan Şeyh Muhammed diye bahsetmektedir. Doğum tarihi 

bilinmeyen Şeyh Muhammed Hira şehrinin yakınlarındaki Gülbad’da doğmuş ve 

1410 yılında vefat etmiştir. Ömer-i Halvetî’nin halifesidir.122 

                                                 
120A.e.,s.49. 
121A.e.,s.51. 
122A.e.,s.53. 
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 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre, Halvetî şeyhi Ömer’den sonra Şeyh 

Muhammed gelmektedir: 

Hem andan pes merÀmı Şeyò Muóammed aòõ-ı basù itdi 

ØiyÀ-yı necm-i himmet pertevi ol aòterimdeydi 

     (K.6-23) 

3.2.17.25.Hacı İzzeddîn 

Doğum tarihi bilinmeyen Hacı İzzeddîn Şirvan’ın Şamahı nahiyelerinden 

Mirali Kapısı’nda doğmuş ve 1418 yılında vefat etmiştir. Şeyh Muhammed’in 

halifelerindendir.123 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre, Şeyh Muhammed’den sonra Hacı 

İzzeddîn gelmektedir:  

Pes andan ÓÀcìèİzzü’d-dìn hidÀyet iktisÀb itdi 

èİnÀyet èizzet-i devlet hüdÀ ol òÿbterimdeydi 

(K.6-24) 

3.2.17.26.Sadreddîn-i Hıyâvî 

Doğum tarihi bilinmeyen Sadreddîn-i Hıyâvî Şirvan’a bağlı Hıyav’da doğmuş 

ve 1456 yılında vefat etmiştir. Hacı İzzeddîn’in en olgun halifesi olan Sadreddîn-i 

Hıyâvî okuma yazma bilmemesine rağmen, rabbanî ilimlere temayüz etmiş ve 

devrinin çok tanınan şeyhlerinden biri olmuştur.124 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre, Hacı İzzeddîn’den sonra Sadreddîn-i 

Hıyâvî gelmektedir:  

Hem andan äadru’d-dîn-i ÒıyÀvì óiããemend oldu 

Zihì nÿr-ı cemÀl-i Óaúú o verd-i ezherimdeydi 

     (K.6-25) 

                                                 
123A.e.,s.55. 
124A.e.,s.57. 
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3.2.17.27.Yahyâ-yı Şirvânî 

Doğum tarihi bilinmeyen Yahyâ-yı Şirvânî Şirvan’a bağlı Şamahı’da doğmuş 

ve 1465 yılında vefat etmiştir. Daima perhiz, mücahede ve riyazet üzerine yaşayan 

Yahyâ-yı Şirvânî Sadreddîn-i Hıyâvî’nin baş halifesi olmuştur.125 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre, Sadreddîn-i Hıyâvî’den sonra 

Yahyâ-yı Şirvânî gelmektedir:  

O seyyid Óaôret-i YaóyÀ-yı ŞirvÀnì alıp andan  

O sırr-ı vird-i eõkÀr-ı åenÀsı ezberimdeydi  

     (K.6-26) 

3.2.17.28.Muhammed-i Erzîncanî 

Doğum tarihi bilinmeyen Muhammed-i Erzîncânî Erzincan’ın Kesirleç 

köyünde doğmuş ve 1475 yılında vefat etmiştir. Bir rüya üzerine Erzincan’dan 

ayrılarak Yahyâ-yı Şirvânî’nin yanına giden Muhammed-i Erzîncânî ona intisap 

etmiş, onun hizmetinde bulunmuş ve en seçkin halifesi olmuştur.126 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre, Yahyâ-yı Şirvânî’den sonra 

Muhammed-i Erzîncânî gelmektedir ve Muhammed-i Erzîncânî sırra mahrem olmuş 

mütebahhir bir kişidir: 

Aña MollÀ Muóammed RezìncÀnì olup pey-rev 

O sırra maórem olmuşdu ki o sırr ebóarımdaydı 

     (K.6-27) 

3.2.17.29.İbrahim-i Taceddîn 

 Doğum tarihi bilinmeyen İbrahim-i Taceddîn Kayseri’de doğmuştur ve 1447 

yılında vefat etmiştir.127 Muhammed-i Erzîncânî’nin halifesidir.128 

                                                 
125A.e.,s.59. 
126A.e.,s.61. 
127Mehmet Rıhtım, Seyid Yəhya Bakuvi və Xəlvətilik, Bakü, Qısmət Yayınları, 2005, s.62. 
128A.e. 
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Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre, Muhammed-i Erzîncânî’den sonra 

İbrahim-i Taceddîn gelmektedir: 

Pes İbrÀhìm-i TÀcü’d-dìn ki şehr-i Úayserìdendir  

O sırr-ı sırr-ı bÀlÀ ol hidÀyet-maôharımdaydı 

     (K.6-28) 

3.2.17.30.Alâaddîn-i Uşşâkî 

Uşşaklı nisbesiyle tanınan ilk sufi olan Alâaddîn-i Uşşâkî’nin doğum tarihi 

bilinmemektedir ve 1484 yılında vefat etmiş ve Uşak’ın Kabaklar köyündedeki 

türbesine gömülmüştür.129 İbrahim-i Taceddîn’in halifesi olan Alâaddîn-i Uşşâkî, 

şeyhinin denetiminde uzunca bir süre mücahade ve riyazetle meşgul olmuş, ardından 

icazet alarak irşada başlamıştır.130 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin silsilesine göre, İbrahim-i Taceddîn’den sonra Alâaddîn-

i Uşşâkî gelmektedir: 

èAlÀéü’d-dìn-i èUşşÀúì’ye andan irdi ol devlet 

Ki bÿy-ı vuãlat-ı Óaúú ol şemìm-i èanberimdeydi 

     (K.6-29) 

3.2.17.31.Hüsâmeddîn-i Uşşâkî  

 Halvetîliğin Uşşâkîlik kolunun kurucusu olan Hüsâmeddîn-i Uşşâkî 1475 

yılında Buhara’da doğmuş ve 1593 yılında hacdan dönerken Konya’da vefat 

etmiştir.131 III. Murad’ın tahta çıkmak için kendisinden dua istemeye bir adam 

gönderdiğinde Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin bu adamı görür görmez, adam daha dua 

istemeden, III.Murad’ın tahta çıkacağını söylemesi üzerine III. Murad kendisini 

                                                 
129Mahmut Erol Kılıç, “Adını Uşşâk Şehrinden Alan Bir Tasavvuf Okulu: Pîr Hüsâmüddin Hasan-ı 

Uşşâkî (v.1001/1592) ve Uşşâkîlik”, İstanbul, Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 2001, c.I, 

s.437. 
130A.e. 
131Mehmet Akkuş, “Hüsâmeddin Uşşâkî”, DİA, c. XVIII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi, 1998,  s.515. 
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İstanbul’a davet etmiş ve daha sonra onun için Kasımpaşa’da bir tekke 

yaptırmıştır.132 Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe bir divanı da bulunmaktadır. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki on üçüncü ve on dördüncü kasideler 

Hüsâmeddîn-i Uşşâkî için kaleme aldığı methiyelerdir. Tarikatının kurucusununun 

kabrinin feyizlerini dile getirdiği on üçüncü ve on dördüncü kasidelerine göre 

Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi ziyaret eden masivadan soyunup temizlenir (K.13-2). 

Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi ziyaret edenlerin kalbi feyizlerle dolar (K.13-3). 

Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin dergahı dertlilerin sığınağı ve Uşşâkîlerin makamıdır 

(K.13-6). Kalp bülbülünün dilini tazeleyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi anmaktır: 

Ey äalÀóì èandelìb-i úalbi iden ter-zebÀn 

DÀstÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

(K.13-7). 

Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin kabri, cennete benzeyen, halleri arttıran bir 

makamdır (K.14-1). Çare arayan olup, onun feyzin dört nehri gibi olan makamına 

gidilmelidir, çünkü orası feyizler bahşeden bir sığınaktır (K.14-2). Anka kuşuna 

benzeyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin yuvasında, velayet doğanıyla sineğin kanatları 

aynı olur (K.14-3). İnsan onun makamında acz ile lütfunu arayarak halini arz 

etmelidir (K.14-4). İnsan, onun makamının gölgesine iftiharla başını sürebilir (K.14-

5). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin himmetinin mumu kalp sahasını aydınlatır (K.14-6). 

Hüsâmeddîn-i Uşşâkî, lütfuna susayanları ihsanıyla lütfuna kandırır (K.14-7). 

3.2.17.32.Cemâleddîn-i Uşşâkî 

 Doğum tarihi bilinmeyen Cemâleddîn-i Uşşâkî Edirne’de doğmuş ve 1751 

yılında İstanbul’da vefat etmiştir.133 Cemâleddîn-i Uşşâkî İstanbul’a geldiği 

dönemde, zayıflamaya başlayan Uşşâkîliği yeniden canlandırdığı için tarikatın ikinci 

                                                 
132A.e. 
133Mahmut Erol Kılıç, “Cemâleddin Uşşâkî”, DİA, c. VII, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi, 1993,  s.314. 
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kurucusu addedilmiştir.134 Salâhaddîn-i Uşşâkî kendisinin hem müridi hem de 

damadıdır. 

Salâhâddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki on beşinci ve on altıncı kasideler 

Cemâleddîn-i Uşşâkî’ye yazılmış methiyeler olup, üçüncü, dördüncü, beşinci ve 

altıncı tarihler yine Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin vefatına düşürülmüş tarihlerdir. 

Salâhaddîn-i Uşşâkî hem mürşidi hem de kayınpederi olan Cemâleddîn-i Uşşâkî’ye 

gönülden bağlıdır ve onun için yazdığı şiirlerde Cemâleddîn-i Uşşâkî’ye duyduğu 

samimi sevginin izlerini sürmek mümkündür. Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin feyzi nisan 

yağmuru gibidir ve onun dostları bu feyizlerden nasiplenirler (K.15-1). Cemâleddîn-i 

Uşşâkî misafirlerini feyiz şerbetiyle doyurmuştur (K.15-2). Cemâleddîn-i Uşşâkî 

sanki Lokman gibidir, can bahşeden sözleri nice gönül hastasını iyileştirmiştir (K.15-

3). Onun varidatı nice nice hikmetler denizlerini bir araya toplamıştır, divanı da 

feyizler bahşetmiştir (K.15-4). Cemâleddîn-i Uşşâkî kuds yuvasına çıksa da ayinini 

ve erkânını bırakmıştır (K.15-5). Şair, Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin fena gülbahçesinde 

güllerinin solmamasını ve meydanının aşk ile dolmasını dilemektedir (K.15-6). 

Cemâleddîn-i Uşşâkî, şairin başının tacı, efendisi, azizidir, şair gönülden onun 

fermanlı kölesi olmuştur (K.15-7). Onun ayağının tozu gönül gözünün sürmesidir 

(K.15-8). Salâhaddîn-i Uşşâkî onun irfanının varisidir (K.15-9). Cemâleddîn-i 

Uşşâkî’nin ibaratı aşk, kinayatı Allah’ın sırrıdır (K.16-1). Onun pak cemali nur 

ayetinin tefsiri gibidir ve sözleri nur bahşedici olmuştur (K.16-2). Onun zatının, 

gönüle gaflet gecesi için şebçerağ olması dilenirken, o, güneş olmuştur (K.16-3). 

Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin beyitleri kasesinde Hızır’ın ab-ı hayatı vardır (K.16-4). 

Âşıklar askerlerinin önderi olan Cemâleddîn-i Uşşâkî irfanın ta kendisidir ve onun 

sancağı aşk ile yürümüştür (K.16-5). Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin mesleği Hüsâmeddîn-i 

Uşşâkî, halleri İbn Edhem’dir (K.16-6). Cemâleddîn-i Uşşâkî Mevlânâ’dan 

feyizlenmiştir (K.16-7). O, neva makamından uşşak makamına çıkan şah mansur 

                                                 
134A.e., s.315. 
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neyi gibidir, makamatı da lahut zirvesine çıkmıştır (K.16-8). Cemalinin nurları 

ufukları kaplasa buna şaşılmaz, çünkü onun zerreleri bile güneş olmuştur (K.16-9). 

Cemâleddîn-i Uşşâkî âşıkların göz nuru, sadıkların gözbebeğidir (T.3-1). 

Cemâleddîn-i Uşşâkî irfan ve yakîn erbabının dayanağıdır (T.3-2). O, Uşşâkîlerin 

önderidir (T.3-3). Nice demler ruh arttıran nefesleriyle saliklerin kalbini diriltmiştir: 

Nice dem enfÀs-ı rÿó-efzÀ ile 

İtdi ióyÀ-yı úulÿb-ı sÀlikìn 

 (T.3-4) 

O, sonunda aşk cezbesiyle istiğrak denizine eren bir incidir (T.3-5). O, fani 

dünyadan elini eteğini çekmiş ve cennet halkasının başına dahil olmuştur (T.3-6). 

Cemâleddîn-i Uşşâkî ariflerin kutbudur (T.3-7). Cemâleddîn-i Uşşâkî hoş ayinli 

âşıklar zümresinin yüzsuyudur, hakikati gören irfan erbabının taçlarının incisidir 

(T.4-1). Âlemin övüncü olan Hz. Muhammed ile aynı ismi taşıyan Cemâleddîn-i 

Uşşâkî, Allah’ın cemalinin feyizlerle dolu aynası olmuştur (T.4-2). Marifet mektebi 

içinde, şeriat ve tarikatde ilimden ayna erişmiş ve hakikatte temkin bulmuştur; o, 

nice yıllar irşatla meşgul olarak birçok gece mumunu yakan bir din mumudur (T.4-3) 

(T.4-4). Dünyadan usanınca da ahiret işretgahının tatlarına yönelmiştir (T.4-5). 

“İrciî” sesi, onun sır kulağına erişince ahiret ziyafethanesini süslemiştir (T.4-6). 

Sonra sivadan el çekip, vahdete yönelmiş ve Allah’a hayran olarak gitmiştir: 

SivÀdan çıúdı hÿ ile irişdi vaódet-i ãırfa 

CemÀl-i Muùlaú’a óayrÀn olup gitdi CemÀlü’d-dìn  

(T.4-7) 

Cemâleddîn-i Uşşâkî aşk denizinin gavvasıdır (T.5-1). Keremi meslek edinen, 

hayrı düşünen Cemâleddîn-i Uşşâkî, Allah’ın rahmetinin ta kendisidir ve onun temiz 

zatı, güzelliklerle dolu vasıfların kaynağı olmuştur (T.5-2). Cemâleddîn-i Uşşâkî 

alçak veya yüksek olsun herkese cemal ile bakar, asla kimseye nefsi için kaşlarını 

çatmaz: 

CemÀl ile nigÀh eylerdi her aèlÀ vü ednÀya 
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Ebed itmezdi nefs içün cebìnin kimseye pür-çìn 

     (T.5-3) 

 Dünya tekkesinde nice demler feyiz dağıtmıştır da ölü gönülleri diriltmiştir 

(T.5-4). Nihayetinde bu cefa dolu memleketten safa ülkesine yönelmiştir (T.5-5). 

Aşk neşesiyle kendini bu fani meclisten çekmiştir ve beka meclisine orayı vatan 

edinmek üzere çıkmıştır (T.5-6). Sivadan yüz çevirerek yüzünü Allah’ın cemaline 

aşk ile dönmüştür (T.5-7). Marifet denizinin incisi ve tarikat madeninin mücevheri 

olan Cemâleddîn-i Uşşâkî şeriatla hakikat emrine temkin vermiştir (T.6-1). 

Cemâleddîn-i Uşşâkî hidayet yıldızıdır (T.6-2). Talebelerine hidayet ederek doğru 

yolu göstermiş ve nice saliklerine Allah’ın isimlerini telkin etmiştir: 

HidÀyet eyleyip gösterdi rÀh-ı óaúúı ùullÀba  

Nice sÀliklere esmÀ-yı Óaúúı eyledi telúìn 

     (T.6-3). 

Bir gün amacını ıtlak âleminin fezasına beyan edip unsurlar tuzağının 

bağlarından usananmıştır (T.6-4). Böylelikle Allah’ın daveti can kulağına ulaşmış ve 

o, bin zevk ile icabet emrine can atmıştır (T.6-5). Onun himmetleri dertli kimseler 

için hazırdır, can bahşeden feyzinin zülali ile susamışları teskin eder (T.6-6). 

Cemâleddîn-i Uşşâkî cevheri, vuslat denizine erişmiştir (T.6-7). 

3.2.18. Vahdet-i Vücut 

 Vahdet-i vücut en basit izahıyla Allah’tan başka bir varlığın olmadığının 

idrakinde olmak demektir. Sufilere göre kendiliğinden var olan ve olması için hiçbir 

şeye ihtiyaç duymayan varlık bir tanedir, bu varlık hem ezelî hem de ebedîdir. 

Vahdet-i vücut Allah’tan başka hiçbir varlığı kabul etmeyen, bütün yaratılmışları 

varlığı mutlak olan Allah’ın isim ve sıfatlarının tezahürü olarak addederek onların 

aslında ebedî yokluğu ortaya koyduğunu savunan tasavvufî bir nazariyedir.135 

                                                 
135Hüsamettin Erdem, Panteizm ve Vahdet-i Vücûd Mukayesesi, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, 1990, s.38. 
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Vahdet-i Vücut mesleğini sistemleştiren İbnü’l-Arabî, Allah’ı ve Allah’ın isimlerini 

aynaya benzetir ve her varlığın kendi nisbetince Allah’ta veya isimlerinde zuhur 

ettiğini ve bu zuhurların ve tecellilerin âlemi meydana getirdiğini belirtir.136 İbnü’l-

Arabî’ye göre Allah’ın bildirdiği bütün isimlerin manaları kâinatın içinde 

mevcuttur137 ve insan Allah’ın zuhurundan bir parçadır.138 

 Vahdet-i vücut nazariyesinin en temel dayanaklarından biri hakikat-i 

Muhammediyye fikridir. Hakikat-i Muhammediyye fikrine ilk kez Sehl bin Abdullah 

et-Tüsterî’de rastlanılmaktadır.139Buna göre, Hz. Muhammed’in cismanî varlığından 

başka bir varlığı daha mevcuttur. Allah, kendisinden başka hiçbir şey yokken Hz. 

Muhammed’in nurunu yaratmış, âlem ve diğer tüm mahlukat da bu nurdan ve bu nur 

için yaratılmıştır.140 “Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” ve 

“Ben nebi iken Âdem su ile toprak arasındaydı” hadisleri hakikat-i Muhammediyye 

fikrini destekleyen deliller olarak addedilmiştir. Hakikat-i Muhammediyye fikrine 

göre Hz. Muhammed bütün mahlukatın manevi babasıdır ve Hz. Âdem’den dahi 

önce yaratılmıştır. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî divanında vahdet-i vücut fikri önemli bir yer tutar. 

İbnü’l-Arabî’ye gönülden bağlı olan ve onu manevi mürşidi olarak gören 

Salâhaddîn-i Uşşâkî onun sistemleştirdiği bu tasavvufî mesleği de benimsemiştir: 

Kesret vahdetle vahdet de kesretle iç içedir (G.2-4). Hakikat denizi hangi dalgayı 

ortaya çıkarırsa çıkarsın vahdetin ve kesretin, iç içe oluşundan haber vermektedir 

(G.3-1). Nasıl canın hayranlığına sevgilinin yanağı sebep oluyorsa, hayret arttıran 

vahdet cemali aynalardan görülebilir (G.14-7). Allah’ın feyzi ibret gözüyle eserden 

görülebilir, bu yüzden Allah’ın tecellileri gözlenmeli, eser aynalarından geçilmelidir 

(G.17-3). Denizin dalgalarının çokluğu ile deniz arasındaki ilişkide vahdet ve kesret 

                                                 
136A.e., s.63. 
137A.e., s.64. 
138A.e., s.71. 
139Mehmet Demirci, “Haîkat-i Muhammediyye”, DİA, c. XV, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Araştırmaları Merkezi, 1997,  s.179. 
140A.e., s.180. 
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remzedilmiştir (G.35-1). Evvel ahir, zahir batın her şey Allah’ın varlığındadır, 

cihetten münezzeh zatının nuru da her yerde parlamaktadır (G.38-8). Bu âlem baştan 

başa Allah’ın isimlerinin mazharıdır, gönül ise ism-i azamın mazharıdır (G.39-2). 

Allah’ın cemalinin nuru her yüzden görünür, bunu görmeyen göz illetlidir (G.44-2). 

Tesir edenin feyzi, eserden görünür (G.44-3). Her zerrede parlayan hakikat güneşi 

gizli sırlara alem olmak içindir (G.46-6). Zerre, ezel güneşinin aynasıdır (G.46-7). 

Hüsn-i Ezel her yönden akseder (G.78-2). Örtü kaldırılsa her tarafta sevgilinin yüzü 

görülür (G.93-6). Allah’ın güzelliğinin güneşi sürekli zerrelere akseder, her zerreye 

bir başka sureti arz olunur (G.112-2). Güzelliğine her zerreden müştak olan yine 

Allah’ın kendisidir, sürekli inleyen âşık sureten bir alettir: 

Óüsnüñe sensin yine her õerreden müştÀú olan 

äÿretÀ bir Àlet oldu èÀşıú-ı zÀrıñ seniñ 

     (G.112-5) 

Varlık ve yokluğun arasındaki vasıta Hz. Muhammed’dir, güneşi 

feyizlendirerek ona ışık veren de o ay yüzlüdür (K.1-5). Hz. Muhammed, Hz. 

Âdem’in atasıdır (K.2-45). Eğer Hz. Muhammed’in zatı Allah’ın ilminin devatına 

kalem olmasaydı, kimseye kader sırrı gönül levhasından keşfolmazdı (K.2-40). Hz. 

Muhammed, önce ve sonra, zahir ve batın her şeyin menşeidir (K.2-44). Önceki de 

Hz. Muhammed’dir, sonraki de Hz. Muhammed’dir (K.2-46). Kürsi ve arş onun 

itibarı için kurulmuştur, şekiller ve suretler onun kademi için hazırdır (K.2-47). 

Beşerin vasfı Hz. Muhammed’in ancak cisminin vasfı olabilir, Hz. Muhammed ilk 

nurdur, hakikatde insan değildir (K.2-50). Hz. Muhammed yeryüzünün ve 

gökyüzünün nurudur, her şey onun nuruyla cilveger olmuştur (K.2-51). Hz. 

Muhammed âlemin ruhudur, suretler onunla zindedir (K.2-56). Âdem’e üflenen ilahî 

ruh Hz. Muhammed’in temiz ruhudur (K.2-59). Hz. Âdem ilm-i esmâyı Hz. 

Muhammed’in nurundan öğrenmiştir (K.2-60). Hz. Muhammed’in ulu ve temiz zatı 

hikmet feyizlerinin kaynağıdır, ezel âleminin doruğunun güneşi olmuştur (K.3-1). 
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Hz. Muhammed’in doğuşu ay gibi iki cihana nur bahşetmiştir, yokluk hazinesinin 

fatihinin nurundan mahlukat ortaya çıkmıştır (K.3-2). Nuru ve ilk zat olması ile Hz. 

Muhammed’in hikmeti cari olmuştur ve bu meziyetler ona akl-ı evvel ve kalem adını 

vermiştir (K.3-6). Hz. Muhammed’in muhterem nuru bizim mertebesi en yüksek 

maddemizdir ve ilk yaratılan odur (K.3-9). Hz. Muhammed’in zatı Allah’ın aynası 

olmaya layıktır, Hz. Muhammed, Allah’ın feyzinin kaynağıdır, bütün hakikatlerin 

menşeidir ve dahi cinlerin babasıdır (Tah.3-8). Hz. Muhammed’in zatının eseri 

cihanın yaratılış sebebidir (Tah.4-8). Allah kevn ü mekânı onun yüzü suyu hürmetine 

yaratmıştır (Tah.5-3). Hz. Muhammed’in zatı Allah’ın aynasıdır ve felekler, denizler, 

kara her şey onun zatı için yaratılmıştır (Tah.6-8). Eğer Hz. Muhammed’in zatının 

güneşi olmasa masiva karanlıkta kalırdı ve kâinat olma mertebesine erişemezdi 

(Müst.3-2).  Hz. Muhammed’in varlığı âlemin var olma sebebidir ve Hz. 

Muhammed, âlemlere rahmet olarak gönderildiği için herkesin kurtuluşudur (Müst.3-

3). Allah Hz. Muhammed’in zatı için iki cihanı yaratmayı dilemiştir (G.24-2). Hz. 

Muhammed’in feyziyle âlem zindedir: 

Ey şeh-i levlÀk seniñ feyøiñle èÀlem zindedir 

Feyø-i iósÀnıñ äalÀóì bendeñe úıl bì-óisÀb 

     (G.9-7) 
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4. DİVANIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ  

4.1. KASİDELER  

1 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. DilÀ bÀà-ı maèÀrifde óabìbiñ feyøi gül-bÿdur  

ÓaúÀyıú gülsitÀnından çıúar dÀéim aúarãudur 

2. Nedir cÿ baór-ı enfesdir úamu òalúa meded-resdir 

èİnÀyet-cÿyu herkesdir mücerred ãanma Àhÿdur 

3. Zemìn ü ÀsumÀn taót-ı yedinde óükme nÀôırdır 

MüheyyÀ emrine şems ü úamer úarşu-be-úarşudur 

4. Yolundan mihri döndürdü mehi hem sìne-çÀk itdi 

Delìli müddeèÀnıñ pes tevÀtür eyle işbudur 

5. Vücÿd ile èadem beyninde çünki vÀsıùa oldu  

Óaúìúatde ifÀøa eyleyen şemse o meh-rÿdur 

6. Úaşı çün úÀbe úavseyn ile miórÀb-ı saèÀdetdir 

ÚıyÀs itme hilÀlÀsÀ muúavves ùÀú-ı ebrÿdur 

                                                 
(1) 

-B, Y 133a, H 75a. H nüshasında bu şiirin 21. beyitinden öncesi okunabilir durumda değildir. Varak 

numarası 21. beyitin başladığı yeri göstermektedir. 

6.(a) ÚÀbe úavseyn: Necm Suresi 53-9. 
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7. Tekellümde cevÀhir-pÀş olur esrÀr-ı óikmetden 

DehÀnı kenz-i óikmetdir ùılısmı òÀl ü gìsÿdur 

8. Olupdur lebleri Àb-ı óayÀtıñ menbaèı el-óaú 

LetÀfetle ne óÀcet vaãfına dendÀnı lüélüédür 

9. ØiyÀ-yı leyle-i Úadr u BerÀta òoş mümÀåilken 

Taòayyülde òaùÀdır ger dinilse zülfü şeb-bÿdur 

10. Cebìn-i ãafóa-i òaddi èaraú-rìz olsa vaãfında 

Dinilmez úaùre-i şeb-nem ãaçılmış òurde incüdür 

11. Dinir mi sìne-i ãÀfa vaãıfda levóa-i sìmìn 

Maúarr-ı mecmaè-ı esrÀr-ı Óaúú ol ãadr-ı pehlÿdur 

12. æerÀ vaãf-ı yedinde úayd olur ıùlÀúa deryÀdır 

èAùÀ vü aòõ-ı Óaúúa Àlet olmuş feyø-i mercÿdur 

13. Yedu’llÀh ile vaãf itdi anıñçün Óaøret-i MevlÀ 

Dinildi mÀ-rameyte iõ rameyte remzi bellüdür 

14. MaùÀf-ı cünd-i ervÀó-ı rüsüldür meşhed-i aèlÀ 

Zemìn-i ravøa-i pÀki muèallÀ úaãr-ı mìnÿdur 

15. ZiyÀretle şeref-yÀb olmaàa nevbet mi var her dem 

                                                 
9.(a) BerÀta: BerÀt Y. 

12. Bu beyit Y nüshasında on üçüncü beyitin ardında yer almaktadır. 

13.(a) Yed’ullÀh: Fetih Suresi 48-10. / (b) MÀ-rameyte iõ rameyte: Enfâl Suresi 8-17. / (b) bellüdür: 

Kelime kafiye zaruretiyle bu şekilde okunmuştur. 
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Óuøÿrunda gürÿh-ı enbiyÀ zÀnÿ-be-zÀnÿdur 

16. Aña nisbet ile yeksÀn görünür úurb ile óaddi  

Degildir yek cihetden iltifÀtı dilde çÀr-sÿdur 

17. HemÀn èafv u èinÀyetle òiùÀb eyler dil ü cÀna 

èİtÀb u intiúÀm itmez ki ol òoş-kÀr u òoş-gÿdur 

18. ŞefÀèat-òˇÀhını maórÿm ider mi ol kerem kÀnı 

ZiyÀretgÀhı envÀr-ı şefÀèat ile memlÿdur 

19. Aña vÀãıl olan vÀãıl olur elbette MevlÀ’ya 

ÒudÀ’ya irmege èuşşÀúına şÀhÀne úapudur 

20. EyÀ şÀh-ı rüsül mÀh-ı øiyÀ-baòşÀ-yı cüzé ü kül  

MaùÀlibde gedÀ ile şehiñ kÀrı tekÀpÿdur 

21. Muèayyen herkesiñ bir türlü kÀrı var cenÀbıñda  

Deriñde rìş ü müjgÀnı teõellül ile cÀrÿdur 

22. ÓabÀyiå itmeye şeyùÀn çerisi úalèa-i úalbe 

Seniñ bir naôra-i luùfuñ muèallÀ burc-ı bÀrÿdur  

23. ŞehÀ nuùú-ı şifÀ-sÀzıñ marìø-i derd-i hicrÀnı 

ÓayÀt-ı dÀéime ìãÀl ider bir tuófe dÀrÿdur 

24. Ne deñli dil ger enbÀr olsa ehvÀl-i şedÀyidden 

                                                 
24.(a) ger: ki H. 
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Seniñ luùfuñ hevÀsında uçar àÀyet sebük-rÿdur  

25. ŞehÀ mÀhiyyetin èallÀme idrÀk itmede èÀciz 

Seniñ nÿr-ı cemÀliñ görmez ol göz ki çapaúludur 

26. MaóÀsinde mekÀrimde şebìhiñ yoú merÀtibde 

Naôìriñ yoú seniñ miåliñ gören èÀlemde şaşudur  

27. ÒayÀl ü vehmiñ idrÀki seniñ õÀtıñda úÀãırdır 

MekÀnetle maúÀmÀtıñ taãavvurdan yuúarudur 

28. ÁyÀ kenz-i èinÀyÀtıñdan istiànÀ iden kimdir 

Der-i luùfuñda şÀhÀn-ı cihÀn her dem èaùÀ-cÿdur 

29. Seni óaddiñce vaãf itmek CenÀb-ı Óaúú’a muòtaãdır 

KelÀmında buyurmuş çün seniñ òulúuñ èaôìm hÿdur 

30. Kime fÀş olunur sırr-ı òafì bu bezm-i keåretde 

Úalem çün iki dilli oldu kÀàıd ise dü rÿdur 

31. Egerçi òaste-i hicriñ yamandır óÀlet-i øaèfı 

Velì ser-rişte-i luùfuñ müéeyyed bend-bÀzÿdur 

32. Muvaffaú olmadım ùÀèÀta evúÀtim hebÀ oldu 

                                                 
25.(b) çapaúludur: Kelime kafiye zaruretiyle bu şekilde okunmuştur. 

29.(b) òulúuñ: òulú Y. 

31.(a) yamandır: èayandır Y. 

32.(b) miåÀl: meéÀl Y. / (b) yazudur: Kelime kafiye zaruretiyle bu şekilde okunmuştur. 
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MiåÀl-i ser-nüviştim bilmezem ÀyÀ ne yazudur 

33. Der-i iósÀnıña düşdüm cebìn-sÀ-yı niyÀz oldum 

ZülÀl-i zemzem-i luùfuñ èaùÀ-baòş u òaùÀ-şÿdur 

34. N’ola bir iltifÀtıñla şeref bulsa dil ü cÀnım 

Dü èÀlemde saèÀdet èizzet ü devlet baña şudur 

35. Dem-À-dem òalú ile ülfetde ãoóbetde olursam da 

Der-i dilden zebÀnımda Muóammed MuãùafÀ hÿdur 

36. áaraø bir intisÀb-ı dergehiñdir naôm-ı naètiñden 

Kişiniñ õikrine bÀèiå eåerdir levóa yazudur 

37. Kişi kendi kelÀmıyla mücÀzÀt olunur elbet 

KelÀmıñ kiõb ü ãıdúın bildirir òalúa terÀzÿdur 

38. N’ola dil-teşne-i èirfÀna icrÀ-yı ãafÀ itse  

äalÀóì naôm-ı dil-cÿyuñ selÀsetde aúarãudur 

39. FesÀóatla belÀgatdan egerçi sÀdedir nuùúum 

Velì úayd-ı tekellüfden muèarrÀ sebk-i dil-cÿdur 

40. KemÀl-i feyø-i èirfÀna dilÀ gel ãarf-ı himmet úıl 

Gücüñ yetdikçe ùÀèÀta çalış èÀlemde iş budur 

2 

                                                 
36.(a) naètiñden: naètiñde H. / (b) yazudur: Kelime kafiye zaruretiyle bu şekilde okunmuştur. 

37.(b) kiõb ü ãıdúın: ãıdú u kiõbin H. 
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Naèt-ı Resÿl-i KibriyÀ èAleyhi  Afêalü’t-taóiyyÀt* 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. N’oldu ey dil bÀèiå-i riúúat ki her şÀm u seóer 

Çeşme-i çeşmiñden itdi dem-be-dem cÿlar güõer 

2. Çeşm-i òÿn-pÀşıñ olup hem-reng-i cÀm-ı laèlfÀm 

SÀàar-ı dilden dem-À-dem dökmede òÿn-ı ciger 

3. Óoúúa-i laèlìn-i mercÀndır yÀ èaynıñ varısa 

Kim niåÀr itdigi her dem laèl ü mercÀn dür güher 

4. èAyn-ı Àteşdir yÀ èaynıñ eşk-bÀr olduúça kim 

NÀr-ı firúatle derÿndan pÀre-i aòker döker  

5. Bir oñulmaz derde düşdüñ varısa bì-çÀre kim 

Cÿy-ı eşkiñde olupdur rÿy-ı zerdiñ nìlüfer 

6. YÀdıña geldi mi naòl-ı bÿstÀn-ı lÀ-mekÀn 

Sÿ-yı dil-cÿyuna yÀ maènÀda itdiñ mi sefer 

7. Yoòsa bÿy-ı òÀk-i èanber-bÀrını bÀd-ı ãabÀ 

Neşr idipdir tÀ meşÀm-ı cÀna der-vaút-i seóer  

8. Yoòsa vaãf-ı óÀlet-efzÀ-yı semen-sìmÀsını 

Levóa-i òÀùırda yazdıñ mı ke-naúşi fi’l-óacer 

                                                                                                                                          
 (2) 

B 19b, Y 122a, H 75b. 

Başlık: *H. 

1.(a) her: -Y. 
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9. Yoòsa ebr-i Àh-ı pür-sÿz-ı nedÀmetden midir 

Yaàdırır yaş yerine kÀnÿn-ı dil her dem şerer  

10. TÀb-ı dil yaúsın vücÿdum bÀd-ı Àh itsin niåÀr  

Seyl-i eşk alsın bu òÀkim úalmasın andan eåer 

11. Yerlere geçsin óacÀletle yeridir nefs-i şÿm 

äadme vü úÀhr-ı nedÀmetle ola zìr ü zeber 

12. İútidÀ-yı sünnet-i peyàamberìde biñ úuãÿr 

Eyledim ãad Àh yeridir yansa bu cÀn u ciger 

13. Derd-i èiãyÀnım füzÿn óÀlim diger-gÿn olmada 

Bulmadım õenb-i vücÿda bir devÀ-yı hÿş-ber 

14. Luùf u iósÀn-ı èamìminden meger ol pür-óikem 

İde dÀrÿ-yı şefÀèat ile tedbìr-i diger 

15. Şems-i şemşìr-i şefÀèat müncelì olduúda pes 

Keåret-i õerrÀt-ı õenbim ki aña olmaz siper 

16. Úatr-i emùÀr olsa ger cürm-i vefìriñ bì-èaded 

Güm olur baór-ı şefÀèatde irişirse eger 

17. Ey dil-i bì-çÀre sen her derde isterseñ devÀ 

Dergehi dÀrü’l-emÀndır bekle gezme der-be-der 

                                                 
14.(b) diger: dìger Y. 

15.(b) zenbim: zenb B, H / (b) ki: -B, H. 

16.(b) irişirse: irişdirse Y. 
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18. DÀmen-i luùfun anıñ elden úoma ey òaste-dil 

Andan istişfÀè ile mevtÀyı Óaú ióyÀ ider 

19. Yoú liyÀúat vaãfına bu bende-i nÀ-çìzde 

Úulluàun bu bende küstÀòÀne èarø itmek diler 

20. Remy ü levlÀk u yed’ullÀh ile Óaú vaãf idicek  

Naèt-i pÀkinde ne mümkin eylemek èarø-ı hüner 

21. Meånevì’de kilk-i MevlÀnÀ òuãÿãÀ remz ile 

Vaãfına bir beyt yazmış úıymet irmez cÀn deger  

22. Gerçi ÚuréÀn ez-leb-i peyàamberst bì-úìl ü úÀl 

Her ki gÿyed Òaú negüft ÿ kÀfirest Àn bì-òaber 

23. Çün yedu’llÀhi fevúa eydihimle vaãf itdi ÒudÀ    

Oldu ÀåÀr-ı benÀn-ı pÀki inşaúúa’l-úamer     

24. Mihri döndürdü yolundan úıldı mÀhı sìne-çÀk 

Ol vasıfdan oldu şems ile úamer fermÀn-ber 

25. Oldu èaùşÀna benÀn-ı pÀki mìzÀb-ı óayÀt 

Niceyi úandırdı barmaàından aúan Àblar 

                                                 
20.(a) Remy: Enfâl Suresi 8-17’ye gönderme vardır. / (a) LevlÀk: “LevlÀke levlÀk lemÀ òalaútü’l-eflÀk 

(Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım)” kudsi hadisinden iktibastır. / (a) Yed’ullÀh: 

Fetih Suresi 48-10. 

22.Tercüme: Kur’ân-ı Kerîm her ne kadar şüphesiz Peygamberin dilindense de, kim bunu Allah 

söylemedi derse o gafil kişi kafirdir. 

23.(a) Yedu’llÀhi fevúa eydihim: Fetih Suresi 48-10. / (b) İnşaúúa’l-úamer: Kamer Suresi 54-1’e 

gönderme vardır. 

24.(a) sìne-çÀk: sìne-óÀl B.  
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26. MÀ-rameyte iõ rameyte lÀkìn AllÀhe ramÀ  

MuècizÀtıñ eyledi aèdÀyı cümle kÿr ü ker 

27. Şuèle-i şem-şìr-i èadliñ ôulmet-i şirki òarÀb 

Eyleyip günden güne virdi cihÀna nÿr u fer 

28. Úaùù idip miúrÀø-ı vaódetle èurÿú-ı şirki hem 

Úahrıñ aèdÀya ecel cÀmıyla òoş şerbet ãunar 

29. Yaènì òayyÀù-ı úaøÀ miúrÀø-ı úudretle hemÀn 

Aùlas-ı èömr-i èadÿyu bì-bahÀ ölçer biçer 

30. PehlevÀn-ı dil-sitÀndır yoòsa her bir nÀvekiñ  

ÚalbgÀh-ı òaãma her girdikçe bir òilèat giyer 

31. Nìş-i cerrÀó-ı úaøÀdır yoòsa her tìriñ seniñ 

Derd-i şirki defè içün aèdÀdan ol úanlar ãaçar 

32. Seyf-i óaccÀmıñ úafÀ-yı müşrikìne dem-be-dem 

Óacm idip çekdirmedi hergiz cefÀ-yı derd-i ser 

33. Yaènì tìà-i Àb-dÀrıñ Àteş-i küfrün tamÀm 

Başına ãoúar o her dem ki niyÀmından çıúar 

34. TÀb-ı òurşìd-i ôuhÿruñ nitekim aèdÀlarıñ  

Eyledi mecrÀ-yı Àbın èayn-ı Àteşden beter 

                                                 
26.(a) MÀ-rameyte iõ rameyte lÀkìn AllÀhe ramÀ: Enfâl Suresi 8-17’ye gönderme vardır. 

28.(b) şerbet: şerbetler B. 

33.(a) küfrün: küfrü H. 
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35. Áb-ı feyøiñ bÀ-òuãÿã Àteş-perestÀnıñ daòi 

CÀy-ı nÀrın èayn-ı Àb-ı àam idip virdi keder 

36. NÀr-ı úahrıñ óarú iderdi èırú-ı küfr-i èÀlemi 

Áb-ı èilmiñ anı iùfÀ itmese her demde ger 

37. Ey kemÀliñ ihdi úavmì innehüm lÀ-yaèlemÿn  

Menbaè-ı óilm ü keremsin maèden-i her müfteòar 

38. V’ey cemÀliñ pertev-endÀz-ı semavÀt u zemìn 

İki õerre nÿr-ı vechiñden seniñ şems ü úamer 

39. EnbiyÀ òurşìd-i õÀtıñdan olurlar muútebes  

EvliyÀya nÿr-ı vech-i pÀkiñ oldu rÀh-ber 

40. Ger devÀt-ı èilm-i õÀta olmasa õÀtıñ úalem  

Levó-i dilden keşf olur mu kimseye sırr-ı úader 

41. Cümle èÀlem rìze-çìn-i òˇÀn-ı inèÀmıñ seniñ 

EnbiyÀ vü evliyÀ şÀh u gedÀ luùfuñ umar 

42. Ey şehen-şÀh-ı beúÀ kişver-güşÀ-yı mülk-i cÀn 

TÀc-dÀr-ı taòt-ı ev ednÀ melìk-i baór u ber 

43. V’ey müfìø-i rütbe-i bÀlÀ vü pestì bìş ü kem 

Feyø-baòş-ı hestì-i imkÀn-ı èÀlemsin beşer  

                                                 
37.(a) İhdi úavmì innehüm lÀ yaèlemÿn: “AllÀhümme ihdi úavmì innehüm lÀ yaèlemÿn (Allahım 

kavmime yol göster, muhakkak onlar seni bilmiyorlar)” hadisinden iktibastır. 

42.(b) Ev ednÀ: Necm Suresi 53-9. 
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44. Evvel Àòir ôÀhir ü bÀùın úamunuñ menşeéi 

Sensin ey èanúÀ-yı ÚÀf-ı lÀ-mekÀn-ı õì’l-úader 

45. Ümm-i eşyÀ cedd-i Ádemsin óaúìúatde èayÀn 

Bir åemerden zÀdedir elbette çün her bir şecer 

46. Buña şÀhid remz-i naónu’l-Àòirÿne’s-sÀbıúÿn 

Kim muéaòòar mübtedÀsın geldi aúdem bu òaber 

47. İètibÀrıñ-çün úuruldu kürsì vü èarş-ı berìn 

Hep úudÿmuñ-çün müheyyÀdır bu eşkÀl u ãuver 

48. Süllem-i nüh pÀyedir mièrÀcıña bu nüh felek 

èİllet-i ãÿriyyedir teşrìfiñe her bir eåer 

49. Naèt-i levlÀk ile maúãÿd mìve-i õÀtıñdadır 

áars-ı naòlistÀn-ı eşyÀdan eyÀ òayre’l-beşer 

50. ServerÀ vaãf-ı beşer taèrìf-i cismiñdir seniñ 

Nÿr-ı aúdemsin óaúìúatde degilsin sen beşer 

51. Sen semavÀt u zemìniñ nÿrusuñ ey nÿr-ı maóø 

Oldu çün bÀlÀ vü pestì nÿruñ ile cilveger 

52. Yaènì meşkÿt u zücÀca úÀlıb-ı úalbiñ seniñ 

                                                 
46.(a) Naónu’l-Àòirÿne’s-sÀbıúÿn: “Naónu’l-Àòirÿne’s-sÀbıúÿn yevmü’l-úıyÀmeti (Biz Müslümanlar 

dünyada ümmetlerin sonuyuz, ahirette ise önüyüz)” hadisinden iktibastır.  / (b) bu: -B.  

49.(a) LevlÀk: “LevlÀke levlÀk lemÀ òalaútü’l-eflÀk (Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri 

yaratmazdım)” kudsi hadisinden iktibastır. 
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Nÿr-ı vechiñ oldu mıãbÀó-ı dü èÀlem ser-te-ser 

53. Úalb-i pÀkiñden kinÀyetdir èale’l-èarş istevÀ  

MümkinÀtıñ metnidir vechiñ müfìd ü muòtaãar  

54. Maôhar-ı esmÀ-yı óüsnÀ maşrıú-ı ãubó-ı ezel 

Maùlaè-ı mihr-i úıdem miréÀt-ı õÀt-ı pür-ôafer 

55. MüstevÀ-yı óadd-i òurşìd-i óaúìúatsin şehÀ  

Bir yeri ôıllıñ èaceb mi itmese hergiz maúar 

56. Çeşm-i pÀkiñ heyéet-i rÿó-ı muãavverdir tamÀm 

Rÿó-ı èÀlemsin seniñle zindedir yaènì ãuver 

57. Cümleden pertev ãalan èaks-i cemÀliñdir velì 

Dìde görmez çekmeyince küól-i mÀ-zÀàa’l-baãar  

58. Rÿói rÿóì ente rÿói’r-rÿói lÀ ervÀhe’ş-şebeh 

Vechüke es-sebèa’l-meåÀnì rÿóuke fevúa’l-òıyer  

59. Ádem’e nefò olunan rÿó-ı ilÀhìden àaraø 

Rÿó-ı pÀkiñdir muóaúúıúlar bu úavl üzre gider  

60. èİlm-i esmÀyı taèallüm itdi nÿruñdan äafì 

Nitekim işèÀr olupdur Meånevì’de muòtaãar 

                                                 
53.(a) èAle’l-èarş istevÀ: Tâhâ Suresi 20-5. 

57.(b) MÀ-zÀàa’l-baãar: Necm Suresi 53-17. 

58.Tercüme: Ruhumsun sen ruhumun ruhusun ruhlar görünmez. Yüzün seb’a’l-mesânî ruhun 

hayırlıların üstünde. / (b) Sebèa’l-meåÀnì: Hicr Suresi 15-87’ye gönderme vardır. 
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61. An senÀ-berkì ki ber ervÀó tÀft ÿ nÿr-ı tüst 

Ta ki Ádem maèrifet z’Àn nÿr yÀft ey muèteber 

62. Çünki naèt-ı Óaøretet pÀyÀn ne-dÀred bÀ-maúÀl 

Kellimu’n-nÀse èalÀ úadri’l-èukÿl òˇÀnem zi-ber 

63. Árzÿ-yı òÀk-pÀyet der-dilem şüd cÀy-gìr 

YÀ Rab Àn [bÀşed] ki der-çeşmem keşem ez-òÀk-i der 

64. Leytenì emşì èalÀ vechì ileyke øÀrièÀ  

TÀ ki bÿsem der-ser-i kÿyet heme seng ü meder 

65. Men etÀ bi’l-bÀbi èaùfan lem teruddu óÀéibÀ 

Úad eteytü bÀkiyan feróam li-èabdin úad èaåer 

66. Òuõ yedeyye zilti’l-akdÀmi ve enãur èabdeke 

MÀ-melÀõen lì-sivÀke key elÿõü fi’l-òaùar  

67. Úad vaøaètu’l-bÀbe vechi vaètereftu bi’õ-õünÿb  

                                                 
 61.Tercüme: Ruhların üstüne parlayan şu şimşek parıltısı senin nurundur. Ey muteber, öyle ki Âdem 

marifeti o nurda buldu. / (a) tÀft: yÀft H. 

62.Tercüme: Sen Hazret’in naatı sözle son bulmayacağından, “insanlara akılları miktarınca konuşun”u 

ezberden okurum. / (b) Kellimu’n-nÀse èalÀ úadri’l-èukÿl: “Kellimu’n-nÀse èalÀ úadri’l-èukÿlihim 

(İnsanlara akılları miktarınca konuşun)” hadisinden iktibastır. 

63.Tercüme: Senin ayağının toprağının arzusu gönlüme yerleşti. Ya Rabb öyle olsun ki kapısının 

toprağından gözüme çekeyim. / (a) Àrzÿ-yı: آ  زوی  H. / (b) bÀşed: şüd B, Y, H. Vezin ve mana zaruretiyle 

düzeltilmiştir. / (b) ez-òÀk-i: Àn òÀk-i Y, H. 

64.Tercüme: Senin mahallendeki bütün taşı toprağı öpmek için boynu bükük bir şekilde sana yürüyor 

olsaydım keşke. 

65.Tercüme: Bağışlanma umuduyla, günahlarımın affı talebiyle işte kapına ağlayarak geldim, bağışla 

muhakkak ki ben kulum ve ayağım kaydı. 

66.Tercüme: Kölene yardım et, onun elini tut çünkü ayağı kaydı. Senin dışında sığınağım yoktur, 

tehlikeden sana sığınırım. 
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Ya şefìèa’l-müõnibìn işfaè lenÀ yevme’l-óaõer 

68. Ente mÀ-erselte illÀ raómeten li’l-èÀlemìn 

Kün be-çeşm-i meróamet ber-óÀl-i ìn miskìn naôar 

69. PÀk taùhìr eyledim eşk-i nedÀmet ile bes 

Bir úadem baã dìde-i giryÀna ey nÿr-ı baãar 

70. Men reéÀnì úad raéa’l-Óaúúu yeter devlet bize 

Raòş-ı iúbÀliñe pÀy-endÀz ola ferş-i baãar 

71. Eyle teşrìfiñle ióyÀ úalbi maózÿn eyleme 

NÀr-ı şevúiñle anı itdim kebÀb-ı mÀ-óaøar 

72. ÒÀk ber-ser ey dil-i óad-nÀ-şinÀs u bì-edeb 

Vaøè-ı küstÀòÀneye úıldıñ taãaddì sen meger 

73. Rütbe-i bÀlÀterìn-i vuãlata úıldım heves 

Sÿ-yı bÀlÀya uçar mı beste-i bì-bÀl ü per 

74. Ben ne òÀkem ùÀlib-i dìdÀr olam devlet baña 

ÁsitÀnı segleriyle hem-sifÀl olmaú yeter 

75. Ey kerem-güster òaùÀ-pÿş u èaùÀ-baòş u kerìm 

                                                                                                                                          
67.Tercüme: Kesinlikle kapına yüzümü koydum ve günahlarımı itiraf ettim. Ey günahkârların 

şefaatçisi! Korku gününde bize şefaat eyle. 

68. Tercüme: Sen onu âlemlere rahmet olarak gönderdin, bu miskinin haline merhamet gözüyle bak. / 

(a) Ente mÀ-erselte illÀ raómeten li’l-èÀlemìn: Enbiyâ Suresi 21-107’ye gönderme vardır. 

70. –H. / (a) Men reéÀnì úad raéa’l-Óaúúu: “Men reéÀnì úad raéa’l-Óaúúu fe-inne’ş-ŞeyùÀn lÀ-

yetekevvenunì  (Beni rüyasında gören gerçekten görmüş gibidir. Çünkü Şeytan benim suretime 

giremez)” hadisinden iktibastır.  
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Úıl èaùÀ baúma òaùÀma úıl demiñle behrever 

76. Ebr-i luùfuñ úıl dü èÀlemde úuluña sÀyebÀn 

Hem o dem ki tÀbiş-i òurşìd mermerden geçer 

77. Úıl ãalÀtıyla äalÀóì naèt-ı miskiyyü’l-òitÀm  

Çünki óadd-i naètine irmek degil óadd-i beşer 

78. äalli yÀ Rabbi èalÀ men küntü meddÀhen lehu 

æümme sellim dÀéimet mÀ-dÀreti’ş-şemsi’l-úamer  

79. Mihr ü meh devr eyledikçe ebr-i nisÀn-ı ãalÀt 

Ravøa-i pÀkiñ dem-À-dem eyleye tÀze vü ter 

80. Ál ü AãóÀb-ı KirÀm u tÀbièìn ervÀóına 

äad selÀm olsun ÒudÀyÀ tÀ ki bu gerdÿn döner 

3 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey muèallÀ õÀt-ı pÀkiñ menbaè-ı feyø-i óikem 

Oldu óaúúÀ ÀfitÀb-ı evc-i lÀhÿt-ı úıdem 

2. MÀhÀsÀ nÿr-baòş oldu dü kevne ùalèatı 

                                                 
77.(a) Miskiyyü’l-òitÀm: Mutaffıfîn Suresi 83-26’ya gönderme vardır. 

78.Tercüme: Ya Rabbi! Ay ile güneş döndükçe onu öven kimseyi bereketli kıl, sonra daima güvende 

tut. 

(3) 

 B 75a, -Y, H 159b. Bu kaside Salâhî’nin Arapça yazıp Farsça’ya ve Türkçe’ye tercüme ettiği 

kasidesinin Türkçe kısmıdır. Nüshalarda, Arapça ve Farsçasının ardında, “HÀõÀ Úaãìdetün mÀ-sebaúa 

lehu Tercemetü’l-Türkiyyeti” başlığıyla yer almaktadır. 
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Òalú peydÀ oldu nÿru fÀtió-i kenz-i èadem 

3. Kim didi lÀ olmasa ol èÀlem olurdu èadem 

Feyø-i maènÀ sürdü aèyÀnı çıúardı ãan òadem 

4. TÀ åüreyyÀ hem åerÀya irdi nÿr-ı raómeti 

Mevc-i deryÀ her yaña cevher-niåÀr oldu kerem 

5. Sırr-ı aòfÀ ôÀhir oldu cevher-i kenz-i óikem 

Dürr-i yektÀ lüélüé-i lÀlÀ yem-i õÀt-ı èiôam 

6. Nÿr-ı esnÀ õÀt-ı aúdem cÀrì oldu óikmeti 

Ol mezÀyÀ nÀmın itdi èaúl-ı evvel hem úalem 

7. Oldu maènÀ feyø-yÀb-ı reşóa-i nÿn ve’l-úalem 

BÀ-teúÀøÀ anıñ içün urdu levó üzre raúam 

8. Feyøi pes aúdı irişe öyle nehr-i himmeti 

Òalúı ióyÀ úıldı ebr-i feyø-bÀrı dem-be-dem 

9. Yaènì aèlÀ maddemiz olup o nÿr-ı muóterem 

Gizli peydÀ ol durur pes nÿr-ı õÀt-ı pür-óikem 

10. Sırr-ı esrÀ úıldı inşÀ nÿr-ı kevni neşéeti 

Mihr-i ihdÀ oldu õerrÀtı nücÿm-ı dìn hem 

11. Nÿr ile tÀ oldular hem necm-i ÀfÀú-ı ôulam 

                                                 
7.(a) Nÿn ve’l-úalem: Kalem Suresi 68-1. 

8.(a) feyøi: feyøe H. / (a) pes: mecrÀ H. / (a) irişe: irşÀd ile H. / (a) öyle: -H. 

10.(a) EsrÀ: İsra Suresi 17-1. 
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Baãdı ol pÀ oldu nÀ-peydÀ şeb-i ôulm ü sitem 

12. Úadri ile şirki refè itdi øiyÀ-yı vaódeti 

Nÿr-ı ezkÀ oldu tevóìd ile lÀmiè der-ümem 

13. ŞÀh-ı yektÀ oldu tefrìd ile mÀnend-i èalem 

Gör ser-À-pÀèÀlemi doldurdu elùÀf u nièam 

14. ŞÀh-ı yektÀ cevher-i ferd oldu õÀt-ı èizzeti 

Baór-ı tende cÀmiè-i aòlÀú u evãÀf-ı kerem 

15. Derk idip tÀ künh-i õÀtın añlamaz èaúl-ı etem 

Óaúú ile yÀ nice vaãf itsin anı nuùúuyla fem 

16. CÀn vir aña ki cigerler yaúdı anıñ firúati 

Vaãl-ı ferdÀ fikr úıldı dil-güdÀz-ı sÿz-ı àam 

17. BÀbına tÀ gelmişim pür-cürm ü èiãyÀn u nedem 

èAfv-ı ièùÀ eşk-i çeşmim úılmaya Àlÿde-dem 

18. BÀ-èaùÀ yÀ umarım şÀfiè ola şÀfiyyeti 

BÀ-òaùÀ yÀ irdi taúãìrÀt-ı nefs ile sedem 

19. Ey raóìmÀ úıl şefÀèat emrine luùf u himem 

V’ey naãìrÀ dest-gìr ol úanda sürçerse úadem 

20. Rÿz-ı ferdÀ úıla dÿzeòden óimÀye óaøreti 

                                                 
12.(a) úadri ile: úıldı bìnÀ H. 

14.(a) şÀh-ı yek-tÀ: kÀn-ı iètÀ H. / (b) tende: anda H. 



161 

 

Dest-i ièùÀ ola her dem sÀúì-i óavø-ı şebem  

21. Dil-nevÀzÀ geldi Abdu’llÀh bÀ-óüzn ü elem 

Eyle iànÀ yÀ cemìle’l-èafvi bÀ-òulú-ı şiyem 

22. ÇÀre-sÀzÀ bendeñe raóm eyle artdı õilleti 

Seyl-i àam tÀ úıldı peydÀ ebr-i àam-bÀr-ı tühem  

4 

Nuèÿtu Nÿreyn min-Nÿri VÀóid* 

Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün 

1. Ol şeh-i her dü serÀ rÀh-ı hüdÀnıñ eri 

NÀãır-ı òayrü’l-verÀ şìr-i [veàÀ-Àzeri] 

2. Server-i èÀlì-cenÀb şÀh-ı kerÀmet-niãÀb 

èİlm-i ledünnìye bÀb vÀriå-i peyàamberì 

3. Cevher-i baór-ı ãıfÀt menbaè-ı Àb-ı óayÀt 

Maòzen-i esrÀr-ı õÀt evc-i saòÀ aòteri 

4. DünyÀ vü èuúbÀda àavå zümre-i èaùşÀna àayå 

KÀn-ı èaùÀ rÿz-ı baèå beõl ider ol kevåeri 

5. RÀh-ı hüdÀya sirÀc tÀc-ı ser-i ibtihÀc 

                                                 
(4) 

B 96b, Y 164b, -H. 

Başlık: *Y. 

1.(a) ol: ey Y. / (b) veàÀ-Àzeri: veàÀ-ÀzÀrı B, Y. Vezin ve mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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Derd-i êalÀle èilÀc olsa n’ola óançeri 

6. MÀh-ı sipihr-i ãalÀó rehber-i fevz ü felÀó 

Mÿãil-i bezm-i necÀó medh ü åenÀya óarì 

7. èİlm-i ÒudÀda rüsÿò buldu çü kÿh-ı şümÿò 

Oldu o şeyò-i şüyÿò pìr ü cevÀn mefòarı 

8. Baór-ı saòÀda ferìd yoú aña yaènì nedìd 

Rÿz-ı veàÀda vaóìd zerm-i èadÀ ãaf-deri 

9. Miåli şecÀèatde şÀõ oldu çü óükmü nefÀõ 

SÀye-i luùfun melÀõ eyledi her münõeri 

10. Feyøi èinÀyet-medÀr oldu çü ebr-i bahÀr 

Yaènì ãıàÀr u kibÀr cümle anıñ müdreri 

11. Çü dile ol bì-niyÀz destini itmişdi bÀz 

Mevhibede imtiyÀz itmedi sìm ü zeri 

12. Feyø-i ÒudÀvendi nÀs andan ider iútibÀs  

Mürşid-i óikmet-şinÀs menbaè-ı feyø-i seri 

13. Andan iden cürèa-nÿş yem gibi ider òurÿş 

Vaódet ile óulle-pÿş olur anıñ maèşeri 

14. ÒÀtem-i kenz-i òuãÿã zìver-i naúş-i fuãÿã 

                                                 
7.(a) ÒudÀda: hüdÀya Y. 

11.(b): Mevhibe rÀh imtiyÀz itmedi sìm ü zeri Y. 
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Baór-ı hidÀyet-nuãÿã nuùúunuñ eñ aúãarı 

15. Nuùúu ile inúırÀø bulsa n’ola inúıbÀø 

Feyø ile óavø-ı riyÀø olur anıñ maóøarı 

16. Buldu ãafÀ-yı neşÀù feyøi ile irtiyÀù  

Nuùúu ile inbisÀù bulmada her maôharı 

17. Caód ile olma àalìô àayretiñi ol óafìô 

Feyø ile elbet óaôìô ider anıñ manôarı 

18. Meslegine it şurÿè eyleme andan rücÿè 

K’ide cemÀli ùulÿè eyleye pür meşèarı 

19. Sìneñi úıl dÀà dÀà dilde uyandır çerÀà 

Olagör olduúça ãaà úullarınıñ aãàarı 

20. èÁúil iseñ ey ôarìf èÀrif ol olma saòìf 

Òaãmına olma óarìf kim anıñ olmaz feri 

21. ŞÀh-ı şecÀèat-vifÀú baàlasa zıróa niùÀú  

Görse ger ehl-i şiúÀú èavdet ider úahúarì 

22. Nìze-i ol õÀt-ı pÀk itdi èadÿyu helÀk 

Sìneleri úıldı çÀk tìà-i ôafer-peykeri 

                                                 
17.(a) ol: ola Y. 

18.(b) k’ide: ide Y. 

21.(a) zıróa: zerme B.  

22.(b) çaú: pÀk Y. 
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23. Şìr-i dilìr-i cidÀl Àteş-i óarb u úıtÀl 

ëarbı ile pÀy-mÀl eyledi düşmenleri 

24. Bezm-i ãafÀda nedìm miåli vefÀda èadìm 

èßd-ı hidÀyet-şemìm yaúdı anıñ micmeri 

25. Pençe-i úuvvet-füzÿn òaãmın idip ser-nigÿn 

Rÿz-ı hünerde zebÿn eyledi şìr-i neri 

26. Feyøi anıñ sÿ-be-sÿ èÀlemi ùutdu úamu 

BÀde-i èaşúa sebÿ oldu dil-i enveri 

27. ŞÀh-ı èadÀlet-penÀh eyledi ôulmü tebÀh 

Leyle-i øalmÀya mÀh oldu rÿy-ı ezheri 

28. Maôhar-ı sırr-ı celì tÀc-ı ser-i her velì 

Yaènì CenÀb-ı èAlì òÀne-i dildir yeri 

5 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

DER NAèT-İ ÓAØRET-İ EéİMME-İ İæNÁ èÁŞER RAëIYALLÁHU èANHÜM* 

1. ÓayÀt-ı rÿó-ı Àdem nefó-i rÿó-ı MuãùafÀdandır 

ŞuèÀè-ı ãafvet-i rÿóum müzekkì ol ãafÀdandır 

2. Óaúìúatde Muóammed MuãùafÀ’dır cÀnımıñ cÀnı 

                                                 
(5)  

B 9b, Y 131b, H 109b. 

Başlık: *Y, Silik B, Eéimme-i İånÀ èAşer H. 



165 

 

Anıñla zinde vü bÀúì olan ehl-i liúÀdandır 

3. Alır ãıdúım øiyÀyı kevkeb-i Sıddìk-ı Ekberden 

Burÿú-ı maùlaè-ı úalbim dem-À-dem ol øiyÀdandır 

4. MedÀr-ı èadl ü inãÀfım olupdur meşhed-i FÀrÿú 

Görünse bendesi dilde anıñ maóø-ı èaùÀdandır 

5. ÓayÀda pìşvÀdır herkese èOåmÀn-ı Õi’n-nÿreyn 

Bulunsa lemèa-i óilmi derÿnda ol óayÀdandır 

6. ŞecÀèatle saòÀ vü óikmet-i èirfÀnıñ ÀåÀrı 

CenÀb-ı sÀúì-i kevåer èAliyy-i MurtaøÀ’dandır 

7. Óasan’dır nÿr-ı èaynı Óaøret-i Maóbÿb-ı RaómÀn’ıñ 

Maóasin cilvesi vechinde envÀr-ı ÒudÀdandır 

8. Şehen-şÀhı şehìdÀnıñ Óüseyn ol şÀh-ı kevneyniñ 

MeéÀl-i úıããası èibret-nümÀ óayret-fezÀdandır 

9. èAlì kim şöhreti èÀlemde Zeyne’l-èÀbidìn oldu 

Óaúìúatde bu şöhret aña elúÀb-ı semÀdandır 

10. Muóammed BÀúır’a dilden riúÀb-ı ÚudsiyÀn òÀøıè 

Aña úÀrib olan Ál-i Resÿl-i müctebÀdandır 

11. Pes andan Caèfer-i äÀdıú imÀm-ı sÀdis olmuşdur 

                                                 
10.(a) riúÀb-ı: úÀb Y. / (b) Resÿl-i: Resÿle B, H. / (b) úarìb: قاروب H. 
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Aña hep müctehidler iútidÀ itmek åiúadandır  

12. Daói MÿsÀ ki kÀôım idi àayôı óilm ü èiffetle 

Aña úudret ile èafv eylemek vaãf-ı èalÀdandır 

13. İmÀm-ı åÀmin olmuşdur èAlì vaãf-ı rıøÀ ile  

K’anıñ ÀåÀr-ı aòlÀúı cihÀnda hep rıøÀdandır 

14. Muóammed hem Taúì dirler gürÿh-ı ehl-i taúvÀda 

İmÀmü’l-müttaúìn olmaú aña bu irtiúÀdandır  

15. èAliyy-i rÀbièe daói neôÀfetden naúì dirler 

RezÀyilden naôìf olmaú aña pes iútiøÀdandır 

16. Óasan ki èAskerì olmuş laúab ol şÀh-ı õì-şÀna 

ŞecÀèatde mehìb olmaú aña irå-i atadandır 

17. Muóammed Mehdì-i åÀnì èaşer òatm-ı imÀm oldu 

Nesebden èadd olan bunlardır aèdÀdı åenÀdandır 

18. Bu eşrÀfa åenÀ itmek gerekdir ehl-i inãÀfa 

Derÿndan anları sevmek èimÀrÀt-ı hüdÀdandır 

19. Emìn-i òÀzin-i esrÀr-ı àayb-ı muùlaú olmuşdur 

Maóabbet anlara èahd-i Resÿle òoş vefÀdandır 

20. Maóabbet Àline anıñ olur ìmÀnıñ ÀåÀrı 

                                                 
15.(a) èAliyy-i RÀbiè’e: èAliyyü’r-RÀbiè’e Y. 
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Maóabbet itmemek elbet èalÀmÀt-ı òaùÀdandır 

21. Şefìè úılmaú gerekdir anları erbÀb-ı óÀcÀta 

Óuãÿlünde èinÀyet ol CenÀb-ı KibriyÀ’dandır 

22. İlÀhì ol kirÀmıñ óürmetine beõl-i cÿd eyle 

Geçir vÀdì-i èiãyÀndan ki ol semt-i hevÀdandır  

23. Úuãÿrum èafv idip her bir òaùÀma biñ èaùÀ eyle  

èAlìl-i cürme bir luùfuñ olur ise devÀdandır 

24. Õünÿbumca olursa raómetiñ bì-àÀye èÀlemde 

Faúìr olmaz äalÀóì derdmendiñ aàniyÀdandır 

25. Şefìè úıldım ol eşrÀf-ı èiôÀmı her umÿrumda 

Müyesser eyle ÀmÀlim meéÀlim hep recÀdandır  

26. Dem-À-dem nuãret ü fevz ü ôafer fetó u saèÀdetle  

Saèìd itmek niyÀzı ibtidÀ vü intihÀdandır  

6 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. ElÀ bir silsile naômı ki çoúdan òÀùırımdaydı 

ZülÀl-i feyøiñ eşrÀbı dilimde kevåerimdeydi  

2. Henüz ruòãat bulup iôhÀrına ol naôm-ı àarrÀnıñ 

                                                 
(6) 

B 93a, -Y, -H. 
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K’anıñ sevdÀ-yı iôhÀrı dem-À-dem bu serimdeydi 

3. Úadìmì sırr-ı pinhÀnım taèayyün cilvegÀhında 

Muóammed MuãùafÀ şÀhım óabìbim serverimdeydi 

4. Pes andan şÀh-ı merdÀnım èAlì’ye intiúÀl itdi 

MaôÀhirde bürÿz-ı iètibÀrı Óaydarımdaydı 

5. Hem anıñ feyø-i iósÀnı Óasan Baãrì’ye naúl itdi 

O lüélüé-i óaúìúat pes o baór-ı aóúarımdaydı 

6. Óasan’dan pes Óabìb-i Aècemì’ye irdi ol èizzet  

ŞuèÀè-ı maèrifet sırr-ı ÓudÀ saèd-aòterimdeydi 

7. Óabìb’den irdi pes DÀvÿd-ı ÙÀéì sırrına ol sır 

Óaúìúat baórınıñ dür-dÀnesi ol cevherimdeydi 

8. Daòi Maèrÿf-ı Keròì’ye irişdi andan ol devlet 

O êavé-ı feyø-i èÀlem-tÀb o mihr-i enverimdeydi 

9. Saúaù şehriniñ ol merd-i güzìnine irip ol sır 

Serì’ye sırrı naúl itdi o sır-ãÀóib Úırım’daydı[?] 

10. Serì’den seyyid-i òoş-ùÀéifeye irdi sır yaènì 

Cüneyd’e ki emÀnet ol kerÀmet eşherimdeydi 

11. Daòi MimşÀd-i Dìnevrì’ye andan irdi ol óikmet 

Ki ol bÀr-ı emÀnet ol emìn-i dÀverimdeydi 
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12. Muóammed Şeyò Dìnevrì’ye andan intiúÀl itdi 

Ki bÿy-ı èanber-i feyø-i ãafÀsı micmerimdeydi 

13. Muóammed Bekrì’ye andan irişdi tÀc-ı ifrÀdì 

MaèÀnì-i cevÀhir hep o ãÀóib-efserimdeydi 

14. Vecìóü’d-dìn-i ÚÀêì’ya irişdi andan ol aókÀm 

 Ki vaãlı faãl u [faslı] vaãl ider ol òoşterimdeydi 

15. Pes andan irdi èAbdu’l-úÀhir’e ki Sühreverdì’dir 

O devlet ol melek-òaãlet ferişteh-peykerimdeydi 

16. Hem andan oldu Úuùbu’d-dìn’e envÀr-ı hüdÀ ôÀhir  

Ki esrÀr-ı ÒudÀ sırr-ı èamÀ ol ebherimdeydi 

17. Muóammed Şeyò Rüknü’d-dìn NecÀşì’ye irip andan 

O sırr-ı dürr-i bì-hem-tÀ o baór-ı evferimdeydi 

18. ŞihÀbü’d-dìn Muóammed Şeyò Tebrìzì’ye irişdi 

Bu esrÀr-ı óaúìúat ol èinÀyet-perverimdeydi 

19. Biri Seyyid Muóammed’dir CemÀlü’d-dìn-i ŞìrÀzì 

İrip aãla fenÀ ile beúÀ ol bihterimdeydi 

20. Pes andan Şeyò İbrÀhìm-i ZÀhid feyø-yÀb oldu 

                                                 
14.(b): Ki vaãlı faãl u vaãl ider úaøÀ ol òoşterimdeydi B.  Vezin ve anlam zaruretiyle mısra tamir 

edilmiştir. 

18.(a)Tebrìzì: ŞìrÀzì. Nüshalarda ŞihÀbü’d-dìn Muóammed Şeyò Tebrìzì’nin adı ŞihÀbü’d-dìn 

Muóammed Şeyò ŞìrÀzì olarak geçtiği için düzeltilmiştir. 

19.(a) ŞìrÀzì: Tebrìzì. Nüshalarda CemÀlü’d-dìn-i ŞìrÀzì’nin adı CemÀlü’d-dìn-i Tebrìzì olarak geçtiği 

için düzeltilmiştir. 
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Leb-a-leb kÀse-i himmet o dest-i bÀverimdeydi 

21. Muóammed Şeyò GeylÀnì hem andan neşve-yÀb oldu 

Füyÿø-ı sırr-ı SübóÀnì o ferd-i mihterimdeydi 

22. O Pìr-i Òalvetì şeyhi èÖmer’de ôÀhir oldu sır  

HümÀ-yı himmet-i merdÀnesi bÀl u perimdeydi 

23. Hem andan pes merÀmı Şeyò Muóammed aòõ-ı basù itdi 

ØiyÀ-yı necm-i himmet pertevi ol aòterimdeydi 

24. Pes andan ÓÀcìèİzzü’d-dìn hidÀyet iktisÀb itdi 

èİnÀyet èizzet-i devlet hüdÀ ol òÿbterimdeydi 

25. Hem andan Şeyò äadru’d-dìn [ÒıyÀvì] óiããemend oldu 

Zihì nÿr-ı cemÀl-i Óaúú o verd-i ezherimdeydi 

26. O seyyid Óaôret-i YaóyÀ-yı ŞirvÀnì alıp andan  

O sırr-ı vird-i eõkÀr-ı åenÀsı ezberimdeydi  

27. Aña MollÀ Muóammed-i [RezìncÀnì] olup pey-rev 

O sırra maórem olmuşdu ki o sırr ebóarımdaydı 

28. Pes İbrÀhìm-i TÀcü’d-dìn ki şehr-i Úayserìdendir 

O sırr-ı sırr-ı bÀlÀ ol hidÀyet-maôharımdaydı 

29. èAlÀéü’d-dìn-i èUşşÀúì’ye andan irdi ol devlet 

                                                 
25.(a) ÒıyÀvì: ÒıyÀmì B. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 

27.(a) RezìncÀnì: ErzìncÀnì B. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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Ki bÿy-ı vuãlat-ı Óaúú ol şemìm-i èanberimdeydi 

7 

Fì-Medói Óaøreti ÒÀlid EbÀ Eyyÿb EnãÀrì* 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. ÒoşÀ cÀy-ı ãafÀ-baòşÀ-yı feyø-i Óaøret-i BÀrì 

MaúÀm-ı ÒÀlid ibni Zeyd Ebì Eyyÿb EnãÀrì  

2. MerÀyÀ-yı şühÿd içre görür dìdÀr-ı maúãÿdu 

áubÀr-ı merúadi úılsa mücellÀ çeşm-i züvvÀrı 

3. N’ola züvvÀrını çirk-Àb-ı àamdan eylese taùhìr 

èİnÀyet cÿybÀrı sÿ-be-sÿ olmaúdadır cÀrì 

4. Küdÿretle varan elbet ãafÀ ile ider èavdet 

Olur feyø-i ãafÀ-yı himmeti züvvÀrına sÀrì 

5. FelÀket-dìdeye dÀrü’l-emÀn u úıble-i cÀndır 

äafÀ-yı zemzem-i elùÀfı yur evsÀò u ekdÀrı 

6. èAceb midir maùÀf-ı cünd-i ervÀó-ı àuzÀt olsa 

Çün oldur Óaøret-i Maóbÿb-ı RaómÀn’ıñ èalem-dÀrı 

7. áuzÀtıñ ãaf-deri rÿz-ı veàÀnıñ şìr-i úattÀli 

                                                 
(7) 

B 89,Y 163b, H 79b. 

Başlık: *Y, Úaãìde-i Óaøret-i Ebì Eyyÿb EnãÀrì èaleyhi RıêvÀnu’l-BÀrì H. 

1.(a) feyø-i: -Y. 

6.(a) maùÀf: muãÀf H. 
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KümÀt-ı müslimìn ser-èasker-i maúbÿl-i muòtÀrı 

8. Úamu enãÀrdan var iètibÀrı vaút-i Hicretde 

Óabìbu’llÀh’ıñ olmuşdur çü mihmÀn-dÀr u deyyÀrı 

9. Dili miréÀt-ı envÀr-ı şehen-şÀh-ı rüsül olmuş 

SezÀdır ùutsa ÀfÀúı kerÀmet ile envÀrı 

10. Der-i luùfun güşÀde eylemiş erbÀb-ı óÀcÀta 

Nuúÿd-ı himmetin beõl eylemiş yek-ser keremkÀrì 

11. Olur elbet metÀè-ı himmetiñ sÿú-ı emel içre 

Der-i dilden olan naúd-i niyÀz ile òarìdÀrı 

12. Teşebbüå eyleyen dÀmÀn-ı rÿó-ı pÀkine lÀ-büd 

CihÀnda pÀy-mÀl olsa daòi başa ider kÀrı 

13. Çü reh-yÀb olamaz herkes riyÀø-ı ravøa-i pÀke 

Cebìn-sÀ-yı niyÀz olmaú gerek bu òÀke her bÀrı 

14. ŞefÀèat emrine olur vesìle çÀre-cÿyÀna 

Olur imdÀdı her nÀ-çÀrıñ elbette úafÀ-dÀrı 

15. ZebÀn-ı òÀme úÀãırdır beyÀn-ı óadd-i vaãfında  

äımÀò-ı òalúı taòdìş eyler anıñ ãavt u güftÀrı 

16. Gerek dürc-i edebde derc ola lüélüé-i evãÀfı  

                                                 
9.(b) kerÀmet: kerÀmÀt Y. 

11.(a) emel: èamel Y. 

14.(a) çÀre-cÿyÀna: çÀr cÿyÀna B.  
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Anı derk idemez çün herkesiñ Àlÿde efkÀrı 

17. EyÀ kÀn-ı kerem baór-ı mürüvvet maèden-i himmet 

Resÿl-i müctebÀnıñ hem-demi yÀr-ı vefÀ-dÀrı 

18. Seni óaddiñce vaãf itmek degildir maúãad-ı óaddim 

áaraø bir intisÀb ile beyÀndır óÀl-i nÀ-çÀrı 

19. Dil-i şeh-bÀzımı dÀma düşürdü dÀne-i ÀmÀl 

ŞikÀr oldu nuúÿş-ı keårete yÀr itdi aàyÀrı 

20. Düşürdü noúùa-i mevhÿmu èayna àayn idip evhÀm 

ÒayÀl-i ôıll-ı keåret cünbişi àayr eyledi yÀrı 

21. GiriftÀr eyledi vehm ü òayÀlim úayd-ı hestìye 

Baña bu varlıàım göstermez oldu rÿy-ı dil-dÀrı 

22. Göñül Àyìnesi ãad pÀre oldu seng-i keåretle 

N’ola her pÀreden èaks eylese òurşìd-i ruòsÀrı 

23. Dil-i mecrÿóumu tìr-i óavÀdiå eyledi ÀmÀc 

Dem-À-dem cünne-i luùf-ı ÒudÀdan isterim yÀrì 

24. Yüzüm yoú çehre-sÀ-yı òÀk-pÀyıñ olmaàa yoòsa 

Der-i luùfuñda derd ile iderdim rÿz u şeb zÀrì 

25. ZiyÀretde úuãÿrum bÀèiå-i taúãìr-i nefsimdir 

                                                 
21.(b) rÿy-ı: -Y. 

24.(b) iderdim: iderim B, Y. 
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ÓacÀlet menzilinde giryedir mücrimleriñ kÀrı 

26. BinÀ-yı ãabrı seyl-Àb-ı belÀ yıúmaú muúarrerdir 

Eger dÀmÀn-ı luùfuñ silmez ise çeşm-i òÿn-bÀrı 

27. Be-óaúú-ı Óaøret-i maóbÿb-ı YezdÀn şÀh-ı ev ednÀ 

Be-ãıdú-ı Óaøret-i äıddìú ki olur mÿnis-i àÀrı 

28. Be-èadl-i Óaøret-i FÀrÿú-ı èÀdil şÀh-ı deryÀ-dil 

Be-óilm-i Óaøret-i èOåmÀn ki óayÀ oldu eùvÀrı 

29. Be-sırr-ı Óaøret-i şÀh-ı velÀyet menbaè-ı óikmet 

Dür-i feyø-i óaúìúat vaút-i óarbiñ şìr-i kerrÀrı 

30. Be-óüzn-i pÀk-i sıbùeyn-i cenÀb-ı mefòar-ı èÀlem 

Be-eşk-i çeşm-i maôlÿm-ı yetìmÀn bì-günehkÀrì 

31. Baña bir feyø-i himmetle nigÀh-ı iltifÀt eyle 

ZevÀyÀ-yı teàÀfülde úoma bu èabd-i àam-òˇÀrı 

32. MurÀdım ãÿret u maènÀya luùfuñ reh-nümÀ eyle 

MücÀzÀt-ı úuãÿrum başıma teng itdi bu dÀrı 

33. Delìl-i kÀèbe-i kÿy-ı serìr-ÀrÀ-yı levlÀk ol  

                                                 
27.(a) Ev ednÀ: Necm Suresi 53-9. 

28.(b) óayÀ: iósÀn B, H. 

30.(a) be-óüzn: be-òÿn H. / (b) maôlÿm-ı: maôlÿmÀn Y. / (b) bì-günehkÀrì: günehkÀrì B. 

32.(a) murÀdım: merÀm-ı H. / (b) itdi: eyledi Y. / (b) bu: -Y. 

33.(a) LevlÀk: “LevlÀke levlÀk lemÀ òalaútü’l-eflÀk (Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri 

yaratmazdım)” kudsi hadisinden iktibastır. 



175 

 

Şefìèim èöõr-òˇÀhım çÀre-sÀzım úıl baña yÀrì 

34. DevÀ-yı èillet-i noúãÀn u derd-i iftirÀú içün 

İrişdir ol ùabìb-i dil-nevÀza èabd-ı bìmÀrı 

35. Di ey kÀn-ı şefÀèat cürm ile bu bende-i miskìn 

èAlìl-i pister-i hicriñdir aña eyle tìmÀrı 

36. Úuãÿrun èafv idip èarø-ı cemÀliñle müşerref úıl 

NigÀh-ı iltifÀtıñla irişdir feyø-i midrÀrı 

37. Ne deñli sehv ile Àlÿde-i cürm ü úuãÿr olsa 

Yem-i luùfuñda bir úaùre degildir cürm-i bisyÀrı 

38. Sen ol luùf u èaùÀ baórı èinÀyet şems-i raómetsiñ 

Ki õerrÀt-ı õünÿbu maóv ider ol şemsiñ envÀrı 

39. èİnÀyet-baòş olup her bir òaùÀya biñ èaùÀ eyle 

Deriñden àayrıya varmaú degil bu mücrimiñ kÀrı 

40. Yeter ey dil bu taùvìl-i süòan èazm-i niyÀz eyle 

Ki èÀşıú kÿy-ı cÀnÀna irer yalvarı yalvarı 

41. Rumÿz-ı èarø-ı óÀcÀtıñ äalÀóì çün tamÀm oldu 

äalÀt-ı cevher-i RıêvÀn ile òatm eyle eşèÀrı 

42. äalÀt-ı bì-èaded faòrü’l-enÀm u Àl ü aãóÀba 

                                                 
34.(a) noúãÀn: èiãyÀn H. 
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ÓuãÿãÀ cevher-i RıêvÀn ola ber-rÿó-ı EnãÀrì 

8 

Der-Medó-i Şeyòü’l-Ekber Úuddise Sırruhu’l-Ezher ve mine’ş-Şemsi Enver ve 

mine’l-Baóri Ebóar* 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. VelÀyet burcunuñ şems-i münìri Şeyò-i Ekber’dir 

Ki envÀr-ı füyÿøÀtı ile èÀlem münevverdir 

2. O nÿr-ı ôÀhiri inkÀr iderse dìde-i aòfeş 

èAceb mi şeb-pere lÀ-büd èadÿ-yı mihr-i enverdir 

3. ÒufÀşıñ õemmi úadr-i şemse ìrÀå-ı keder itmez 

Şeb-i ôulmetde inkÀrıyla óiõlÀnı muúarrerdir 

4. ÒulÀãa gün gibi ôÀhir olanı eyleyen inkÀr 

VelÀyetden naãìbi olmayan aèmÀ vü ebterdir 

5. Baãìret ehline nÿr-ı baãardır baór-ı óikmetden 

İfÀøa itmede ehl-i úulÿba feyøi yekserdir 

6. Anı çün òÀtem-i kenz-i velÀyet eyledi MevlÀ 

Cemìè-i evliyÀya feyø-i Óaúú andan müyesserdir 

7. DebistÀn-ı maèÀrifde odur çün òˇÀce-i kÀmil 

                                                 
(8)  

B 21b, Y 120 b, H 81a. 

Başlık: * Y, Silik B, Úaãìde-i Óaøret-i Şeyò-i Ekber Úuddise Sırruhu’l-Enver H. 
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Gürÿh-ı evliyÀ çün ùıfl-ı ebced-òˇÀn-ı ezberdir 

8. Sebaú-Àmÿz-ı óikmetdir merÀyÀ-yı maôÀhirden 

Leb-i ùÿùì-i cÀna nuùúu bir úand-ı mükerrerdir 

9. Nice şìrìn-meõÀk itmez kelÀm-ı óikmet-Àmìzi 

Ki sırr-ı vaódet ile her işÀrÀtı müfesserdir 

10. ÒuãÿåÀ ki FütÿóÀt u Fuãÿã içre maèÀrifden 

Ne dürler ãaçdı óaúúÀ her biri şÀhÀne cevherdir  

11. Şeh-i kişver-güşÀ-yı mülk-i maènÀ-yı óaúìúatdir 

Ser-i ehl-i ãafÀya başmaàı şÀhÀne efserdir 

12. Ne efser belki müştÀú-ı cemÀli olan èuşşÀúa 

áubÀr-ı òÀk-pÀyı ùÿtiyÀ-yı dìde-i terdir 

13. EyÀ nÿr-ı baãar òayli zamÀndır iltifÀtıñ yoú 

Anıñçün dìde-i àam-dìde pek bì-nÿr u bì-ferdir  

14. ÓicÀb oldu ôuhÿra vaøè-ı küsùÀòÀnemiz dirsem 

ÓicÀbım şemse nisbet õerreden ednÀ vü kemterdir 

15. ÓicÀb olmaz øiyÀ-yı mihre elbet õerre-i nÀ-çìz 

ŞuèÀè-ı şems ile lÀ-büd vücÿd-ı õerre aôherdir  

16. N’ola feyøiñle taùhìr it bulanmaz cìfeden deryÀ 

                                                 
 13.(b) àam-dìde: àam-dìdeye B, àam-dìde-i H. / (b) pek: -B, -H.  
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Boyandıysa sivÀ rengine úaùre yemde muømerdir 

17. Görünse õerreden şems-i münìri úaùreden deryÀ 

èAceb olmaz óaúìúat ehline taèbìri òoşterdir 

18. NigÀh-ı iltifÀtıñla òarÀb-ÀbÀdı maèmÿr it 

Yıúıldı úaãr-ı dil õillet ile òÀke ber-À-berdir  

19. EyÀ kÀn-ı kerem baór-ı himem luùfuñla evvelden  

Müşerref eylediñ bir óadde ki taúdìrden evferdir 

20. Seniñ nìsÀn-ı feyø-i himmetiñ bu ravøa-i cÀna 

Meded-res olalı her dem bahÀrı tÀze vü terdir 

21. èAzìz-i òÀùırım feyøiñ ile leb-rìz olup óÀlÀ  

ZebÀnımdan niåÀr olan hemÀn ol dürr ü gevherdir 

22. Bu deñli luùfuña düçÀr iken şimdi teàÀfülde 

Göñül jengÀr-ı hicrÀnıñ küdÿrÀtıyla aàberdir 

23. Úudÿm-ı raòş-ı iúbÀliñe ferş-i dìde ÀmÀde 

èİnÀn-ı himmetiñ èaùf it dile hicriñle muøùardır 

24. Naôar úıl kÿşe-i çeşmiñle baúsañ çeşm-i òÿn-bÀra 

Ciger úanın niåÀr eyler ne mercÀn u ne aòkerdir 

25. Bu aúvÀl-i benehrec[?] úÀline iksìr-i óikmetdir 

                                                 
25.(a) benehrec: bünehrec H. (?) 



179 

 

Seniñ bir úÿşe-i çeşmiñ baña kibrìt-i aómerdir 

26. Sen ol àavvÀã-ı èummÀn-ı óaúìúatsiñ maèÀrifle 

Diliñ bir dürr ü gevher bì-kerÀn bir baór-ı aóêardır 

27. Sen ol Àb-ı óayÀtıñ Óıørısıñ ki cÀm-ı feyøiñle 

ÓayÀta irişenler belki mevc-i yemden ekåerdir 

28. Seni vaãf eylemek óaddim degildir èarø-ı óÀlimden 

áaraø bir iktisÀb-ı feyø-i maènÀ rÿó-perverdir  

29. Óaøìø-i òÀkde Àlÿde-i çirk-Àb-ı èiãyÀnım 

İrişdir ol reh-i taóúìúe ki semt-i peyem-berdir 

30. Di bu èabd-ı óaúìri òaste buldum yÀ ResÿlallÀh 

Getirdim dergehiñe cürm ile óÀli mükedderdir 

31. Ne deñli mücrim ise naôra-i luùfuñla tìmÀr it 

CemÀliñ ile tedbìr-i devÀ ister bir aóúardır 

32. CelÀle ùÀúati yoú èÀciz ü òÀk ile yeksÀndır 

CemÀliñde velì mihr-i münìr ile ber-À-berdir 

33. Egerçi cürm-i bisyÀrı òaùÀ ile füzÿndur lìk 

Yem-i iósÀnıña nisbet ile çün úaùre aãàardır 

34. Sen ol şems-i óaúìúatsiñ ki eşyÀ cümle õerrÀtıñ 

                                                 
31.(a) ise: isem B, Y. Mana zaruretiyle düzeltildi. 

32.(b) ber-À-berdir: birÀderdir B. 
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ÒaùÀ-yı õerre èafv-ı şemse nisbetle muóaúúardır 

35. Seniñ çün èabd-ı òÀliã çÀkeriñdir èayn-ı Muóyi’d-dìn 

äalÀóì’niñ şefÀèat emrine luùfuñ muãavverdir 

36. Egerçi maôhar-ı eltÀf-ı bì-pÀyÀnıñ olmuşdur 

Velì endìşe-i cürm ü úuãÿruyla muúaããardır 

37. Dem-À-dem úaãr-ı èaynından geçer nìl-i füyÿøuñ lìk 

Òalìc-i himmetiñe birke-i ümmìdi aúãardır 

38. Leb-À-leb eyle miúyÀs-ı ümìdin feyø-i cÿduñla 

Geçir barmaú óisÀbından ki úadriñ andan ekberdir 

39. RiyÀø-ı maúãadıñ tÀ ser-te-ser sìr-Àb ide luùfuñ 

DüçÀr olsa nevÀl-i ãÿret u maènÀya ecderdir  

40. Semend-i luùf-ı iúbÀliñe pÀy-endÀz içün óÀlÀ 

MüheyyÀ çeşm-i òÿn-bÀlÀsı bir ferş-i ser-À-serdir 

41. Şeref-sÀzıñla teşrìfiñle şÀhÀ dìde-i cÀnı 

áubÀr-ı bÀr-ı aàyÀr ile çeşm-i úalbi muàberdir 

42. Yeter ey dil bu semt-i lÀubÀlìde şitÀb itmek 

Edeb vÀdìlerinde seyr iden elbet muôafferdir  

43. Edeb bezminde óaddiñce èaceb bir deste gül èarø it 

                                                                                                                                          
34.(b) muóaúúar: muóaããar H. 

37. –H. 

41.(a) cÀnı: cÀnın B.  
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Ki raàbetle meşÀm-ı úudsiyÀn andan muèattardır 

44. NihÀn it zìr-i fincÀn-ı edebde òÀtem-i óissi 

Ki naúş-ı dü serÀda faãã-ı dil andan muùahhardır 

45. Sözü òatm it ãalÀtıyla ki miskiyyü’l-òitÀm ola  

K’anıñla òatm olan her bir kelÀm elbet muèanberdir 

46. İlahì òÀtem-i kenz-i nübüvvet şÀh-ı ev ednÀ 

Óabìb-i müctebÀya şol ãalÀtı úıl ki aùhardır  

47. èUmÿmen Àl ü aãóÀba òuãÿsen çÀr yÀrÀna 

SelÀm eyle ki anlar cümleten aãóÀba mefòardır  

48. Daói ol òÀtem-i kenz-i velÀyet Óaøret-i Şeyò’e 

äalÀóì’êen selÀm èarø it ki ol andan muóarrerdir 

9 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Nefs-i şÿma Óaú’dan ola úahr-ı istiåéÀrımız  

Naós-ı iúbÀl ile müştedd olmaya idbÀrımız 

2. Bezm-i cemè içre hevÀ bir yol güşÀd itdirmedi 

Şeş-der-i farú içre yek olsaydı penc ü çÀrımız 

                                                 
45.(a) Miskiyyü’l-òitÀm: Mutaffıfîn Suresi 83-26’ya gönderme vardır. / (b) k’anıñla: anıñla Y. 

46.(a) Ev ednÀ: Necm Suresi 53-9. 

 (9) 

 B 29a, Y 139b, -H. 
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3. Taòt-ı vaódetde murÀd üzre ãafÀya irmedik 

Şehr-i keåret içre bir beyt-i óazendir dÀrımız 

4. NÀr-ı hicrÀn ile sìnem dÀà dÀà olsa n’ola  

BÀà-ı èaşú içre açılsın nev-be-nev ezhÀrımız 

5. Sÿú-i èirfÀn içre bir òoşça ticÀretdir bize 

Maóv-ı sırda yoúluàa tebdìl ideydik varımız 

6. Gülşen-i dilden muèarrÀ eyle òÀr-ı keåreti 

Ol gül-i ãad-berg ile tÀ zeyn ola gülzÀrımız 

7. Mülhidiñ güftÀrı sükker olsa da semdir hemÀn 

Sükkerì şerbet olur erbÀbına ebóÀrımız 

8. Çün şerìèatle óaúìúat óükmünü cemè eyledik 

Óaøret-i Faòrü’l-EnÀm’dan görülür evùÀrımız  

9. İttibÀè-ı sünnet üzre beõl-i mechÿd iderek 

İrdi irenler selefden óaørete aòyÀrımız 

10. Maèrifetdir èillet-i tekvìn-i èÀlem èÀrif ol 

Küntü kenzen sırrına yoúdur bizim inkÀrımız 

11. Vech-i şerèì üzre tertìb-i levÀzım eylemek 

Üzre gösterdi cihÀn emrin bize sÀlÀrımız 

                                                 
3.(b) şehr-i: şöhret Y. 

10.(b) Küntü kenzen: “Küntü kenzen maòfiyyen fe-òalaúatü’l-òalúa li-yaèrifÿnì (Gizli bir hazineydim, 

bilinmek istedim, bu yüzden halkı yarattım)” kudsi hadisinden iktibastır. 
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12. äÿretÀ vìrÀn olan maènÀda òoş maèmÿr olur 

Diyü taèlìm eyledi èuşşÀúına mièmÀrımız 

13. Emr-i şerèìdir óaúìúatde bizim dìnÀrımız 

áam degildir olmaz ise dirhem ü dìnÀrımız 

14. Dil óaøìø-i òÀkde Àlÿde-i çirk-Àb iken 

èArãa-ı õilletde var mı çÀremiz hem-sÀrımız 

15. RÀh-ı Óaúda faúr u õillet iòtiyÀr itdik hemÀn 

Perde-i nÀmÿsu şaúú itdik nedendir èÀrımız 

16. İtmedeyiz fi-sebìli’llÀh cihÀd-ı ekberi 

Leşker-i nefs-i óabìå olur bizim küffÀrımız 

17. èAsker-i rÿh-ı kerìme irse ger øaèf u fütÿr  

Cünd-i ervÀó-ı àuzÀt olur bizim enãÀrımız 

18. Pes úanÀèatle tevekkül rÀhına sÀlikleriz 

Kenz-i MevlÀdan ôuhÿr itmekdedir aèúÀrımız  

19. Óaúú’a tefvìø-i umÿr it çıú aradan sÀlim ol 

Bu menÀzil seyrin itmişdir úamu ebrÀrımız 

20. Her kelÀmıñ úışr u lübbü var müsellemdir velì 

Bu cihetden lübbüne yol bulamaz úaşşÀrımız 

21. ÔÀhir ü bÀùın óaúìúatle mecÀzì úullarız 
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Hep ãırÀù-ı müstaúìm üzre olur reftÀrımız 

22. Diúúat olsa èilm-i ôÀhirden egerçi sÀdeyiz 

Lìk her dem feyø-i Óaúdan görünür ÀåÀrımız 

23. Ey äalÀóì irmede hengÀm-ı pìrì dem-be-dem 

Gitdi eyyÀm-ı ãabÀ úaldı [dile] òÀròÀrımız 

24. ÒÀne-i dil saèd u naósıñ berzaòıdır luùf ile  

Rÿóa tebşìr olur ancaú nefsedir inõÀrımız 

25. TÀ sivÀdan pÀk ola dil èavn-ı Óaúú ile hemÀn 

ÚÀbil-i rüéyet olaydı ùalèata nuôôÀrımız  

26. Naôra-i nÿr-ı cemÀle dìde tÀb-Àver mi çün 

Mürtefiè ola óicÀbı maóv olur naôôÀrımız 

27. èİlm-i Óaú her şeyden aèlÀ ekber ü elzem iken  

YÀ nedir emr-i èaôìmi cehl ile ıãàÀrımız  

10 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1. Áteş-i óırãa yeter bu dildeki ÀbÀrımız 

ÚÀnièiz luùf-ı ÒudÀya kimseye yoú bÀrımız 

                                                 
23.(b) dile: dilde B, Y. Vezin zaruretiyle düzeltildi. 

(10) 

 B 29b, Y 140b, -H. 

Başlık: Be-Tertìb-i Óurÿf-ı Teheccì Y. 
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2. Úìl ü úÀl ile kemÀl olmaz gerekdir óÀl-i dil 

Pend-i èÀbiddir meéÀl-i òurde-i güftÀrımız 

3. Her kelÀmıñ úılleti evlÀ vü aórÀdır velì 

Úalb-i ãÀfìye müéeååir ola bu ikåÀrımız 

4. Zìnet-i dünyÀ-yı fÀnìden óaõer itmek gerek  

Düşmeye dÀm-ı hevÀya tÀ dil-i nÀ-çÀrımız 

5. Gice bìdÀr olmaú ister õikr-i Óaúú ile müdÀm 

ÒˇÀb-ı àafletle muèaùùal geçmeye esóÀrımız 

6. Gülşen-i vaódetden ısúÀù eyle òÀr-ı keåreti 

TÀ gül-i òandÀna mÀniè olmaya bu òÀrımız 

7. Künhünü idrÀkdan èacz eylemek idrÀkdir 

Gerçi biñ Àyìneden èaks eyledi dil-dÀrımız 

8. Baúma èözr ü mÀnièe gel rÀh-ı Óaúda sÀlik ol 

Müstefìd olmaz dem-i Àòirde bu ièõÀrımız 

9. Gel ãıfÀt-ı nÀ-sezÀdan õÀtıñı pÀk idegör 

Yevm-i tüblÀda bilirsin fÀş olur esrÀrımız 

10. Ger bugün tehõìb-i aòlÀk itmez ise nefs-i şÿm 

èÁlemi bìzÀr ider ol günde Àh u zÀrımız 

11. Herkese òoş gelmez ise bezm-i èirfÀn içre òoş 

                                                 
9.(b) Yevm-i tüblÀ: Târık suresi 86-9’a gönderme vardır. 
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Neşr-i bÿy eyler meşÀma nuùú-ı èanbersÀrımız 

12. Dÿzeò-i keåret èaõÀbından gerek inõÀr ola 

Cennet-i vaódet ãafÀsından olur ibşÀrımız 

13. Bil cemÀl-i vaódeti olur baãìretle yaúìn 

Òoşça añla anı idrÀk eylemez ebãÀrımız 

14. Levå-i çirk-Àb-ı hevÀ ger úÀlbi telvìs eylese  

Áb-ı raómet sìneden taùhìr ider evøÀrımız 

15. TÀb-ı temmÿz-ı celÀlìden kebÀb olursa dil 

Dem-be-dem yaàsın seóÀb-ı dìdeden emùÀrımız 

16. Çün tecellì-i cemÀl ide ÒudÀ-yı lem-yezel 

Vech-i bÀúìye olur andan yine enôÀrımız  

17. Çün degildir faòre lÀyıú úavl ü fièl-i mücrimÀn 

İètirÀf-ı èacz u taúãìrden olur eşèÀrımız  

18. Õikr-i Óaú óubb-ı Óabìb ile müzeyyen úıl dili 

Mihr ü mÀh ile münevver ola her dem àÀrımız 

19. Cürm-i bisyÀr ile olmam luùf-ı Óaúdan nÀ-ümìd 

Cürmümüz daàlarca olsa setr ider áaffÀrımız 

20. äÿretÀ õillet óaúÀretle yaman olursa óÀl 

èİzzet ü taèôìm olur maènÀda istióúÀrımız  
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21. İútiøÀ itmez dile fikr-i sivÀ úayd-ı hevÀ 

Õikr-i Óaúda òoş degildir mÀ-sivÀ efkÀrımız 

22. Birr ü taúvÀdan tedÀrik itmeyen nehøatdayız 

ZÀd-ı èuúbÀdan tehìdir maòzen ü kilÀrımız 

23. Pister-i àamda äalÀóì òaste-óÀl olmuş yatar 

Şerbet-i vaãl u şefÀèatle olur tìmÀrımız 

24. Áteş-i hicrÀn ile büryÀn iken budur ümìd 

Vaãl-ı Óaúú ile mübeddel ola nÿra nÀrımız 

25. Dem-be-dem nÿr-ı tecellì ile ôulmet maóv ola 

Úaùre deryÀdan görünsün şemsden envÀrımız 

26. Baór-ı vaódetden KerìmÀ úalbi eyle feyø-yÀb 

Feyøiñ ile èÀlemi sìr-Àb ide enhÀrımız 

27. Nÿr-ı vaódetle münevver eyle çeşm-i úalbi ki 

Meşhedi hep yÀr ola hìç úalmaya aàyÀrımız 

11 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. […..] 

                                                 
27.(a) ki: kim Y. 

(11) 

 B 35b, -Y, -H. Bu kasidenin birinci, ikinci, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, 

on altıncı, on yedinci ve yirminci beyitleri silik olduğu ve bu kaside sadece B nüshasında yer aldığı 

için okunamamıştır. 
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2. […..] 

3. Lìk tevfìú-i kemÀli durur elbet maùlÿb 

Óadd-i tÀm ile muèarref òaberidir tevfìú 

4. èAbdı Óaú kendi rıøÀsında muvaffaú úılmaú 

Emr-i maóbÿba úuluñ muèteberidir tevfìú  

5. CÀmiè-i feyø-i óikem hem óasenÀt u òayrÀt 

Şerde yoú medòal-i òayrıñ şeceridir tevfìú  

6. Kimde tevfìú u hüdÀ olsa nuóÿset irmez  

ÓÀãıl-ı naòl-ı saèÀdet åemeridir tevfìk 

7. Baú [MevÀúiè-i Nücÿm] içre bunuñ tafsìlin 

Baór-ı aãdÀf-ı maèÀnì düreridir tevfìk 

8. èAbdı ÀåÀr-ı resÿle ola hÀdì-i sülÿk 

Óüsn-i aòlÀú-ı ÒudÀ cilvegeridir tevfìk 

9. Vehbìdir kesbì degil úalb-i velìde ol nÿr 

Ki necÀt u derecÀtıñ memeridir tevfìú 

10. Mebdeé ü muvãıùı ièùÀ ider İslÀm ìmÀn 

áÀyete muèùì-i iósÀn ôaferidir tevfìú 

                                                 
7.(a) MevÀúiè-i Nücÿm: MevÀúièu’n-Nücÿm B. Vezin bozukluğu Arapça tamlama Farsça tamlamaya 

çevrilerek düzeltilmiştir. 
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11. […] 

12. […] 

13. […] 

14. […] 

15. […] 

16. […] 

17. […] 

18. Fehm-i tevfìú iki úısm üzre olundu taúsìm 

ÒÀã u èÀm olmada bes muèteberìdir tevfìú 

19. TÀm olan daòi iki nevè ile taèyìn oldu 

Bu iki feyø ile èÀlemde ùarìdir tevfìú 

20. […] 

21. ÒÀã olan ôulmet-i cehlinden alır maènìsini 

ëavé-ı èilme çıúarır nÿr-ı feridir tevfìú 

22. ÒÀã olan daòi iki nevè ile tebyìn oldu 

Biri òÀã u biri èÀm olsa yeridir tevfìú 

23. èÁm olur BÀrì TaèÀlÀ’ya resÿle ìmÀn 
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ÒÀã-ı òÀliã èameliñ muntaôırıdır tevfìú 

24. İşbu òÀãıñ da iki nevèi olur èibretle 

Biri òÀã u biri èÀmıñ güheridir tevfìú 

25. èÁmı pes oldu ferÀyiøde faúaù èaód-i edÀ 

ÒÀãı her tezkiyedir dÀneleridir tevfìú 

26. İşbu òÀãıñ da iki nevèi muúarrer oldu 

ÒÀã u èÀmıñ òaber-i müştehiridir tevfìú 

27. èÁmı müåmir olur aòlÀú-ı maèÀlìyi tamÀm 

ÒÀãı eùvÀr-ı taòalluú åemeridir tevfìú 

28. Bunda daòi iki nevè oldu muãavver bì-şek 

[DÀr-ı] òÀã u der-i èÀmıñ kemeridir tevfìú 

29. èÁmı esrÀr u taóaúúuú birin ièùÀ eyler 

ÒÀãı aókÀm-ı fenÀdan da berìdir tevfìú 

30. KÀmili kÀmil olan èÀrif u èÀlimleredir 

NÀúıãı nÀúıãa nisbetle geridir tevfìú 

31. İki nevè oldu óuãÿlü daòi bu tevfìúiñ 

Biri bì-vÀsıùa biri òaberìdir tevfìú 

32. Var maúÀmÀtı bu tevfìúiñ iriş evlÀ bes 

                                                 
28.(b) dÀr-ı: var-ı B. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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èİlm-i meşrÿè ile şuàlüñ åemeridir tevfìk 

33. Áòiri olmaya maèkÿl ile taóãìl taèyìn 

Kim didi óaúú-ı yaúìnde naôarìdir tevfìú 

34. Var netÀyic daòi tevfìú içün iõèÀn eyle 

äanki suàrÀ ile kübrÀ èiberidir tevfìú 

35. Olur aèmÀl-i ôevÀhirde netÀcı ôÀhir 

KÀmil-i úuùb-ı zamÀnıñ hüneridir tevfìú 

36. NÀúıãı her kişiniñ menziline nÀôırdır 

Herkesiñ úadrine nisbet digerìdir tevfìú 

37. èİlm ile úÀbil-i taãóìó olur elbet tevfìú 

Menhec-i bÀb-i inÀbet vaùarıdır tevfìú 

38. Baèdehÿ tevbe vü hem óüzn ile vaóşet òalvet 

Baèdehÿ fikr ü óuøÿruñ óaøarıdır tevfìú 

39. Baèdehÿ ola murÀúıbda óayÀ ile edeb 

Pes mürÀèÀt-ı óudÿda óaõeridir tevfìú 

40. Baèdehÿ úurb u visÀl üns ile idlÀl oldu 

Hem suéÀl ile icÀbet eåeridir tevfìú 

41. Maèrifet tesmiye oldu bu maúÀmÀta velì 

Baèøı èilm añladı andan àurerìdir tevfìú 
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42. Daòi envÀè-ı suéÀliñ şu maúÀma rÀciè 

K’ola óÀliñde taóaúúuú maúarıdır tevfìú 

43. Herkesiñ kendi şuhÿdunda suéÀli cÀrì 

Olur erbÀb-ı sülÿkuñ úaderidir tevfìú 

44. Kimi resmì kimi vesmì kimi èacz u óayret 

Kimi óÀlÀt-ı digergÿn şereridir tevfìú 

45. èİlm-i resmì ile õevúìye tevaúúuf eyler 

Bu maúÀmÀta bülÿàuñ seóeridir tevfìú 

46. Evveli oldu èaúÀyid ile aókÀma medÀr 

èİlm-i resmì naôarì vü òaberìdir tevfìú 

47. æÀnìsi müntic-i aèmÀl ile esrÀr oldu 

Nÿr-ı Óaúdır dile raómet naôarıdır tevfìú 

48. Bilir anıñla maèÀnìyi óaúìúat üzre  

Óaú’dan esrÀr-ı verÀya seferìdir tevfìú 

49. Eyle yÀ Rab bizi tevfìú-i kemÀle maôhar 

èAvn u luùf u keremiñ behreveridir tevfìú 

50. Eyle her óÀlde äalÀóì’ye refìúiñ tevfìú 

Her kemÀliñ güher-i tÀc-ı seridir tevfìú 

51. RÀst gelsin hedef-i óüsn-i úabÿle daèvÀt 
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Tìrine úavs-ı recÀnıñ veteridir tevfìú 

52. Düşmesin àaflet ile úahr-ı celÀle nÀ-çÀr 

Her kemÀle ireniñ müfteòiridir tevfìú 

53. Ôulmet-i kürbet ile óayrete düşdük luùf it 

Dil-i àam-dìdeye nÿr-ı baãarìdir tevfìú 

54. Áb-ı luùfuñla àubÀr-ı dili taùhìr eyle 

Áb-ı cÿduñ matar-ı münhemiridir tevfìú 

55. Eyle tevfìú u èinÀyetle tecellì her dem 

Feyø-i cÿd-ı ezelì münteşiridir tevfìú  

56. Úıl èinÀyet úoma nisyÀn ile èiãyÀn içre 

Dil-i àaflet-zedeniñ müddekiridir tevfìú  

12 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. èİlm-i ãarf u naóv u manùıú fenn-i heyéet hendese 

Ekåeriniñ maúãadı èÀlemde manãıb medrese 

2. èİlm-i necm ü reml ü óikmet itmede vaútiñ telef 

ÓÀãılı irmez yaúìne cüzz(?) ü ôann u vesvese 

3. İrmese èayne’l-yaúìne bÀr olur yÀr olamaz 

                                                 
(12) 

B 88a, Y 160b, -H. 

1.(b) èÀlemde: èilm ile Y. 
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ÙumùurÀú-ı cerbeze hìç nÀfiè olmaz bir kese  

4. èİlmiñ ÀåÀrı èameldir niyyet-i iòlÀã ile 

Bì-riya olsa irişir dil àıdÀ-yı enfese 

5. Mezraè-ı èuúbÀdır èÀlem herkes ekdigin biçer 

Ne biçer yarın kişi ger bunda bugün ekmese 

6. Ger riyÀdan ãÀfì olmazsa èamel èammÀlini 

Sevú ider ıùlÀúdan ferdÀda úayd-ı maóbese 

7. èİlm-i nÀfiè müntic-i èilm-i ledünnìdir tamÀm 

İrse ger óaúúe’l-yaúìne ire úurb-ı aúdese 

8. Bil şuèÀè-ı èilm-i nÀfiè ãadrı eyler münbasiù  

Dilden açılmaz óücüb anıñ şuèÀèı gelmese  

9. Òaşyetu’llÀh ile vaãf itdi ÒudÀ èÀlimleri 

èÁlim olmaz bir kişi òavf u recayı bulmasa 

10. èİlmiñ olursa muúÀrin òaşyete òayrı saña 

ëarrı èÀéiddir saña òavfa muúÀrin olmasa 

11. ëarrı mevt-i úalb-i èÀlemdir cesÀretle hemÀn 

Álet eyler celb-i dünyÀya óaúÀret görmese 

12. Yaòşi cevher úaşıú ile almaú olmazdı meåel 

èİlmi dünyÀya vesìle úılmaàa òoş gelmese 
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13. Şìr-i óikmet èilm ile taèbìr olundu der-eåer 

èÁlim olmaz ümm-i eşyÀdan kişi ger emmese 

14. èİlm-i nÀfièdir miyÀn-ı nìk u bed semtin bulan 

èÁlim olur mu kişi ger òayr u şerri şeçmese 

15. èİlm-i nÀfiè èilm-i vaút u nÿr-ı úalb u zühd olur 

Óıør olur mu kes eger Àb-ı óayÀtı içmese 

16. èİlm-i nÀfiè luùf-ı Óaúdan vehbìdir kesbì degil 

Õevú-i vicdÀnìdir istidlÀle birden girmese 

17. èİlm-i nÀfièúalb-i ãÀfìye irer ilhÀm ile 

Beyt-i Óaúú olan dil-i dÀnÀya hÀcis irmese 

18. Meyli elbette maèÀd olur cihÀnda èÀlimiñ 

áaflet ile zìnet-i dünyÀyı hergiz sevmese 

19. Raàbet-i Óaúúa cihÀnın raàbeti mÀniè olur 

VÀãıl olmaz kimse Óaúú’a dü serÀdan geçmese  

20. Kes èalÀyık riştesin tecrìd ü tevóìde iriş 

Kimse irmez Óaúú’a meylin mÀ-sivÀdan kesmese 

21. Men èaref dersin oúu gel mekteb-i èirfÀnda 

Óaúú’ı bilmez bir kişi èÀlemde nefsin bilmese 

                                                 
20.(a) kes: ger B. 

21.(a) Men èaref: “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” 

hadisinden iktibastır. 
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22. Varlıàıñ yoúluúda yoúla varlıàı vir vÀcibe 

Yoàu yoú it varı var it aç gözüñ gel baúsana  

23. Bunda her aèmÀ olan yarın daói aèmÀ olur 

YÀri görmez dìde-i dilden àubÀrı silmese 

24. äoóbet-i èirfÀn gerekdir èilm-i taóúìúe velì 

RÀh-ı tevóìdden mezÀliú semtine ger düşmese 

25. Añla mücmelden mufaããal neydigin èibret ile 

Cemè-i òayr olur hevÀ eùrÀfa êarrı çekmese  

26. Keştì-i dil cÿy-ı keãretden óaúìúat baórına 

İremez ger bÀd-ı tevfìú u èinÀyet esmese 

27. Vaúti bì-èilm ü èamel úıldı telef bu nefs-i şÿm 

Nÿr-ı èilme irmediñ düşdüñ äalÀóì èasèese 

13 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Bu maúÀm-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

ÁşiyÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir  

2. MÀ-sivÀdan ãoyunup pÀk olsa züvvÀrı n’ola 

                                                 
25.(b) eùrÀfa: eùrÀf-ı B. 
(13) 

B 24a, Y 126b, H 83b. 

Başlık: Úaåìde-i Medóiyye-i BÀrgÀh-ı Óaøret-i Şeyó ÓüsÀmü’d-dìn-i èUşşÀúì Úuddise Sırruhu H. 

1.(a) maúÀm-ı: mekÀn-ı H. 
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CÀmekÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

3. Úalb-i züvvÀrı dem-À-dem feyø ile taèùìr ider 

BÿstÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

4. BülbülÀn-ı úudsiyÀn èuşşÀúı eyler õevú-yÀb 

GülsitÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

5. BÀrgÀhın úurdu lÀhÿta bu menzil muòtaãar 

SÀyebÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

6. DerdmendÀn melceéi èUşşÀúiyÀnıñ mesnedi 

ÁsitÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

7. Ey äalÀóì èandelìb-i úalbi iden ter-zebÀn 

DÀstÀn-ı Óaøret-i SulùÀn ÓüsÀmü’d-dìndir 

14 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Bu maúÀm-ı óÀlet-efzÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

CilvegÀh-ı cennetÀsÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

2. ÇÀre-cÿ ol çÀr-cÿy-ı feyøe gir bu menzile 

MültecÀ-yı feyø-baòşÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

3. Bunda şeh-bÀz-ı velÀyetle mekes hem-bÀl olur 

                                                 
(14) 

B 24a, Y 127a, H 83b. 

2.(a) çÀr-cÿy: çÀre-cÿ-yı Y. 
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ÁşiyÀn-ı murà-ı èanúÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

4. èAcz ile cÿyende-i luùfu olup úıl èarø-ı óÀl 

PÀy-taòt-ı şÀh-ı maènÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

5. SÀye-i dìvÀrına rÿ-mÀl ile úıl iftiòÀr 

Şeh-nişìn-i úaãr-ı vÀlÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

6. SÀóa-i úalbiñ münevver ide şemè-i himmeti 

Merúad-i pür-nÿr-ı iclÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

7. TeşnegÀn-ı luùfunu iósÀn ile reyyÀn ider 

Menbaè-ı cÿy-ı èaùÀyÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

8. Feyø-yÀb olmaú ise úÀãdıñ äalÀóì bu yeter 

Maúsim-i feyø-i muèallÀ-yı ÓüsÀmü’d-dìndir 

15 

Der-Medó-i CemÀlü’d-dìn’iñ-i èUşşÀúì Fermÿde Şeyò äalÀóu’d-dìn-i èUşşÀúì 

Úaddesnallahü Birrehüma’l-BÀúì* 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. MÀh-ı nìsÀn idi bÀrÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

Feyø-yÀb olmada yÀrÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

2. Şerbet-i feyø ile sìr-Àb idi kÀrı her kim 

                                                 
7.(a) teşnegÀn-ı: teşnegÀna Y. 

(15) 

 B 39a, Y 147b, H 84a. 

Başlık: *Y, Úaãìde-i Medóiyye-i BÀrgÀh-ı Óaøret-i CemÀlü’d-dìn-i èUşşÀúì Úuddise Sırruhu H. 
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Olsa bir óÀl ile mihmÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

3. Nuùú-ı cÀn-baòş ile LoúmÀn idi gÿyÀ irdi 

Nice dil-òasteye dermÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

4. VÀridÀtı nice baór-ı óikemi cÀmiè olup 

Feyø-baòş olmada dìvÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

5. LÀne-i úudse èurÿc itdi fenÀdan Àòir 

Úaldı Àyìn ile erkÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

6. Gülleri ãolmaya gülzÀr-ı fenÀda her dem 

èAşú ile pür ola meydÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

7. Başımıñ tÀcı èazìzimdir efendim dilden 

Olmuşum bende-i fermÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

8. TÿtiyÀ idi àubÀr-ı úademi çeşm-i dile 

Oldu çün çÀker-i iósÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

9. Feyø-baòş olsa äalÀóì n’ola naètiyle zebÀn 

Oldu çün vÀriå-i èirfÀnı CemÀlü’d-dìn’iñ 

16 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Remz-i èaşú idi èibÀrÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

                                                 
7.(a) efendim: efendimdir B, Y. /  (a) èazìzimdir: èazìzim Y.  

(16) 

B 39b, Y 148a, H 84a. 
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Sırr-ı Óaúú idi kinÀyÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

2. Áyet-i nÿru müfessirdi cemÀl-i pÀki 

Nÿr-baòş oldu maúÀlÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

3. Şeb-çerÀà olsa şeb-i àaflet içinde dirken  

ÁfitÀb oldu dile õÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

4. Teşne-leb olduñ ise Àb-ı óayÀt-ı Óıøra 

Úandırır kÀse-i ebyÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

5. èAyn-ı èirfÀn idi serdÀr-ı cüyÿş-ı èUşşÀú 

Yürüdü èaşú ile rÀyÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

6. Meslegi Óaøret-i èUşşÀúì ÓüsÀmü’d-dìn’di 

İbn Edhem idi óÀlÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

7. Feyø-yÀb olmuş idi Óaøret-i MevlÀnÀ’dan  

Beõl-i feyø idi kerÀmÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

8. ŞÀh manãÿr idi èuşşÀúa nevÀdan çıúdı 

Evc-i lÀhÿta maúÀmÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 

9. Ùutsa ÀfÀúı äalÀóì n’ola envÀr-ı cemÀl 

ÁfitÀb olmada õerrÀtı CemÀlü’d-dìn’iñ 
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4.2. TARİHLER 

1 

TÀrìò BerÀy-ı ØiyÀu’d-dìn MollÀ* 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Óamdü li’llÀh èıtre-i Àl-i Resÿlu’llÀhdan 

Bir úarındaş oldu Muóyì’me èaùÀéu’llÀhdan 

2. Cevher-i eşkim niåÀr olsun ÒudÀ’ya óamd ile 

CÿybÀr-ı şükrün icrÀ eylesem her rÀhdan 

3. Nÿr-ı dìdem bir iken oldu be-luùfu’llÀh iki 

Óıfô ide Óaúú anları bed-çeşm ile bed-òˇÀhdan 

4. Olalar èömr-i dırÀz ile baña òayr-ı óalef 

Pìr-i kÀmil olalar budur recÀ dergÀhdan 

5. Cümle ekdÀr-ı cihÀndan olalar her dem emìn 

Dü cihÀn devletleri efzÿn ola dil-òˇÀhdan 

6. Almayalar bir zamÀn ÀmÀc-ı tìr-i iótiyÀc 

Òalúa inèÀm ideler olduúça èişretgÀhdan 

7. èİlm ü faøl ile óaúìúat sırrına vÀúıf olup 

äÿret u maènÀda aèlÀ olalar eşbÀhdan 

                                                 
(1) 

 B 81b, Y 153b, H 85a. 

Başlık: *B, TÀrìò-i VelÀdet-i MaòdÿmÀn-ı Óaøret-i äalÀóu’d-dìn H. 

Tarih: 1169 

6.(a) almayalar: eyleyeler Y, olmayalar H. 
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8. Biri Muóyi’d-dìn birisi de ØiyÀu’d-dìn ola 

Aòõ ideler feyøi mişkÀt-ı Óabìbu’llahdan 

9. Şevú ile bu naôma bülbül oldu kilk-i himmetim 

PencgÀhda naàme-senc olmaú gerek dügÀhdan 

10. Beyt-i tÀrìòin äalÀóì fikr iderken nÀ-gehÀn 

Geçdi vÀdì-i muèammÀda dil-i ÀgÀhdan 

11. Bülbül el çekdi buradan iki tÀrìò söyledi 

Bil ãudÿr itdi Muóammed ãulb-i èAbdu’llÀhdan 

2 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 

1. DirìàÀ gitdi dil eglencesi merd-i süóan-dÀnım 

Güzìde-zÀde-i sırrım nedìm-i bezm-i èirfÀnım 

2. Nesìm-i feyø-i himmetle gülistÀn-ı maèÀrifde  

GüşÀde bir gül-i ãad-berg idi ol verd-i òandÀnım 

3. Ne gül bir bülbül-i óikmet-nevÀ-yı bÀà-ı vaódetdi 

Şuéÿn-ı vaódeti keåretde bulmuş idi õì-şÀnım 

4. FenÀyı añladı bildi óaúìúat üzre eşyÀyı 

                                                 
9.(a) bu: nev Y. 

 (2) 

 B 73a, Y 151a, H 106a, H 107a. 

Tarih: 1193 

4.(b): FenÀ fi’llÀhda irdi ol beúÀya merd-i meydÀnım Y. 
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FenÀ fi’llÀhda irdi beúÀya merd-i meydÀnım 

5. Uãandı åıúlet-i úayd-ı úafesden irdi ıùlÀúa 

NihÀl-i úudse úondu ùÿtì-i òoş-gÿ-yı elóÀnım 

6. äalÀóì düşdü bÀ-riúúat tesellì-gÿne bir tÀrìò 

Nedìm ola cenÀb-ı ünse Óamdì-i süòan-dÀnım 

3 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1. Ol CenÀb-ı nÿr-ı çeşm-i èÀşıúìn  

Úurretü’l-èayn-ı èuyÿn-ı ãÀdıúìn 

2. Zübde-i Àl-i Óabìb-i KibriyÀ 

èUmde-i erbÀb-ı èirfÀn u yaúìn 

3. Zümre-i èUşşÀúiyÀnıñ úıdvesi 

Şeyò CemÀlü’d-dìn o merd-i rÀh-ı dìn 

4. Nice dem enfÀs-ı rÿó-efzÀ ile 

İtdi ióyÀ-yı úulÿb-ı sÀlikìn 

5. Ceõbe-i èaşú ile irdi èÀúıbet 

Baór-ı istiàrÀúa ol dürr-i åemìn 

                                                 
6.(a) bir: bu H 107a. 

(3)  

B 80b,Y 156a, H 105b. 

Tarih: 1164 

3.(b) Bu mısrada vezin bozuktur. 
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6. Tekye-i fÀnìden el çekdi olup 

DÀòil-i ser-óalúa-i òuld-ı berìn 

7. Sırra mülhemdir äalÀóì tÀrìòiñ 

Nezd-i ünse gitdi úuùbu’l-èÀrifìn  

4 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 

1. CenÀb-ı Àb-rÿy-ı zümre-i èuşşÀú-ı òoş-Àyìn 

Dür-i tÀc-ı ser-i erbÀb-ı èirfÀn-ı óaúìúat-bìn 

2. Semiyy-i mefòar-ı èÀlem CemÀlü’d-dìn-i èUşşÀúì 

CemÀl-i Óaúúa miréÀt-ı mücellÀ-yı füyÿø-Àgìn 

3. Şerìèatle ùarìúatde maèÀrif mektebi içre 

èİlimden irişip èayna óaúìúatde bulup temkìn 

4. Nice sÀl eyleyip irşÀda beõl-i vüsè-i nÀ-maóãÿr 

Uyandırdı nice şemè-i şebistÀnı o şemè-i dìn  

5. Uãandı èÀúıbet evôÀè-ı nÀ-hemvÀr-ı dünyÀdan 

Teveccüh itdi èişretgÀh-ı èuúbÀ õevúine ol óìn 

6. äadÀ-yı ircièì irdi ãımÀò-ı sırrına der-óÀl  

                                                 
7.(a) tÀrìòiñ: tÀrìòi H. 

(4) 

 B 81a, Y 156a, H 105b. 

Tarih: 1164 

6.(a) İrcièì: Fecr Suresi 89-28.  
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ØiyÀfet-òÀne-i úudsü cemÀli eyledi tezyìn 

7. SivÀdan çıúdı hÿ ile irişdi vaódet-i ãırfa 

CemÀl-i muùlaúa óayrÀn olup gitdi CemÀlü’d-dìn  

5 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 

1. Zihì àavvÀã-ı deryÀ-yı maóabbet kim óaúìúatde 

Anıñ vaãfına irmez hìç úıyÀs-ı vehm ile taòmìn 

2. MekÀrim-pìşe òayr-endìşe maóø-ı raómet-i BÀrì 

Olupdur õÀt-i pÀki menbaè-ı evãÀf-ı pür-taósìn 

3. CemÀl ile nigÀh eylerdi her aèlÀ vü ednÀya 

Ebed itmezdi nefs içün cebìnin kimseye pür-çìn 

4. Nice dem òÀnúÀh-ı èÀlem içre beõl-i feyø idip 

Nice pejmürde diller oldu ióyÀ buldular temkìn 

5. Bu mülk-i pür-cefÀdan itdi Àòir òaùù-ı istìfÀ 

äafÀ iúlìmine èazm eyledi ol merd-i rÀh-ı dìn  

6. Maóabbet neşéesiyle kendin aldı bezm-i fÀnìden 

èUrÿc itdi beúÀ bezmine anda itmege tavùìn 

                                                 
 (5)  

B 81a, Y 156b, -H. 

Tarih: 1164 

1.(a) deryÀ-yı: -B, -Y.  
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7. Úadem baãdı nüh eflÀke sivÀdan eyleyip ièrÀø 

CemÀlu’llÀha döndü èaşú ile pìrim CemÀlü’d-dìn  

6 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 

1. Dür-i baór-ı maèÀrif cevher-i kÀn-ı ùarìúat kim 

Şerìèatle óaúìúat emrine virmiş idi temkìn  

2. Zihì necm-i hüdÀ miréÀt-ı aòlÀú-ı ÒudÀ el-óaú 

Anıñ vaãfını engüşt-i işÀret eylemez taèyìn 

3. HidÀyet eyleyip gösterdi rÀh-ı óaúúı ùullÀba  

Nice sÀliklere esmÀ-yı Óaúúı eyledi telúìn 

4. Úuyÿd-ı dÀm-ı èunãurda uãandı èÀúıbet bir gün 

FeøÀ-yı èÀlem-i èıùlÀúa maúãÿdun idip tebyìn 

5. İrişdi daèvet-i MevlÀ ãadÀsı semè-i cÀnına 

İcÀbet emrine cÀn atdı biñ õevú ile bì-telvìn 

6. Ola himmetleri óÀøır gürÿh-ı derdmendÀna  

ZülÀl-i feyø-i cÀn-baòş ile èaùşÀnın ide teskìn 

7. äalÀóì bir gelir õÀtı gibi ÀfÀúa tÀrìòi 

                                                 
(6)  

B 81b, Y 156b, H 105b. 

Tarih: 1164 

1.(a) ùarìúat: óaúìúat Y. 

5.(a) cÀnına: cÀnÀnına Y. 
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Yem-i vaãla irişdi cevher-i Seyyid CemÀlü’d-dìn  

7 

Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün 

1. Ey şeh-i mülk-i vefÀ mÀh-ı sipihr-i ãafÀ 

Dürr-i yem-i ıãùıfÀ baór-ı saòÀ cevheri 

2. Verd-i èaùÀña hezÀr oldu dil-i bì-úarÀr 

Şevú ile leyl ü nehÀr virdiñ olur ezberi 

3. Dökdü nice Àb-rÿ luùfuñ idip cüstücÿ 

Baór u beri sÿ-be-sÿ geşt iderek serserì 

4. İrdi dile bir òiùÀb ey dil-i óayret-niãÀb 

Úaãdıñ ise intisÀb dergehine gel beri 

5. Defter-i eşèÀrını nuùú-ı dürer-bÀrını 

Naôm ile güftÀrını tercemeye ol cerì 

6. Gerçi bu óaddim degil olmaz aña úÀl u úìl 

N’eyleyem Àşüfte dil üstüme çekdi çeri 

7. èAcz ile biñ iètiõÀr eyleyerek Àh u zÀr 

Tercemeye ibtidÀr eyledim ol gevheri 

                                                 
(7) 

B 97b, Y 165a, -H. 

Tarih: 1173 

4.(b): Úaãdıñsa ger intisÀb dergehine gel beri Y. 
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8. Áòire irince tÀ oldu nice biñ òaùÀ  

Her birine biñ èaùÀ ide cihÀn serveri 

9. Şevú ile oldum cesÿr eylemişem çoú úuãÿr 

BÀèiå-i óÿr u úuãÿr ola anıñ her biri 

10. èİllet-i luùf u èaùÀ ola úuãÿr u òaùÀ 

Eyleye keşf-i àıùÀ dil ola àamdan beri 

11. Ey meh-i burc-ı himem mefòar-ı òayrü’l-ümem 

Eyler ümìd-i kerem bendeleriñ kemteri 

12. Baúma úuãÿra ne var èafvıñ ola feyø-bÀr 

Luùfuñ ile tÀrumÀr ola bu àam leşkeri 

13. èAcz ile nÀr-ı elem yaúdı beni dem-be-dem  

Oldu vücÿdum èadem úaldı bu òÀkisteri 

14. Bu dil-i pür ıøùırÀb bÀbıña úıldı şitÀb 

Eyle aña fetó-i bÀb úalmaya işden geri 

15. Zevraú-ı dilde eåer ide mi mevc-i keder 

Himmet u luùfuñ eger olsa anıñ lengeri 

16. Kÿşe-i àamda baña tÿşe-i semdir àıdÀ 

Şehd-i kelÀmıñ ola eşribe-i sükkerì 

17. DünyÀda úaldım àarìb yoú baña yÀr-ı úarìb 
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Feyøiñ umar èan-úarìb ola diliñ yÀveri 

18. Õillet ile pÀy-mÀl oldu dil-i òaste-óÀl 

èİzz ile gel destin al olmaya zül pisteri 

19. Eyledi ceyş-i humÿm úalèe-i úalbe hücÿm 

Şirõime-i derd-i şÿm oldu anıñ yÀveri 

20. Cevr ile óÀlim yaman eyledi devr-i zamÀn 

Üstüme úıl sÀyebÀn ôıll-ı èaùÀ-güsteri 

21. Nezd-i óaúìúatde kÀr oldu mecÀza düçÀr 

Yek dir iken penc ü çÀr oldu bela şeş-deri 

22. BÀde-i vaódet içir çÀr ile şeşden geçir  

LÀne-i úudse uçur murà-ı dil-i muøùarı 

23. Úaldım ayaúda meded destimi al itme red 

Òaste-i hicrÀnı serd itdi elem ãarãarı 

24. Ben olayım mı èaceb òaybet ile beste-leb 

Feyø ile şÀd oldu hep zümre-i ins ü perì 

25. ŞÀmil iken dem-be-dem èÀleme luùf u kerem 

Áteş-i derd ü elem yaúdı bu cÀn u seri 

26. Úalmadı ãabra mecÀl èacz ile rÿz u leyÀl 

                                                 
18.(a): Õillet ile pÀy-mÀl oldu bu dil òaste-óÀl Y. 



210 

 

İtmedeyim èarz-i óÀl ey dü serÀ dÀveri 

27. PÀdişÀh-ı lÀ-mekÀn mÀlik-i her ins ü cÀn  

èİllet-i kevn ü mekÀn ol dü cihÀn mefòarı 

28. Yaènì óabìb-i ÒudÀ óürmetine úıl èaùÀ 

Eyle şefÀèat baña olam anıñ çÀkeri 

29. Cürm ü úuãÿrum meded oldu reh-i vaãla sed 

Luùf u èaùÀ ide redd itmeye bu kemteri 

30. Ey dil-i kürbet-úarìn tÀ-be-key Àh u enìn  

Yeés ile olma óazìn úalma recÀdan geri 

31. Cürmüñü gel úılma sed bÀbını eyle sened 

SÀéili eyler mi redd iki cihÀn serveri 

32. Eyleme sÿé-i edeb bÀbına düş rÿz u şeb 

Áb-ı şefÀèatle hep yuna òaùÀ defteri 

33. Eyleme sen pìçutÀb virme dile ıøùırÀb 

Úıldı seni feyø-yÀb bu eåer-i òoşteri 

34. Himmet ile luùfu pes olmasa imdÀd-res 

Bulmaz idiñ dest-res naôma bu gevherleri 

35. Baèiå-i feyø-i nihÀn olduàu günden èayÀn 

DÀòil-i bezm-i beyÀn eylediñ ol dil-beri 
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36. DünyÀda bu òoş-eåer faòr ise saña yeter 

ÒÀme-i naòl-ı hüner úıldı èaùÀ òoş beri 

37. Ey dil-i óikmet-niôÀm eylediñ èarø-ı merÀm 

Eyleme ùÿl-ı kelÀm òoşdur anıñ aòãarı 

38. Añla edeb óÀlini muòtaãar it úÀlini 

Tercemeniñ sÀlini øabù ide naôm-ı teri 

39. Eyler iken fikr-i dÿr òÀùıra itdi òuùÿr 

MıãrÀè-ı òoş pür-óubÿr eyledi dÀnişveri   

40. Didi äalÀóì gedÀ şevú ile tÀrìò aña 

Terceme-i bì-bahÀ der-óikem-i Óaydarì  

YÀ nÀôıran fìhi sel-billÀhì meróameten èale’l-muãannifi veéstaàfir li-ãÀóibihi vaùlÿb 

li-nefsike min-øamìre türìdu bihi min-baèdi õÀlike àufrÀnen li-kÀtibihi.* 

8 

TÀrìò-i Óekìmoàlu èAlì Paşa li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 

1. MuãaffÀ cevher-i tÀc-ı vezÀret dürr-i bì-hemtÀ 

MücellÀ şeb-çerÀà-ı efser-i devlet èAlì Paşa 

2. Vezìr-i Àãaf-ı åÀnì müşìr-i müşterì-tedbìr 

                                                 
 *Tercüme: Ey bakan kişi! Musannifi için Allah’tan rahmet dile, sahibi için istiğfar dile, ne dilersen 

kendin için talep et, bundan sonra katibi için mağfiret dile. *U1, U2. 

(8) 

B 114b,-Y, -H. 

Başlık: *B 

Tarih: 1171 
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Dilìr-i ãaf-şiken merdÀne şìr-i rezm idi gÿyÀ 

3. Nice sÀl oldu ser-èasker àazÀya beõl-i tÀb idip 

èAdÿdan intiúÀm aldı be-èavn-i Óaøret-i MevlÀ 

4. İki sulùÀna üç defèa vezìr-i aèôam olmuşdur 

İdip úÀnÿn-ı dìn ü devlete hiõmetde istiúãÀ 

5. MaèÀrifle óaúìúat bÿstÀnı cilvegÀhıydı 

Şerìèatle ùarìúat emrine dil-bend idi ammÀ 

6. èİnÀn-ı raàbeti maèùÿf idi ÀåÀr-ı òayrÀta 

Kerem vÀdìsine düşmüş semend-i himmeti yek-tÀ 

7. Vücÿdu sÀye-endÀz-ı kerem bir naól-ı cÿd idi 

Yem-i iósÀn idi òalúa yemìni itmede irvÀ 

8. SemÀóatde aña hemtÀ degildi Bermekì ÒÀtem 

SaòÀvetde naôìrin görmemişdi dìde-i dünyÀ 

9. Degildi münóaãır bir kimseye inèÀmı èÀm idi 

ÒuãÿãÀ ehl-i èirfÀn u fenÀyı itmede iànÀ 

10. Kerem baórı temevvücde tecÀvüz itdi óaddinden 

Atıp fülk-i vücÿdun semt-i gird-Àb-ı fenÀya tÀ 

11. İrişdi HÀdimü’õ-õÀt didi çün ircièì bi’õ-õÀt 

                                                 
11.(a) İrcièì: Fecr Suresi 89-28. 
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Çekip nÿş eyledi ol õÀt ecel cÀmını bì-pervÀ 

12. SezÀ ãadr-ı vezÀret ãadrını çÀk itse óüznünden 

Olup dìvÀne dìvÀnı ideler òalúı vÀ-veylÀ 

13. Demidir ùuàları gìsÿ-perìşÀn olsa mÀtemden 

áamından lerzenÀk olmaúdadır aèlÀmı ser-tÀ-pÀ 

14. èAceb mÀtemgede úıldı cihÀn-ı èişret-ÀbÀdı 

Aña giryÀn olup şÀh u gedÀ aèlÀ ile ednÀ  

15. Ne çÀre uçdu elden ol hümÀ-yı evc-i lÀhÿtì 

DuèÀ-yı òayrıdır şimden girü lÀzım olan ãıdúÀ  

16. Muúaddes eyleye sırrın sivÀdan Óaøret-i Úuddÿs 

Nedìm-i bezm-i òÀã ide muúìm-i cennet-i meévÀ 

17. Teéessüfle äalÀóì nÿş iderken cÀm hicrÀnın 

ÒayÀle girdi çıkdı bir iki tÀrìò-i müsteånÀ 

18. Uãandı ãadr-ı fÀnìden maúÀm-ı ünse pÀ urdu 

Geçip ãadr-ı bahÀ-yı maúèad-ı ãıdúa èAlì Paşa  

9 

BerÀy-ı Tesmiye vü TÀrìò* 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl 

                                                 
(9) 

 B 48b, -Y, -H. 

Başlık: *B 
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1. Çün èavn-i Óaúk ile şeró-i úaãìde oldu tamÀm 

Gerekdir ola bir ism ile şÀn u şöhreti tÀm 

2. [Çü] feyø-i èaşú-ı ÒudÀdır [murÀd-ı] òÀme-i şeró  

Dinildi tercemetü’l-èaşú şeró-i tuófeye nÀm 

3. áaraø duèÀdır eåerden daòi bahÀne gerek 

ÒaùÀya õeyl-i èaùÀ vü úuãÿra èafv-ı kerem 

4. KelÀm-ı dÿrudırÀz-ı süòanverÀnı n’ider 

Müfìd ü muòtaãar olmaú gerek binÀ-yı kelÀm 

5. äalÀóì neşve-i vaódetle söyle tÀrìò aña 

Müzeyyen eyleye bezmi øiyÀ-yı cÀm müdÀm 

4.3. MÜSEMMEN 

1 

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 

1. CemÀli olmayıcaú mÀh-tÀbı n’eyleyeyim 

äafÀyı bulmayıcaú ÀfitÀbı n’eyleyeyim 

äafÀ-yı èişret-i dehr-i èucÀbı n’eyleyeyim 

æebÀtı olmayıcaú bu òarabı n’eyleyeyim 

Bu èaõb-ı nefse muúÀbil èaõÀbı n’eyleyeyim 

Buyurdu Óaøret-i MollÀ èiúÀbı n’eyleyeyim 

Gözüm ki úana bulandı şarÀbı n’eyleyeyim 

                                                                                                                                          
Tarih: 1172 

2.(a) çü: çün B / (a) murÀd-ı: midÀd-ı B. Vezin ve mana zaruretiyle düzeltildi. 

(1) 

B 76b, Y 151b, -H. 
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Ciger ki odlara yandı kebÀbı n’eyleyeyim 

2. Gözümde Àb-ı nedÀmet dilimde nÀr-ı vehìc 

Serimde òÀk u derÿnda òayÀl-i pìç-À-pìç 

Elimde bÀd-ı hevÀ vü dilimde lafô-ı behìc 

HevÀ-yı nefse bir Àfet olunmada tezvìc 

Ne ùÀúat u ne riyÀøet ne menzil-i taèrìc 

äafÀ-yı ãavt-ı [maèÀnìde] bulmadı tefrìc 

Ne yÀre yaradı cismim ne baña bilmem hìç 

İlÀhì ben bu bir avuç türÀbı n’eyleyeyim 

3. Müzeyyen olsa bir naôm-ı bedìè-i òoş-taèbìr 

Úulÿba baòş-ı ãafÀda aña olur mu naôìr 

MiåÀl-i enfüs ü ÀfÀú [ile] olur teõkìr 

CihÀnda remz-i [muøÀóÀtı] gösterir taúrìr 

İrişen enfüse ÀfÀúa eylemez taòbìr 

áaraø bu óÀl-i dili itmek ise [hem] teşhìr 

Yeter bu [ãadme-i ãadrımda] nÀle-i şeb-gìr 

äadÀ-yı her def ü çeng u rebÀbı n’eyleyeyim 

4. äafÀ-yı èizzete ùÀlib olan degil mi õelìl 

MaúÀm-ı èÀlìye raàbet iden olur mu sefìl 

äafÀsı èayn-ı cefÀdır bu èÀlemiñ anı bil 

áubÀr-ı àafleti gel dìde-i derÿndan sil 

äafÀ-yı òÀne-i vaódet yoú anda úÀl ile úìl 

                                                 
2.(d) taèrìc: tefrìc Y. / (e) maèÀnìde: maènÀda B, Y. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 

3.(c) ile: -B, -Y. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. / (c) ÀfÀú: ÀfÀúa Y. / (ç) muøÀóÀtı: muøÀóÀtını B, Y. 

Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. / (e) hem: -B, -Y. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. / (f) ãadme-i 

ãadrımda: ãadrımda ãadme B, Y. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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Vücÿd-ı úaùre-i nÀ-çìze yoú beúÀ-yı cemìl 

Sirişk-i çeşm ter aúar miåÀl-i selsebìl 

TelÀùum eylese deryÀ óabÀbı n’eyleyeyim 

5. MeéÀle ãÿret-i maènÀyı kim ide taùbìú 

MecÀzı semt-i óaúìúatden ol ide tefrìú 

SerÀbı dìde-i èibretle eyleyen tedúìú 

Olur o lücce-i baór-ı óaúìúat içre àarìú 

Odur óaúìúat-i tevóìd odur reh-i taóúìú 

İki cihÀnda o èuşşÀú-ı zÀra şefìú 

äalÀóì vaède-i ôulmetde Óıør olup tevfìk 

İrişdim Àb-ı óayÀta serÀbı n’eyleyeyim 

4.4. MUHAMMES 

1 

Müstefèilün Müstefèilün 

1. Ey sÀmiè-i lafô-ı duèÀ  

V’ey òÀliú-i arø u semÀ 

Ey mÀlik-i mülk-i beúÀ 

V’ey vÀsiè-i luùf u èaùÀ 

KÀr eyledi faúr-ı èadìm 

2. Ey èÀlim-i sırr-ı àuyÿb 

V’ey àÀfir-i kerr-i õünÿb 

Ey sÀtir-i şerr-i èuyÿb 

                                                 
5.(e) iki: dü B. / (e) o: o durur B. 

 (1)  

B 77a, -Y, -H. 
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V’ey kÀşif-i êarr-ı kürÿb 

Luùfuñ umar èabd-i keôìm 

3. Ey ãÀóib-i èÀlì-ãıfÀt 

V’ey muòric-i óabb u nebÀt 

Ey cÀmiè-i şeml-i şetÀb 

Emriñ ile bulur óayÀt 

Her pÀre-i èaôm-ı remìm 

4. Ey menzil-i mÀé-ı àıyÀå 

Ebr-i siyehden inbièÀå 

Olur  zemìne ibtiåÀå 

Anıñla sìr olur àırÀå 

Òalúa olur luùfuñ èamìm 

5. Ey òÀliú-i necm ü burÿc 

İden semÀyı bì-fürÿc 

Sensin şebi rÿza vülÿc 

İle iden êavé-ı bülÿc 

Ôulmetle nÿr olur úasìm 

6. Ey fÀliú-i nÿr-ı ãabÀó 

V’ey fÀtió-i kenz-i necÀó 

Ey mürsil-i rÿó-ı riyÀó 

Vaút-i àuduvv ile revÀó 

ÔÀhir ider ebri nesìm 

7. Bu òaymeye viren rüsÿò 
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EvtÀdı her kÿh-ı şümÿò 

Arø-ı òaøìø-i pür-süvÿò 

Oldu cibÀl aña büõÿò 

YÀ óikmet-i ãunè-ı úadìm 

8. Ey hÀdì-i rÀh-ı reşÀd 

V’ey mülhim-i kÀr-ı sedÀd 

Ey rÀzıú-ı cümle èibÀd 

V’ey zinde-sÀz-ı her bilÀd 

Öldürdü bizi àamla bìm 

9. Úullarıña bÀbıñ maèÀõ 

Luùfuñ olur her dem melÀõ 

Óükmüñ bulupdur pes nefÀõ 

Luùf it úıyÀsım üzre şÀõ 

İtme beni sen ey óalìm 

10. Ey rÀfiè-i úayd-ı esìr 

V’ey cÀbir-i úalb-i kesìr 

Ey muànì-i merd-i faúìr 

Rÿzì-dehende-i ãaàìr 

Sensin şifÀ-sÀz-ı saúìm 

11. Ey bÀb-ı luùfu òalúa bÀz 

Feyøiñle buldum iètizÀz 

Dilden iderim iótirÀz 

Budur baña her dem niyÀz 
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ÁfÀt ile úılma elìm 

12. Iraà ola şol cinn ü nÀs 

Kim óaşrı itmez iltimÀs 

Úasvetle ider iltibÀs 

Hem şerr-i nefs-i bì-úıyÀs 

Hem şerr-i şeyùÀn-ı racìm 

13. Ey münzil-i feyø-i maèÀş 

EnèÀm u nÀsa reşóa-pÀş 

Daòi ùuyÿr ile òufÀş 

Feyøiñle ider intièÀş 

Ey pÀk rezzÀú u èalìm 

14. Ey mÀlik-i bi’l-iòtiãÀã 

Milk-i zimÀm-ı èÀm u òÀã 

Yoú kimseye andan menÀã 

ŞÀh u gedÀ olmaz òalÀã 

Daòi müsÀfir ne muúìm 

15. Sensin çü òayr-ı müsteèÀø 

Şekk ile virme ınúıbÀø 

Óükmüñde olmaz iètirÀø 

Bize rıøÀñı úıl riyÀø 

Ey èÀlì vü èÀdil óakìm 

16. Sensin bize dÀéim muóìù 

Bizden iden renci mumìù  
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Mülküñde rızúıñdır basìù 

Luùfuñ ile olur neşìù 

èÁlemde her berr ü eåìm 

17. Ey sÀmiè-i ãavt-ı lufÿô 

Bìnende-i remz-i luóÿô 

V’ey úÀsım-ı rızú u óuôÿô 

Óıfôıñ ile èadd ü nuèÿô 

Olur èadÀletle úasìm 

18. Sensin óafìô ü hem semìè 

Ey ãÀóib-i èarş-ı refìè 

V’ey mÿcid-i ãunè-ı bedìè 

[ÇÀkeriñden] olur menìè 

Şiddet ile ôulm-i leéìm 

19. Luùfuñ ile şìrìn damaà  

Olmaúda úullar bÀ-mesÀà 

Oldu kifÀyetle belÀà 

Feyøiñ dile úıldı ferÀà 

İèùÀ vü iósÀnı èaôìm 

20. Ey melceè-i úavm-i øaèìf 

Sensin melÀõ-ı her lehìf 

Lafôıñ celìdir ey laùìf 

Raómıñ bana eyle elìf 

                                                 
18.(ç) çÀkeriñden:   چارکدن   B. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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ÓÀlim bilirsin ey kerìm 

21. Ey úÀêì-i aókÀm-ı óaú 

RÀøì úaøÀña cümle òalú 

CÀm-ı vefÀt urmaúda berú 

Herkes ider elbette õevú 

Mevte èilÀc itmez óekìm 

22. Görmem seni ey õÀt-ı pÀk 

ÕÀtıñ görür bì-infikÀk 

Olmaz saña hìç iştirÀk 

Òaybet ile itme helÀk 

Tevfìúiñi eyle nedìm 

23. Ey maèden-i èizz ü celÀl 

V’ey ãÀóib-i luùf u cemÀl 

Senden olur keyd ü mióÀl 

Sensin o maómÿdü’l-fièÀl 

Ey ãÀóib-faòr-ı èaôìm 

24. Yaúmaya YÀ Rabbì caóìm 

Òavfı anıñ àÀyet èaôìm 

èÌşi daòi anıñ õemìm 

Óarrı olupdur pes muúìm 

Ábı mükedder hem óamìm 

25. Yoldaşım it ÚuréÀn her Àn 

Úıl meskenim dÀr-ı cinÀn 
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Zevc it nice óÿr-ı óisÀn 

äun şerbet-i emn ü emÀn 

Hem õevú-i cennÀt-ı naèìm 

26. Ol nièmet-i õevú-i lehiv 

K’anda işidilmez laàıv 

Añılmaz ol cürm ü sehiv  

ÌrÀd-ı èözr ile şekiv 

İtmez saúìm ile kelìm 

27. Ol manôar-ı cÀy-ı nezìh 

K’anda görülmez hìç kerìh 

Anda olan olup nebìh 

Òoş èìş ile olur vecìh 

Òoş medòal-i bezm-i kerìm 

28. Ol menzil-i fevú-i èalÀ 

Her laóôası çeşme cilÀ 

Nÿr ile olmuş imtilÀ 

èİzzet ile anda ola 

Vaãl-ı ÒudÀvend-i raóìm 

29. Ol pister-i bezm-i rehì 

Ol óulle-i nerm-i behì 

Ol nièmet-i enfes şehì 

Ol şerbet-i ãÀf u henì 

                                                 
29.(d) bÀ-cÀm: mÀcÀm (?) B. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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Beõl ola [bÀ-cÀm-ı] òatìm 

2 

Müstefèilün Müstefèilün 

1. Ey nièmet ü iósÀnı bol 

ElùÀfıña irmez èuúÿl 

Eyle münÀcÀtım úabÿl 

Òaybet ile úılma melÿl 

Eyle meãÀyibden selìm 

2. Ey pÀdişÀh-ı kün fe-kÀn 

DÀnende-i sırr-ı nihÀn 

RÀzım saña günden èayÀn 

ÓÀcet degil èarø u beyÀn 

Yaúdı beni nÀr-ı vaòìm  

3. Gerçi ùutup semt-i òilÀf 

İtmekde nefsim iètisÀf 

Úıldım velìkìn iètirÀf 

Cürmüm olursa kÿh-ı ÚÀf 

èAfvıñ anı eyler èadìm 

4. áaflet ile vaútim tebÀh 

İden benim cürm ü günÀh 

Destim tehì rÿyum siyÀh 

                                                 
(2)  

B 79b, Y 152a, -H. 

2.(a) Kün fe-kÀn: Yâsîn Suresi 36-82’ye gönderme vardır. / (a) ey: -Y. /  (d) vaòìm: caóìm Y. 

4.(b) iden: itdi B.  
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ElùÀfıñı úıldım penÀh 

Òaşyet ile úalbim dü nìm 

5. Úılmaz iseñ setr-i òaùÀ 

Kimden olur èafv u èaùÀ 

ÁyÀ benim óÀlim n’ola 

Baña meger şÀfìè ola 

Ol ãÀóib-i òulú-ı èaôìm 

6. Yaènì Muóammed MuãùafÀ 

KÀn-ı şefÀèat müctebÀ 

Daòi èAliyyü’l-MurtaøÀ 

Bu mücrimi ide recÀ 

Vaãlıñ ile ola besìm 

7. İki cihÀnda ber-murÀd 

Eyle eyÀ Rabbe’l-èibÀd 

Úıl meslegim rÀh-ı sedÀd 

Úalb-i óazìnim eyle şÀd 

Luùfuñ ile eyle vesìm 

8. Şems-i èamÀnıñ óaúúına 

Bedr-i dücÀnıñ èaşúına 

Òayr-ı nÿrÀnıñ şevúine 

Hem MurtaøÀ’nıñ õevúine 

                                                 
7.(a) ber-murÀd: murÀd Y. 

8.(a): Òayrü’l-verÀnıñ èaşúına Y. / (b): äıddìú u FÀrÿú ãıdúına Y. / (c): KÀn-ı vefÀnıñ óaúúına Y. / (ç) 

hem: ol Y. 
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Feyøiñ ile eyle fehìm 

9. äun şerbet-i feyøiñ n’ola 

èAşúıñ ile úalbim dola 

Óubb-ı sivÀdan pÀk ola 

Yaènì reh-i vuãlat bula 

K’oldur ãırÀù-ı müstaúìm 

10. Vaódet ile ey Õü’l-CelÀl 

Eyle tecellì-i cemÀl 

Müstaàraú-ı baór-ı viãÀl 

Ola dil-i Àşüfte-óÀl 

Úıl bezm-i ünsüñde muúìm 

11. Òatm-ı kelÀm-ı vÀøıóa 

Baòş ide cÀna rÀyióa 

Úıl bÀ-salÀt-ı fÀyióa 

Rÿh-ı resÿle FÀtióa 

Bezmiñ ide èanber-şemìm 

4.5. TAHMİSLER 

1  

áazel-i Óaøret-i Rÿşenì Taòmìs-i äalÀóu’d-dìn-i èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-èAzìz* 

Taòmìs-i Evvel* 

                                                 
9.(d) k’oldur: oldur Y. 

(1) 

B 105b, Y 168b, -H. 

Başlık: *B, áazel-i Rÿşenì Taòmìs-i äalÀóu’d-dìn el-èUşşÀúì ÚaddesallÀhu Sırrahüma’l-èAzìz Y. 

Başlık: *B, Y. 
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FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Ey şehen-şÀh-ı rüsül õÀtıñıñ olur mu eşi 

Feyø-yÀb eyledi kevneyni úuru ile yaşı 

Nÿr-ı vechiñ bürüdü baór u beri daà u ùaşı 

Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

2. ÕÀt-ı pÀkiñ nice idrÀk ide erbÀb-ı lesen 

Kim bilir nefòayı ol rÿó-ı muúaddesden esen 

Tìà-i vaódet ile sensin resen-i şirki kesen 

Türk ü Kürdì èArab u Hindì bilür bunı ki sen  

HÀşimìsin èArabìsin Medenìsin Úureşì 

3. ÕÀtıña Óaøret-i Óaú luùf ile vaããÀf olıcaú 

Seni kim vaãf ide bir vaãf ile k’ol ola aóaú 

Ùutuşup Àteş-i èaşúıñla döner heft ùabaú 

Dìg-i óikmetde bişürdi çü seni sevgü-yi Óaú 

Cebreéìl olsa n’ola maùbaòuñuñ hìme-keşi 

4. Feyø-yÀb oldu úudÿmuñda seóÀb-ı devrÀn 

Dam-ı Àteşgedeyi seyle virip úıldı vìrÀn 

Cÿy-ı SÀve o óacÀletle yere geçdi hemÀn 

Barmaàuñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

5. CÀn fedÀ eyleyen èÀlemde saña server olur 

                                                 
2. Y nüshasında bu bent dördüncü bent olarak yer almaktadır. 

3. Y nüshasında bu bent altıncı bent olarak yer almaktadır. 

4. Y nüshasında bu bent sekizinci bent olarak yer almaktadır. 
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Ser-i iclÀli semÀdan daòi bÀlÀter olur 

İttibÀè eylemeyenler dü serÀda şer olur 

Kesilüp èırúı Ebÿ Cehl gibi ebter olur 

Sen Ebu’l-ÚÀsım ile her kim iderse güreşi 

6. Nÿr-ı şems ile münevver mi olur çeşm-i òufÀş 

ÒˇÀn-i iósÀnıña el açmayanıñ dişine ùaş 

Saña baş egmeyen elbet ola òiõlÀn ile fÀş 

LÀle beñzer ki gül-i rÿyuña indürmedi baş 

Muà-ı Hindì gibi yandı úararup içi ùaşı 

7. Zìr ü bÀlÀya øiyÀ virmede vech-i óaseniñ 

Nice_olur óÀli saña buàø ideniñ yÀ küseniñ 

Dü cihÀn içre cenÀbıñdan ümidin keseniñ 

Kesilüp başı ayaúda göriser her ki senüñ 

İzüñe yüz sürüben úoymaz ayaàıña başı 

8. Görünür feyøiñiñ èÀlemde dem-À-dem eåeri 

Feyø-yÀb itmededir mevhibetiñ òuşk u teri 

Sañadır rÀbıùa-i cümle óaúÀyıú güheri 

Sensin ol püşt ü penÀh-ı melek ü ins ü perì 

EnbiyÀnuñ güzeli sevgülüsi òÿb u òoşı 

9. Maôhar-ı luùfuñ olan mÿsir olur muèsir ise 

Görür èÀlemde cemÀl u şerefiñ mubãır ise 

                                                                                                                                          
5. Y nüshasında bu bent ikinci bent olarak yer almaktadır. 

6. Y nüshasında bu bent beşinci bent olarak yer almaktadır. 

8. Y nüshasında bu bent dokuzuncu bent olarak yer almaktadır. 

9. Y nüshasında bu bent üçüncü bent olarak yer almaktadır. 
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Gelir iúrÀra kemÀl-i keremiñ münkir ise 

Sen emìre úul olan her ne úadar müdbir ise 

Bende-i muúbil olur miål-i BilÀl-i Óabeşì 

10. ÚudsiyÀn oldu hezÀr èÀşú ile zìbÀ gülüñe 

Teşnedir cümle óaúÀyıú leb-i laèl ü mülüñe 

Oldu dil-beste äalÀóì ruòuna kÀkülüñe 

Ve’ê-êuóÀ verdiñe ve’l-leyl oúuram sünbülüñe 

Rÿşenì virdi budur küllü àadÀti ve èaşì  

2 

Taòmìs-i æÀnì li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Gelmedi gelmeyiser õÀtıñıñ èÀlemde eşi 

Õeyl-i luùfuñ ile sil dìde-i dilden àamaşı 

TÀ göre óüsn-i cemÀliñ gide gözden òafaşı 

Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

2. Vaãf-ı õÀtıñda çü èÀciz olur erbÀb-ı lesen 

Seni kim vaãf ide óaddiñce eyÀ vechi óasen 

Neseb-i ôÀhireñe ancaú irer óadd-i süòan 

Türk ü Kürdì èArab u Hindì bilür bunı ki sen  

                                                 
10.(ç) Ve’ê-êuóÀ: Duhâ Suresi 93-1. / (ç) Ve’l-leyl: Leyl Suresi 92-1. / (d) Küllü àadÀti ve èaşì: Gece 

gündüz. 

(2) 

B 106b, Y 169b, -H. 

Başlık: *B, Taòmìs-i æÀnì li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Y. 
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HÀşimìsin èArabìsin Medenìsin Úureşì 

3. Vaãf-ı õatıñdan alan mekteb-i óikmetde sebaú 

Muãóaf-ı óüsnüñü şeró itmege ol oldu aóaú 

Pür olup nièmet-i èaşúıñ ile bu heft ùabaú 

Dìg-i óikmetde bişürdi çü seni sevgü-yi Óaú 

Cebreéìl olsa n’ola maùbaòuñuñ hìme-keşi 

4. Áb u tÀbıñ eåeri oldu úudÿmuñda èayÀn 

äu úodu başına Àteşkedeniñ feyø-i nihÀn 

Cÿy-ı SÀve yere girdi yem-i óikmetle hemÀn 

Barmaàıñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

5. Ser-fürÿ eyleyen èÀlemde saña server olur 

Ser-i iúbÀli serÀy-ı felege hem-ser olur 

Saña ser-keşlik iden õillet ile aóúar olur 

Kesilüp èırúı Ebu Cehl gibi ebter olur 

Sen Ebu’l-ÚÀsım ile her kim iderse güreşi 

6. Saña rÀm olmayan İblìs’e degil mi úardaş 

Dìdesinden dökülür èÀúıbeti úan ile yaş 

Ser-fürÿ itmeyeniñ elbet doúunur başına ùaş 

LÀle beñzer ki gül-i rÿyuña indürmedi baş 

Muà-ı Hindì gibi yandı úararup içi ùaşı 

7. BÀd-ı ãarãar gibi vÀdì-i cefÀda eseniñ 

Gerdeninde görür elbette cezÀ-yı reseniñ 
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Rişte-i ùÀèati küfrÀn ile senden keseniñ 

Kesilüp başı ayaúda göriser her ki senüñ 

İzüñe yüz sürüben úoymaz ayaàıña başı 

8. Maúdem-i òayrıñıñ èÀlemde göründü eåeri 

Sürdü èÀlemden izÀle iderek şÿr-ı şeri 

Herkesiñ melceéi sensin sañadır baàlı seri 

Sensin ol püşt ü penÀh-ı melek ü ins ü perì 

EnbiyÀnuñ güzeli sevgülüsi òÿb u òoşı 

9. Luùfuña maôhar olan tÀéib olur müchir ise 

Der-i cÿduñda seniñ yüsre irer muèsir ise 

İntisÀb ile saèìd ola şeúÀda bir ise 

Sen emìre úul olan her ne úadar müdbir ise 

Bende-i muúbil olur miål-i BilÀl-i Óabeşì 

10. Bülbül ola ne èaceb rÿó-ı muúaddes gülüñe 

Çün rikÀb-dÀr u èinÀn-gìriñ olur düldülüñe 

Çekinir úalb-i äalÀóì mülüñe fülfülüñe 

Ve’ê-êuóÀ verdiñe ve’l-leyl oúuram sünbülüñe 

Rÿşenì virdi budur küllü àadÀti ve èaşì 

3 

Taòmìs-i æÀliå li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

                                                 
8.(a) òayrıñıñ: òayrıñ B.  

10.(ç) Ve’ê-êuóÀ: Duhâ Suresi 93-1. / (ç) Ve’l-leyl: Leyl Suresi 92-1. / (d) Küllü àadÀti ve èaşì: Gece 

gündüz. 

(3) 

B 107b, Y 170b, -H. 
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FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Her kim eylerse óabìbÀ seniñ ile ãavaşı 

Bÿ Cehil gibi anıñ úaùè olur èÀlemde başı 

Bÿ Leheb gibi yeri ola cehennem Àteşi 

Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

2. Vaãf-ı õÀtıñda çü elken olur erbÀb-ı lesen 

Seni kim vaãf ide ey òulúu óasen òulúu óasen 

Nisbet-i óilye-i pÀkiñe olur lìk süòan 

Türk ü Kürdì èArab u Hindì bilür bunı ki sen  

HÀşimìsin èArabìsin Medenìsin Úureşì 

3. Vaãf-ı õÀtıñ seniñ el-óaú bilir AllÀh ancaú 

èAúl u vehm ile seniñ vaãfıña kim ola aóaú 

ÕÀtıñı sevdi vü vaãf itdi ÒudÀ-yı Muùlaú 

Dìg-i óikmetde bişürdi çü seni sevgü-yi Óaú 

Cebreéìl olsa n’ola maùbaòuñuñ hìme-keşi 

4. MuècizÀtıñ yeter èÀlemde nüzÿl-ı ÚuréÀn 

Çün yedu’llÀh ile vaãf itdi yediñ ol MennÀn 

Sìne-çÀk eylese mÀhı n’ola engüşt-i beyÀn 

Barmaàuñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

                                                                                                                                          
Başlık: *B, Taòmìs-i æÀliå li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Y. 

2.(c) pÀkiñe: pÀkiñde Y. 

4.(b) Yed’ullÀh: Fetih Suresi 48-10. 
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5. Emriñe rÀm olan üftÀde ise server olur 

PÀyesi pest ise de maènìde bÀlÀter olur 

İnúıyÀd eylemeyen erõel olur aóúar olur  

Kesilüp èırúı Ebÿ Cehl gibi ebter olur 

Sen Ebu’l-ÚÀsım ile her kim iderse güreşi 

6. Serd olup her kim iderse seniñ ile ãavaş 

NÀr-ı úahr u àaøab-ı óaøret ile ola yavaş 

Áb-rÿyu dökülüp èÀleme sırrı ola fÀş 

LÀle beñzer ki gül-i rÿyuña indürmedi baş 

Muà-ı Hindì gibi yandı úararup içi ùaşı 

7. Şeb-i rióletde ãafÀsı görülür mü veseniñ 

KÀrı ber-bÀd ola yil gibi hevÀda eseniñ 

Seni taãdìú ile iúrÀrı dilinden keseniñ 

Kesilüp başı ayaúda göriser her ki senüñ 

İzüñe yüz sürüben úoymaz ayaàıña başı 

8. ÕÀtıñ Àyìne-i Óaúú olmaàa çün oldu óarì 

Menbaè-i feyø-i ÒudÀ õÀtıñ olur yaènì deri 

Menşeé-i cümle óaúÀyıú daòi cÀnlar pederi 

Sensin ol püşt ü penÀh-ı melek ü ins ü perì 

EnbiyÀnuñ güzeli sevgülüsi òÿb u òoşı 

9. Maôhar-ı luùfuñ olan òayr olur mübõir ise 

İrişir semt-i ãalÀóa ne úadar fÀcir ise 

Gelir inãÀfa şeúÀvetle cihÀnda bir ise 

Sen emìre úul olan her ne úadar müdbir ise 
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Bende-i muúbil olur miål-i BilÀl-i Óabeşì  

10. èAndelìb oldu çü ervÀh-ı ber-ÀyÀ gülüñe 

ÒˇÀhişi cümleniñ ancaú leb-i laèl ü mülüñe 

Bir naôar úıl bu äalÀóì-i àarìb bülbülüñe 

Ve’ê-êuóÀ verdiñe ve’l-leyl oúuram sünbülüñe 

Rÿşenì virdi budur küllü àadÀti ve èaşì 

4 

Taòmìs-i RÀbiè li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Dola şevúiñle óabìbÀ bu diliñ içi ùaşı 

Seni sevmek olur èÀlemde hemÀn cÀnıñ işi 

CÀnımıñ cÀnısın öz cÀnını sevmez mi kişi 

Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

2. Seni vaãf itmege óaddim degil ey vechi óasen 

Úıldı Óaú òulú-ı èaôìm ile çü naètiñ aósen 

Neseb-i ôÀhire vaãfında olur ise süòan 

Türk ü Kürdì èArab u Hindì bilür bunı ki sen  

HÀşimìsin èArabìsin Medenìsin Úureşì 

3. Vaãf-ı õÀtıñ degil imkÀnda bilir Óaúú ancaú 

                                                 
10.(ç) Ve’ê-êuóÀ: Duhâ Suresi 93-1. / (ç) Ve’l-leyl: Leyl Suresi 92-1. / (d) Küllü àadÀti ve èaşì: Gece 

gündüz. 

(4) 

B 108b, Y 171b, -H. 

Başlık: *B, Taòmìs-i RÀbiè li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Y. 

1.(b) èÀlemde: -Y. / (d) ola: olmaya Y. 
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Seni maóbÿb idicek õÀtına MevlÀ el-óaú 

Òademe oldu saña cümle melÀyik muùlaú 

Dìg-i óikmetde bişürdi çü seni sevgü-yi Óaú 

Cebreéìl olsa n’ola maùbaòuñuñ hìme-keşi 

4. Saña òüddÀm olıcaú arø u semÀ çÀr erkÀn 

MuècizÀtıñla pür olmaz mı zemìn ile zamÀn 

Sìne-çÀk oldu meh engüşt-i işÀretle hemÀn 

Barmaàıñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

5. ÒÀk-i pÀke ser-i teslìmi úoyan server olur 

İki èÀlemde ser-efrÀz olur aèlÀter olur 

Saña ser-keş olan İblìs ile ol hem-ser olur 

Kesilüp èırúı Ebÿ Cehl gibi ebter olur 

Sen Ebu’l-ÚÀsım ile her kim iderse güreşi 

6. Nÿr-ı vechiñ ne èaceb görmez ise çeşm-i òufÀş 

Ôulmet içre bürümüş dìdesini úan ile yaş 

NÀr-ı óirmÀnda olur Bÿ Leheb ile óÀldaş 

LÀle beñzer ki gül-i rÿyuña indürmedi baş 

Muà-ı Hindì gibi yandı úararup içi ùaşı 

7. Saña úul olmayana nefèi olur mu leseniñ 

Semt-i òiõlÀn u şeúÀvetde dem-À-dem eseniñ 

Óabl-i taãdìúi cehÀlet ile senden keseniñ 

Kesilüp başı ayaúda göriser her ki senüñ 

                                                 
7.(d) ayaàıña: ayaàıyla Y. 
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İzüñe yüz sürüben úoymaz ayaàıña başı 

8. BÀèiå-i òilúat-i kevn oldu çü õÀtıñ eåeri 

Görünür cümle óaúÀyıúda odur cilvegeri 

Cümlenìñ menşeéi vü úıble-i dil-dÀdeleri 

Sensin ol püşt ü penÀh-ı melek ü ins ü perì 

EnbiyÀnuñ güzeli sevgülüsi òÿb u òoşı 

9. İntisÀb-ı der-i luùfuñla kişi mübõir ise 

İrişir rÀh-ı hüdÀya ne úadar úÀãır ise 

Gelir inãÀf ile iúrÀra eger münkir ise 

Sen emìre úul olan her ne úadar müdbir ise 

Bende-i muúbil olur miål-i BilÀl-i Óabeşì 

10. EnbiyÀ bülbül olurlarsa revÀdır gülüñe 

Teşne-lebdir úamu ervÀó-ı muèallÀ mülüñe 

Bÿy-ı luùfuñla äalÀóì dolaşır kÀkülüñe 

Ve’ê-êuóÀ verdiñe ve’l-leyl oúuram sünbülüñe 

Rÿşenì virdi budur küllü àadÀti ve èaşì 

5 

Taòmìs-i ÒÀmis li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün  

1. Ey şehen-şÀh-ı rüsül iki cihÀnıñ güneşi 

                                                 
10.(ç) Ve’ê-êuóÀ: Duhâ Suresi 93-1. / (ç) Ve’l-leyl: Leyl Suresi 92-1. / (d) Küllü àadÀti ve èaşì: Gece 

gündüz. 

(5) 

B 109b, Y 172b, -H. 

Başlık: *B, Taòmìs-i ÒÀmis li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Y. 
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ÕÀtıñıñ õerresidir belki cihÀnıñ güneşi 

Farø olunsa nice_olur gün yüzüñüñ bu güvÀşı 

Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

2. Seni mihr ü mehe teşbìh degildir aósen 

Mihr ü meh senden alır nÿru eyÀ vechi óasen 

Vaãf-ı õÀtıñda seniñ ebkem olur ehl-i lesen 

Türk ü Kürdì èArab u Hindì bilür bunı ki sen  

HÀşimìsin èArabìsin Medenìsin Úureşì 

3. Óaú seniñçün yaradıp kevn ü mekÀnı muùlaú 

ÕÀt-ı pÀkiñ sebeb-i òilúat-i ekvÀn olıcaú 

Bende-i óalúa-be-gÿşuñ olur emlÀk el-óaú 

Dìg-i óikmetde bişürdi çü seni sevgü-yi Óaú 

Cebreéìl olsa n’ola maùbaòuñuñ hìme-keşi 

4. ÕÀtıñı raómet-i èÀm itdi çü ÒallÀú-ı cihÀn 

Baór-ı raómet n’ola ãadrıñdan iderse ceryÀn 

Kef-i cÿduñ idi mìzÀb-ı óayÀt-ı dil ü cÀn 

Barmaàıñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

5. TÀc-ı şÀhìye àubÀr-ı úademiñ cevher olur 

Úadem-i pÀkiñe ser-dÀde olan server olur 

İnúıyÀd itmeyen aókÀmıña kÿr u ker olur 

Kesilüp èırúı Ebÿ Cehl gibi ebter olur 

                                                 
2.(b) eyÀ: ile Y. 
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Sen Ebu’l-ÚÀsım ile her ki iderse güreşi 

6. Ser-keş olanlar Ebÿ Cehl’e olurlar úardaş 

Rÿz u şeb dökse gözünden yeridir úan ile yaş 

Áteş-i úahr ile İblìs’e olurlar óÀldaş 

LÀle beñzer ki gül-i rÿyuña indürmedi baş 

Muà-ı Hindì gibi yandı úararup içi ùaşı 

7. İltifÀt itmez ise bir kese vech-i óaseniñ 

Nice_olur óÀl-i perìşÀnı dil-i mürdesiniñ 

Rişte-i óubbu şeúÀvet ile senden keseniñ 

Kesilüp başı ayaúda göriser her ki senüñ 

İzüñe yüz sürüben úoymaz ayaàıña başı 

8. Eşikiñ ùaşına başın úoyanıñ úutlu seri 

Sürme-i dìde-i her şÀh u gedÀ òÀk-i deri 

Melceé-i cümle enÀm olmaàa olmaz mı harì 

Sensin ol püşt ü penÀh-ı melek ü ins ü perì 

EnbiyÀnuñ güzeli sevgülüsi òÿb u òoşı 

9. Kime çeşm-i kerem ü meróametiñ mubãır ise 

İrişir luùf u èaùÀya ne úadar muúãır ise 

Belki efèÀl-i kebÀyirde daòi mükåir ise 

Sen emìre úul olan her ne úadar müdbir ise 

Bende-i muúbil olur miål-i BilÀl-i Óabeşì 

10. èAndelìb oldu úamu ins ü melÀyik gülüñe 

                                                 
7.(d) ayaàıña: ayaàıyla Y. 
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Aàız açmış durur ervÀó ser-À-pÀ mülüñe 

Beõl-i şevú eyle äalÀóì-i gedÀ bülbülüñe 

Ve’ê-êuóÀ verdiñe ve’l-leyl oúuram sünbülüñe 

Rÿşenì virdi budur küllü àadÀti ve èaşì 

6 

Taòmìs-i SÀdis li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Senden ey şÀh-ı rüsül bì-emel olur mu kişi 

ÚudsiyÀn olmada òˇÀn-ı keremiñ òurde-keşi 

Çıúdı bÀzÀr-ı şehÀdetde cemÀliñ úumÀşı 

Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

2. Şemè-i õÀtıñla döner çünki bu fÀnÿs-ı köhen 

Mihr ü mÀha seni beñzetmek olur èaczimden 

FuãaóÀ õÀtıñı vaãf itmede oldu elken 

Türk ü Kürdì èArab u Hindì bilür bunı ki sen  

HÀşimìsin èArabìsin Medenìsin Úureşì 

3. Vaãf-ı õÀtıñda olur çün büleàÀ müstaàraú 

Óaêê-i õÀtıña sezÀ vaãfıña kim ola aóaú 

Òiõmetiñ itmede óaddince melÀyik el-óaú 

Dìg-i óikmetde bişürdi çü seni sevgü-yi Óaú 

                                                 
10.(ç) Ve’ê-êuóÀ: Duhâ Suresi 93-1. / (ç) Ve’l-leyl: Leyl Suresi 92-1. / (d) Küllü àadÀti ve èaşì: Gece 

gündüz. 

(6) 

B 110b, Y 173b, -H. 

Başlık: *B, Taòmìs-i SÀdis li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Y. 
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Cebreéìl olsa n’ola maùbaòuñuñ hìme-keşi 

4. Áb-rÿyuñdan alır feyøi dem-À-dem èummÀn 

Baór-ı raómet çü zabÀnıñdan idipdir ceryÀn 

Menbaè-i Àb-ı óayÀt oldu kefiñ teşne-i cÀn 

Barmaàıñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

5. Eşikiñde úul olan èizzet ile eşher olur 

Yoluña baş úomayan õillet ile aóúar olur 

Ser-fürÿ eylemeyen nekbet olur bedter olur 

Kesilüp èırúı Ebÿ Cehl gibi ebter olur 

Sen Ebu’l-ÚÀsım ile her kim iderse güreşi 

6. RÀh-ı Óaúda kim iderse seniñ ile ãavaş 

Doúunur iki cihÀn içre anıñ başına ùaş 

Sırın örterse daòi sırrı ola èÀleme fÀş 

LÀle beñzer ki gül-i rÿyuña indürmedi baş 

Muà-ı Hindì gibi yandı úararup içi ùaşı 

7. Dem-i rióletde ziyÀnı görülür pes veseniñ 

Yel gibi rÀh-ı êalÀletde dem-À-dem eseniñ 

Óabl-ı ìmÀn ile ser-rişte-i óubbu keseniñ 

Kesilüp başı ayaúda göriser her ki senüñ 

İzüñe yüz sürüben úoymaz ayaàıña başı 

                                                 
6.(c) sırrın: şerrini Y. 

7.(a) dem-i: reh-i Y. / (c) keseniñ: seniñ Y. 
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8. ÕÀtıñ Àyìne-i Óaúdır ider andan eåeri 

PìşgÀhıñda óaúÀyıú idiser cilvegerì 

ÕÀtıñçün yaradıp Óaú felek ü baór u beri 

Sensin ol püşt ü penÀh-ı melek ü ins ü perì 

EnbiyÀnuñ güzeli sevgülüsi òÿb u òoşı 

9. Her kimiñ zaómeti dest-i keremiñ cÀbir ise 

İre Óaúú’a bu mecÀzìden eger èÀbir ise 

Hicri vaãla döner elbette eger ãÀbir ise 

Sen emìre úul olan her ne úadar müdbir ise 

Bende-i muúbil olur miål-i BilÀl-i Óabeşì 

10. èAúl-ı kül şevú ile bülbül mü degildir gülüñe 

Leb-i òˇÀhişgeri yÀ teşne degil mi mülüñe 

Neşve baòş eyle äalÀóì-i şecì bülbülüñe 

Ve’ê-êuóÀ verdiñe ve’l-leyl oúuram sünbülüñe 

Rÿşenì virdi budur küllü àadÀti ve èaşì 

7 

Taòmìs-i SÀbiè li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün  

1. Senden ey kÀn-ı kerem behrever olmaz mı kişi 

ÒˇÀn-ı yaàmada bulundu ümemiñ keş-me-keşi 

Òırmen-i óüsnüñüñ ervÀh u melek dÀne-keşi  

                                                 
10.(ç) Ve’ê-êuóÀ: Duhâ Suresi 93-1. / (ç) Ve’l-leyl: Leyl Suresi 92-1. / (d) Küllü àadÀti ve èaşì: Gece 

gündüz. 

(7) 

B 111b, Y 174b, -H. 

Başlık: *B, Taòmìs-i SÀbiè li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Y. 

1.(a) ey: -Y. 
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Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

2. Şems-i õÀtıñla döner şevúiñe bu çarò-ı köhen 

İútibÀs-ı nÿr ider mihr ü meh encüm senden  

Semt-i nisbetde bu naômı oúurum vaãfıña ben 

Türk ü Kürdì èArab u Hindì bilür bunı ki sen  

HÀşimìsin èArabìsin Medenìsin Úureşì 

3. ÕÀt-ı pÀkiñ olıcaú cümleden aèlÀ esbaú 

Cümleniñ mebdeéi vü menşeéi sensin muùlaú 

ÇÀkerÀn silkine olmaz mı melÀyik mülóaú 

Dìg-i óikmetde bişürdi çü seni sevgü-yi Óaú 

Cebreéìl olsa n’ola maùbaòuñuñ hìme-keşi 

4. Áb u òÀk u Àteş u bÀda yürütdüñ fermÀn 

Baór-ı SÀve ile Àteşgede pes oldu nihÀn 

Ábı nÀra Àteşi Àba bedel oldu hemÀn 

Barmaàuñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

5. Saña taèôìm u tevÀøuè iden aèlÀter olur 

Yüz süren óÀl-i temennÀya bülend-aòter olur 

Senden ièrÀø iden elbet òar olur ester olur 

Kesilüp èırúı Ebÿ Cehl gibi ebter olur 

Sen Ebu’l-ÚÀsım ile her kim iderse güreşi 

6. İziñe yüz süren èÀlemde olur cümleye baş 
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Ser-fürÿ [itmeye] elbet doúunur başına ùaş 

Ser-keşi Àteş-i dÿzeò ider elbette yavaş 

LÀle beñzer ki gül-i rÿyuña indürmedi baş 

Muà-ı Hindì gibi yandı úararup içi ùaşı 

7. RÀh-ı èiãyÀnda úabÀóat ile her dem eseniñ 

Saña icrÀ-yı èadÀvet ile bir dem küseniñ 

Rişte-i èahdini àaflet ile senden keseniñ 

Kesilüp başı ayaúda göriser her ki senüñ 

İzüñe yüz sürüben úoymaz ayaàıña başı 

8. Her kimiñ ki úadem-i pÀkiñ ola tÀc-ı seri 

èArşdan berter olur rütbe-i vÀlÀ-güheri 

Der-i luùfuñda olur herkesiñ elbette yeri 

Sensin ol püşt ü penÀh-ı melek ü ins ü perì 

EnbiyÀnuñ güzeli sevgülüsi òÿb u òoşı 

9. Seniñ evãÀfıñı raàbetle kişi muòbir ise 

İrişir bezm-i ãafÀya ne úadar muàbir ise 

RÀh-ı èiãyÀnda şeúÀvetle ser-Àmed bir ise 

Sen emìre úul olan her ne úadar müdbir ise 

Bende-i muúbil olur miål-i BilÀl-i Óabeşì 

10. EnbiyÀ teşne degil mi mülüñe fülfülüñe  

Cümle aúùÀb-ı cihÀn bülbül olupdur gülüñe 

İltifÀt it bu äalÀóì òoş-edÀ bülbülüñe 

Ve’ê-êuóÀ verdiñe ve’l-leyl oúuram sünbülüñe 

                                                 
6.(b) itmeye: itmeyen B, Y. Mana zaruretiyle düzeltildi. 
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Rÿşenì virdi budur küllü àadÀti ve èaşì 

8 

Taòmìs-i æÀmin li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün  

1. Her kimiñ mÀye-i èaşúıñla ola perverişi 

Õirve-i èarşa irişmez mi saèÀdetle başı 

Seniñ èaşúıñla irer devlet-i bÀúìye kişi 

Çün doàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mÀhveşi 

2. CÀnımıñ cÀnıdır èaşúıñ seniñ ey vechi óasen   

İmtizÀc eyledi bir yerde hemÀn cÀn ile ten 

Óüsn-i taèbìr ile úÀdir degilim vaãfıña ben 

Türk ü Kürdì èArab u Hindì bilür bunı ki sen  

HÀşimìsin èArabìsin Medenìsin Úureşì 

3. Óüsnüñe şeró-i mufaããal olur èÀlem el-óaú  

Fehm ider óikmet ile ehl-i óaúìúat ancaú 

Saña eflÀk-ı melek oldu musaòòar muùlaú 

Dìg-i óikmetde bişürdi çü seni sevgü-yi Óaú 

Cebreéìl olsa n’ola maùbaòuñuñ hìme-keşi 

4. ÇÀr aødÀd musaòòar olıcaú oldu olan  

                                                                                                                                          
10.(ç) Ve’ê-êuóÀ: Duhâ Suresi 93-1. / (ç) Ve’l-leyl: Leyl Suresi 92-1. / (d) Küllü àadÀti ve èaşì: Gece 

gündüz. 

(8) 

B 112b, Y 175b, -H. 

Başlık: *B, Taòmìs-i æÀmin li-äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Y. 
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ÙÀú-ı kisrÀ ile Àteşgedeniñ óÀli yaman 

Nehr-i SÀve yere batdı aña nisbetle hemÀn 

Barmaàuñdan aúıdup Àb-ı revÀn-baòş-ı revÀn 

Nice yüz biñ kişiden refè idisersin èaùaşı 

5. Saña dil-dÀde olan kihter ise mihter olur 

ŞÀnı günden güne aèlÀter olur bihter olur 

İètirÀø eyleyen ol [bed bed] olur bedter olur 

Kesilüp èırúı Ebÿ Cehl gibi ebter olur 

Sen Ebu’l-ÚÀsım ile her kim iderse güreşi 

6. èÁúil olan kişi İblìs’e olur mu úardaş 

Dem-i Àòirde gözünden döküle úan ile yaş 

Saña baş egmeyeniñ yüzü úara sìnesi ùaş 

LÀle beñzer ki gül-i rÿyuña indürmedi baş 

Muà-ı Hindì gibi yandı úararup içi ùaşı 

7. Şeb-i àafletde ãafÀda yatan ehl-i veseniñ 

Ser-fürÿ eylemeyip saña cihÀnda küseniñ 

ÓÀãılı àılôet ile senden ümìdin keseniñ 

Kesilüp başı ayaúda göriser her ki senüñ 

İzüñe yüz sürüben úoymaz ayaàıña başı 

8. Berú-i òÀùıf gibi eflÀka irişdiñ seóerì 

Ùayy idip nüh felegi virdiñ o sırdan òaberi 

Óaøretiñden yürüdü cümle óaúÀyıú eåeri 

                                                 
5.(c) bed bed: bedìd B, Y. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 

7.(d) ayaàıña: ayaàıyla Y. 
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Sensin ol püşt ü penÀh-ı melek ü ins ü perì 

EnbiyÀnuñ güzeli sevgülüsi òÿb u òoşı 

9. Kişi maúãÿda irer maúãÿdu lÀ-büd bir ise 

Dilde ièrÀø-ı cihÀn bÿd ile nÀ-bud bir ise 

Semt-i taúãìr u òaùÀyÀda o yÀòud bir ise 

Sen emìre úul olan her ne úadar müdbir ise 

Bende-i muúbil olur miål-i BilÀl-i Óabeşì 

10. BülbülÀn-ı èAden Àşüfte degil mi gülüñe 

Bestedir ehl-i òıred silsile-i kÀkülüñe 

Bu äalÀóì’yi èinÀyet ile úandır mülüñe 

Ve’ê-êuóÀ verdiñe ve’l-leyl oúuram sünbülüñe 

Rÿşenì virdi budur küllü àadÀti ve èaşì 

9 

áazel-i RÀàıb Paşa Taòmìs-i äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. LisÀn-ı óÀl ile eşyÀ èaceb mÀhiyyetin söyler 

TaúÀøÀ ile istièdÀdınıñ òÀãiyyetin söyler 

Kimi èaşúıñ ãafÀsın kimi zühdüñ miónetin söyler 

ÓarÀbatı görenler her biri bir óÀletin söyler 

LetÀfet naúl ider rindÀn u zÀhid åıúletin söyler 

                                                 
10.(ç) Ve’ê-êuóÀ: Duhâ Suresi 93-1. / (ç) Ve’l-leyl: Leyl Suresi 92-1. / (d) Küllü àadÀti ve èaşì: Gece 

gündüz. 

(9) 

B 113b, Y 137b, -H. 

Başlık: *B, áazel-i RÀàıb Paşa Taòmìs-i Óaøret-i äalahu’d-dìnY. 



246 

 

2. èAceb óÀlÀt-ı gÿn-À-gÿn olur bir neşve-i mülden 

Kimi mest-i cemÀl olmuş kimi ÀvÀre kÀkülden 

Kimi de ders-i èaşúı aòõ ider mìnÀ vü bülbülden 

Ser-ÀàÀz eyledikçe baóåe bülbül revnaú-ı gülden 

Bezimde úulúul-ı mìnÀ mülüñ keyfiyyetin söyler 

3. Mey-i vaódet ile mest olmaàa nÀ-pÀk úÀbil mi 

Dili levå-i sivÀdan olmayanlar pÀk úÀbil mi  

MerÀyada cemÀl-i vaódeti işrÀk úÀbil mi 

Tecellì neşéesin ehl-i şikem idrÀk úÀbil mi 

Behişt añdıúça zÀhid ekl ü şürbüñ leõõetin söyler 

4. Zemìn-i òÀùırıñ ceff-i ÒudÀ olmaú gerek zerèi 

Úuyÿd-ı èaúlı úo dìvÀnegì-i èaşú ola merèì 

Girip vÀdì-i ıùlÀúa irişdir aãlına ferèi 

Ne øabù-ı óÀkim-i èaúlı ne óükm-i øÀbiù-i şerèi 

Cünÿn iúlìmini geşt eyleyenler rÀóatın söyler 

5. DilÀ faøl u hünerden geç seni bed-nÀm ider úubóuñ 

Sükÿt ile fuøÿlün terk iden güm-nÀm ider úubóun 

Kişi èarø-ı hüner eylerken ekåer nÀm ider úubóun 

MiyÀn-ı güftügÿda bed-meniş ìhÀm ider úubóun 

ŞecÀèat èarø iderken merd-i úıbùì sirúatin söyler 

6. DevÀ-cÿ olsa ger merd-i èalìl-i pister-i keåret 

Ùabìbi baòş ider ùabèa muvÀfıú şerbet-i vaódet 

                                                 
2.(ç) baóåe: baóå-i Y. 

5.(a) Kafiye zaruretiyle nun harfiyle bitmesi gerekirken, mısra mana sebebiyle yukarıdaki gibi 

yazılmıştır. 
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Óaúìúatçe dinilmez gerçi birden kişiye èillet 

MuvÀfıúdır yine elbet mizÀca şìve-i óikmet 

Ùabìbiñ olsa da kiõbi marìøiñ ãıóóatin söyler 

7. Derÿna çehre-i vaódet tecellì pertevin ãaldı 

Yaúıp hestì-i mevóÿm keåretin benden beni aldı 

äalÀóì óÀl-i derd-i èaşú degildir úìl ile úÀl di 

PerìşÀn òÀùırımda nükte-i ser-besteveş úaldı 

Ne kimse óikmetin añlar ne RÀàıb èilletin söyler 

10 

áazel-i RÀàıb Paşa Taòmìs-i äalahu’d-dìn el-èUşşÀúì Úuddise Sırruhu’l-HÀdì* 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. äÿret-i fÀnìye dil-beste vü maàbÿn degiliz  

Vech-i bÀúì dileriz ùÀlib-i mÀ-dÿn degiliz 

RÀàıb-ı kevkebe-i devlet-i ÚÀrÿn degiliz 

Biz cihÀnıñ óiyel ü naúşına meftÿn degiliz 

Biliriz mekr-i zeni óÀãılı mecnÿn degiliz 

2. Emr-i Óaúdan biliriz kÀrı degildir úuldan 

Dönmeziz tìr-i cefÀ irse de ãaà u ãoldan 

Cünne-i ãabr u åebÀtı úomazız hìç úoldan 

Çıúmazız èaksine devr ile sipihriñ yoldan 

RÀstdır meslegimiz peyrev-i gerdÿn degiliz 

                                                                                                                                          
6.(b) ùabèa: ùabè B.  

(10) 

B 114a, Y 141b, -H. 

Başlık: *B, áazel-i RÀàıb Paşa Taòmìs-i Óaøret-i äalahu’d-dìn-i èUşşÀúì Y. 
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3. İtmeziz kimseyi iósÀn-ı ÒudÀya teşrìk 

İderiz silsile-i èadli o yüzden taórìk 

Dehre baş egmeziz esbÀba olursa temsìk 

Ser-be-òÀk úadem-i èadl-i keremkÀrız lìk 

Çirk-i iósÀn-ı leéìmÀn ile memnÿn degiliz 

4. Nìk u bed bÀúì degil kimseye èìş-i èÀlem 

Şehd-i şÀdì olur Àmiòte-i semm-i mÀtem 

Luùf u úahrı olalı semt-i rıøÀda hem-dem 

Görünür bÿd u nebÿdu bize dehriñ tevéem 

Sözüne òürrem ü òüsrÀnına maózÿn degiliz 

5. MÀyemiz tesviye-i èaşú u óikemle òoş-dem 

Úalbimiz Àyìne-i ùalèat-ı sırr-ı mübhem 

Olamaz her kişi esrÀra äalÀóì maórem 

Neşéemizden ne èaceb bì-òaber olsa èÀlem 

RÀàıbÀ biz eliñ añladıàı maècÿn degiliz 

4.6. MURABBA 

1 

FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Úaãdıñ ol maôhar-ı dil-cÿ olsun 

áayra dil virme emel bu olsun 

Dü cihÀn devletine meyl itme 

                                                 
4.(c) luùf u úahrı: úahr u luùfu Y. 

(1) 

 B 83a, Y 154b, -H. 
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Õikr ü fikriñ heme yÀ Hÿ olsun 

2. äavn-ı MevlÀ saña mehreb olsun  

Feyø-i Óaú mevrid u meşreb olsun  

äÿret u maènìye pek baàlanma 

Õikr ü fikriñ heme yÀ Rabb olsun  

3. Bezmi aèlÀ saña elyaú olsun 

Emr-i MevlÀ aña esbaú olsun 

ÔÀhir ü bÀùına pek dil virme 

Õikr ü fikriñ heme yÀ Óaúú olsun 

4. Maùlab-ı her dü serÀ ùayy olsun 

Õevú u şerìk giderek iyi_olsun 

Eyle taóãìl-i óayÀt-ı ebedì 

Õikr ü fikriñ heme yÀ Óayy olsun 

5. Áteş-i faúr dile Àb olsun  

Feyø-i Óaúú ile feraó-yÀb olsun 

Kimseye óÀlini açma üzkes 

Õikr ü fikriñ heme VehhÀb olsun 

6. Meslegiñ meşreb-i èUşşÀú olsun 

Sevú iden rızúıñı ÒallÀú olsun 

Rızú maúsÿmuña dil-teng olma 

Õikr ü fikriñ heme RezzÀú olsun 

                                                 
4.(b) iyi: ay Y. 
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7. Ey äalÀóì diliñ ıãlÀó olsun 

MÀéil-i rütbe-i iflÀó olsun 

BÀb-ı iósÀnı güşÀde bil sen 

Õikr ü fikriñ heme FettÀó olsun 

2 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün 

1. Meslegim úurbet ile rÀh-ı fenÀ eyle İlÀhì 

Menzilim cÿd-ı vücÿduñla beúÀ eyle İlÀhì 

äÿret u sìrete taómìl-i cefÀ eyleme yÀ Rab 

Meskenim vuãlat ile ãadr-ı ãafÀ eyle İlÀhì 

2. TÀb-ı èaşúıñla dil ü cÀnı kebÀb eyle İlÀhì 

Eşkimi encümen-i õevúe şarÀb eyle İlÀhì 

Kenz-i óubbuñ ola dil àayrıya bÀb eyleme yÀ Rab 

Varlıàım yoúluàa tebdìl ü òarÀb eyle İlÀhì 

3 

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün 

1. YÀ Rab be-úadr-i şems-i hüdÀ bÀb-ı müncelì 

YÀ Rab be-bedr-i mÀh-ı velÀyÀt-ı her velì  

Fi’l-kürbi cidd li èabdike úad bÀéu mÀkiyen 

                                                 
(2) 

B 95a, -Y, -H. 

(3) 

B 95b, -Y, -H. 

1.Tercüme: Allahım, parlak kapının ve hidayet güneşinin kadri için, her velinin velilik ayının dolunayı 

için, Hz. Peygamber’in şefaati ve Hz.Ali’yi örnek alış sıkıntılı zamanında gayretli kulun için rehber 

oldu. 
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Bi’ş-şÀfièi’-n-nebiyyi ve bi’l-muútefì èAlì  

2. YÀ Rab be-bedr-i mÀh-ı hüdÀ pür-øiyÀ èAlì 

YÀ Rab be-sırr-ı kÀn-ı vefÀ pür-ãafÀ èAlì 

Fi’l-àammi òuõ bi-yedì ve úad õelleti’l-úadem 

Bi’l-Muãùafa’n-nebì ve bi’l-Murùaøa’l-velì 

4 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Çoú zamÀndır beyhude terk-i diyÀr itdiñ göñül 

YÀr-ı àÀrın terk idip aàyÀrı yÀr itdiñ göñül 

Bir àarìbsin kimse bilmez óÀliñi ibnü’ã-ãadìú 

Gice gündüz işiñi Àh ile zÀr itdiñ göñül 

2. Ehline vir mÀ-sivÀyı õimmet ibrÀ eyle gel 

Geç bu daèvÀdan úamu varıñdan ibÀ eyle gel  

Naúd-i èömrün vara vir Óaúú ile bÀzÀr eyle gel 

Durmayıp iúrÀrına óadden güõÀr itdiñ göñül 

3. ZÀr-ı rÀzın açma òalúa çün èabeådir keşf-i rÀz 

áayrıdan úaùè-ı ümìd it Óaúú’a úıl nÀz u niyÀz 

Ata ana úavm u úardaş saña kimse acımaz 

Boz bÀzÀr-ı àafleti yañlış bÀzÀr itdiñ göñül 

5 

                                                 
2.Tercüme: Allahım Hz. Peygamber ve hidayet ayının dolunayı, vefa ocağının sırrı, nurlu ve safalı Ali 

hakkı için sıkıntı esnasında elimi tut zira ayağım kaydı. 

(4) 

-B, -Y, H 110a. 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Cerbeze nÀ-òoşdur ammÀ òoş gelir ebóÀå óÀå 

Neşr-i úavl-i ùayyib olur òoş degil aòbÀå bÀå 

Mezraè-ı èÀlemde zerè-i òayr idip èahde vefÀ 

Öyle k’olmaz fi’l-meåel bir óÀãıl-ı nekkÀå kÀå 

2. Mekr-i dünyÀ bir degil olmaúdadır bir úaç úaç 

Bir külÀha iktifÀ iden degil muótÀc-ı tÀc 

Kendi nefsiñden de el çek Óaú’da maóv eyle tamÀm 

MÀ-sivÀ sünbüllerin verd-i óabìbe ãaç ãaç 

3. Rÿóu ervÀói’l-verÀ min-rÀóati’l-eşbÀó bÀó 

Ekmeles’s-seyyÀru bi’l-iúdÀmi fìhi’r-rÀó rÀó 

Lem tünebbih min-neõìre’ş-şeybi ev øaèfi’l-úuvÀ 

Lem yelic fì-semèike kem merreten naããÀó ãÀó 

4. Óaúú ile rÿşen-dil ol tÀ olmaya ùaòùÀò ùÀò  

Meskenetle èarø-ı naòvet itme ey rennÀò nÀò 

Nice bir tevbìò ile taòdìş-i òÀùır idesin 

Geç àaøabdan óilmi pìşe eyle ey vebbÀò bÀò 

5. áonce-i òÀùır güşÀd olsa ider ber-bÀd bÀd 

Úahr-ı dehr içre olur mu bir dil-i nÀ-şÀd şÀd 

äÿrete dil-beste olma al bu maènÀdan òaber 

                                                                                                                                          
(5) 

B 122b, -Y, H 111a. B nüshasında her bir bent kafiye harfine göre başlıklar altında toplanmıştır: 

Óarfü’l-Elif, Óarfü’l-Cìm vb. 

2.(c) de: -H. 

Tercüme: Öte alem ruhlarının canlılığı dünyadaki görüntülerinin rahatlığındandır. Gidenler o gidişe 

ayak basarak olgunlaştı.Kuvvetinin zaafa uğraması ya da yaşlılık habercisiyle uyanmadın, nasihat 

verenlerin nasihati kulağına çok defa girmedi. 
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Maènìye vire mi bir ãÿret ile BihzÀd zÀd 

6. Óükm-i Óaúúı nefse raàbetle úılıp infÀõ fÀõ 

Miål ü heyéetden münezzehdir gerek enbÀõ bÀõ 

Ehl ü evlÀda düşünme düşme çÀh-ı şehvete 

Esb-i rÀh-ı èiffete aórÀ gelir efóÀõ óÀõ 

7. Esb-i nefsi sevú idip pÀ-bend-i şerèe çaú çaú 

Başına muókem zimÀm-ı iótiyÀrı ùaú ùaú 

Nefse rÀøì olma elbet çek riyÀøet bendine 

Pÿte-i èaşú içre nÀr-ı óikmet ile yaú yaú 

8. Oldu dÀmÀn u girìbÀnıñ hevÀdan çÀk çÀk 

Feyø-i Óaúla levå-i keåretden dili úıl pÀk pÀk 

Úaãr-ı bÀlÀya heves úılma tevÀøuè ehli ol 

Meskeniñ Àòir olısardır seniñ çün òÀk òÀk 

9. Nìl-i èaşúa bì-maèÀş ol şevú ile bir ãal ãal 

äoyunup èummÀn-ı èaşúa dem çekip abdÀl dal 

Semt-i keåretden çekil seyr eyle baór-ı vaódete 

Himmet eyle dürre-i tevóìd-i õÀtı al al 

10. Vüsèüñ el virdikçe eyle herkese inèÀm-ı èÀm 

Ser-keşi elbet ider ikrÀm ile ibrÀm rÀm 

Mest-i ãahbÀ-yı àurÿr olma ãafÀdan èibret al 

Derd-i ser olur òumÀr-ı neşve-i encÀm-ı cÀm 

                                                                                                                                          
5.(ç) vire mi: virir mi H. 
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11. KÀf ile nÿndan göründü cevher-i imkÀn kÀn 

Heyéet-i nÀsÿtÀ irdi geldi her aèyÀn yÀn 

Berzaòun lÀ-yebàıyÀnıñ sırrına èibretle baú 

İtdi berzaòdan ôuhÿr ol dürr ile mercÀn cÀn 

12. Münkir ü mülhidleri àayretle başdan ãav ãav 

İètibÀr itme iderlerse saña ger èÀv èÀv 

TürrehÀt-ı nÀ-sezÀya gel úulaú ùutma ne àam 

Gürbe-i küfrÀn-ı nièmet ger iderse mÀv mÀv 

13. Baúma cÀha düşme çÀha k’ola kÀrın Àh Àh 

Merd-i rÀh ol úaùè olur bÀ-reh-ber ü hem-rÀh rÀh 

Reh-zeni çoúdur ùarìúiñ reh-ber-i kÀmil gözet 

Úıl óaõer tÀ olmaya kÀrıñ seniñ eyvÀh vÀh 

14. Burc-ı şems-i vaódet içre maóv olur her ay ay 

Rÿz-ı maóşer elli biñ yıldır anı òoş ãay ãay 

ZÀd-ı rÀhıñ úıl mükemmel gel äalÀóì gözüñ aç 

Diúúat eyle olmaya tÀ menziliñ meévÀ-yı vÀy 

4.7. MÜSTEZATLAR 

1 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün/MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. EyÀ şÀh-ı rüsül iksìr-i òÀk-i dergehiñ óaúúÀ/Olur ehl-i dile kìmyÀ 

                                                 
11.(c) Berzaòun lÀ-yebàıyÀn: Rahmân Suresi 55-20. 

14.(c) gel: -H. 

(1) 

B 2b, Y 113b, H 106a. 
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Odur maènÀda óikmet üzre küól-i çeşm-i nÀ-bìnÀ/K’ider çeşm-i dili bìnÀ 

2. Deriñden àayrıya varmaú olupdur müntic-i òüsrÀn/EyÀ kÀn-ı kerem el-Àn 

Der-i devlet-meéÀbıñ mübtelÀya mesned-i istÀ/Olur maènÀda ser-tÀ-pÀ 

3. Şeh-i şÀhÀn-ı èÀlem òiõmetiñle iftiòÀr eyler/CihÀnda özge kÀr eyler 

Ser-i iclÀle laèliñ tÀc ider raàbet ile dÀnÀ/Aña èizzet virir MevlÀ 

4. Dü èÀlem devletin cemè ider elbet bende-i òÀãıñ/FerìdÀn ehl-i iòlÀãıñ 

NigÀh-ı iòtiãÀãıñla ferìdinden olur aèlÀ/Anı úul idemez dünyÀ 

5. Saña raàbet iden òÀliã dü kevne iètibÀr itmez/SivÀyı iòtiyÀr itmez 

FenÀ ile maúÀm olur aña ol menzil-i bÀlÀ/Nedir dünyÀ nedir èuúbÀ 

6. Dü èÀlem ol tecellì-i cemÀle bir bedel olmaz/ÓaúÀyıúda cedel olmaz 

SivÀ rengi fenÀya irişir bÀúì úalır MevlÀ/Úalır mı anda hìç àavàÀ 

7. äalÀóì mÀ-sivÀdan göz yumup dil-dÀra bakdıñsa /Aña ãu gibi aúdıñsa 

Olursun baór-ı vaódetde ãadefden dürre-i yek-tÀ/Ki hìç olmaz aña hem-tÀ 

2 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün /FÀèilÀtün FÀèilün 

1. Ey göñül var sen şefÀèat-kÀna her dem úıl şitÀb/TÀ ki ola fetó-i bÀb 

                                                 
2.(b) mübtelÀya mesned-i: mültecÀ-yı pÀkine  Y. 

4.(b) dünyÀ: zìbÀ H. 

6.(a) cedel: bedel H. 

(2) 

B 4a, Y 115a, H 106a. 

1.(a) şefÀèat-kÀna: şefÀèatgÀha Y. 
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èİzzetiyle dü cihÀn içre olasıñ kÀm-yÀb/Ger idesiñ intisÀb 

2. Úulluàuñdan nÀşìdir maènÀda emr-i salùanat/Hem ãudÿr-ı mekremet 

Pertev-i mihr-i münìrinde göründü bu serÀb/Baór-ı luùfundan óabÀb 

3. Gel serÀb ile óabÀba eyle èibretle nigÀh/TÀ bulasıñ vaãla rÀh 

Feyø-baòş-ı hestì-i èÀlemdir ol èÀlì-cenÀb/Olmaz aña irtiyÀb 

4. Şems-i õÀtından èuúÿl elbet anıñ úÀãır olur/èAksine nÀôır olur 

èArş u kürsì mihr ü meh şeróinde nice faãl u bÀb/NÀr u bÀd u òÀk ü Àb 

5. Yaènì ÀåÀr-ı óaúÀyıú mücmelin tafãìl ider/Midóatin bir yıl ider 

NÀme-i hestì yazılsa óaşre dek olmaz óisÀb/Deftere ãıàmaz kitÀb 

6. Ol gül-i óüsn-i ezelden şemmesin iôhÀr ider/Vaãfını tekrÀr ider 

áÀyete irmez biri vaãfında eyler iktisÀb/Maènì-i faãl-ı kitÀb 

7. ÒÀne-i dilde äalÀóì yÀri daèvet itmege/Yaènì óalvet itmege 

Rez òulÿãu ile cÀnda sırr-ı òÀã-ı çÀr kitÀb/Sì-dü revzen heşt bÀb 

3 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün /FÀèilÀtün FÀèilün 

1. Ey ôuhÿruñ ÀfitÀb-ı pertev-i envÀr-ı õÀt/MÀye-i feyø-i óayÀt 

Vech-i pÀkiñden göründü êavé-ı esmÀ vü ãıfÀt/Nÿr ile doldu cihÀt 

                                                 
4.(a): Şems-i õÀtından elbet anıñ èaúl úÀãır olur Y, Şems-i õÀtından anıñ elbette úÀãır olur H. 

7.(b) –B, - H. / (b) sırr: serÀy Y. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 

(3) 

B 4b, Y 116a, H 106b. 
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2. Şems-i õÀtıñ olmasa ôulmetde úalırdı sivÀ/Nìstìde bì-nevÀ 

Rütbe-i ekvÀna irmez idi sensiz kÀéinÀt/èÁliyÀt u sÀfilÀt 

3. BÀiå-i imkÀn-ı èÀlemdir vücuduñ bì-merÀ/Hestì-i her dü serÀ 

Raómeten li’l-èÀlemìnsin cümleye sensin necÀt/Fi’l-óayÀti ve’l-memÀt 

4. Ey şefÀèat kÀnı maóbÿb-ı ÒudÀ-yı lem-yezel/YÀr-ı Óaú èazze ve cel 

Senden istimdÀd ider vaóşetlerinde her èuãÀt/Müéminìn ü müéminÀt 

5. Sen şefÀèat itmez iseñ mücrim-i şermendeye/YÀènì èÀãì bendeye 

Ol ãırÀù-ı müstaúìm üzre nice bulur åebÀt/Aña olur mu necÀt 

6. ÒÀşe li’llah kim şefÀèat-òvÀhı maórÿm idesin/Úan iderken dìdesin 

Çün raéÿf u hem raóìm oldu saña èÀlì-simÀt/NÀ-ümìd olmaz èuãÀt 

7. Keåret-i emvÀc ile keştì şikeste dil óazìn/Düşdü gird-Àba úarìn 

Úıl äalÀóì bendeñe luùfuñ ile bir iltifÀt/Ey ferìd-i baór-ı õÀt 

4.8. MESNEVİLER 

1 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

ESÁMÌ-İ ÒULEFÁ* 

1. Ey bu dünyÀ mÀlına maàrÿr olan  

                                                 
3.(b) Raómeten li’l-èÀlemìn: Enbiyâ Suresi 21-107. 

6.(b) saña: ol Y. 

(1) 

B 99a, Y 167a, -H. 

Başlık: *B. 

1.(a) mÀlına: óÀline Y. 
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Devlet ü iúbÀline mesrÿr olan 

2. Gel selefden èibret al ey nükte-dÀn 

N’eyledi gör anlara devr-i zamÀn 

3. Taòt-ı èÀlì üzre eylerken úarÀr 

ÒÀke ãaldı anları bu rÿzgÀr 

4. Nìk u bed her neyse aèmÀli tamÀm 

Olur anıñla mücÀzÀt-ı enÀm 

5. EnbiyÀ vü evliyÀ vü tÀc-dÀr 

Herkesiñ aèmÀli [kendine] medÀr 

6. Kimseye bÀúì degildir bu cihÀn 

Olısar herkes bu òÀk içre nihÀn 

7. Faòr-ı èÀlem eyledi çün intiúÀl 

áayrı bÀúì olmaàa var mı mecÀl 

8. Mesned-ÀrÀ-yı òilÀfet erleri 

Saña taúrìr idem ol serverleri 

9. Bu serÀdan gitdi çün faòr-ı cihÀn  

                                                 
2.(b) anlara: anları Y. 

3.(b) anları: anlara Y. 

5.(b) kendine: kendüye B, Y. İmla birliği bakımından düzeltilmiştir. 

7.(b) àayrı: àayra Y. 

8.(b) ol: o Y. 

9.(b) zamÀn: cihÀn Y. 
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KÀr-sÀz oldu òilÀfetle zamÀn 

10. İbtidÀ Bÿ Bekr-i äıddìú-i èAtìú 

Oldu ol ãadra liyÀúatla òalìú 

11. æÀniyen FÀrÿk-ı deryÀ-dil èÖmer 

Buldu ol úadre velÀyetle ôafer 

12. æÀliåen èOåmÀn-ı Õi’n-nÿreyn pes 

Buldu ol emr-i velÀya dest-res 

13. Baèdehÿ oldu èAliyy-i MurtaøÀ 

Mesned-ÀrÀ-yı òilÀfet iútiøÀ 

14. BaèdeõÀ taòt-ı òilÀfetde Óasan 

Revnaú-efzÀ oldu bÀ-òulk-ı óasen 

15. Anda òatm oldu òilÀfet bÀ-ãafÀ 

K’aña şÀhiddir óadìå-i pür-vefÀ 

16. Çün òilÀfet ire sì sÀle tamÀm 

Baèdehÿ ire mülÿk-ı õi’l-àarÀm 

17. İtdi nuùú-ı seyyid-i èÀlem ôuhÿr 

Virdi pes aña MuèÀviyye fütÿr 

                                                 
10.(b) ol: -Y. 

14.(b) bÀ: ol Y. 

15.(b) k’aña: aña Y. 

17.(b): Virdi pes MuèÀviyye aña fütÿr Y. 
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18. Mesned-i ãadra cülÿs itdi o dem 

Baãdı taòt-ı salùanat üzre úadem 

19. Baèdehÿ oàlu Yezìd-i bì-şuèÿr 

Eyledi ol ãadrı telvìå-i şürÿr 

20. Baèdehÿ oàlu MuèÀviyye òalef 

Oldu aña kendi olduúda telef 

21. äoñra MervÀn oldu anlara melik 

äoñra anıñ oàlu ol èAbdü’l-melik 

22. BaèdeõÀ èAbdü’l-melik oàlu Velìê 

Oldu èunvÀn-ı mülÿk ile bedìd 

23. Baèdehÿ oldu SüleymÀn dÀderi 

Taòt-ı şÀhì ile tÀc-ı serverì 

24. BaèdeõÀ èAbdü’l-èazìz oàlu èÖmer 

Geldi taòt oldu èadÀletle maúar 

25. Baèdehÿ èAbdü’l-melik oàlu Yezìd 

Oldu istièdÀd ile mülke èatìd 

26. BaèdeõÀ èAbdü’l-melik oàlu HişÀm 

Eyledi mülk ü niôÀma ihtimÀm 

27. Baèdehÿ geldi Velìd ibni Yezìd  
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Baèdehÿ geldi Yezìd ibni Velìd 

28. äoñra İbrÀhìm oldu tÀcver 

Áòiri MervÀn olupdur nÀmver 

29. Munúarıø oldu Ümeyye devleti 

İrdi èAbbÀsiyyeye ol şevketi 

30. äalÀóì laènet eyle bu bed-nÀmı 

Daòi èAbbÀsì’ye vir ihtimÀmı 

Der Õikr-i Devlet-i èAbbÀsiyye* 

31. İbtidÀ SeffÀó Ebu’l-èAbbÀs pes 

Mülke nuãret ile buldu dest-res 

32. DÀderi Manãÿr aña åÀnì idi 

Baèdehÿ Mehdì’niñ ezmÀnı idi 

33. BaèdeõÀ MÿsÀ-yı HÀdì devlete 

İrdi tÀc ile irişti èizzete 

34. äoñra taòta irdi HÀrÿn-ı Reşìd 

Oldu evc-i devlete manend-i şìd 

                                                 
29.(b) şevketi: devleti Y. 

30. –B. Bu beyit sadece Y nüshasında yer almaktadır  ve vezini bozuktur. 

Başlık: *B 100a 

31. –Y. 

32. –Y. 

33. –Y. 

34. –Y. 
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35. Baèdehÿ oàlu Muóammed’dir Emìn 

Óıfô ile òalúıñ umÿruna øamìn  

36. BaèdeõÀ Meémÿn’a irdi devleti 

Bir zamÀn ol daòi gördü èizzeti 

37. Baèdehÿ èizzetle ùÀliè oldu baòt 

Muètaãım Bi’llÀh’a irdi tÀc u taòt  

38. VÀåıúu Bi’llÀh’a irdi ãoñra iş  

Ol daòi gösterdi bir gÿne reviş 

39. äoñra Caèfer Mütevekkil’dir emìr 

Bir zamÀn ùÀlièi oldu dest-gìr 

40. Baèdehÿ oldu Muóammed Muntaãır 

Óükm-i èÀlem oldu aña muútaãır 

41. İrdi andan ãoñra Aómed Mustaèìn 

Taòta vü oldu berÀyÀya muèìn 

42. Baèdehÿ Muètezz’e oldu iètizÀz 

Devlet ü tÀc ile oldu ser-firÀz 

                                                 
35. –Y. 

36. –Y. 

37. –Y. 

38. –Y. 

39. –Y. 

40. –Y. 

41. –Y. 

42. –Y. 
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43. BaèdeõÀ irdi Muóammed Muhtedì 

Herkes oldu o imÀma muútedì  

44. Geldi andan ãoñra Aómed Muètemid 

Taòta oldu aña cümle müstenid  

45. äoñra geldi Muèteêid Bi’llÀh’a yol 

Geçdi ãadr-ı devlete èizzetle ol 

46. äoñra doàdu aòter-i feròunde-[fÀl]   

Müktefì’ye irdi devlet ile mÀl 

47. BaèdeõÀ iden niôÀma ibtidÀr 

Muútedir’dir k’itdi beõl-i iútidÀr 

48. ÚÀhir’e yüz ùutdu devlet èÀúıbet 

Aña tefvìø oldu mülk ü tÀc u taò 

49. Baèdehÿ Raêì’ye irişdi küéÿs 

Eyledi taòt-ı saèÀdetde cülÿs 

50. Müttaúì’ye irdi çün tÀc u kemer 

Tìà ile virdi cihÀna zìb ü fer 

                                                 
43. –Y. 

44. –Y. 

45. –Y. 

46. –Y. / (a) feròunde-fÀl: feròunde-ùÀl (?) B. Mana zaruretiyle düzeltildi. 

47. –Y. 

48. –Y. 

49. –Y. 

50. –Y. 
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51. Úıldı Müstekfì pes anı ıútifÀ 

Eyledi vaút-i basìre iktifÀ  

52. Pes Muùìè bÀb-ı vefÀyı úıldı bÀz 

Oldu devlet ile hengÀmı dırÀz 

53. Baèdehÿ Bÿ Bekr-i ÙÀyiè geldi pes 

Buldu eyyÀm-ı dırÀza dest-res 

54. ÚÀdiru Bi’llÀhéa úudret virdi Óaú 

Nice eyyÀm oldu taòta müstaóaú 

55. ÚÀéimu Bi’llÀh’ı luùf-ı KirdgÀr 

Òaylì dem ãadrında úıldı pÀy-dÀr 

56. MuútedÀ’ya oldu ãoñra iútidÀ 

Anı da encÀma irgürdü ÒudÀ 

57. Baèdehÿ Mustaôhir’e irişdi iş 

Devlet ile salùanatda úıldı èìş 

58. BaèdeõÀ Müsterşid’e irdi reşÀd 

TÀc u taòt-ı salùanatla oldu şÀd 

                                                 
51. –Y. 

52. –Y. 

53. –Y. 

54. –Y. 

55. –Y. 

56. –Y. 

57. –Y. 

58. –Y. 
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59. RÀşid’e pes rüşdü oldu reh-nümÀ 

ŞÀhid-i baòt oldu aña rÿ-nümÀ 

60. Muttaúì taúvÀya úıldı iètiãÀm 

Úıldı aókÀm-ı enÀma ihtimÀm 

61. äoñra Müstencid irişdi devlete 

TÀc u taòt u mülk ü mÀl u åervete 

62. Müsteêì virdi øiyÀ bu dehre pes 

İútibÀs itdi yüzünden nice kes 

63. äoñra geldi NÀãır-ı dìn-i ÒudÀ 

Òaylì eyyÀm oldu òalúÀ muútedÀ 

64. İtdi andan ãoñra pes ÔÀhir ôuhÿr 

Emrine tefvìø olundu her umÿr  

65. äoñra Mustanãır irişdi nuãrete 

Revnaú-efzÀ oldu ãadr-ı devlete 

66. Áòirü’l-emr oldu Mustaèãım hemÀn 

Áòir-i şÀhenşeh-i èAbbÀsiyÀn 

                                                 
59. –Y. 

60. –Y. 

61. –Y. 

62. –Y. 

63. –Y. 

64. –Y. 

65. –Y. 

66. –Y. 
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67. Ál-i èAbbÀsa çü irdi inúırÀø 

Ál-i Selçuúa virildi ol riyÀø  

Der-Õikr-i Devlet-i SelçuúiyÀn* 

68. Taòt-ı şÀha itdi Keyòüsrev cülÿs 

Döndü devrinde murÀd üzre küéÿs 

69. Baèdehÿ ol ãadra irdi KeyúubÀd 

Ol daòi bir müddet oldu anda şÀd 

70. èÁúıbet irdi èAlÀéü’d-dìn’e taòt 

RÿzgÀra pes müsÀèid oldu baòt 

71. İrdi aña kÀr-ı dünyÀdan kesel 

Taòtı Àòir taòtaya úıldı bedel 

Der-Õikr-i Devlet-i èOåmÀniyÀn* 

72. ÙÀliè-i dìn eyledi saèda rücÿè 

Şems-i nuãret itdi maşrıúdan ùulÿè 

73. Nuãret-i Óaúú itdi èÀlemde ôuhÿr 

                                                 
67. –Y. 

Başlık: *B 101a 

68. –Y. 

69. –Y. 

70. –Y. 

71. –Y. 

Başlık: *B 101a 

72. –Y. 

73. –Y. 
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Pes şeb-i deycÿra Óaú beõl itdi nÿr 

74. Yaènì ebnÀ-yı àuzÀtıñ ãaf-deri 

ÒÀn èOåmÀn áÀzì meydÀnıñ eri 

75. Taòt-ı şÀhìye cülÿs itdi o şÀh 

Úıldı neslin óaşra dek peyveste_İlÀh 

76. Baèdehÿ SulùÀn OróÀn-ı şecìè 

Oldu taòt-ı salùanat üzre refìè 

77. Baèdehÿ SulùÀn MurÀd-ı Evvel’e 

TÀc u taòt irişdi ãad èizzet ile 

78. BÀyezìd-i Yıldırım ÒÀn-ı metìn 

Salùanat taòtında oldu pes mekìn  

79. Baèdehÿ SulùÀn Muóammed Evvel’e 

Devlet el virdi murÀd irdi ele 

80. Baèdehÿ SulùÀn MurÀd-ı æÀnì’ye 

VÀãıl oldu devlet-i OåmÀniye 

81. Baèdehÿ SulùÀn Muóammed FÀtió’e 

                                                 
74. –Y. 

75. –Y. 

76. –Y. 

77. –Y. 

78. –Y. 

79. –Y. 

80. –Y. 
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İrdi devlet ber-revÀneş FÀtiha 

82. İrdi SulùÀn BÀyezìd-i æÀnì’ye 

Baèdehÿ ol tÀc u taòt-ı òÀniye 

83. Baèdehÿ Sulùan Selìm-i Evvel’e 

İrdi taòt ÀfÀúa ãaldı velvele 

84. Baèdehÿ SulùÀn SüleymÀn-ı zamÀn 

Eyledi aókÀm-ı úÀnÿnu beyÀn 

85. äoñra oldu salùanatda kÀmkÀr 

äÀnì-i SulùÀn Selìm-i tÀc-dÀr 

86. äoñra irdi æÀliå-i SulùÀn MurÀd 

TÀc-ı şÀhì ile oldu ber-murÀd 

87. BaèdeõÀ SulùÀn Muóammed æÀliåì 

TÀc u taòt u mülküñ oldu vÀriåi 

88. äoñra SulùÀn Aómed-i Evvel tamÀm 

Salùanat mülkünde úıldı ihtimÀm 

89. äoñra SulùÀn MuãtÀfÀ-yı Evvel’i 

                                                                                                                                          
81. –Y.  / (b) Tercüme: Ruhuna Fâtiha. 

82. –Y. 

83. –Y. 

84. –Y. 

85. –Y. 

86. –Y. 

87. –Y. 

88. –Y. 
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Úıldı Óaú mìrÀå-ı ÀbÀya velì 

90. äoñra OåmÀn ÒÀn-ı æÀnì-i cemìl 

Salùanatda buldu ol ecr-i cezìl 

91. Defèa-i åÀnìde SulùÀn MuãùafÀ 

PÀdişÀh olmaúlıú itdi iútìøÀ 

92. Baèdehÿ SulùÀn MurÀd-ı RÀbièe 

Úıldı MevlÀ tÀc u taòtı tÀbièe 

93. ÒÀn İbrÀhìm’i soñra èavn-i Óaú 

Óikmet ile úıldı taòta müsteóaú 

94. ÒÀn Muóammed RÀbiè andan ãoñra hem 

Oldu taòt-ı salùanatla muóterem  

95. æÀnì-i SulùÀn SüleymÀn-i hümÀm 

Devlet ü èizzetle oldu şÀd-kÀm 

96. æÀnì-i SulùÀn Aómed baèd-ez-Àn 

TÀc u devlet ile oldu kÀm-rÀn 

97. Baèdehÿ æÀnì-i SulùÀn MuãùafÀ 

                                                                                                                                          
89. –Y. 

90. –Y. 

91. –Y. 

92. –Y. 

93. –Y. 

94. –Y. 

95. –Y. 

96. –Y. 
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Salùanatda sürdü bir müddet ãafÀ 

98. äoñra Sulùan Aómed-i æÀlìå hemÀn 

TÀc u taòta virdi devlet ile şÀn 

99. Baèdehÿ SulùÀn Maómÿd-ı necìb 

Mesned-i şÀhìye virdi òaylì zìb 

100. äoñra èOåmÀn ÒÀn-ı æÀliå tÀc-dÀr 

Oldu taòt-ı salùanatda kÀm-kÀr 

101. äoñra SulùÀn MuåùafÀ-yı æÀliå’i 

Eyledi Óaú cümlesiniñ vÀriåi 

102. Óaøret-i Óaú devletin efzÿn ide 

èAdl ü dÀda dem-be-dem maúrÿn ide 

103. èAúl u rüşd inãÀf ile òayrÀtda 

èİlm ü óikmet şevket ü dÀrÀtda 

104. FÀéik-i aúrÀn şehen-şÀh-ı cihÀn 

Mesnedinde dÀéim ide MüsteèÀn 

105. BaèdeõÀ SulùÀn Óamìd-i kÀm-kÀr 

                                                                                                                                          
97. –Y. 

98. –Y. 

99. –Y. 

100. –Y. 

101. –Y. 

102. –Y. 

103. –Y. 

104. –Y. 
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Úıldı taòt-ı salùanat üzre úarÀr 

106. Taòt-ı èizzetde olup baòtı saèìd 

TÀrìòi ôıllu’l-Mecìd èAbdülóamìd 

107. Dem-be-dem Óaúú ide tevfìúin refìú 

Ola her tedbìri taúdìre òalìú 

108. Naúş ide nuãret ile kilk-i mucìb 

Levóa-i iúbÀline fetó-i úarìb 

109. Fevz ü nuãretle úıla èömrün mezìd 

FÀtió-i æÀnì ide anı Mecìd 

110. Ey bu fÀnì èÀleme dil-bend olan 

Bu metÀè u naúşına òursend olan  

111. Òayme-i ôıll-ı òayÀle úıl naôar 

èİtibÀrıñ var ise èibret yeter 

112. Bu nuúÿşu yÀ èukÿs-ı Àbdır 

YÀ serÀb u yÀ òayÀl u òˇÀbdır 

113. Neşée taóãìl itmek içündür bu dÀr 

                                                                                                                                          
105. –Y. 

106. –Y. 

107. –Y. 

108. –Y. 

109. –Y. 

110. –Y. 

111. –Y. 

112. –Y. 
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Her kişiye óÀãılı olur medÀr 

114. Mezraè-ı èÀlemde yaènì òayr u şer 

Her ne ekdiyse kişi anı biçer 

115. Dü cihÀnıñ òayrı Óaúú’ı bulmadır 

Bì-bahÀne èabd-ı òÀliã olmadır 

116. ÒˇÀb-ı àafletden gözüñ aç ey fetÀ 

äoñ nedÀmet fÀéide virmez saña 

117. YÀ İlahì eyle tevfìúiñ refìú 

Olalım tÀ baór-ı tevóìde àarìú 

2 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. Edeb èilmi ki ehli oldu nÀdir 

EsÀs-ı emåile andan binÀdır 

2. BinÀdan añla maúãÿduñu cÀnda 

èAzìz ide seni èizzi cihÀnda 

3. MerÀóı añladıñsa rÀóat-ı cÀn 

Saña yüz göstere elfÀô-ı ÚuréÀn 

                                                                                                                                          
113. –Y. 

115. –Y. 

116. –Y. 

(2) 

B 89a, Y 166b, -H. Tespit edilebilen kitap isimleri koyu yazılmıştır. 



273 

 

4. èİlelden şÀfiyeyle ir şifÀya 

Kişiye èilm-i ãarfda bu kifÀye 

5. Pes andan èilm-i naóva úıl şitÀbı 

Eliñden gitmesin bir dem kitÀbı 

6. èAvÀmil kenz-i naóva oldu miftÀó 

ÔulÀm-ı cehle lÀzım geldi mıãbÀh 

7. ØiyÀ-yı êavé ile bulduñsa iôhÀr  

İder ièrÀb-ı elfÀôı úafÀ-dÀr 

8. MerÀma kÀfiye eyler kifÀyet 

Eger õÀtıñda var ise dirÀyet 

9. Mey-i naóv ile èişret úıl müdÀmì 

Eliñden düşmesin pes MollÀ CÀmì 

10. Pes andan iltifÀt it èÀlimÀna 

MaèÀnì vü bedìè ile beyÀna 

11. Saña ger muòtaãar ders ola telòìã 

Muùavvelden idesin desti taòlìã 

12. èArÿø u hendese óarf ile óikmet 

Nücÿm u vefú u semmÿr ile heyéet 

13. Oúu ÀdÀb u manùıkla kelÀmı 
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èAúÀyidde pes eyle ihtimÀmı 

14. Uãÿl ü fıúh ile èilm-i óadìåi 

Oúu yol bulmaya şeyùÀn òabìåi 

15. Pes andan èilm-i tefsìre şurÿè it 

Anı ùıbú-ı uãÿl ile fürÿè it  

16. Pes andan varlıàıñ terk it birÀder 

Bulasın tÀ ki èilm-i maóva reh-ber 

17. èİlimden Óaúú’ı bilmek oldu maúãÿd  

ÒudÀ’yı bilmege úıl beõl-i mechÿd 

18. Refìúiñ dÀòil-i bezm-i şuhÿd it 

FenÀ bezminde gel maóv-ı vücÿd it 

19. èİlimden èayna ir úo iştibÀhı 

Óaúìúat neydigin añla kemÀhì 

20. Saña èilm-i ledünnìden maèÀnì  

İre FeyyÀø-ı Muùlaú’dan nihÀnì 

21. O dem vÀsiè ola pes levó-i sìne 

İrişe rütbe-i şekkiñ yaúìne 

22. Olasın ôulmet-i cehliñden ÀzÀd 

                                                 
16.(b) ki: kim Y. 
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İresin nÿr-ı èilme olasın şÀd 

23. Nÿr-ı èilme yetişdikde äalÀóì 

Saèy idip anda bulasın felÀóı 

4.9. GAZELLER 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-Elif* 

Bismillahirraómanirraóìm* 

1 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. RÀh-ı Haúda õilletim èayn-ı saèÀdetdir baña  

äÿretÀ alçaúlıàım maènÀda rifèatdir baña 

2. Salùanatdır úulluàum faúrım ile faòr eylerim 

ÓÀlet-i èaczim óaúìúatde kerÀmetdir baña  

3. Keşf ü óÀlÀt u maúÀmÀtım úuãÿrum görmedir 

Õevú ile menzil merÀtib işbu óÀletdir baña 

4. èÁciz ü fÀnì düşer mi hìç taãarruf úaydına 

Küllü şeyéin hÀlikün remzi kifÀyetdir baña   

5. Varlıàım yoúluàa tebdìl eyledim óaúúe’l-yaúìn 

                                                 
23. –B. 

 Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-Elif Y. 

 Bismillahirraómanirraóìm: B,Y. 

(1) 

B 1b, Y 112b, H 88a. 

3.(a) maúÀmÀtım: maúÀlÀtım H. 

4.(b) Küllü şeyéin hÀlikün: Kasas Suresi 28-88. 
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Sÿú-i èirfÀn içre bir òoşça ticÀretdir baña 

6. Naúd-i cÀn ile metÀè-ı vaãlı aldım rÀyegÀn 

Şemè ile pervÀne sırrı bir işÀretdir baña 

7. Aldıàım ôÀhirdir ammÀ virdigim bilmem nedir 

Bu äalÀóìlik ezelden bir kinÀyetdir baña 

2 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey göñül aàyÀrla yÀr olmaú úabÀóatdir saña 

Õikr ü fikr-i Óaúda maóv olmaú saèÀdetdir saña 

2. Levó-i òÀùırdan sivÀ fikrin izÀle eyleyen  

Nehr-i sırdan cÀrì olan baór-ı vaódetdir saña 

3. Gel nuúÿş-ı bì-åebÀt-ı keårete dil baàlama 

Keåret-i emvÀc-ı baóra baú ki èibretdir saña 

4. Keåreti vaódetle vaódet keåretiyle mümtezic 

Bu muèammÀ-yı [èacìbe] bir işÀretdir saña  

5. Úıããadan bir óiããe al mÀhiyyetin derk idegör 

Hestì-i mevhÿmu añla bir işÀretdir saña 

                                                 
(2) 

B 1b, Y 112b, H 88b. 

1.(a) yÀr: -B, H. 

4. –Y / (b) èacìbe: èacìb B, H. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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6. Añladıñsa yoúluàuñ Óaú varlıàın fehm eylediñ 

Men èaref  sırrı ÒudÀdan bir èinÀyetdir saña 

7. Remz-i fikr-i mÿ-şikÀf eyle äalÀóì diúúat it 

Mekteb-i èaşú içre bir ders-i óaúìúatdir saña 

3 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. DilÀ baór-ı óaúìúat her ne mevci k’idiser peydÀ 

İder vaódetle keåret imtizÀcından òaber peydÀ 

2. TevÀfuú óükmünü ìmÀ ider her dil óaúìúatde 

TebÀyünde teòÀlüf ãÿretin eyler ãuver peydÀ 

3. Úamu diller alırken feyøi hep FeyyÀø-ı Muùlaú’dan 

Birinden òayr olur ôÀhir birinden emr-i şer peydÀ 

4. MüşÀhiddir ki Àbıñ levni ôarfıñ rengidir bì-şek 

Ne gÿnÀ ôarfa ilúÀ itseñ ol levni ider peydÀ 

5. TeúÀøasıdır istièdÀdıñ aèyÀn-ı úavÀbilde 

äıfÀtı úuvveden fièle gelir eyler eåer peydÀ 

6. Olursañ maôharı òayrıñ ãafÀda Óaúú’a óamd eyle 

                                                 
6.(b) Men èaref: “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” hadisinden 

iktibastır. 

(3) 

B 2a, Y 113a, -H. 

1.(a) ki: -Y 
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Olursañ maôharı şerriñ olur nefse keder peydÀ 

7. äalÀóì òÀme-i naômıñ maèÀrifle mülevvendir 

N’ola her bir àazelde eylese reng-i diger peydÀ 

4 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Baór-ı ıùlÀúa göñül irse de fÀnì olsa 

Ne fenÀdır ne beúÀdır ne ãafÀdır bu ãafÀ 

2. Úayd-ı ekdÀr-ı cihÀn ile muúayyed olmaú 

Ne úaøÀdır ne rıøÀdır ne úaøÀdır bu úaøÀ 

3. èAczini bilse kişi úudret-i Óaúúı görse 

Ne revÀdır ne vefÀdır ne èaùÀdır bu èaùÀ 

4. Ôulmet-i tende olur Àb-ı óayÀtıñ kÀnı 

Ne aradır ne verÀdır ne serÀdır bu serÀ 

5. Maraø-ı mevte olur Àb-ı óayÀt ile şifÀ 

Ne devÀdır ne revÀdır ne şifÀdır bu şifÀ 

6. İdegör èahd-i úadìme reh-i èadl üzre vefÀ 

Ne edÀdır ne ãadÀdır ne vefÀdır bu vefÀ 

7. Nefsi ãayd itmege zìnet virir eyvÀna hevÀ 

                                                 
(4) 

 B 2a, Y 113a, -H. 

4.(a) olur: olup Y. 
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Ne àıùÀdır ne vıùÀdır ne hevÀdır bu hevÀ 

8. Rÿó-ı sulùÀnìyi bu nefs-i denì úul itmek 

Ne òaùÀdır ne èaùÀdır ne cefÀdır bu cefÀ 

9. Varlıàıñ eyleme gel başıña püsküllü belÀ  

Ne àalÀdır ne velÀdır ne belÀdır bu belÀ 

10. BÀr-ı miónet beliñi bükdü äalÀóì bilmem 

Ne eõÀdır ne hezÀdır ne cezÀdır bu cezÀ 

5 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Vaãf-ı õÀtıñla seni eyledi Óaú çün aèlÀ 

Seni vaãf itmede úÀãır olur elbet imlÀ 

2. Òilèat-i naètiñe cehd itse de ger vehm ü òayÀl 

Úadd-i evãÀfıña şÀyeste bulunmaz kÀlÀ 

3. ÕÀtıñı aúdem òÀtem menşeé-i èÀlem úıldı 

Neşée-yÀb oldu vücÿduñ ile pest ü bÀlÀ 

4. Merkez-i dÀéire-i remz-i vücÿb u imkÀn 

Eyledi õÀtıñı óikmetle CenÀb-ı MevlÀ 

                                                 
10.(b) hezÀ: àazÀ Y. 

(5) 

B 89b, Y 161b, H 106b. 

Başlık: ÚÀfiyetü Óarfi’l-LÀm Elif B, ÚÀfiyetü’l-LÀm Elif Y. 

3.(a) òÀtem: ü tem B, ü etem H. 
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5. Pest ü bÀlÀya çü senden irişir feyø-i ÒudÀ 

Maóøar-ı manãıb-ı luùfuñda olur mu lÀ lÀ 

6. Dil-i sevdÀ-zede vaãlıñ bu òayÀl ile umar 

Pest ü kem-úadre revÀ ola mı ãadr-ı bÀlÀ 

7. Óücre-i vaãlıñ açılmaz mı äalÀóì’ye meded 

ÒÀk-i firúatde yüz üzre sürünüpdür óÀlÀ 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-BÀé* 

6 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Gevher-i kìmyÀ-yı kenz-i Rabb èizzetdir edeb 

Cevher-i dür-dÀne-i tÀc-ı saèÀdetdir edeb 

2. Küll-i òayrı cemè-i şerden ictinÀb itmek gerek 

ÓÀãılı iõèÀn-ı aúvÀl-i şerìèatdır edeb 

3. RÀh-ı Óaúda bì-àaraø saèy-ı belìà itmek ile 

MuúteøÀ-yı şÀn-ı efèÀl-i ùarìúatdır edeb 

4. Belki óÀlÀt u menÀzil sırrını taóúìú iden 

SÀlikìne èayn-ı aóvÀl-i óaúìúatdir edeb 

5. Bì-edebden iótirÀz eyle úarìn olma ãaúın 

                                                 
6.(b) kem: kim Y. 

 Başlık: *B, Óarfü’l-BÀé Y. 

(6)  

B 2b, Y 114a, H 101 a. 

3.(a) Óaúda: Óaúdan H. 
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Bir edìb-i kÀmile dilden iùÀèatdir edeb 

6. äÿret u maènÀda mesèÿd olmaú isterseñ eger 

Dü cihÀn içre saèÀdetden èibÀretdir edeb 

7. Başıña tÀc-ı saèÀdet úıl äalÀóì rÀyegÀn 

Her úula el virmez AllÀh’dan èinÀyetdir edeb 

7 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. İòtilÀù itmez gedÀlarla şeh-i èÀlì-cenÀb 

Alçaàa inmez hümÀ bÀlÀya Àb itmez şitÀb 

2. Çünki ãÿret èaksidir maènÀnıñ andan èibret al 

ŞÀh olur maènÀda ãÿretde fakìr-i dil-òarÀb 

3. SebzezÀr-ı gül-bahÀr olur mu òÀk-i tìreden  

Feyø-yÀb olmaz ise ger ebr-i óikmetle türÀb 

4. Mürşide başın egen óikmetden olur behrever 

Baór-ı èaşúa ser-fürÿ iden bulur dürr-i òoş-Àb 

5. Feyø-i Óaúdan bì-naãìb olur olan ser-be-hevÀ 

Ser-fürÿ itmez ise hìç delve irişir mi Àb 

6. Çoú mudur seyr-i maúÀmı olsa çarò-ı çarümìn 

                                                 
(7) 

B 3a, Y 114b, H 101b. 

5.(a) ser-be-hevÀ: serden hevÀ B, H. 
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Çün óaøìø-i òÀkedir her dem nigÀh-ı ÀfitÀb 

7. Ey äalÀóì gel tevÀøuèemrine úıl ihtimÀm  

Rütbe-i bÀlÀda ger olmaú dilerseñ feyø-yÀb  

8 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Olur senden úamu èubbÀdıña luùf u kerem yÀ Rab 

İden sensin õelìl ü hem èazìz ü muóterem yÀ Rab 

2. Egerçi iftirÀú-ı nefsim oldu bÀiå-i õillet 

Úuãÿra iètirÀfımla ola luùfa irem yÀ Rab 

3. Vücÿd-ı õerreden daàlarca èiãyÀn eyledim lÀkin  

ŞuèÀè-ı raómete nisbet degil õerre direm yÀ Rab 

4. Benim cürmüm seniñ deryÀ-yı luùfuñda degil õerre 

İrişdir úaùreyi èummÀna iósanıñ görem yÀ Rab 

5. Didiñ lÀ taúnaùÿé min-raómeti’llÀh ey kerem kÀnı  

Ebed meéyÿs-ı luùf olmam èinÀyet gözlerem yÀ Rab 

6. Her èiãyÀnım úuãÿrumdan velì ümmìd-i èafvıñla 

                                                 
(8) 

B 3b,Y 114b, H 89a. 

2.(b) luùfa: luùf B.  

5.(a) LÀ taúnaùÿé min raómeti’llÀh: Zümer Suresi 39-53. / (b) gözlerem: Kafiye gereği bu şekilde 

okunmuştur. 

6.(a) Her èiãyÀnım: HirÀsÀnım Y, H. / (b) eylerem: Kafiye gereği bu şekilde okunmuştur. 



283 

 

Dem-À-dem dÀmen-i luùfa teşebbüå eylerem yÀ Rab 

7. äalÀóì’niñ kesildi rişte-i ümmìdi èÀlemde 

İki èÀlemde senden isterem luùf u kerem yÀ Rab 

9 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. MeróabÀ şehr-i receb ki sende baãdı Àb u tÀb 

Burc-ı raóm-ı èismete taóvìl idip ol mÀh-tÀb 

2. Leyle-i cumèa reàÀéibde saèÀdetle nüzÿl 

Eyledi óalvet-serÀy-ı raóme ol èÀlì-cenÀb 

3. RÀésı raóminden kinÀye cìmi miréÀt-ı cemÀl 

Kenz-i maòfìye olupdur bÀésı remz-i fetó-i bÀb 

4. Úıldı Óaú teşrìfine ÀmÀde esbÀb-ı sürÿr 

Oldu úandìl-i nücÿm ile münevver nüh úıbÀb 

5. Döndü fÀnÿs-ı òayÀle şemè-i õÀtıyla felek 

Rÿz u şeb devr itmede çarò ile mÀh u ÀfitÀb 

6. Sÿr-ı teşrìfine mihr ü meh iki Àvìzedir 

YÀ iki miréÀt-ı vech-i pÀkidir bì-irtiyÀb 

                                                 
7.(b) isterem: Kafiye gereği bu şekilde okunmuştur. 

(9) 

B 3b, Y 115a, H 83a. 

Başlık: ReàÀéibiyye H. 

1.(b) mÀh-tÀb: afitÀb H. 
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7. Ey şeh-i levlÀk seniñ feyøiñle èÀlem zindedir 

Feyø-i iósÀnıñ äalÀóì bendeñe úıl bì-óisÀb 

ÚÀfiyetü  Óarfi’t-TÀé* 

10 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. ÓabbeõÀ mÀh-ı receb k’ol bedr-i faòr-ı kÀéinÀt 

İndi burc-ı èiãmete buldu reàÀéibde åebÀt 

2. èÁleme işrÀú idip ol şems-i burc-ı ıãùıfÀ 

Rÿşen oldu çÀr èunãur nüh ùıbÀk u şeş cihÀt 

3. Vech-i pÀkidir çü miréÀt-ı ãıfÀt-ı lÀ-yezÀl 

Andan èaks itdi cihÀna pertev-i envÀr-ı õÀt 

4. Ôulmet-i cehliyle èÀlem mürde iken ol óakìm  

Nÿr-ı óikmetle yeñiden èÀleme virdi óayÀt 

5. Ey óabìb-i Óaú äalÀóì’yi şeb-i àamda úoma 

Nÿr-ı iúbÀliñle mesrÿr eyle àamdan vir necÀt 

11 

                                                 
7.(a) LevlÀk: “LevlÀke levlÀk lemÀ òalaútü’l-eflÀk (Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri 

yaratmazdım)” kudsi hadisinden iktibastır. 

 Başlık: *B, ÚÀfiyetü’t-TÀé Y. 

(10) 

B 4a, Y 115b, H 83a. 

1.(b) İndi: İtdi B, H. 

(11) 

B 4b, Y 115b, H 85b. 
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MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl 

1. Çü vÀdì-i muúaddesdir diliñ úıl èarø-ı óÀcÀt 

Anı Ùÿr-ı tecellì it ÒudÀ’ya úıl münÀcÀt 

2. CibÀl-i hestìyi birden yaúa nÿr-ı tecellì 

Ola ol dem dil-i ãÀfıñ cemÀl-i Óaúú’a miréÀt 

3. MuúÀbildir çü óükm-i ôÀhir ü bÀùın göñülde 

Gehì vaódet gehì keåret maúÀmıñ úıl mürÀèÀt 

4. Óaúìúatde sözüm birbirini úılmaz münÀfì 

MerÀtible tecellì óükmüdür anıñ münÀfÀt 

5. MaúÀmı çün diliñ ki úayd olur gÀhìce ıùlÀúa 

MünÀfì görünür elbette ber-vefú-i maúÀmÀt  

6. Ùarìú-i [òayra] sevú eyle dili şerden èudÿl it 

äıfÀt-ı èadli úurmuşdur terÀzÿ-yı müsÀvÀt 

7. ÒudÀ’ya òayrı vir şerri óavÀle itme Óaúú’a 

äalÀóì iòtiyÀrıñla olunursun mücÀzÀt 

12 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

                                                 
1.(a) çü: bu Y. 

2.(b) cemÀl-i: cemÀliñ B.  

5.(a) Bu mısrada vezin MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün olmaktadır. 

6.(a) òayra: òayr B, Y, H. Vezin zaruretiyle düzeltildi. 

7.(a) itme: eyleme B, H.  

(12) 

B 4b, Y 116a, H 85b. 
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1. CefÀya ãabr iden şÀyeste-i iósÀn olur elbet 

Aña tesòìr-i iúlìm-i vefÀ ÀsÀn olur elbet 

2. CelÀliyle cemÀli çünki tevéemdir bu èÀlemde 

áam-ı hicrÀn ile giryÀn olan òandÀn olur elbet 

3. Úaúıp fülk-i dili cÿy-ı sirişke èazm-i yÀr itdim 

Varır cÿy ile keştì vÀãıl-ı èummÀn olur elbet  

4. Geçer dil berzaò-ı baór-ı firÀúı zevraú-ı ÀmÀl 

İrer mıãr-ı visÀle menzili liman olur elbet 

5. Dem-À-dem úaãr-ı èaynımdan geçer nìl-i mübÀrekdir 

RiyÀø-ı mezraè-ı ümmìdimiz reyyÀn olur elbet 

6. FirÀúıyla n’ola bì-Àb olursa birke-i ümmìd   

ViãÀliyle òalìc-i luùfuna şÀyÀn olur elbet 

7. Girer dest-i äalÀóì’ye kenÀr-ı dÀmen-i vaãlı 

GirìbÀn-ı dili va-beste-i hicrÀn olur elbet 

ÚÀfiyetü Óarfi’å-æÀé* 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

13 

1. Derde düşdüm ey şeh-i èÀlì-cenÀbım el-àıyÀå 

                                                 
1.(a) cefÀya: fenÀya H. 

Başlık: *B, ÚÀfiyetü’å-æÀé Y. 

(13) 

B 5a, Y 116b, H 107b. 
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Ôulmet-i hicrÀna irdim ÀfitÀbım el-àıyÀå 

2. áaflet ile imtiåÀl-i emre diúúat itmedim 

Az olur nehy-i ÒudÀdan ictinÀbım el-àıyÀå 

3. Vaút-i icrÀ-yı èibÀdetde tekÀsüldür işim 

Maèãiyetde cürm ile olur şitÀbım el-àıyÀå 

4. æıúlet-i bÀr-ı girÀnım ùÀúatim ùÀk eyledi 

Úahr-ı dehri óadden aşdı iktisÀbım el-àıyÀå 

5. Luùfuña úalmışdır ancaú kÀr-ı nÀ-çÀr-ı àarìb 

Luùfuña olur ümìê-i intisÀbım el-àıyÀå 

6. ÓÀsibÿé  emrinde taúãìr itdi nefsim el-meded  

Rÿz-ı maóşerde olur elbet óisÀbım el-àıyÀå 

7. Ger şefÀèat itmez iseñ bu äalÀóì mücrime 

NÀr-ı hicrÀn-ı caóìm olur èaõÀbım el-àıyÀå 

14 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Egerçi herkesiñ òiõlÀnına ùuàyÀn olur bÀèiå 

                                                 
6.(a) ÓÀsibÿé: “Mÿtÿ úable en-temÿtÿ, óÀsibÿ úable en-tüóÀsibÿ ( Ölmeden önce ölünüz, hesaba 

çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz)” hadisinden iktibastır. / (b) elbet: çünkü Y. 

(14) 

B 5a, Y 116b, -H. 
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Òurÿş-ı baór-ı àufrÀna velì èiãyÀn olur bÀèiå 

2. SeóÀb-ı dìdeden eşk-i nedÀmetle güher-pÀş ol 

BahÀr-ı ravøa-i ÀmÀle çün bÀrÀn olur bÀèiå 

3. Geçip õenb-i vücÿdu ir viãÀl-i bezm-i ıùlÀúa 

Dili úayd-ı firÀúa hestì-i imkÀn olur bÀèiå 

4. İrişdir úayd-ı hestìyi dilÀ ıùlÀk-ı nìstìyi 

FenÀ içre beúÀya irmege èirfÀn olur bÀèiå 

5. Ùutuşdur hestì-i mevhÿmu Àh-ı cÀn-güdÀz içre 

SivÀyı yaúmaàa çün Àteş-i sÿzÀn olur bÀèiå 

6. Ôuhÿr-ı keåret-i emvÀca èibretle nigÀh eyle 

Taèayyün cilvesine cünbiş-i èummÀn olur bÀèiå 

7. CemÀl-i vaódet-i óayret-fezÀyı gör merÀyÀda 

äalÀóì óayret-i cÀna ruò-ı cÀnÀn olur bÀèiå 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-Cìm* 

15 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Óaøret-i RezzÀú’a ancaú eyle èarø-ı iótiyÀc 

                                                 
4.(a) dilÀ: dile Y. 

5.(b) sivÀyı: sivÀya Y. 

Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-Cìm Y. 

(15) 

 B 5b, Y 117a, H 89a. 
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Virdigine úÀniè ol eyle rıøÀsın başa tÀc 

2. Nièmet-i èuúbÀ-yı bÀúìde olur dÀéim sürÿr 

Zìnet-i dünyÀ-yı fÀnìye gerekmez ibtihÀc 

3. Fitnedir evlÀd u mÀla olma dil-beste ãaúın 

EnnemÀ emvÀlüküm naããına eyle ióticÀc   

4. AàniyÀya iltifÀt itme saña besdir áanì 

AúrabÀ vü ÀşinÀdan Óaøret-i YezdÀn’a úaç 

5. äoóbet-i merdÀnı her dem bil àanìmet rÿz u şeb 

Ehl-i dünyÀ ãoóbetiyle olma muòtellü’l-mizÀc 

6. Keåret-i aãdÀfda bir dürr-i vaódet bulagör 

MÀ-sivÀ boncuúları dilde gerekmez durma ãaç 

7. Şemè-i keåretle yeter gezdiñ äalÀóì ôulmeti 

Şems-i vaódet doàsa elbet munùafì olur sirÀc 

16 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. Der-i luùfuñ güşÀd it maòzeniñ aç 

Øaèìf ümmetleriñ hep saña muótÀc 

                                                 
3.(b) EnnemÀ emvÀlüküm: Enfâl Suresi 8-28. 

5.(a) Her dem:-B 

(16) 

B 5b, Y 118a, H 107b. 
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2. CevÀhir-pÀş ola luùf-ı èamìmiñ 

Nem-i bÀrÀn-ı iósÀnıñ dile ãaç 

3. Kerem kÀnı saòÀvet maèdenisiñ 

Úomazsıñ bendegÀnıñ teşne vü aç 

4. áubÀr-ı dergehiñdir kühl-i dìde 

Óaúìúatde odur hem cevher-i tÀc 

5. İrişdir cennet-i luùfuñ dem-À-dem 

Dili tìr-i belÀya úılma ÀmÀc 

6. ŞefÀèat úıl dü èÀlemde şefÀèat 

Be-óaúú-ı leyle-i esrÀr-ı MièrÀc 

7. äalÀóì zÀrı Àliñ óürmetine 

Der-i luùfuñdan itme bir dem iòrÀc 

17 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. MecÀz içre óaúìúat òayrın añla şÿr-ı şerden geç 

İrip ıùlÀúa maènÀya úuyÿdÀt-ı ãuverden geç 

2. Eåerden görünür feyø-i Müéeååir çeşm-i èibretle 

                                                 
3.(a) saòÀvet:  تحساو   H. 

6.(b) esrÀr: İsrÀ vü B, H. 

(17) 

B 6a, Y 117b, H 90b. 
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Müéeååir cilvesin gözle merÀyÀ-yı eåerden geç 

3. ÓaúìkÀtde òaùar ancaú seniñ õenb-i vücÿduñdur 

Vücÿd-ı Óaúda gel maóv-ı vücÿd eyle òaùardan geç 

4. Dinildiyse eger varlıú óicÀbın geçmek elzemdir 

Saña kim dir èibÀdet itme eõkÀr-ı seóerden geç 

5. äoyun varlıú libÀsından úadem baã rÀh-ı tecrìde 

İriş faúr u fenÀ vÀdìsine tÀc u kemerden geç 

6. Dürüş aèmÀl-i òayra rüéyetinden iótirÀz eyle  

Mürìd-i Óaúú olup aàyÀra baúma nefè ü êardan geç 

7. äalÀóì raàbet-i cennÀta gel óaãr itme aèmÀli 

RıøÀ-cÿ-yı ÒudÀ ol rehbet-i nÀr-ı saúardan geç  

18 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Selsebìl-i èaşú-ı pÀke gel şarÀb-ı sükker iç 

Óıør elinden Àb-ı óayvÀn yÀr elinden kevåer iç 

2. Gel füyÿø-ı çÀr cÿy-ı çÀre-cÿ ol dem-be-dem 

Cennet-i èirfÀna gir cÀm-ı ãafÀ-yı enver iç 

3. Áb-ı feyø-i şìr-i óikmet şehd-i şìrìn-i ledün 

                                                 
(18) 

B 6b, Y 117b, H 92b. 

2.(a) çÀr cÿy-ı: çÀre-cÿ-yı Y, H. 
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BÀde-i èaşú-ı ÒudÀyı bì-òumÀr-ı òoşter iç 

4. äadr-ı èirfÀna iriş mey-òÀne-i èaşú içre sen  

İster iseñ cÀm u keés ü ister iseñ sÀàar iç 

5. Dü cihÀndan el çekip cÀm-ı fenÀyı eyle nÿ 

Mürşidiñ ayaàına düş cÀm-ı mevt-i aómer iç 

6. Ger beúÀ bi’llÀh ise úaãdıñ fenÀ fi’llÀha ir 

Esved ü ebyaø gerekse keés-i mevt-i ahêar iç  

7. CÀm-ı vaódetle äalÀóì mest ol aàyÀrdan çekil 

İster iseñ cÀm-ı òummÀø ister iseñ èanber iç 

19 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey göñül kendiñ gibi bir mübtelÀ gördüñ mü hìç 

RÀh-ı Óaúda derdiñe bir ÀşinÀ gördüñ mü hìç 

2. Her kişi bir derde düşmüş çÀre-i dermÀn diler 

Derd-i yÀre derdi gibi bir devÀ gördüñ mü hìç 

3. èÁlemiñ õevú u ãafÀsı herkese bir gÿnedir 

Õevk-i vaãla cÀn-fedÀ gibi ãafÀ gördüñ mü hìç 

                                                 
4.(b) keés ü: kÀse Y. 

7.(b) èanber: ebter Y. 

(19)  

B 6b, Y 118a, H 92b. 

3.(b): Õevk-i vaãla cÀn-fedÀ gibi bir ãafÀ gördüñ mü hìç Y. 
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4. Her cefÀsı èÀşıúa maèşÿúuñ olur bir ãafÀ 

äÿret-i úahr içre maènÀ-yı ãafÀ gördüñ mü hìç 

5. Luùf u úahrı maènìde tevéem görünür èÀrife 

Bu maèÀnì içre merd-i müntehÀ gördüñ mü hìç 

6. Reng ü bÿya iltifÀt itmek ùabìèat şÀnıdır 

Cìfeye inmez hevÀdan bir hümÀ gördüñ mü hìç 

7. Rengi bì-renge irişdir óÀlet-i telvìnde 

Ey äalÀóì böyle rengìn bir edÀ gördüñ mü hìç 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-ÓÀé* 

20 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Açdı murà-ı himmetim çün èaşú-ı Óaúk ile cenÀó 

Evc-i lÀhÿta èaceb mi bulsa her demde necÀó 

2. Sürèat-i seyrine hem-pÀ olamaz bÀd-ı ãabÀ 

Seyri bÀdıñ şehr olur çün bi’l-àuduvvi ve’r-revÀó  

3. Gel fesÀd-ı keåret-i aàyÀrdan úıl ictinÀb 

TÀ saña ol nÿr-ı vaódet göstere rÀh-ı ãalÀó 

4. Áb-ı vaódet úaùè ider dilden sivÀ ser-riştesin 

                                                 
7.(b) rengìn bir: bir rengìn Y. 

 Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-ÓÀé Y. 

(20) 

B 7a, Y 118b, H 86a. 

2.(b) Bi’l-àuduvvi ve’r-revÀó: Sabah akşam 
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Seyf-i Óaúdır ãan vuøuè ki müémine olmuş silÀó 

5. Vaódete keåret èadìm ü keårete vaódet úadìm 

Leyle-i ôulmÀtı maóv itmekdedir nÿr-ı ãabÀó 

6. Nefy-i hestì ile faúr-ı tÀma ir MevlÀ’yı bul 

Hem sevÀdü’l-vech fi’d-dÀreyn-i Óaúla bul felÀó 

7. Var äalÀóì zÀhid-i kec-fehme nuùúumda òaùar 

Nuùúum olmaz úalbine yol bulmayan şaòãa mübÀó 

21 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Naôm-ı naèt-i faòr-ı èÀlemle gerekdir iftitÀó 

TÀ ki her yüzden nümÀyÀn ola envÀr-ı necÀó 

2. Ey mümidd-i zìr ü bÀlÀ v’ey müfìø-i bìş ü kem 

Her nigÀh-ı iètibÀrıñ menşeé-i fevz ü felÀó 

3. TÀb-ı úahr ile óarìú olmaú muúarrerdir bu dil 

SÀye-i luùfuñ eger açmaz ise her dem cenÀó  

4. Bulmadım bir dem óuøÿr-ı ùÀèat-i Óaúúı göñül 

İtmede her demde àafletle maèÀãì iútirÀó 

5. Úasvet-i úalb ile aóvÀlim mükedderdir meger 

                                                 
7.(a) nuùúumda: nuùúumdan Y. 

(21) 

B 7a, Y 118b, H 108a. 
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äafvet-i feyø-i laùìfiñle bula dil inşirÀó 

6. Gülşen-i vaãfıñda bülbüldür äalÀóì rÿz u şeb 

Naèt-i pÀkiñ vird idinmiş bi’l-àuduvvi ve’r-revÀó 

7. Çün fesad üzre úurulmuşdur binÀ-yı nefs-i şÿm 

Feyø-i cÿduñdur meger ide äalÀóì’ye ãalÀó 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-ÒÀé*  

22 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. YÀ ResÿlallÀh èabìd-i ÀsitÀnıñdır şüyÿò 

Hiõmetiñde cÀn-fedÀ-yı ÀsitÀnıñdır şüyÿò 

2. ŞehriyÀr-ı dü serÀsıñ feyø-baóş-ı enbiyÀ 

PÀdişÀhlar çÀkeriñdir bendegÀnıñdır şüyÿò 

3. Ol vecihden pÀdişÀhlar ravøañıñ ferrÀşıdır 

Óaøretiñde bì-mecÀl u nÀ-tüvÀnıñdır şüyÿò 

4. Meşhediñde èÀciz ü kemter olur elbet velì 

Naôra-i pür-tÀb ile ãÀóib-úırÀnıñdır şüyÿò  

5. RÀh-ı faúr u õillet içre gerçi maózÿndur dili 

                                                 
6.(b) Bi’l-àuduvvi ve’r-revÀó: Sabah akşam 

 Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-ÒÀé Y. 

(22) 

 B 7b, Y 119a, H 108a. 

H nüshasında dördüncü ve beşinci beyitler birbirlerinin yerinde yer almaktadır. 
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Nìm-nigÀh-ı luùfuñ ile şÀd-mÀnıñdır şüyÿò 

6. İltifÀtıñ bì-nevÀya devlet-i her dü serÀ 

İftiòÀr ile gürÿh-ı òÀdimÀnıñdır şüyÿò  

7. Bu äalÀóì bendeñi luùf eyle ÀzÀd eyleme  

Dergehiñde bende-i ÀzÀdegÀnıñdır şüyÿò  

23 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Nÿr-ı dìdem cÀn u dilden pend-i pìre ùut ãımÀò 

Olmasın miréÀt-ı úalbe tÀ sivÀdan ittisÀò 

2. Faãã-ı esmÀ-yı ÒudÀdır nüsòa-i ümmü’l-kitÀb 

Levó-i dilde mÀ-sivÀ naúşın gerekmez intisÀò 

3. Áteş-i hicrÀn ile dil mülkünü úılma òarÀb 

Mecmaèü’l-baóreyne ir Óıør’ı bulup nÿş it nuúÀò  

4. Çün ezel èahd eylediñ úulluúda sulùÀn olasın 

Cehd úıl tÀ irmeye èahd-i úadìme infisÀò 

5. Murà-ı zìrek dÀm-ı ãayyÀd-ı hevÀya düşmesin 

DÀne-i ÀmÀliniñ zìrinde úurmuşdur fiòÀò  

6. áÀfil olma dem-be-dem eyle tevÀøuèda úıyÀm 

                                                 
(23) 

B 7b, Y 119a, -H. 
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èİllet-i kibr ile enfiñ bulmasın hìç intifÀò 

7. Ey äalÀóì iktisÀb-ı hoş-fièÀl ise murÀd 

Cümle aòlÀú-ı õemÀyimden gerekdir insilÀò  

ÚÀfiyetü Óarfi’d-DÀl *  

24 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey serìr-ÀrÀ-yı vaódet fÀtió-i kenz-i cevÀd 

Mebdeé-i ìcÀd-ı èÀlem menşeé-i èaúl-ı maèÀd  

2. Olmasa õÀtıñ úalır idi èademde kÀéinÀt 

ÕÀtıñ içün òilúat-i kevneyni Óaúú itdi murÀd 

3. Õatıñı miréÀt-ı õÀt itdi o demde cilveger 

Oldu esmÀ vü ãıfÀtı andan aèyÀn-ı èibÀd 

4. ÕÀt-ı pÀkiñle iøÀfe itdiñ ióyÀya tamÀm 

èİlm-i Óaúdan úudret ile èayna geldi her murÀd 

5. İstifÀøa itdi zÀùıñdan çü ervÀó-ı güzìn 

Pes ebu’l-ervÀó olur saña óaúìúat üzre ad 

6. Ümm-i eşyÀ cedd-i Ádemsin eyÀ aãl-ı uãÿl 

                                                 
Başlık: *B, ÚÀfiyetü’d-DÀl Y. 

(24) 

 B 8a, Y 119 b, H 108b. 

3.(a) õÀt: -B 
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Senden istimdÀd ider her nìk u bed bÀ-iètimÀd 

7. YÀ ResÿlallÀh meded úıl bu äalÀóì bendeñe 

Şol zamÀn ki fÀéide virmez kişiye ictihÀd 

25 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Düşdü bir ãaórÀya dil kim resm-i èÀlem nÀ-bedìd 

Girdi bir vÀdìye reh nÀ-bÿd u hem-dem nÀ-bedìd 

2. Bir feøÀ-yı óayret-ÀbÀd-ı fenÀya çıkdı kim 

ÁşinÀ-yı derd nÀ-peydÀ vü maórem nÀ-bedìd 

3. Óayret-ender-óayret ile nÿr-ı èaúl-ı müstefÀd 

Olmada her laóøada nÀ-yÀb her dem nÀ-bedìd 

4. Baór-ı óayretdir n’ola gird-Àb-ı èaşú içre nihÀn 

Olsa fülk-i BÀyezìd ü İbn Edhem nÀ-bedìd 

5. BÀd-ı vaódetle telÀùum eylese èummÀn-ı èaşú 

Úaùre-i nÀ-çìzi hem nÀ-bÿd ider hem nÀ-bedìd 

6. Tìr-i èaşúıñ sìne-i mecrÿóa bir zaòm açdı kim 

Mühre-i zaòma şifÀ kem-yÀb u meróem nÀ-bedìd 

7. ÁfitÀbıñ pertevi çün düşdü úÀlbe àam degil 

                                                 
(25) 

B 8a, Y 119b, -H. 
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Ey äalÀóì jÀle-i nefsim idersem nÀ-bedìd 

ÚÀfiyetü Óarfi’õ-ÕÀl* 

26 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. YÀ ResÿlallÀh úamu bì-keslere sensin maèÀõ 

BÀb-ı luùfuñ mücrim ü nÀlendeye besdir melÀõ 

2. Mücrimi èafv u şefÀèat eylemek olmaz muóÀl  

Çün úıyÀs olur saña nisbetle envÀè-ı şevÀõ 

3. Ôannımı luùfuñda taóúìú eyle maórÿm eyleme 

Hep úıyÀsım üzre feyøiñ ile şÀd it olma şÀõ 

4. Her feøÀ-yı dü serÀyı redde kÀfìdir özüñ 

Çün zemìn ü ÀsumÀna şÀn-ı hükmüñdür nefÀõ 

5. Leõõet-i her nuùú-ı cÀn-baóşıñ olur rÿóa àıda 

Nièmet-i ãÿriyye ile rÿóa olmaz iltiõÀõ 

6. ÔÀhir ü bÀùında inèÀmıñ irişdir dem-be-dem 

Her cihetden õevúi işrÀb ide naèmÀ-yı liõÀõ 

7. Melceéimdir her dem-i kürbetde bÀb-ı èizzetiñ 

                                                 
 Başlık: *B, ÚÀfiyetü’õ-ÕÀl Y. 

(26) 

B 8b, Y 120a, H 108b. 

1.(a) bì-keslere: mücrimlere H. / (b) besdir: be-der Y. 

4.(b) óükmüñdür: óikmetdir Y. 

7.(b) vird-i: derd-i B / (b) el-èIyÀõu ve’l-èıyÀõ: Sığınırım sığınırım 
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Pes olur vird-i äalÀóì el-èıyÀõu ve’l èıyÀõ  

27 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Zehr-i derd-i èaşú olur èuşşÀúa óelvÀdan eleõ  

Nìş-i zenbÿr-ı dil-ÀrÀ menn ü selvÀdan eleõ 

2. Leõõet-i güftÀr-ı yÀre beõl-i var itmek nedir 

Çün olur her nièmet-i dünyÀ vü èuúbÀdan eleõ 

3. Gül cemÀli şevúine dil nice efàÀn itmesin 

Bülbül-i nÀlÀna olmaz zÀr-ı aólÀdan eleõ 

4. Bezm-i àamda eylesem úÀnÿn-ı èaşú ile sürÿd 

NÀàme-i èuşşÀú olur her ãavt-ı zìbÀdan eleõ 

5. Sırr-ı èaşúıñ leõõetin õevú ile idrÀk idene 

CÀn fedÀ itmek olur her õevú-i naèmÀdan eleõ 

6. èAşúdır maèşÿúa cÀn-ı èÀşıúı úurbÀn iden 

èÁşıúıñ maèşÿúda ifnÀsı ióyÀdan eleõ 

7. Leõõet-i her dü serÀdan èÀşıú olur telò-kÀm 

Õevú-i dÀr olmaz äalÀóì vaãl-ı DÀrÀdan eleõ 

ÚÀfiyetü Óarfi’r-RÀé* 

                                                 
(27) 

B 8b, Y 120a, -H. 

3.(b) aólÀ: aèlÀ Y. 
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28 

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 

1. MetÀè-ı óüsnüñe dil cÀn-bahÀ dimez de ne dir 

Yüzüñ gören aña biñ cÀn fedÀ dimez de ne dir 

2. CemÀl-i pÀkiñe èaks eyledi bu óüsn-i ezel 

Dil aña maôhar-ı nÿr-ı ÒudÀ dimez de ne dir 

3. Cebìn-i Yÿsufa pertev ãalıp çü óüsnü gören 

Beşer degil o melek dil-rübÀ dimez de ne dir 

4. Çü óüsn-i ãÿret-i küllì cihÀnda şemmesidir 

Beşer diyen aña maóø-ı òaùÀ dimez de ne dir 

5. CelÀl-i leyle-i zülfüñde nÿr-ı úadre iren 

ØiyÀ-yı vechiñe şems-i êuóÀ dimez de ne dir 

6. EyÀ óabìb-i ÒudÀ v’ey ùabìb-i èillet-i dil 

èAlìl-i pister-i hicriñ devÀ dimez de ne dir 

7. Görüñ bu naèt-i şerìfi bu nev-zemìnde èaceb 

äalÀóì luùfuña olmuş sezÀ dimez de ne dir 

29 

                                                                                                                                          
 Başlık: *B 

(28) 

B 9a, Y 130b, -H. 

3.(a) Yÿsufa: Yÿsuf B 

4. –Y. 

(29) 
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FeèilÀt ün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün  

1. Naèl-i sulùÀn-ı rüsül tÀc-ı ser olmaz da n’olur  

ÒÀk-pÀyı dile küól-i baãar olmaz da n’olur 

2. PÀye-i rifèatine nisbet ile mihr-i münìr  

Eşheb-i himmetine naèl-i zer olmaz da n’olur 

3. Perde-dÀr oldu çü óalvetgehine Rÿó-ı Emìn 

ÚudsiyÀn cümle-i òüddÀm-ı der olmaz da n’olur 

4. Zìnet-efzÀ-yı serìr-i óarem-i òÀã-ı òafÀ 

Baór-ı vaódetde yegÀne güher olmaz da n’olur 

5. Maşrıú-ı ãubó-ı ezel vech-i cemìli idi çün 

Anda envÀr-ı úıdem cilveger olmaz da n’olur 

6. Zülf-i şeb-bÿyu dili eylese taèùìr-i dimÀà 

Leyle-i Úadre iren behrever olmaz da n’olur 

7. Rÿ-siyeh bende äalÀóì ne úadar mücrim ise  

Naèt-i pÀkiyle anıñ muèteber olmaz da n’olur 

30 

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 

1. Óabìb-i Óaú şeh-i her dü serÀ degil de nedir  

                                                                                                                                          
B 9a, Y 130b, -H. 

3.(b) cümle-i cümleten Y. 

(30) 

B 9b, Y 131a, -H. 
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Derinde şÀh-ı cihÀn bir gedÀ degil de nedir  

2. MaùÀf-ı zümre-i kerrÿbiyÀn degil mi deri 

MelÀõ-ı úÀfile-i enbiyÀ degil de nedir 

3. ÔulÀm-ı şirketi refè itse nÿr-ı vechi n’ola 

Cebìni nÿr-ı vech-i ÒudÀ degil de nedir 

4. Yüzünde óaúú-ı yaúìni görür çü èayn-ı yaúìn 

CemÀli Àyìne-i Óaú-nümÀ degil de nedir 

5. ÔulÀm-ı leyle-i òüsrÀnda úor mu ümmetini 

CenÀb-ı maùlaè-ı şems-i hüdÀ degil de nedir 

6. İderse yek naôarıyla n’ola bu òÀkini zer 

NigÀh-ı èÀùıfeti kìmyÀ degil de nedir 

7. äalÀóì küól-i baãìret degil mi çeşm-i dile 

áubÀr-ı òÀk-i rehi tÿtiyÀ degil de nedir  

31 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Nièmet-i cÿd-ı vücÿduñ kÀéinÀtıñ aşıdır 

Menbaè-ı cÿduñ vücÿd-ı mümkiniñ ãu başıdır 

2. Lücce-i feyøiñden istimdÀd ider her nìk u bed 

                                                 
(31) 

 B 9b, Y 131a, H 109a. 
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Dü cihÀnıñ feyøi ser-tÀ-ser èinÀyet-pÀşıdır 

3. PÀdişÀhlar pÀdişÀhısıñ dü èÀlemde tamÀm 

Ol vecihden pÀdişÀhlar ravøañıñ ferrÀşıdır  

4. İftiòÀr eylerse èÀlemde sezÀdır aña kim 

ÁsitÀnıñ segleri anıñ úapu yoldaşıdır 

5. èİzzet anıñ ki cihÀnda úulluàuñla faòr ider 

Kişiye èizzet saèÀdet úulluàuñdan nÀşìdir 

6. Rifèat anıñdır ki bÀb-ı devletiñ mesned úıla 

Devlet anıñ ki maóaddı ÀsitÀnıñ ùaşıdır 

7. Gerçi dÿr oldu äalÀóì ÀsitÀnıñdan seniñ 

Rÿz u şeb fikr-i òayÀliñle saña dil mÀşìdir 

32 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Gülşen-i naètiñde kilk-i himmetim eyle hezÀr 

Şevú ile pervÀne dil şemè-i cemÀle cÀn atar 

2. Nÿr-ı vaãlıñ nÀr-ı hicrÀna muúÀbil mi olur 

NÀrı nÿr it nÿru nÀr itme baña ey kÀmkÀr 

                                                 
4.(b) úapu: hemÀn B. 

(32) 

B 10b, Y 132 a, H 109a. 

2.(b) kÀmkÀr: keremkÀr Y. 
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3. NÀr-ı firúatle kebÀb u bì-úarÀr oldu göñül  

Şerbet-i vaãlıñla úandır tÀ bula bir dem úarÀr 

4. ÁfitÀbıñ õerreye iúbÀli şeyn olmaz velì 

Õerreniñ olmaz vücÿdu olmasa şems-i nehÀr  

5. Úaùreniñ imdÀdı var mı baóra ammÀ fi’l-meåel 

Úaùre irse baóra bulur anda dürr-i şÀhvÀr 

6. Emriñ üzre el-meded vird-i zebÀnımdır benim 

YÀ ResÿlallÀh baña senden meded her demde var 

7. Luùfuña müstaàraú olmuşdur äalÀóì dem-be-dem 

Lìk úanmaz dil-ãafÀ-yı vuãlatıñ her dem arar 

33 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Girmedim óammÀma germ-i leõõet içün ey nigÀr 

NÀr-ı şevúiñle derÿnum özge külòÀndır yanar 

2. Lìk [çeşmim] yaşı kÀfì olmadı girdim ki tÀ  

Her bün-i mÿyum ola feyø-i àamıñla eşk-bÀr 

3. Ola ki iùfÀ idem eşkimle nÀr-ı firúati 

                                                 
(33) 

B 11a, -Y, -H. 

Başlık: Li-SeyyidinÀ èAlì Kermu’llÀhu Vechehu B. Bu şiir Hz. Ali’nin iki beyitinin tercümesi üzerine 

yazılmıştır. İlk iki beyit tercümedir.  

2.(a) çeşmim: çeşm B. Kafiye ve mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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Yaènì olsun her cihetden cevher-i feyøim niåÀr 

4. Seyl-i eşke zevraú-ı çeşmim úaúıp olsam revÀn 

èÁúıbet baóra irişdirir kişiyi cÿybÀr  

5. Mecmaèü’l-baóreyne ir bul Óıør’ı iç Àb-ı óayÀt 

Olasın èilm-i ledünnìden eyÀ dil óiããe-dÀr 

6. Berzaò-ı baóreyne diúúat eyle andan óiããe al 

Gel fenÀ ile beúÀda yoàu yoú it varı var 

7. Dürr ü mercÀndan óaúÀyıúla maèÀrif remzin al 

Bulasın naèmÀ-yı kevneyni äalÀóì bì-şümÀr 

34 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Úudretiñle èÀcize virdiñse cüzéì iòtiyÀr 

Çek èinÀn-ı iòtiyÀrı òayra ey  PerverdigÀr 

2. Dest-i úudret çün zimÀm-ı iòtiyÀrı aòõ ide 

İútidÀr elden gider úalmaz bu dilde iòtiyÀr 

3. Remz-i úul küllü fe-min nefsik beyÀnın añladım  

Kim edeb ile óaúìúat rÀhın itdi aşikÀr 

4. Úudretiñ baèøın alırsañ şirketi lÀzım gelir 

                                                 
(34) 

B 11a, B 15a, Y 132b, -H. 

3.(a) Úul küllü fe-min nefsik: Nisâ Suresi 4-79’a gönderme vardır. 
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Şerri isnÀd eyleseñ aña olursun òÀksÀr 

5. VÀdì-i úudretde var mı úudretiñ dem urmaàa 

BÀd-ı úahr eyler àubÀr-ı iútidÀrı tÀrumÀr 

6. Maùlaè-ı dilden ùuluè itse óaúìúat şemsi ger  

JÀle-i hestì-i mevhÿmuñ olur mu pÀy-dÀr 

7. Õerreniñ var mı vücÿdu şemse nisbetle hemÀn 

Gel vücÿd varlıàını bundan äalÀóì añla var 

35 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Keåret-i emvÀc ile deryÀ revÀcın gösterir 

Remz idip vaódetle keåret imtizÀcın gösterir 

2. Ôulmet-i keåretde úalma çün degilsiñ şeb-pere 

Nÿr-ı vaódet nice revzenden sirÀcın gösterir 

3. Nükte-i temåìl-i úandìle kemÀl-i diúúat it 

äadr-ı mişkÀtinde mıãbÀóı zücÀcın gösterir 

4. Dìde-i èibret ile baú rÿz u şeb ãayf  u şitÀ 

KÀéinÀta úahr ile luùfuñ mizÀcın gösterir 

                                                 
5.(b) eyler: ile B 11a, Y. 

(35) 

 B 11a, Y 132b, -H. Bu şiirin ilk beyiti B nüshasında  bu varakta başlamaktadır. Fakat bizim elimizde 

B nüshasının 11a ile 14b arasındaki kısmı bulunmamaktadır. 
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5. Úahr u luùfu úabø u basù ile teèÀúub itmede 

Her èaúìbi inúıbÀø u infirÀcın gösterir 

6. CÀm-ı zehr-Àlÿd-ı úahrı òaste-dil eylerse nÿş 

Şerbet-i luùfuyla ol demde èilÀcın gösterir 

7. Úahrına ùÀúat getirmez çün äalÀóì derdmend 

Luùfunu eyler temennÀ iótiyÀcın gösterir 

36 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Germ ü serdiyle diliñ derdi dırÀz olmaúdadır 

TÀb-ı úahr-ı dehr ile dil cÀn-güdÀz olmaúdadır 

2. İètirÀf-ı cürm ile ruòsÿde-i dergÀh olup 

èAfv-ı taúãìrÀt içün her dem melÀõ olmaúdadır 

3. Tevbe vü èazm u nedÀmetle taøarruè itse dil 

èİllet-i èiãyÀnına dil çÀre-sÀz olmaúdadır 

4. Nefs temkìn üzre gÀhì òalúa ãÿret gösterir 

GÀh telvìn ile dilde óoúúabÀz olmaúdadır 

5. ÒÀne-i keåretde nefs olmaúêa bir mÿr-ı øaèìf 

LÀne-i vaódetde pür-dil şÀh-bÀz olmaúdadır 

                                                 
5. Bu beyit Y nüshasında altıncı beyitin ardında yer almaktadır. 

(36) 

-B, Y 134a, H 110b. 
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6. ÓÀl-i gÿn-À-gÿn dem-À-dem iútiøÀ eyler teøÀd 

İddièÀmız geh óaúìúat geh mecÀz olmaúdadır 

7. Luùf u úahrıñ iútiøÀsıdır äalÀóì óÀl-i dil 

Menzil-i dil geh niyÀz u gÀh nÀz olmaúdadır 

37 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. HevÀ-yı nefs-i şeyùÀnì gibi gümrÀhımız vardır 

ÒarÀb itdi dil ü cÀnı enìn ü Àhımız vardır  

2. èİnÀyet ola esbaúdan hidÀyet feyø-i Muùlaúdan 

èİnÀyet Óaøret-i Óaú’dan ulu AllÀhımız vardır 

3. Beriyiz her àavÀyetden daòi rÀh-ı êalÀletden 

Ki tevfìk u hidÀyetden úavì hem-rÀhımız vardır 

4. Ne deñli olsa ger èiãyÀn irişmez yeés ile óırmÀn 

Nedìm-i Óaøret-i RaómÀn şefÀèat-òˇÀhımız vardır 

5. Ümìddir úalb-i nÀ-şÀdı feraó-yÀb eyler imdÀdı 

ŞefÀèat kÀnımız hÀdì Óabìbu’llÀhımız vardır 

6. Mey-i èaşúı ile mestiz velìkìn cümleden pestiz 

                                                 
7.(b) gÀh: gÀhì H. 

(37) 

-B, Y 134a, H 110b. 

5.(a) eyler: eyle H. 
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Ne varlıúdan tehì-destiz ne mÀl ü cÀhımız vardır  

7. İder her derde ol bir em virir her zaòma bir meróem 

MelÀõ u melceé-i èÀlem açıú dergÀhımız vardır  

8. Bu èÀlemde bulan bulmuş şeb-i Úadr içre bedr olmuş 

ØiyÀsı èÀleme dolmuş münevver mÀhımız vardır 

9. äalÀóì oldu dil-dÀde o şÀh-ı óüsne üftÀde 

Bizim dünyÀda èuúbÀda muèaôôam şÀhımız vardır 

38 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. ÚÀf-ı èankÀ-yı hüviyyet bil ki sende bendedir 

Ol vecihden cÀn u dilden cümle èÀlem bendedir  

2. Cevher ü cism ü èaraøda muèteber iken melÿl 

Pertev-i şems-i semÀ görmez misiñ revzendedir 

3. Dilde rÀh-ı vaãlı izle tÀ saña hÀdì ola 

İsteyen òÀricde bil òaybet ile şermendedir 

4. Geç bu úayd-ı mÀ-sivÀdan èÀlem-i ıùlÀúa ir 

Úayd-ı nefs ile muúayyed olsa dil òar-bendedir 

                                                 
8.(a) Úadr: -H. 

(38) 

-B, Y 134b, H 110a. 

2.(a) melÿl: óulÿl H. 
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5. İrişen óaúúe’l-yaúìne èaúla itmez iètibÀr 

İrmeyen èayne’l-yaúìne ictihÀdı ôandadır 

6. Bì-mekÀn’ı bir cihet ile muúayyed eyleme 

æemme vechu’llÀhı gör ıùlÀúa ir bil úandadır 

7. RÀbièidir åÀliåiñ hem sÀdisidir òÀmisiñ 

Böyledir úanda tevellÀ eyler iseñ andadır 

8. Evvel Àòir ôÀhir ü bÀùın vücÿd-ı Óaúdadır 

Her cihetden nÿr-ı õÀt-ı bì-cihet tÀbendedir 

9. Şems-i èÀlem ôÀhir iken görmez anı şeb-pere 

Nÿr-ı Óaúúı görmediñse bil ki èillet sendedir 

10. Ôulmet-i cehle girişdiñ èilm-i Óıøra irmediñ 

Óıør’ı bul Àb-ı óayÀtıñ menbaèı bil tendedir 

11. RÀh-ı Óaúúa gir óulÿã ile äalÀóì fÀnì ol 

äıdú ile cÿyende olan èaúıbet pÀyendedir 

39 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Çünki Ádem-zÀdesiñ bil Àdem-i maènÀ nedir 

                                                 
6.(b) æemme vechu’llÀh: Bakara Suresi 2-115. 

11.(a) fÀnì: bende H. 

(39) 

-B, Y 134b, H 103b. 

1.(b) èAlleme’l-esmÀ: Bakara Suresi 2-31’e gönderme vardır. 
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Ádem iseñ añla sırr-ı èalleme’l-esmÀ nedir 

2. Maôhar-ı esmÀ-yı óüsnÀdır bu èÀlem ser-te-ser 

İsm-i aèôam maôharı olan dil-i dÀnÀ nedir 

3. Gel èurÿc eyle sivÀdan añla mièrÀc-ı dili 

ÚÀbe úavseyne irip bil sırr-ı ev ednÀ nedir 

4. Úalbi taùhìr it sivÀdan úÀbil-i ilhÀm ola 

Bilesiñ Óaúúe’l-yaúìnde sırr-ı mÀ-evóÀ nedir 

5. Teşne-leb vÀdì-i firúatde gezersiñ sÿ-be-sÿ 

Úaùre-i tende telÀùum eyleyen deryÀ nedir 

6. Mürşidiñ ayaàına düş çek dü èÀlemden eliñ 

Bildire èummÀn-ı dilde dürr-i bì-hemtÀ nedir 

7. Şöyle mest itsin äalÀóì cÀm-ı èaşú cÀnıñı kim 

Nièmet-i èuúbÀya òˇÀhiş úalmasın dünyÀ nedir 

40 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Serìr-i devletim revnaú-fezÀ-yı fülk-i õilletdir 

                                                 
2.(a) bu: çü H. 

3.(b) Úabe úavseyn: Necm Suresi 53-9. / (b) Ev ednÀ: Necm Suresi 53-9. 

4.(b) MÀ-evhÀ: Necm Suresi 53-10. / (b) sırr-ı: remz-i H. 

6.(a) eliñ: eli H. 

7.(a) cÀm-ı: èÀm-ı H. 

(40) 

-B, Y 134b, -H. 
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Emìr-i himmetim kişver-güşÀ-yı mülk-i èizzetdir 

2. N’ola faúr u fenÀ-yı rÀh-ı Óaúda òÀk-pÀy olsam 

áubÀr-ı reh-güõÀrım cevher-i tÀc-ı saèÀdetdir 

3. Ne deñli ãÿretim üftÀde-i òÀk-i meõelletse 

O deñli sìretim bÀlÀ-nişìn-i ãadr-ı rifèatdir 

4. SivÀdan el çekip bu keårete dil iètibÀr itmez 

SerÀy-ı òÀã-ı vaódetde nedìm-i bezm-i óaøretdir 

5. Vücÿd-ı õerre-i nÀ-çìze èibretle nigÀh itseñ 

TemÀşÀya èaceb Àyìne-i şems-i óaúìúatdir 

6. Olursa nÀy-i kilkim naàme-i manãÿr ile hem-dem 

èAceb mi bülbül-i óikmet-nevÀ-yı bÀà-ı vaódetdir  

7. äalÀóì baór-ı óikmetden cevÀhirler niåÀr itdiñ 

MezÀyÀ-yı kelÀmıñ ÀrifÀna dürr-i óikmetdir 

41 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Óaúìúat baórına àavvÀã olanlar sırra maóremdir 

İrer mi dürre anlar kim muúìm-i sÀóil-i yemdir 

2. N’ola remz ile cevher-pÀş-ı esrÀr olsam èuşşÀúa 

                                                 
(41) 

-B, Y 135a, -H. 

2.(a) esrÀr: -Y. 
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Baña miftÀó-ı kenz-i sırr-ı èUşşÀúì müsellemdir  

3. Dilim gencìne-i esrÀr-ı àayb-ı muùlaú olmuşdur 

Nuúÿş-ı heyéetim resm-i ùılısm-ı kenz-i mübhemdir 

4. Vücÿdum ÚÀf-ı èanúÀ-yı hüviyyetdir taèayyünde 

Óudÿåum cilveger olduysa èaynım sırr-ı aúdemdir 

5. KemÀle irmege lÀ-büddür elbet ãoóbet-i èirfÀn 

Velì güftÀr-ı ilóÀda dolaşma sükkeri semdir 

6. KelÀm-ı ehl-i Óaúúa nefòa-i Rÿhu’l-Úudüs dirsem 

SezÀ kim èaúl-ı kül Cibrìl olur úalbi de Meryem’dir 

7. èAceb mi feyø-bÀr olsa zebÀn-ı òÀme-i naômım 

äalÀóì feyø-i Óaúdan bu maèÀnì baña mülhemdir 

42 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl 

1. NihÀl-i bÀà-ı dilde bir åemer yoúdur ki yoúdur 

Heyÿliyyü’l-mizÀcìde ãuver yoúdur ki yoúdur 

2. MaèÀrif gevherin her dem fütÿó-ı dilden iste 

Ki úaèr-ı baór-ı dilde bir güher yoúdur ki yoúdur 

3. Künÿz-ı dilde her feyø-i ÒudÀ vardır ki vardır 

                                                 
(42) 

 B 14a, Y 125a, H 91a. 



315 

 

Rumÿz-ı men èarefden bir òaber yoúdur ki yoúdur 

4. Göñül baór-ı óaúìúat kenz-i esrÀr-ı ÒudÀdır 

ÓaúÀyıúdan muóaúúaú bir eåer yoúdur ki yoúdur 

5. èAceb midir dırÀz olsa óadìå-i zülf-i cÀnÀn 

Şeb-i bezm-i ãafÀda bir seóer yoúdur ki yoúdur 

6. Olur miréÀt-ı Óaú bir dil sivÀdan olsa taùhìr 

Anıñ èaksinde hìç bir muèteber yoúdur ki yoúdur 

7. Hüner bezmin èaceb mi feyø-yÀb eylerse òÀme 

äalÀóì feyø-i Óaúda bir hüner yoúdur ki yoúdur 

43 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. CemÀl-i vaãlı dil añmaàa başlar 

CelÀl-i hicr ile yanmaàa başlar 

2. Ùutuşduúça hevÀ-yı èaşú ile dil 

SemÀdan ebr-i Àh aàmaàa başlar 

3. Sirişkim döndü bÀrÀn-ı bahÀra 

                                                                                                                                          
3.(b) Men èaref: “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” hadisinden 

iktibastır. 

5.(b) seóer: åemer B, semer H.  

(43) 

B 14b, Y 127b, H 99b. 

3.(a) bahÀra: nehÀra B 
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Diner dinmez yine yaàmaàa başlar 

4. İrince seyl-i eşkim ile baóra 

Göñül keştìsini ãalmaàa başlar 

5. Dem-À-dem şevú-i dürr-i vaódet ile 

Yem-i èaşúa göñül dalmaàa başlar 

6. Meåeldir teşne-dil olursa èÀşıú 

ZülÀl-i vaãl ile úanmaàa başlar 

7. MetÀè-ı vaãl-ı cÀnÀnı äalÀóì 

Görünce cÀn ile almaàa başlar 

44 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Ádem yüzü kim Àyìne-i vech-i cemìldir 

İmèÀn-ı naôar maôhar-ı esmÀ-yı celìldir 

2. Her yüzde nümÀyÀn iken envÀr-ı cemÀli 

Bir göz ki anı görmeye elbette èalìldir 

3. Diúúatle eåerden görünür feyø-i Müeååir 

ErbÀb-ı èuúÿle bu daòi òoşça delìldir 

                                                 
6. –Y. 

(44) 

B 14b, Y 135a, -H. 

1.(b): İmèÀn-ı naôar it maôhar-ı esmÀ-yı celìldir B, Y. Mısraın vezine uyması için “it” tarafımızdan 

kaldırılmıştır. 
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4. Dil cevher-i esrÀr-ı maèÀrifle bezenmiş 

DükkÀnçe-i èirfÀn dimeñiz òˇÀn-ı Òalìldir 

5. Her mıãr-ı dile başúa òalìc eylese icrÀ 

Óavøı çü diliñ birke degil menbaè-ı Nìldir 

6. Bir laóôada geçse n’ola dil her dü serÀdan 

Yek òaùve-i merdÀna cihÀn mülkü úalìldir 

7. Dil-teşne-i èirfañ olan iòvÀna äalÀóì 

VÀdì-i óaúìúatde sözüñ èayn-ı sebìldir  

45 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl 

1. Melek èaşú u fenÀ rÀhında hem-rÀzım degildir 

Geçip zìrÀ maúÀmın vuãlata èÀzim degildir 

2. CibÀl-i hestìyi maóv itmedir kÀrım óaúìúat 

MecÀzıñ kÿh-ken ıràadı enbÀzım degildir 

3. ŞikÀrı murà-ı lÀhÿtì olur şeh-bÀz-ı úalbiñ 

Tenezzül itmesem ger lÀşeye nÀzım degildir 

4. MaúÀm-ı evc-i istiànÀya Àheng eylese dil 

                                                 
5.(b) çü diliñ: dili ki Y. 

(45) 

B 15a, Y 135b, -H. 

2.(a) óaúìúat: óaúìúatde Y. 
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Ùarìú-i rÀstdır èuşşÀúa şeh-nÀzım degildir 

5. Ùabìèat meyli süflìdir göñül bÀlÀya mÀéil  

áurÀbımdır úonarsa cìfeye bÀzım degildir 

6. Òulÿã ile èubÿdiyyet maúÀmı saña lÀzım 

RıøÀ gözle mükÀfÀt istemek lÀzım degildir 

7. CenÀó-ı èaşú uçurdu lÀne-i lÀhÿta úalbi 

äalÀóì bu benim bÀlimle pervÀzım degildir 

46 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Ádem dili ilúÀ-yı dem olmaúlıà-içündür  

Ser-óalúa-i bezm-i óarem olmaúlıà-içündür 

2. Cemè itdigi esmÀyı kitÀb-ı dil-i Àdem 

Enmÿzec-i levó ü úalem olmaúlıà-içündür 

3. Ol dem ki emÀnetdir anı aãlına virmek 

Tevóìde irip muóterem olmaúlıà-içündür 

4. Her şey çalışır menbaèına itmege ricèat 

Germiyyet-i seyl-Àb yem olmaúlıà-içündür 

5. Hep cünbiş-i elvÀn-ı vücÿdÀt-ı óavÀdiå 

                                                 
(46) 

 B 15b, Y 135b, -H. 

3.(a) aãlına: vaãlına Y. 
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Álÿde-i reng-i èadem olmaúlıà-içündür 

6. Her õerrede raòşende olan şems-i óaúìúat 

EsrÀr-ı òafìye èalem olmaúlıà-içündür 

7. èİbret ile baú õerre-i nÀ-çìze äalÀóì 

Áyìne-i mihr-i úıdem olmaúlıà-içündür 

47 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Bu àamkede ãanmañ ki dem olmaúlıà-içündür 

PÀ-beste-i peyvend-i àam olmaúlıà-içündür 

2. Şeh-bÀz-ı diliñ èÀlem-i nÀsÿta nüzÿlü 

ÜftÀde-i dÀm-ı elem olmaúlıà-içündür 

3. Nìş-horde-i zenbÿr-ı sitem olduàuñ ey dil  

ŞÀyeste-i şehd-i kerem olmaúlıà-içündür 

4. Yÿsuf gibi üftÀde-i çÀh-ı mióen olmaú 

İòvÀna èazìz ü óakem olmaúlıà-içündür 

5. El çekdigi dil ceyb-i ZüleyòÀ-yı zamÀndan 

VÀ-reste-i úayd-ı sitem olmaúlıà-içündür 

                                                                                                                                          
5.(a) hep: her Y. 

(47) 

B 15b, Y 136a, -H. 

5.(a) el: ey Y. 
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6. Maèmÿre-i úaãr-ı çemenistÀn-ı úanÀèat 

Reşk-Àver-i bÀà-ı İrem olmaúlıà-içündür 

7. Zeyn olduàu òum-òÀne-i èirfÀn-ı äalÀóì 

Der-beste-i dükkÀn-ı Cem olmaúlıà-içündür 

48 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl 

1. Ayaàı baór-ı èaşúıñ kim didi başım degildir 

MiåÀli úÀbe úavseyniñ nedir úaşım degildir 

2. Duyurdu herkese meftÿnluàum ol çeşm-i àammÀz 

CihÀna èaşú-ı pinhÀnı benim fÀşım degildir 

3. äunarlar bezmime cÀm-ı òumÀr-Àlÿdu her dem 

Maóabbet cÀmı gÿyÀ çeşm-i òÿn-pÀşım degildir 

4. Silerken òÀne-i dilden àubÀr-ı mÀ-sivÀyı 

Nedir Àh-ı seóergÀhım çü ferrÀşım degildir 

5. Maóabbet dersini yüzden süren ãÿret-perestÀn 

DebistÀn-ı óaúìúatde sebaúdaşım degildir 

6. Dili bir luèb ile ãayd itmege cehd itdi dünyÀ 

                                                 
7.(a) èirfÀn-ı: èirfÀna Y. 

(48) 

B 16a, Y 136a, -H. 

1.(a) didi: benim Y. / (b) Úabe úavseyn: Necm Suresi 53-9. 

3.(a) òumÀr-Àlÿdu: òumÀr-ı Àlÿde Y. 
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N’ola redd eylesem mekkÀre oynaşım degildir 

7. ŞikÀrın úulle-i ÚÀf-ı úanÀèatden alır dil 

äalÀóì cìfe-i ednÀ benim aşım degildir 

49 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. CemÀliñ gülşen-i èaşú içre ãolmaz tÀze bir güldür 

HezÀr-ı dil yeter zÀrì úıla luùfuñla bir güldür 

2. NiúÀb oldu gül-i ruòsÀrına ol sünbül-i òoş-bÿ 

PerìşÀn eyleyen èuşşÀúı èÀlemde o kÀküldür 

3. Ùutuşdu Àteş-i èaşú ile varım tÀrumÀr oldu 

Nemiz úaldı hevÀya ãarf idecek bir avuç küldür  

4. MerÀyÀda n’ola vech-i cemìliñ cilveger oldu 

Óaúìúatde seniñ õÀtıñ ne cüzé olur ne òod küldür 

5. Yem-i cÿduñla var oldu bu cüzéiyyÀt u külliyyÀt 

Taãavvurda heyÿlÀ úÀbili her bir teşÀküldür 

6. Òuãÿãiyyet ile feyø-i èamìmiñ behre-yÀb itsin 

Dil-i èÀşıú nevÀl-i feyøiñe ÀmÀde keşküldür 

                                                 
(49) 

B 16a, Y 136b, -H. 

1.(a) bir: -Y. 

4.(a) oldu: olsa Y. 
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7. Yeter òÀr-ı firÀk-ı dil-òırÀş ile óazìn olmaú 

äalÀóì gülsitÀn-ı èaşú içinde vaãl ile güldür 

50 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. MümkinÀtı cemè ider dil bir èaceb kÀşÀnedir 

Her ãıfÀt u levni cÀmiècevher-i yek-dÀnedir 

2. ÚÀbil-i heyéet olup olmuş heyÿliyyü’l-mizÀc 

Zühd ile mescid olur hem èaşú ile mey-òÀnedir 

3. Münúalibdir her cihÀta cÀy-ı beyne’l-iãbaèeyn 

Her cemÀl ile celÀli devr ider peymÀnedir 

4. SÀye-i dìvÀrına úonmaz àurÀb-ı cìfe-òˇÀr 

ÚÀf-ı ten de murà-ı èankÀya yapılmış lÀnedir 

5. SÀóa-i iúbÀline düşmez àubÀr-ı mÀ-sivÀ 

èAşú menzilgÀhıdır òalvetgehi cÀnÀnedir 

6. èAşú ile zencìr-i tesòìrindedir ins ü melek 

Şemè-i ruòsÀrına şems ile úamer pervÀnedir 

7. Yıúılıp úalb-i äalÀóì ger òarÀb olsa n’ola 

Medfen-i kenz-i òafìdir èaşú ile vìrÀnedir 

                                                 
(50) 

B 16b, Y 136b, -H. 

2.(a) olup: olan Y. 
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51 

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün 

1. Ol óüsn-i òaùùı rÿy-ı nigÀrÀn oúur yazar 

Vechinde şeró-i Àyet-i ÚuréÀn oúur yazar 

2. Girdi çü ùıfl-ı dil bu debistÀn-ı óikmete 

Diúúatle ders-i óikmet-i LoúmÀn oúur yazar 

3. Òaù sanma èÀrıøeyn-i dilÀrÀda naúş olan 

Raàbetle òˇÀn-ı vuãlata mihmÀn oúur yazar 

4. Açma niúÀb-ı vechiñi aàyÀra úıl óaõer 

Açık bulunca muãóafı şeyùÀn oúur yazar 

5. Herkes oúur mu Manùıúu’ù-Ùayr’ı bu nüsòadan 

Úuş dilini cihÀnda SüleymÀn oúur yazar 

6. ÓallÀl-i müşkilÀt-ı zamÀn olsa çoú degil 

Dil nüsòa-ı maèÀrifi çoúdan oúur yazar 

7. Girmezse gÿş-ı èÀma äalÀóì ne àam yine  

EşèÀr-ı dil-pesendiñi iòvÀn oúur yazar 

52 

                                                 
(51) 

 B 16b, Y 126a, H 94a. 

1.(a) ol: dil B, H. 

3.(b) vuãlata: vaãlıña Y. 

5.(a) Manùıúu’ù-Ùayr’ı: Manùıú-ı Ùayr’ı B, H. 

6.(a) zamÀn: zebÀn H. 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Levó-i dilde ders-i èaşúı ùıfl-ı cÀn oúur yazar 

Men èaref  remzini ol sırdan nihÀn oúur yazar 

2. Baór-ı vaódet remz idip emvÀc-ı naúş-ı keåreti 

Nefy ü iåbÀt ile tevóìdi èayÀn oúur yazar 

3. Küllü şeyéin hÀlikün remzinde illÀ vechehu  

Sırrın añla küllü men èaleyhÀ fÀn oúur yazar  

4. Dìde-i èibretle eùrÀfa tevellÀ idegör 

æemme vechu’llÀhı her şey rÀyegÀn oúur yazar 

5. Levóa-i sebèa’l-meåÀnìden sebaú-òˇÀn olalı 

Bülbül-i dil gülşen-i vaódet her Àn oúur yazar 

6. Bu mecÀzìde óaúìúatden taãavvur idegör 

Remz-i Telòìãi maèÀnì vü beyÀn oúur yazar 

7. Naóv u ãarf ile äalÀóì maóv u ãaóva ireli 

Nüsòa-i Maúãÿddan Rÿhu’l-BeyÀn oúur yazar 

53 

                                                                                                                                          
(52) 

B 17a, Y 126b, H 94a. 

1.(b) Men èaref: “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” hadisinden 

iktibastır. 

3. –Y, -H. / (a) Küllü şeyéin hÀlikün: Kasas Suresi 28-88. / (a) İllÀ vechehu: Kasas Suresi 28-88. / (b) 

Küllü men èaleyhÀ fÀn: Rahmân Suresi 55-26. 

4.(b) æemme vechu’llÀh: Bakara Suresi 2-115 

5.(a) Sebèa’l-meåÀnì: Hicr Suresi 15-87’ye gönderme vardır. 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Rÿz-ı vaãlı çeşm-i èuşşÀúa şeb-i hicr itdi yÀr 

Zülf-i şeb-bÿyun gül-i ruòsÀra úıldı sÀye-dÀr 

2. Yaènì setr itdi cemÀli şemsini ebr-i celÀl 

Çeşm-i óÿn-Àlÿd-ı èuşşÀk oldu her dem eşk-bÀr 

3. Òaùù u òÀliyle düşürdü èÀşıúı sevdÀlara 

Kÿşe-i çeşmiyle úıldı èaúl u fikrin tÀrumÀr 

4. Naúş-ı òaùùından terÀş iden rumÿz-ı vuãlatı 

Gezlik-i ser-tìz-i fehmi her úılı úırúar yarar 

5. Revzen-i úaãr-ı mecÀzìden óaúìúat dil-beri 

Òoş libÀs-ı istièÀrÀt ile oldu ÀşikÀr 

6. Mündericdir çün kelÀmımda øamìr-i müstetir 

Mercièin bulmaú gerekdir refè ola tÀ istitÀr 

7. Naòl-ı òÀmeñden äalÀóì bÀà-ı naôm içre èaceb 

Mìve úopdu úışrı òurmÀ lübbü cevz ile enÀr 

54 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Taèayyün cilvesi vech-i cemìliñ aúlıàındandır 

                                                                                                                                          
(53) 

B 17a, Y 137a, -H. 

(54) 

B 17b, Y 125a, H 91b. 
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ÓaúÀyıú neşéesi ruòsÀrınıñ berrÀúlıàındandır 

2. ØiyÀ-yı dürr-i beyøÀ lemèa-i yÀúÿte-i óamrÀ 

ŞuèÀè-ı ÀsumÀn ile zemìn işrÀúlıàındandır  

3. Ser-À-ser genc-i imkÀn-ı èademde muòtefì iken  

Vücÿd ièùÀsı aèyÀna hemÀn òallÀúlıàındandır 

4. áıdÀ-yı rÿó olup feyø-i vücÿdu dem-be-dem òalúa  

BeúÀ-yı kÀéinÀt ancaú anıñ rezzÀúlıàındandır 

5. MaôÀhirden nümÀyÀn iken envÀr-ı óaúìúat kim 

Óaúìúat şehrine irmez ise rüstÀúlıàındandır 

6. İrilmez rütbe-i bÀlÀ-yı vaãla semt-i esfelden 

TemÀşÀ-yı cemÀl ancaú diliñ çÀr ùaúlıàındandır 

7. äalÀóì bezm-i vaódetde leùÀfetle muèallÀdır 

Bu keåretde keåÀfet åıúleti alçaúlıàındandır 

55 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. RÀh-ı Óaúda istiúÀmet gözleyip hem-vÀr var 

Müstaúìm ol muúbil ol tÀ olmaya idbÀr bÀr 

                                                                                                                                          
1.(b) ruòsÀrınıñ: ruòsÀr tek B 

5.(a) óaúìúat: óaúìúì Y. 

(55) 

B 17b, Y 128a, H 101b. 
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2. Nefsi taøyìú it hevÀya bulmaya güm-rÀh rÀh 

äoñ demiñde olmaya tÀ başıña bu dÀr dar 

3. Merkebiñ iken saña binmiş ider iúdÀm-ı dÀm 

Nice bir talùìfle sen itmekdesin tìmÀr mÀr  

4. Geç küdÿrÀt-ı hevÀdan tÀ ola evãÀf ãÀf 

İhtimÀm it beyt-i Óaúúı itmeye ekdÀr dar 

5. RÀh-ı Óaúda sÀú-ı èazmi itmese teşmìr mìr 

Menzile irmez olur aóvÀlini işèÀr èÀr  

6. KÀrı tefvìø it ÒudÀ’ya tÀ ide iúbÀl bÀl 

Bir dile úılmaz tecelli var ise efkÀr-ı kÀr 

7. Keårete virdi øiyÀ-yı vaódet-i mehtÀb tÀb 

áayrı ifnÀ it äalÀóì k’olmaya aàyÀr yÀr  

56 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Göñüller dem-be-dem Àlÿde-i efkÀr-ı óÀcetdir 

VelÀkìn úalb-i ãÀfì maşrıú-ı nÿr-ı faùÀnetdir  

2. Çü èaks-endÀz olur dilden diliñ ÀåÀr-ı óÀcÀtı 

                                                 
2.(a) bulmaya: bulmaàa H. 

3.(b) sen: -B. 

4.(a) tÀ ola: olasın Y. 

7.(a) vaódet-i: vaódete Y. 

(56) 

B 18a, Y 130a, -H. 
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Sükÿtu èarø-ı óÀcetdir anı èarøa ne óÀcetdir 

3. LisÀn-ı óÀli anùaúdır zebÀn-ı úìl ü úÀlinden 

İderse úÀlbe ilhÀmı ÒudÀ’dan bir kerÀmetdir 

4. İrişse keşf-i istièdÀda ol bil ki úaderdendir  

Anıñ fevkindedir vaódet úula Óaú’dan èinÀyetdir 

5. Taãavvur eyle vaódet neydigin bir óÀl ile óaúla 

Bu keåret içre vaódetden dem urmaú bir delÀletdir  

6. Tecellì-i ãıfÀt u õÀta maôhar olunur anda 

SıfÀt olursa envÀè-ı èulÿma feyø-i Àletdir  

7. Tecellì õÀta mensÿb olsa óayret iútiøÀ eyler 

Anıñçün cehl-i õÀtı didiler aèlÀ dirÀyetdir 

8. DilÀ ger vaódet içre keåreti bulduñsa èaks eyle 

K’ola keåretde vaódet menzili Àòir nihÀyetdir  

9. Çekirdekde şecerle mìvesi vaódetde keåretdir 

Degildir ôann ile èayne’l-yaúìn ile şehÀdetdir  

10. Çekirdek ôÀhir olsa mìveden keåretde vaódetdir 

Degildir èilm ile óaúúe’l-yaúìne bir beşÀretdir  

11. áaraø vaódetle keåret cemèiniñ imkÀnıdır yoòsa 

                                                 
3.(b) úalbe: úalb B 

4.(a) bil ki: -B 
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Óaúìúatde miåÀl olmaz aña kÀfì rivÀyetdir 

12. Óaúìúat her ne deñli bir miåÀliñ èaynı olmazsa 

Yine maèúÿlu maósÿs ile fehme bir işÀretdir 

13. Anıñ ôÀhirde bÀùında bulunmaz miål ü mÀnendi 

Anıñ tenzìh veya teşbìhine óaãrı cehÀletdir  

14. Düşürme èaúlıñı tenzìh ile taèùìle teşbìh it  

Düşürme vehmiñi teşbìh ile tecsìme Àfetdir  

15. Olur tevóìd-i Óaú tenzìh ü teşbìhiñ arasında 

Arada bul äalÀhi saña irşÀda kifÀyetdir 

57 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Görenler ãÿret-i dünyÀyı òoş dil-ber úıyÀs eyler 

İren ol seng-dil mekkÀreye mermer úıyÀs eyler 

2. Ruò-ı rengìn-i Àteş-tÀb u gìsÿ-yı perìşÀnın 

Gören bÀà-ı ãafÀda sünbül ü gül-ter úıyÀs eyler 

3. Leb-i zehr-Àb-ı efsÿn-sÀzını nÿş itmeyen àÀfil  

Anı Àb-ı óayÀt u şerbet-i sükker úıyÀs eyler 

                                                 
14.(a) düşürme: düşür B. 

(57) 

B 18b, Y 137a, -H. 

3.(b) şerbet-i: şerbetde Y. 
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4. Düşen bir luèb ile çÀh-ı zeneòdÀnında àafletle 

Anı cÀh-ı ãafÀ èayn-ı vefÀ òoşter úıyÀs eyler 

5. èAcebdir pìre-zen mekkÀreden resm-i vefÀ ummaú 

Meger mecnÿn ola kÀn-ı ãafÀyı şer úıyÀs eyler 

6. äaúın mekkÀreye virme gönül dir her kişi gerçi 

Velì nefsü’l-emirde her biri birdir úıyÀs eyler 

7. Nasìóatden murÀdım kendi nefsimdir óaúìúatde 

Görenler naômımı èarø-ı hünerle cer úıyÀs eyler  

8. HevÀ-yı yÀr-ı bedterden óaõer úıl ardına düşme 

äalÀóì ehl-i Óaú dünyÀyı bed kemter úıyÀs eyler 

58 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Kendi istièdÀdı üzre her kişi bir işdedir 

Vaút ü óÀlinden teşekkì iderek teşvìşdedir  

2. Kimseniñ dönmez murÀdı üzre bu çarò-ı felek 

 Seyr-i gerdÿn cünbiş-i òiõmet ile gerdişdedir 

3. Baèøı dünyÀnıñ zevÀlin añlayıp terk eyledi 

                                                 
5.(a) èacebdir: èaceb Y. 

7.(b) naômımı: naômı B 

(58) 

B 18b, Y 129b, -H. 

2.(a): Kiminiñ murÀdı üzre dönmez bu çarò-ı felek B, Y. Mısra vezin ve mana zaruretiyle tamir 

edilmiştir. / (b) seyr-i gerdÿn: seyriñe dön B.  
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Semt-i gÿn-À-gÿn-ı ebleh baèzı ÀrÀyişdedir 

4. RÀàıbı òavf u òaùardan òÀlì olmaz bir zamÀn 

TÀrik-i ÀsÀyiş-i dehr àamda pìş-a-pìşdedir 

5. Genc-i lÀ-yefnÀ úanÀèat ile tÀèrìf oldu çün 

Naúd-i iksìr-i saèÀdet keckül-i dervìşdedir 

6. Geç maúÀmÀt u menÀzil seyrini bul vaãl-ı Óaú 

Her maúÀma ki iresin bir murÀdıñ pìşdedir 

7. Çün fenÀ-ender-fenÀdan ãoñra irişe beúÀ 

Sırr-ı vaódet bu fenÀya èaşú ile gerdişdedir 

8. Óaôô-ı nefs ile düşer elbette cÀhil àaflete 

èÁrif olan dem-be-dem nefsi ile teşvìşdedir 

9. Çıúmadı ferzÀne-dil bir beydaú u fìl sürmedi 

Esb-i himmet sür äalÀóì şÀh-ı rÿóuñ kişdedir 

59 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. RÀstdır meslek-i Óaú õevú ile vicdÀn ister  

Naàme-i sırr-ı yegÀhla leb-i èirfÀn ister 

                                                                                                                                          
3.(b) ebleh: ile Y. 

5.(a) Genc-i lÀ-yefnÀ: “el-KanÀèatü kenzün lÀ-yefnÀ (Kanaat bitmeyen hazinedir)”  hadisinden 

iktibastır. 

(59) 

B 19a, Y 130a, -H. Tespit edilebilen makam isimleri koyu yazılmıştır. 
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2. Çün dügÀh ile segÀh oldu óiãÀr-ı èuşşÀú 

ÇÀrgÀhı gözet èÀriflere iõèÀn ister 

3. PencgÀh ile óüseynìden ire óüsnÀya 

Nefs ùÀhir idi heft-ser olup imèÀn ister  

4. Her maúÀmÀt u menÀzilden èubÿr itse velì 

İstemez dünyÀ vü èuúbÀ ruò-ı cÀnÀn ister 

5. Her maúÀmÀtı geçip evce ãuèÿd eylese dil 

Ne èIrÀk u ne ÓicÀz u ne äıfahÀn ister 

6. Bir uãÿl ile äalÀóì bu maúÀmı gözle 

Seyr-i bì-àÀyet ile maènìde seyrÀn ister 

60 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Nice bir meyl idesin bezm-i belÀya nice bir 

Naúd-i èömrüñ viresin bÀd-ı hevÀya nice bir 

2. Nefsiñ arzÿlarına uyduñ ulaşdıñ ey dil 

Uàradıñ varùa-i èuômÀ-yı cefÀya nice bir 

3. Çek eliñ fÀnì cihÀndan yürü inãÀf eyle 

                                                 
 B nüshasında ikinci beyitin ikinci mısraı ile üçüncü beyitin ikinci mısraı birbirlerinin yerinde yer 

almaktadır.  

3.(b): Nefs ùÀhir idi heft oldu sır-ı imèÀn ister B. / (b): Nefs-i ùÀhir oldu heft-ser imèÀn ister Y. Mısra 

vezin ve mana zaruretiyle tamir edilmiştir. 

(60) 

B 19a, -Y, H 95a. 
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Bu úadar àaflet ü raàbet bu fenÀya nice bir 

4. Şems-i iúbÀliñ irişmekde àurÿba gözüñ aç 

ÒˇÀb-ı àafletde ãarılmaúda àıùÀya nice bir  

5. Gelmediñ kendiñe bir èibret alıp èÀlemden 

Bu úadar dÀèiye bir úaùre-i mÀéya nice bir 

6. ÒˇÀb-ı àafletden uyanmaz mı gözüñ bì-çÀre 

İntibÀh irmedi bir èazm-i beúÀya nice bir 

7. Ey äalÀóì yürü Óaú úulluàuna meşàÿl ol 

Nice bir úul olasın nefs ü hevÀya nice bir 

61 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Úamer şemse úarìn olsa anı úurbet hilÀl eyler 

Baèìd olduúda bedr olup yine èarø-ı kemÀl eyler 

2. MüşÀhiddir teúÀbülden úamer miréÀt-ı şems olup 

ØiyÀ-baòş olur ÀfÀúa zemìni iştimÀl eyler 

3. Baèìd olmaz úamerden şemsiñ envÀr-ı tecellìsi 

CemÀlinden celÀl eyler celÀlinden cemÀl eyler 

                                                 
5.(b) bu úadar: bir úuru H. 

(61) 

B 23a, -Y, H 95b. 

1.(a) úarìn: úarìb H. 

3.(b): CemÀlinden celÀl celÀlinden cemÀl eyler B.  
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4. Bu devrÀnıñ budur óükmü gehì buèd u gehì úurbet 

Bu ãÿret maènìye èibretle işèÀr-ı miåÀl eyler 

5. Taúarrübde kişi maóv-ı vücÿd itmek muúarrerdir 

TeúÀbülde maèÀrifden dem-À-dem úìl ü úÀl eyler 

6. CemÀli inbisÀù içre olur bir bülbül-i şeydÀ 

CelÀli heybete irdikde dehşet anı lÀl eyler 

7. äalÀóì enfüs ü ÀfÀúa cÀri òoş miåÀl itdiñ 

Óaúìúat-bìn olanlar bu rumÿzu óasb-i óÀl eyler 

62 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Luùf-ı Óaú her dem dile bÀê-ı hidÀyet gönderir 

Vuãlata yol gösterip mihmÀna daèvet gönderir 

2. Mehr-i tevfìk ile nefsi rÿóa tezvìc eyleyip 

ÓaclegÀh-ı úalbe èÀlì-taòt-ı vaódet gönderir 

3. Feyø-i Óaúúı óÀmile oldu nigÀr-ı òÀùırım 

ÚÀbile òÀmem de kürsi-i vilÀdet gönderir 

4. Meryem-i ùabèımdan itdi zÀde-i úalbim ôuhÿr 

CÀm-ı rÿó-efzÀ-yı nuùúum òalúa şerbet gönderir 

                                                 
(62) 

B 23b, Y 125b, H 87b. 

1.(b) gönderir: gösterir B. 
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5. Mehd-i èibretde úımÀù-ı fikr ile pìçìdedir 

DÀye-i feyø-i cemÀli şìr-i óikmet gönderir 

6. Her kişi bir nev-úumÀş-ı Àferìnden úaddine 

Sÿzen-i taósìn ile bir dikme òilèat gönderir 

7. Ey äalÀóì bikr-i fikrim èaşú ile hemşìredir 

èAşú ile dil-òasteye dÀrÿ-yı ãıóóat gönderir 

63 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Her ne dem èaşú Àteşi úalbe óarÀret gönderir 

Dil seóab-ı dìdeden bÀrÀn-ı raómet gönderir 

2. Çeşm-i óÿn-bÀr èaşú mihmÀnın øiyÀfet itmege 

Òÿn-ı dilden bezme iki cÀm-ı èişret gönderir 

3. Mezraè-ı dil eşk ile sìr-Àb olursa dem-be-dem 

ÓÀãılı enbÀr-ı ümmìêe kerÀmet gönderir 

4. Bu müsÀfir-òÀnede ev ãÀóibin bul àam yime 

ÒÀne issi bil ki mihmÀnın selÀmet gönderir 

5. Himmetin èÀlì idip her dÿna minnet eyleme 

Sÿ-yı bÀlÀdan erenler saña himmet gönderir 

                                                 
(63) 

B 23b, Y 126a, H 87b. 

4.(a) müsÀfiròÀnede: müsÀfiròÀneniñ Y. 
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6. Süfle baúma çün buyurdu ve’s-semÀéi rızúukum  

Feyøi aèlÀdan gözet olduúça óÀcet gönderir 

7. Virdiñ olsun RabbenÀ enzil èaleynÀ mÀéide  

Ey äalÀóì úıãmetiñ her neyse elbet gönderir 

64 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. èAşúı fÀş iden cihÀna gül müdür bülbül müdür 

Setr-i ruòsÀr eyleyen kÀkül müdür sünbül müdür 

2. ÒÀl-i ruòsÀr u leb-i laèlinde óayrÀn oldu dil 

Õevú-baòşÀ-yı dehen fülfül müdür o mül müdür 

3. Bu nevÀ-yı òoş-ãadÀ èuşşÀúı sermest eyledi 

Ol ãadÀyı baòş iden bülbül müdür úulúul müdür 

4. Şemè-i õÀt-ı MuãùafÀ’ya mihr ü meh pervÀne mi 

Dest-i abdÀl-i semÀda fül müdür keşkül müdür 

5. Ol gül-i ãad-bergden elvÀna girdi bÿy-ı èaşú 

Mest iden ol bÿy-ı èaşú-ı kül müdür bu gül müdür 

6. Bu fenÀda èaúl-ı evvel neşeésin taóãìl içün 

                                                 
6.(a) Ve’s-semÀéi rızúukum: Zâriyât Suresi 51-22’ye gönderme vardır. 

7.(a) RabbenÀ enzil èaleynÀ mÀéide: Mâide Suresi 5-114. / 7.(b) úıãmetiñ: úıymetiñ Y. 

(64) 

B 24b,  Y 127a, H 99a. 

1.(a) iden: eyleyen B, Y.  

3.(b) úulúul: àulàul B, Y. 
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èÁşıúÀnı pest iden bu óil midir bu õül müdür  

7. Nefs irişmez úÀbe úavseyne äalÀóì èaúla gel  

Ùayy iden eflÀki èaúl-ı kül müdür düldül müdür 

65 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün    

1. Ehl-i óikmet küre-i óikmet-i gerdÿn düşünür 

Hem müneccim şeref-i ùÀliè-i meymÿn düşünür 

2. ZÀhidiñ fikri hemÀn óÿr u úuãÿr u cennet 

Bü’l-heves kevkebe-i devlet-i ÚÀrÿn düşünür 

3. Kimi efser kimi zÀde kimi efsÿn gözedir 

Kimi dil-ber kimi bÀde kimi afyÿn düşünür 

4. Çün ÒudÀ herkesi bir renge giriftÀr itmiş 

Her biri óikmet ile reng-i diger-gÿn düşünür 

5. Kimi keşf ile kerÀmet kimi óÀlÀta düşer 

Kimi taóãìl-i maúÀm itmege maózÿn düşünür 

6. Ehl-i Óaú her dü serÀ õevúine maàrÿr olmaz 

                                                                                                                                          
6.(b) óil: óÀl Y. 

7.(a) ÚÀbe úavseyn: Necm Suresi 53-9. 

(65) 

 B 24b, Y 127b, H 100a. 

1.(a) óikmet-i: heyéet-i H. 

6.(a) serÀ: serÀnıñ Y. 
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Dem-be-dem celb-i rıøÀ óikmet-i bì-çÿn düşünür 

7. Dü cihÀn fikri äalÀóì’ye düşer mi şimdi 

Baór-ı tevóìde düşüp lüélüé-i meknÿn düşünür 

66 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Óaúìúatde serÀy-ı meskenet bir òoşça dÀrımdır 

Reh-i Óaúêa óaúÀret ile õillet yÀr-ı àÀrımdır 

2. Úarìn-i èizzet-i maènÀ olur çün õillet-i ãÿrì 

Degişdim ãÿreti maènÀya èibret özge kÀrımdır 

3. Çü õillet úÀlbe leõõet-baòş ola ol èayn-ı èizzetdir 

Degil faúrım øarÿrì èavn-i Óaúla iòtiyÀrımdır  

4. LibÀs-ı fÀòir u zerrìn kemer faòr-ı cihÀn ise 

Benim de cÀme-i faúrım libÀs-ı iftiòÀrımdır  

5. Çün el-faúru sevÀdü’l-vechi fi’d-dÀreyni fehm itdim 

FenÀ-yı kül tamÀm-ı faúra irmek beõl-i varımdır 

6. MuøÀhÀt-ı óaúÀyıú ile mücmel bir kitÀb oldum 

Mufaããal şeróim èÀlemdir bu ãÿret iòtiãÀrımdır 

                                                 
(66) 

B 25a, Y 128a, H 100b. 

1.(b) óaúaret: óaúÀrÀt Y. 

5.(a) el-Faúru sevÀdü’l-vechi fi’d-dÀreyn: Fakirlik iki dünyada da yüz karalığıdır. 
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7. Taèayyünden geçip nÀm u nişÀnım úalmadı ancaú 

Taãavvurda äalÀóìlik benim bir iètibÀrımdır 

67 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Gülşen-i vuãlatda ey bülbül bu efàÀnıñ nedir 

èAşúı fÀş itmek midir úÀãdıñ bu destÀnıñ nedir 

2. YÀr ile olmaúdasın sìne-be-sìne leb-be-leb 

Nÿr-ı vechinden mi yandıñ nÀr-ı sÿzÀnıñ nedir 

3. Fülk-i dil èummÀn-ı vaãl-ı yÀre müstaàraú iken  

Òuşk-leb gird-Àb-ı èaşú içinde devrÀnıñ nedir 

4. Bezm-i vaãl içinde cÀm-ı èişretiñ leb-rìz iken 

Úanmadıñ ãahbÀ-yı èaşúa òˇÀhiş-i cÀnıñ nedir 

5. Mekteb-i dilde èaref dersin taóaúúuú eyle ger 

Bulmadıñsa Óaúú’ı bu èÀlemde èirfÀnıñ nedir 

6. Dürre-i deryÀ-yı vaódetsin yeter úo àafleti 

Cevher-i õÀtıñ teyaúúun eyle bil kÀnıñ nedir 

7. Bezm-i vaódetde äalÀóì yÀr ile hem-dem iken 

                                                 
(67) 

B 25a, Y 128b, H 93b. 

5.(a) èAref: “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” hadisinden 

iktibastır. / (a) ger: gel H. 

6.(a) dürre-i: dürrü Y. 
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Keåreti úalbiñde cemè itdiñ bu dìvÀnıñ nedir 

68 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. TÀc-ı şÀhì-i muraããaè ser-i şÀhÀna düşer 

Kelle-i faúr-ı óaúìrim baña şÀhÀne düşer 

2. Faòr u kibr u èaôamet şÀn-ı faúìre düşmez 

Salùanat manãıbı ancaú şeh-i şÀhÀna düşer 

3. Óikmet ü úudretiñe irmez èuúÿl u evhÀm 

èÁcize nisbet-i óikmet hele şÀhÀne düşer 

4. Anda pes İbn Hebennaú gibidir èallÀme 

BÀúıl’ın dÀèiye-i cevdeti şÀhÀne düşer  

5. Baór-ı èilmiñde olur úaùre çün èilm-i åaúaleyn 

èAceb ol úaùreden èallÀmeye şÀhÀ ne düşer 

6. Luùf u úahrıñ ki maôÀhirde olupdur ôÀhir 

Bilmezem õevú u ãafÀdan dile şÀhÀ ne düşer 

7. ÒˇÀn-ı iósÀn-ı èamìm-i keremiñden ÀyÀ 

Bu äalÀóì-i èaùÀ-cÿyuña şÀhÀ ne düşer 

                                                 
(68) 

B 25b, Y 128b, H 97a. 

Y nüshasında dördüncü beyitin ikinci mısraı ile beşinci beyitin ikinci mısraı birbirlerinin yerinde  yer 

almaktadır.  

4. (b) cevdeti: cÿdunu B, Y. 
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69 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. TemÀşÀ eyledim şaòã-ı cihÀnı özge ãÿretdir 

MedÀr-ı revnaú-ı óüsnü muóaããal zìb ü zìnetdir 

2. SevÀd-ı èaynı gÿyÀ ôulmet-i Àb-ı óayÀt olmuş  

Úaşı miórÀb-ı èizzet kirpigi èayn-ı saèÀdetdir 

3. Ruò üzre zìr-i gìsÿsunda fülfüller èayÀn olmuş 

Dil-i murà-ı hevÀ-dÀra èaceb dÀm-ı mekìêetdir 

4. Görünce cennet-i ruòsÀrı üzre dÀne-i òÀlin 

Düşürür Àdemi dÀm-ı hevÀya özge óÀletdir 

5. DehÀn-ı tengine bir loúma olmaz zühd-i ãad-sÀle 

ŞuèÀè-ı nìm-nigÀhı òÀnumÀn-sÿz-ı kerÀmetdir 

6. Mey-i laèl-i lebi ile úapar kÀmilleriñ èaúlın 

LuèÀbı òaste-i hicrÀna şÀfì ãanki şerbetdir 

7. ZeneòdÀnı taãavvur olsa èayn-ı çÀh-ı BÀbildir 

Ki èaúl u nefs ile HÀrÿt u MÀrÿt’a işÀretdir 

8. Dü destin basù idip èuşşÀúa gÿyÀ iltifÀt eyler 

                                                 
(69) 

B 25b, Y 129a, H 97b. 

Başlık: Hicv-i CihÀnY, MeéÀl-i DünyÀ H. 

2.(b) èayn-ı: ãaff-ı H. 

6.(b) şerbetdir: şöhretdir Y. 

8.(b) nuúl-i ülfetdir: nuúl u şerbetdir Y, naúl-i èişretdir B. 
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Birinde kÀse-i èişret birinde nuúl-i ülfetdir 

9. Óaõer úıl mÿ-miyÀnından nişìbe ser-fürÿ itme 

Anıñ zìrinde ìúÀn olunan nÀr-ı úıyÀmetdir 

10. Bu óüsn-i ãÿrìye dil-beste vü óayrÀn iken ol dem 

İrişdi hüdhüd-i hÀdì ki ol Óaú’dan hidÀyetdir 

11. Didi ey nefs-i ãÿret-bìn nedir bu óayret ü àaflet 

Baãìretle naôar eyle saña bu yaòşi èibretdir 

12. Bu reng-i dil-firìbe diúúat eyle andan èibret al 

Bu ãÿretler óaúìúatde mezÀyadan èibÀretdir 

13. MiåÀl-i çeşmi anıñ çeşme-i zehr-Àb-ı niúmetdir 

Úaşı úavs-i úaøÀ müjgÀnı bil sehm-i úasÀvetdir 

14. èArefden bir sebaú al gir debistÀn-ı vücÿda kim 

äalÀóì bu nuúÿã hep anda suùÿr-ı kitÀbetdir 

70 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. RÀh-ı Óaúda saña bir mürşid-i senber bulunur 

                                                 
9.(b) ìúÀn: ìúÀd H. 

11.(a) nefs-i: enfüs-i B.  

13.(a) naúmetdir: nièmetdir B, Y. 

14. –B, -H. / (a) èAref: “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” 

hadisinden iktibastır. 

(70)  

B 26b, Y 125b, H 91b. 
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Selb-i sÀmÀnıña bir ceõbe-i şenber bulunur 

2. Áteş-i èaşú ile dil micmerini pür eyle 

CÀnı taèùìr idecek èÿd ile èanber bulunur 

3. Çeşm-i èibretle süveydÀ-yı dile diúúat it 

Göñül eglencesi bir òÀl-i muèanber bulunur 

4. Deyr-i keåretde sefìl olma diliñ taèùìr it 

CÀmiè-i vaódete gel maófil ü minber bulunur 

5. Levóa-i òÀùırıñı naúş-ı sivÀdan pÀk it 

ÒÀne-i dilde o maóbÿb-ı semen-ber bulunur 

6. RÀh-ı èirfÀn-ı fenÀya tek ü tenhÀ gitme 

Anda ìãÀl-i øarar itmege zenber bulunur 

7. YÀr-ı àÀr ise äalÀóì àaraøıñ èÀlemde 

VÀriå-i Óaydar ol elbet saña Úanber bulunur 

71 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. YÀr-ı bedden úıl óaõer sÀmÀnı eyler tÀrumÀr 

Bezm-i èÀlemde kişiye hìç olur mu yÀr mÀr  

                                                 
4.(a) deyr-i: dir ki Y. / (a) taèùìr: taùhìr H. 

6.(a): RÀh-ı èirfÀn-ı fenÀya tek ü tenhÀ gitme kim Y. 

7.(a): YÀr-ı àÀr ise äalÀóì àaraøıñ èÀlemde eger Y. 

(71) 

 B 26b, Y 124b, H 91a. 
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2. Óaúú’a sevú iden seni elbette olur yÀr-ı àÀr 

Óaú’dan ibèÀd eyleyen kişi olur àaddÀr mÀr 

3. Nÿr-ı dìdem yÀr-ı mÀrı farú u temyìz eyle tÀ 

CÀna ìãÀle şeéÀmet itmeye zinhÀr mÀr 

4. äÿretÀ rìş-òand olup fırãat gözedir maènìde 

İntiúÀma diş biler óaúúında ol bed-kÀr mÀr 

5. MÀr-ı bedden yÀr-ı bed bedter olur eyle óaõer 

Vaút-i óÀcetde olur pes yÀr yÀr u mÀr mÀr 

6. Bir naãìóatdir bu naômım kim iderse iètibÀr 

Dü cihÀnda aña lÀyıú olmaya bir kÀr-ı mÀr 

7. Óıfô ide sÿé-i úarìnden Óaøret-i PerverdigÀr 

èAvn-i Óaúú ile äalÀóì dÿr ola mekkÀr mÀr 

72 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey hümÀ-yı úÀbe úavseyn evciñ ev ednÀyadır 

Cevher-i õÀtıñ serìr-i vaódete pìrÀyedir 

2. PÀyıña rÿ-mÀl ile èarş iftiòÀr itse n’ola 

                                                 
5.(b) yÀr yÀr: yÀr mÀr B. 

7.(b) mÀr: kÀr B.  

(72) 

B 26b, Y 124b, H 98a. 

1.(a) Úabe úavseyn: Necm Suresi 53-9. / (a) Ev ednÀ: Necm Suresi 53-9. 
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Nüh felek mièrÀcıña bir süllem-i nüh-pÀyedir 

3. Ôıll-ı imkÀnı geçip irdiñ çü şems-i vaódete 

Nÿr-ı maóø olduñ anıñçün úÀmetiñ bì-sÀyedir 

4. Vaãf-ı õÀtıñ gerçi vÀcibdir bize mümkin degil 

Defter-i imkÀna sıàmaz midóatiñ bì-àÀyedir 

5. Baúma taúãìrÀtıma luùf eyle sulùÀnım meded 

ÓÀceti düşmüşleriñ sen şÀh-ı bì-hem-tÀyadır 

6. Sÿú-i ùÀèÀt içre gerçi mÀyeden düşdü velì 

Müflis-i aèmÀle kenz-i raómetiñ ser-mÀyedir 

7. ÒˇÀn-ı luùfuñdan äalÀóì rìze-çìn olsun müdÀm 

Daèvet-i inèÀm u iósÀnıñ gedÀya pÀyedir 

ÚÀfiyetü Óarfi’z-ZÀé* 

73 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Felekden olsa ger şükr ü şikÀyet iètibÀr olmaz 

Budur anıñ sürÿr u óüznü zìrÀ ber-úarÀr olmaz 

2. ÔulÀm-ı óüznü pes taèúìb ider nÿr-ı sürÿr elbet 

                                                 
6.(a) düşdü: düşdük Y, H. 

7.(b) gedÀya: gedÀ vü H. 

 Başlık: *B, Der-ÚÀfiyetü’z-ZÀé Y. 

(73) 

 B 27a, Y 138a, H 96a. 
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CihÀnda úanúı şeb gördüñ ki encÀmı nehÀr olmaz 

3. Nice berd-i keder gitmez ãafÀ germiyyeti irmez 

Görülmüş mü şitÀ faãlı ki òalfi nev-bahÀr olmaz 

4. CelÀliyle cemÀli çünki tevéemdir bu èÀlemde 

TeèÀúub eyler ÀåÀrı biri de pÀy-dÀr olmaz 

5. Eger ebr olmasa arøa irer mi úaùre-i bÀrÀn  

Zemìn-i tìre bì-Àb olsa andan sebze-zÀr olmaz 

6. CelÀlinden olur feyø-i cemÀli nev-be-nev ôÀhir 

Olur úahrında luùfu muømer ammÀ ÀşikÀr olmaz 

7. äalÀóì óikmet ü èibretde bir òoş tuófe naôm itdiñ 

Dil-i àam-dìdeye hìç bundan özge yÀdigÀr olmaz 

74 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Şu dil ki Beyt-i Óaúú ola sivÀ anda nezìl olmaz 

Óarìm-i beyt-i èizzet meşhed-i AãóÀb-ı Fìl olmaz 

2. Dili Beyt-i ÒudÀ olan rıøÀ-yı Óaúdan ayrılmaz 

                                                 
3.(a) keder: mükedder Y. 

7.(a) èibretde: èibretle Y. 

(74) 

B 27a, Y 138a, H 96a. B nüshasında bu gazelin üçüncü ve dördüncü beyitlerinin ilk mısraları siliktir. 

1.(a) ola: olsa Y, H. 

2.(a) olan: eyleyen H. 
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RıøÀ-cÿlar èazìz olur dü èÀlemde õelìl olmaz 

3. Mey-i àafletle mest olup rıøÀdan inóirÀf iden 

Úalır dil-teşne sìr-Àb-ı óıyÀø-ı selsebìl olmaz 

4. İren èayne’l-yaúìne èaúl u ôanna iètibÀr itmez 

Yaúìn-i õevú-i vicdÀnìde zìrÀ hìç delìl olmaz 

5. Gider bÀr-ı girÀn-ı varlıàı yoúluúda Óaúú’ı bul 

Tükense åıúlet-i hestì saña àayrı åaúìl olmaz 

6. FenÀ fi’llÀhda fÀnì vü beúÀ bi’llÀhda bÀúì ol 

İrişen bu maúÀm-ı èÀlìye hergiz sefìl olmaz 

7. Güõer úıl òod-perestìden úadem baã rÀh-ı nìstìye 

Olagör Óaú-perest aàyÀra vaódetde sebìl olmaz 

8. Yürü maóv-ı vücÿd eyle kim olsun şÀn u destÀnıñ 

äalÀóì bundan özge èÀrife õikr-i cemìl olmaz 

75 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèi lün 

1. Eşk-i çeşmi bezm-i èaşú içre şarÀb itmekdeyiz 

NÀr-ı şevú ile dili bir òoş kebÀb itmekdeyiz 

2. Cevher-i dür-dÀne-i eşki niåÀr itdik ise 

                                                 
5.(a) Óaúú’ı: òiffet H. / (b) àayrı: àayra Y. 

(75) 

 B 27b, Y 138b, H 93a. B nüshasında bu gazel ikinci beyitten itibaren siliktir. 
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İntisÀb-ı dergeh-i èÀlì-cenÀb itmekdeyiz 

3. Cÿy-ı eşk ile aúıp èummÀna yol bulduú bugün 

Úaùremiz deryÀ-yı vaódetde óabÀb itmekdeyiz 

4. İrdi mişkÀt-ı cemÀlinden derÿna feyø-i Óaú 

Himmet-i pìr ile úalbi feyø-yÀb itmekdeyiz 

5. Nÿr-ı feyø ile òavÀã-ı mümkinÀtı cemè idip 

Levóa-i úalbi mufaããal bir kitÀb itmekdeyiz 

6. Nüsòa-i kenzü’l-maèÀrif ùÀlibi olduñ ise  

Saña miftÀó-ı úalemle fetó-i bÀb itmekdeyiz 

7. Çün yeri genciñ äalÀóì kÿşe-i vìrÀnedir  

Biz de ol òˇÀhişle dil şehrin òarÀb itmekdeyiz 

76 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèi lün 

1. Sÿú-i dehr içre teúÀbül veznine girmekdeyiz  

Bì-bahÀ ãanma bu nièmetlere biz irmekdeyiz 

2. Bu cihÀnıñ bir nice nÀn pÀresin aldıú ise 

Naúd-i enfÀs-ı óayÀtı dem-be-dem virmekdeyiz 

                                                 
7.(a) yeri genciñ: yere geçen Y.  

(76) 

B 27b, Y 138b, H 93a. B nüshasında bu gazelin ilk iki beyiti siliktir. 

1.(b) biz irmekdeyiz: girmekdeyiz Y. / (b) biz: -H. 

2.(b) virmekdeyiz: irmekdeyiz Y. 
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3. SÀye-i luùfunda gün gördükse şems-i èÀlemiñ 

TÀb-ı úahrıyla dili her demde pişirmekdeyiz 

4. KÀse-i luùfuyla bir kez şÀd-kÀm olduú ise 

CÀm-ı zehr-Àb-ı àumÿmu úalbe içirmekdeyiz 

5. Bir uàurdan gülsitÀn-ı dehri bÀzÀr eyledik  

ÒÀr-ı hicrÀnın da gül yerine devşirmekdeyiz 

6. Naúd-i dil virdikse cÀnÀn aldıú ol bÀzÀrda 

Gezmedik ÀvÀre biz daói alıp virmekdeyiz 

7. Beõl-i cÀn eyle äalÀóì vaãla yol bulduú bugün 

Cennet-i èirfÀna girdik güllerin dirmekdeyiz 

77 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl 

1. Marìø-i èaşúa dilde bir şifÀ olmaz ki olmaz 

Der-i dÀrü’ş-şifÀda bir devÀ olmaz ki olmaz 

2. äarìr-i òÀmeniñ her bir ãadÀsı bir devÀdır 

ÚavÀnìn-i óikemde bir ãadÀ olmaz ki olmaz 

3. VefÀ-cÿyÀn-ı müştÀúa cefÀ göstermez elbet  

                                                 
7.(a) bulduú: bulduñ H. 

(77) 

B 28a, Y 138b, H 99b. B nüshasında bu gazelin dördüncü beyitinin ilk mısraı ile beşinci, altıncı ve 

yedinci beyitleri siliktir. 
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Óabìb-i pür-ãafÀda bir vefÀ olmaz ki olmaz 

4. VefÀ erbÀbınıñ beõl-i ãafÀdır kÀrı her dem 

VefÀ bezminde bir cÀm-ı ãafÀ olmaz ki olmaz 

5. Süòanda òoş-edÀ olmaú ise úaãdıñ edìb ol 

Edeb bezminde bir rengìn edÀ olmaz ki olmaz 

6. Dü èÀlemde ãafÀ èizz ü saèÀdet ister iseñ 

èUbÿdiyyetde bir luùf-ı ÒudÀ olmaz ki olmaz 

7. MülÀzım ol o dergÀh-ı muèallÀya äalÀóì 

Der-i luùf-ı ÒudÀda bir gedÀ olmaz ki olmaz 

78 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. İtmeziz úayd-ı sivÀya iètibÀr ıùlÀúìyiz 

Her cihetden nÀôır-ı envÀr-ı vech-i bÀkìyiz 

2. äÿret-i fÀnìye dil-bendÀna mÀnend olmazız 

Her vecihde èaks iden Óüsn-i Ezel müştÀúıyız 

3. CÀm-ı leb-rìz-i şarÀb-ı vaódeti beõl eyleriz 

                                                 
4.(a) kÀrı: kÀrıdır H. 

5.(b) edeb: edÀ Y. 

(78) 

 B 28a, Y 139a, H 102a. B nüshasında bu gazelin ilk üç beyiti siliktir. 

Y nüshasında birinci beyitin ikinci mısraı ile ikinci beyitin ikinci mısraı birbirlerinin yerinde yer 

almaktadır. 

3.(a) eyleriz: ideriz H. 
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Semt-i keåretden çekildik bezm-i èaşúa sÀúìyiz 

4. Zehr-i mÀr-ı hicr ile bìmÀr olan nÀ-çÀr içün 

Óikmet-i dÀr-ı şifÀ-yı vuãlatıñ tiryÀúıyız 

5. äoóbet-i òÀã ideriz cÀnÀn ile bì-óarf u ãavt 

VÀúıf-ı rÀz-ı nihÀnız lemèa-i işrÀúìyiz 

6. Celvetì BektÀşì Bayramì vü Saèdì ÚÀdirì 

Naúş-bendì Mevlevì vü Gülşenì èUşşÀkìyiz  

7. Cevher-i tÀc-ı kibÀr olsaú äalÀóì çoú degil 

ÒÀk-pÀy-i mürşidÀn-ı enfüs ü ÀfÀúıyız 

79 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Men èaref dersin alan nefse giriftÀr olmaz 

Nefsini bilemez AllÀh’ı bilen var olmaz 

2. Nìstìye irişir bezm-i fenada hergiz 

Mest olan sÀàar-ı vaódet ile hüşyÀr olmaz  

3. Terk-i hestì idegör yoúluàa ir òiffet bul 

                                                 
4.(b) vuãlatıñ: vaãlıñıñ H. Der-kenarda doğru şekli olan “vuãlatıñ” yazmaktadır. 

5.(a) òÀã: òavÀã H. / (b) nihÀnız: nihÀn B, H. 

7.(a) olsaú: olsun Y, H. / ÀfÀúıyız: ıùlÀúıyız H. Der-kenarda doğru şekli olan “ÀfÀúıyız” yazmaktadır. 

(79) 

B 28b, Y 139b, -H. 

1.(a) Men èaref: “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” hadisinden 

iktibastır. 
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æıúlet-i hestì gibi cÀna girÀn-bÀr olmaz 

4. èAyna ir noúta-i àaynıñ gide çeşm-i dilden 

YÀr ile yÀr olana åıúlet-i aàyÀr olmaz 

5. Şems ÀfÀúa ùulÿè itse úalır mı encüm 

Medd-i tedrìc ile ôıl úabøına inkÀr olmaz 

6. SÀye-dÀrÀn mı degil cünbiş-i sÀye ey dil 

Çeşm-i èibret ile baú sÀyede reftÀr olmaz  

7. Dü cihÀn úaydı rıøÀ-cÿlara şÀyeste degil 

Refè-i úayd eyle äalÀóì ki saña bÀr olmaz 

80 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Ey şeref-baòş-ı serÀ-perde-i esrÀr-ı niyÀz 

FÀtió-i kenz-i òafÀ kÀşif-i her perde-i nÀz 

2. Gelmeseñ perde-i nÀsÿta be-feyø-i èAllÀm 

Óall olunmazdı bilinmezdi óaúìúatle mecÀz 

3. İrdi çün evc-i óaúìúatde maúÀmıñ ãad Àh   

Doldu ÀvÀze-i naètiñle äıfahÀn u ÓicÀz 

4. Eşheb-i himmetiñe teng ola çün arø u semÀ 

                                                 
(80) 

B 28b, Y 139b, H 107a. 

2.(a) èallÀm: èallÀme Y. 
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Aña yeksÀn olur elbette nişìb ile firÀz 

5. Bende-i mücrime luùf ile şefÀèat eyle 

Úıldı Óaúú emr-i şefÀèat ile õÀtıñ mümtÀz 

6. Çeşm-i èizzet ile baú õillet-i nÀ-çÀra meded 

Seni Óaú mÀye-i èizzet ile úıldı ièzÀz 

7. Reh-güõÀrında niyÀz eyle äalÀóì her dem 

ÒÀke fersÿde gerek õillet ile çehre-i nÀz 

81 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. RÀh-ı MevlÀya giren òÀéib u maàbÿn dönmez 

BÀb-ı iósÀn-ı ÒudÀdan kişi maózÿn dönmez 

2. İlticÀ eyleyen ol bÀb-ı Kerìmü’ş-şÀna 

Mültefit olmasa da àamla diger-gÿn dönmez 

3. Vaút ola ki açıla bÀb-ı èinÀyet bekle 

Bekleyenler de èaceb var mı ki memnÿn dönmez 

4. Úudret-i Óaúú iledir cünbişi bu ekvÀnıñ  

Úuvvet-i èilm ile bu ùÀliè-i vÀrÿn dönmez 

5. Feyø-i imdÀd-ı ÒudÀ ile döner bu èÀlem 

                                                 
5.(a): Bende-i mücrime luùf ile şefÀèat eyle gel Y. 

(81) 

B 30b, Y 141a, -H. 
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Olmasa ger meded-i feyøi o bir gün dönmez 

6. Seyr u devri felegiñ èumde-i óikmet üzre 

Emr-i Óaúú ile olur bì-hüde gerdÿn dönmez 

7. İtse ger óükm-i úaøÀ óüccet-i úadre imøÀ 

Tìr-i ber-cestedir ol emr-i hümÀyÿn dönmez 

8. Òayr u şer úudret ile ôÀhir olur èÀlemde 

Olsa tevfìú u hüdÀ şerlere meftÿn dönmez 

9. [İètiúÀdıyla] äalÀóì èamel eyler èÀúil 

Bu èaúÀyidden eger olsa da mecnÿn dönmez  

82 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Bu èÀlemde şu kim bir mürşid-i kÀmilden el almaz 

áurÿr ile gider óÀl-i selefden bir meåel almaz 

2. Düşer dÿrudırÀz-efkÀra ãÿret-bìn olan èÀrif 

Óaúìúat-bìn olanlar fikrine ùÿl-i emel almaz 

3. Geçip ùÿl-i emelden ibn vaút olmaú gerek zìrÀ 

ÒudÀ úuldan èamel ister mükÀfÀta kesel almaz 

                                                 
9.(a) iètiúÀdıyla: iètiúÀdıñla B, Y. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 

(82) 

 B 31a, Y 139a, -H. 

2.(a) dÿrudırÀza: dÿrudırÀz B. 
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4. MaèÀrifden dem urmaú iftiòÀr itmek óamÀúatdir 

HezÀrÀn maèrifet icrÀsı bir ecr-i èamel almaz 

5. Kişi ders-i èarefden bir sebaú almaú gerek lÀkìn  

Gerekmez cer bize çün òˇÀce-i èÀlem cedel almaz 

6. Şu deñli düşdü raàbetden maèÀrif úadri èÀlemde 

Ki naúd-i bì-bahÀdır farø olunsa bir baãal almaz 

7. äalÀóì lÀf ile olmaz òulÿã ile dili ãÀf it 

Fülÿs ister ãafÀya pìr-i mey-òÀne àazel almaz 

ÚÀfiyetü Óarfi’s-Sìn* 

83 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Vaãf-ı õÀtıñda şehÀ èÀciz olur efãaó-ı nÀs 

Künh-i õÀtıñ seniñ idrÀk idemez èaúl-ı óavÀs 

2. Óadd-i õÀtıñda seniñ úÀãır iken fehm ü èuúÿl 

Nice mümkin ola óaddiñce saña medó u sipÀs 

3. Vaãfıñ AllÀh bilir evãÀf-ı óaúìúatde hemÀn 

Aña bir vech ile hìç yol bulamaz vehm ü úıyÀs 

                                                 
 5.(a) èAref:  “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” hadisinden 

iktibastır. 

6.(b): Ki naúd-i reng sekiz farø olunsa bir baãal almaz B. 

Başlık: *B, Der-ÚÀfiyetü’s-Sìn Y. 

(83) 

B 31a, Y 142a, H 107a. 

3.(b): Aña hìç bir vech ile yol bulamaz vehm ü úıyÀs H. 
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4. Her kişi vaãfıña bir òilèat irişdirdi velì 

Gelmedi úÀmet-i evãÀfıña şÀyeste libÀs 

5. Her kemÀlÀtı ÒudÀ õÀtıña zìver úılmış 

Olamaz õÀtıña bir şey bu kemÀl ile cinÀs 

6. İntisÀb-ı der-i luùfuñdu àaraø yoòsa seni 

Vaãfa el irmez olursa daòi eflÀke mümÀs 

7. Gerçi vaãfıñda äalÀóì olur èÀciz ammÀ 

Vaãf-ı óaúdan yine bir nükte alır òurde-şinÀs 

84 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1. Rÿz u şeb merdÀn-ı Óaúúa ol celìs 

TÀ celìsiñ olmaya her bir òasìs 

2. Cünd-i nefsiñ beyt-i Óaúúı baãmaya 

Sür aña arø-ı muúaddesden óamìs 

3. Eyle gel nÀr-ı cihÀdı iştiàÀl 

Cünd-i aèdÀyı yaúa óarr-ı vaùìs 

4. Lìk kendi kendiye olmaz cihÀd 

                                                 
5.(b): bu: bir H. 

7.(a) gerçi: gerçi kim Y. / (b) bir: -Y. / (b) alır: olur H. 

(84) 

 B 31b,Y 142a, -H. 

4.(a) kendiye: kendüye Y. 
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Kendiñe bir mürşidi eyle reéìs 

5. Tezkiye úıl emri üzre nefsiñi 

Taãfiye úıl ãÀfiye olsun nefis 

6. İr maúÀm-ı ünse õikru’llÀh ile 

MÀ-sivÀdan çıú ÒudÀ’ya ol enìs 

7. Úayd-ı taèbìri äalÀóì refè idip 

Ùaró-ı teklìf it sözüñ ola selìs  

ÚÀfiyetü Óarfi’ş-Şìn* 

85 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Òilèat-ı fÀòire-i vaãfıña şÀyeste úumÀş 

Óadd-i imkÀnda degil úanda bulur èaúl-ı maèÀş 

2. Çünki taòmìn ile vaãfıñda bulunmaz taèôìm 

Böyle elfÀô-ı perìşÀn ile vaãf olmasa kÀş 

3. Lìk nÀr-ı elem-i hicr ile dil oldu kebÀb 

Dìde iùfÀ ideyim diyü döker úan ile yaş 

4. İòtiyÀrı gider elden dil-i àam-dìde hemÀn 

Güftügÿ ile ider derd ü devÀ-cÿyunu fÀş 

                                                 
Başlık: *B, Der-ÚÀfiyetü’ş-Şìn Y. 

(85) 

B 31b, Y 142b, -H. 
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5. Baña bu derd ile beytü’l-óazen oldu èÀlem 

Dil-i miónet-zede Yaèúÿb ile oldu sırdaş 

6. Reşóa-i feyôiñ irişdi dil-i sevdÀ-zedeye 

MÀé-ı cÀrì ile reyyÀn olur elbet èaùùÀş 

7. Menzil-i rifèat ile bezm-i viãÀl ister iseñ 

Úo niyÀz ile äalÀóì eşigi ùaşına baş 

86 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Gÿş-ı cÀnıñ aç kelÀm-ı óaúúı zÀhid eyle gÿş 

Gel şarÀb-ı bezm-i èaşúı pìr elinden eyle nÿş 

2. Mest olup kendiñ yitir MevlÀ’yı bul ol Óaú-perest 

TÀ-be-key bu òod-perestì yaènì olma òod-fürÿş 

3. äÿret u naúş-ı sivÀdan beyt-i úalbiñ sÀde úıl 

áayrıdan pÀk eyle Beytu’llÀh’da olmaz nuúÿş 

4. Çün nuúÿş-ı mÀ-sivÀdan pÀk ola dil òÀnesi 

İster iseñ òırúa-pÿş ol ister iseñ óulle-pÿş 

5. ÔÀhiriñe eylemez MevlÀ nigÀh-ı iètibÀr 

                                                 
5.(b): Çün dil-i miónet-zede Yaèkÿb’la oldu sırdaş Y. 

6.(b) elbet: elbette Y. 

 (86) 

B 31b, Y 142b, H 100a. 

3.(b): áayrıdan pÀk eyle ki Beytu’llÀh’da olmaz nuúÿş H. 
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BÀùınıñdır çün naôargÀh-ı ÒudÀ úıl anı òoş 

6. Úanda eylerseñ tevellÀ åemme vechu’llÀhı bul 

Nÿr-ı vech-i muùlaúı her õerreden gör ol òamÿş 

7. Bezm-i vaãla lÀyıú olmaz çün äalÀóì òÀm olan 

Áteş-i èaşú ile dìg-i miónet içre eyle cÿş 

87 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. ÁşinÀ bul ãoóbete bìgÀne olmuş olmamış 

Bülbül ister gülşene pervÀne olmuş olmamış 

2. Esfele meyl eyleme bÀlÀya pervÀz idegör 

Himmet-i murà-ı hümÀya lÀne olmuş olmamış 

3. Bir maúÀm ile muúÀyyed olmayıp ıùlÀúa ir 

Merd-i rÀha menzil-i kÀşÀne olmuş olmamış 

4. Şeş cihetten gel èurÿc it müntehÀya bì-vücÿd 

MüntehÀya şeş der ü şeş òÀne olmuş olmamış 

5. MÀ-sivÀ õevúinden ièrÀø it gerekse vaãl-ı Óaú 

Õevú-i ednÀ zümre-i merdÀne olmuş olmamış 

                                                 
6.(a) æemme vechu’llÀh: Bakara Suresi 2-115. / (a) bul: gör H. 

(87) 

B 32a, Y 142 b, H 104a. 

4.(a) gel: çıú H. 
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6. ÕÀt-ı Óaúda maóv u müstaàraú gerekdir mÀ-sivÀ 

Neşve-i óÀlÀt ile mestÀne olmuş olmamış 

7. İètibÀrı bir cihetdendir äalÀóì èÀrifiñ 

İltifÀtı ãÿretÀ mìrÀne olmuş olmamış 

ÚÀfiyetü Óarfi’ã-äÀd* 

88 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Geçmedi loúma ile òırúadan ebnÀ-yı òavÀã 

Yaènì èummÀn-ı úanÀèatde olanlar àavvÀã 

2. Áteş-i èaşú ile kÀnÿn-ı derÿnuñ yandır 

Maùbaò-ı dilde pişir sen de pirinc-i iòlÀã 

3. ÓÀl-i faúr ile süveydÀ-yı derÿnuñ olsun 

Óabeşì bende siyeh cÀriye-i maùbaò-ı òÀã 

4. Sükkerì úahve neşÀù-Àver olaydı bezme 

CÀma nième’l-bedel olur idi keés-i òummÀã 

5. CÀme-i õilleti ber-dÿş-ı óamiyyet eyle 

Bezm-i rindÀn-ı ãafÀya úadem-i èişreti baã 

6. ŞÀl u destÀr ile zer-befte muúÀbil tutsañ 

                                                 
Başlık: *B, Der-ÚÀfiyetü’ã-äÀd Y. 

(88) 

 B 32a, Y 143a, H 86a. 

4.(b) òummÀã: Aslı òummÀø olan bu kelime kızıl kahverengi anlamındadır. Beyitte kafiye nedeniyle 

düzeltilmemiş òummÀã olarak bırakılmıştır. 
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Şemle vü òırúa-i peşmìne olur òÀãu’l-òÀã 

7. NÀvek-i tengì-i dil-dÿza siper vir ãabrıñ 

Zer-i ìòlÀã ile úıl cevşen-i tedbìri òalÀã  

8. Ùayy idip vÀdì-i ìhÀmı äalÀóì òÀmeñ 

İtdi bu naômımı ser-levóa-i dìvÀn-ı òavÀã 

ÚÀfiyetü Óarfi’ê-ëÀd* 

89 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Nefsiñe aóvÀl-i nÀ-şÀyestede úıl iètirÀø 

Bu cihÀnıñ òÿb u ziştinden gerekdir ınàımÀø 

2. NÀme-i aèmÀliñi èiãyÀn ile úılma siyÀh 

Dü cihÀnda olmaú isterseñ eger vechiñ beyÀø 

3. Úurb-ı Óaúda maúãadıñ maóbÿb-ı Óaúú olmaú ise 

äarf-ı himmet úıl nevÀfil içre baède’l-iftirÀø 

4. TÀb-ı temmÿz-ı riyÀøetde olursañ òuşk-leb 

Ravøa-i cennetde saña yapılır nice óiyÀø 

5. Nefsiñi sicn-i ãuèÿbetde iderseñ iótisÀb 

                                                 
7.(b) cevşen: cevş B.  

8.(b) naômımı: naômı B, H. 

Başlık: *B, Der-ÚÀfiyetü Óarfi’ê-ëÀd Y. 

(89) 

 B 32b, Y 143a, -H. 
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Açılır Firdevs-i aèlÀda saña nice riyÀø 

6. èAksidir çün ãÿretiñ maènÀ hemÀn lÀzım gelir  

İnúıbÀøa inbisÀt u inbisÀta inúıbÀø 

7. ÒˇÀb-ı àafletden äalÀóì dÿr tedÀrik üzre ol 

Herkese dÀr-ı fenÀdan çün gerekdir intihÀø 

ÚÀfiyetü Óarfi’ù-ÙÀé* 

90 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Úalbe naèti o óabìbiñ virir elbette neşÀù 

Úaldırır úabøı derÿndan getirir basù-ı bisÀù 

2. ŞÀnına lÀyıú olan vaãf ile olmaz icrÀ 

İètibÀr-ı zer-i òÀliãde olur çün úìrÀù 

3. Vaãfınıñ óaddi mi var ki ola taèrìf ü beyÀn 

áayeti olmayan evãÀfa olur mu ifrÀù 

4. Ger mürekkeb ola yem her şecer olsa aúlÀm 

Vaãfını yazmaàa her bir melek olsa òaùùÀù 

5. İrmeye óaddine tÀ óaşre dek olsa taórìr 

                                                 
Başlık: *B, Der ÚÀfiyetü Óarfi’ù-ÙÀé Y. 

(90) 

B 32b, Y 143b, -H. 

2.(a) icrÀ: ıùrÀ Y. / (b) çün: çünki Y. 

4.(a) ger: eger Y. 
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NÀ-sezÀ úavli nuèÿtunda gerekdir isúÀù 

6. Vaãfınıñ her ne úadar àÀyet ü óaddi yoà-ise 

Yine olduúça åenÀsında gerekdir ıúsÀù 

7. èAcz-i eşèÀr ile vaãfında gerekdir işèÀr 

Deéb-i medóinde äalÀóì budur ÀdÀb-ı ãırÀù  

91 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1. Úavl ü fièliñde gerekdir iòtiyÀù 

NÀ-sezÀlar ile itme iòtilÀù 

2. Derd-i Óaúú ile derÿnuñ münkesir 

Ola dÀéim òalú ile itme neşÀù 

3. äalma gezdirme hevÀ-yı nefsiñi 

Pìre úulluúda gerekdir irtibÀù 

4. Şems-i õÀta vÀsıùa miréÀt-ı pìr 

Feyø-i Óaúúa rÀbıùadır iştirÀù 

5. RÀh-ı Óaúda iètidÀl emrin gözet 

Müstaúìm olur èadÀletle ãırÀù 

                                                 
6.(b) ıúsÀù: isúÀù B.  

(91) 

B 33a, Y 143b, -H. 

1.(a) fièliñde: fièliñden Y. 
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6. ÕÀhib olma gel ùarìú-i vüsèate 

Menfeõiñ tÀ olmaya semmü’l-òıyÀù 

7. NÀr-ı firúatle äalÀóì dil-kebÀb 

Ol ire Óaú’dan şarÀb-ı inbisÀù 

ÚÀfiyetü Óarfi’ô-ÔÀé* 

92 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Olur èuşşÀúa õevú-i naèt-i maóbÿb-ı ÒudÀ’dan óaô 

Gelir müştÀúa elbet semè-i vaãf-ı dil-rübÀdan óaô 

2. Çü õÀtıñ rÿó-ı èÀlemdir ãıfÀtıñ úÿt-i her cÀndır 

İrişir herkese elbette rÿóÀnì àıdÀdan óaô 

3. KemÀlÀt-ı ilÀhìden mürekkeb bir kitÀb olduñ 

Şuhÿdunda olur ol nüsòa-i vaódet-nümÀdan óaô 

4. Vücÿduñ her kemÀliñ metnidir şerói olur èÀlem 

Óaúìúat fehm olunsa aòõ olurdu mÀ-sivÀdan óaô 

5. Geçem dirken sivÀ úaydın girişdim reng-i dünyÀya 

Baña bir özge reng itdi nedir bilmem sivÀdan óaô 

6. EyÀ kÀn-ı kerem bir çÀre úıl bu derd-i nÀ-çÀra 

                                                 
Başlık: *B, Der-ÚÀfiyetü’ô-ÔÀé Y. 

(92) 

B 33a, Y 144a, -H. 
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èAlìl-i pister-i hicre olur elbet devÀdan óaô 

7. NiyÀz u èarø-ı óÀcÀt it äalÀóì bì-edeb olma 

CevÀd-ı bì-niyÀza çün gelir zÀr-ı gedÀdan óaô 

93 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Olur ãavt-ı óazìn ile dile õikr-i ÒudÀdan óaô 

Gelir elbette ùıfla girye-i riúúat-fezÀdan óaô 

2. Olur õikr-i ÒudÀ derd-i diliñ her dem devÀ-sÀzı 

Marìø-i derd-i èaşú olan bulur elbet devÀdan óaô 

3. Õikirden maóv u müstaàraú olur dil baór-ı meõkÿra 

FenÀ içre gelir èuşşÀúa vaãl-ı dil-rübÀdan óaô 

4. Ùutuşdur Àteş-i tevóìd ile hestì-i mevóÿmu 

áarìú-i vaódete olmaz serÀb-ı mÀ-sivÀdan óaô 

5. Gelip reng-i sivÀ rÿy-ı dil-ÀrÀya niúÀb oldu 

Ki nÀ-maórem olanlar bulmaya õevú-i liúÀdan óaô 

6. NiúÀbı úaldırıp gör her vecihden vech-i dil-dÀrı 

TemÀşÀgÀh-ı vuãlatda ola õevú u ãafÀdan óaô 

7. Eliñ çek bezm-i keåretden mey-i vaódetle güm-nÀm ol 

                                                 
(93) 

B 33b, Y 144a, -H. 
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äalÀóì ger dilerseñ sırr-ı õat-ı KibriyÀdan óaô 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-èAyn* 

94 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey şefÀèat menbaèı mücrimlere sensin şefìè 

Mansıb-ı elùÀf u iósÀnıñ seniñ bì-óad vasìè 

2. Lìk bir óÀl ile el irmez èaceb dÀmÀnıña 

Rütbe-i bÀlÀterìn-i óaøretiñ àÀyet refìè 

3. Şiddet-i berd ile pejmürde olupdur bÀà-ı dil 

Firúatìñ faãl-ı şitÀdır vuãlatıñ faãl-ı rebìè 

4. İètirÀfım var úuãÿr-ı nefsim oldu bì-şümÀr 

Emriñe ez-cÀn u dil raàbetle olurum muùìè 

5. Menzil-i ùÀèÀta geldikde tekÀsüldür işi 

Maèãiyet emrinde olur cest ü çÀlÀk u şecìè 

6. Baúma taúãìrÀtıma luùf eyle sulùÀnım meded 

Geldi bÀb-ı luùfuña iósÀn umar èabd-ı şefìè 

7. Nuùúa èÀcizdir äalÀóì lìk luùfuñla seniñ 

Midóatiñde ôÀhir olur òÀmeden naôm-ı bedìè 

                                                 
Başlık: *B, Der-ÚÀfiyetü Óarfi’l-èAyn Y. 

(94) 

 B 33b, Y 144b, -H. 
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95 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Cilveger oldukça her õerrÀtdan şems-i refìè 

Gösterir óayret-fezÀ bir şìve-i ãunè-ı bedìè 

2. Geh cemÀl u geh celÀlinden øiyÀ-güster olup 

Úabø u basù ile olur dil geh refìè u geh vaøìè 

3. Serdì-i keåretle dey pejmürde eylerse dili 

Feyø-i vaódetle yine ióya ider faãl-ı rebìè 

4. Luùf u úahrı èÀşıúa her dem teèÀúub itmede 

Úahrı da luùf añlar ise òoşdur evøÀè-ı cemìè 

5. Biñde bir èÀşıú olur mu vaãl-ı maèşÿúa sezÀ 

CÀn fedÀ itmez reh-i vuålatda zìrÀ her şecìè 

6. Gitme tenhÀ mürşid-i kÀmil ùaleb úıl kendiñe 

RÀh-ı vaódet pür-òaùardır óÀne-i vuãlat menìè  

7. Úıl äalÀóì dÀmen-i pìre teşebbüå ãıdú ile 

Keşf-i estÀr-ı viãÀl içün gerekdir bir şefìè 

ÚÀfiyetü Óarfil’l-áayn*   

96 

                                                 
(95) 

B 34a, Y 144b, H 86b. 

5.(a) mu: -B 

Başlık: *B, Der-ÚÀfiyetü’l-áayn Y. 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. İsteyen èuúbÀyı oldu õevú-i dünyÀdan ıraà 

Úurb-ı Óaúúa irmege dil cümleden ister ferÀà 

2. Şemèa-i ôann ile gezme leyle-i taúlìdde 

Rÿz-ı taóúìúe iriş gün doàsa refè olur çerÀà 

3. BÀà-ı tevóìde güõer úıl eyle tebdìl-i hevÀ 

Bu èufÿnÀt-ı semÀdan olma muòtellü’d-dimÀà 

4. Dü cihÀn úaydından el çek Óaú saña yüz göstere 

Rÿz-ı vaãl olsun şeb-i hicriñ ola daà üstü bÀà 

5. Gör cemÀl-i vaódeti miréÀt-ı keåretden hemÀn 

Cilvegerdir keşf-i esrÀra velì eyler yasaà 

6. Var olan hestì-i Óaúdır hestì-i mevhÿm içün 

İètibÀra meõheb-i tevóìdde yoúdur mesÀà 

7. Arø-ı keåretden çıúıp iriş feôÀ-yı vaódete 

Úur äalÀóì vÀdì-i èirfÀnda bir òoşça oùaà  

97 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

                                                                                                                                          
(96) 

B 34a, Y 145a, H 100b. 

2.(b) refè: -Y. 

4.(b): Rÿz-ı vaãlı olsun hicriñ ola çün dÀà üstü dÀà Y. 

6.(b) iètibÀra: iètibÀr Y. 

(97) 

B 34b, Y 145a, -H. 
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1. Nÿr-ı şevkiñle derÿnum oldu pür-rÿşen çerÀà 

Ôulmet-i firúat yeridir olsa úalbimden ıraà 

2. Bezm-i vaãlıñ dem-be-dem çıúmaz òayÀlimden hemÀn 

Õikr-i fikriñle olur her bir yaña daà üstü bÀà 

3. Vaslıñ oúur çeşmime nÿrun èalÀ nÿr Àyetin 

Sìnem üzre Àteş-i hicriñ urur dÀà üzre dÀà  

4. Bÿy-ı vaãlıñla kerem úıl eyle taèùìr-i meşÀm 

Dil èufÿnÀt-ı hevÀdan oldu muòtellü’d-dimÀà 

5. TÀb-ı úahr ile feøa-yı àamda olmazdım zebÿn 

SÀye-i luùfuñ serimde olsa şÀhÀne oùaà 

6. Bezm-i vaãla bir kerem olsa dil-i àam-dìdeye 

Dest-bÿsa dest-res olmazsa kÀfìdir ayaà 

7. Rÿ-siyeh mücrim äalÀóì’ye irişdir luùfuñu 

TÀ ki ola dü cihÀnda alnı açık yüzü aà 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-FÀé* 

98 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

                                                 
1.(b) olsa: ol Y. 

3.(a) Nÿrun èalÀ nÿr: Nûr Suresi 24-35. 

6.(a) vaãla: vaãlıñ Y. 

7.(a) rÿ-siyeh: rÿ-siyÀh Y. 

Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-FÀé Y. 

(98) 

B 34b, Y 145b, H 90a. 



370 

 

1. Levå-i çirk-Àb-ı hevÀdan olmaú isterseñ naôìf 

İrtibÀù-ı pìre olsun rişte-i èahdiñ raãìf 

2. Áb-ı tedbìr ile taùhìr it ãıfÀt-ı nefsiñi 

TÀ leùÀfet rengine tebdìl ola jeng-i keåìf 

3. Óüsn-i aòlÀúa irişdirsin õemÀyimden seni 

ÒÀk-pÀy ol iètirÀø-ı èunf ile olma saòìf  

4. Her ne emr eylerse ùut emrin dime çÿn u çirÀ 

Úıããa-i MÿsÀ vü Óıørì aña besdir ey ôarìf  

5. Pÿte-i èaşú içre tebdìl ide aòlÀúıñ seniñ 

Bula evãÀf-ı keåìfiñ reng-i evãÀf-ı laùìf 

6. Maùlaè-ı dilden doàa tÀ şems-i evãÀf-ı ÒudÀ 

Vaãf-ı ednÀya muúÀbil ola ol vaãf-ı şerìf 

7. Maşrıú-ı sırrıñdan işrÀú eyler ise şems-i õÀt 

Ey äalÀóì maóv ola õerrÀt-ı hestì-i øaèìf 

99 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Midóatinde èÀciz itdi òalúı maóbÿb-ı laùìf 

Bulamazlar şÀnına şÀyeste bir lafô-ı şerìf 

                                                 
(99) 

B 35a, Y 145b, -H. 

1.(a) midóatinde: midóatinden Y. 
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2. VÀãıfa naèti úaøÀ-yı óayrete yol gösterir  

ÕÀt-ı pÀki oldu çün òulú-ı èaôìm ile vaãìf 

3. Lafô-ı óarf içre elifde óarfi teélìf eyleyen 

Bì-óurÿf u lafô u ãavt evãÀfına olur elìf  

4. äÿretiñ vaãfıyla maènÀya irişir mi èuúÿl 

Bulmayan maènÀya yol èÀlemde olur mu èarìf 

5. Lìk her úadr-i hedÀyÀ úÀdr-i mühdì üzredir 

áam degil naômıñ ne deñli olsa kem-úadr u óafìf 

6. Naôm-ı dest-Àvìzini èaczi ile èarø eyledi 

Çün SüleymÀn’a olupdur tuófe-i mÿr-ı øaèìf 

7. Lìk mÿrdan daòi aóúardır äalÀóì bì-nevÀ 

İètirÀf-ı midóatiñ çün naômıñı úıldı ôarìf  

ÚÀfiyetü Óarfi’l-ÚÀf* 

100 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. DÀmen-i ãabra teşebbüå eyle luùf-ı Óaúúa baú 

                                                 
2.(a) óayrete: óayret B. 

4(a) ãÿretiñ: ãÿret Y. / (b): Bulmayan maènÀya yol olur mu èÀlemde èarìf Y. 

5.(b) naômıñ: naômınıñ B. 

7.(b) –B. 

Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-ÚÀf Y. 

(100) 

 B 35a, Y 146a, H 89b. 

1.(b) Tercüme: Kuranda geldi: Öyleyse sabret muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. / (b) Faãbir inne 

vaède’llÀhi Óaú: Mümin Suresi 40-55. 
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CÀée fi’l-ÚuréÀni faãbir inne vaède’llÀhi Óaú 

2. äÿret-i niúmet görünse olma meéyÿs-ı èaùÀ 

Sevfe yuèùìke’l-ilÀhu nièmeten mÀ-úad sebaú 

3. Rızú-ı maúsÿmuñ muúadderdir gerekmez ıøùırÀb 

Küllü yevmin rızúakum úad cÀée min-Rabbi’l-felaú 

4. Bezm-i vaãla nÀr-ı èaşú ile kebÀb eyle dili 

LÀ-yürìdu’llÀhu minküm àayra úalbin muóteraú 

5. İtdi Óaú nÿr-ı cemÀliyle tesellì òÀùırı 

Aòraca’l-úalbi bi-nÿri’l-èilmi min-reybe’l-fesaú 

6. MÀ-sivÀ girdikçe úalbe eyledim eşkim revÀn 

Ùahhere’l-feyyÀøa úalbì èanhü bi’l-mÀéi’l-àadaú 

7. Nÿr-ı vaódetle äalÀóì çün tecellì úıldı Óaú 

MÀ-sivÀhu leyse fi’l-úalbi bi-nÿrin aóteraú 

101 

Müfteèilün Müfteèilün FÀèilün 

                                                 
2.(b) Tercüme: Allah sana vaat ettiği nimetleri verecek. 

3. (b) Tercüme: Muhakkak ki senin rızkın her gün, rızıkları ayıran Rabb’inden gelir. 

4. (b) Tercüme: Allah sizden kalbinizin yanmasının dışında bir şey istemez. 

5. (b) Tercüme: İlim nuruyla kalpten fısk şüphesini çıkardı. / (b) bi-nÿri’l-èilmi: bi-nÿ’l-èilmi H. 

6. (b) Tercüme: Çok feyizlendiren Allah kalbimi ondan (masivadan) bereketli yağmur suyuyla 

temizledi. 

7.(b) Tercüme: Kalpte geriye kalan O’nun nuruyla yanmaktan başka bir şey değildir. 

(101) 

B 35b, B 146b, -H. 
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1. Refè-i èalem úıldı çü òünkÀr-ı èaşú 

Doldu ãafÀ mülküne envÀr-ı èaşú 

2. Oldu sebeb èÀlemiñ ìcÀdına 

Eyledi esrÀrını iôhÀr èaşú 

3. Maôhar-ı èaşú oldu Óabìb-i ÒudÀ 

Oldu òilÀfet ile ser-dÀr-ı èaşú 

4. Oldu o yÀr èillet-i her dü serÀ 

Eyledi dil-dÀrına gülzÀr-ı èaşú 

5. Buldu vücÿd èaşú ile arø u semÀ 

Olmaàa germiyyet-i bÀzÀr-ı èaşú  

6. Her kişi bir cÀm ile mest olmada 

Yoú dü cihÀnda hele hüşyÀr-ı èaşú 

7. Óubb-ı ÒudÀ ile Óabìb-i ÒudÀ 

Saña äalÀóì yeter esrÀr-ı èaşú 

102 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Anda her neyse ezel ser-zede oldu olacaú 

                                                 
5.(b) olmaàa: olmaúda B 

(102) 

B 35b, Y 146a, H 95a. 

1.(b) yÀri: bÀrì B, Y. 
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YÀri bunda dil-i sevdÀ-zede buldu bulacaú 

2. İçilir sÀúì-i devrÀnıñ elinden her dem 

Çünki peymÀne-i èişretgede doldu dolacaú 

3. BÀàa bì-hÿde niåÀr eyleme eşkiñ bülbül 

Verd-i gülzÀr-ı melÀlet-zede ãoldu ãolacaú 

4. İrdi çün mezraè-ı aèmÀl-i dile dest-i hevÀ 

ÓÀãılı her ne ise arada buldu bulacaú 

5. Geçmeden rÀh-ı fenÀdan dile vuãlat mı olur 

Bilmezem saña äalÀóì Dede n’oldu n’olacaú 

103 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Çün kemÀn-ebrÿsunu Àn ile úurdu úuracaú 

Tìr-i emre göñül iõèÀn ile durdu duracaú 

2. Varlıàım yoúluàa tebdìl iderek dest-i úaøÀ 

Pençe-i hestìyi èirfÀn ile burdu buracaú 

3. Cilve-i luùfu ile èarø-ı cemÀl itdi dile 

Leb-i cÀn-baòşını biñ cÀn ile ãordu ãoracaú 

4. Remz-i rüéyÀyı rüsÿm ehline ãorma ey dil 

                                                 
5.(a) geçmeden: geçmedin H. 

(103) 

B 37b, Y 146a, H 94b. 
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Mürşid-i kÀmiliñ imèÀn ile yordu yoracaú 

5. ÒˇÀb-ı àaflet nice bir kÿs-ı sere dest-i ecel 

Ùurre-i rıóleti ìúÀn ile urdu uracaú 

6. æıúlet-i keş-me-keş-i úayd-ı cihÀn-ı fÀnì 

Dil-i bì-çÀreyi her şÀn ile yordu yoracaú  

7. Müşkilin kimseye ôÀhirde äalÀóì ãormaz 

ÒˇÀce-i bÀùına iósÀn ile ãordu ãoracaú 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-KÀf* 

104 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Uãandıñ semt-i ôulmetden dilÀ bu yaña òoş geldiñ 

İrişdiñ necm-i raòşÀna meh-i tÀbÀna òoş geldiñ 

2. FenÀdan ãoñra bÀúìde beúÀ-yı èizz ü devletle 

Cülÿs eyle serìr-i vaódete şÀhÀne òoş geldiñ 

3. ŞefÀèat kÀnımız emr-i şefÀèatde muraòòaãdır 

Varan her derdmendÀna dir ey dìvÀne òoş geldiñ  

4. Der-i iósÀnına maózÿn varanı eylemez maórÿm 

                                                 
6.(a) úayd-ı: úayd ile Y. 

Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-KÀf Y. 

(104) 

B 35a, Y 149a, -H. 

Başlık: Óaøret-i CenÀb-ı äalÀóu’d-dìn Efendimiziñ óìn-i èazm-i beúÀ maèa-vechi liúÀsında tekellüm 

buyurduúları ve hem tÀrìò-i èazm-i LÀhÿta èurÿc eylediği nuùú-ı dürr-bÀrlarıdır. 
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ŞefÀèat beõl idip dir luùf ile iósÀna òoş geldiñ 

5. Kerem kÀnı mürüvvet maèdeni maóbÿb-ı MevlÀdır 

DilÀ òayra muvaffaúsañ civÀr-ı kÀna òoş geldiñ 

6. EyÀ şÀh-ı rüsül bu èarø-ı óÀlim her görenler dir 

İãÀbetdir tevaúúuf itmediñ dìvÀna òoş geldiñ 

7. Mübeşşir úıl dil-i zÀrı ÓabìbÀ òoş òiùÀbıñla 

äafÀ geldiñ äalÀóì dergeh-i sultÀna òoş geldiñ 

105 

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün 

1. Ey Àh-ı cÀn-güdÀz eåeriñ yoú mudur seniñ 

Úayd-ı sivÀya bir şereriñ yoú mudur seniñ 

2. TÀ-key nedir bu nÀle-i şeb-gìr-i iftirÀú 

Rÿz-ı viãÀle bir seóeriñ yoú mudur seniñ 

3. [Çıúma] kemend-i Àh ile eflÀke ey göñül 

Sìneñdedir o meh òaberiñ yoú mudur seniñ 

4. Diúúatle [baú] àamÀma [ôılÀl-ı] vücÿddan  

                                                 
5.(b) kÀna: erkÀna Y. 

6.(a) her: hep Y. 

(105) 

B 38a, Y 147a, H 103b. 

1.(a): Ey Àh-ı cÀn-güdÀz bir eserin yoú mudur seniñ H. 

2.(a) tÀ-key: tÀ-be-key B, Y. 

3.(a) çıúma: çıúmadan B, Y, H. Vezin zaruretiyle düzeltildi. / (b) o meh: aúma H. 
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Şems-i cemÀle bir naôarıñ yoú mudur seniñ 

5. Her naúş içinde cilve-i naúúÀş olup gider 

İmèÀnla çeşm-i pür-èiberiñ yoú mudur seniñ  

6. Sermest-i cÀm-ı bÀde-i vaódet degil misiñ 

Bezm-i ãafÀda yoòsa yeriñ yoú mudur seniñ 

7. Dilden äalÀóì èÀlem-i ıùlÀú imiş àaraø 

Refè-i úuyÿda bir hüneriñ yoú mudur seniñ 

106 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey göñül cÀm-ı şarÀb-ı eràuvÀnìdir sözüñ 

Maèrifet bezminde óubb-ı cÀvidÀnìdir sözüñ 

2. Pertevi bÀlÀya èaks eyler èaceb elmÀsdır 

Yoòsa òoş yÀúÿt-ı reng-i ÀsumÀnìdir sözüñ 

3. äayda çıúmış varısa ol èÀlem-i ıùlÀúdan  

Úayda düşmüş şÀh-bÀz-ı lÀ-mekÀnìdir sözüñ 

4. TÀze-rÿ bir nev-civÀndır èÀlemi tesòìr ider 

SÀliki irşÀda yoòsa pìr-i fÀnìdir sözüñ 

                                                                                                                                          
4.(a): Diúúat eyle àamÀma ôıll-ı vücÿddan B, Y, Diúúat eyle àamÀme-i ôıll-ı vücÿddan H. Vezin 

zaruretiyle düzeltildi. 

(106) 

 B 38a, Y 147a, H 103b. 

4. –B, -Y. 
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5. Her nefesde nice mürde dilleri ióyÀ ider 

èÁşıú-ı dil-òasteniñ dermÀn-ı cÀnıdır sözüñ 

6. Varısa yÀ sırr-ı vaódetden òaber virmekdedir 

YÀ ki maóbÿb-ı ÒudÀnıñ naèt-òˇÀnıdır sözüñ  

7. Ey äalÀóì heft beyti iltizÀm itmekdesiñ 

GÿyiyÀ hep maènì-i sebèa’l-meåÀnìdir sözüñ 

107 

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün 

1. Ey dil sivÀ-yı yÀr ile kÀrıñ nedir seniñ 

MiréÀt-ı [vechde] bu àubÀrıñ nedir seniñ 

2. ÒÀr-ı firÀú-ı yÀr ile Àzürde-dil misin 

Gülşen içinde zÀr-ı hezÀrıñ nedir seniñ 

3. Dil-şÀd-ı bezm-i vaãl-ı dil-ÀrÀ olup yine 

Bilmem daòi tükenmedi zÀrıñ nedir seniñ 

4. EnvÀr-ı dil-fürÿz-ı cemÀli celÀl ile 

ÙÀúat-güdÀz-ı dil mi bu nÀrıñ nedir seniñ 

5. Yaúsın óicÀb-ı hestì-i mevhÿmu nÀr-ı èaşú 

                                                 
6.(a) yÀ: tÀ Y, H. 

7. –B, -Y. / (b) Sebèa’l-meåÀnì: Hicr Suresi 15-87’ye gönderme vardır. 

(107) 

B 38b, Y 147a, H 98b. 

1.(b) vechde: vechiñde B, Y, vech iseñ H. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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Silsin àubÀr-ı varı bu bÀrıñ nedir seniñ 

6. Bir pÿl deger mi nezd-i óaúìúatde mÀ-sivÀ 

PinhÀn iden yeki şeş ü çÀrıñ nedir seniñ  

7. Hestì-i mümkinÀt ser-À-ser serÀb iken 

Bilsem äalÀóì arada varıñ nedir seniñ 

108 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey göñül mey-òÀne-i èaşúa şitÀb itmek gerek 

KÀse-i úalbi dem-À-dem pür-şarÀb itmek gerek 

2. CÀm-ı zehr-Àlÿd-ı àamla telò-kÀm olduñ yeter 

Şerbet-i vaãl ile úalbi õevú-yÀb itmek gerek 

3. CÀm-ı bedrin şems ile dolsun dolandırsın hilÀl 

ÁsumÀn-ı úalbi pür-necm-i óabÀb itmek gerek 

4. Mihr-i vaódet ebr-i keåretle nihÀndır dìdeden 

BÀd-ı tevóìd ile dil refè-i seóÀb itmek gerek 

5. Hestì-i mevhÿmuñ olmuşdur hicÀb-ı rÿy-ı yÀr 

Varlıàı maóv eyleyip refè-i óicÀb itmek gerek 

6. èÁlem-i ıùlÀú u tecrìd ise maúãÿduñ eger 

                                                 
(108) 

B 38b, Y 147b, H 88b. 
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Úayd-ı efkÀr-ı sivÀdan ictinÀb itmek gerek 

7. Şems-i vaódetle äalÀóì bedr-i miréÀt-ı dili 

Maôhar-ı envÀr-ı feyø-i ÀfitÀb itmek gerek 

109 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. DilÀ beyt-i ÒudÀ iken nedir òum-òÀneye döndüñ 

Ezelden ÀşinÀ iken èaceb bìgÀneye döndüñ 

2. Nice dem bülbül-i óikmet-nevÀ-yı zÀr idiñ şimdi 

ŞuèÀè-ı şemè-i õÀta yanmada pervÀneye döndüñ 

3. Fünÿn-ı èaúl ile óikmetde õihniñ mÿ-şikÀf idi 

TeúÀøÀ-yı cünÿn-ı èaşú ile divÀneye döndüñ 

4. MaúÀm-ı zühd ü taúvÀ Mescid-i AúãÀ idiñ gÿyÀ 

ŞarÀb-ı èaşú ile memlÿ èaceb mey-òÀneye döndüñ 

5. FenÀ-ender-fenÀya düşdüñ Àòir bezm-i vaódetde 

Bu keãretde sivÀya dönmediñ cÀnÀ neye döndüñ 

6. Nüzÿl-i yÀr içün zìbÀ müzeyyen òoş serÀ itdiñ 

Gidip naúş-ı nigÀrıñ köhne bir kÀşÀneye döndüñ 

                                                 
(109) 

 B 39a, Y 149a, H 90b. 

4. –Y. 

6. –Y. 



381 

 

7. äalÀóì kenz-i esrÀr-ı maèÀrif olayım dirken 

Yıúıldıñ òÀk ile yeksÀn olan vìrÀneye döndüñ 

110 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Áb u gilde dil-rübÀyì gördük ammÀ bilmedik 

TÀb-ı gülde òoş-nümÀyì gördük ammÀ bilmedik 

2. Küól-i mÀ-zÀàa’l-baãarla dìde-rÿşen olmadan 

áaflet ile ÀşinÀyı gördük ammÀ bilmedik  

3. NÀm-ı èanúÀyı işitdik çeşm-i serle görmedik 

ÒÀk-i õilletde hümÀyı gördük ammÀ bilmedik 

4. ÓÀl ile dilden maúÀm-ı vaódete yol bulmadan 

Keåret içre mÀ-sivÀyı gördük ammÀ bilmedik 

5. Ol cihÀn-ÀrÀyı bunda buldu erbÀb-ı yaúìn 

Zìr ü bÀlÀ çoú arayı gördük ammÀ bilmedik 

6. Her mezÀyÀ-yı kelÀma diúúÀt u èibret gerek 

Nükte-i rengìn-edÀyı gördük ammÀ bilmedik 

7. TÀb-ı nÀr-ı hicr-i yÀr ile òarÀb olmuş yatar 

                                                 
(110) 

B 39b, Y 148b, -H. 

2.(a) MÀ-zÀàa’l-baãar: Necm Suresi 53-17. 
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Bu äalÀóì mübtelÀyı gördük ammÀ bilmedik 

111 

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 

1. èAlìl-i pister-i hicriñ şifÀ şifÀ diyerek 

Tükendi çÀre-i derdi devÀ devÀ diyerek  

2. DevÀsı derd olur ancaú bu derd-i nÀ-çÀrıñ  

CefÀ-yı derdi çeker dil ãafÀ safÀ diyerek 

3. HevÀ-yı òırmen-i dünyÀya muntaôır olduú 

äavurdu dÀne-i èömrü hevÀ hevÀ diyerek 

4. Kişiye hìç bu mekkÀreden vefÀ mı olur 

CihÀnıñ ardına düşdük vefÀ vefÀ diyerek 

5. Naãìóat ister iseñ dü cihÀndan ièrÀø it 

äalÀóì gir reh-i Óaúúa ÒudÀ ÒudÀ diyerek 

112 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Her göñül ile olupdur başúa bir kÀrıñ seniñ 

                                                 
(111) 

 B 40a, Y 148a, -H. 

4.(a): Kişiye hìç mekkÀreden vefÀ olur mu iş Y. 

5.(a) ièrÀø: iètirÀø Y. 

(112) 

B 40a, Y 148b, -H. 
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Her pes-i perdede var bir başúa bÀzÀrıñ seniñ 

2. Şems-i óüsnüñ dem-be-dem õerrÀta èaks-endÀz olur 

èArø olur her õerreye bir başúa ruòsÀrıñ seniñ 

3. Mihr-i èÀlem-gìr-i óüsnüñ çün hezÀrÀn rÿyu var 

Oldu her bir õerrede bir başúa dìdÀrıñ seniñ 

4. DÀm-ı óüsnüñ ãayd-gÀh-ı èÀleme úurduñ ki tÀ 

Her nefesde ola bir başúa giriftÀrıñ seniñ 

5. Óüsnüñe sensin yine her õerreden müştÀú olan 

äÿretÀ bir Àlet oldu èÀşıú-ı zÀrıñ seniñ 

6. Yaènì óüsnüñ Leylì’ye Mecnÿn’a èaşúıñ baòş idip 

Maènìde kendiñle oldu kendi bÀzÀrıñ seniñ 

7. Úıl äalÀóì’yi cemÀliñ şemèine pervÀne kim 

Hestì-i mevhÿmu sÿzÀn ide envÀrıñ seniñ 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-LÀm* 

113 

Mefèÿlü Feèÿlün Mefèÿlü Feèÿlün  

1. Dil kenzini cÀnÀ gel tende ara bul 

                                                 
3.(b) Bir: -B. 

Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-LÀm Y. 

(113) 

 B 40a, Y 149b, H 86b. 
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Ol şems-i semÀyı revzende ara bul 

2. Dil òÀtemini ger bulmaú ise úaãdıñ 

Cÿyende olagör yabanda ara bul 

3. Bu bezm-i fenÀda çek sÀàar-ı èaşúı 

èAúlıñ ile düşme pÀ-bende ara bul 

4. Gel kendiñe gir baú ÀfÀúa dolaşma 

EsrÀr-ı òafìyi maòzende ara bul 

5. NÀmÿs ile èÀrı terk eyle göñülden 

áaflet ile olma şermende ara bul 

6. DünyÀya bulaşdıñ gün irdi zevÀle 

Fevt eyleme vaúti erkende ara bul 

7. Her ki bu fenÀda maúãÿdunu buldu 

Dil-dÀrı äalÀóì gel sen de ara bul 

114 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey şuèÀè-ı nÿr-ı vechiñ maşrıú-ı ãubó-ı ezel 

V’ey cemÀliñ maùlaè-ı pür-nÿr-ı şems-i lem-yezel 

2. Zülf-i şeb-rengiñ sevÀd-ı çeşme-i Àb-ı óayÀt 

                                                 
7.(a) ki: kim Y. 

(114) 

B 40b, Y 149b, -H. 
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ÇeşmesÀrıdır leb-i laèliñ zebÀnıñdır maóal 

3. ÒÀl u òaùùıñla ruòuñ õÀt u ãıfÀtıñ remzidir 

Çeşm-i Óaú-bìniñ o remziñ müşkilin itmekde óal 

4. EbruvÀn-ı úÀbe úavseyniñ çü dil miórÀbıdır 

Úıble-i vechiñ ãalÀtı oldu pes òayrü’l-èamel 

5. Nìm-nigÀh-ı iltifÀtıñ devlet-i her dü cihÀn 

ÁsitÀnıñ úaãr-ı cennÀte olur nième-l-bedel 

6. Naètiñ ey memdÿó-ı Óaú óaddim degildir maúãadım 

İntisÀb-ı dergehiñdir cÀn u dilden mÀ-óaãal  

7. Pister-i hicriñde düşkündür äalÀóì derdmend 

Úıl teraóóüm baã úadem bu dìde-i giryÀna gel 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-Mìm* 

115 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Göñül èummÀn-ı óayretde ne yaña èazm ider bilmem 

İrer mi sÀóile yoòsa bu óÀl ile gider bilmem 

2. Ùutuşdurdu dem-À-dem nÀr-ı derdi Àh-ı serd ile  

                                                 
4.(a) ÚÀbe úavseyn: Necm Suresi 53-9. 

 

Başlık: *B, Y. 

(115) 

B 40b, Y 150a, H 103a. B nüshasında ilk dört beyit siliktir. 
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CihÀnıñ germ ü serdin gördüm ammÀ ol úadar bilmem 

3. Göñül miréÀtını Àlÿde-i jeng-i sivÀ itme 

äafÀ-yı úalbe hìç dünyÀ úadar gerd-i keder bilmem 

4. Yapış gel dÀmen-i pìre geçirsin ôulmet-i cehli 

èAãÀ-gìriñ ola ôulmetde böyle bir yarar bilmem 

5. Der-i mescidde geh mey-òÀnede dil n’eylemek ister 

Arar mı yoòsa DÀdÀrını böyle der-be-der bilmem 

6. Göñül geh mescide girmez gehì mey-òÀneden çıúmaz 

èAceb gelmez mi temkìne bu telvìni n’ider bilmem 

7. Dolaşmış cÀm-ı esmÀya mufaããal görmek istermiş 

äalÀóì pìr-i mey-òÀne bu tedbìre ne der bilmem 

116 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Çeşm-i èibret ile bìnende-i ekvÀn oldum 

Cilve-i şÀhid-i maènÀ ile óayrÀn oldum 

2. èAúla gelmezse n’ola nìk-òayÀlÀt keåret 

                                                 
5.(b) DÀdÀrını: dil-dÀrını H. 

6.(a) geh:-Y. 

7.(b) der: Metnin tamamında  “dir” şeklinde okunan kelime, kafiye zaruretiyle bu mısrada “der” 

şeklinde okunmuştur. 

(116) 

B 41a, Y 150a, H 90a. B nüshasında dördüncü, beşinci ve altıncı beyitler siliktir. 
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Neşve-i sÀàar-ı maènÀ ile sekrÀn oldum 

3. Oldu çün baór-ı óaúìúatde vücÿdum nÀ-bÿd 

äÿretÀ úaùre iken maènìde èummÀn oldum 

4. Maènì-i naômıma reh-yÀb olamaz vehm ü èuúÿl 

ÓÀlet-i èaşú-ı òıred-sÿz ile gÿyÀn oldum 

5. Nuùú-ı cÀn-baòşım olupdur sebaú-Àmÿz-ı òıred 

Şeró-i esrÀra kütüb-òÀne-i èirfÀn oldum 

6. Dürr-i nÀ-süfte-i óikmetse n’ola her süòanım 

Cevher-i maèrifet-i Óaúú ile bir kÀn oldum 

7. Eyledim hestì-i mevhÿma äalÀóì diúúat 

VÀúıf-ı nükte-i el-Àn kemÀ-kÀn oldum 

117 

MüstefèilÀtün MüstefèilÀtün 

1. Óaúúı dilerdiñ bulduñ mu bilmem 

Vaãla yelerdiñ olduñ mu bilmem 

2. Saèy it necÀta baúma memÀta 

İrdiñ óayÀta öldüñ mü bilmem 

3. èAşúa irişdiñ cÀna girişdiñ 

                                                 
7.(b) El-Àn kemÀ-kÀn: Şimdi olduğu gibi. Hz. Ali’nin sözüdür. 

(117) 

B 41a, Y 150b, -H. 
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Baóra úarışdıñ dolduñ mu bilmem 

4. Bu derde düşen olmaz mı rÿşen  

MÀnend-i gülşen ãolduñ mu bilmem 

5. Çoú eyle Àhı itme günÀhı 

Dilden giyÀhı yolduñ mu bilmem 

6. Şükr it äalÀóì bulduñ felÀóı 

Aldıñ necÀóı güldüñ mi bilmem 

118 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Ey şÀh-ı rüsül vechiñi biñ aya degişmem 

Yek naôra-ı elùÀfıñı kìmyÀya degişmem 

2. Õillet mi olur òÀk-i rehiñde dil-i zÀra 

Ol õilleti ben devlet-i dünyÀya degişmem 

3. Pes-pÀye de olsam der-i luùfuñda muóaúúaú 

Ol óaøreti ben ãadr-ı muèallÀya degişmem 

4. Yüz sürmege şÀyeste olursam o cenÀba 

Ol rifèati ben rütbe-i bÀlÀya degişmem 

                                                                                                                                          
3.(b) úarışdıñ:  .Y  قویوشدک

4.(a) rÿşen: düşen B. 

6.(b) güldüñ: gördüñ Y. 

(118) 

B 41b, Y 150b, -H. 
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5. Bir küól-i baãìret meded it çeşm-i èalìle 

ÒÀk-i rehiñi cevher-i tÿtyÀya degişmem 

6. Òoş-bÿy-ı viãÀliñ ile taèùìr-i meşÀm it 

Vaãlıñ gülünü gülşen-i meévÀya degişmem 

7. Ger şems-i cemÀliñ ile bedr olsa äalÀóì  

Ol óÀleti dünyÀ nedir èuúbÀya degişmem 

119 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. Bu dÀrıñ kÀr u bÀrından uãandım 

FenÀ gülzÀrı òÀrından uãandım 

2. Nice bir telò-kÀm itdi bu bezmiñ 

Mey-i nÀ-òoş-güvÀrından uãandım 

3. ŞarÀb-ı èişreti cÀm-ı fenÀya 

Bedel úılsam òumÀrından uãandım 

4. Mükedderdir ãafÀsız èìş u nÿşu 

Dem-À-dem zehr-i mÀrından uãandım 

5. CefÀdır görülen reng-i ãafÀda 

                                                 
5.(b) tÿtyÀ: Aslı tÿtiyÀ olan kelime, ilk hecesi de medsiz olarak, vezin gereği tÿtyÀ şeklinde 

okunmuştur. 

(119) 

B 41b, Y 150b, -H. 



390 

 

ZemÀne şìvekÀrından uãandım 

6. Yüzü èìd u şeb-i Úadr olsa zülfü 

áam-ı leyl ü nehÀrından uãandım 

7. Uãandım óÀãılı her nìk u bedden 

äalÀóì’nin de kÀrından uãandım  

ÚÀfiyetü Óarfi’n-Nÿn* 

120 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Küól-i mÀ-zÀàa’l-baãar ile açıldı çeşm-i cÀn 

Nÿr-ı vaódetle münevver oldu iúlìm-i cenÀn 

2. Şemè-i vaódet yaúdı fÀnÿs-ı òayÀl-i keåreti 

Çeşm-i dilden ôulmet-i naúş-ı ãuver oldu nihÀn 

3. Øulmet-ÀbÀd-ı sivÀnıñ irdi ãubó-ı ãÀdıúı 

Şems-i vaódet berú urup her õerreden oldu èayÀn 

4. ÔÀhiri èayne’l-yaúìn ile maôÀhirden görüp  

İrdi dil óaúúe’l-yaúìne úalmadı reyb ü gümÀn 

5. Refè idip dil rÿy-ı vaódetden niúÀb-ı keåreti 

                                                 
Başlık: *B, Y. 

(120) 

 B 80b, Y 155b, -H. 

1.(a) MÀ-zÀàa’l-baãar: Necm Suresi 53-17. 
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Nÿr-ı vechi mÀ-sivÀyı yaúdı maóv itdi hemÀn 

6. Baór-ı vaódet maóv u iåbÀt ile mevc-i keåreti 

Hep fenÀ ile beúÀ remzin dile eyler beyÀn 

7. Óıør olup nÿr-ı cemÀli ôulmet içre eyledi 

Çeşme-i dilden äalÀóì Àb-ı óayvÀnı revÀn  

121 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Dişden artar kişiniñ rızúı çoú olmaz işden 

İşden olmaz berekÀtı olur ancaú dişden 

2. Beõl-i infÀú ile mÀlıñ tükenir ôann itme 

èÖşr emåÀlini ièùÀ ider AllÀh èìşden 

3. Saña iósÀn-ı ÒudÀ oldu ki infÀú idesin 

LÀyıú olmaz ki dirìà eyleyesin dervìşden 

4. Maôhar-ı luùf u kerem úıldı seni çün MevlÀ 

Meróem-i luùfuñu menè eyleme her dil-rìşden 

5. Luùf u iósÀn ile mevãÿf olur erbÀb-ı kemÀl 

ÔÀhir olmaz ãıfat-ı buòl u mürüvvet kişiden 

                                                 
6.(b) dile: dil Y. 

7.(b) äalÀóì: B nüshasında bu kelime siliktir. 

 (121) 

B 82a, Y 154a, -H. 

5. –Y. 
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6. Şevket-i bÀúì dile şevk-i cefÀya baúma 

ÙÀlib-i nÿş olanın úaydı olur mu nìşden  

7. Beõl-i nuãó eylediñ aóbÀba äalÀóì sen de 

Eliñ irdikçe girü ùutmayasın baòşişden 

122 

FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Luùf-ı MevlÀ saña her gÀh olsun 

èAvn-i Óaú yÀver u hem-rÀh olsun 

2. äÿret u sìrete dil-bend olma 

Õikr ü fikriñ hemÀn AllÀh olsun 

3. Úalbi ãÀf eyle sivÀdan hergiz 

Ne maúÀmÀt u ne òod cÀh olsun 

4. Maúãadıñ Óaøret-i Óaúú’a óaãr it 

Ne gedÀ ola ne òod şÀh olsun 

5. Ôulmet-i àayrı úoma gel dilde 

TÀ ki tevóìd-i ÒudÀ mÀh olsun 

6. ÙÀlib-i rütbe-i aúrÀn olma 

Saña ne rütbe ne eşbÀh olsun 

                                                 
6.(a) şevk-i: şevke Y. 

(122) 

 B 82a, Y 154b, -H. 
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7. Óaúú’ı dÿr itme äalÀóì dilden 

Ne sefìl ola ne güm-rÀh olsun 

123 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün   

1. Neşée-yÀb olsun göñül peymÀne olsun olmasın 

Kenz-i èaşú olsun bu dil vìrÀne olsun olmasın 

2. Cismi óıfô u setr içün elbet gerekdir bir libÀs 

Kisve-i bezm-i fenÀ şÀhÀne olsun olmasın 

3. Feyøe ÀmÀde sivÀdan sÀde olsun bÀùınıñ 

ÔÀhiriñde delú-i dervìşÀne olsun olmasın 

4. Ceõbe-i èaşú-ı ÒudÀdır sÀlike lÀzım olan 

èÁlem içre ãÿretÀ dìvÀne olsun olmasın 

5. Her kelÀmıñ naúd-i úadr u úıymeti maènÀdadır 

Naôm terkìbinde òoş dür-dÀne olsun olmasın 

6. Maèrifetde gir óaúìúat baórına dür-dÀne ol 

Meyliñ ister ãoóbet-i èirfÀna olsun olmasın 

7. Óaúú’ı bulmaúdır kişi bu kevne gelmekden àaraø 

Ey äalÀóì bu cihÀn efsÀne olsun olmasın 

                                                 
(123) 

 B 82b, Y 153a, H 104a. 

1.(a) neşée-yÀb: neşve-yÀb H. 
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124 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Saña sen didiler senlikde úaldıñ ãanma sen sensin 

Nesìm-i nefòa-i rÿó-ı muúaddesden esen sensin 

2. Gözüñ yum bezm-i keåretden şarÀb-ı vaódeti nÿş it 

Gözüñ aç gör ki maàrÿr-ı òayÀlÀt-ı vesen sensin 

3. Düşüp çirk-Àb-ı keåretde òayÀl ile úabìó olma 

Gör ol Àyìne-i vaódetde bir vech-i óasen sensin 

4. Bu keåret èÀleminde ger fenÀ fi’llÀha irdiñse 

Ebed mülk-i beúÀ bi’llÀhda ãaà u esen sensin 

5. DilÀ elken olursun baór-ı elfÀô-ı mecÀzìde 

MaèÀnì-i óaúìúatde mecÀzì-i lesen sensin 

6. Yapış ser-rişte-i taóúìúe gir cennÀt-ı èirfÀna 

Úoma óabl-ı metìni óikmet-i ãÀóib-resen sensin 

7. äalÀóì úayd-ı hestìden çıúıp gir bezm-i nìstìye 

Çü keåret riştesin miúrÀø-ı vaódetle kesen sensin 

                                                 
(124) 

 B 82b, Y 153b, H 94a. 

1.(a) sen sensin: sensin sen H. / (b) esen sensin: esensin sen H. 

2.(b) vesen sensin: vesensin sen H. 

3.(b) vaódetde: vaódetden Y. / (b) óasen sensin: óasensin sen H. 

4.(b) esen sensin: esensin sen H. 

5.(a) baór-ı: baóå-ı H. / (b) lesen sensin: lesensin sen H. 

6.(b) ãÀóib-resen sensin: ãÀóib-resensin sen H.  

7.(b) kesen sensin: kesensin sen H. 
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125 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Beni èaşúıñla ey dil fÀş iden èÀlemde sensin sen  

Yitirdiñ kendiñi Àşüfte-i vech-i óasensin sen 

2. Çek imdi küól-i mÀ-zÀàa’l-baãardan dìde-i cÀna 

Gözüñ aç nice bir Àlÿde-i òˇÀb u vesensin sen 

3. BevÀùından úuyÿdu refè idip ıùlÀúa saèy eyle 

ÔevÀhirde esìr-i úayd-i güftÀr-ı lesensin sen 

4. Çıúıp sicn-i ùabìèatdan semÀvÀta èurÿc eyle 

Yapış óabl-i metìn-i èaşúa çün ãÀóib-resensin sen  

5. Úoma ser-rişte-i èirfÀnı elden zühdü yÀr eyle 

DilÀ tÀ ki cihÀnda èaşú ile ãaà u esensin sen 

6. MeşÀm-ı cÀna neşr eyle ãabÀ bÿy-ı dil-ÀrÀyı 

Nesìm-i cÀn-fezÀ gülzÀr-ı vaódetden esensin sen 

7. HidÀyetle äalÀóì èÀlem-i tecrìde irdiñse 

èAlÀyıú riştesin seyf-i èinÀyetle kesensin sen 

126 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

                                                 
 (125) 

B 83a, Y 153b, H 94b. 

2.(a) MÀ-zÀàa’l-baãar: Necm Suresi 53-17. 

 (126) 

B 83b, Y 155b, -H. 
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1. İrişe taòt-ı èibÀdÀt-ı hidÀyet maúrÿn 

V’ey meh-i baòt-ı saèÀdÀt-ı èinÀyet merhÿn 

2. Saña muótÀc olur elbet åaúaleyn ü emlÀk 

Cevher-i kenz-i òafì sende çün oldu maòzÿn 

3. GÿşvÀr itmege pendiñ çalışır ins ü melek 

Çün çıúar baór-ı óaúìúatden o dürr-i meknÿn 

4. Cevher-i nuóbe-i esrÀr-ı hüviyyet sensin 

Senden ièrÀø iden elbette olupdur melèÿn 

5. Dìnini devlete tercìó iden oldu fÀéiz 

Devleti dìnine tercìó iden oldu maàbÿn 

6. Devlet-i fÀnìye dil-beste vü maàrÿr olma 

Faúr ile faòr iderek oldu äalÀóì memnÿn 

7. İntisÀb itdi der-i luùfuña mesrÿr oldu 

Devlet-i zìb-i cihÀn olmasa olmaz maózÿn 

127 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. äabÀ neşr eylesin bÿy-ı gül-i cÀnÀneden gelsin 

ÓayÀt-ı nev irişsin sünbülünden şÀneden gelsin 

                                                 
1.(a) irişe: ey şeh Y. 

 (127) 

B 84a, -Y, -H. 



397 

 

2. áubÀr-ı òÀk-i rÀhı tÿtiyÀ-yı óikmet olmazsa 

DilÀ çeşm-i èalìle rÿşenÀlıú ya neden gelsin 

3. Dil-i nÀ-çÀrı èuúúÀb-ı hevÀ ãayda şitÀb itdi 

O èanúÀ-yı hüviyyet iútifÀya lÀneden gelsin 

4. EyÀ şÀh-ı rüsül bir naôra-ı luùfuñla ióyÀ úıl 

Baña feyø-i meded-res dem-be-dem ol òÀneden gelsin 

5. VefÀ ümmid ider elbet göñül úÀnÿn-ı óikmetçe 

VefÀlar ÀşinÀlardan cefÀ bìgÀneden gelsin 

6. áam-ı hicr ile dil-òaste òayÀl-i bezm-i vuãlatdır 

Bu inşÀdı ãafÀdan gelmesin ÀyÀ neden gelsin 

7. Çü naôm-ı dil-güşÀ her èÀúil ü ferzÀneden gelmez 

Ne vech ile äalÀóì bu dil-i dìvÀneden gelsin  

128 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl  

1. Fe-şerefnÀ bi-meşhÿdin etÀ sırran bilÀ-eynin 

Bi-úurbin zÀle úaydu’l-farúi min-cemèi bilÀ-beynin 

2. CemÀlin min-celÀlin úad celÀ min-cÿdi MevlÀnÀ 

                                                 
(128) 

B 84a, -Y, -H. 

1.Tercüme: Zaman mefhumunun dışında sırrını seyretmekle şereflendik. Yakın olmakla fark kaydı 

cemèdenkesin olarak gitti.  

2.Tercüme: Kalp iki sıfatta hüzünlenerek harap olmuştu. Efendimizin cömertliğiyle cemali celalinden 

parladı.  
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Fe-kÀne’l-úalbu mündekken fe-óüznen min-ãıfÀteynin 

3. Ve kem ebden lenÀ luùfen òafiyyen min-fuyÿøÀtin 

ÓayÀnen min-èulÀ sırran ve cehren bi’nbiåÀåeynin 

4. Ve úad künnÀ zamÀnen fì-ôulÀmi’l-cehli meftÿnen 

Fe-aètÀnen bi’nÿri’l-èilmi fi’l-úalbi sirÀceynin 

5. FeheønÀ min-óaøìøi’n-nefsi bi’l-èazmi ve bi’l-cezmi 

Ve künnÀ fì-semÀéi’l-úalbi ùayran bi’l-cenÀóeynin 

6. VaãalnÀ baóre tevóìdin óaúìúiyyin bi-ìúÀnin 

Enaòte’n-nefse li’ş-şurbi bi-ùavèin fi’l-menÀóeynin 

7. Ve lÀ nervì ve lem-yenfed şarÀbe’l-baóri min-cÿdin 

Ve úad kÀna li-irşÀdin mine’l-óaúúi reşÀdeynin 

8. TaèallamnÀ bi-emreyni kemÀlen úudreti’l-Óaúúi 

Ve lem-naèlem bi-künhin úad taóayyernÀ bi-haõeynin 

9. Fe-lefnÀ v’aøùaribnÀ min-ôuhÿri óÀleni sırrin 

                                                 
3.Tercüme: Nicedir bize feyizlerinden gizlice bahşederek açık bir şekilde gönlümüzü ferahlattı, yüce 

sırları ile bizi diri kıldı. 

4.Tercüme: Çok zamandır cehalet karanlığına düşmüş bir şekildeydik, ilim nuruyla kalbe iki kandil 

ihsan edildi.  

5.Tercüme: Azim ve cezimle aşağılık nefsten kurtulduk, kalp semasında iki kanatlı bir kuş olduk. 

6.Tercüme: Hakikî tevhid denizine, yakînen ulaştık. (O denizden) içen nefs, bu iki bağış sayesinde 

itaat edip ıslah oldu. 

7.Tercüme: Cömertlik denizi şarabı tükenmedi, susuzluğumuz gitmedi. Muhakkak ki iki tane akıl 

Hak’tan yol gösterici oldu.  

8.Tercüme: Allah’ın kudretindeki kemali iki emirle öğrendik. Özüne vakıf olamadık, bu iki emirde 

hayrette kaldık. 
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Fe-aóraúnÀ süveydÀnen bi-nÿrin beyne bÀreynin 

10. Ve kÀne’l-úalbü nÿren ke’ş-şirÀri ùÀri lÀhÿten 

Fe-ãÀre’ã-ãaydu min-ecli’l-àıdÀ minnÀ li-bÀzeynin 

11. TeèaõõÀ münhümÀ feyøen mine’l-FeyyÀøi iósÀnen 

SeúÀnen min-şarÀbi’l-èaşúi keésen baède keéseynin 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-VÀv* 

129 

Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün 

1. èAşú ile dil beõl-i cÀn itmededir nev-be-nev 

Derd ile Àh u fiàÀn itmededir nev-be-nev 

2. ZÀr ile úalb-i nizÀr ol güle oldu hezÀr 

BÀà-ı dili lÀlezÀr itmededir nev-be-nev 

3. Áteş-i èaşúı nihÀn itmedi Àh ile cÀn 

Sÿz-ı derÿnun èayÀn itmededir nev-be-nev 

4. Derd ile bì-iòtiyÀr oldu işi Àh u zÀr 

                                                                                                                                          
9.Tercüme: İki haldeki sırrın ortaya çıkması bizi çepeçevre sardı ve muztarip etti. İki yük arasındaki 

nur kalpimizdeki süveydayı yaktı. 

10.Tercüme: Kalbim lahutun ardı arkası kesilmeyen kıvılcımlarıyla bir  nur oldu ve iki şahinin 

gıdalanması için bizden bir av oldu. 

11.Tercüme: Aşk şarabından iki kadeh sonrası bir kadehle susuzluğumuzu giderdik. Feyyâz’dan bir 

ihsan olarak o kadehlerle feyizlendik. 

Başlık: *B 

(129) 

 B 84b, Y 157a, H 103a. 

2.(a) zÀr: rÀz H. / (a) nizÀr: bizÀr H. 

3.(a) itmedi: eyledi Y. 
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èAşúını dil ÀşikÀr itmededir nev-be-nev 

5. èAşú ile dil feyø-yÀb olsa n’ola fetó-i bÀb 

ÒÀne-i cismi òarÀb itmededir nev-be-nev 

6. Şems-i óaúìúat n’ola itse dili pür-øiyÀ 

Ebr-i vücÿdun hebÀ itmededir nev-be-nev 

7. Oldu äalÀóì bugün èaşú ile àÀyet zebÿn 

Derd ile kesb-i cünÿn itmededir nev-be-nev 

130 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Naôm-ı naètiñde hezÀr oldu göñül ey gül-rÿ 

Feyø-i luùfuñdan olur cÀna ãafÀ-yı òoş-bÿ 

2. Ôulmet-ÀbÀdı ider vech-i laùìfiñ pür-nÿr 

Òaste-i hicre olur nuùú-ı şerìfiñ dÀrÿ 

3. Ser-fürÿ eyledi maòlÿú-ı ÒudÀ ser-tÀ-ser 

Feyø-yÀb oldu zülÀl-i keremiñle her sÿ 

4. Pes óacer ile şecer cinn ü beşer cümle melek 

Geldi iúrÀra der-i [èadliñe] geldi Àhÿ 

5. İltifÀt olmaz ise ãadr-ı serÀy-ı dehre 

                                                 
(130) 

 B 84b, Y 157a, -H. 

4.(b) èadliñe: èadliñle B, Y. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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ÁsitÀnıñ olur üftÀdeye úaãr-ı mìnÿ 

6. Çeşm-i èibret remed-i àaflet ile oldu øaèìf  

ÒÀk-i pÀyiñ ola çeşm-i dile küól-i dil-cÿ 

7. Úabø u basùıñ arasında bu äalÀóì’ye maúÀm 

Cennet-i vuãlatıñ olmazsa olur bes ùamu 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-HÀé* 

131 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Ey şÀh-ı rüsül derde devÀ úıl sözüm üzre 

ÒÀk-i úademiñ küól-i cilÀ úıl gözüm üzre 

2. Şol leyle-i vuãlat ki müyesser ola cÀna 

äad vech ile tercìó olunur gündüzüm üzre 

3. Vuãlat gicesi úadre muèÀdil olur elbet 

Çün èìd-i viãÀl eşref olur her rÿzum üzre 

4. KüstÀò u cesÿrum reh-i èaşúıñda àayÿrum 

Her kimseyi taúdìm idemem kendi_özüm üzre 

5. Hem-rÀh olalı luùf ile tevfìú u èinÀyet 

                                                                                                                                          
5.(a) ãadr-ı: ãÿr-ı Y. 

Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-HÀé Y. 

(131)  

B 85a, Y 159a, -H. 

4.(b) kendi_özüm: kendüzüm B. 
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Her rÀh-ı cebel eshel olur her düzüm üzre  

6. Áteşlere yandım àam-ı hicrÀn ile luùf it 

Bir reşóa-i iúbÀli irişdir sözüm üzre 

7. Dil-bende-i efkendeñ olunca dü serÀda 

Òoş saèd u siyÀdet görünür fìrÿzum üzre 

8. Hem-sÀye-i luùfuñ ola ferzend-i fuéÀdım 

ÁfÀt-ı cihÀn irmeye hergiz úuzum üzre  

9. ÒÀk-i rehine fırãatım el virse äalÀóì 

Biñ raàbet u rehbetle sürünsem yüzüm üzre 

132 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Eyle esbÀba teşebbüå menzil-i tedbìrde 

Selb-i ÀlÀt iútiøÀ itmez reh-i taúdìrde 

2. Fi’l-meåel her emre tedbìr Àlet-i teéåìrdir 

Yoòsa kesbiñ daòli olmaz úuvvet-i teéåìrde 

3. Úudret-i FaèèÀl-i Muùlaúdan ôuhÿr eyler umÿr 

İètirÀø-ı úudret olmaz èacz ile taòyìrde 

4. İstiùÀèat pertev-i úudretdir èaks-endÀz olur 

                                                 
 (132)  

B 85a, Y 159b, -H. 
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Dem-be-dem miréÀt-i dilden ãÿret-i tenkìrde 

5. Òalú u ìcÀd ile ancaú FÀèil-i Muùlaú odur 

İòtiyÀr-ı kesbi òoş gör meslek-i tecbìrde 

6. Óall olursa èuúde-i tevóìd-i efèÀli tamÀm 

Añla tevóid-i ãıfÀt u õÀtı bu taúrìrde 

7. Úand-ı tevóìd-i mükerrerden èaúìde èaúd idip 

Òalúa beõl itdiñ äalÀóì ùabla-i taèbìrde 

133 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Gir baór-ı yaúìne yetişir gezme úarada 

èİlm añladıàıñ noúùa degil aà u úarada 

2. Tenzìh ile taèùìle düşer èaúl-ı meşÿbuñ 

Teşbìh ile vehmiñ dolaşır çÿn u çirÀda 

3. Yoú miåli semìè ile baãìr oldu ãıfÀtı 

Tenzìh ile teşbìhini cemè eyle burada 

4. Tenzìh ile teşbìhiñ arasında ara bul 

Tevóìd ise úaãdıñ bulunur işbu arada 

                                                 
 (133)  

B 85b, Y 159b, -H. 

1.(a): Gel gir baór-ı yaúìne yetişir gezme úarada Y. 

4. –Y. 
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5. Keyfiyyeti bì-keyf olıcaú vaãf-ı cemÀli 

Taèbìre liyÀúat mi var ey dil şuèarÀda 

6. Ruòãat mı virir òÀme-i taúrìre dil-ÀrÀ 

EvãÀfı tamÀm olmadı söz úaldı arada 

7. ErbÀb-ı nüfÿsa dime esrÀrı äalÀóì 

Dil mektebine vÀãıl olan cÀnı ara da 

134 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl  

1. Dile bÀd-ı hüdÀ oldu vezÀn el-hamdü li’llÀh 

Sürüp àaflet seóÀbın nÀ-gehÀn el-hamdü li’llÀh 

2. Yapışdım dÀmen-i pìre elim çekdim sivÀdan 

Düşüp ayaàına buldum emÀn el-hamdü li’llÀh 

3. ÔulÀm-ı nefsi maóv itdi şuèÀè-ı seyf-i esmÀ 

Münevver oldu iúlìm-i cenÀn el-hamdü li’llÀh 

4. Ùılısm-ı hefti bozdum heft ser åuèbÀnı buldum 

RiyÀøet bendine çekdim hemÀn el-hamdü li’llÀh 

5. ÓiãÀr-ı úulle-i ÚÀf-ı vücÿdu ùop Àhımla 

                                                 
(134)  

B 85b, Y 157b, H 102a. 

3.(a) seyf-i: sebè-i Y, sebèa-i H. 

4.(a) heft ser: haftası H. 

5.(a): ÓiãÀr-ı úalèa-ı ÚÀf-ı vücÿdu ùop idip Àhım Y. 
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Yaúıp fetó eyledim genc-i nihÀn el-hamdü li’llÀh 

6. CemÀli rehberim oldu úarìnim Óıør-ı tevfìk 

SezÀ dinse baña ãÀóib-úırÀn el-hamdü li’llÀh 

7. Ser-À-ser fetó u tesòìr eyledim iúlìm-i [cismin] 

äalÀóì feyø-i Óaúú oldu revÀn el-hamdü li’llÀh 

135 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Óubb-ı õÀtıdır óaúìúatde sebeb ìcÀdıma 

MÀye-i feyø-i ezeldir hestì-i bünyÀdıma 

2. NÀr-ı èaşúıyla kebÀb olsam da ièrÀø eylemem 

Çün şarÀb-ı vuãlatı elbet irer imdÀdıma 

3. NÀrı nÿr itmekde gör nÿrun èalÀ nÿr Àyetin  

Nÿr-ı óiss ü nÿr-ı Óaú hÀdì olur irşÀdıma 

4. Úabø u basùıñ óükmüdür eylerse ìrÀå-ı keder 

Devr ider cÀm-ı ãafÀ bezm-i dil-i nÀ-şÀdıma 

5. Ger celÀl ile şeb-i keåretde zÀrì eylesem 

İrişir şemè-i cemÀl-i vaódeti feryÀdıma 

                                                 
7.(a) cismin: cismim ben B, cismim Y, H. Vezin ve mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 

(135)  

B 86a, Y 159 b, -H. 

3.(a) Nÿrun èalÀ nÿr: Nûr Suresi 24-35. / (b) Óaú: -Y. 
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6. Çün meşÀm-ı dil muèaùùar ola bÿy-ı vaãl ile 

Leõõet-i her dü serÀ raàbetle gelmez yÀdıma 

7. Naúd-i enfÀsım metÀè-ı vaãlına olmaz bedel 

Lìk luùf-ı bì-bedel imdÀd ider ìrÀdıma 

8. Dil-òarÀb ol ger èimÀretse äalÀóì maúãadıñ 

Bu èimÀret úaydı olmuşdur sebeb ber-bÀdıma 

9. Sırr-ı èaşú u kenz-i maòfìye iriş bu nükteden 

Úıl duèÀ üstÀdıma ecdÀdıma evlÀdıma 

136 

Feèÿlün Feèÿlün Feèÿlün 

1. Gel ey dil maúÀm-ı şühÿda 

Dolaşdıñ yeter bu úuyÿda 

2. CihÀt-ı keåìfe bulaşdıñ 

Düşürdüñ laùìfi óudÿda 

3. Bu esfelde úalma èalÀya  

Úanad aç yine gel ãuèÿda 

4. Nedir õerre-veş bu ôuhÿruñ 

İriş ÀfitÀb-ı vücÿda 

                                                 
(136)  

B 86a, Y 157b, H 89b. 
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5. FenÀ bul vücÿd-ı beúÀda 

Ki nÀmıñ güm olsun úamuda 

6. äaúın iltifÀt itme dehre 

Diliñ olmaya tÀ rübÿde 

7. FenÀdan èazìmet gerekdir 

äalÀóì óuøÿr-ı Vedÿda 

 137 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìl  

1. èAceb dil-beste olduñ bu nuúÿş-ı kÀéinÀta 

èİlÀcıñ var mıdır yoòsa bu èÀlemde memÀta 

2. Nice bir òuşk-leb ãaórÀ-yı ôulmetde şitÀbıñ 

Úarìn ol pìr-i Óıør’a gel iriş Àb-ı óayÀta 

3. Perestiş úıl ÒudÀ’ya sil nuúÿş-ı mÀ-sivÀyı 

Yeter ùapdıñ göñül deyrindeki LÀt u MenÀt’a 

4. ÒudÀ nÀôır olur úalb ile niyyÀta dem-À-dem 

NigÀh-ı èitibÀr itmez bu efèÀl u ãıfÀta 

5. Òulÿã ile mücellÀ eyle miréÀt-ı dili tÀ 

MuúÀbil ola envÀr-ı ãıfÀt-ı èÀliyÀta 

                                                 
(137)  

B 86b, Y 158a, H 102b. 
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6. Geçip tevóìd-i ÀåÀr ile efèÀl u ãıfÀtı 

MaúÀmÀt u kerÀmÀtı úoyup gir baór-ı õÀta 

7. Dönüp baór-ı ãıfÀta eyle tekmìl-i merÀtib 

äalÀóì dest-gìr olmaú diler iseñ èuãÀta 

138 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Ey göñül mey-òÀne-i èirfÀna gel bir yol [ola] 

CÀm-ı èìşiñ anda ãahbÀ-yı maóabbetle dola 

2. Girmediñ rÀh-ı fenÀya èaşú ile hem-rÀh olup 

Bir úuru zühd ile óayfÀ bilmezem óÀliñ n’ola 

3. Rÿy-ı zerdiñ zühd ile peymÀne-i iksìr-i èaşú 

äanki altun [eyledi] ammÀ ki degmez bir pÿla 

4. Gel iriş baór-ı fenÀya varlıàıñdan yu eliñ 

RÀh-ı faúra baã úadem bir reh-ber iste bu yola 

5. Naèt-i faúrıñ çün sevÀdü’l-vech fi’d-dÀreyndir 

MÀ-sivÀyı nefy idegör tÀ ki Óaú åÀbit ola 

6. Gel süveydÀ-yı derÿna geç sevÀd-ı aèôamı 

                                                 
(138)  

B 86b, Y 158a, H 102b. 

1.(a) ola: bula B, Y, H. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 

3.(a) peymÀne-i: bì-pÀye-i H. / (b) eyledi: eylediñ B, Y, H. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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Gir fenÀ vÀdìsine yer úalmaya ãaà u ãola 

7. Sÿdet-i faúra irem dirseñ äalÀóì fÀnì ol 

Bu siyÀdet bilmezem olur mu biñde bir úula  

139 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Bir eåer úo bu cihÀnda tÀ seni òoş andıra 

Şol èamelden geç ki èuúbÀda seni utandıra 

2. Ôulmet-ÀbÀd-ı hevÀda teşne-leb gezdiñ yeter 

Óıør’a iriş tÀ seni Àb-ı óayÀta úandıra 

3. ÒˇÀb-ı àafletde geçirdiñ nÀzenìn èömrüñ tamÀm  

Mürşid-i kÀmil gerekdir tÀ seni uyandıra 

4. DÀmen-i pìre teşebbüå úıl iriş bir nÿra ki 

Ôulmet-i keåretde şemè-i vaódeti o yandıra 

5. İrgüre èilme’l-yaúìne èayn-ı ôannıñ èilm ola 

İrmege óaúúe’l-yaúìne Óaú seni inandıra 

6. Òod-perestìden geçip yoúluúda gel ol Óaú-perest 

Nÿr-ı Óaú tÀ hestì-i mevhÿmu birden yandıra 

                                                 
7.(a) sÿdet: ãÿret H. 

(139) 

B 87a, Y 158b, H 97a. 

5.(a) èilme’l-yaúìne: èilme’l-yaúìnden H. 
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7. Pìr elinden cÀm-ı èaşúı iç äalÀóì óÀãılı  

ÒˇÀhiş-i dünyÀ vü èuúbÀdan seni uãandıra 

140 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. HümÀ-yı [himmet-i èÀlìm] ser-efrÀz oldu gitdikçe 

Olur èanúÀ şikÀrı tuófe şeh-bÀz oldu gitdikçe 

2. Göñül çevgÀn-ı himmet ile úapdı gÿy-ı èirfÀnı 

MeyÀdin-i maèÀrif içre mümtÀz oldu gitdikçe 

3. Şu vÀdì-i taóayyürde ki pÀ-der-gil olur keşşÀf 

ZebÀn-ı kilk-i naômım kÀşif-i rÀz oldu gitdikçe 

4. TemennÀ-yı viãÀli òoş gelir maóbÿba ol yüzden 

NiyÀz-ı dil-şikeste bÀèiå-i nÀz oldu gitdikçe 

5. ŞuèÀè-ı şems-i vaódet maşrıú-ı dilden ùulÿèunda 

Tükendi sÀye-i varım úatı az oldu gitdikçe 

6. FenÀ fi’llÀhda buldum maúÀm-ı vuãlatı andan 

BeúÀ bi’llÀhda her dem deri bÀz oldu gitdikçe 

7. èAlìl-i pister-i hicrÀn olan èuşşÀú-ı nÀçÀra 

                                                 
(140)  

B 87a, Y 158b, H 96b. 

1.(a) HümÀ-yı himmet-i èÀlìm: HümÀ-yı himmetim èÀlì B, Y, H. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 

6.(b) deri: virdi Y. 

7.(a) èalìl-i: èalìle B. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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äalÀóì şerbet-i nuùúuñ şifÀ-sÀz oldu gitdikçe 

 141 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. RÀúım-ı óikmet ne yazsa defter-i taúdìrde 

äÿreti terúìm olur rÿz-nÀme-i tedbìrde 

2. äÿret-i tedbìr lÀzım olsa teéåìri úadar 

Pertev-i rÿó èaks iderdi çehre-i taãvìrde 

3. İòtiyÀr u istiùÀèat ile èaczin fehm iden 

FÀèili bilmek gerekdir úuvvet-i teéåìrde 

4. Dürr-i yektÀ aòõ iderler lücce-i taóúìúden  

äayd-ı tefrìd eyleyenler keştì-i tekåìrde 

5. RÀóatı bu òˇÀbgÀhıñ miónete tebdìl olur 

MÀ-óaãal teévìl-i rüéyÀ èaks ider taèbìrde 

6. Naúd-i vaúti ãarf-ı ùÀèÀt eyleyip bìdÀr ol 

Sÿdmend olmaz nedÀmet varùa-i taósìrde  

7. Herkesiñ varı äalÀóì fitne-i dildir hemÀn 

                                                 
(141)  

B 87b, Y 159a, H 88a. 

2.(a) úadar: yoúdur Y. 

3.(a) èaczin: hicrin Y. 

5.(a) bu: -Y. 

7. -B / (b) EnnemÀ emvÀlüküm: Enfâl Suresi 8-28. 
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EnnemÀ emvÀlüküm remzin gözet tefsìrde 

142 

Feèiltün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Ey şehen-şÀh-ı rüsül sensin o maóbÿb-ı ilÀh 

Ki seni õÀtına yÀr itdi CenÀb-ı AllÀh 

2. İmtiyÀz itdi maóabbetle çü õÀtıñ MevlÀ 

PÀy-bÿsuñla şeref-yÀb olur elbette şifÀh 

3. Ravøa-i pÀkiñi Óaú úıldı maùÀf-ı emlÀk 

Rÿz u şeb dergeh-i luùfuñ dolanır mihr ile mÀh 

4. ÒÀk-i rÀh-ı úademiñ küól-i baãìret oldu 

Dergeh-i pÀkiñe raàbetle sürünmez mi cibÀh 

5. Derd-i àamda meded eyle úatı nÀçÀr oldum 

Dil-i bì-çÀreye úıl naôra-ı luùfuñla nigÀh 

6. Derd-i hicriñ yetişir cÀnıma luùf it bÀrì 

Úahr-ı dehr ile işim olmaya Àh u eyvÀh 

7. Kürbet-i her dü serÀda baña imdÀd eyle 

İki èÀlemde äalÀóì’ye deriñ cÀy-ı penÀh 

                                                 
(142) 

B 87b, Y 160a, -H. 

2.(b) şeref-yÀb: şeref-tÀb B. 

4.(a) rÀh-ı: reh-i Y. 

6.(b) Àh u eyvÀh:  اه وا ایواه B.  
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 143 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Yazmasa kilkiñ úaøÀ dìbÀce-i taúdìrde 

Maènì-i óÀcet bulunmaz maùlab-ı tedbìrde 

2. Çehre-perdÀz-ı ãuver maènÀya olmaz dest-res 

áonce-fem olursa ãavt olmaz leb-i taãvìrde 

3. Nuùú u elóÀn ile óÀlet-baòş olur ãavt-ı óasen 

äavt-ı cehr olursa úÀl olmaz ãadÀ-yı şìrde 

4. Var mı úÀl ehlinde aóvÀl-i óaúìúat sırr-ı èaşú 

Olmaz illÀ ãoóbet-i óÀlet-fezÀ-yı pìrde 

5. ÓÀl-i èaşúa müctehid reh-yÀb olur mu úÀl ile  

Ders-i ÀyÀt-ı maóabbet var mıdır tefsìrde 

6. Bülbül-i gülzÀr-ı vaódet zÀr ile şeb-tÀ-seóer 

ÓÀlet-i èaşúı duyurdu nÀle-i şeb-gìrde 

7. ÓÀlet-i vaãla äalÀóì şemè ile pervÀneden 

Özge remz olmaz fedÀ-yı cÀn gerek taèbìrde 

ÚÀfiyetü Óarfi’l-YÀ* 

144 

                                                 
(143)  

B 87b, Y 160a, -H. 

5.(a) èaşúa: èaşúı Y. / (a) mu: -B. 

Başlık: *B, ÚÀfiyetü’l-YÀé Y.  
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MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. TeèÀlallÀh vücÿd-ı vÀcib-i bi’õ-õÀti raómÀnì 

äıfÀt-ı õÀtına nisbet olunmaz vaãf-ı imkÀnì 

2. Degil cevher taóayyürden temekkünden muèarrÀdır 

èİvaz olmaz ki mevøÿèa tevaffuú eyler iåbÀtı 

3. Aña evãÀf-ı cism olmaz ki terkìb iútiøÀ eyler 

Bu evãÀf-ı èavÀrıødan biridir vaãf-ı rabbÀnì 

4. ÙabÀyièóükmünüñ óamli aña emr-i baèìd oldu 

Ki ÀåÀrı yoà-iken var idi ol õÀt-ı õì-şÀnı  

5. ÚıyÀs olmaz daòi èillet ile maèlÿle bu yüzden 

Ki kÀna’llÀh ve lem yÿcel maèe’l-Óaú mÀ-sivÀ åÀnì 

6. èAdem olmaú muóÀl oldu k’anıñ ÀåÀrı ôÀhirdir 

Ôuhÿr itmez èademden bir eåer fehm eyle bürhÀnı 

7. Zihì iåbÀt-ı vÀcibde äalÀóì tuófe naôm itdiñ 

KelÀm-ı óikmetiyle kimse ibùÀl idemez anı 

145 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. áonce-i dil şÀd u òandÀn olmaàa çoú úalmadı 

                                                                                                                                          
(144)  

B 91a, -Y, -H. 

5.(b)Tercüme: Allah sonu olmayandır, Allah’la birlikteyken masiva ikinci sıradadır. 

(145) 

B 91a, Y 162b, -H. 
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RÿzgÀr ile perìşÀn olmaàa çoú úalmadı 

2. Úaãr-ı èizz ü rifèatiñ göründü ÀsÀrı velì 

Õillet ile òÀke yeksÀn olmaàa çoú úalmadı 

3. Úaãr-ı vÀlÀdan görünmekde nedir bilsem heves 

Tÿde-i òÀk içre pinhÀn olmaàa çoú úalmadı 

4. Uyduñ ulaşdıñ hevÀ-yı nefse düşdüñ ardına 

ÒˇÀhiş-i nefse peşìmÀn olmaàa çoú úalmadı 

5. Çek eliñ cÀm-ı ãafÀ-yı ãoóbet-i aàyÀrdan 

Mest-i cÀm-ı bezm-i hicrÀn olmaàa çoú úalmadı 

6. Nÿr-ı õikru’llÀh ile gel beyt-i úalbi rÿşen it 

ÒÀne-i ôalmÀya mihmÀn olmaàa çoú úalmadı 

7. Ey äalÀóì tÀ-be-key bu úayd-ı taèmìr-i beden 

Bu serÀy-ı köhne vìrÀn olmaàa çoú úalmadı 

146 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Áyìne-i ãad-pÀre dil ÀyÀ neye düşdü 

Bir seng-dile düşmedi ammÀ neye düşdü 

2. Yüz vech ile èarø itdi cemÀl ol gül-i ãad-berg 

                                                 
2.(b) òÀke: òÀkle Y. 

(146) 

B 91b, Y 161 b, H 93b. 
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äad-pÀre olup derd ile vìrÀneye düşdü 

3. Áteşlere düşmüş gezerek meclis-i èaşúı 

PervÀne-ãıfat şemèa-i cÀnÀneye düşdü 

4. Çün gird-i ruòunda görüp ol òÀl-i siyÀhı  

ÁvÀre kebÿter gibi ol dÀneye düşdü 

5. Geh zühd ile hem-bezm idi geh èaşú ile hem-rÀh 

El çekdi bu mescidden o mey-òÀneye düşdü 

6. Úaldırdı başın mesciddeki zerú u riyÀdan 

Mey-òÀneye yüz ùutdu vü peymÀneye düşdü 

7. Döndürdü bu cÀmı nice dem dest-i cemÀlì 

Andan da äalÀóì dil-i dìvÀneye düşdü 

147 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Zen-i mekkÀre-i dünyÀ ne imiş bildiñ mi 

Raàbet iden aña dìvÀne imiş bildiñ mi  

2. Olduñ ekdÀr-ı cihÀn ile mükedder ÀyÀ 

äafvet-i úÀlb-i muãaffÀ ne imiş bildiñ mi 

3. èİlm-i nÀfiè olur èÀlemde àıdÀsı cÀnıñ 

                                                 
(147) 

B 91b, Y 162a, H 87a. 
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Cerbeze menfaèati tÀ ne imiş bildiñ mi 

4. Ùutalım ki saña keşf oldu fünÿn-ı şettÀ 

Aãlıñı ferèiñi cÀnÀ ne imiş bildiñ mi 

5. Men èaref dersine baú keşf ola Óaú maèrifeti 

Maènì-i èilm-i ledün yÀ ne imiş bildiñ mi 

6. Baór-ı vaódetde şinÀverlik idip àavvÀã ol  

Cevher-i lüélüé-i yektÀ ne imiş bildiñ mi 

7. Añladıñ ãÿret-i fÀnìyi äalÀóì ammÀ 

Vech-i bÀúì-i muèallÀ ne imiş bildiñ mi 

148 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. Bu yurda irdiñ unutduñ o yurdu 

Úoyup gitseñ gerek Àòir bu yurdu 

2. èAceb rüéyÀ miåÀlidir bu èÀlem 

Şu kim bìdÀr ola anı o yordu 

3. Küllü’n-nÀsü niyÀmün remzin añla 

                                                 
4.(a) şettÀ: eşyÀ H. 

5.(a) Men èaref: “Men èarefe nefsehu fe-úad èarefe Rabbehu (Nefsini bilen Rabbini bilir)” hadisinden 

iktibastır. 

(148) 

B 92a, Y 162a, H 98a. 

3.(a) Küllü’n-nÀsü niyÀmün iõÀ mÀte intebehu: “Bütün insanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar” 

hadisinden iktibastır. 
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İşit ãÀóib-işÀret ne buyurdu 

4. Göñül şimdi gözün açdı uyandı 

FirÀş-ı òˇÀb-ı àafletde uyurdu 

5. Sirişk-i óasret ile dÿd-ı Àhım 

CihÀna nÀr-ı sÿzÀnı duyurdu 

6. İrişdi feyø-i Óaúú imdÀd-ı raómet 

Dili inèÀm-ı óikmetle doyurdu 

7. Gerek eşk-i nedÀmet çün äalÀóì 

Dili levå-i óabÀåetden o yurdu 

149 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. Kişi maóbÿbunu bunda bulaydı 

Aña raàbetle cÀn virmek úolaydı 

2. FenÀda faúr ile vìrÀn olanlar 

BeúÀda faòr ile sulùÀn olaydı 

3. Naôardan õerreveş pinhÀn olanlar 

CihÀna ÀfitabÀsÀ dolaydı 

4. Vücÿd-ı úaùre düşse baór-ı õÀta 

                                                 
(149) 

B 92a, Y 162b, H 96b. 
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SivÀdan göz yumup dalsa n’olaydı 

5. İreydi dest-i tevfìk u èinÀyet 

Göñülden òÀr u òÀşÀki yolaydı 

6. Açılsaydı gül-i gülzÀr-ı vaódet 

BahÀr-ı nefs-i emmÀre ãolaydı 

7. äalÀóì lÀf ile menzil alınmaz 

Bu cÀn bÀzÀrıdır olmaz úolaydı 

150 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Seniñdir manãıb-ı dünyÀ seniñdir milket-i èuúbÀ 

Seniñdir mülk-i ev ednÀ füyÿøuñ ser-te-ser sÀrì 

2. Mübeyyen beyyinÀt olduñ midÀd-ı her ãıfÀt olduñ 

èAceb miréÀt-ı õÀt olduñ göründü Óaúú’ın envÀrı 

3. Mücerred men reéÀnì [úad] raéa’l-Óaú görünür muùlaú 

CemÀliñden øiyÀ-yı Óaú münevver úıldı aórÀrı 

4. Yüzüñde görmeyen nÿru açılmaz dìde-i kÿru 

                                                 
(150) 

B 92b, -Y, -H. 

1.(b) Ev ednÀ: Necm Suresi 53-9. 

3. (a) Men reéÀnì úad raéa’l-Óaú: “Men reéÀnì úad raéa’l-Óaúúu fe-inne’ş-ŞeyùÀn lÀ-yetekevvenunì  

(Beni rüyasında gören gerçekten görmüş gibidir. Çünkü Şeytan benim suretime giremez)” hadisinden 

iktibastır. / (a) úad: baú B. Mana zaruretiyle düzeltilmiştir. 
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HelÀk ider anı dÿrì müfìd olur mu inkÀrı 

5. Seni gören görür Óaúú’ı hevÀ […] 

[Bu bir] muècize-i şaúúı teèÀúub itdi ÀåÀrı 

6. Füyÿøuñ úalbi sìr ide meşÀmı pür-èabìr ide 

äalÀóì’yi òabìr ide ãıfÀt-ı õÀtıñ esrÀrı 

 151 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Leb-i laèliñ dile bir luùf ile edÀ itdi 

Elem-i hemmi derÿndan heme emir itdi 

2. Ezelì feyøiñ idip murà-ı dil-i zÀra ger 

[…..] úudse uçurdu Àh itdi 

3. Rindim oldu ise vaãf-ı şerìfi […..] 

Óüsün-i kisveler ile dili ÀrÀ itdi 

4. Ruò-ı dilden silinip nefs-i sivÀ-yı dil-cÿ 

152 

                                                 
5.(a) B nüshasında beşinci beyitin ilk mısraında okunamayan yer siliktir. / (b) Bu bir: Bu da bir B. 

Vezin zaruretiyle düzeltildi. 

(151) 

B 92b, -Y, -H. Bulunduğu B nüshalarında bu şiir eksiktir. 

2.(b) […..]:انه  B. 

3.(a) […..]:تقر  B. 

4.(a) Bu mısradan sonrası B nüshalarında yer almamaktadır.  

(152) 

B 92b, Y 163a, -H. 
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Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Ey úaşı kemÀn tìr-i müjeñ cÀnıma geçdi  

PeykÀneleri her biri bir yanıma geçdi  

2. Bu kec-nigehe ãabr u taóammül nice mümkin 

Evvel naôarıñ sìne-i sÿzÀnıma geçdi 

3. KÀfir midir ol zülf-i siyeh fülfül-i hindÿ 

Bir baúmaú ile dìnime ìmÀnıma geçdi 

4. Bÿs eyler iken laèline ãarúındılıú itdim  

Zülf-i siyehiñ óalúası gerdÀnıma geçdi 

5. Beş beyt ile daèvÀ-yı kemÀl itme äalÀóì 

Biñ böyle àazel defter-i dìvÀnıma geçdi 

 153 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. MenÀhìye ne tehdìd itdi Óaúú ey dil işitdiñ mi 

Saña emr olduàu üzre èaceb hìç bir iş itdiñ mi 

2. Düşün efèÀl u aóvÀliñ óisÀba çek yaman nefsiñ  

Aña lÀyıú èamel èÀlemde hìç ey dervìş itdiñ mi 

3. Bu fÀnì èÀlemiñ eùvÀrını òoş añladıñ bildiñ 

                                                 
1.(b) peykÀneleri: peykÀnlarıñ B. 

2.(a) kec-nigehe: kec-nigÀha Y. 

(153) 

B 93a, Y 163a, -H. 

1.(a) ne: -Y. / (a) Óaúú: ÒudÀ Y. 
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MaèÀd aóvÀlini èibret ile yÀ der-pìş itdiñ mi 

4. Maèìşet úaydına düşdüñ mezÀliú semtine koşduñ  

Óuúÿúu’llÀh ile óaúú-ı èibÀdı teftìş itdiñ mi 

5. KibÀrıñ òÀùırın yoúlarsıñ elbet cerr-i nefèiñçün 

Faúìr ü bì-kesiñ aóvÀlin ÀyÀ pürsiş itdiñ mi 

6. ÒudÀ’yı añlamaú sevmek èibÀdın òoş gözetmekdir 

Øarÿret ehliniñ emr-i maèÀşında èìş itdiñ mi 

7. Gel istaùèamte istaúayte remzin gÿşvÀr eyle 

Óaúìúatde bu remziñ künhüne bir varış itdiñ mi 

8. Teyaúúun eylediñ mi lafô-ı bÀè u herd ile sırrın  

Taúarrübde õirÀè dursun hele bir úarış itdiñ mi 

9. Bu vÀdì-i fenÀdır dilde sÿz-ı cÀn-güdÀz ister 

Şeb-i àamda sirişk-i óüzn ile yalvarış itdiñ mi 

10. äalÀóì kenz-i maòfìden maèÀrif sırrın iòrÀca 

èAceb bir tìşe-i endìşe ile kÀviş itdiñ mi 

154 

                                                                                                                                          
3. –Y. 

4.(a) úoşduñ: düşdüñ B 

5.(b) pürsiş: bir iş Y. 

7.(a) İstaùèamte istaúayte: Yiyecek istedin onun derdine düştün. 

(154) 

B 95a, -Y, -H. 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Sensin ol şÀh-ı risÀlet kÀéinÀtıñ mefòarı 

ÒÀtem-i kenz-i nübüvvet enbiyÀnıñ serveri 

2. MuútedÀ-yı enbiyÀ-yı mürselìn olduñ tamÀm 

MümkinÀtıñ bedé ü òatmısıñ naúÀyıãdan beri 

3. BÿstÀn-ı lÀ-mekÀnıñ [bir] gül-i ãad-bergisiñ 

Bÿy-ı raómetle muèaùùar eylediñ òuşk u teri 

4. Bezm-i vaódetle èaceb bir menzile irdiñ ki hìç 

Geçmedi vü geçmez anda kimse senden ileri 

5. Úurb-ı Óaúda sen irişdiñ bezm-i ev ednÀya ki 

Hep muúÀribler o menzilde úalır senden geri 

6. Sensin ol dür-dÀne-i baór-ı ezel olduñ şehÀ 

EnbiyÀ-yı mürselìniñ mefòarı tÀc-ı seri 

7. Maôhar-ı feyø-i óaúìú ola äalÀóì dem-be-dem 

BÀà-ı luùfuñdan dem-À-dem aòõ ide berg ü beri 

155 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Ey şeh-i ins ü melek iki cihÀn sulùÀnı 

                                                 
3.(a) bir: -B. Vezin zaruretiyle düzeltilmiştir. 

5.(a) Ev ednÀ: Necm Suresi 53-9. 

(155)  

B 95a, -Y, -H. 
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Sensin ol nefòa-i feyyÀø ile cÀnlar cÀnı 

2. Maşrıú-ı ãubó-ı ezel oldu vücÿduñ yek-ser 

RÿşenÀ itdi ser-À-ser felek-i imkÀnı 

3. Senden aldı gül-i gülzÀr-ı velÀ şemme-i cÿd 

Eylediñ bÿy-ı maóabbet ile pür ekvÀnı 

4. Sensin ol cevher-i yek-tÀ-yı feyiø-i èÀlem 

Bu kemÀl ile saña kimse olur mu åÀnì 

5. Var iken luùf-ı èamìmiñ gibi nÀ-çÀra sened 

Nice meéyÿs ide àafletle olan èiãyÀnı 

6. Meróamet luùf u şefÀèat keremi mücrimedir 

Ümmetin úor mu òasÀretde şefÀèat kÀnı 

7. Úayd-ı nefsiyle äalÀóì ne úadar mücrim ise 

[Virip] [ümmìd] dirìà itmeyesin iósÀnı 

4.10. KITALAR 

1 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

                                                 
7.(b) virip: virir B / (b) ümmìd: ümmìdiñe B. Vezin zaruretiyle düzeltimiştir. 

(1) 

 B 6a, Y 117a, H 95b. 

Başlık: Terceme-i äÀéib H. Bu kıta için H nüshasında böyle bir başlık bulunmaktadır. Fakat makta 

beyitinde şairin kendi mahlasının geçmesi ve Sâ’ib’in böyle bir şiirine rastlayamamamız şiirin 

tercüme olup olmadığı hususunda kesin karara varmamıza mani olmaktadır. Bu nedenle şiir, metine 

dahil edilmiştir. 
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1. Dilden at bÀr-ı girÀnı Beyt-i Óaúú eyle diliñ 

Kaèbe’ye endìşe-i AãóÀb-ı Fìl olur mu hìç 

2. Kendi èaybın görmeyen àayba irişmez bì-gümÀn 

æıúletin terk idene àayrı åaúìl olur mu hìç 

3. Düşmen-i FirèavniyÀn idi meger çarò-ı kebÿd 

Yoòsa MÿsÀ’ya ziyÀn-ı rÿd-ı Nìl olur mu hìç 

4. Òisset-i ùabèıñdan ol gerdÿn siyeh-kÀse olur 

Kimde ümmìd-i vücÿd olmaz baòìl olur mu hìç 

5. Gÿş-ı èÀrifde olupdur çünki her şey perde-dÀr 

Bir nidÀsı bì-ãadÀ-yı Cebreéìl olur mu hìç 

6. Pìş-i ehl-i Óaúda äÀéib nice óÀmÿş olmasın 

Ol maúÀmda úìl ü úÀl-i Cebreéìl olur mu hìç 

7. Ol maúÀm añla äalÀóì kim fenÀ fi’llÀhdır 

MÀ-sivÀyı anda ìãÀle sebìl olur mu hiç 

2 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Her kelÀmı añla úÀnÿn-ı óaúìúat üzre gel 

                                                 
4.(a) òisset-i: cüstsün B, H. / (b): Kimsede ümmìd-i cÿd olsa baòìl olur mu hìç Y. 

6. –H. / (b) úìl ü úÀl-i: úìl ü úÀle Y. 

(2) 

 B 17b, Y 129b, -H. 

1.(b) ibhÀmı: ìhÀmı Y. 
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Úavl-i mürşid refè ider ibhÀmı çün temyìzlidir 

2. İètibÀr itme òavÀùır remzini nefy idegör 

ÒÀùır-ı dil-dÀra iúbÀl ile dest-Àvìzlidir 

3. Baór-ı cemèe gir ùahÿr ol ãoñra òÀk-i farúa gel 

Çün øarÿretde teyemmüm èÀcize tecvìzlidir 

4. BÀde-i èaşúa sebÿ ol bezme isterseñ vuãÿl  

Gir óaúìúatde mecÀzıñ meclisi dehlìzlidir 

5. Bezm-i èaşú içre äalÀóì sÀàarı rindÀna sür 

ZÀhid-i sÀlÿsa teklìf eyleme perhìzlidir  

3 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. Taóaúúuú eyle andan èazm ü cezm it 

Ne-şÀyed dürr-i nÀ-dìde òarìden  

2. SemÀè ile úapılma güft u gÿya 

Şenìden key büved mÀnend-i dìden 

4.11. DÜBEYTLER 

1 

                                                 
4.(b) dehlìzlidir:  .B. / (b) óaúìúatde: óaúìúatden Y   دهزیلیدر

(3) 

B 95b, -Y, -H. 

1.(b) Tercüme: Görülmemiş inci satın almak yakışmaz. 

2.(b) Tercüme: Dinlemek ne vakit görmek gibi olur? 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Bu maúÀm-ı úuùb-ı ÀfÀk-ı ÓüsÀmü’d-dìn’dir 

Bezm-gÀh-ı èaşúêır sÀúì ÓüsÀmü’d-dìn’dir 

2. Kaèbetü’l-èuşşÀk dirseñ zemzem-i èaşú ile pür 

ÒÀnúÀh-ı pìr-i èUşşÀúì ÓüsÀmü’d-dìn’dir 

2 

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 

1. MetÀè-ı luùfuña yÀ Rab didim bahÀ ne gerek 

Didi bahÀ mı olur hìç aña bahÀ ne gerek 

2. BahÀ-yı èÀcize yoú óÀceti kerìm olanıñ 

CevÀd-ı Muùlaú’ıñ elùÀfına bahÀ ne gerek 

3 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Şems-i õÀt-ı melike maùlaè-ı şÀhÀne gerek 

Dile eylerse tecellì dime şÀhÀ ne gerek 

2. Şemè ü pervÀneden aóvÀl-i visÀli fehm it 

MÀ-sivÀ úaydı arada dile şÀhÀ ne gerek 

                                                                                                                                          
(1)  

B 21a, -Y, H 84a. 

(2) 

 B 39a, -Y, H 104b. 

(3)  

B 39a, -Y, H 104b. 
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4 

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 

1. ZülÀl-i vaãlıña ÀyÀ didim bahÀ ne gerek 

Didi bahÀ ne olur vuãlata bahÀne gerek 

2. BahÀ olaydı èademden serÀb olurdu zülÀl 

BahÀne maóú-ı èademdir aña bahÀ ne gerek 

5 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Şems-i iúbÀliñe dil maùlaè-ı şÀhÀne gerek 

Ôulmeti maóv idicek bendeye şÀhÀ ne gerek 

2. èAdem-i maóø-ı vücÿd ile nedir güft ü şenìd 

MÀ-sivÀ dÀèiyesi fÀnìye şÀhÀ ne gerek 

6 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Virdi òurşìd-i ezel leyle-i imkÀna øiyÀ 

Oldu mÀhì-i óaúÀyıú fem-i èummÀna àıdÀ 

2. Çün sevÀd [rengine] girişdi sevÀd-ı èÀlem 

                                                 
(4)  

B 39a, -Y, H 104b. 

1.(a) zülÀl: zel H. 

2.(b) maóú: maóv H. 

(5)  

B 39a, -Y, H 105a. 

(6)  

B 2a, B 95b, -H. 
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Virdi bir lemèa ile ôulmet-i ekvÀna fenÀ 

7 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. VerÀ-yı maómileyn zemrÿ edÀsı  

äalÀdır rıólete budur nidÀsı 

2. Úapılma şöhret [u ãìta] ıraà ol 

Uzaúdan òoş gelir ùablıñ ãadÀsı  

8 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. BÀd-ı tevfìú u èinÀyet dili her dem bürüsün 

MÀ-sivÀ cìfesini óÀcce-i dilden kürüsün  

2. CÀm-ı keåretden olan renc-i òumÀrı sürüsün 

Bezm-i èìş içre hemÀn sÀàar-ı vaódet yürüsün 

9 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. İki lÀm-ı zülfüñ ile óüsnüñe virdiñ kemÀl  

                                                                                                                                          
2.(a) rengine:    نکنه B 2a, künhüne B 95b. / 2.(b) fenÀ: øiyÀ B 2a. 

(7) 

B 95b, -Y, -H. 

1.(a) Zemrÿ: Çalınız. 

2.(a) u ãìta: vuãlatına B  

(8) 

B 95b, -Y, -H. 

(9) 

B 96a, -Y, -H. 
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Birisi lÀm-ı celÀl u birisi lÀm-ı cemÀl 

2. Vechiñ üzre tÀrı zülfünüñ çü pìçìde ola 

Áh-ı èÀşıú ola elbet hÀle-i şekl-i hilÀl  

10 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. İòtilÀù itmez faúìr ile emìr-i kÀm-yÀb 

Alçaàa inmez hümÀ bÀlÀya cÀrì olmaz Àb 

2. Úaãr-ı evc-i iètilÀdan iútìøÀ itmez hubÿù 

Çün zemìni rÿşen eyler menzilinden ÀfitÀb 

11 

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 

1. Óadìúa-i dile irmezse feyø-i BÀrì bugün  

Kişiye fÀéide virmez cihÀnda èilm-i fünÿn  

2. İreydi ger dil-i nÀ-şÀda raómet-i ezelì 

Olurdu tÀze nihÀl-i ümìd-i bÀà-ı derÿn 

12 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

                                                 
(10) 

 B 3a, -Y, H 105a. 

(11) 

 B 85a, -Y, H 105b. 

2.(b) derÿn: devrÀn B.  

(12) 

 B 85a, -Y, H 105a. B nüshasında ikinci beyitin ilk mısraının sonu siliktir. 
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1. Medóe ÀàÀz itmek ister dil mekÀrim-pìşeye 

Baór-ı mizÀc-ı meóÀmid hìç ãıàar mı şìşeye 

2. İrdi úalb-i úalbe óÀmid aldı eùrÀfın èabìd 

SÀye-i luùfu irişdi sÀóa-i endìşeye  

13 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Anıñ çeşm-i ÒudÀ-bìni cihÀt-ı sitte şÀmildir 

EmÀmından verÀsından gören ol çeşm-i Àhÿdur 

2. ÒudÀ-bìn olsa bir göz nÿr-ı Óakda maóv u mübdildir 

CihÀt olmaz aña òÀéil o demde bÀ-úafÀ-rÿdur 

4.12. BEYİTLER 

1 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. GüşÀd olsa eger úavs-i úaøÀdan nÀvek-i taúdìr 

Siper olmaz aña pÿlÀd olursa cevşen-i tedbìr 

2 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Úıl naôar óÀline eşkini revÀn eyleyeniñ  

                                                 
(13) 

-B, -Y, -H, U1 42a. 

(1)  

B 21a, -Y, -H. 

(2)  

B 39a, -Y, -H. 
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Dem gelir èafv olunur ãuçları úan eyleyeniñ 

3 

MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün  

1. Kişi ger cevşen-i pÿlÀd ile eylerse tedbìri 

Yine defè idemez úavs-i úaøÀdan atılan tìri 

4 

1. Nuùú-ı Óaøret-i Şeyò äalÀóì  

Oúuyan elbet bulur felÀóı  

5 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. Şeb-i deycÿr-ı àamdan çün ãabÀóı 

Bulam dirseñ oúu nuùú-ı äalÀóì 

4.13. MÜFREDLER 

1 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Nice yıllar içre nÀlÀn úadr-i èÀşıú bilmedi 

                                                 
(3) 

B 90b, -Y, -H. 

(4) 

-B, Y 125a, -H. Vezin tespit edilememiştir. 

1.(b) oúuyan elbet: oúuyanlar Y. 

(5) 

-B, Y 125b, -H. 

(1) 

 B 39a, -Y, H 105a.  
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Úadrin añlar kim bilir bir şeb rıøÀnıñ úıymetiñ 

2 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Bir gün yüzüñü görmege ey mÀh-ı şeb-ÀrÀ 

Yoluñ gözedir iki gözüm bir görebilsem  

3 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. ÁfitÀba ãor begim üftÀdelik mÀhiyyetin 

ÓÀl-i mecrÿóu ne bilsin düşmeyenler damdan  

4.14. MUAMMALAR 

1 

MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1. O dil-bend olduàum şÀh-ı mümecced 

CevÀhir-pÀş-ı esrÀr-ı müferred 

2. TemÀmet úıblesidir òÀã u èÀmıñ 

Dü èÀlemde şefÀèatle müéeyyed 

3. Dü mìm ü çÀr kÀf ü heşt lÀmı 

                                                 
(2) 

 B 74a, -Y, H 105a. 

(3)  

B 83b, -Y, -H. 

(1) 

 B 8a, -Y, H 104b. 
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èAceb rengìn muèammÀdır müserred 

4. Ki üç vech ile anıñ her birisi  

Olur doúsan iki eyler iseñ èad 

5. O yüzden óall-i terkìb-i muèammÀ 

Muóammed’dir Muóammed’dir Muóammed 

6. äalÀóì vech-i Àòardan göründü 

Muóammed MuãùafÀ Aómed ser-Àmed  

2 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1. Heft óarf üzre olur nÀm-ı hümÀm 

Diúúat olsa her biri yekdir tamÀm 

2. Nisbeti òoş cÀmièü’l-esmÀ olur 

Eşref-i esmÀ-yı ebnÀ-yı kirÀm 

3. èİlm bir devlet ebed luùf-ı laùìf 

Himmet eyle ser-te-ser úıl ihtimÀm 

4. Õihn-i derrÀk olsa farøen mÿ-şikÀf 

Fehmine yol bulamaz mÀnend-i èÀm 

5. İster iseñ óalline naãã-ı celì 

                                                 
5.(b): Muóammed’e Muóammed’dir Muóammed H. 

(2) 

B 73a, Y 151a, H 108a. 
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NÀmdaşıñdır äalÀóì ve’s-selÀm  

 3 

Úıùèa ber-Ùarz-ı MuèammÀ* 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Meh-cebìniñ nÀmı buldu çÀr erkÀn ile óad 

Óadden ayrılsa biri olur kemÀl u medóe nÀm 

2. Metni ikisiz melekdir bÀ-lebìb-i ber-ãalÀó 

Daòi üçsüz ol èacìbe dÀl olur remzi tamÀm 

4 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. Olsa tevfìú u èinÀyet bir úula Óaú’dan èayÀn 

äaff-ı evvelden olur elbet felÀóı bì-gümÀn 

2. ÔÀhir ü bÀùında maùlÿbu rıøÀ-yı Óaúú olur  

Aòõ ider semt-i äalÀóì ÀşikÀre vü nihÀn 

5 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

                                                 
(3) 

B 74a, -Y, H 105a. 

Başlık: *B 

 (4)  

B 83b, -Y, -H. 

Başlık: Úıùèa-i MuèammÀ be-NÀm-ı äalÀóì B. B nüshasında şiirin başlığında kıta yazmasına rağmen 

bizce bu dübeyttir. Fakat şiir aynı zamanda bir muamma olduğu için biz şiiri muammaların içinde 

vermeyi uygun gördük. 

(5) 

-B, -Y, -H, U2 69a. 
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1. Baóå-i edeb itmege bir yerde geldi üç edìb 

Bir cedelden çıúdı üç vech ile bir remz-i àarìb 

2. èAynı vü àayrı degil ismin müsemmÀdır biri 

èAynıdır àayrı degildir dir biri budur èacìb 

3. Dir biri àayr-ı müsemmÀ olmaz esmÀnıñ biri 

èAynı da olmaz ki øıddı var olur aña raúìb 

4. Bir edìb arada dir ki iútiøÀ itmez cedel 

RÀh-ı Óaúda ism ile irer müsemmÀya lebìb 

5. Hem müsemmÀdan irer esmÀya erbÀb-ı kemÀl 

Keåret içre gülşen-i vaódetde olur èandelìb 

6. Biri sırr olur biri olur óaúìúatde bedel 

İkilik úaydından el çek ehl-i dil ol ey óabìb 

7. Òoş muèammÀdan muèammÀdır äalÀóì óÀãılı 

Maôhar-ı esmÀ olan olur müsemmÀya úarìb 

6 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

1. ÒÀmeden cÀrì olan feyø-i muèammÀ ãu mudur 

Çehre-i maènÀya zìnet-baòş olan gìsÿ mudur 

                                                 
(6) 

B 26a, -Y, H 99a. 
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2. Penc olur erkÀn-ı maènÀ-yı muèammÀ bì-gümÀn 

ÇÀrı gitse beş úalır bilmem ki Óayy u Hÿ mudur 

3. Üçü gitse ikisi anıñ yine beşdir hemÀn 

Üçü de dördü de beşdir cevher-i şeş-rÿ mudur 

4. Yaènì dördü üçü ikisi biri beşdir anıñ 

Geh müsemmÀ gÀhì esmÀnıñ óisÀbı bu mudur 

5. Lafôen u maènen yine mecmÿèu beş olur tamÀm 

Bezm-i èirfÀn içre bir şÀyÀn-ı cüstucÿ mudur 

6. Bir muèammÀ mı luàaz şeklinde maènÀ-yı merÀm 

Naúd-ı òÀùırdan gelen bì-hÿde güftugÿ mudur 

7. NÀy ile dem-sÀz iderse bezm-i àamda ehl-i ney 

Neşve-i meyden muèallÀ óÀlet-i dil-cÿ mudur 

8. Neşvesin idrÀk iden dir yÀ èileldir ya nehel 

Ya èaceb maècÿn-ı sükker ya gül-i òoş-bÿ mudur 

9. SìmyÀ mıdır äalÀóì maènì-i naômıñ seniñ 

ÒÀme-i siór-Àferìniñ yoòsa bir cÀdÿ mudur 

7 

                                                 
5.(b) bir: bu H. 

6.(a) bir: bu H. 

(7) 

B 88a, B 95a, -Y, H 105a. 
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MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 

1. Óuúÿúu’llÀhda èafv olur òaùÀ u kÀr-ı nisyÀna 

ÒaùÀlardan ãıàındıú Óaøret-i ÒallÀú-ı MennÀn’a  

2. MaôÀhir olsa èafv-ı úalbe ruòãat pÀy-dÀr olmaz 

Gözüñden bir iki úaùre dökülsün ceyb-i dÀmÀna 

8 

 Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 

Be-nÀm-ı Ebÿ Bekr ibni Aómed bin äÀdıú ve KeõÀ Be-nÀm-ı èOåmÀn bin Aómed bin 

äÀdıú* 

1. Bir noúùadandır her [óurÿf] imèÀn-ı diúúat ile baú 

Ebced teraúúì eylese bir èayn-ı èibret ile baú 

9 

El èilmü noúùatün keååereha’l-cÀhilÿn* 

1. Ve’l-elifu ülfetün ellefeha’l-muvaóóidÿn 

Ve’l-bÀé beytün yerÿdduha’l-mücerridÿn 

                                                 
Başlık: Úıùèa ber Ùarz-ı MuèammÀ B 88a. B nüshasında iki kez yer alan bu şiirin 88a’daki başlığında 

kıta yazmasına rağmen bizce bu dübeyttir. Fakat şiir aynı zamanda bir muamma olduğu için biz şiiri 

muammaların içinde vermeyi uygun gördük.   

2.(a) maôÀhir: òaùÀ êar B 88a, òaùÀsız H. 

(8) 

-B, -Y, -H, U1 80b. 

Başlık: *U1. 

1.(a) óurÿf: óarf U1. Vezin zaruretiyle tamir edilmiştir. 

(9) 

-B, -Y, -H, U1 80b. Vezin tespit edilememiştir. 

Başlık: *U1. Tercüme: “İlim bir noktadır, onu cahiller çoğaltmıştır.” Bu söz Hz. Ali’ye isnat 

edilmektedir. 

1. Tercüme: Elif ülfettir onu muvahhitler telif etmiştir. BÀé evdir, onu mücerritler talep eder. 

2. Tercüme: Cìm cumadır, onu müfrerritler toplar. DÀl devlettir ona arifler sahiptir.  
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2. Ve’l-cìmu cumèatün yecmeèuha’l-èmüferridÿn 

Ve’d-dÀlu devletün yemlikuha’l-èÀrifÿn 

10 

1. Fe-men lem yekÿn mine’l-èÀlimìn lÀ-yekÿnu mine’l-èÀrifìn 

Ve-men lem yekÿn mine’l-èÀrifìn lÀ-yekÿnu mine’l-müferridìn 

2. Ve-men lem yekÿn mine’l-müferridìn lÀ-yekÿnu mine’l- mücerridìn 

Ve-men lem yekÿn mine’l-mücerridìn lÀ-yekÿnu mine’l-muvaóóidìn 

11 

Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1. Án rÀ ki ÒudÀ kerde be-tevfìú u èinÀyet 

Ez-feyø-i ebed zinde küned mürde-dilÀn rÀ 

12 

FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1. Feyø-i esrÀr-ı ÒudÀnın mededi dilde olur 

ZÀr-ı feyø-i ezelì vü ebedì dilde olur 

                                                 
(10) 

-B, -Y, -H, U1 80b. Vezin tespit edilememiştir 

1. Tercüme: Kim alimlerden değilse ariflerden olamaz, kim ariflerden değilse müferritlerden olamaz. 

2. Tercüme: Kim müferritlerden değilse mücerritlerden olamaz, kim mücerrtilerden değilse 

muvahhitlerden olamaz. 

(11) 

-B, -Y, -H, U1 80b. 

1. Tercüme: Allah’ın tevfik ve inayet bahşettiği kimse, ebedî feyizle ölü gönülleri diriltir. 

(12) 

-B, -Y, -H, U1 80b. 
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4.15 DİĞER ŞİİRLERİ 

1 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  

ETVÁR-I SEBèA 

1. İsmaèÿ ey nükte-dÀn-ı èÀşıúÀn u ãÀdıúÀn 

SÀrièÿ ey dehrvÀn-ı ãÀbirÀn u sÀlikÀn 

2. Sebèa-i eùvÀr tertìb eyledi ol Bì-miåÀl1053 

Küntü kenzen sırrını derk ide yaènì maóremÀn 

3. İòtiãÀr üzre yazıldı gel oúu bil ùavrını 

Ùavrını seyr ü sülÿk idip bilendir úÀm-rÀn 

4. Ùavr-ı evvelde ãıfÀtı nefsiñiñ emmÀredir 

Oldu levvÀme ikincide ãıfÀt-ı èÀşıúÀn 

5. Ùavr-ı åÀliåde ãıfÀtı mülhime èayne’l-yaúìn 

Ùavr-ı rÀbiède ãıfÀtı muùmaéinnedir inan 

6. RÀêiye oldu beşincide ãıfÀt-ı ircièì 

Ùavr-ı altıncıda marêiyye durur ey mihribÀn 

7. Oldu úudsiyye yedincide ãıfÀt-ı nefs-i kül 

                                                 
(1) 

-B, -Y, H 17b. 

1.(a) ismaèÿ: duyun. / (b) sÀrièÿ: acele edin. 

2.(b) Küntü kenzen: “Küntü kenzen maòfiyyen fe òalaútü'l-òalúa li-yaèrifÿnì (Ben gizli bir 

hazineydim, bilinmek istedim, bu yüzden halkı yarattım)”hadisinden iktibastır. 

6.(a) İrcièì: Fecr Suresi 89-28. 
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Bu ãıfÀta irdi tekmìl itdi nefs-i kÀmilÀn 

ESYÁR 

8. Ùavr-ı evvel seyrdir seyr ila’llÀh ey mÀéilÀn 

Seyr li’llÀhdır ikinci seyr idiñ ey sÀéirÀn 

9. æÀliåinci seyrine dindi èale’llÀh ey óabìb 

RÀbièiñ biri maèa’llÀh oldu ey şìrìn-zebÀn 

10. Seyr fi’llÀhdır beşinci kim fenÀ fi’llÀh ola 

Diúúat eylerse fenÀ-ender-fenÀda ola fÀn 

11. Baèdehÿ seyr èani’llÀh eyleye yaènì nüzÿl 

ÒÀricì ãanma ki õihnìdir nüzÿlü ey fülÀn 

12. Seyr bi’llÀhdır yedinci yoú nihÀyet seyrine  

Çün nihÀyet yoú bu sırra kül olur Àòir lisÀn 

èAVÁLİM 

13. èÁlem-i mülk oldu evvel ùavra èÀlem ùÀlibÀn 

èÁlem-i nÀsÿta berzaòdır ki düşdü der-miyÀn 

14. İmtiyÀzı şol úadar kim seyr olur k’ender-sülÿk 

Mülk-i ãuàrÀ gösterir nÀsÿt-ı kübrÀ bì-gümÀn 

15. èÁlemiñ ikincisidir mim ü lÀm kÀf  vÀv u tÀ 

Bu iki èÀlem üçincüde olupdur tevéemÀn 
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16. æÀliåinci cìm u bÀé u rÀé vÀv u tÀ durur 

RÀbièinciden olupdur bu üçüncü hem-çünÀn 

17. èÁlem-i lÀhÿt olupdur rabièinci didigim 

Õikr olan èÀlemleriñ aãlı budur ôÀhir nihÀn 

18. Òatm olur dördüncüde ıùlÀú-ı èÀlem ey aòì 

Baèdehÿ döndü müéevvel fehm ola tÀ kim maèÀn 

19. Õevú ider sÀlik beşincide fenÀnıñ èÀlemin 

èÁlemin daòi fenÀ eyler işit ey nükte-dÀn 

20. Eyleyip şeh-bÀz-ı lÀhÿtì fenÀ muràun şikÀr 

Õü’l-cenÀóeyn oldu nÀsÿta ùutup òoş ÀşiyÀn 

21. èÁlem-i nÀsÿta daèvet ide yaènì sitteden 

Eyleye telvìn-i ãÿret ehl-i temkìn ol zamÀn 

22. Feyø aòõ itmekde yaènì ehl-i temkìn oldular 

Òalúa ìãÀl eylemekde ehl-i telvìn-i şebÀn 

23. İútiøÀ ider leùÀfet èÀlem-i vaódet tamÀm 

ÔÀhiri eyler keåÀfet iútiøÀ-yı kün fe-kÀn 

24. On sekiz biñ èÀlemiñ aãlı vü ferèi muòtaãar 

YÀd olunmuşdur siziñçün yÀd idiñ ey dÿstÀn  

                                                 
23.(b) Kün fe-kÀn: Yâsîn Suresi 36-82’ye gönderme vardır. 
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MAÓÁL 

25. Bu yedi ùavrıñ maóalli var durur fehm it zebÀn 

äadr olupdur ibtidÀ ùavra maóall ey dÿstÀn 

26. Úalb olupdur bil maóallin ùavr-ı åÀnìniñ dilÀ 

Úıl muãaffÀ tÀ selìmü’l-úalb olasın şÀdmÀn 

27. Rÿó olupdur ùavr-ı åÀliåde maóall ey cÀn-ı men 

Taóliye úıl tÀ saña hem-dem ola rÿhÀniyÀn 

28. Sır durur dördüncü ùavrıñ bil maóallin itme fÀş 

FÀş iderseñ başına dar ola Manãurveş cihÀn 

29. Sırr-ı sır oldu beşinci gel maóalle gÿş ùut 

Ádem-i maènÀ ebÿñdur sır sensin ey cevÀn 

30. Ùavr-ı altıncı maóallin bil òafìdir itme fÀş 

èİlm-i iòfÀyı bilen keşf itse çekdi çoú ziyÀn 

31. Ùavr-ı yedinci maóalli oldu iòfÀ òoş èaceb 

Gizlidir nÀ-ehle àÀyet ehle àÀyetle èayÀn 

VÁRİDÁT 

32. Ùavr-ı evvelde şerìèat vÀrid ola ãÀlióÀn 

Úavlidir şerèi resÿlüñ fÀúirÿé ey kÿdekÀn 

33. Ùavr-ı åÀnìde ùarìúat ola vÀrid fièlidir 

                                                 
32.(b) fÀúirÿé: Fakirliği seçin. 
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FÀèil ol bÀàıñ yemişsiz olmasın ey bÀàbÀn 

34. Ùavr-ı åÀliåde maèÀrif vÀrid ola ey aòì 

Ol kemÀlidir didiler serveriñ ãÀóib-dilÀn 

35. Ùavr-ı rÀbiède óaúÀyıú ola vÀrid ey óabìb 

Aña óÀlidir didiler MuãùafÀ’nın rÀviyÀn 

36. VÀridi yoúdur beşinci ùavrıñ ey ehl-i fenÀ 

Kim fenÀ fi’llÀh ola vÀrid ne olsun bì-gümÀn 

37. VÀridi oldu şerìèat yine ùavr-ı sitteniñ 

Eyledi zìrÀ ki èavdet óikmete ey dìdebÀn  

38. Ùavr-ı sÀbiè vÀridi cemè oldu kÀmilde tamÀm 

áavã iden buldu cevÀhir baór-ı óikmet bì-kerÀn 

ÓÁLÁT 

39. ÓÀleti meyl oldu ùavr-ı evveliñ ey reh-revÀn 

Meyl iderseñ ãu gibi var bÀà-ı èaşúa ol revÀn 

40. ÓÀleti oldu maóabbet ùavr-ı åÀnìniñ tamÀm 

Eyleye óÀlis muóibb olan fedÀ-yı baş u cÀn 

41. ÓÀleti èaşú oldu ùavr-ı åÀliåiñ ey èÀşıúÀn 

Óubb-ı maèşÿú olsa àÀlib èaşú irer virmez emÀn 

42. Ùavr-ı rÀbiè óÀleti vÀãıl ãıfÀtıdır èayÀn 
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Kim tecellÀ-yı ãıfÀù eyler o demde vÀãılÀn 

43. ÓÀleti oldu beşinci ùavrıñ evlÀ-yı cihÀn 

Baèdehÿ olsa gerek ender-fenÀ ey èÀzimÀn 

44. Ùavr-ı sÀbiè óÀleti oldu beúÀ-yı cÀvidÀn 

MüjdegÀn ey èÀşıúÀn u derdmendÀn müjdegÀn 

ENVÁR 

45. Nÿr-ı Àõer oldu ùavr-ı evveliñ nÿru bi-dÀn 

Nÿr-ı õikr ile dehÀnıñ tÀ ola èanber-feşÀn 

46. Ùavr-ı åÀnìniñ de aómer oldu nÿru laèlveş 

Áb-ı kevåerdir sözüm èaùşÀnsañ nÿş eyle úan 

47. Nÿr-ı aãfer oldu ùavr-ı åÀliåiñ nÿru şehÀ 

Gösterir levnin anıñ bu rÿy-ı zerd-i nÀ-tüvÀn 

48. Oldu ùavr-ı rÀbièiñ nÿru yeşil ey Óıør-ı cÀn 

Levnini görmek dilerseñ sebze baú dir gülsitÀn 

49. Nÿr-ı ebyaødır beşinci şol yed-i beyøÀ gibi 

Kim Kelìmu’llÀh’a úılmışdı tecellì dÿstkÀn 

50. Nÿr-ı esved oldu ùavr-ı sitteniñ nÿru gözüm 

Òoş müşÀbihdir aña baú nÿr-ı çeşm-i merdümÀn 

51. Altısı nÿr-ı ãıfÀtìdir mülevven söyledim 
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Nÿr-ı õÀtı bì-zamÀn u bì-mekÀn u bì-nişÀn 

RİCÁLÜ’L-áAYB 

52. Sebèa-ı ùavr üzre oldu hem ricÀl-i àÀéibÀn 

İstimÀèında óuôÿr itsin dinildi óÀøırÀn 

53. Oldular bunlar müvekkil bu yedi ùavr ehline 

Óadd ü èaddin bunlarıñ ancaú ÒudÀ bilir hemÀn 

54. Ùavr-ı evvelde muèìn efrÀd ola ùavr ehline 

Ehl-i ùavra èavn ide şol kendi ùavrında olan 

55. Ùavr-ı åÀnìde muèÀvin nÿn u úÀf u bÀ elif 

Üç yüz altmış altıdır bunlar muèayyen bì-dìlÀn 

56. Ùavr-ı åÀliåde muèÀvin nÿn u cìm ü bÀ elif 

Úırú dilìrandır bular kim rÀfiè-i üftÀdegÀn 

57. Ùavr-ı rÀbiède muèÀvin nÿn u dÀl u bÀ elif 

On iki erdir bular kim nÀãır-i efkendegÀn 

58. Ùavr-ı pencümde muèÀvin bÀ vü dÀl u lÀm elif 

Ol yedilerdir bular kim dest-gìr-i òastegÀn 

59. Ùavr-ı altıncı muèìni oldu evtÀd ey dilìr 

ÇÀr yÀrÀndır bular kim nerre-şìr-i pehlevÀn 

60. Oldular àavåÀn yedinci ùavra kim irse muèìn 



447 

 

Bunlar üçlerdir ki àÀyet aúreb-i úuùb-ı zamÀn 

61. Áb-rÿy-ı àayreti-çün bunlarıñ ey ãÀdıúÀn 

Kim duèÀma ãıdú ile Àmìn dise bulsun emÀn 

62. DÿstÀn ile resÿl-i èizzet içün ber-devÀm 

Müstaèìn itsin Òalìl’e bunları ol MüsteèÀn 

63. Ehline itsin müyesser Óaú bu eùvÀrı tamÀm 

Óıfô ide ùa düşmeye nÀdÀn eline nÀ-gehÀn 
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SONUÇ 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî XVIII. yüzyılda yaşamış iki divan sahibi bir şair, velut 

bir müellif, başarılı bir şarihtir. Şiirlerinden ve diğer eserlerinden iyi bir eğitim aldığı 

açık bir şekilde anlaşılan şair, Halvetîliğe bağlı Uşşâkiye’nin Salâhiyye kolunun 

kurucusu olmuş ve Fatih’in Haydar mahallesinde bulunan Tahir Ağa Tekkesi’nde 

irşatla meşgul olmuş, eserler kaleme almıştır. 

 Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe divanı toplam iki yüz kırk şiirden 

oluşmaktadır. Tasavvufi düşüncenin ve özellikle İbnü’l-Arabî’nin felsefesinin 

kendisini belli ettiği şiirlerinde şairin kimi zaman hikemi tarzda söyleyişlerde 

bulunduğunu görmekteyiz. 

 Bu çalışmada Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe divanı ele alınmıştır. Birinci 

bölümde şairin hayatı ve edebi kişiliği ortaya konulmuştur. İkinci bölümde eser 

nazım şekilleri, vezin ve kafiye bakımından incelenmiştir. Bu bölümde edisyon 

kritikli metnin hazırlanmasındaki yollar da ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Üçüncü 

bölümde divan dinî ve tasavvufî mahiyeti açısından incelenmiştir. Şiirlerdeki dinî ve 

tasavvufî unsurlar, dinî kişiler ve sufîler beyitlerle örneklendirilerek kısaca 

açıklanmıştır. Dördüncü bölümde divanın üç nüshasının karşılaştırıldığı edisyon 

kritikli metin verilmiştir. Bu bölümde şiirler klasik divan tertibine göre sıralanmış, 

Arapça ve Farsça ibarelerin, hadislerin tercümeleri verilmiş, ayetlerin Kuran-ı 

Kerim’deki yerleri gösterilmiştir. Nüsha farklılıkları veya metin tamirine tabi tutulan 

yerler aparatta ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

 Bu çalışmayla Türk edebiyatında ve tarikatler tarihinde müstesna bir yeri olan 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe divanı incelenmiş ve okuyucuya sunulmuştur. 
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