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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-
yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, üret-
tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-
laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-
niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 
bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-
kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-
deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, 
hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam 
ve Türk tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir 
zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerle-
rimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı 
ön planda tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-
vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-
mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alan-
da, Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buharâ’da, Semerkant’ta, 
Horasan’da, Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesin-
de üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. 
Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere ak-
tarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-
jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 
bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 
ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-
yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-
runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 
yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-
dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 
çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 
ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-
ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 
emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan

 T. C.

 Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ

Tam bir cemiyet adamı olan Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın (ö. 1490) kuvvetli 
şahsiyeti, şeyhi olduğu Nakşîbendîliğin bütün sosyal katmanlardan geniş 
katılımlarla kısa sürede büyümesini ve çok geniş bir coğrafyada örgütlen-
mesini temin etmiş; kurduğu ilişkiler ve satın aldığı büyük arazilerde zi-
raatle elde ettiği zenginlik, sûfîliğin dünyevî bağlardan bağımsız kalama-
yacağını gösteren bir tecrübe örneği olarak kendisinden sonra gelenlere 
intikal etmişti. Nakşibendiliğin, uzlete çekilmeden cemiyet hayatında da 
halvetin mümkün olduğuna işaret eden “halvet der-encümen” ilkesinin 
Ahrâr pratiğiyle aldığı renk, bu tarikatın diğer sûfî hareketlerden daha çok 
benimsenmesinde ve yayılmasında müessir unsurlardan biri olarak değer-
lendirilebilir.

15.yy’da Ubeydullâh-ı Ahrâr tecrübesinden sonra Nakşibendîlik, ona 
nispetle “Ahrârîlik” kolunu doğurdu. Abdullâh-ı İlâhî (ö. 1490) ve halifesi 
Emîr Ahmed-i Buhârî (ö. 1516) ile Anadolu’ya taşınan ve 16.yy başlarında 
Emîr Buhârî’nin İstanbul’da teşkilâtlandırdığı Ahrârîlik, takipçileriyle Os-
manlı kültür hayatında birçok cepheden ele alınabilecek tesirler meydana 
getirdi. Osmanlıdaki başlangıç devresi sınırlı kaynakların imkânları nispe-
tinde açığa çıkartılabilen bu sufî cereyanın esas inkişaf ettiği 16.yy’daki sey-
rini, müstakil ve içeriden anlatan bir metin temin edilemediği için, daha 
çok silsile mihverinde ve şeyhlerin tezkirelerdeki daha çok tazim yüklü kısa 
biyografilerinden takip edebiliyoruz. Bu eserlerin ötesinde ilk mühim eser 
Nefehâtü’l-Üns tercümesidir. Ahrârî silsilesinden gelen Lâmiî Çelebi’nin 
Mollâ Câmî’den çevirdiği Nefehâtü’l-Üns’e ilâve ettiği Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın 
bazı takipçilerine ait bölümlerle Ahrârîliğin Osmanlı cephesine giriş yapılır.

Osmanlı coğrafyasında 16.yy’da müesseseleşen bu tarikatın, kurucu ulu-
larını ve doktrinini içeren temel bir esere duyduğu ihtiyacı Nefehâtü’l-Üns 
tercümesi yeterince karşılayamaz. Safî mahlaslı Fahrüddin Ali bin Hüseyin 
Vâiz-i Kâşifî’nin (ö.1532-33) 1503’te yazdığı Nakşîliğin hâcegân silsilesine 
ve menkıbelerine ait Farsça Reşehât-ı Aynü’l-Hayât adlı eserinin, bilhassa 
İstanbul’da tabanı genişleyen Ahrâri mensupları için tercümesi zarurî hâle 
gelir. Ahrâr’ın halifelerinden bahseden ancak Osmanlı sürecine değinme-
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yen bu eserin telifinden yarım asır sonra Türkçeye Mehmed Marûf Efendi 
ve Muhyî-i Gülşenî tarafından ayrı iki tercümesi yapıldı.

Muhyî-i Gülşenî’nin (ö.1604) Reşehât tercümesi Trabzonlu Mehmet 
Marûf ’unkinden 16 yıl önce 1569 tarihinde tamamlanmış olmasına 
karşın, Trabzonlu Mehmet Marûf Efendi’nin 1585’te tamamlayarak III. 
Murad’a takdim ettiği çalışma Osmanlı döneminde yapılmış ilk Türk-
çe tercüme olarak öne çıktı. Muhyî’nin tercümesi diğer birçok eseri gibi 
20.yy’a kadar hak ettiği iltifattan mahrum kaldı. Muhyî’nin çevirisi kro-
nolojik sıralamada ilk olmasına karşın,  elimizdeki versiyon Muhyî’nin ilk 
tercümesini yeniden şekillendirdiği ve artık tarih olarak Mehmet Marûf 
Efendi’nin tercümesini takip eden nüshadır.

 Yarım asır önce Fuat Köprülü’nün adını verdiği ve şahsî kütüphane-
sinde olduğunu kaydettiği (Fuat Köprülü, “Âşık Çelebi”, İslâm Ansiklope-
disi, İstanbul, 1942, c. I, s. 699) bu Reşehât tercümesi ve bu eserin önüne 
ilâve edilen Zencîr-i Zeheb adlı bir risale, Ahrârî Nakşibendîlik cereyanının 
Osmanlı dönemini ilk elden ve birkaç veçheden aydınlatan orijinal bir 
kaynak özelliği taşır. 

İçerik olarak orijinaline sadık kalan Marûf ’un tercümesinden bir çok 
noktada ayrılan Muhyî’nin çevirisi, Kahire Gülşenî Dergâhı’nın ikinci 
postnişini Ahmed-i Hayâlî’nin (ö. 1570) isteğiyle gerçekleşir.

Gerek merkezde İbrahim Gülşenî’nin işlendiği Halvetîliğin menkıbesi 
olan Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî gerekse Nakşîliğin ele alındığı Zencîr-i 
Zeheb ve Reşehât-ı Muhyî Ahmed-i Hayâlî’nin öldüğü yıl kaleme alınmaya 
başlanır. Muhyî, 1570’te tercümesini yaptığı Reşehât için “Cenâh-ı yesâr-ı 
sadr-ı asker” (977), “Bâb-ı sâdât-ı Nakş-bend” (977) ve “Zencîr-i Zeheb” 
(977) tarihlerini düşürür. Bu çalışmasını Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşeni 
isimli eserinde de “Zencîr-i Zeheb” adıyla tespit eder.

Elimizde Muhyî’nin yeniden gözden geçirerek birtakım ilâvelerle geniş-
lettiği eserinin kendi 1013 tarihli istinsahı var (Yapı Kredi Sermet Çifter 
Araştırma Ktp. No: 302). Bu hususu “Ve bu dîbâceyi tekrâr yazar iken sin-
nüm yetmiş yediye yetmiş idi.” kaydıyla ifade eder (Reşehât, 20b). Ömrü-
nün son yıllarında İmam Şâfiî türbesinde itikafa çekilen Muhyî (ö. 1604), 
ölmeden kısa bir süre önce eserine son şeklini verir.
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Muhyî’nin tercümesi, çeviriye kaynaklık eden Fahrüddîn Ali’nin ese-
rinin serbest, ilâveli tercümesidir. Reşehât tercümesinin başına ilâve etti-
ği dibacede Osmanlı tasavvuf tarihi için değerli bilgiler aktarır. Özellikle 
Nakşîliğin Anadolu’daki yerleşme ve gelişme seyrinde Abdullâh-ı İlâhî ve 
Emîr Buhârî dışındaki hâcegân bağlantılarının karanlık kalan isimleriy-
le Muhyî doğrudan ilişki kurarak ilk elden bilgiler verir. Haddizatında 
Ubeydullâh-ı Ahrâr etrafında dönen Reşehât, başına Osmanlı coğrafyasın-
daki takipçilerini ilâve eden Muhyî’nin tercümesiyle tamamlanmış olur: 

“Çün ki bu fakîr mülâkât itdüğüm Nakş-bendiyye uluları vâsıtası ile niçe 
niçe eltâf-ı ilâhî vâsıl olup a’tâf-ı nâ-mütenâhî hâsıl oldı, pes anlarun menâkıbı 
ile cümlesinün ahvâli ol evvel olan Reşehât’dan îcâz tarîkı ile ayân oldı, tâ ki 
hıfzı âsân oldı. Ammâ bu mahalde hemân sohbet-i sa’âdet-bahşlarıyla mü-
şerref olduğum sâdât-ı kirâmât-âyâtun ismleri ve ba’zı resmleri beyân oldı ve 
ba’zısınun menâkıbları âhırda ayân oldı.”

Tercüme bilhassa Muhyî’nin gerek duyduğu yerde şahsî dünyasına ait 
tecrübelerle ve yaşadığı süreçlerle ilgili zengin katkılarla telif karakteri arz 
eder. 

Giriş risalesinde doğrudan mülakat ettiği Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın hali-
feleri ile Ahrâr’ın oğlu Muhammed Yahya’nın halifeleri ele alınır. Bun-
lar, Hâce Kâsım, Hâce Muhammed, Hâce Îsî-i Fâzıl (Îsâ-yı Murtâz, Îsâ-yı 
Buhârî), Şeyh Ahte, Mevlânâ Muhammed Emîn, Şeyh Abdullâh-ı A’mâ-
yı Semerkandî, Hâfız Muhammed-i Semerkandî, Sultân Muhammed-i 
Lâciverd-şûy ve bunların berâberinde bulunan halifeleridir. Tercümenin bir 
diğer orijinal yönü, geçici Orta Asya kökenli Nakşîler dışında, İstanbul’da 
Nakşîliği müesseseleşerek devam ettiren yerli Ahrarî-Nakşîler hakkında 
verdiği bilgilerdir. Muhyî, “Zencîr-i Zeheb” adını alan bu risalenin sonun-
da Ahrârîliğin 16.yy’daki bu üç önemli temsilcisine işaret ederek bunla-
rın menakıbına kitabın sonunda yer vereceğini kaydeder. Bunlar: Edirneli 
Abdullatîf Efendi, Bekir Halîfe ve Sürûrî Efendi’dir. Ancak tercümenin 
sonuna doğru kopuk varaklar, Abdullatîf Efendi ve Bekir Halîfe ile ilgili 
kısımların tespitine imkân vermiyor; Sürûrî Efendi ise, kopuk ve yırtık 
yerlerin imkânları nispetinde tespit edilebiliyor. 
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İşte bu eserin neşri, klasik eserlerimizin yayımlanmasında fevkalade 
hizmetler ifa eden Türkiye Yazmalar Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Macit’in delaleti, Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Yard. Doç. Dr. Ferruh 
Özpilavcı’nın gayreti ile gerçekleşti, kendilerine müteşekkiriz.  Yayım saf-
hasında gösterdiği çabalar için uzman Erhan Yıldız ve dostumuz Uzm. 
Yrd. Ensar Karagöz’e ayrıca teşekkür ederiz.

Çalışmamızı hikmet ve irfân sohbetlerinden feyz aldığımız Prof. Dr. 
Azmi Özcan beyefendiye ithâf ediyor ve kendisine afiyet dolu bir ömür 
temenni ediyoruz.



GİRİŞ

Reşehât-ı Aynü’l-Hayât Tercümesi ve Muhyî

Nakşibendîliği, siyasî alana taşıyarak tekke-devlet ilişkisini güçlendiren 
ve tarikatını etrafında toplanan fevkalâde kalabalık mürit ve halife kitlesiyle 
Maveraünnehir’in resmî tarikatı hâline getiren Ubeydullâh-ı Taşkendî’den 
gelen Ahrârilik, Muhyî’nin inkışafında belirleyici bir rol oynar. Ahrâr’ın 
halifeleri kanalıyla daha Ahrâr hayattayken Anadolu’ya taşınan bu sufî 
cereyanın esas teşkilâtlanması, Kanunî Sultan Süleyman’ın saltanat dev-
resinin başında imparatorluğun başkenti İstanbul’da gerçekleşir. Muhyî, 
Edirne’de içine gireceği bu güçlü sufî halkanın, kendi doğumundan 38 
yıl önce vefat eden kurucu şeyhi Ahrâr’ın (1404-1490) menakıbını yıllar 
sonra tercüme ederken, orada Ahrâr’ınkiyle kendi seyr ü sülûkunun ve 
mizacının benzerliğine dikkat çekerek kendi iç dünyasının ipuçlarını verir. 

Ünü daha Fatih döneminde duyulan Ahrâr’ın1 Fatih ve II. Bayezid dö-
neminde Anadolu’ya gelen temsilcilerinin cemiyetli olmadığı, daha çok 
hac için geldikleri sırada buraya uğradıkları ve uyandırdıkları tesirin kül-
liyetli olmadığı anlaşılıyor.2 Diğer taraftan Ahrâr’ın vefatından sonra Orta 

1 Klasik kaynaklarda Fatih (ö. 1481) ve Ubeydullâh Ahrâr (ö. 1490) arasında ku-
rulan menkıbevî bir anekdotta Fatih, İstanbul muhasarasında beraberinde mü-
ritleriyle Ahrâr’ı görür. Yanında bulunan meşâyıhtan onun kim olduğunu sorar. 
Semerkand’da Ahrâr’la görüşmüş olanlar, onun Ahrâr olduğunu söyler. Muhyî, 
Ahrâr’ın burada Akşemseddîn’le mülâkat ettiğini kaydeder. Bir ay boyunca orta-
dan kaybolan Ahrâr’ı yeniden Semerkand’da görenler, onda sefer izleri bulmuş-
lar, hatta müritlerinden birinde tüfek yarası varmış (Reşehât, 286a). Bu buluşma 
bazı değişikliklerle Nefehâtü’l-Üns’de de yer alır (Lamiî Çelebi, Nefehatü’l-Üns 
Tercümesi, İstanbul, 1275, s. 451).

2 16. yy’da Semerkand ve Buharâ’dan hac için Hicâz’a gelmek isteyenlerin kul-
landıkları güzergâhın yol emniyetinin bulunmaması, bir alternatif olarak Kefe 
üzerinden Edirne-İstanbul istikametini öne çıkardı. Kefe üzerinden kara yo-
luyla Dobruca güzergâhıyla ya da deniz yoluyla Samsun’a geçenlerden Edir-
ne ve İstanbul’a uğrayanlar oluyordu. Safevîlerin kapadığı hac yolu, deniz 
yoluyla Hindistan-Hicâz hattını geliştirdi. 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-
976/1567-1569), I, Ankara, 1998, s. 325, hkm. 667’de Semerkand, Buharâ ve 
Maveraünnehir’den Mekke’ye haccetmeye gelen hacıların Şark taraflarında yol 
emniyetleri bulunmadığı için Kefe taraflarından gitmek istediklerini bildirme-



GİRİŞ14

Asya’nın karışık siyasî vaziyetinden bunalan şeyhler için bu dönem Os-
manlısının siyasetindeki istikrarlı yapı ve sünnî şeyhleri himayekâr tutumu 
tabiî bir çekim meydana getirir.

Ahrâr, Maveraünnehir’de nüvesini attığı bu sûfî cereyanın Osmanlı 
coğrafyasındaki şubesini, kendisine intisap etmek için Anadolu’dan ge-
len Mollâ İlâhî’yle (ö. 896/1490) tesis etti. İlâhî’nin yanına kattığı Emîr 
Ahmed-i Buhârî (ö. 1516) ile Anadolu’ya getirilen Ahrârilik, bir süre sonra 
Emîr Buhârî’nin halifeleri Mahmud Çelebi (ö. 1531-32) ve Hakîm Çelebi 
(ö. 1566) vasıtasıyla 16. yy’da devlet ve medresede nüfuzlu müntesipler 
edinerek kökleşti. Aynı yüzyılda Ahrârîliğin diğer bir önemli temsilcisi 
olan Baba Haydar, etrafında mürit toplama gayretine girmeden sürdür-
düğü zühd hayatı ve mütevazı kişiliğiyle bu sufî cereyanın bir başka ismi 
olarak İstanbul’da yerini aldı. 

Ahrârilik Edirne’ye Hâce Kâsım < Emîr Miyân < Mir Abdülevvel yo-
luyla girdi. Ubeydullâh Ahrâr’ın kızı Şerife ile evlenen Mir Abdülevvel’in 
(ö. 905/1500) torunu olan Hâce Kâsım, tamamı Hâcegân şeyhleri olan 
dedesi Abdülevvel, amcaları Emîr Kelân ve Emîr Hurd gibi etraflarında 
menakıb halesi örülmüş aile kadrosu içerisinde geçen ömrünün son bö-
lümünde beraberinde bir başka Ahrâr halifesi olan Hâce Muhammed’le 
Edirne’ye geldi. Muhyî’nin “Huzurlarına ben küçükken pederim alıp götür-
müş ve beni oğulluğa kabul buyurmuş.” kaydına göre bu tarih 935/1528’e 
tekaddüm eden yıllar olmalıdır.

Hâce Kâsım,3 Ahrâr’ın Osmanlı coğrafyasında görülen diğer birçok ha-
lifesinden farklı olarak Edirne’ye yerleşme amacıyla gelir. Hâce Kâsım’ın 

leri üzerine bu hususta kendilerine gereken yardımın yapılması için Kırım Ha-
nına emir gönderildiği hükmü yer alır. Orta Asya’dan gelen hacı adaylarının yol 
güzergâhları için bkz. Suraiya Faroqhi, Hacılar ve Sultanlar - Osmanlı Dönemin-
de Hac 1517-1638, İstanbul, 1995, s. 155 vd. 

3 Ubeydullâh Ahrâr’ın halifeleri arasında iki Kâsım daha vardır. Biri, Lâmiî 
Çelebi’nin görüştüğü ve Ahrâr’ın menkıbelerini derlediği Hâce Muhammed 
Kâsım < Abdülhâdî < Hâceka Muhammed < Ubeydullâh Ahrâr’dır. (Lamiî Çe-
lebi, Nefehatü’l-üns Tercümesi, İstanbul, 1275, s. 451.) Diğeri, Ahrâr hayattayken 
891’de vefat eden meşhur halifesi Kâsım’dır (Alî-şîr Nevâyî, Nesâyimü’l-Mahabbe 
Min Şemâyimi’l-Fütüvve, haz. Kemal Eraslan, Ankara, 1996, s. 258-259).
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Edirne’ye gelişi ve ömrünün sonuna kadar burada kalışı, dedesi Mir 
Abdülevvel’e kayınpederi Ahrâr’ın işaretinden kaynaklanır. Muhyî, bu hu-
susu Hâce Kâsım’dan aktarır:

Ahrârîlik ve Osmanlıda İlk Temsilciler

Daha Fatih döneminde İstanbul’a halifelerinden önce şöhreti gelen 
Ahrâr’ın4 Orta Asya’nın karışık siyasî ve dinî vaziyetinden bunalan halife-
leri için Kanunî dönemi Osmanlısının himâyekâr ortamı cazip geliyordu. 
Kaynaklarda Fatih ve II. Bayezid döneminde Anadolu’ya geldiği kaydedi-
len Ahrârî şeyhlerin cemiyetli olmadığı, daha çok hac yolunu takip için 
geldikleri anlaşılıyor. 16. yy’da Semerkand ve Buharâ’dan hac için Hicâz’a 
gelmek isteyenlerin kullandıkları güzergâhın yol emniyetinin bulunmama-
sı, bir alternatif olarak Kefe üzerinden Edirne-İstanbul istikametini öne çı-
kardı.5 Kefe üzerinden kara yoluyla Dobruca güzergâhıyla ya da deniz yo-
luyla Samsun’a geçenlerden Edirne ve İstanbul’a uğrayanlar da oluyordu. 

Seçkin sûfîlerle zenginleşen bu misafirlikler ve uzun vadeli yerleşmeler, 
“kem habâyâ fi’z-zevâyâ” (köşelerde nice sırlar bulunur) diyen “erkânda 
erkânı tecessüs” (köşe bucakta ileri gelenleri arama) sahibi olan ve çocuk-
luğu Ahrârî-Nakşî muhit içinde geçmiş olan genç Muhyî’nin dikkatini çe-
kiyor, birçoğu melâmî nitelikli şeyhlerle aynı dili konuşması derhal sıcak 
bir ortamı temin ediyordu. Ancak bu mizaç sayesinde, bugün bizim için 
meçhul Ahrârî sûfîlerin Osmanlı coğrafyasındaki maceraları açığa çıkar.

4 Reşehât tercümesindeki kayda göre Fatih, İstanbul muhasarasında Ahrar’ı görür. 
Yanında bulunan meşayıhtan onun kim olduğunu sorar. Semerkand’da Ahrar’la 
görüşmüş olanlar, onun Ahrar olduğunu söyler. Reşehât mütercimi Muhyî, 
Ahrar’ın burada Akşemseddin’le mülâkat ettiğini de kaydeder. Bir ay boyun-
ca ortadan kaybolan Ahrar’ı yeniden Semerkand’da görenler, onda sefer izleri 
bulmuşlar, hatta müritlerinden birinde tüfek yarası varmış (Reşehât, 286a). Bu 
buluşma değişikliklerle Nefehâtü’l-Üns’te de yer alır.

5 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569), I, Ankara, 1998, s. 325, 
hkm. 667’de Semerkand, Buharâ ve Maveraünnehir’den Mekke’ye haccetmeye 
gelen hacıların şark taraflarında yol emniyetleri bulunmadığı için Kefe tarafla-
rından gitmek istediklerini bildirmeleri üzerine bu hususta kendilerine gereken 
yardımın yapılması için Kırım hanına emir gönderildiği hükmü yer alır.
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Ahrârîlik 16. yy’da Emîr Ahmed’in bilhassa damadı ve halifesi Mahmûd 
Çelebi (ö. 1531-32) ve diğer halifesi Hakîm Çelebi (ö. 1566) vasıtasıy-
la İstanbul’da genişleme imkânı buldu. Muhyî-i Gülşenî, Hakîm Çelebi 
ile kurduğu yakın teması bilhassa Mahmûd Çelebi’nin damadı ve halifesi 
Abdüllatîf Çelebi (ö. 1563-64) ve Gelibolulu Sürûrî Efendi (ö. 1562) ile 
devam ettirdi. Muhyî, bu sebeple içinden çıktığı Ahrârî-Nakşîliği kaynak-
larından bize getirebilecek bilgiye sahiptir.

Edirne’de İlk Ahrârî Şeyhleri: Hâce Kâsım, Hâce Muhammed

Ahrârîlik, Edirne’ye Hâce Kâsım û Emîr Miyân < Mir Abdülevvel yo-
luyla girdi. Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın kızı Şerife ile evlenen Mir Abdülevvel’in 
(ö. 1500) bu evlilikten üç oğlu oldu: Emîr Kelân, Emîr Hurd, Emîr Mi-
yan. Hâce Kâsım, Emîr Miyan’ın oğlu olarak Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın so-
yundan gelir.

Hâce Kâsım’ın Edirne’ye ne zaman geldiğini bilmiyoruz, ancak 
Muhyî’nin “Huzurlarına fakir küçük iken pederim alıp gitmiş ve beni 
oğulluğa kabul buyurmuş” kaydı, bu tarihin Muhyî’nin doğum tarihi olan 
1528’den önceye ait olabileceğine işaret ediyor. Hâce Kâsım,6 Ahrar’ın geçi-
ci olarak Osmanlı coğrafyasına gelen diğer birçok halifelerinden farklı ola-
rak tarikatı Edirne’ye yerleştirme amacıyla gelir. Hâce Kâsım’ın Edirne’ye 
gelişi ve ömrünün sonuna kadar burada kalışı, dedesi Mir Abdülevvel’e 
kayınpederi Ahrâr’ın işaretinden kaynaklanır. Muhyî, bu hususu Hâce 
Kâsım’dan aktarır:

Kâsım buyurdular ki “Ceddim Mîr Abdülevvel ki menakıbı gelir, pederim 
Emîr Miyân’a buyurdu ki Oğlun Hâce Kâsım’ı Şeyh Muhammed-i Taşkendî’ye 
teslim eyle ki deden, valide tarafıyla, Hâce Ubeydullâh-ı Taşkendî Hazretle-
ri bir gün fakire nazar edip buyurdular ki Şeyh Muhammed bizim terbiye-

6 Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın halifeleri arasında iki Kâsım daha vardır. Biri, Lâmiî 
Çelebi’nin görüştüğü ve Ahrar’ın menkıbelerini derlediği Hâce Muhammed 
Kâsım < Abdülhâdî < Hâceka Muhammed < Ubeydullâh-ı Ahrâr’dır: Lamiî 
Çelebi, s. 451). Diğeri, Ahrar hayattayken 891’de vefat eden meşhur halifesi 
Kâsım’dır: Alî-şîr Nevâyî, Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-fütüvve, ha. Ke-
mal Eraslan, Ankara, 1996, s. 258-59.
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mizden geçmiştir, her kimi ki terbiye eyleye, hemen o bizim terbiyemizden 
geçmiştir. Sonra onu Şeyh Muhammed ile Kabe’ye irsal eyle, oradan Rûm’a 
müteveccih olsunlar; kısmeti orada olacak.” der.

Hâce Kâsım, Edirne’ye beraberinde Ahrar’ın halifelerinden Taşkent-
li Hâce Muhammed’le gelir. Hâce Kâsım, Muhyî’ye kadim dostu Hâce 
Muhammed’i “Benim Hâce Muhammed’e riayet ve hürmetim cedd-i a’lâm 
Hâce Ubeydullah Hazretleri işaretiyledir. Pes her kim usûl-i Nakşbendîden 
bu vilâyette behremend olmak ister, Şeyh Muhammed-i Taşkendî’den istimdat 
etsin” diyerek tebcil eder. 

Hâce Kâsım aile fertleriyle, Edirne’de Timurtaş köyünde yerleşir; 
Muhyî’nin “evimize yakın” dediği Hâce Muhammed ise, Sarıcapaşa mahal-
lesine yakın bir yerde ikamet eder. 

Muhyî’nin Hâce Kâsım’la ilk irtibatı, babası Fethullâh’ın delâletiyle 
gerçekleşir. Hemen aynı yaşlarda Muhammed adlı bir oğlu olan Kâsım, 
Muhyî’yi sıcak bir şekilde karşılar ve onu oğulluğa kabul eder. Babası Hâce 
Kâsım’ın vefatından sonra postuna oturacak olan Muhammed, Muhyî’nin 
en yakın arkadaşı olur:

“Hâce Kâsım ki Hazret-i Ubeydullâh-ı Taşkendî torunlarındandır, 
Edirne’ye gelip orada yerleşti. Huzurlarına fakir küçük iken pederim alı git-
miş ve oğulluğa kabul buyurmuş. Tâ âhıra değin ‘Tû ferzend-i menî!’ diye 
buyururlar idi. Mahdumları Hâce Muhammed’i fakirden gayriye itimat bu-
yurmaz idi. Hâce Muhammed, fakire ‘birader’ diye hitap ederdi.”

Muhyî, Hâce Kâsım etrafında şahit olduğu iki olağanüstü tecrübeye 
yer verir:

“Şeyhin oğlu Muhammed’le beraber Timurtaş Köyü’ne geçmek için bindik-
leri çırnığın, Arda ve Meriç’in dalgalı sularında batma ihtimalinin belirmesi 
üzerine ‘Birader, himmet eyle!’ diyen Muhyî’ye, Muhammed: ‘Burada birader 
himmeti olmaz, peder himmeti gereklidir’ deyince, yüksek sesle ‘Ya Hâce Kâsım!’ 
diye seslenen Muhyî, gözünü açtığında sahile yanaşmış sandalın başını tutan 
mütebessim Hâce Kâsım’ı görür. Oğluna: ‘Biraderin daha önce senden medet 
istedi’ demesi üzerine elini öpen Muhyî’ye ‘Şimdiden sonra sen de beni aracısız 
talep et” der. 
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Muhammed’le bir ikindi sonrası Sultan Bayezit Köprüsü’nden geçer-
ken yedi soyguncu tarafından saldırıya uğrarlar. Muhammed’in artık me-
det sırasının kendisinde olduğunu hatırlatmasıyla Muhyî, “Yâ Hâce Kâsım, 
meded!” der. Hemen o an, birçok atlı ve ellerinde fanusla birçok kişi ken-
dilerine doğru aceleyle gelir. Haramilerin korkup kaçması ve gelenlerin 
de selâm verip gülerek geçmesiyle rahatlayan iki arkadaşı, bir süre sonra 
tekrar korku kaplar. Bu sırada önlerine Kuran okuyarak yürüyen birisi çı-
kar. “Elâ inne evliyâ’ellâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.” ayeti 
okunurken artık korkuları kaybolur. O gece, danişmendi olduğu Sultan 
Bayezit Medresesi’nde kalırlar. Sabah Hâce Kâsım’ın yanına vardıklarında 
onu aynı ayeti okurken bulurlar.

Hâce Kâsım’ın ölümü sırasında yanında Hâce Muhammed’le birlikte 
bulunan Muhyî bu hadiseyi tasvir eder:

Bir gün Hâce Muhammed, fakiri davet etti. Vardığımda onu ağlar gör-
düm. Buyurdu ki “Biyâ tâ be-vedâ’-ı Hâce Kâsım burevîm ki be-dergâh-ı 
ilâh hâhed reft.” Yanî “Gel Hâce Kâsım vedaına gidelim ki dergâh-ı ilâha 
gitmek diler.” Hâce Kâsım’ın huzuruna vardık. Hâce tâ kapıya geldi, Hâce 
Muhammed’in eline yapıştı. İçeri girip murakabe hâlinde oturdular. Hâce 
Kâsım başını kaldırıp buyurdu ki “Vakt tengest, Yâsîn bihânîd.” “Selâmun 
kavlen min rabbin rahîmin! ” derken nefesi kesildi. Rahmetullâhi aleyhi. 
Cümlemiz ağladık, Hâce’yi uzatıp namazını kıldık. O gece yer sarsıldı 
ve nice vâkıât zuhur etti ki demek olmaz. Hâce Muhammed: “Bu zelzele 
meşâyıha mahsustur ki Hâce Ubeydullâh Hazretlerinde dahi oldu” dedi.

Muhyî, onun ölüm tarihini belirtmez. Ancak onun 1551’de Abdullatîf-i 
Câmî’nin Edirne’ye gelişinden önce vefat ettiğini biliyoruz. Kâsım’ın ölü-
münden sonra, oğlu Muhammed’in terbiyesini yedi yıl boyunca Hâce Mu-
hammed üstlendi. Muhyî’nin “Amma Hâce Muhammed-i Taşkendî yedi yıl 
Hâce Kâsım’dan sonra kaldı, oğlu Hâce Muhammed’i terbiye etti” ifadesinden 
Hâce Muhammed, bu süre sonunda vefat mı etti, yoksa Maveraünnehir’e mi 
döndü, anlaşılmıyor. Artık on sekizine varmış olan Muhammed, babasından 
boşalan posta oturdu.
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İstanbul’da Melâmî bir Ahrârî: Hâce Îsî-i Fâzıl 
(Îsâ-yı Murtâz, Îsâ-yı Buhârî)

Kimi Rumelili kıyafetine bürünmüş, kimi Hint taciri kılığında, tanın-
mamaya özen gösteren 20 mürit İstanbul’un çarşısında, sokağında dağınık 
dolaşmakta, namaz vakitlerinde bir araya gelmektedir. Şeyhleri Ayasofya 
Camii’nde inzivaya çekilen ve tanınmamak için Rumeli giysileriyle kim-
liğini etraftan sakınan Hâce Îsâ’dır. 1547 tarihinde, müritleriyle geldiği 
İstanbul’da dostu Baba Haydar’la bile görüşmeden Semerkand’a dönecek 
olan aşırı perhizkâr Îsâ, Allah dostlarını köşe bucakta gözleyen Muhyî’nin 
dikkatinden kaçmaz. Hâce Îsâ da, Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın halifesi Hâce 
Kâsım ve Hâce Muhammed’in oğulluğa kabul ettiği Muhyî’ye ısınmakta 
gecikmez:

Ben seni oğulluğa kabul ettim, nitekim beni Hâce Ubeydullâh-ı 
Taşkendî razıyallâhu anhü oğulluğa kabul buyurdu, sen dahi beni babalığa 
kabul eyle. 

Bir süre yanında mülâzemet ettiğini söyleyen Muhyî, Şeyh Îsâ’nın tek-
kelere yaklaşmamak hususundaki titizliğini kaydeder. İstanbul’da ramaza-
nın son on gününü itikafta geçirmek için tenha bir mescit göstermesi-
ni talep ettiği Muhyî, Fatih’te Emîr Buhârî Tekkesi’nin biraz aşağısında, 
mahalle halkından başka kimsenin bilmediği bir mescidi salık verince, 
Îsâ’dan “Tekke ve ribata kurb caiz değildir.” cevabını alır. Hâce Îsâ, Kahire’de 
Ahmed-i Hayâlî’nin tekkeye davetini de aynı gerekçeyle kabul etmeyecek-
tir. Kendisini keşfeden Muhyî’ye gönlü ısınan ve onu oğulluğa kabul eden 
Hâce Îsâ, ona, ismini ve varlığını, niyet ettiği hac yolculuğuna çıkıncaya 
kadar başkalarına duyurmamasını tembihler. 

Muhyî, uzun süre sohbetine devam ettiği şeyhin, içeriğini belirtmediği 
bir ayet ve hadisin sırlarına vâkıf olmak için gösterdiği gayrete rağmen 
netice alamaması üzerine, sabır telkinleriyle beklerken itikafından çıkan 
şeyhini Üsküdar’a götürür. Şeyhin, avucuna sıkıştırdığı paranın bereketiyle 
maddi rahatlık yanında arzuladığı manevi feyizlere kavuştuğunu söyleyen 
müellifimizde ömür boyu derin izler bırakacak hadiselerden biri bu sırada 
cereyan eder. Şeyh Îsâ, mescitte iki rekat namaz kılar ve Muhyî’ye yöne-
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lerek murakabeye dalar. Kendisinden geçen Muhyî, ayıldığında camide 
kimseyi bulamaz. Dışarıda, şeyhin halifelerinden Mollâ Pâyende’ye ağla-
yarak şeyhi soran Muhyî, halifeden onun dervişleriyle gittiğini, kendisinin 
şeyhin emriyle yanında kalacağını, İstanbul’a gelip gittiğini bir yıl boyunca 
kimselere söylememesini tembihlediğini öğrenir. Îsâ, giderken o sırada 19 
yaşında olan Muhyî’ye şerh etmesi için verdiği Aynü’l-Hayât adlı eserini 
de bırakmıştır. Bir yıl sonra Şeyh Îsâ’nın haberini iki Nakşî şeyhi Hakim 
Çelebi ve Abdullatîf Efendi’ye (ö. 1564) duyuracaktır.

Şeyh Îsâ, İstanbul’dan Mısır’a geldiğinde Ahmed-i Hayâlî’nin misafiri 
olur ve ona Muhyî’den ve şerh etmesi için bıraktığı eserinden bahseder. 
Muhyî, yıllar sonra Ahmed-i Hayâlî’nin de isteğiyle bu eserin şerhini ta-
mamlar.

Ahmet Hayali, şeyhin şeriat ilimleri dışında Muhittin Arabî’nin eser-
lerine ve Mesnevî’ye derin vukufiyetini ve babasından sonra ondan daha 
züht ve takva sahibi birini görmediğini ifade ettikten sonra onun bizzat beş 
eserini okuduğunu, Farsça elliyi aşkın eserin müellifi olduğunu Muhyî’ye 
aktarır.

İstanbul’da Kendini Tesettür İçin Dilsizliği Vuran 
Ahrârî Şeyh Ahte

Muhyî henüz 17 yaşındayken 1545’te İstanbul’a yanında iki Hindî 
hizmetkârıyla gelen Şeyh Ahte’yle karşılaşır. Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın hali-
felerinden olan Ahte, Eski İbrahim Paşa Camii’nde itikafa çekilmişken 
Muhyî’nin dikkatini çekti. Tanınmamak için kendisini dilsizliğe vuran 
şeyhin davranışları için Muhyî, “mecnûn-vâr bir aceb pîr idi” der. Ahte, 
hizmetine bir süre devam eden ve kendisine güven telkin eden Muhyî’ye 
ısınır, muhtemelen dünya kelâmından kaçınmak, dilini masivanın kirin-
den arı tutmak için benimsediği dilsizlikten, genç Muhyî’de gördüğü sa-
mimiyet ve kendisine gösterdiği riayet ile vazgeçer ve konuşmaya başlar. 
Muhyî, yıllar sonra Ahte’yi anlatırken üzerinde bıraktığı derin tesirden söz 
edecektir:

“İki Hintli hizmetkârı vardı. Onlara yiyeceklerini verir, kendisi de gayet 
az zeytin, bal ve üzüm suyu yer idi. Bir gün tazarru edip kaldığım haneye 
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davet ettim, ‘Kitâbetim ücretinden bir pilav ve bir kalye pişirip birlikte yiyelim’ 
dedim. Kabul buyurdu, ‘yalnız olmak şartı ile’ dedi. Gayet yaşlı olduğun-
dan hizmetkârlarına dayanarak geldi. Yemekten bir kaşık aldı, elini çekti. 
Üç gün boyunca yemek yemedi. Ne yerden harç ettiğini hizmetkârları dahi 
bilmezler idi. Ne zaman Hâce Ubeydullâh-ı Taşkendî hazretlerini zikretseler 
ağlarlardı ve bizi de müteessir eder, cümlemizi ağlatırdı. Bir kere buyurdular 
ki ‘Hâce Ubeydullâh, ölüm vakti ashabı toplayıp vasiyet eyledi ve ‘Hak ta-
ala sizinledir. Gayret edin ki siz dahi Hak ile olasınız, hiç değilse Hak ehlinin 
hizmetinde olasınız’ dedi. Akşam namazını ima yoluyla kıldı. Kendisine çok 
yakındım, sürekli Allâh Allâh der idi. Mübarek ağzından bir nur çıkardı, 
alnında o nur parlardı. Vefat ettiğinde perşembe günü ikindi vakti, Rebi-
ülevvel ayının başı, 895 yılıydı. Rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.’ 
Şeyh Ahte bunu ağlayarak beyan etti, ağzından bir nur çıktı; gözümden, 
ağzımdan ve kulağımdan, belki cümle azamdan bu nur kalbime doğdu ki 
otuz beş yıldır o tecelli ziyadelenmektedir. Ne vakit kendilerini ansam veya 
teveccühle onları yanımda hazır eylesem, o hâlet ziyadesiyle zuhur eder.”

Mısır’da Ahrârîlik: Mollâ Câmî’nin Yeğeni 
Mevlânâ Muhammed Emîn

Muhyî, Mollâ Câmî’nin (ö. 1492) kız kardeşinin oğlu Muhammed 
Emîn < X < Ahmed < Muhammed ile 1560 tarihinde Kâhire’de bir ara-
ya geldi. Daha erken bir dönemde Mısır’a geldiği, Hâdim Alî Paşa7 
(ö. 1560) üzerinde tesir meydana getirdiği anlaşılan Emîn’in, Muhyî’nin 
1566-1574 tarihleri arasında tamamladığı Bâleybelenle ilgilendiği göz 
önünde bulundurulursa8, Kâhire’de mühim bir Nakşî muhiti meydana ge-
tirecek kadar uzun zaman kaldığı anlaşılır. Nitekim Muhyî, 1564-65 tari-
hinde Abdulvehhâb-ı Şa’râvî ve Hatîb-i Şirbînî’nin bulunduğu bir mecliste 
Muhammed Emîn’i de zikreder. O, 1565-66 tarihinde de Kâhire’dedir. 

7 Hâdim Ali Paşa , 7.5.1559-25.8.1560 arası Mısır beylerbeyi olmuş, bu görev-
deyken vefat etmiştir. Mısır’da Karafe denilen mahalle gömülmüştür.

8 Muhyî, Asl al-Makâsıd ve Fasl al-Marâsıd, Bibliotheque Nationale de France, 
Persan 188, vr. 100b-101a, 225a, 231a.
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Muhammed Emîn’le ilgili  bir veri de, Muhyî’nin onun ve Şeyhülislâm 
Tablâvî’nin üstadının Kâhire’de Bistâmiyye Zaviyesi şeyhi Mevlânâ Ali 
Mantıkî olduğunu söylemesidir. (Bkz. Reşehât, 164b.) 

Muhyî, Gülşenî şeyhi Ahmed-i Hayâlî ile yakın ilişki içinde bulunan 
Emîn’in menakıbını Reşehât Tercümesi’nin sonunda ayrı bir bahiste tafsila-
tıyla aktaracağını kaydeder, ancak söz konusu eserin son bölümünde ko-
pan varaklar yüzünden bu ayrıntıyı tespit edemiyoruz.9 

Bu zattan bahseden bir diğer kişi Şerh-i Dîvân-ı Hâfız sahibi Sûdî’dir 
(ö. 1598?). Şerhi için başvurduğu şahıs kadrosu içinde yer alan Muham-
med Emîn’le Şam’da görüştüğünü kaydeder.10

Halifesi Kahire Gülşenî Asitanesi’nde Medfûn Ahrârî Şeyh 
Abdullâh-ı A’mâ-yı Semerkandî

1563-64 yılında hacca giderken Kahire’de bir süre kaldı. Bu sırada 102 
yaşında olduğuna göre 1564-65 tarihinde Semerkand’da doğmuş olmalı. 
Muhyî, onun ilerlemiş yaşına rağmen, gençler gibi ayakta namaz kıldı-
ğını, ihtiyaçlarını gidermek hususunda kimseden yardım almadığını ak-
tarır. Ahmed-i Hayâlî’nin müsaadesiyle üç ay Şeyh Abdullâh-ı A’mâ-yı 
Semerkandî’nin hizmetinde bulunan Muhyî, şeyhle Mısır’a gelişlerinde 
kendilerini kaldıkları yerde henüz ziyaret etmeden, Mısır defterdarı olan 
ağabeyi Mehmed Bey’in davetinde karşılaşır. Aralarında mühim şeyhlerin 
olduğu bu mecliste olanları şöyle anlatır:

Menzillerinde müşerref olmamanın hicabından kendimi takdim ede-
medim ama içimden lütuflarından kendileri bu hicap örtüsünü kaldırsalar, 
ben bundan âcizim diye geçirdim. O mecliste Şeyh Abdulvehhâb-ı Şa’râvî, 
Hatîb-i Şirbînî, Şeyh Muhammed-i Bekrî ve Muhammed Emîn-i Buhârî 
hazır bulunuyordu. Muhammed Emîn, Abdullâh-ı A’mâ-yı Semerkandî ile 
musafahalaşan herkesin isimlerini ve hususiyetlerini söylüyordu. Bunların 
ve ağabeyim musafahası bittiği hâlde, hâlâ bekler vaziyetteydiler. Kimse 

9 Muhyî’nin Mısır Milli Kütüphanesi’nde Mecâmi-i Türkî no. 23’te yer alan mec-
muada Muhammed Emîn için yazdığı çok sayıda şiir yer alır: 454b, 455a, 455b, 
456a, 456b, 457b.

10 Sûdî, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, İskenderiye-Bulak, 1250, s. 190.
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gelmeyince, “Kucâst birâder-i sâhib-i hâne ki ferzend-i mâst?”, yani “Hane 
sahibinin kardeşi nerededir ki o bizim oğlumuzdur” dediler. Bana ağlamak 
vaki oldu, ayaklarına düştüm. Başımı kaldırdı, bulunanların hepsine dua 
etti. Meşayıh ve fasih kimseler çoktu, ama tatlı dille öyle nadirattan sözler 
söylediler ki Şeyh Bekrî lâl oldu, Abdulvehhâb-ı Şa’râvî bana baktı, hayretle 
başını salladı...

Bir gün efendimiz Şeyh Ahmed-i Gülşenî, Şeyh Abdullah’ı bahçeleri-
ne davet etti. Davet etmeye ben gittim. Sınırsız lütuflar etti, ileride mey-
dana gelecek olan hâllerimi keşfetti. Bahçede, efendimin yanında bana 
“ferzend-i mâ” (oğlumuz) diye hitap edince efendimden çekindim. O an 
kalbimden geçene muttali oldu, Ahmed-i Hayâlî’ye “Gerçi ferzend-i mâst, 
ammâ bende-i şumâst!” (Bizim oğlumuz, ama sizin de kulunuz) dedi. Ke-
yiflenen şeyhim, Şeyh Abdullah’a cevaben “bende-i bende-i şumâst” (kulu-
nuzun kulu) dedi.

Muhyî, Ahmed-i Hayâlî’nin müsaadesiyle üç ay Şeyh Abdullâh-ı 
A’mâ-yı Semerkandî’nin hizmetinde bulunur. Muhyî, son olarak şeyhin 
Mekke’den Hind’e, oradan da Maveraünnehir’e gittiğini kaydeder. Şeyhin 
müritlerinden Pîr Baba Hasan, Kabe’den Kâhire’ye gelerek Muhyî’nin ya-
nında iki yıl kalır. Mollâ Câmî ile dostluğu olan Baba Hasan, öldüğünde 
90 yaşlarındaydı. Cenaze namazını Ahmed-i Hayâlî’nin kıldırdığı bu şeyh, 
Gülşenîhâne’de Mollâ Za’fî’nin fıskiyesine defnedildi.

Küçük Ayasofya’da Hâfız Muhammed-i Semerkandî 

Ubeydullâh Ahrâr’ın (ö.1490) vefatından sonra Timurlular hanedanın-
da meydana gelen siyasî mücadele, Ahrâr’ın iki oğlu arasında da gerginliğe 
yol açtı. Sultân Ali Mirzâ’ya yardım eden Ahrâr’ın büyük oğlu Muhammed 
Abdullâh Hâcekâ ile Ali Mirzâ’nın muhalifi Baysungur’un evine sığınma-
sına izin veren Ahrâr’ın küçük oğlu Muhammed Yahyâ’nın bozulan ilişki-
leri bir daha düzelmedi. Baysungur’un 1499’da öldürülmesiyle Semerkand 
tahtına çıkan Sultân Ali Mirzâ’ya destek veren Muhammed Yahyâ, Özbek 
Şeybanî Hân’ın Semerkand’a girerek Sultân Ali Mirzâ’yı öldürtmesinden 
sonra, şehrin güvensiz ortamından kurtulmak için, Şeybanî Hân’ın izniy-
le, ailesiyle Horasan’a doğru hareket etti, ancak yolda iki oğluyla birlikte 
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öldürüldü. Ahrâr’ın postnişin olarak işaret ettiği Muhammed Yahya’nın bu 
erken ve travmatik ölümü, Nakşî zümrede büyük bir yeis meydana getirdi. 
Muhyî, bu katliamda Muhammed Yahyâ’nın yanında yer alan iki halifesiy-
le, bu vakadan yarım asır sonra, İstanbul’da ilişki kurdu. Kaynaklarda ken-
dilerinden bahsedilmeyen bu iki halife, Hâfız Muhammed-i Semerkandî 
ve Muhammed-i Lâciverdşûy’dur. 

Ubeydullâh-ı Ahrâr’la başlayan mistik eğitimi, Ahrâr’ın vefatından son-
ra oğlu Muhammed Yahya tarafından tamamlanan Hâfız Muhammed, öl-
dürülüşüne değin yanından ayrılmadığı ve büyük bir sevgiyle bağlandığı 
şeyhinin feci akıbetinin üzüntüsünü, üzerinden yarım asır geçtiği hâlde si-
lemez. Muhyî, garip bir tesadüfle yaşı seksene yaklaşan Hâfız Muhammed-i 
Semerkandî’ye ilk ziyaretini 15 Muharrem 953’te (17 Mart 1546) İstanbul 
Küçük Ayasofya’da gerçekleştirir. Bu tarih, Muhammed Yahya’nın ölüm 
yıldönümüdür. Muhyî, acılı şeyhle ilk karşılaşmasını Reşehât’ta anlatır:

“Yanlarına vardığımda karalar bürünmüş, ağlıyorlardı. Bir süre mura-
kabeye daldılar. Ben de müteveccih oldum. Üstüme bir tuhaf gam hâli çöktü, 
ölüyorum sandım. Ardından bugüne kadar duymadığım bir ferahlık hissettim. 
Mübarek başlarını kaldırıp: ‘Gam ve mutluluk ikizdir, nitekim şehit olana bu 
duygu erişmiştir; ölümle ebedî dirilik elde edilir.’ dedi. ‘Bu gün Muharremin 
on beşidür, merhum şehit Hâce Muhammed Yahyâ bin Hâce Ubeydullâh-ı 
Taşkendî kuddise sırruhumâ hazretlerinin kırk yedi yıldır her defasında bu 
ayda bu vakit geldiğinde gayriihtiyarî şehadetini duyar, sanki o bugün şehit 
olmuş gibi olurum’ diyerek ağladı, bizi de ağlattı.”

Hafız Muhammed, kendisine halisane yaklaşan genç Muhyî’yi hemen 
benimser, ona oğul sevgisini gösterir. Muhyî ilk dönem Nakşîleri hakkında 
bir yığın detaylı bilgi temin ettiği Hafız Muhammed’in tavsiye ve telkin-
leriyle zengin bir telif ve tercüme faaliyetinin içine girdi. Özellikle Reşehât 
tercümesi tanıştığı Nakşî şeyhlerine ödediği bir vefa borcudur. O sırada 77 
yaşında olan Hafız Muhammed, Muhyî’ye kendi yaşından bahisle, “Sana 
dahı yetmiş yedide çok hakikatler nasip olacak.” keşfinde bulunur. Yıllar 
sonra, 1569 tarihinde Hafız Muhammed’le görüşmesini naklederken bu 
sözleri hatırlayan Muhyî, birçok risale ve kitabını bu tarihte telif ettiğini, 
şeyhi Ahmed-i Hayâlî’nin bu yıl vefat ettiğini, bu satırları yeniden kaleme 
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alırken kendi yaşının da yetmiş yedi olduğunu hayretler içinde kaydeder. 
Bilhassa Hafız Muhammed’in kendisi için söylediği “Makam-ı izze vâsıl 
olursun” cümlesindeki “iz” kelimesinin sayısal değerinin yetmiş yediyi kar-
şılaması ve “izzet”in Mısır azizlerine mahsus olmasını kendi geleceğine dair 
şeyhin bir keşif ve kerameti olduğu düşüncesini destekler bir veri olarak 
değerlendirir.

Hafız Muhammed, İstanbul’a geldiğinde beraberinde üç yaşlı dostu da 
bulunuyordu. Muhyî, bunlardan sadece Abdullâh-ı Hazârî’nin adını kay-
dediyor. Mantık ve kelam ilminde tartışmacı kişiliklerine dikkat çekilen 
bu kişilerin, Hafız Muhammed’in ilmî kudreti karşısında duramadıkları 
da Muhyî’nin kayıtlarında yerini alır. 

İstanbul’daki diğer Nakşî şeyhleriyle ilişki kurmaktan kaçınan Hafız’ın, 
bilhassa Baba Haydar’la ilişkiye geçmemesi onun melâmî cephesinden 
kaynaklanır. Muhyî, merak ettiği bu tuhaf durumun nedenini bir süre 
sonra öğrenecektir. Uzun yıllardır hizmetinde bulunan Saadet isimli mü-
ridi, Hâfız’ın geçimini nasıl sürdürdüğünü soran Muhyî’ye, “On iki yıldır 
hizmetindeyim, kimseden bir habbe kabul etmedi ve herkesin ihtiyacını görür. 
Şimdi beş yüz filori ve bazı hediyeler göndermiştir benimle. Bir sahtiyan kesesi 
var ondan çıkarır. Biz elimize alsak, içinde nesne bulamayız” cevabını verir.

Muhyî’yi bir oğul gibi seven Şeyh Hafız Muhammed, İstanbul’dan 
gemi yoluyla önce Mısır’a, oradan Kabe’ye gider. Yıllar sonra, Saâdet isim-
li azat ettiği bir müridiyle Muhyî’ye mektup gönderir. Muhyî, kendisine 
Nakşibendîlik doktrini etrafında nasihatlarda bulunan bu mektuptan son-
ra Hafız Muhammed’den artık haber alamaz.

Şehit Ahrârî Sultân Muhammed-i Lâciverd-şûy

Muhyî’nin “Bir cezbedar pir idi ki mübarek gözlerine bakan meczup 
olurdu” dediği Lâciverdşûy’u da Muhammed Yahyâ’nın hatıralarıyla şeha-
deti bekler bir vaziyette Hakîm Çelebi’nin tekkesinde bulur. Hafız Mu-
hammed Yahyâ’nın İstanbul’a gelen ikinci halifesi Sultan Muhammed-i 
Lâciverdşûy hakkında Muhyî dışında hiçbir kaynak bilgi vermez. Muham-
med Yahyâ’nın öldürülmesi sırasında yanında bulunan bu halife, Muhyî’ye, 
şeyhinden kendisinin de şehit olarak öleceği müjdesini dinlediğini söyler.



GİRİŞ26

Muhyî, onun Kâbe’ye doğru yola çıktıktan bir süre sonra, Konya 
güzergâhında bütün müritleriyle şehit olduğunu aktarır.

Baba Haydar

Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın İstanbul’da sürekli kalan iki halifesinden biri 
Baba Haydar’dı (ö. 1550). Eyüp’te kendi adına tahsis edilen camide riya-
zet ve ibadet ile vaktini geçiren Baba Haydar, kendisine inabet etmek için 
Muhyî’nin yaptığı müracaatı, annesiyle ilgilenmesi tavsiyesiyle geri çevirir. 
Ubeydullâh-ı Ahrâr’dan sonra Muhammed Yahyâ’nın da halifeliğini sür-
düren Baba Haydar, Mekke’de bir süre kaldıktan sonra İstanbul’a gelerek 
ömrünün sonuna kadar burada kaldı. 

Şeyh Hafız Muhammed’in mektubuyla Muhyî’ye gelen Saâdet, yanın-
da Baba Haydar’a verilmek üzere bir deste hataî kâğıt ve mektup da bulu-
nan armağanlar getirir. Müritlik başvurusu daha önce reddedilen Muhyî, 
bu sefer Saâdet’le Eyüb’e gelir. Görüşmeyi Muhyî şöyle aktarır:

“Saâdet’le Baba Haydar’a vardık. Onu Eyüp Camii’nin bir köşesinde mu-
rakıp bulduk. Öğle namazından sonra elini öptük. “Sizden dost kokusu gelir” 
dediler. Saâdet de elini öpünce, “Mekke’den gelir” dedim. Biz başka söz söy-
lemeden “Biraderimiz Hâfız Muhammed-i Semerkandî Kabe’de imiş. Acaba 
hiç bilir mi ola ki şimdi onunlaydım” buyurdular. Saâdet, tekrar elini öpüp 
Hâfız Muhammed’in selâmını söyleyip mektubunu ve hediyelerini verdi. Baba 
hazretleri, onu yüzüne, gözüne sürüp Hâfız’ın tazimle olağanüstü menkıbe-
lerini nakletti ve “Eğer Allah’ın iradesinde benim âmâ kalmam olmasaydı, 
gönderdiğini gözüme sürmekle gözümün açılması muhakkaktı” dedi. 

Muhyî, Baba Haydar’ın da menakıbını eserin sonunda teferruatıyla an-
latacağını söylemesine karşın, ilgili bölümler metinde yer almaz.

Kahire’de Ahmed-i Yesevî Tarikatı Şeyhlerinden 
Emîr Nûr Muhammed

Reşehât Tercümesi’nin girişinde yer alan risalede Ahrârî olmadığı için 
bahsedilmeyen Emîr Nûr Muhammed, Ahmed-i Yesevî’nin biyografisinin 
bulunduğu bölüme ilâve edilir:
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Malûm ola ki 1598-99 tarihinde Hâce Ahmed-i Yesevî tarîkında Mısır’a 
Emîr Nûr Muhammed adlı bir aziz geldi: Cezbe, evrad ve zikir, muraka-
be ve keramet sahibi bir pir idi. Kalede Sâriye Camii’nde halkı irşat etti, 
kendisinden birçok tasarrufat zuhur etti. Geldiği günden itibaren bu fakir 
ile görüştü, zaman zaman da gelerek beni şereflendirdi. Bir gün bir acep 
cezbe ile yanında yalın ayak, boğazına zincir bir müridiyle yalnız geldi, “Bu 
mübtedi ve ilâhî sırların ifşacısı mağruru, bir güzel dayakla tedip et; korkarım 
rübubiyet sırrını keşfettiği için başına şer ve ceza gelecek, zahirine tesir ettiği 
gibi batınına da tesir edecek.” dedi. Ben de rica ettim, alakadar oldum, Der-
viş de bundan sonra bir daha ehil olmayana vahdete müteallik sözlerden 
bir şey söylemeyeceğim diye istiğfar etti; şeyh de onu affetti. Şeyhe müridin 
ne dediğini sordum. Şeyhte bir acep kırmızılık meydana geldi, beni de bir 
hâl bürüdü ki zorla kendime geldim.Şeyh “Yâ Ata Yesevî!” diye haykırdı. O 
an zemin zelzeleye geldi, tüm hazır bulunanlara korku verdi. Doğrusu o 
silsilede ehl-i hâl çoktur ve tasarruflarına nihayet yoktur. 

Muhyî-i Gülşenî’nin Reşehât Tercümesi’nde Bazı İsim 
ve Kavramlar 

Çivizâde, Mevâlî Cinsinden Sûfiyye Meşrepliler

Şeriatın vahdet-i vücûdu kucaklamayan yorumu, iktidar ve dinî po-
zisyonları bu dikkate şer’ilik kazandıran ulemanın fetvası birleştiğinde za-
man zaman oldukça tehlikeli sonuçlar doğurdu. Ancak şer’îlik konusunda 
cemiyette bir ortak anlayışın teşekkül etmediği, medresenin, mistik bilgi 
tanımında tam bir uzlaşmaya varmadığı 16. yüzyıl Osmanlı’sında cemiyet 
hayatına yön veren iki esas güçten biri, sayıları gittikçe artan ve kendi-
lerine devlet içinde hâmî bulmakta güçlük çekmeyen tekkelerdi. Ordu, 
yönetim erki, halk ve bazı ilmiye mensupları arasında her köşe başında 
teşkilatlanan tekkelerin tesiri karşısında ilmiye de medrese ve kadılık mü-
esseseleri ile resmî anlayışı temsil ediyor ve şüphesiz devlet aygıtı içinde 
belirleyici rol üstleniyordu. Basit düzeyde, mahalleyi sevk ve idare eden 
tekke şeyhi ve mahalle imamı, kademe kademe bağlı bulundukları hiye-
rarşi ile imparatorluğun her cepheden maddî ve manevî hayatını tanzim 
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eden iki ayrı mekanizmaydı. Klâsik kelâm disiplinine sıkı sıkıya bağlı, bu 
ölçünün tartışmaya açılmasına tahammülsüz bazı medrese mensupları, 
vahdet-i vücûdçuları tenkit etmekle kalmıyor, din dışı ilân ettikleri bu 
düşünce sahiplerinin hayatlarına, mülhid ve zındık oldukları için şeriatın 
kılıcının uzanması gerekliğine inanıyorlardı. Bu iki mekanizma arasındaki 
sessiz anlaşma, Muhyî döneminde hususî vakalarda bozuldu.

Ancak bu yüzyılda çatışma kavramı yüklenerek karşı karşıya getirilen 
medrese-tekke ilişkileri gerçeği bütünüyle kucaklamayan, kolaycı genel-
lendirmelerden birisidir. Sufîlerin kabul ettiği başka bir kelâm metni ya da 
sistemden bahsetmek de mümkün değildir. Bu yüzyılda sert tabiatlı ilmiye 
mensupları ve dilini zabtedemeyen sufîler arasında cereyan eden çekişme, 
fevkalade geniş mikyasta neticeler doğurmadan geçici sarsıntılarla yeniden 
cemiyet hayatı sessiz anlaşmanın sulhüne avdet etti. Herhalde delişmen ta-
biatlı ve kendisini şeriatın zahir kıstasından az-çok azâde gören sufîlere kar-
şı Ortodoks İslam’ın reaksiyonu, daha önceki Hurûfîlik ve Bedreddîncilik 
tecrübeleriyle nisbeten hassaslaşmış bir hâlde ortaya çıkıyordu.

Muhyî ancak her iki mekanizma birlikte çalıştığında ahengini bulan 
insanlardı. Onun irfansız bir şeriat tasavvur edenlere karşı tavrı nettir:

 “Bu hakir zamanında cüzî ilimleri bilen fazıllardan biri, tasarruf ehlin-
den bir dostumuza karşı tavır alıp onu kötülemekle meşgul olur oldu. Dos-
tumuz her defasında bunları müsamahayla karşılar, duymazlıktan gelirdi. 
Buna rağmen o kişi, aklî ve naklî delillerle tenkit etmekten geri durmazdı. 
Bir gün dostumuzun celâlli olduğu bir sırada kendisine “O şahıs, akıl ve na-
kille sizi tekfir eder” dediler. O da “Biz onun aklını ve naklini aldık!” dedi. 
Dostumuza münkir olan âlim, o gün bir hastalığa müptelâ oldu, aklı perişan 
olup bir söz nakletmeye kudret getiremez oldu. Bir süre sonra da helâk oldu.” 
(Muhyî, Ahlâk-ı Kirâm (Mecmua), 89b.)

Reşehât’ta İbn Arabî, Mevlânâ, musiki, sema vesair unsurlar hususun-
da sert tavır sergileyen ulema yanında kaynakların temas etmediği ve aksi 
istikamette tavır sergileyen ilmiyeden hususî bir zümrenin varlığına işaret 
eder. İlmiye sınıfının tepesinde Muhyî’nin “mevâlî cinsinden sûfiyye meş-
rebinde” dediği ve temas kurduğu kişiler arasında Kazasker Abdurrahman 
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Efendi (ö. 1575), Kazasker Pervîz Efendi (1579), Kazasker Malûlzâde 
Nakîb Efendi (ö. 1584), Kazasker Ahmed-i Ensârî (ö. 1600), Kazasker 
Yahyâ Efendi ve birçok kadılar, sufî meşrepli âlimler zahir ilmi perdesin-
de batınları mamur zevat arasında zikredilir, Muhyî bunların velayetlerine 
dair satır aralarında imalarda bulunur, Reşehât tercümesinde yeri geldikçe 
bizzat müşahede ettiği bu hâllerini anlatır. Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî’de 
bu yekûn daha kabarıktır. Bu simalardan birisi Kazasker Abdurrahman 
Efendi’dir:

Fakirin temas ettiği ulemâdan Kazasker Abdurrahmân Efendi ve Kazasker 
Pervîz Efendi ve Kazasker Ma‘lûl-zâde Nakîb Efendi ve Kazasker Mevlânâ 
Ahmed-i Ensârî ve Kâzî Muhammed Beg-zâde ve Kazasker sâhib-i himmet 
Yahyâ Efendi ve Beşiktaşlı Yahyâ Efendi ve nice bunun gibiler bu meşrebden 
içmişlerdi. Ammâ bunlardan bazı umûr zuhur ettiği için bazısı ifade edildi: 

Cümleden Abdurrahmân Efendi ki Şeyh Buhârî’nin damadı Şeyh Mahmûd 
Efendi’nin kızını almıştı, Şeyh Abdullatîf ile bacanaktı. İlk kez kazaskerken 
Edirne’de 1563’te kara kış oldu. Buz ve kardan un arabaları gelememiş, aç-
lıktan çok adam helâk olmuştu. O sırada Kara Çelebi, Edirne kadısı idi. Bazı 
şairler hakkında birçok şiir söylediler: “Kara kâzî kâra nâyib kara ekmek kara 
mûm”

Bu fakir otuz kadar dervişle bir zaviyede münzevi idim, bir taze dânişmend 
gelip derviş oldu. Meğer muhiblerinden bazı mevâlî ve dânişmendân bir iki 
garip şey bu fakirin hakkında yazıp Sultan Süleyman merhum cumaya çık-
tığında mücevvezelerini giyip yolda dururlar ve dahi nice sözler söyleyip o 
yazdıklarını verirler. Ol günden evvel perşembe günü Abdurrahmân Efendi’ye 
vardım ki hukukumuz birçok defa anlatıldı. Sohbet sırasında dervişlerin ka-
naatte olan huzurlarını ve dünyadan el etek çekmekten ileri gelen zuhurlarını 
izhâr edince Abdurrahmân Efendi “Dua edin ki biz de bu dünya hâlinden 
kurtulalım” diyerek ağladı. Fakir: “Halkın tanına ve elemine tahammül ede-
mezsiniz” dedim. Buyurdular ki “Şimdiki hâlden daha mı çok tana uğrarız?” 
Fakîr: Şimdi belki bir sizi sevene tan itseler onun için dahi elem çekersiniz” 
dedim. Didiler ki “Hayır!’” 
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Ertesi cuma günü oldu, Sultan Süleyman’a o şikâyet vaki olunca, padişah 
yazdıklarını okur, taaaccüp eder, “Böyle muhalif kimse olur mu imiş?” diye 
kâğıdı Abdurrahmân Efendi’ye verir. Kâğıdı benim için verdiklerini bilir, ev-
velki gün geçen macerayı padişaha beyan eder. Mısırlı olduğumuz malumu 
olunca tekrar Ali Paşa’ya sorar. O da hayli güzel şeyler söyler. Bunun üzerine 
Sultan Süleyman dervişler için on bin akçe gönderdi. 

Abdurrahmân Efendi padişahın bu lütfu olacağının önceki gecesi bu fa-
kire merhamet ve himayet için yüz otuz nefeste yüz otuz kerre “Yâ Allâh!” 
çekdim diye naibleri Abdulfettâh Efendi’yi sabah fakire göndermişlerdi. Fakir 
yüz otuz kerre “Yâ Allâh!” ne kadar olur diyü hesapta iken bir kapıcı Sultan 
Süleyman’dan gelüp “On bin akçe ihsan ettiler” diye önümde bir kese koydu. 

Fakir duadan sonra tekrar ism-i “Yâ Allâh”’ı hesap ettim, on bin on geldi, 
“Keseyi sayın” dedim. O gelen meşhur divane kapıcı idi ki herkesin emin ka-
bul etiği kimseydi, fakiri mala düşkün sanıp kahkaha ile güldü. Fettâh Çelebi 
taaccüple baktı. Bildüm ki benim mala haris olduğumu ve deli kapıcıya güven 
duymadığımı düşündüler. Dedim ki “◊ikmeti vardır.” Saydılar, on bin on 
geldi. Kapıcı: “Elhamdulillâh ziyade geldi” dedi. Fakîr: “Hayır tamamdur, 
zira bir dostumuz bizim için yüz otuz kerre “Yâ Allâh” dimiş. Ebced hesa-
bında on bin ondur” dedim. Vakıa hesap etdiler, beraber geldi. Abdulfettâh 
Efendi bî-ihtiyar ağladı. Fakir: “Var şimdi Abdurrahmân Efendi’ye bugün-
den sonra tam bir itikatla hizmet et” dedim. Fakir, Abdurrahmân Efendi’nin 
çok tasarrufunu müşâhede etmişimdir ... (Diğer isimler için bkz. Reşehât, 
241a-249a.) 

Bir diğer “mevâlî cinsinden sûfiyye meşrebinde” zikrettiği kişi Nakib 
Efendi’dir:11

“Nakîb Efendi Mısır kadısı iken merhum Şeyh Efendi (Ahmed-i Hayâlî), 
kendi vefatlarına delâlet iden rüyayı bu fakire takrir ettiler. Fakir hayli peri-

11 Nakib Malûlzâde Mehmed Efendi (1533-1585): Şeyhülislâm Ebussuud’a 
mülâzım, daha sonra da damat olan Mehmed Efendi, Anadolu ve Rumeli ka-
zaskerliği ve şeyhülislâmlık vazifelerinde bulundu. 1569’da başlayan Mısır ka-
dılığında Muhyî’nin çalışmasıyla ilgilendi. 1576’dan ölünceye kadar Nakibüleş-
raflık görevinde bulunduğu için “Nakib Efendi” adıyla şöhret buldu. Muhyî, 
Bâleybelenin yapı bilgisini onun ricası üzerine kaleme aldı:
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şan oldum. Kadıya vardım. Henüz demeden buyurdular ki “Şeyh Efendi’nin 
yakında vefat etmesi ihtimali vardır. Vakti ganimet bilmek gerek. Bize bu 
mana malûm olmuştur, şüpheye düşmeyin” dedi. O mecliste Şeyh-i Ekber’in 
Fusûs’unu getirdi, Fass-ı İbrâhîm’de geçen “Fe-amme mâ zumme ve humide 
ve mâ semme illâ mahmûdun ve mezmûmun”12 meselesinde hayli söz geçti. 
Söz sırasında: “Acaba Şeyh-i Ekber’in evlâdından kimse var mı ola?” dediler. 
Henüz kelâmları bitmemişti ki bir pîr içeri girdi. Mülâkattan sonra kim oldu-
ğunu sordular. “Şeyh-i Ekber evlâdındanım” diye cevap verdi” (Bkz. Reşehât, 
242b.) 

Kemalpaşazâde’nin mülâzımlarından, II. Selim ve III. Murad döne-
minin birçok alanda eser veren müderris ve kadılarından biri olan Per-
viz Abdullah Efendi (ö. 987/1579), Anadolu Kazaskeri olmadan önceki 
son görevi İstanbul kadılığı sırasında Muhyî’yi davet eder. Aralarında 
Nureddînzâde’nin de bulunduğu bu davette Perviz Efendi, Gülşenîlerle 
birlikte semaa kalkar:

“Pervîz Efendi, İstanbul kadısı iken beni müritlerle davet etti. Akşam na-
mazından sonra zikir ederken fukara şevke gelip aşkla semaa kalktılar; bir 
hayli sema oldu. Aralarında bir yaşlı kimsenin sema ettiğini gördüm. Buhârî 
Muhâmmed-i Emînî zannettim. Dikkatle baktım, meğer Pervîz Efendi imiş. 
Hemen devri menedip fakirleri Arap zikrine meşgul ettim. Perviz Efendi so-
nuna kadar fukaraya muvafakat etti. Sonra sohbette buyurdular ki “Bizim 
başımızın fukaranın naleyni altında olması saadettir...” (Bkz. Reşehât, 242a.)

12 Ahmed Avni Konuk, s. 81 (orijinal metin); “Kötülenen ve övüleni içine aldı. 
Halbuki vücutta kötülenen ve övülenden başka bir şey yoktur.” s. 50. Burada 
İbn Arabî, Tanrı’nın hem övülen hem de kötülenen sıfatlarla zuhur ettiğini, 
ayetlerde istihza, mekr gibi sıfatlarla kendisini nitelemesinin bunun kanıtı ol-
duğunu söyledikten sonra, yaratılanların da Tanrı’ya mazhar olmaları itibarıyla 
övülen ve yerilen sıfatlar bulunduğunu işaret eder. Tanrı’nın Fatiha suresinde 
“hamd Allah’adır” umumî sözüyle ister kendisinden ister mahluktan sudur etsin 
her türlü senanın sahibi ve mercii olduğu, bütün övgüye değer sıfatların Tanrı’ya 
rücu etmekle beraber varlıktan övgü dışında meydana gelen işlerin de ona dön-
düğünü kaydeder.
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Muhyî dönemi anlatan metinlerde münhasıran zahirî hâllerine işa-
ret edilen ilmiyeden bilhassa iki önemli simayı, Şeyhülislâm Çivizâde ve 
Ebussuud’u bize diğer cepheleriyle gösterir. Muhyî’nin üzerinde her iki 
şahsiyetin bıraktığı tesirleri tespit edebildiğimiz nakilleri devri yeniden ele 
almamızı iktiza ettirecek kadar mühimdir. İlk vaka Çivizâde’ye dairdir:

Çivizâde’nin Rumeli Kazaskerliği makamının bulunduğu Edirne’ye 
geldiği sırada (1545) henüz 16 yaşında medrese öğrencisi olan Muhyî, he-
yecanla Muhyiddîn-i Arabî’nin hemen tüm eserlerini incelemekte, onun 
doktrinine duyduğu kesin inançla başta Fusûs olmak üzere İbnü’l-Arabî’nin 
bütün eserlerinde karşılaştığı sıkıntılı cümleleri ve kapalı ifadeleri telif et-
mek, açmak, anlamak çabası içindedir. İbnü’l-Arabî’nin Davûd-ı Kayserî 
ve İmam Kaşanî şerhleriyle dolaşan Muhyî, cami köşelerinde, tekke çileha-
nelerinde, çarşı pazarda bu metinleri çözecek insan aramaktadır. O sırada 
İbnü’l-Arabî’nin iki yüz eserini elinden geçiren bu genç dimağla sufî karşıt-
lığıyla ünlenmiş Çivizâde’yi karşı karşıya gelir.

Dinin dışa dönük niteliğini, daha açığı peygamberin halkla olan mua-
melesini ifade etmede kullanılan “şer’-i şerif ”, ile dinin içe dönük niteliği 
ve peygamberin Hak’la olan muamelesinin mirasçısı olduğu ileri sürülen 
velilerin vaziyetini gösteren “velâyet” bilgisini bir bütün olarak gören tekke 
çevreleriyle, bu düşünceye kail olmayan kimi medreseliler arasındaki ça-
tışma Çivizâde’nin Muhyiddîn-i Arabî aleyhine verdiği fetvasıyla yeniden 
alevlenmişti. Görüşme bu arka planda gerçekleşir: 

“Büyük Çivizâde Efendi, Ebussuud (Hâce Çelebi) yerine Edirne’ye kazasker 
olmuştu. Fakat henüz kendilerini görmemiştim. On altı yaşındaydım, Fusûs’u 
kavramak yolunda gayet hırslı olduğum için ekseriya yanımda Davûd-ı Kayserî 
ve Kâşânî’yi taşırdım. Bir ikindi namazını Üçşerefeli’de ikinci cemaatın imamı 
yanında kıldım, bu iki şerhi de kürsü üzerine koydum. İmamlık eden, imam 
mücevvezesi ile mahalle imamı görünüşlü bir kişiydi. Duayı bitirdikten sonra 
kalktı, iki kitabı alıp başını sonunu yokladı. Kitaplar, Kıyık tarafındaki İbra-
him Paşa Camii’nde Hayreddîn vakfı idi. 

Sordu ki: Bu kitaplardan daha var mıdır? 
Muhyî: O vakıfta Şeyh-i Ekber’e ait iki yüz miktarı telifat vardır.
Çivizâde Efendi: Yiğit, sen kütübhâneci misin, bu kitaplar sende n’eyler?
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Muhyî: Şeyhe muhabbetimin çokluğundan kütübhânecisinden aldım. Ya-
nımda götürürüm, ola ki bir ehlini bulurum, bana talim eyler.

Çivizâde Efendi: Yiğit, sen tazesin, böyle vartalara düşme ki dalaletten 
kurtulmak güç olur.

Muhyî: Ne zaman İbn Arabî’nin kitaplarını mütalâa etsem huşuum, ta-
zarruum, salahım, savmım ve takarrübümü çoğalır görürüm. Onlarsız oldu-
ğumda aksi zuhur eder.

Çivizâde Efendi: Bu tür şeyler hep nefsi aldatıcıdır. Bunu terk etseydin, 
fıkıh kitaplarıyla meşgul olsaydın senin için daha yararlı, hem dünyana hem 
ahiretine daha faydalı olurdu. Bilmez misin ki Muhyiddîn-i Arabî’nin kitap-
larını büyük ulema tenkit etmişlerdir!

Muhyî: Gerçek buyurursunuz, hatta şimdi kazasker olan Çivizâde Efen-
di, şeyhin ve mutekitlerinin küfrüne fetva vermiş derler. Ama benim itika-
dım odur ki onların kelâm ilmi, hikmet ve tasavvufa gayet vukufları vardır. 
Amaçları, yalnızca ehli olmayandan, dalalete sebep olanlardan onu muhafaza 
etmektir, yoksa ben bu davranışı Hak talibini, zat, esmâ, sıfât ve efâl haki-
katine ermiş âşıkları engellemek olarak düşünmüyorum. Benim de asıl dersim 
Hatib Sinan Çelebi’den Hidâye’dir, deyip çıkarıp eline koydum. Baktı, hac 
bölümünden dersimle ilgili kısımdı. Futûhât-ı Mekkiyye’den de bir cüz vardı, 
o cüzü de alıp nazar etti. Şu kısım geldi ki buyurur: 

“Vaslun fî fazlı vakti‘t-tavâf: Fe-min kâilin bi-icâzeti’t-tavâfi ba’de 
salâti’s-subhi ve’l-asri ve bihi ekûlu ve sebebu zâlike: Ennî ra’eytu Resûlallâhi 
sallallâhu aleyhi ve selleme fi’n-nevmi ve kad istakbele’l-Ka’bete ve huve yekûlu 
‘Yâ mâlikî’ ev kâle ‘Yâ sâkinî’ş-şukk minnî hâze’l-beyte lâ temenne’û ehaden 
tâfe bihi sallâ fî eyyi vaktin şâ’e min leylin ev nehârin. Fe-innallâhe yahluku 
lehu min salâtihi meleken yestagfiru lehu ilâ yevmi’l-kıyâmeti.”13

13 Tavafa cevaz verilen vakit: Bazı görüş sahipleri sabah ve ikindi namazlarının 
ardından tavafın caiz olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda ben, sebebini de söy-
leyerek derim ki: Rüyamda peygamberi gördüm. “Yâ mâlikim!” ve “Ey bende 
sakin olan!” ifadelerinden hangisiyle seslendiğinden şüphe ettiğim bir nida ile 
Kabe’yi selâmlıyor, “Bu bir evdir ki hiçkimse ister gece ister gündüz arzu ettiği 
bir vakitte tavaf etmek ve onda namaz kılmak isteyen kimseye mani olamaz, zira 
Allah o kişi için o namazından bir melek yaratır ve melek kıyamete kadar onun 
bağışlanmasını diler.” diyordu (İbn Arabî, Futûhâtu’l-Mekkiyye, haz. Osman 
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O imam şekilli kimse (Çivizâde): Bak hele Muhyiddîn’in fodulluğuna ki 
‘Ve bihi ekulu’ deyip kendisini müçtehit makamında görür.

Muhyî: Peygamberden işittim dediği için kendisini sohbet ehli bilmişti. 
Çivizâde Efendi: Böyle bir vakıası (rüyası) Fusûs’unun başında da yazılı-

dır.14 
Muhyî: Bir kişi, gördüm ve bana böyle dedi deyince, bizim itimatsızlığı-

mıza sebep nedir?’ 
Çivizâde Efendi: Diğer sözleri, şeriatın hilâfı üzere olduğuna delâlet eder.
Muhyî: Ulemanın çoğunluğu kitaplarını şerh etmiş, kitaplarında da öv-

müşlerdir ve Kemalpaşazâde onun için “mürşid-i kâmil ve müctehid-i fâzıl” 
demiştir.15 Bizim itimadımızın hayra olması evlâ değil midir?

Çivizâde Efendi: Bu itikatla her kişi hidayete ermez.
Muhyî: Bu itikatla mühtedî olunur mu?
Çivizâde Efendi: Çok söyleme, mühtedîyi ko, var Hidâye’ye meşgul ol.
Baktım, onu bir mühdî şeyh olarak gördüm. Musâfaha edip elinden şerh-

leri aldım. 
Gitmek için döndüğümde, ayağa kalkmış hazır bekleyen çok sayıda 

mülâzım ve kadı gördüm. Namaza kalktıklarını düşündüm. O yaşlı imam 
kalkınca, hepsi tazim edip iki saf hâlinde onu selâmladılar. Bildim ki Çivizâde 
Mehmed’dir. Hayli ıstıraba düşüp utandım ve başıma bir sıkıntı gelmesinden 
endişe duydum. Ancak ona karşı kalbimde kaygı hissetmedim, tavırlarında 
Hakk’ın zuhurlarını gördüm ve kalbimden korku gitti. Bir zaman sonra bir 
adamı dönüp geldi: ‘Efendi buyurdu ki yarın sabah namazından sonra gele-
sin!’ 

Yahya, Kahire, 1986, c. 10, s. 331).
14 Muhyiddîn ibnü’l-Arabî, Fusûsu’l-Hikem adlı eserinin girişinde Fusûs için 

“Ben rüyamda Resulullah’ı gördüm. Bana 627 senesi Muharreminin son 
onuncu gününde Şam’da göründü. Elinde bir kitap vardı. Bana ‘Bu Fusûsu’l-
Hikem kitabıdır, bunu al ve insanlara anlat; bundan faydalansınlar’ dedi” der 
(Ahmed Avni Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul, 1999, c. I, 
s. 97).

15 Kemalpaşazâde’nin İbn Arabî hakkında verdiği fetvanın tam metni için bkz. 
Süleymaniye Ktp., Hüseyin Hüsnü, nr. 121, 364a.
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O gece bir rüya gördüm. Meğer Şeyh Muhyiddîn-i Arabî bir bahçede mi-
safirmiş. Kimi insanlar toplanmış, ‘Şeyhin niyeti halkı bahçeye koyup herkesi 
yakmaktır’ derler ve söve söve ondan kaçarlarmış kimi de İbn Arabî’nin bu-
lunduğu bahçeye, etrafındaki avlu duvarını yıkarak girmek isterlermiş. Mer-
hum Çivizâde onları dövüp azarlarmış. Kimi de bahçenin dört kapısı varmış, 
oradan girerlermiş. Çivizâde onlara saygı gösterip bir şey demezmiş; fakat o 
yolsuz gelenlere ‘Kapıdan girin!’ dermiş. 

Uyandım, kalbimi bütünüyle ferahlamış buldum. Sabah namazından 
sonra yanına vardım. Üçşerefeli ile Eski Cami arasında bulunan Balı Bey’in 
evlerinde sofa üstünde oturmuş duruyordu. Çıkmak istedim, yolu zor buldum. 
Çıkmakta hayli eğlendim. Beni görünce, ‘Ve’tû’l-büyûte min ebvâbihâ.16 Geci-
kerek geldinse de yolu ile geldin, lakin yine mühtedîsin.’ dediler, sonra hayli lu-
tuflar ettiler. Arada geçen sohbeti nakil etmek olmaz...” (Reşehât, 244a-248a.)

Çivizâde’nin sahip olduğu görüş kamuoyuna intikal ettiğinde daha 
kaba ve daha umumî renkler kazanırken, meseleye ara renklerden bakan 
ve fetvaya yol açan sebepleri tahlille Çivizâde’nin vaziyetini çok farklı düz-
lemde ele alan Muhyî, onu anlamaya yönelik bir çaba içine girmiş ve fet-
vadan bambaşka bir netice çıkarmıştır. Daha doğru analiz, “medreseliler” 
genellemesinin 16.yy’ı ifade etmekten uzak bir kavram olduğu düşünce-
sinde birleşildiğinde yapılabilir. Muhyî’nin Çivizâde’yi değerlendirirken 
ortaya çıkardığı sonuç, Çivizâde’nin İbn Arabî’nin eserlerinin içeriğine 
yönelik aleyhte bir tavır sahibi olmadığı, ancak usul kaygısı taşıdığıdır. 
Usule dair ihtiyatı, tekkelilerle uzlaşabileceği temel noktadır. Bu temel 
yaklaşım, Muhyî ile Çivizâde arasında uzlaşma köprüsü kurabilirken, bu 
derinlikten meseleyi ele almayan ve küfür silâhını kullanırken hayli hoyrat 
davranan bir kısmın elinde şeriatın aldığı renk, disiplinsiz bir yaklaşımla 
“medreseliler” genellemesini doğurdu. 16.yy’da imparatorluğun başkentin-
de etkin belli başlı tarikat kurumlarının başında olanların hemen tamamı 
(Halvetîliğin tüm kolları, Nakşibendîlik) medrese kökenlidir. Buna karşın 
“medreseliler” terimi kimi modern çalışmalarda tuhaf bir biçimde bu mis-
tik kesimi içermez. Kemalpaşazâde’nin İbn Arabî lehinde verdiği meşhur 

16 “Artık evlere kapılarından girin.” Bakara, 2/189.
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fetva ile soruşturulmak üzere İstanbul’a getirtilen ve İbn Arabî takipçisi 
olduğu açık olan İbrâhîm-i Gülşenî’yi destekleyen duruşu “medrese” için 
16.yy’da varılacak kati kararı belirsiz kılar . Dönemin ulemasını ortaya ko-
yan ilk tezkireyi yazan Taşköprîzâde’den itibaren bütün biyografik eserlerde 
Bayrâmî, Halvetî, Nakşî şeyhleri hürmetle anılır; yüzyılın bütün kronikleri 
vahdet-i vücûdçu şeyhlerden aynı hürmetle bahseder; şuara tezkireleri bu 
duruşu devam ettirir. Oysa söz konusu biyografi eserlerinin hemen tama-
mı medrese kökenli kalemlerden çıkmış, üstelik bu eserlerin mühim bir 
kısmı devlet erkânına sunulmuştur. 

Bütün bir şiiri tasavvuftan, vahdet-i vücûdtan bahseden 16.yy’da şeyh-
lerin karşılaştıkları en önemli problem, söz ve eylemlerini klâsik kelâmla 
tevil edilip edilmediğini soruşturan bir kısım ulema ve söyledikleri sözleri 
farklı anlayan ya da etrafa amacından saptırarak aktaran zihniyettir. Cemi-
yetin ve medresenin tavrındaki çeşitlilik, Şeyhülislâm Ebussuud’a yönelti-
len bir sorunun içinde yer alır:

Zeyd dese ki:

“Mısır’da Müeyyediye Camii yakınında medfun olan Şeyh İbrâhîm-i 
Gülşenî ve ona mürîd olanlar veya itikat edip muhabbet eyleyenler bütünüyle 
mülhîd ve zındıktır. Merhûm Çivizâde fetvası bu hususta bize kâfidir. On-
ların imâmetleri caiz değildir ve onlara itikat etmek hatadır ve ona mensup 
olanlar sapkındır, kestiklerini yemek haramdır.”

Amr bu söze karşılık dese ki:

“Bu sözü mutlak söyleme ki “Kalbini mi yardın?” hadisi şerifiyle amel 
evlâdır. Bu kavmin tamamı senin dediğin gibi değildir. Zira Şeyh İbrahim’i 
gördüm, defalarca nasihatini dinledim. O aziz, ehl-i sünnet itikadı üzere idi, 
abit ve zahit ve ehl-i takva ve Hak yolunda aşık ve sadık idi... Çivizâde yalnız 
onun hakkında yanlış düşünceye sahip olmamıştır. Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i 
Arabî, Ömer Farız, Mevlânâ ve sâir meşâyih çok kimselere de suizan etmiştir. 
Onun düşüncesi bize delil olmasa olur....”17

17 Mehmet Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. 
Asır Türk Hayatı, İstanbul, 1983, s. 192
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Çivizâde-Muhyî münakaşasında dikkat çeken önemli bir nokta, 
Çivizâde’nin Fusûs’u okuduğunu gösteren örneklemesidir. Karşısında elin-
de Fusûs şerhleriyle duran 16 yaşında bir medrese talebesine medrese kitap-
larıyla meşgul olma yönünde ihtarları Muhyî tarafından olumlu bir çerçe-
veye oturtulur ve bu çerçeve mistik bilgiyi reddetme değil, mistik bilgiye 
şeriat yolundan gidilmesi yolunda haklı bir uyarı olarak değerlendirilir. 

Rüyada Muhyiddîn-i Arabî ile Çivizâde arasında ayrılık ortadan kaldı-
rılır ve ertesi sabah Çivizâde’nin ilk sözleriyle rüya gerçeklik sahnesine dö-
nüşür; zıtlık, karşıtlık anlama ve kavrama ile yerini birlik ve sulhe bırakır. 
Muhyî ten kalıbında, ceset âleminde görülen ikiliğin, bir üst âlem kabul 
edilen rüya âleminde dağıldığını tecrübe eder. Bu tür tecrübelerin birkaç 
kez tekrarını yaşayacak olan Muhyî, bu problemi ileride kökünden halle-
decek, düşünce ve duygu birliğinde olmadığı kişileri Allah’ın farklı isim ve 
sıfatlarının tecellileri olarak değerlendirerek onlarla iletişimi sürdürecektir.

Mazhâriyet-i subhâniyede en yüksek mertebelere yükselen veli, sücûd 
makamı (şeriat)nın ötesine geçemez, şeriat yükümlülüklerinin bağlayıcılı-
ğından kendisini azâde göremez. Mansûr örneği, bu yargıya tanık olarak 
getirilir. Güya Mansûr dövülürken, sopadan “Ene Allah” sesi gelir. Dö-
vücü bu sese aldırış etmeksizin şeriatın gereğini ifa eder. İşte bu makam 
(dövenin makamı), Mansûr mertebesinden aladır. Kendinden fani, Hak’la 
bâkî olan veli, Resulullâh’ın şeriatını herkesten daha titiz yerine getir-
melidir. (Muhyî, Füyûzu’l-Velî (Mecmua), 188a-189b.) Mansûr örneği, 
Muhyiddîn Karamânî-Şeyhülislâm Ebussuud çatışmasında Muhyî’yi birini 
kabul, diğerini red durumunda bırakmayacaktır. Yıllar sonra Çivizâde’nin 
oğlu Çivizâde Mehmed’in Muhyî’ye babasının ve kendisinin duruşu için 
söylediği “Ben de babam da meşayihin bendeleriyiz, lakin takva başka, fetva 
başkadır” sözü Muhyî’nin Mansûr örneğiyle örtüşür.

Çivizâde ile Muhyî arasında geçen tartışmada Çivizâde’nin İbn Arabî’yi 
peygamberi rüyasında gördüğünü, onun işaretiyle Fusûs’u meydana ge-
tirdiğini ilmî bulmayarak biraz da istihza yoluyla tenkit etmesi medrese 
kelâmıyla çatışır. Peygamberin rüyada görülebileceği, şeytanın da peygam-
berin suretine girerek insanları saptıramayacağı medresenin tartışmasız ka-
bullerindendir. Öyleyse rüyada peygamberden duyulan sözlerin, peygam-
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ber hayattayken ondan duyulan sözlerden değer olarak bir farkı olmaya-
caktır. Geriye rüyayı görene itimat edilip edilmeyeceği, rüyanın bu rüyayı 
görmeyenleri bağlayıp bağlamayacağı hususu kalır.

Çivizâde’nin “Bilmez misin ki Muhyiddîn-i Arabî’nin kitaplarını büyük 
ulema tenkit etmişlerdir?” çıkışı, Muhyî’ye Çivizâde’yi ustaca ve en hassas 
yerinden vurabileceği açığı verir: 

- Ulemanın çoğunluğu kitaplarını şerh etmiş, kitaplarında da övmüşlerdir 
ve Kemalpaşazâde, onun için “mürşid-i kâmil ve müctehid-i fâzıl” demiştir

Çivizâde ve taraftarlarının hangi yaklaşımla olursa olsun bütün karşı 
çıkmalarına karşın, Muhyiddîn-i Arabî felsefesi, Edirne ve İstanbul başta 
olmak üzere Osmanlı coğrafyasında yerleşmiştir. Bunun en bariz kanıtı, 
yukarıda Çivizâde ile tartışması sırasında Muhyî’nin sadece Edirne’de İb-
rahim Paşa Camii’nde Muhyiddîn-i Arabî’ye ait 200 civarında eserin bu-
lunduğunu ifade etmesidir. Bu veri, Çivizâde’nin karşısında esas potansiyel 
mukavemetin salt tekke olmadığının kanıtıdır.18 

18 Şeyhülislâmlık döneminde gerek fıkhî meseleler gerekse sufîlik konusunda ay-
kırı düşünceleriyle öne çıkan Çivizâde, içinden çok sayıda kadı, kazasker ve 
şeyhülislâm çıkartmış kalabalık ve nüfuzlu bir aileye mensuptur. Edirne, Bursa, 
Çorlu ve İstanbul’da müderrislik, Mısır kadılığı ve Anadolu kazaskerliğinden 
sonra, 945/1539-948/1541 yılları arasında şeyhülislâmlık görevinde bulundu. 
Son vazifesinden azledildikten bir süre sonra Rumeli kazaskeri oldu. Bu göre-
vindeyken vefat etti (ö. 954/1547).

 Çuha çakşır üzerine mesti caiz görmeyen ve bu konuda bir risale kaleme alan 
Çivizâde, şiddetli bir red risalesiyle karşısında Ebussuud’u bulur. Daha önce 
para vakfını savunduğu risalesiyle Ebussuud’u hedef alarak tartışma başlatmış 
olan Çivizâde’nin birtakım meclislerde artık cemiyette vefatından sonra bir 
aziz gibi görülen Kemalpaşazâde’nin verdiği bazı fetvaları tahkir ederek tenki-
di bardağı taşıran son damla oldu.  Ebussuud  Efendi’yle kendisini karşı kar-
şıya getiren fıkıh tartışmalarındaki Çivizâde’nin cesur duruşu, Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın müdahil olmasıyla mevkiini müşkül duruma düşürür. Dinî konu-
lardaki artık bir referans hâline gelen Kemâlpaşazâde’nin daha önce vermiş oldu-
ğu fetvaları o sırada şeyhülislâmlık makamını işgal etmiş olsa bile Çivizâde’nin 
tenkidi aksülamelle karşılaşır. Karşıt cephe, Kanûnî’yi müdahil kılarak Rumeli 
Kazaskeri Ebussuud Efendi’nin başını çektiği bir jürinin oluşmasını sağlayarak 
Çivizâde’nin fetvalarının hukukîliğini tartışmaya açar. Bu süreç, Çivizâde’nin 
azliyle nihayet bulur.



Reşehât-ı Muhyî 39

Kübrevîlik, Şeyh Abdullatîf-i Câmî

Buharâ ve Semerkand’da Kübrevîyye tarikatının Hemedâniyye-
Zehebîyye kolundan gelen ve Hüseynîyye kolunun kurucusu olan Hüseyn-i 
Harezmî’nin halifesi Muhammed-i Habûşânî, Buharâ ve Semerkand’da 
Kübrevî neşesini devam ettirir.19 Muhammed-i Habûşânî’nin kaynaklarda 
adı zikredilen kalabalık halife kadrosu arasında özellikle Abdullatîf-i Câmî 
öne çıkar. Babası gibi Hacı Muhammed bin Sıddîk el-Habûşânî’nin tasav-
vuf terbiyesinden geçtiği gibi (Reşehât, 193a) ayrıca üveysî olarak da manevî 
eğitimini neslinden geldiği Şeyhülislâm Ahmed en-Nâmekî el-Câmî’den 
(ö. 530/1135-36) tamamlar.20 Maveraünnehir’de büyük bir şöhret kazan-
mış olan Abdullatîf, hac için iki defa uğradığı İstanbul’da Kanûnî’den ilgi 
görür, ona tarikat adabı ve zikir telkin eder.21 Câmî ise, bir süre sonra Kefe 
üzerinden Semerkand’a döner.22

 Sürekli Şii tehlikesine dikkat çekilen bir devrede Sünnî fıkıhta meydana gelen 
bir tartışmanın içeride yol açacağı sıkıntılar bu şekilde bertaraf edilmiş olur. 
Süreç gayet sistemli yürür: Ebussud’un, Çivizâde aleyhinde saraya yaptığı mü-
racaatlar üzerine, sarayca tayin edilen bir komisyon, yaptığı inceleme sonucun-
da Ebussuud’un itirazları doğrultusunda karar verir. Kanunî de, Ebussuud’un 
hukuk merkezli çıkışını destekler. İmparatorluğu dengeler üzerine kuran 
Kanûnî’nin, dengeleri yine ilmiye sınıfının iradesine teslim olmakta kuşku 
duymayacağı Ebussuud’la kurması, fetvayı fetvayla karşılaması ilmiye sınıfında 
meydana gelebilecek herhangi bir aksülamelin de önünü kapatır.

 Şeyhülislâmlığı döneminde verdiği fetvalarla etrafında mühim münakaşalar 
uyandırmış olan Çivizâde’yle bu hesaplaşmadan asıl kazançlı çıkan gurup şüp-
hesiz sûfîlerdi. Ulema, Çivizâde’nin vahdet-i vücûdcu şeyhlere sert hücumların-
da kendisine açıkça muhalefet etmemiş; söz konusu muarız tavrı, artık bir aziz 
mertebesine yükseltilmiş olan Kemâlpaşazâde’yi muhatap aldığında mensup 
olduğu ilmiye sınıfının güçlü isimlerini yanında bulamamıştı. 

19 Devin DeWeese, “The Eclipse of the Kubravîyah in Central Asia”, Iranian Stu-
dies, 21:1-2 (1988), s. 67-68, 75.

20 Muhammed bin Süleyman el-Kefevî, Ketâibü A’lâmü’l-Ahyâr min Fukahâi Mez-
hebi Nu’mâni’l-Muhtâr, Süleymaniye Ktp. Halet Efendi, nr. 630, 517a-518a.; 
Nev’îzâde Atâî, s. 72.

21 Abdullatîf-i Câmî’nin temasları ve Kanunî’niyle görüşmeleri için bkz. Seyyid 
Lokman, Hünernâme, Topkapı Hazine, 1524, vr. 228b ve devamı. Burada 
Abdullatîf-i Câmî’nin bir de minyatürü vardır.

22 Nev’îzâde Atâî, 72; Seydi Ali Reis, Harezm’de iken Şeyh Abdullatîf ’in vefat habe-
rini alır almaz, daha önce kendisine intisap ettiği şeyhin kabrini ziyaret için Vezir 
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Medrese öğrenimini bitirdikten sonra döndüğü Edirne’de henüz 19 
yaşında olan Muhyî, bir süre Edirne’de 200 kadar dervişiyle ikamet eden 
Câmî’ye intisap etmekte gecikmez, hayatı boyunca etkisinde kalacağı bu 
şeyhin derslerine devam eder. Bu temas en az Mesnevî’nin baştan sona 
okunmasına dek sürer (Reşehât, 39b). Genç Muhyî, Abdullatîf ’in dersleri-
ne devam ederken benliğinden sıyrılma, kendisini şeyhinin eşiğinin tozu 
olarak görme, varlığını melâmî bir davranışla küçük düşürme, hor görme 
gibi alçalmalar-yükselmeler içindedir. Tanrısal niteliklerin toplandığı şey-
hine gösterdiği perestişkârane acziyetle mânâ âlemlerine yükselme yolun-
da manevî arzularına nail olduğunu aktarırken yaşadığı bir tecrübe onda 
derin izler bırakır. Bu, Muhyî’nin mistik dalgalanmalarının en önemli 
tecrübelerinden biridir. Seyyid Atâ’nın şeyhi Zengî Atâ yolunda (Reşehât, 
38b) ve Yûnus’un Taptuk Emre eşiğinde23 yatarak gösterdikleri “kendini 
alçaltma”nın bu şekli, Muhyî’de ilk evrede müspet bir netice vermemiş olsa 
da menkıbevî bir hayat yaşayan Muhyî’de “maksuduna erme”, geniş bir 
topluluğu yanına alarak gerçekleşecektir. Yunus’ta menkıbevî olarak böyle 
bir vakanın ardından coşma, ilâhîlerini söyleme; Seyyid Ata’da bu zilletten 
sonra tecellilere erişme motifi, Muhyî’de de tekrarlanır: 

“Aşk niteliklerini istemede gönülde coşkunluk ve varlık kavgasında canda 
kabarma olduğu sırada bir gece teheccüt vakti, yüceliklerin yuvalandığı asita-
nenin eşiğini kendime yastık yaptım. O gece hayli soğuk olup üzerime yağan 
kar beni bürüdü. Şeyh Abdullatîf, mescide gitmek için dışarı çıktığında üzeri-
me basıp geçti. Sabah, işrak ve kuşluk namazları geçtikten sonra ‘Bu gece eşikte 
yatıp kendini alçaltarak yükselmeyi uman ham kişi bilsin ki gururu onu ar-
zusundan uzaklaştırdı.’ dedi. Bana öyle bir titreme geldi ki ölüm kesin dedim. 
Eve gittim, üç gün takatten kesildim, abdesti bile başkalarının yardımıyla 
aldım, yalnız namazları şevkle kıldım. Bir gece kendimden geçmiş mahvolmuş 
bir hâldeyken birden varlıktan ‘Muhyî diri olsun!’ diye bir ses geldi. Hemen o 
an öyle bir canlılık geldi ki asla ölüm onun karşısına çıkamaz. Gecenin iler-

şehrine gelmiş, ölümüne “Eyle yâ Rabbî makâmını cennet” (962/1555) tarih mıs-
raını düşürmüştür (Seydî Ali Reis, Mir’atü’l-Memâlik, Dersaadet, 1313, s. 71).

23 Fuad Köprülü, İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1991, s. 269. 
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leyen saatlerinde Abdullatîf-i Câmî yüzü aşkın müridiyle bu fakirin hanesine 
geldi, ‘Kendinden geçmeyince Allah’la olmadın ve canı öldürmeyince ebedî 
diriliği bulmadın.’ dedi. O gece bir hayli kalabalıktı, kardeşimin vasıtasıyla 
Defterdar Şerîfzâde, Münşî Efendi24 başta olmak üzere çok kişi Abdullatîf ’e 
biat ettiler” (Reşehât, 40a). 

Şeyh Abdullatîf, neticede kendisine inâbet eden genç Muhyî’ye Kübrevî 
hilâfetini verir. 

Câmî’nin Kübrevî olmasına karşılık Edirne’de Nakşî bir şeyhe husu-
metsiz yaklaşımı Muhyî’nin zihin dünyasında müspet tesirler bırakacaktır.

16. yüzyıl Timûrîler dönemi Orta Asyası’nda, kuvvetli bir şahsiyet olan 
Kübrevî şeyhi Hüseyin Harezmî ve takipçileri özellikle Semerkand, Taş-
kent, Hisâr ve Bedehşân’da yarı bağımsız Özbek hanları üzerinde etkin bir 
nüfuz tesis etti. Bu Kübrevî nüfuz, bu yüzyılın ilk yarısının sonlarından 
itibaren, bilhassa Abdullâh Hân’ın merkezî otoriteyi sağlamlaştırmasıyla, 
Nakşibendîlik karşısında gücünü yitirdi. Taşkend’de Nakşîliği destekle-
yen Barak Hân’ın hakimiyetiyle kırılmaya başlayan Kübrevî tesir, Barak 
Hân’la, babası Ebû Saîd’ten Kübrevî hamiliğini tevarüs eden Sultân Saîd 
arasındaki mücadelede azaldı ve nihayet, siyasî çatışmanın Nakşîlik ve 
Kübrevîlik rekâbetine yol açmasıyla iyice kan kaybetmeye başladı. Ardın-
dan Abdullâh Hân’ın Semerkand ve Buharâ’da kati bir şekilde otoritesini 
kurmasıyla Nakşîlik sarayca resmi bir nitelik kazandı.25 İşte bu Nakşîlik ile 
Kübrevîlik arasındaki çekişmeden haberdar olan Muhyî, Abdullatîf-i Câmî 
ile ilk karşılaşmasında çekişmenün üzerinde bir ittihat görür:

“Hâce Kâsım’ın vefatından sonra merhum Şeyh Abdullatîf-i Câmî, Edirne’ye 
geldi, Hâce Muhammed’in yanına varmak istedi. Şeyh çok yaşlı olduğu için 
henüz on sekiz yaşında olan Hâce Muhammed’e gitmesini uygun görme-
dim. Muhammed’e, Şeyh Abdullatîf ’in geldiği haberini gönderdim. O gün 

24 Münşî (Mehmed) Efendi, mahlası Münşî ile şöhret buldu. Muhtelif yerlerde 
kadılıktan sonra şeyhülharemlik yaptı. Atâî, onun Nakşî olduğunu kaydeder. 
Atâî, 321.

25 Devin DeWeese, “The Eclipse of the Kubravîyah in Central Asia”, s. 67-68, 75. 
Makale, bu çekişme hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.
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Muhammed, Timurtaş Köyü’nden geldi. Şeyh haber alır almaz kalkıp yalın 
ayak kapıya vardı. İki yüz dervişi vardı, hepsi Muhammed’i karşıladılar Şeyh 
tazim ile Muhammed’i getirip makamında oturttu, kendisi de ayak üzere 
durdu. Hâcezâde hemen kalkıp Şeyh’in elini öpmek istedi. Şeyh ‘Sen bizim 
Hâcezâdemizsin’ diyerek engelledi. Merhum Hâce Kâsım’ın çok menakıbını 
nakletti, Muhammed’den de babasının bazı menakıbını anlatmasını istedi. 
Hâcezâde, fakire bakıp o iki hikâyeyi beyan etti. 

Şeyh sürekli edep üzere oturur idi. Fakir buna taaccüp ederdim ki 
Şeyh, Kübrevî tarikatında olup Hâcezâde Nakşibendiye iken ve aralarında 
Mâverâünnehr’de nice nizalar olmuş iken, belki iki tarafa muhib olan sultan-
lar nice kanlar dökmüş iken böyle muhabbetlere sebep ne ola. Fakirin hatırına 
Şeyh hazretleri müşrif olup fakire bakıp buyurdular. 

Mesnevî: Cân-ı gurgân ve segân ez-hem cudâst 
 Muttehid cânhâ-yı şîrân-ı Hudâst26

Nesr: Merdân-ı Hudâ nefs-i vâhidend: ba’z-râ Halvetiyye, ba’z-râ Nakş-
bendiyye, ba’z-râ Kübreviyye, ba’z-râ Zeyniyye nâm nihâdend. Meger ba’z-ı 
mukallidîn-i îşân ki der-miyân-ı îşân ihtilâfest. Yani “Tanrı erenleri bir nefis-
tir: Bazısına Halvetiye, bazısına Nakşibendiye, bazısına Kübreviyye, bazısına 
Zeyniyye ad koydular. Meğer onların bazı mukallitleri ki onların ortasında 
ihtilaf vardır.” Pes muhakkak oldı ki muhakkıklar mabeyninde ihtilaf olmaz, 
enbiya salavâtullâhi aleyhim ecmaîn mabeynlerinde tefrika olmadığı gibi ki 
Hûdâ taala buyurur: “Lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih”27 ki cümlesi 
Hakk’a davet eder. Pes ehl-i Hak olduğu malum oldı, lâkin meratipte tefavüt 
vardır, nitekim Allah taala buyurur: “tilke’r-rusulu fazzalnâ ba’zahum alâ 
ba’zin”28 Çün ki mu‘iz ve müzil ve latîf ve kahhâr Allah ta’âlâ’dır. Pes her bir 
isme mazhar olanlar derecat üzeredir, amma cümle esmaya mazhar-ı tâm 
Hazret-i Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem’dir. Ve ümmetinin evliyasının 
her biri bir isme ya bir nice isme mazhar olup onunla terbiyet-i eşyâ eder ve 

26 “Kurtların ve köpeklerin ruhları birbirinden uzaktır, Tanrı aslanlarının canlarıy-
sa bitişiktir.”

27 “Onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.” Bakara, 2/285
28 “İşte o elçilerden kimini kiminden üstün tuttuk.” Bakara, 2/253
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her biri alâ kalbi Muhammed ve alâ kalbi İbrâhîm ve alâ kalbi Süleyman diye 
ehl-i keşf olanlar vasf ederler. (Bkz. Reşehât, 4a-5a.)

Kendisine inabet eden genç Muhyî’deki kabiliyet ve samimiyeti gören 
Şeyh Abdullatîf, ona Kübrevî hilafetini verir (Bkz. Reşehât, 192a). Birkaç 
yıl sonra Ahmed-i Hayâlî’nin önünde gireceği Gülşenîlik, bu genç Kübrevî 
halifesini sıkıntıya sokacaktır. Mısır’da Gülşenî asitanesinde müstakbel 
şeyhi Ahmed-i Hayâlî’ye intisap etmek arzusuyla, iradesini teslim ettiği 
Abdullatîf Câmî’ye bağlılığı arasında seçim yapmak ikileminde bunalan 
Muhyî’nin rahatlamasına o sırada gördüğü bir düş yardım eder: 

“Rüyada gördüm ki merhum Şeyh Abdullatîf-i Câmî abdest almış nama-
za gider. Dikkat ettim merhum Şeyh Ahmed-i Hayâlî karşısında onu bekler 
hâlde duruyor. Şeyh Abdullatîf-i Câmî vardı, muhabbetle onu kucakladı. Bu 
vaziyetin verdiği zevkten bir miktar kendimi kaybettim. Tekrar uykuda ken-
dime geldim. Efendi (Ahmed-i Hayâlî) yalnız kalmış, şeyh gitmiş. Efendi bana 
bakıp “Biri birden göresin.” dedi. “Merhûm Şeyh Abdullatîf-i Câmî gitti, siz 
baki olun” diyerek ayağına düştüm. Bu hâlde uyandım. Sabah huzurlarına 
vardım. Selamdan sonra buyurdular ki:

 Gör evvel ü âhırı bâtında zâhir
 Gelen birdir giden birdir kalan bir

Vahdet tecellisi beni o derece mahvetti ki ne ben ne de mahv kaldı; beni bir 
vücuda mazhar etti ki mutlak olup cümle kayıtlardan ârî kıldı. Ardından bu-
yurdular ki “Merhum Şeyh Abdullatîf-i Câmî intikal etti.” Anladım. Rüyada 
gördüğüm gibi ayaklarına düşüp “Siz bâkî olun” dedim...  (Bkz. Menâkıb-ı 
İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 89b.)

Bâleybelen

Farklı köken ve yapıda diller konuşan kültürleri içeren İslâm medeni-
yetinin yardımcı dili olması amacıyla Muhyî tarafından meydana getirilen 
özel dildir. 

Muhyî 1566-1574 tarihleri arasında tamamladığı Bâleybeleni üretme 
süreci ve amacını bu dille ilgili ilk risalesi Bereme’y-Kâbe’y-Nele’de (İlmü’l-
Harfü’l-Kebîr)de ortaya koyar:
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“Dilsizleri dillendiren ve ihsan ehlinin dilini icat eden, ifadeden âciz 
Muhyî böyle beyan eder ki bu güzel kitap, Sultan Selim’in oğlu, cihan sul-
tanlarının sultanı, zamanının hakanlarını emri altına alan, halkın terbiye-
cisi, kimya tesiri gösteren bakışının yönelmesiyle her zerreyi nurlu güneşe 
döndüren, ‘hurûf-ı âliyât ve kelimât-ı tâmmat’a tasarruflarıyla bütün varlı-
ğı kendisine bağlayan ve birçok dil bilen Murâd’ın tahta çıktığı 982/1574 
tarihinde tamamlandı. Eserde geçmiş ve gelecek ilimlerin kuralları, şimdi-
ki zamanın kurallarıyla düzenlendi. 

Eserin telifine ilk sebep olarak, Sultan Selim’in tahta çıktığı 973/1566 
yılının Kadir gecesi, Mısır Camii’nde29 irfan erbabının yol göstericisinin 
güzel irşadı, insanların ve cinlerin peygamberi Hazreti Peygamber’in yardı-
mıyla “Rabbenâ ve âtinâ mâ va‘adtenâ ‘alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevme’l-
kıyâmeti inneke lâ tuhlifu’l-mî’âd.” karşılığına mazhar olduktan sonra, 
ilâhî ilimleri ve hakikatleri bağışlayıcı Allah taala’nın dergâhından gizli 
hazinesindeki ilimlerden halkın kullandığı dillerin dışında, daha önce hiç 
kimsenin meydana getirmediği ve birçok ilmin yazılmasına ve anlatılma-
sına imkân veren yeni bir dil diledim. Nitekim, tasavvurda olan arzu oku 
hedefine ulaştı; bilgide olan hakikat ortaya çıktı. 

Nitekim muhakkık peygamberler, geçmiş hikmet sahipleri ve mutlak 
varlığı müşahede eden veliler, sözlerin bâtınî manalarının ve fiillerin dış 
görünüşlerinin nasıl olacağını gösterdikleri gibi, rahmanî güneş nurlarıyla 
aydınlanıp ilâhî sırlara mazhar oldukları ve sahip oldukları bu hakikatle-
rin bir kısmını imkânları nispetinde ifadeyle görevli oldukları için bunları 
ilâhî hakikatları kavramaya kabiliyetli ve sonsuz inceliklerden yararlanma-
ya istekli olanlara, marifet bilgisi kemale ermemişlere bahşedilmediği için 
bu bilgilere ham akıllar vakıf olmasın diye kapalı sözlerle, alışılmamış ifa-
delerle anlattılar. 

Hikmet denizlerine dalan ve bağışlama hazinelerine ihtiyacı olan 
Muhyî’nin ruhuna ilham yoluyla, bilhassa gizli ilimlere ait olmak üze-

29 Mısır Camii ile Müeyyediye Camii kasdediliyor. Kahire’de Gülşenî Asitanesi’nin 
karşısında bulunan bu cami, Ubûdî’nin menakıbında da Câmi-i Mısr olarak ta-
nımlanır: Ubûdî, vr. 107b.
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re meşahid-i vücuttan ve mevacid-i şühudtan verilenlerden bir kısmı, 
rahmanî feyizlere arzulu ve ihsanî fetihlere istekli olanlara şimdiye değin 
halkların dillerinde kullanılan hayat kaynağı gibi sözlerle, bu yola koyu-
lanların canını diriltti. Bir kısım yüce isimleriyse Hacer-i esved gibi gönül 
hazinesinde koruyup saklamaya sabır ve takat kalmadı. Bu ilâhî sırlar ve 
ilhamlar, emaneti ehline teslim ve isimlerin manalarını olgun insanlara ta-
lim için ifadesi kapalılıktan uzak yeni bir dille beyan edilmiştir. Daha önce 
kimse ilâhî birlemeyi ve sonsuz hakikatlerin isimlerinin sırlarını ortaya çı-
karmayı böyle gerçekleştirmemiştir. 

Gerçekte bu dili meydana getirmekte gaye, bir başka dille Allah’ın isim-
lerini zikir ve Mevlâ’nın nimetlerini fikir; hususî terkiplerle ve ilâhî düzen-
lemelerle Allah’ı birleme ve ululamadır. 

Her şeyi bilen Allah’ın sıfatlarını bildirmeye kabiliyet sahibi ve varlı-
ğa düzen veren kelâm sıfatına bütünüyle mazhar olan melek yüzlü mesut 
kimselere; gerçekleri ortaya koyan cömert nitelikli kimselere; ilim ve ame-
liyle herkesçe bilinen; adalet, yiğitlik, hikmet ve iffetiyle Ademoğullarınca 
makbul görülenlere malûm olsun ki hakikatleri cilalayan dilinin okuduğu 
ve kimya tesirli gözünün baktığı, bu garip dil ve tuhaf kelimeleri olanlar, 
Allah’ın fazlı harflerin hususiyetlerinin yapısına ve cihanı yaratanın tasar-
ruflarına vâkıf olur, onların dostları da marifet göğünün yıldızları gibi ay-
dın ve hakikat kaynağı ilimler gibi açık olur.”

Muhyî, Allah’ın gizli hazinesinde (kenz-i mahfî) var olan, ancak halkın 
kullanımına sunulmamış, yüksek bilgiyi aktarmaya imkân verecek bir yeni 
dil üretmek ister. Şüphesiz daha önce ortaya konmamış bilgi, ancak yüksek 
mistik bilgiyi kavrayabilecek istidada sahip olanlara verilen, klâsik ifadeyle 
sudûrlara (gönüller) intikal eden, sutûrdan (satırlar) sakınılan hakikat bil-
gisidir.

Muhakkik peygamberlerin, eski hikmet sahiplerinin ve bazı velile-
rin Tanrı’ya doğru yaptıkları büyük seferde eriştikleri subhanî sırların 
ve rahmanî nurların bazılarını halka inerek (sahv, nüzûl, fark) halkta bu 
yücelmeye layık kimselere aktarmakla yükümlü olduklarını vurgulayan 
Muhyî, bu yükümlülüğün daha önce bilginin umuma açılmasının önüne 
geçmek için “‘ibârât-ı garîbe ve işârât-ı acîbe” dediği özel anlatım teknikle-
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riyle gerçekleştirildiğine dikkat çeker. Bu sırlı anlatımdan kasıt, anlaşılması 
zor bilgiyi kavratmaya yönelik mecaz, benzetme gibi yöntemler olamaz. 
Bu yönteme, bilgiyi sakınmak için değil, kolay aktarmak için başvurulur. 
O, kapalı olan hakikatlerin ehli olmayanlardan (nüfûs-ı nâkısa ve ukûl-ı 
kâsıra) uzak tutulması için bütünüyle özel ve yeni bir dilin peşindedir. 

Tanrı’yla ilişkileri dil enstrümanının olmadığı, keşif ve ilham gibi 
akla yer verilmeyen farklı bir boyutta gerçekleşen mistiklerin, ilâhî sırları, 
her bir yükselme evresinde kendilerine bağışlanan ihsanları (mevâcidü’ş-
şühûd) kelime kalıbına dökmekte yaşadıkları sıkıntıyı aşmaları ya gramer 
dışı anlatımlarla gerçekleşecek ya da hakikat bilgisi, dilin yansıtabildiği 
kadar olacaktı. Muhyî, kendisine ilham edilen feyizleri, “ilm-i hâbâ” diye 
tanımladığı gizli bilgileri saklamaya artık tahammülü kalmadığından ba-
hisle, emanetin ehline teslimi için gelen emir gereği daha önce kullanılage-
len diller yardımıyla aktardığı irfanı, artık anlatımında güçlük yaşanmayan 
(kelâm-ı ba’îdü’t-ta’kîd) yeni bir dille söylemek ister. 

Bâleybeleni “lügât-ı garîbe ve kelimât-ı acîbe” olarak niteleyen Muhyî, 
bu dille ortaya konulan hakikatleri bu dili öğrenerek öğrenme çabasına 
girenleri “‘ârif-i tasrîf-i cihân-bânî ve vâkıf-ı te’lîf-i havâss-ı hurûf-ı fazl-ı 
Yezdânî” olarak müjdeler. Artık aracısız, dini basit dil düzeyinde algılayan-
ların kınamasından uzak, dil üstü yöntemle ve hususî okumayla kavrana-
bilen yücelikleri anlatmaya ve anlamaya imkân veren ilâhî bir dil ortaya 
konmuştur.30 

Meydana getirdiği çalışmanın ilkliği ve orijinalliğinin farkında olan 
Muhyî, bunu sık sık dile getirmekten keyif alır: 

“Öyle müstakil bir dil icat ettim ki böylesini ademoğlu yaratmadı. 
Türkçe ve Farsçayı bu dile aktardım, Arap dizilişiyle bu binayı sağlamlaş-
tırdım. Adını Bâleybelen koyduğum bu dilde on konu tertip edildi. Her 
ilimde fazilet sahiplerinin aşamadıkları yüz meseleyi yetkince yazdım. Hak 
ehli birçok eser meydana getirdiler, ama hiçbiri böylesini meydana koymuş 
değil.”

30 Sufîliğin dille ilişkisi için doyurucu bir çalışma: Nasr Hamid Ebu Zeyd, “Sûfî 
Düşüncede Hakikat-Dil İlişkisi Üzerine”, çev. Ömer Özsoy, İslâmiyât, Ankara, 
1999, c. 2, sayı 3, s. 15-38.
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Muhyî bu dili Bereme’y-Kâbe’y-Nele, Keveme’y-vünâ e Neveme’y-zünâ, Zi-
miye beremâ Beniye neremâ, Lebeme’y-velâ sir Kâbe’y-Mevlâ, İzhâr-ı Ezmâr-ı 
Mâ-tekaddem ve Keşf-i Estâr-ı Merci’ün-ileyh-i Mübhem, Ye-Haşeme’y-
bezem de’y-Ezenâ’y-milî’er, Tâfe bûyâ, Kereme’y-Âd, Zâte’y-Vekeşâ ve Hâte’y-
Bekeşâ, Kitâb-ı Pîre Fân-beben, Masâdır-ı Elsine-i Erba’a, Şâmilu’l-Luga ve 
Bünyâd-ı Şi’r-i Ârif adlı eserlerinde işler.

Muhyiddîn-i Karamânî, Ebussuud

16.yy’ın ilk yarısı Gülşenîler için sıkıntılı geçti. Tarikatın kurucu-
su İbrâhîm-i Gülşenî’nin tahkikatıyla başlayan süreç, Muhyiddîn-i 
Karamanî’nin katliyle son buldu. Kanûnî döneminde en parlak devrini yaşa-
yan mistik cereyanlar, şeyhülislâmlık kurumunun şeriat hassasiyetini göğüs-
lemek zorunda kaldı. Tarikata ismini veren İbrâhîm-i Gülşenî’nin, heyecan-
larını dizginlemekte muvaffak olamayan iki halifesi Usûlî ve Muhyiddîn-i 
Karamânî, çağdaşlarından vahdet-i vucûd felsefesine karşı olanların övgüyle 
bahsettiği şeyhleri İbrâhîm-i Gülşenî’nin takip ettiği siyasî ustalığı göstere-
medi. Vahdet-i vucûdu işlediği şiirlerinin yanında, Seyyid Nesîmî’ye yazdığı 
tahmisler dolayısıyla Usulî, Hurûfî olmakla itham edildi. Gülşenî neşesini 
Edirne’de temsil eden Âşık Mûsâ, Karamânî’nin katlinden cesaret bulan ke-
simlerin taarruzlarına hedef olurken, bir diğer Gülşenî halifesi Hasan-ı Zarîfî 
Efendi31 bu hadiseden sonra çareyi Nakşî şeyhi Mahmûd Efendi’ye intisap 

31 Öyle görünüyor ki Karamanî’nin muhakemesi ve aleyhindeki sözlerin tesirinde 
kalan diğer Gülşenî şeyhi Hasan-ı Zarîfî’nin tavrı Gülşenîler arasında hüsn-i 
kabul görmez. Nitekim Muhyî Menâkıb-ı İbrâhîm Gülşenî’de Edirne Gülşenî 
Dergâhı şeyhi Aşık Musa’nın Karamanî lehindeki sözlerini nakleder: “Ammâ 
¡Âşı… Efendi, Edirne’de sene seb¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede (957 / 1550-51) fa…îr 
yanında çün ki İstanbul’da Mu√yiddîn-i Karamanî vâ…ı¡asında ◊asan Efendi’den 
ba¡zı nesne na…l oldı, ¡Âşı… Efendi bî-√uzûrlı… şeklin gösterdi. ◊u@@âr inkâr eyleyüp 
…adh itmek istediler. ¡Âşı… Efendi buyurdılar ki “Ehl-i ta§arrufdur ve ehl-i keşfdür 
ve ebu’l-va…tdür. Anuñ itdügi √ikmet içündür, √attâ cümleden Mı§r’da mer√ûm 
zamânında †ayy-ı zamân u mekân itdügüne ben şâhidem” diyüp √ikâyet-i me≠kûre 
ile ba¡zı ta§arrufâtın da«ı beyân itdi.” Bkz. Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 66a. 
(Bu eserle ilgili atıflar  Türkiye Yazma Eserler Kurumu’ndan çıkan Yapı Kredi 
Sermet Çifter Ktp.de no. 979’da kayıtlı müellif nüshasına göredir.)
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etmekte buldu.32 Muhyî bu devrede Gülşenî şeyhlerle kurduğu ilişkilerle 
dikkat çeker. Bilhassa Gülşenî şeyhi Muhyiddîn-i Karamânî ile Şeyhülislâm 
Ebussuud arasında geçen hadiseler zincirine dair hemen bütün bildiklerimi-
zi kendisine borçlu olduğumuz Muhyî, her iki tarafın sohbet meclislerinde 
yer almakla kendi tabiatını da ortaya koyar. İdam hükmünü haksız bulduğu 
Karamânî için: 

Muhyiddîn-i Karamânî’nin meclislerinde bulundum ve vaazlarını, söy-
lediği hakikatları işittim. Kendisinden şeriat dışı hiçbir söz duymadım, ha-
reket görmedim. Karamanlı olduğu için edası sertçeydi. Huzurunda tazimle 
bahsi söz konusu olan büyük zevatı başka türlü yad eder, mana inceliklerini 
ve hakikatleri anlatırken ‘Niçin bu meclise Çivizâde, Yavsıoğlu gelmeyip ken-
dilerine yazık ederler’ derdi. Bu gururun kendisine zararı büyük oldu. (Bkz. 
Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 179a.)

Muhyî, bu Gülşenî şehidi için “Âh şeyh-i mâ” ve “Şeyhümüz” 
(957/1550) tarihlerini düşürür.33

Tahkikatın Muhyiddîn-i Karamânî meclislerine devam eden ve ona 
mürit olanlar üzerinde derinleştirildiği; Karamânî’nin katledilmesini mü-
teakip vahdet-i vücûdçu sufîlerin takip edildiği biliniyor. Karamânî mü-
ritlerinden Can Memi diye bilinen Sânî bu soruşturmadan güçlükle kur-
tulmuş, duyduğu korku ona “Şeyhler bezmine yakın olmaya tevbeler ettim.” 
dedirtmiştir.34 Bunlardan biri de daha önce Muhyî’nin vahdet-i vücûd içe-
rikli bir şiirini kalabalık bir şair topluluğunda savunan Sâyilî’dir. Gülşenî 
dervişlerinden Usûlî’nin hemşehrisi de olan bu zat, şeyhülislâm huzurun-
da akaidini Sünnî çizgide tuttuğunu söylemeye mecbur kalır. Ancak içine 
düştüğü aşırı tedirginlikten şuurunu kaybederek hastalanır. Tımarhâneye 
yatırılan Sâyilî kısa bir süre sonra burada vefat eder. 

Karamânî hadisesi, Muhyî üzerinde ikinci bir denemeyle derin izler 
bırakır. Edirne’de, henüz Karamânî hadisesi soğumadan, vahdet-i vucûd 

32 Atâî, 201.
33 Bu tarihler Muhyî’nin Edirne’de bulunduğu sırada aleyhinde kullanılacaktır. 

(Bkz. Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 169b.)
34 Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı (haz. Mustafa İsen), Ankara, 1994,  s. 296-97.
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aleyhtarları yine bir Gülşenî şeyhi olan Âşık Mûsâ’yı hedef alır ve üste-
lik bu seferki hamlede Muhyî bütünüyle işin içindedir. Muhyiddîn-i 
Karamânî’nin öldürülüşüyle cesaret alan Edirne’deki Elmacı İmam, Vaiz 
Emîr’in çevresinden Mesûdiye imamı Velî Halîfe, Bâyezîd Medresesi’nde 
ders arkadaşı Mustafa Çelebi’nin babası Hatib ve diğer şahıs kadrosunun 
yer aldığı anekdotlar Reşehât’ta ve Menâkıb’da teferruatıyla anlatılır (bkz. 
Menâkıb, 66a, 168b, Reşehât, 258a). Birçok hususun detaylarını münhası-
ran Muhyî’nin kalemine borçluyuz:

“Mustafa Paşa (Çoban) gece gündüz şeyhle (İbrahîm-i Gülşenî) ve şeyhin 
fukarasıylaydı. Bir gice şeyhin icazetiyle halife ve dervişlere ziyafet verir. O 
ziyafette Muhyiddîn-i Karamânî’nin sohbetine tutulur. zira Karamânî fev-
kalade muhakkık ve müdekkikti ve meclisi gayet müessirdi, mest olduğunda 
gözüne kimse görünmezdi; onun için halkı tahkîr ettiğini zannederlerdi. 

Mustafa Paşa 1527 senesinde İstanbul’a gidecek olunca pirden rica ider ki 
Gebze’de bina ettiği zaviyeye Karamânî’yi şeyh tayin ede. Pir hazretleri bu-
yurur ki: Murg-ı per-nâruste çun perrân şeved - Lokma-i her gurbe-i derrân 
şeved 

35 Sabr eyle ta ki işi tamam olsun ve sülûku nizam bulsun ve zâhir ve 
bâtın ehline faydası olsun ve alimleri Allah’ın nurları bilsin, yoksa rivayeti 
delilsiz olmakla himayesi müşkül olur ve Mansûr gibi töhmetle telef ederler.” 

Karamânî Muhyiddîn için Şeyh İbrâhîm-i Gülşenî, Mustafâ Paşa’ya 
“Mansûr gibi töhmetle telef ederler” deyince Mustafâ Paşa: “Ben dervişlere 
hizmet ettikçe buna kimse muvaffak olamaz” der. Pîr hazretleri: “Onun teftişi 
iki kerre garazla Rûm’da vaki olur, ilkinde bu hayatta oldukça zafer bula-
mazlar, ikincide Allah’ın muradı gereği beşeriyetden ruhu halâs olur” diyerek 
icazet verip gönderir.

Karamânî Gebze Tekkesi’nde şeyh olur, meclisine dahil olan herkes gayr-ı 
iradî ona mürit olur. Meğer Mustafâ Paşa, tekkenin yanında bir de medre-
se bina etmiş, onu da Ebussuud hazretlerine vermiş. Ebussuud’un iki daniş-
mendi Karamânî meclisine varırlar, ilahî muhabbetin cezbesiyle ona mürit 

35 Kanadı çıkmamış kuş uçmaya kalkışınca her yırtıcı kediye lokma olur. Mevlânâ 
Celaleddin-i Rumî, Mesnevî, çev. Derya Örs, Hicabi Kırlangıç, Konya, 2008,
1: 584.
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olurlar. Karamânî, onlara: “Varın, yine mollanız huzurunda olun; zaman 
zaman dervişlerle bir araya gelmeniz kâfidir” der. Öyle olur, şeyhin rızasını 
gözetip yine Ebussuud hazretlerinin dersine devam ederler, ama şeyhin sohbet 
meclisini de bırakmazlar. 

Ebussuud, şeyhe haber gönderir ki “O bizim danişmendlerimizi meclisine 
koymayıp göndersin, yoksa kendisine zarar dokunur!” Şeyh cevap verir ki “On-
ların zâhiren zararı dokunup bize şehadet nasip olacağını pîrimiz dahi işa-
ret etmiştir, amma ehlullâh meclisinden talebeyi redd itmek tarikatta yoktur. 
Ammâ yine hâtır-ı şerîfleri içün tembih edeyim” deyip danişmendleri çağırır, 
“Benim rızamı isterseniz, varın üstadınız hizmetinde olun!” der. Bunun üze-
rine talebeler biz üstadımızı bulduk der, danişmend giysilerini çıkarıp derviş 
kisvesine bürünürler. Bu sefer Ebussuûd Efendi huzursuz olup Karamânî hak-
kında çok ileri geri söz eder. 

Bu hadise cereyan ederken Karamânî İstanbul’a gelir. İstanbul halkı onu 
sevip bırakmazlar. Ebussuud Efendi Fatih Medresesi’ne müderris olup ardın-
dan İstanbul kadısı ve kazasker oldu. Edirne’ye Sultan Süleymân ile geldiğin-
de Karamanî dahı Edirne’ye gelir. Bazı kimselerin töhmetiyle Sultan Bâyezîd 
Camii’nde Karamânî teftiş geçirir. Karamânî bir iki ayet tefsir edip hayli ha-
kikatler beyan etmekle bu sefer ona zafer bulamazlar. Meclisde dua edip der-
vişleri ile zikir ederek gider. Garaz ehli bundan bir hayli huzursuz olur, emel-
lerinin tahakkukunu bir başka zamana ertelerler. Ebussuud’un şeyhülislâm 
olduğu yıllarda 1550-51’de olan oldu, nitekim beyan oldu. (Bkz. Menâkıb, 
177a-179a)

Son olarak belirtelim ki Ebussuud, Muhyî’nin derslerine devam ettiği 
ve övgüyle bahsettiği bir simadır. Tarih düşürmedeki maharetinden dolayı 
Muhyî’ye “sâhib-i târîh” diye hitap eden, meclisini ara sıra ihmal ettiği için 
kendisine sitem eden Ebussuud Efendi için Muhyî: “Eğer tefsir, eğer tevil 
eğer ilm-i sûfiyeden o kadar nevadir beyan ederlerdi ki eğer onları ömrüm-
de tafsil edip tahrir edeydim, kifayet ederdi.” değerlendirmesinde bulunur.
(Bkz. Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 179a.) Muhyî. kendisinin Ebussuud 
Efendi ile ilişkilerini ve Ebussuud’un pek az bilinen bir yönünü yaşadığı 
bir tecrübeyle anlatır: Bir süredir “Ulema, Hz. Peygamberin varisleridir, 
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onları görmek ibadettir.” düşüncesiyle ders dönüşü uğradığı Ebussuud 
Efendi, “İz testegîsûne rabbekum fe’stecâbe lekum ennî mumiddukum bi-
elfin mine’l-melâ’iketi murdefîn.”36 ayetinin tefsirinde “Allah’a içtenlikle 
sığınana Allah, melekleriyle yardım eder ve kalbi bu müjdeyle mutmain 
olur.” deyince Muhyî bunun nasıl olacağını sorar. Hâce Çelebi, “Ayet her 
ne kadar Bedir ehli için nazil olmuşsa da hükmü bütün müminleredir. 
İnsanlar bu suretle gayptan yararlanırlar, evliya ve basiret ehli inananlara 
yardım eder ve onlarla konuşurlar.” der. Ebussuud bu ayetle, Muhyî’nin 
kendisini görmek hususunda gösterdiği arzunun bir müjdesi olacağını ifa-
de eder. Bu hâl içinde evine dönen Muhyî, Ebussuud’un alışılagelen mu-
habbetlerinin dışında mistik muhteva taşıyan sözlerini düşünürken gece 
yarısı evde yalnız olduğu hâlde gaipten “güzel müjde” denildiğini duyar. 
Kadir suresini okurken sağında birisinin kendisine eşlik ettiğini görür. 
Önce korkan, sonra sesinin güzelliğiyle gönlü rahatlayan Muhyî, sureyi 
bitirip baktığında güzelliğini anlatmakta yetersiz kalacağını belirttiği birisi 
kendisiyle musâfahalaşır. Bu zatın karşısında utanır, terler. Kapı kapalıyken 
içeri nasıl girdiğine şaşırır. Yatsı için namaza başladığında arkasında saf 
bağlayan birçok kimsenin varlığını hisseder. Namazın ardından bu ruhanî 
zümre, kendisiyle musafahalaşır. Güzel kokulu bu cemaatin ellerinden eli-
ne geçen rayihanın otuz kırk gün kaybolmadığını, bu kokunun başkalarına 
da geçtiğini kaydeder. (Bkz. Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 179a-180a)

Mesnevî, Mevlânâ, Mevlevîlik, Ubûdî

Muhyî’nin Mevlânâ Celâleddîn’in Mesnevî’sine duyduğu derin sevgiy-
le kaleme aldığı manzum bir eserine Mevlevî adını koyar. Hayatı boyunca 
Mesnevî okuyan ve okutan Muhyî’nin hemen tüm eserlerinde sık sık atıf 
yaptığı bu eser, bilinen ilk çalışması Silsiletü’l-Aşk’ın nüvesini teşkil etmekle 
kalmaz, onun için gayb sırlarını açığa çıkartan kutsal bir eser olarak bütün 
hayatında önem taşıyan Fusûs ile baş yapıt olma özelliği taşır.

36 “Hatırlayın ki siz rabbinizden yardım dilerken rabbiniz duanızı kabul etti: “Ben 
size takipçi olan bin melek ile yardım ederim” dedi.” Enfal 8/9. 
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Reşehât’ta Muhyî’nin Mesnevî etrafında yaşadığı tecrübeler ve devrinin 
Mevlânâ’ya yaklaşımlarına dair kıymetli bilgiler yer alır. Bunlardan biri 
İstanbul’da öğrenci olduğu yıllarda gerçekleşir: 

“Bu fakir, İstanbul’da Ebussuud Efendi şeyhülislâm iken, onun medresesin-
de Üskübî Hidâyeci Kadı Mahmud Çelebi ile medresede oda arkadaşı oldum. 
Sekiz ay gece gündüz tartışırdık. O, mutasavvıfların şiddetle aleyhtarıydı. Bil-
hassa Şeyh Muhyiddîn-i Arabî, Mevlânâ Hüdâvendigâr, İbn Fârız ve bunla-
rın takipçileriyle düşüncelerine inananlara sürekli dil uzatırdı. Karamânî’nin 
şehit edilmesinde şahitliği sevap bilmiş, yalana diğerleri gibi cüret etmişti.37 İs-
tanbul meşâyıhı benim onu hücreme alıp, onunla ihtilât ettiğime hayret eder-
di. Ancak Allah’ın inayeti ve koruması ile hiddet edip nice kere yanlışı ortaya 
çıkmış, istiğfar etmiş ve iman yenilemişti. Bu sebeple yanımda bu yolda söz 
sarf etmeye cesaret edemezdi. Kendisi füru ilimlerinde güçlüydü. Mülâzemete 
vardığında kadılar, müderrisler, hatta kazasker sıkıntıya düştükleri fıkhî me-
seleleri ondan sual ederlerdi. Onunla aynı hücreyi paylaştığım dönem, benim 
için riyazet ve ibadet sebebi oldu. Ayıp gözetici münkirlerin irşadı, mürşitler-
den daha kuvvetlidir ki mürşitleri de irşat ederler. Bir gün bedestenden bir 
Mesnevî aldım, hücreye getirdim. Bir Mevlânâ’ya inancı tam sohtam vardı, 
sevgisinden elinde tutuyordu. Mahmûd Efendi, ‘Bu ne kitaptır?’ dedi. ‘Bir 
Farisî kitaptır.’ diyerek ismini söylemek istemedim. Kitabı elinde tutan Rıdvan 
Çelebi’ye ki daha sonra kadı oldu, kâfirler tarafından şehit edildi, Mahmûd 
Çelebi, ‘Rıdvan Çelebi, o kitap nedir?’ dedi. O da Mesnevî’dir dedi. Mahmud 
Çelebi hemen ‘Bana ver, akçesini verip ocakta yakayım ki sevap hâsıl ola.’ 
dedi. Orada bulunanlara bu söz hayli ağır geldi. Fakir, Mevlânâ Rıdvan’a 
‘tefe’ül eyle, görelim Mevlânâ hazretleri bunun talihinde ne buyurur.’ dedim. 
Açtı, üçüncü ciltte bu beyitler geldi:

 Lem ye≠uk lem yedri her kes k’û nehord
 Key bu hem âred cu¡al enfâs-i verd 38

37 Tanıklardan bir kısmının Karamanî aleyhindeki ifadeleri için bkz. Ahmet Yaşar 
Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), İstanbul, 
1999, s. 357-360.

38 “İçip de tatmayan bilmez. Bok böceği nereden hayal edecek gül kokusunu?” 
Mesnevî, 3: 2942.
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 Nîst mevhûm er budî mevhûm-i ân
 Hemçu mevhûmân şudî ma¡lûm-i ân39

 Dûzah ender-vehm çun urd-i behişt
 Hîç nâyed rûy-i hûb ez-hûk-i zişt40

Hazreti Mevlânâ’nın ona cu’al dediğini beyan edince, inkârından rücu et-
meyip ‘Bu kitap hep bu makuleler evsafındadır.’ dedi. Ben de ‘Bizim için dahi 
fal etsinler, görelim ne gelir.’ dedim. Bana ‘Bu beyitlerin aşağısı sizin olsun.’ 
dedi. Fakir kabul ettim. Kitabı aniden alıp okudu ki bu beyitlerdi:

 Hîn gelû-yi hod mebrîd ey mihân
 Înçunîn lukme resîde tâ dehân41

 Râhhâ-yi sa¡b pâyân burdeîm
 Reh ber-ehl-i hîş âsân kerdeîm42

Muhyî, bu bahsi kapatmadan konuya ilişkin biraz daha bilgi verir:

“Daha garibi şu ki Mısır’a gittim, tekrar İstanbul’a geldim. Dostlar ziyare-
time geldi, daha önceki mecliste bulunanların hepsi oradaydı. Mahmûd Çele-
bi, Mısır’ın her nesnesini merak ederdi, özellikle çarşılarını sordu. Kendisine: 
‘Bilhassa miskçiler çarsısı vardır, oradan geçen kimse amber ve misk kokusuna 
boğulur.” dedim. Bana: “tuhaf ki ben de her güzel kokudan, özellikle de gül 
ve nesrin kokusundan hazzetmem” dedi. Önceki meclisi bilenler şaşkınlıkla 
birbirine baktılar, öyle ya bundan büyük cu’allik olur mu ki bu kadar ilimle 
bunu anlayamadı! 958 (1557-58’de tekrar Mısır’dan İstanbul’a geldiğimde 
Kadızâde şeyhülislâm olmuştu, hayırlı olsuna vardım. Mahmûd Çelebi’yi ora-
da gördüm. Kendisine uzak olduğum hâlde ağzının kokusu ruhuma azap ve-
rirdi. Şeyhilislâm efendi alelacele cevabını verip onu gönderdi, bana: ‘Mahmûd 
Efendi ile sohbet ruhuma çok azap verir...” 

39 “O hayal edilebilir değildir. Hayal edilebilir olsaydı yok olup giderdi.” Mesnevî, 
3: 2943.

40 “Cehennem nasıl hayal edebilir cenneti? Çirkin domuzdan hiç güzel yansır mı?” 
Mesnevî, 3: 2944.

41 “Böyle bir lokma ağzına dek varmışken ey ulular aklınızı başınıza toplayın, ken-
di boğazınızı kesmeyin.” Mesnevî, 3: 2945.

42 Biz peygamberler zor yollar kat edip mensuplarımıza yolu kolaylaştırdık. 
Mesnevî, 3: 2946.
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Burada Gülşenîliğin kurucusu İbrâhîm-i Gülşenî ve takipçileriyle 
Mevlevîliğe dair bir bahis açmak yerinde olacaktır:

Akkoyunlu, Memlûklu ve Osmanlı dönemlerinde meydana getirdiği 
tesirlerle mühim bir sufî, daha hayattayken menakıblarıyla etrafında aziz 
mertebesine yükselmiş ve cemiyet hayatında cezrî değişiklikler meydana 
getirmiş kuvvetli bir şahsiyettir İbrâhîm-i Gülşenî. 16. yy kaynakları, onun 
kendilerini zahirî kayıtlardan azâde gören kimi halifelerinin yol açtığı ak-
sülamelleri, Maktul İbrahim Paşa’yla mücadelesini, Kanunî’nin kendisine 
intisabını ve daha bir yığın hususiyetini anlatır. Ömer Rûşenî’nin, halife-
leriyle İran’dan Kuzey Afrika’ya, Kırım’dan Balkanlara yayılan Halvetîlik, 
menşeini Oğuz Atâ’ya dayandıran Gülşenî’nin tecrübesi ve devraldığı 
zengin mistik mirasıyla gelişme kaydetti. Akkoyunlu Devleti’nin doğu ve 
batı sufîliği için elverişli kültür coğrafyasında Halvetîlik içinden çıkan bu 
kol, esas teşkilâtlanmasını Mısır’da gerçekleştirdi. Kurucu şeyh İbrâhîm-i 
Gülşenî’den sonra Gülşenî adını alan bu Halvetî damar, bugüne ka-
dar devam etti. Daha başlangıcından itibaren Kübrevîlik, Nakşibendîlik 
ve Mevlevîlikle yakınlık tesis etmiş olan bu sufî tecrübenin, özellikle 
Mevlevîlikle arasında eser, kurum, kuram ve ritüel bakımından benzerlikle-
ri dikkat çekicidir. Gülşenîlik, Mısır’da Mevlevîliğin geç teşkilâtlanmasına 
sebep olduğu gibi, 16.yy’ın son çeyreğinde Mevlevîhânenin tesisine de ön 
ayak olmuştur. 

Ulu Ârif Çelebi’yle başlayan Mevlevîliğin Konya dışında örgütlenmesi, 
16.yy’da Divâne Mehmed Çelebi’nin Osmanlı coğrafyasında yaptığı seya-
hatlerle geniş bir teşkilât ağına dönüştü. Onun birçok merkezde kurulma-
sını temin ettiği Mevlevîhaneler zincirine, Sâkıb Dede’nin (ö.1148/1735) 
Sefîne’deki kaydıyla Kahire Mevlevîhânesi de dahil edilir.

Sefîne’ye göre, Memlûklu Hükümdarı Kansu Gavri, Mısır’da az zamanda 
etrafında topladığı geniş mürit kitlesiyle dikkat çeken İbrâhîm-i Gülşenî’den 
himmet ve batınî himaye talep eder. Gülşenî bu isteği geri çevirmekle kal-
madığı gibi, adaleti yerine getirmekte gösterdiği gevşeklikten dolayı sert bir 
şekilde uyararak takip ettiği yanlış yoldan dönmesi için Gavri’ye nasihatte 
bulunur. O sırada divitdar makamında bulunan Tumanbay, küstahlık olarak 
gördüğü bu davranışı için Gülşenî’yi hapsettirerek cezalandırır. Tanrı abdalı 
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Gülşenî’nin maruz kaldığı menfi vaziyetten, gazab-ı ilâhî harekete geçerek 
Mercidabık’ta Gavri’yi, Selim’le terbiye eder. Kansu Gavri’nin Mercidabık’ta 
mağlubiyeti ve ölümü üzerine Memlûklu hükümdarı olan Tumanbay, 
İbrâhîm-i Gülşenî ve maiyetindekilere verdiği sıkıntıyı artırır, mallarına el 
koyar, haysiyetlerini incitici hareketlere fırsat verir. Bu vaka üzerine Divâne 
Mehmed, Mevlânâ’nın ruhaniyetinden gelen işaretle deniz yoluyla Kahire’ye 
gelir, Gülşenî’yi kaldığı zindandan kurtararak hankahında postuna oturma-
sına delâlet eder. 

Sefîne’de, Gülşenî’nin zindandan çıkartılmadan önce bir süre Mevlevîler 
ve Gülşenîlerin burada kaldıkları ve birlikte zikir, sema merasimleri ger-
çekleştirdikleri anlatılır. Sâkıb Dede, Memlûklu Devleti’nin çöküşüne 
Çerkezlerin Gülşenî’ye karşı fena muamelelerinin sebep olduğuna işaret 
ettikten sonra, Divâne Mehmed’i zindanda karşılayan Gülşenî’nin “Azi-
zim hayr makdem ömrümün varı safa geldin / Keremler eyledin mahdûm-ı 
Hünkârî safa geldin” matlaıyla başlayan sevinç dolu şiirine ve Divane’nin 
Farsça manzumesine yer verir.43

1517-1530 arası Osmanlı hâkimiyeti devresinde hâlâ Memlûklu baki-
yelerini tasfiyeyle uğraşan payitahtın, sık sık patlak veren Çerkez isyanları ve 
son olarak Ahmed Paşa’nın saltanat ilânıyla büsbütün tehlikeli bir hâl alan 
Mısır’a kati çözüm için görevlendirdiği Mısır Beylerbeyi İbrahim Paşa’yı, 
daha Memlûklular döneminde Kahire’de kurduğu asitanede büyük bir nü-
fuz dairesi teşkil eden İbrâhîm-i Gülşenî’nin Çerkez ümerasıyla kurduğu 
yakın temasları, oğlu Ahmed’in son Memlûklu hükümdarı Tumanbay’dan 
dul kalan eşiyle izdivacı, İbrahim’in çok sayıda devlet ricali ve asker de 
bulunan geniş mürit kitlesi üzerinde kurduğu manevi nüfuzu ve vahdet-i 
vücutçu düşünceleri tedirginliğe sevk etmiş; İbrâhîm-i Gülşenî’nin vaziye-
tini tahkik ettirmek üzere İstanbul’a şeyh ve yakınlarının sevkini merkeze 
bildirmişti.  

İstanbul’da sürdürülen soruşturma sırasında başta Şeyhülislâm 
Kemalpaşazâde olmak üzere devrin ileri gelen ilim adamlarından (Fenârî 
Muhyiddîn Efendi, Kâdirî Efendi, Fethullah Efendi...), İbrâhîm-i 

43 Sâkıb Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîye, Mısır, 1283, c. I, s. 32-33.
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Gülşenî’nin Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî’’nin Mesnevî’’sine nazire olarak 
kaleme aldığı kırk bin beyitlik Manevî isimli Farsça kitabı hakkında mü-
talaaları istendi.

Sefîne’de İbrâhîm-i Gülşenî ile Divâne Mehmed Çelebi arasında cere-
yan ettiği ileri sürülen vakalar silsilesi, yukarıda bahsettiğimiz tahkikat sıra-
sında birçok mistik şahsiyetle görüşen Gülşenîliğin banisi ile muhtemelen 
bir mülâkat gerçekleştirmiş olan Divâne arasında gerçekliğin bütünüyle alt 
üst olduğu bir menkabeye dönüştü.

Sefîne’nin verdiği bilgiler, birçok açıdan yanlışlar içerir. Memlûklu 
Devleti’nin son iki sultanı Kansu Gavri ve Tumanbay’la İbrâhîm-i Gülşenî’nin 
münasebetlerini başta İbrâhîm-i Gülşenî’nin oğlu Ahmed-i Hayâlî olmak 
üzere yüzlerce tanıktan dinleyen ve hemen bütün vakaları kaydeden Muhyî-i 
Gülşenî, Gavrî’nin pire riayetlerini ve nasihatlerini, onun ölüm  anına kadar 
İbrâhîm-i Gülşenî’ye duyduğu büyük hürmeti not eder. Üstelik Memlûklu 
Devleti’nin son hükümdarı Tumanbay, Yavuz’a karşı çıkmadan hemen önce 
tekkeye gelerek İbrâhîm-i Gülşenî’den dua talep eder. Bütün bu bilgiler 
karşısında Sefîne’nin verilerine dayanarak Gavri ve Tumanbay’ın İbrâhîm-i 
Gülşenî’yi hapsettirdiği ve bunun üzerine Divane’nin kurtarıcı olarak 
Kahire’ye geldiği düşünülemez. 

Yine Sefîne’de, Mısır Yusuf ’unu zindandan halas edip ruhaniyet tahtına 
oturtan Semaî Dede’nin burada Mevlevîhane tesisine dair bir kayıt yer 
alır. Güya Divâne, dönerken Kahire’de “Derviş Ahmed Safî nam bendele-
rin nâib-menâb tayin ve müştakan-ı cemâl-i tâbnâkların ol mir’at-ı pâkda 
cilveger olan akûs-ı âsârlarıyla tecelliyi fi’l-cümle buyurup ve hala zâviye-i 
kadîme-i Mevlevîye olmak üzere şöhretyâb olan makam-ı şerîfde ikamet-i 
merâsim-i fakr u fenâ ve icrâ-yı âyîn-i semâ...”44 için halef bırakmıştır.

Bu bilgiden hareketle Kahire Mevlevîhanesi’nin ilk postnişinleri olarak 
Semai Dede ve Ahmed Safi’yi kabul eden araştırmacılar bu isimlerle, ancak 
17. yy başlarından itibaren takip edilebilen Kahire Mevlevîhanesi şeyhleri 
arasındaki yarım asrı aşan zaman fasılasını telif edemediler. Oysa Kahire 

44 Sâkıb Dede, 35; Sâkıb Dede’den naklen Ali Enver, Semâhâne-i Edeb, İstanbul, 
1309, s. 30-31.
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Mevlevîhanesi’nin kuruluşunu aydınlatan ve ilk şeyhleri hakkında bilgi ve-
ren ve bu kuruluşa tanık olan Ubûdî’nin eserine sahibiz.

Hakkında kendi eseri dışında pek az bilgi bulunan Ubûdî’yle ilgi-
li tespit edebildiğimiz üç referans var. Bunlardan biri, Gülşenî şeyhi Ali 
Safvetî için yazdığı mersiye dolayısıyla ona temas eden Muhyî-i Gülşenî, 
diğeri Lemezât’ın girişinde eserini hazırlarken yararlandığını eserler ara-
sında Ubûdî’nin menakıbını zikreden Gülşenî şeyhi Hulvî45 ve son olarak 
1010/1601’de Mısır’a beylerbeyi olarak gelen Ali Paşa (Malkoçoğlu Yavuz) 
için hazırladığı çalışmasında paşaya takdim edilen kasideler arasında ken-
disine yer veren Kelâmi.46 Bu eserlerden onun Kahire Gülşenî asitanesine 
mensup bir derviş47 ve şair olduğunu, 1013/1604’te hayatta olduğunu an-
lıyoruz.

Hayatı hakkında Ali Safvetî’ye intisabı ve Gülşenîliği dışında hemen 
hiçbir şey bilmediğimiz Ubûdî’nin menakıbının iki nüshasından daha eski 
tarihlisini, Eleazar Birnbaum tanıttı.48 Söz konusu tanıtmada yazmanın 
bölüm başlıkları sıralanmıştı. Son bölümde yer alan “Menâkıb-ı Âsitâne-i 
Celâleddîn Rûmî der Mısr” başlığı dikkat çekiciydi.49 

Mısır’ın fethinden önce Kahire’de asitanesini kuran İbrâhîm-i 
Gülşenî’nin arzusuyla başlayan ve müstakil bir bina tesisine kadar geçen ya-
rım asır boyunca, Gülşenî asitanesinin birkaç odasının sürekli Mevlevîlere 
tahsisi çeşitli sebeplerle Kahire’ye gelen Mevlevî dervişleri için pratik bir 
çözüm oldu.50

45 Mahmud Cemaleddin el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, haz. Mehmet Serhan Tayşi, 
İstanbul, 1993, 31.

46 Kelâmî, Ali Paşa Vekayii, Süleymaniye Ktp. Hâlet Efendi, no. 612, vr. 105a-111a.
47 Kahire Gülşenî Asitanesi’nde Ali Saffeti’nin 1597’de vefatından sonra posta otu-

ran kardeşi Seydî Hasan’ın (ö. 1615) tarikatçısıydı. Ubûdî, 74a.
48 Eleazar Birnbaum, “Turkish Collective Biographical Manuscripts in Cairo 

Universitş Library, II: Îorks By Ubûdî Gülşenî, Nazmîzâde Murtazâ, Gazzîzâde 
Abdüllatîf and The Anonymus Tezkeret ül-Evliyâ”, Journal Of Turkish Studies, 
Harvard, 1997, c. 21, s. 80-91.

49 agm, 83.
50 Ubûdî, Menâkıb-ı Evliyâ-ı Mısr, Kahire Üniversitesi Ktp., TY., 2822, 128a.
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Muhyî, İbrâhîm-i Gülşenî’nin oğlu Ahmed Hayâlî’nin isteği ve bilgisi 
dahilinde kaleme aldığı menakıbında, Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki birçok 
beyitte Ömer Ruşenî ve İbrâhîm-i Gülşenî’nin geleceğini haber verdiğini 
kaydeder. Mevlânâ, Mesnevî’de salt İbrâhîm-i Gülşenî’nin geleceğini müjde-
lemekle kalmaz, onun Kızılbaşların elinden kurtulacağına da işaret eder. Bu 
ilk Gülşenî menakıbı takip eden diğer bütün Gülşenî menkıbeleri bu bilgiyi 
tekrarlar. Şüphesiz bu kayıt, Mevlevî literatürünün, kuruluşundan itibaren 
Gülşenîliği besleyen iki ana kaynaktan birisi olduğunu gösteren önemli bir 
tanıktır. İbrâhîm-i Gülşenî ve tarikatı için bir yığın yanlış bilgi ve yorumlarla 
dikkati çeken Abdülbaki Gölpınarlı’nın Mevlânâ’nın Gülşenî’nin zuhuru-
na işaret “doğru ve eski yazmaların hiçbirinde yok” diyerek o kadar istihza 
dolu ifadelerle tenkiti51 gerçeği yansıtmaz. Mevlânâ’nın Gülşenî’yi müjdele-
diği görüşü, bilhassa Mevlevî kaynaklarında yer alır. Sâkıb Dede, İbrâhîm-i 
Gülşenî için “teslîm-i emânet-i mevleviye ve himâyet-i Ma’neviye”52 diyerek 
bu hususu tevsik eder. 

Gülşenîlik ve Mevlevîlik arasında en önemli ortak nokta şüphesiz 
İbrâhîm-i Gülşenî’nin Mesnevî’ye yazdığı Manevî isimli naziredir. Bu ya-
kınlaşma giyim, zikir, sema ve musiki enstrümanlarının müşterekliğine ka-
dar giden fiziki birliktelik de içerir.53 

İbrâhîm-i Gülşenî ve oğlu Ahmed-i Hayâlî dönemlerinde özellikle 
İbrâhîm-i Gülşenî’nin güçlü şahsiyetinin tesiri, Mevlevîliğin asitaneli hâle 
gelmemesinde müessir olmuş olabilir. 16.yy’ın ikinci yarısında Kahire’de 
mistisizm aleyhtarlığının zaman zaman gördüğü rağbet, Mevlevîler için 
ilk dönem Kahire ricali üzerinde nüfuz temin etmiş olan İbrâhîm-i 
Gülşenî’nin himayesini de zaruri kılmış olmalı. İbrâhîm-i Gülşenî’den son-
ra yerine geçen Ahmed-i Hayâlî’nin (ö. 977/1570), 965/1558’de tekkede 
kalan Mevlevî dostları için ney, def ve deblek temin ettiği ve onun bu 

51 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, 1983, s.324-325
52 Sâkıb Dede, 32.
53 Gülşenî takipçileri, Mevlevîlik-Gülşenîlik münasebetlerini daha da ileri götür-

müşler, İbrâhîm-i Gülşenî’yi Mevlânâ’ya bağlayan bir şecere geliştirmişler, üste-
lik İbrâhîm-i Gülşenî’yi Kahire’de hapisten Mevlevî Divane Mehmed Çelebi’nin 
kurtardığına dair de bir rivayet uydurmuşlardır.
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musiki icrasından cezbelendiğine dair Muhyî’nin verdiği kayıt, Kahire asi-
tanesinde Gülşenîliğin Mevlevîliğe gösterdiği yakın ilginin kurucu şeyhten 
beri değişmediğini ortaya koyar.54

Yavuz’un Mısır’ı Osmanlı topraklarına ilhakıyla birlikte buraya 
Anadolu’dan gelen türkler arasında Mevlevîliğe mensup kişilerin artması, 
artık yeterli bir Mevlevî nüfusu teşkil eden Kahire’de, Gülşenîliğin güçlü 
bir hareket olarak gelişmesiyle zaten yetersiz kalan sınırlı sayıdaki hücre, 
Mevlevîler için Kahire’de teşkilâtlanmayı zaruri hâle getirdi:

“Selâtîn-i Âl-i Osmân şerrefehumullâhu taâlâ bi-teşrîfi’l-adli ve’l-ihsân 
hazretleri inâyet-i Hudâ ve himmet-i evliyâ ile berr ü bahre gazâlar idüp 
yollarda küffâr-ı bed-girdâr elinde olan cezâyir ve kılâ’ı feth itmekle sühûlet-i 
tarîk-i Mısır fukarâya keşf olup rıhlet-i sayf u şitâ safâsın duyup ekseri Rûm’da 
yazlayup Mısır’da kışlar oldılar. Pes Mısır mecma-ı fukarâ olup hânikah-ı 
Gülşenî’den gayrı meskenleri olmamak ile...”55

Bunun üzerine daha sonra kazasker olacak olan Mısır Kadısı Mevlânâ 
Ahmed Ensârî (ö. 1009/1600) ve Gülşenî postunda oturan Ali Safvetî 
Efendi’nin (ö. 1005/1597) teşebbüsleriyle, Meşhed-i Hazret-i İmâm Hü-
seyn ve Ezher Camii arasında yer alan Emîneddîn el-Halâvî’nin (ö. 1281-
82) mezarının bulunduğu zaviyenin tamir edilerek Mevlevîhaneye dönüş-
türülmesi kararı alındı. Ancak bu hamleden sonra Kahire’de dağınık hâlde 
bulunan Mevlevîler bir araya gelebildiler.56 Bu “ilk Mevlevîhane”nin açılış 
tarihi açıkça belirtilmemiş olmasına karşın, Ahmed Ensârî’nin Mısır kadı-
lığını yürüttüğü 1589-1590 tarihleri arasında olduğu kesindir.57 Şeyhülis-

54 Ubûdî, gerek İbrâhîm-i Gülşenî gerekse Ahmed Hayâlî dönemlerinde Mevlevîler 
de dahil müritlere Mesnevî okutulduğuna işaret eder. Bkz. 128a.

55 Ubûdî, 138b
56 1258’de Mısır’a gelen ve kendisi için inşa edilen zaviye binasında irşat faaliye-

tini yürüten Emîneddîn Halâvî, vefatında bu zaviyeye defnedildi. Yerine posta 
oğlu oğlu Şeyh Nûreddîn, torunu Sirâceddîn, ardından Cemâleddîn Efendi (ö. 
1404) geçti. Bütün bu şeyhler Emîneddîn Halâvî yanına gömüldü.

57 Mollâ Ahmed Efendi (Şemseddîn Ahmed el-Ensârî), Anadolu ve Rumeli kazas-
kerliği görevlerinde de bulundu. Bkz. Nev’îzâde Atâî, Şakaik-ı Nu’maniye ve Ze-
yilleri Hadaiku’l-Hakaik Fî Tekmileti’ş-Şakaik, haz. Abdülkadir Özcan, İstanbul, 
1989, c. 2, s. 440-442.
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lam Bostanzâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1597) mülâzımıyken Mevlevîliğe 
sülûk eden Nimetî Dede’nin, o sırada hac dönüşü uğradığı Kahire’de bu-
lunması, dergâha hilafet almış bir Mesnevihan atanması için uygun bir 
vaziyet doğurdu.58

Halâvî Zaviyesi’nde irşat makamına Nimetî Dede’nin geçmesiyle 
hemen her sınıftan insanlarla kalabalık bir topluluğun katıldığı ayinler, 
mekân meselesini yeniden gündeme getirdi. Emîr Sunkur-ı Sa’dî,59 intisap 
ettiği Bedevî şeyhi Sadaka için 14.yy’ın ilk yarısında Kahire’nin Salîbe sem-
tinde inşa ettirmiş olduğu zaviyenin zamanla harap olan binası ve vakıfla-
rı, Gülşenî Ali Safvetî’ye inabet etmiş olan Defterdar Sinan Bey’in60 şahsî 
katkılarıyla tamir edildi. tekke, semahane, meydan, mutfak ve hücrelerin 
ilâvesiyle klasik Mevlevîhane mimarisine uygun hâle getirildi.61 Halâvî’de 
henüz birkaç yıldır sakin bulunan şeyh ve müridan, artık kalıcı bir mekâna 
kavuşmuş oldu. Daha önceki çalışmalarda, bilinen ilk Mevlevîhane olarak 
nitelendirilen ve bugün de ayakta duran bu mekân,62 Kahire’de kurulan 
“ikinci Mevlevîhane”dir.63 Hasan Özönder’in çalışmasında etraflıca mima-
ri yapısı verilen bu yeni Mevlevîhanenin 1005/1596-97 tarihinde Nimetî 
Dede’ye teslimi büyük bir merasimle gerçekleşti. Açılış münasebetiyle Si-
nan Paşa, Mevlevîhanede tertip ettiği ziyafette Nimetî Dede’ye hilat giy-

58 Klaus Kreiser’in Behrens-Abouseif ‘tin Institutions and Foundations in Ottoman 
Egypt in the 16th and 17th Centuries adlı çalışmalarından naklen Hafız Ahmed’in 
8 Şaban 1003 (8 Nisan 1595) tarihli vakfiyesini ikinci Mevlevîhane için göster-
meleri doğru değildir. Bkz. Klaus Kreiser, “Evliya Çelebi ve Başka Kaynaklara 
Göre Arap Âleminin Doğusundaki Büyük Şehirlerde Mevlevîhaneler”, Osmanlı 
Araştırmaları XIV, İstanbul, 1994, s. 111.

59 Kıpçak beylerinden olan Sunkur Bey, kendi yaptırdığı zaviyede metfundur.
60 Mirlivalıktan, Mısır Beylerbeyi Hafız Ahmed Paşa döneminde 1002/1594’te 

Mısır defterdarlığını yürüten Güççük Sinan Bey (Sinan Paşa) için bkz. Andreas 
Tietze, Mustafa Âlî’s Description of Cairo 1599, Îien, 1975, s. 144-146; Cen-
giz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Güney Siyaseti Habeş Eyaleti, Ankara, 
1996, s. 245.

61 Sinan Paşa’nın vakfiye tarihi: 3 Haziran 1607 tarihini taşır: Klaus Kreiser, s. 111
62 Hasan Özönder, “Mevlevîliğin Mısır’daki Temsilciliği Kahire Mevlevî-hânesi”, 

II. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi 3-5 Mayıs 1990, Konya, 1991, s. 178-179.
63 Mevlevîhane’nin mimarî yapısı ve son dönemde geçirdiği tadilat Özönder’in 

makalesinde ayrıntılı olarak bulunmaktadır.
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dirdi. Bu merasimin ardından başlayan ilk ayini Gülşenî Ubûdî Efendi, 
manzum olarak anlatır.

Nimetî Dede üç yıl bu yeni Mevlevîhanede şeyhlik ettikten sonra 
1008/1599-1600 tarihinde vefat etti. Cenazesi Sittî Nefise Camii yanına 
defnedildi.

Nimetî Dede vefatından önce, Burdur’da Mustafa Halife’den Mesnevî 
okumuş ve Asitane katiplerinden iken Mevlevîliğe intisap etmiş olan Ali 
Dede’yi işaret etmesiyle Kahire Mevlevîhanesi’nin ikinci şeyhi Ali Dede 
oldu. Artık haftada iki defa cemiyet tertip edilen ve Mesnevî okutulan bu 
dergaha, Konya Asitanesi’ne Divâne Mehmed Çelebi’nin oğlu Karahisarî 
Mehmed Çelebi’nin geçmesi ve onun İstanbul’da I. Ahmed’in fevkalade, 
iltifatlarına mazhar olmasından sonra, Konya Asitanesi’nde yetiştikten 
sonra gaza yolunu takip eden, Revân, Tebriz, Bağdat, Eflâk, Boğdan ve 
Belgrad seferlerine katıldıktan sonra Konya’ya dönen, bir süre sonra haccı 
eda için gittiği Harameyn’den Yemen’e geçip dönüşte uğradığı Kahire’de 
ulema, sufîler ve devlet ricalinin rağbetini kazanan Celîl Çelebi’nin Ali 
Dede’den boşalan post için en uygun namzet olacağı düşüncesi Sultan 
Ahmed’e intikal ettirildi. Bu istek üzerine, merkezce Celîl Çelebi’ye hila-
fetname verilerek onun Kahire’ye atanması uygun bulundu.64

Celîl Çelebi’nin Bulak iskelesinde karşılanışını ve tekkeye götürülüşü-
nü genişçe anlatan Ubûdî, eserini Celîl Çelebi’ye hacca giderken menasik 
olmak üzere yazdığı manzumeyle kitabına son verir.65

İhsân-nâme

Muhyî’nin Reşehât’ta atıf yaptığı bu eser, onun düşünce dünyasını, mis-
tik tecrübelerini ve İbn Arabî doktrinini şahsî hayatında nasıl mücessem 
hâle getirdiğinin örnekleri arasında yer alır. Eserin muhtevası şahsî tecrü-
belerin pek yer almadığı ve daha ziyade sükutun tercih edildiği bir devrede 
zengin malzemeleriyle dikkat çeker:

64 Ubûdî, 132a-133b
65 Ubûdî, 133b-134a.
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Balkanlarda seyreden Osmanlı-Eflâk harbinin bütün aşamaları, 
Kahire’de oynanan ve hamleleri doğrudan Osmanlı ordularıyla Eflâk ve 
Macar güçleri üzerinde netice veren metafizik bir satrançla şekillenmeye 
başlar. Bu savaş oyunu, yaşı bir hayli ilerlemiş dervişle sevdasına tutulduğu 
genç Hıristiyan arasında düşsel bir ilgiyle başlar ve etraflarında kozmik 
kuvvetlerin çarpıştığı gerçekliğe dönüşür. Bir kere gördüğü güzele vuru-
lan ve sevdası kesiksiz sevgilisini beş yıl görmeksizin süren dervişin ilişkisi, 
gerçek zaman, mekân ve kişilerle gelişen ve merkezinde ihsanın yer aldığı 
büyük bir fetih hareketiyle neticelenir. Bu fetih, sufînin kendi kaleme aldı-
ğı risalesinde kademe kademe gözler önüne serilir. İman-İslam-İhsan kav-
ramları etrafında dönen ve ünlü Şeyh San’an’ın macerasını andıran bu ger-
çek hikâye, Allah’ın tasarruf yetkisi verdiği bir “ricâlü’l-gayb”ın etrafında 
gelişir. Bu kişi, Muhyî’dir. Onun karşısında azizler mertebesine denk gelen 
rahip ve keşişlerle, kutup rolünü üstlenen ve metinde “tersâ-beççe” ola-
rak nitelendirilen İbn-i Yani adındaki Hıristiyan genç yer alır. Muhyî’nin 
“rakip” olarak nitelediği rahiplerin elinden, aşkına düştüğü “tersâ-beççe”yi 
imana getirme çabası ve bu çabaya karşı koyan rahiplerle fizik ve metafi-
zik boyutta mücadelesi mesnevinin ana temasını oluşturur. Mevzu, hikmet 
bilgisi olmadan anlaşılmayan sırlar, sırların ifşası ve mertebeler bilgisiyle 
derinleştirilir. Özü Allah’ın “Nice uzaklık vardır, yakınlığı doğurur ve nice 
günah vardır mübarektir, uğurludur, tövbeye sebep olur” sözüyle anlatılan 
ve ancak irfanî bilgiyle anlaşılan sırlar manzumesidir.

Muhyî, hikâyede işlenen “ihsan” konseptini, aynı ana temaya kaynaklık 
eden “Cibril hadisi”ni konu alan Şerh-i Hadîs-i Cibrîl adlı müstakil bir ri-
salesinde de işledi.66 İslâm sufîliğinde doktriner bir nitelik taşıyan bu hadis 
etrafında onun ortaya koyduğu hakikat, gerçekte İbn Arabî’nin umdeleri-

66 Muhyî, Mecmua, Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, Mecâmi-i Türkî, No. 23, vr. 
209b-215a. Peygamberin iman, islâm ve ihsan kavramlarını açıkladığı meş-
hur hadisi etrafında geliştirilen mistik tahlillerle işlenen bu eser Arapça kaleme 
alınmıştır. Muhyî, mensur olarak kaleme aldığı bu risalede söz konusu hadisin 
yorumunda Seyyid Yahyâ-yı Şirvanî-Ömer Rûşenî-İbrâhîm-i Gülşenî-Ahmed-i 
Hayâlî yoluyla gelen bilgileri esas alıdığını kaydeder. Telif tarihi belirtilmeyen 
risale, Hedyü’l-harameyn’e atıf yaptığına göre 1570’den sonra yazılmış olmalı.
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ni bir arada topladığı Fusûsu’l-Hikem’deki hikmetler mecmuudur. Muhyî, 
ihsan mevkiine yükselen insanın yaşayacağı ruhanî miraçta elde edeceği 
keşifler ve müşahedeleri Fusûs’un çerçevesinden anlatır. Esasen, onun bir-
çok eseri bu ana membadan beslenir. Bu itibarla öz olarak Fusûs’un pratik 
tecrübesinden ibaret addedebileceğimiz bir ömür sürdü. Muhyî “şehâdet 
âlemi” olarak adlandırılan ve en yüce varlıktan derece derece inilen varlık 
mertebelerinin en alt seviyesi kabul edilen görünürler dünyasındaki in-
sanlığın macerasını bu itibarla “Hayat, uyanıldığında yorumunu Allah’ın 
yapacağı bir yığın rüyanın görüldüğü uzun bir uyku” diye tanımlar.

Ana mihverinde döndüğü “ihsan” temasından dolayı İhsân-nâme adını 
alan hikâye, bütün ayrıntılarıyla hikâyenin merkezindeki Muhyî’nin kale-
minden çıkar. Osmanlı tasavvuf tarihinde yüksek mistik tecrübenin birinci 
şahıstan aktarıldığı nadir eserlerden birçoğunu borçlu olduğumuz Muhyî, 
aşka dair tecrübelerini ve bu tecrübelerin feyizli neticelerini manzum-men-
sur birçok risalede dağınık olarak anlatır. Bu eseri, diğerlerinden farklı ola-
rak bütünüyle bir tema etrafında odaklanan tecrübeler dizisinden meydana 
gelir. Bu metin, klâsik edebiyatımızın âşık-sevgili ilişkisinin mahiyetini açan 
değerli veriler içermesi itibarıyla önem taşır. Muhyî’nin kendi tecrübesini 
açıkça ortaya koyması, ayrıntılarıyla aşkının gelişme seyrini ve boyutlarını 
göstermesi, bu aşka ve aşkın aşamalarına bir yığın kişinin tanıklık etmesi ve 
Muhyî’nin aşkına gösterilen farklı tepkilerin doğrudan anlatıcı tarafından 
aktarılması diğer bir zenginlik unsurudur. Bu metin, bu itibarla onun klâsik 
tarzda meydana getirdiği divanında kullandığı kavramların arka planını bi-
zim için tespite imkân veren malzemeler temin eder. Muhyî’nin bu vakadaki 
tecrübelerinin mahiyetini netleştirmek için onun diğer eserlerinde zikrettiği 
aşka ve maşuklarına dair verilerini ilâve ettik. Şahsî tecrübe ve bu tecrübele-
rin şiirde karşılık bulmasını örneklendiren ve tecrübenin arka planını yansı-
tan bu ilâveler, eski edebiyat çalışmaları için orijinal malzeme özelliği taşır.

Mesnevi nazım şekliyle, mefâîlün mefâîlün feûlün vezniyle kaleme alı-
nan metin toplam 432 beyitten oluşur. Bütünlük gösteren bölümler, her 
bir bölümün içeriğini veren başlıklarla fasıllara ayrılır. Kısa bir duadan son-
ra hemen konuya geçilir. Kitaba hemen her eserinin adının ya da adı yerine 
geçecek kelime ve kelime gruplarının sayısal değerinin, eserin telif tarihi-
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ne denk düşmesini ilke edinen Muhyî’nin, hikâyenin ana temasına uy-
gun olarak düşürdüğü tarihlerle başlar: “Keşf-i şehr-i îmân” (1007/1598), 
“Hurûf-ı-sırr-ı usturlâb-ı ihsân” (1007/1598)67 

935/1528 doğumlu Muhyî, “Başım göğe erdi yaşım yetmiş ikiye er-
diğinde” kaydıyla açıkça eserin telif tarihini verir. Ardından mesnevîsine, 
varlık dünyasında kendisini konumlandırmakla devam eder. Okuyucu-
nun, sözlerinin değerini takdir etmesini, gerçekliğinden şüpheye düşme-
mesini temine matuf görünen bu sunumda, o bir yığın eser telif etmiş, 
daha önce hiçkimseye verilmemiş özel bir dili, Bâleybelen’i icat etmiş, gizli 
ve açık bilgilere mazhar olmuş, posta oturmuş, seçkin ilim erbabınca de-
ğeri teslim edilmiştir. Artık eriştiği ihsan derecesinden inmeyecek ve aldığı 
zevki hiçbir şeye değişmeyecektir:

İslam ve iman ihsanıyla beni şüphesiz bilgiye eriştiren Hakk’a şü-
kür olsun. Resulullah ruhuma bağışlar kıldı da kalbim onunla ezel camı 
içti ve Huda’dan, peygamberlerden, velilerden, ashabtan ve azizlerden 
de... Tanrı şarabından bir damla saçılınca, gizli açık bilgiler bana açıldı. 
Muhammed’in yüzü onun evlâtlarından gözüktü. Muhammed’in saçı kılı 
bana kadir gecesi oldu; sıfatlarında zatın kendisi göründü. Muhyî, ben de 
onlardan hayat buldum. 

Hakikatler konusunda birçok eser yazdım, inceliklerde birçok telifim 
oldu. tefsir ve tevili açıkça ortaya koydum, maani bilgisinde de beyanı ya-
rattım. Daha birçok ilimlerde eser kaleme aldım, hadis konusunda telifim 
bu sahanın literatüründe şöhret buldu. Öyle bir müstakil bir dil icat ettim 
ki böylesini ademoğlu yaratmış değil. Türkçe ve Farsçayı bu dile aktardım, 
Arap dizilişiyle de bu binayı sağlamlaştırdım. Adını Bâleybelen koyduğum 
bu dilde on konu tertip edildi. Her ilimde fazilet sahiplerinin aşamadıkları 
yüz meseleyi bununla yetkince yazdım. Hak ehli birçok eser meydana getir-
diler, ama hiçbiri bunun gibisini meydana koymuş değil. Divan dışında iki 

67 Bunların dışında risalenin hatimesinde “İhsan” kelimesinin ilk harfleriyle oy-
nayarak “Elif hâ sîn elif nûn neşr-i mevlâ” (1007), “Esrâr-ı hacer”in harfleriyle 
“Elif sîn râ elif râ hâ cîm râ” (1007); “Tamâma irdi ihsân-nâme-i mîl” (1007) 
tarihlerini de düşürür. 
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yüzü aşkın risale ve kitap telif ettim. Hakikatlerden bana ne keşif olduysa, 
Hak emriyle onları kaleme döktüm. 

Ömrümde içki içmedim, onun yasağından kaçındım, emrine uydum. 
Meşayihten birçok kutba eriştim, birçok kez erbaine girdim. Nihayet ku-
tuplar kutbu icazet verdi, dostlar arasında beni halife kıldı. Nice yıl Rum’da 
irşat vazifesinde bulundum, gönlü gamlı olanı şad kıldım. İrşadımla âlem 
aydınladı, cihân bağı gül bahçesine döndü. İstanbul’da sayısız eser ortaya 
koydum: tefsirler, hadis ve birçok ilim... Şeyhler, bütün şeyhülislam ve ka-
dılar tahrir ve tahkikatımı kabul ettiler, özellikle de zamanın en faziletlisi 
Ebussuud ki fazıl kimseler onun tefsirinden nasip alırdı. Kimi bazı mec-
lislerde bir araya geldi, hepsi sözlerimi işitip kalpleriyle tasdik etti. Seyr ü 
sülûku muhabbetle ettim, yoksullarla melikleri sevdirdim.

Bu yazılan ihsan tamamıyla doğrudur; üstelik Tanrı’dan verilenin de 
binde biridir. Hak, nice yüz binini de lutf eyledi ki onun binde biri bile 
denilemez. Bütün bunlardan geçip Mısır’a geldim; zıtlar bende toplandı, 
meşrep oldu. Kâh nazırlar bana bakardı kâh nazırlar nazırı (vakıf nezaret-
lerinin başı) ben olurdum. Kâh beylerle makam sahibi kâh sûfîlerle yoldaş 
olurdum. Başım yedi göğe erdi yaşım yetmiş ikiye erdiğinde. Şimdi gö-
nül, bu âlemi terk edip ilâhî âlemi seyretmektedir. Artık nice kimseler ben 
Şiblîyim, Cüneydim, Bayezidim diye gelse, o âlemden inmem; Şeyh San’an 
hizmetimde olsa, aldığım bu zevkte bir değişme olmaz.” 

Bu takdimden sonra doğrudan mevzuya girer ve vakalar silsilesini kro-
nolojik sırayla anlatır:

Osmanlı devletinin 16. yy sonlarında Balkanlarda askerî alanda düş-
tüğü vahim durum, bütün Müslüman ahali gibi Muhyî’yi de endişelen-
dirir. Bu endişeye kaynaklık eden vakalar, Eflâk voyvodoluğuna Petreşku 
(ö. 1554)nun oğlu Mihail Viteazül’ün tayin edilmesiyle başlar (1593). Bir 
yıl sonra büyük Rumen devletini kurmak için Osmanlıya karşı isyan eden 
Mihail, Bükreş’te gerçekleştirdiği kitlesel Türk katliamından sonra Tuna’yı 
aşarak Dobruca, Hırsova ve Silistre taraflarında yağma ve tedhiş hareketle-
rine girişir. Bölgede bir süredir Osmanlı idarî mekanizmasındaki gevşeklik, 
rüşvetin kirlettiği yeniçerilerin halk arasında kaybolan saygınlığı ve sürekli 
savaş hattında bulunan halkın güvensizliği nihaî neticenin alınmasını ge-
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ciktirir. Osmanlı Devleti’nin parlak zaferlere alışkın müslüman tebasını 
sınır boylarından gelen “Gittikçe hal ayruksı olmadadur. Sipahi ve Yeniçeri 
düşmen-i dîne varmaz, re’âyâ-yı memleketi gâret itmededür...” haberleri bü-
yük bir kedere boğarken; akabinde gelen “leşker-i İslâm, a’dâ-yı dîne karşu 
varup top ve tüfeng atılup nusret asker-i zafer-penâha müyesser olup kaçan 
küffâr takip olunup..” müjdesi yüreklendirir. Efkâr-ı umûmiye artık Bal-
kanların vaziyetine göre şekillenmeye başlar.68 

Balkanlardaki Türk ordusunun bozgunları ve katlolunan Müslümanla-
rın trajik hikâyelerini Mısır’da duyan Muhyî, bu acı gerçeği kabullenemez.

O sırada Mısır’da beylerbeyi Seyyid (Şerif ) Mehmed Paşa’dır. Bir süre 
yürüttüğü başdefterdarlık görevinden azlinden sonra uzak kaldığı devlet 
idaresine Veziriazam Sinan Paşa’nın öldürülmesinin ardından Mısır’a bey-
lerbeyi unvanıyla döndü.69 16. yy kaynaklarının birbirinden zıt değerlen-
dirmede bulundukları Seyyid Mehmed Paşa’yı70 Muhyî, saltanat davası gü-
den Mukle adlı şeyhi ortadan kaldırması, ehl-i dil ve sâf-meşreb olması, bir 
yığın hayır işlerini gerçekleştirmesini zikrederek över.71 Seyyid Mehmed 
Paşa’nın idaresi altındaki Mısır’da Allah dostlarıyla “Ya Rab, İslam ehlini 
koru! ” diye dua eden Muhyî, “Neden küffârdan belâlar gelsin de Müslüman-
lar sıkıntı görsün?” sorusunu sorar. Ancak etrafı saran umumî musibet ha-
vası, bir süre sonra Mehmed Paşa’nın azliyle derinleşir (Beylerbeylik süresi: 
30.3.1596 - 16.7.1598):

“Cihanda kötülükler zahir oldı. Küffâr ehl-i dîne zahmet verdi, nice ka-
leleri alıp viran eyledi, çok Müslümanı esir etti, katletti. Bu haber Mısır’a 

68 Bu süreç için bkz. Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî, haz. Mehmet İpşir-
li, İstanbul, 1989, c. II, s. 451 vd.

69 Muhyî, Şam’dan Mısır’a vezaretle gelen Seyyid Mehmed Paşa’yı öven “Mujde-i 
subh-ı sa’âdet-disâr resîd ez-sûy-ı Şâm / Şud be-mâ vâcib du’â-ı hazreteş her 
subh u şâm” matlalı Farsça bir kaside kaleme alır. Bkz. Muhyî, Divan (Mecmua, 
412b) 

70 Aleyhinde en sert hücumu Gelibolulu Âli yapar. Mehmed Paşa’nın aleyhinde 
bir değerlendirme ve Fehmî’nin manzum hicviyesi için bkz. Andreas Tietze, 
Mustafa Ali’s Description Of Cairo Of 1599, Îien, 1975, s. 165-167.

71 Muhyî’nin Mehmed Paşa’yı övgü sadedinde söylediklerine Mehmed Paşa mu-
halifleri de iştirak eder. Bkz. Age, s. 167.
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erişip kâfirler ahvalinden haberdar olunca, “Efsanedir, gerçekliği yok, 
Allah’ın lutfu Müslümanlarladır” dedim, “Özellikle bu sırada Seyyid Mu-
hammed Mısır’a beylerbeyi olup halka ihsanlar ederken ve Allah dostlarıy-
la “Ya Rab, İslam ehlini koru!” diye dua ederken neden küffârdan belâlar 
gelsin de Müslümanlar sıkıntı görsün?” dedim. Meğer gaipte nice hikmet 
varmış, Şerîf ’i dahi musibet yakalamış.” 

Muhyî, vakalar dizisinin bütünü arkasından bu süreci değerlendirdi-
ğinde, arka planda gizli olan “hikmet”i tespit eder. Bu, eserin ana mevzu 
olan ve nihayetinde elde edilen “ihsan”dır.

Mevzuun kalbine metinde “Bu Rü’yâ Rü’yet-i İhsâna Bâis” başlığıyla 
girilir. Bir mescitte vecd hâlindeyken aklını, canını talan edecek; sevgisi bir 
zerre bile kendisinde masivadan eser koymayacak bir “tersâ-beççe” arzusu 
gönlünden geçen Muhyî, mescit kapısında varlığını nefy edecek ve kendi-
sini mahva eriştirecek tersâ-beççe’yi görür:

Bir sabah mescitte gönlüme bir düş düştü ki bir Hıristiyan genci (tersâ-
beçe) görünse de aklımı, canımı talan etse; sevgisi bir zerre bile bende ma-
sivadan eser koymasa. Bu düşünceyle kendimden geçmiş; uykusuz, bilgisiz, 
bilinçsiz bir hâldeydim; aklım, marifetle meşgul fikrim ve canım gitmişti. 
Düşte, aklım başıma geldi, mescitten çıktım. Kapının dışında bir canan 
gördüm. O âlem mıknatısı, öyle çekti gönlümü ki hemen düşüp ayağına 
sürdüm yüzümü:

- Beni benden aldın, aşüfte oldum; varlığımı nefy ederek mahvı bul-
dum. 

Onu Rahman’ın mazharı olmuş gördüm; hayrete düşmüştüm, onu 
Hak gördüm. Dedim ki:

- Ey Allah’ın nuru apaydın ay yüzlü! Yakîn bilgisine erişmiş aşk ehlinin 
secde ettiği put! Merhamet et ki çok yaşlıyım, artık varlıktan geçtim ve 
şimdi de gönlüm gamlı, dedim. 

- Uzak dur benden ki ben putperestim. Uzaklaşır bana yakın olan, dedi. 
- Kimliğim yok, kerem et; düşüncenin tedbiriyle gamlarımı def et, de-

dim.
- Putperest olmasa âşık, nasıl olur sevgilinin vuslatına lâyık? dedi.
- Secde edileni iki etmek olmaz! dedim.
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- Kim ki böyle yapmaz, yârini (anı: onu; Ân’ı: Hakk’ı) bulmaz, dedi.
- Ben puta tapmam, çünkü ona boyun eğdim, dedim.
- Her nen varsa, hepsini elde ettim, dedi.
- Yeter bana İslâm ve iman. Eğer lutfun varsa göster bana ihsan, dedim.
- Ey kendini beğenmiş mağrur! Varlığını yok edip Tanrı’yı görür gibi 

ibadete erişmezsin, sana nasıl ihsan yüz göstersin? dedi.”
O dem varlığı terk ettim, en yüce lütuflar açıkça göründü. Hemen sec-

de ettim yaratana, yok olup varlığında varlığım, girdim Tanrı yoluna. Sec-
de eden benin her tarafı bu kez secde edilir oldu; yerilen her şeyim, övülür 
oldu. Hıristiyan genç, hû’yu Mesih’e tahsis etmemi isterken, ben bu geniş 
sahraya düştüm. Bir sahra ki ön de o, son da o; ancak erişemezdi önüne de 
sonuna da yol. Sevgisinin kıskançlığından arada gayra yer vermedi; sırlar 
çözüldü, bütün güzellikler görüldü. Bu ötekinin sırrını bilmez, Tanrı’dan 
ötesini yok etmezsen, ötekinin varlığıyla örtünürsün, sayıda sıfır gibi değer 
görürsün.

- Gerçi yok bir değeri hesapta sıfırın, lâkin yazıda yeri var sıfırın, dedi.
- Doğru, mertebesi var yazıda, ancak artık değeri bir hüküm etmez oldu 

bu yazıda, dedim.
- Saçım darında asılasın, belinde zünnar gibi olsun her kılım, dedi.
- Belimi Allah’ın “kâlû belâ”dan belâsı zünnarıyla kuşandım, dedim.

tasavvufî işaretlerle örülü metinde “tersâ-beççe”, hikâye içinde perde perde 
mahiyetini ortaya koyan, sırlarını kademe kademe açan ve nihayetinde bu 
âleme tedbir kabiliyetiyle hükmeden bir mürşittir. Tersâ-beççe... mecazî 
varlıktan geçerek fena makamına yükselmiş, hakla baki olmuş, hakiki mü-
cerretlik makamına erişmiş, ihatası cihetinden küfürden de görülebilecek, 
imandan da zuhur edebilecek hâle gelmiş kâmil yol göstericidir; zamanın 
sahibi olan kutbu’l-aktâbın kutbudur.”72 Aşağıda Şebüsterî’nin Gülşen-i 
Râz’ından yaptığımız alıntılar hem bu kavramı hem de Muhyî’nin tecrü-
besini anlamamıza yardım edecek önemli ipuçları içerir: “Nice iman var-
dır ki küfürden doğar. İman getiren küfür, küfür değildir. Riyayı, büyük 

72 Şemseddin Muhammed Lâhicî, Mefâtîhu’l-îcâz fî Şerh-i Gulşen-i Râz, (haz. 
M. Berzgâr Hâlikî, İffet Kirbâsî), Tahran, s. 582-588.
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görünme kaygısını, ar ve namusu bırak, hırkayı çıkar at, zünnar kuşan. 
Pirimiz gibi küfürde tek ve eşsiz ol. Er isen gönlünü bir ere ver. İkrardan 
da mücerret ol, inkârdan da; gönlünü bir hıristiyan oğluna teslim et. O ne 
hoş sakidir ki bir kadehle yüz yetmişlik bir ihtiyarı kendisinden geçirir. Ge-
ceki sarhoşlukla harap bir hâlde tekkeye gider de sûfîyi büyüler. Seher çağı 
mescide girse, orada bir tek kendini bilir adam kalmaz.”73 Vakıa Muhyî, 
Hakk’ın isimlerinin her renkte, görüntüde tecelli ettiğini Divan’ının he-
men başında ortaya koyar ve bu sırra masiva ve varlıktan geçildiğinde aşina 
olunabileceğini kaydeder:

Bidân der-her libâs û-râ bibîn der-kufr u der-îmân tecellî-i sıfât-ı ûst 
cumle zişt eger zîbâ74

(Küfürde, imanda her ne örtü altında iyi kötü ne varsa, tümünü onun 
sıfatlarının tecellisi bil.)

Klasik Türk Edebiyatında “tersâ-beççe” kavramının “pîr”, “mürşid” 
“velî” anlamlarında da kullanıldığını gösteren ve bunu açıkça ifade eden 
metinler Muhyî’nin mesnevîsini tevsik edici mahiyettedir. Bilhassa “ilâhî 
nur”un tecellî ettiği kimseler olarak nitelenen velîler, ihsan nimetine erişen 
kimselerdir. Bu itibarla ihsan-nûr-ı ilâhî-tersâ-beçe ilişkisi sıkça kurulur. 
Hüseyin Lâmekânî’nin gazeli “tersâ-beççe” için tam bir tarifte bulunur:

 Gel beri ey tâlib-i sırr-ı Hudâ
 Dinle sözüm ki ne direm sana

 Ehl-i Hak’ta va’de ferdâ yoktur
 Nakddir bâzâr-ı cümle evliyâ

 Nakd ile bâzâr edersen gel beri
 Evliyâda yok bâzâr veresiye

 Evliyâyâ nasîb olup eresin
 Göresin ol yüzde nûr-ı Mustafâ

73 Çeviriler için bkz. Şebüsterî, Gülşeni Raz, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 
1944, s. 81.

74 Muhyî, Divan (Mecmua, 370b)
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 Bir adı tersâ-beçedir ol nûrun
 Evliyâ dilinde ey yâr-i safâ

 Büt-i tersâ-beçeye cehd it eriş
 Ol ola sana hakîkat reh-nümâ75

Varlıkta Hakk’ın isimlerinin tecellisini görme ve bu tecelli karşısında 
kendini kaybetme Muhyî’nin başına zaman zaman gelir:

“Bu fakir bir zaman şöyle oldum ki yolda giderken elimde olmadan 
zaman zaman bazı kimselerde, hayvanlar ve cansız nesnelerde zatın, sıfat 
ve isimlerin nurları tecelli eder, ben de yüzümü yere vurup secde eder-
dim. Bir gün fıkhın dört eserini şerhleriyle ezbere bilen, mollalara sürekli 
ders veren, Ezher Camii’nin dersiamı, evi Allah dostlarının tekkesi olan 
Hayreddîn Efendi ki Muhasebeci Sefer Çelebi’nin de kaynatasıydı. Züht 
ve takvasındaki yüksekliği sebebiyle bazı şeyh ve dervişlerin dış vaziyeti ho-
şuna gitmediğinden onlara karşı görünür ve onların selamlarını da almaz-
dı. Ben bu keşif ve cezbe âlemindeyken, kendilerini Masbaga Hamamı ya-
kınlarında gördüm. Celâl ve cemal altında olan ilahî isimler, hepsi birden 
ve bir defada tecelli etti, sözü geçen ihtiyarı gayriihtiyarî kucaklayıp yerden 
kaldırdım, bir iki kez dönüp hu hu diyerek yere koydum ve eline yapışıp 
muhabbetle yüzüne nazar ettim. Bîihtiyar gözünden yaş geldi. Ömrünün 
sonuna dek batında ve zahirde dervişlerle muhabbet üzere oldu.” (Bk. bkz. 
Reşehât, 181a-182b.) 

Bu hadiseden kısa bir süre sonra benzer bir vakıa yaşar. Bu son tecrübe, 
şeyhi Ahmed-i Hayâlî’nin tesiriyle yerine dinginliğe bırakacaktır:

“Zaviyede Enverî derler bir seyyit Acem dervişi vardı. Zaviye önünde 
onu gördüğüm gibi bana o müşahede nispeti hasıl oldu, ayağına düşüp 
yüzümü yere sürdüm. Meğer merhum Efendi, zaviyede mescidin pencere-
sinden bakarlarmış. Bu vaziyeti görüp beni yukarı çağırdılar. toza bulanmış 
hâlde, duraksamaksızın yanlarına eriştim. Yakın gel dedi, iki mübarek baş 
parmakları ile gözümü bir süre tuttular. Bu sırada bir fetih meydana geldi, 

75 Hüseyin Lâmekânî, Divan, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, 800, vr. 137b. Hü-
seyin Lâmekânî bir başka şiirinde “Tersâ-beçedir nûr-ı ilâhî gözün aç gör / Dil 
hânesini ana makar eyleyelim gel” der.
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Fettâh isminin keşfi dokuz felekten yüce gözüktü. Sonra parmaklarını çe-
kip ellerini açtılar, fatiha dediler. Okuduktan sonra o telvinden halas olup 
her şey bana bir göründü.” (Bkz. Reşehât, 182a.)

Muhyî’nin, mescit çıkışı gördüğü tersâ-beççe ile aralarında geçen mu-
havereden önce zikrettiği 

 Anı mazhar-ı Rahmânî gördüm
 Tahayyürden sanasın Ân’ı gördüm

beytinde “ân” kelimesi dikkat çekicidir. Metinde “Ân’ı” okuduğu-
muz kelime, üçüncü şahıs zamirinin belirtme hâli “anı”yı andırır, oysa 
“Ân’ı”okuyuşuna neden olan ipucu Bâleybelende saklıdır. Muhyî, bu dilde 
“Ân” kelimesini madde başı yaparak şu açıklamalarda bulunur:

“Ân: Zât-ı mukaddes ani’s-sıfât’dur, elhâ gibi. Ammâ yâyıla yân yâ ba’zı 
kuyûd hasebiyle ism-i zât-ı müstecmi’-i sıfât’dur. Ve nûr ve rûşenî’dür. Ve 
vasf-ı zâyid alâmetidür ki bir kelimeye lâhık olsa meddi düşer meger ol 
kelimenün âhırı harf-i illet yâ hâ-yı mektûbî ola, mârân ve bermân gibi. Ve 
her şey’ün özine dirler ki aslî ve sâtîdür.”76 

Bu açıklamaya ilâve edilecek bir diğer nokta da “ân” kelimesinin 
sufîlerce mahbûblarda olan tecelliyât-ı subhâniyyeye “ân” tabir edilmesidir.

Bu itibarla Muhyî, tersâ-beççe’yi Rahman’ın mazharı ve mazharda 
zuhur eden Hakk’ı görür.77 Yukarıda kavram boyutunda açıklanan tersâ-
beççe’yi tanıyan, onda tecelli eden Hakk’ı bulan Muhyî, erişmek istediği 
ihsan makamının kıyılarında dolaştığını ima eder. Burada tersâ-beççe ile 
yaptığı konuşma, Şeyh San’an ve sevgilisi arasında geçen muhavereyi hatır-
latır.78 Her ikisinde de sevgili, vuslat karşılığı âşığına dininden çıkmasını is-

76 Muhyî, Kitâbu Aslı’l-Mekâsıd ve Faslı’l-Merâsıd, Bibliothèque Nationale de 
Franca, Persan 188, vr. 283b-284a.

77 Kutuplar hiyerarşisini konu alan eserlerde her bir kutbun değişik hususiyetleri-
ne temas edilir. Bunlardan Mikâil kalbi üzere zuhur eden “tabaka-i üçler” den 
Abdurrab ve Abdulmelik’in istediği heyette ve surette göründüğü kaydedilir. 

78 Feridüddîn-i Attâr’ın Mantıku’t-tayr adlı eserinde ebedîleştirdiği Abdurrezzak-ı 
Yemenî (Şeyh Sanan)nin hikâyesi, Müslüman şarkta aşkın gücünü göster-
mek için edebî metinlerde sıkça zikredilir. Hikâyenin tam metni için bkz. 
Feridüddin-i Attar, Mantık al-Tayr, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1944, 
c. I, s. 105-137.
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ter. Fakat Muhyî, Şeyh San’an’ın aksine mecâzî aşk için tevhitten ayrılmaz. 
O, zaten San’an’ın bir yığın tecrübeden sonra eriştiği ulu menzillerdedir. 
Peşinde olduğu ihsan’dır ve sevgiliden yalnızca ihsanı göstermesini talep 
eder. Tersâ-beççe bu isteğe “Ey kendini beğenmiş mağrur! Varlığını yok 
edip Tanrı’yı görür gibi ibadete erişmezsin, sana nasıl ihsan yüz göstersin?” 
karşılığını verir. Mutasavvıfı zahidden ayıran ve vahdet-i vücut doktrininin 
özünü oluşturan “ihsan”ın ne olduğu bu cevapta bütünüyle ortaya konur 
ve Hz. Peygamber’in kendisine ihsan’ı soran kişiye (Cebrail) verdiği ce-
vapla örtüşür. Muhyî bu karşılaşmada kendisinde meydana gelen marifeti 
“Secde eden benin her tarafı bu kez secde edilir oldu; yerilen her şeyim, 
övülür oldu” şeklinde tanımlar. Bu hususu Nefhatü’l-Eshâr79 adlı eserinde 
biraz daha açar:

“Önce, Hazreti Âdem bana: “Gamları defeden Hakk’ın ismidir; varlıkla 
yokluk isimdir” dedi. Odur tılsım şeytanın her hükmünü geçirmek istediği 
dileğine, semadan bir başka isim son vermedikçe geçerliğine. Bütün isim-
leri bilen kişi vuslata erer ve isimlendirilenleri elde eder. İsim onun vahde-
tindendir, daha ötesi yoktur. İsimler sayılamaz, sonsuzdur. Âdem isimleri 
bilendir, Hak’la olup eşyayı görendir. Her ne kadar sayıcılar çoktur, ancak 
Allah’ın isimlerine nihayet yoktur. Bir şeyh gibidir bu âlem; onun ruhuysa 
vücuduyla Âdem. Hak ayna edip kendisine insanı, zatıyla seyretti onda 
esmâ ve sıfâtını. Meleklerin hepsi insanın her uzvuna hizmet eder, üstelik 
suretine de secde eder.”

Cemiyet hayatı, sûfîlere gençlere duydukları aşktan dolayı hücum eder; 
sûfîlerse bu aşkı boyut farkını ileri sürerek cemiyete rağmen savunur, bir 
taraftan da zâhir ehli dedikleri kimselerce kınanmaktan ayrı bir zevk alırlar. 

Muhyî salt melâmî gayelerle değil, aynı zamanda “esmâ”nın tecellilerine 
her yükselişte gençlere karşı şüphesiz boyutunu metin boyunca anlatmaya 
çalıştığımız şekilde alâka duyduğunu söyler: “Bu fakire her mertebeye ve her 
isme intikalde bir civana muhabbet-i şeklî olmuştur.” (Bkz. Reşehât, 198b.). 
Muhyî’nin eserleri dikkatle incelendiğinde alaka duyduğu kimselerin sade-

79 Darülkütübü’l-Mısriyye, Mecmua, 1b-22b.
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ce gençler olmadığı görülür.80 Nitekim bu noktayı “Malûm ola ki bu cümle 
bereket aşktan fâyizdir. Eger bu fakire taalluk ettiğim civanlardan ve pirlerden 
zâhir olan envârın hikâyâtını beyan itsem, gayrı uşşâkun hikâyâtı efsâne olur-
du” diyerek belirtir. Burada Muhyî’nin aşklarından birini doğrudan onun 
kaleminden aktarmak, hem İhsân-nâme’nin kavranmasını kolaylaştıracak 
hem de şahsî aşk tecrübesinin hikâyesiyle bu tecrübenin klâsik şiirdeki dil 
anlatımını, yansımasını görmek bakımından faydalı olacaktır:

“Bu fakir, Gülşenî Asitanesi’ndeyken bir beyzâdeye (Mustafa Çelebi) 
bende oldum ve onun bendine giriftar oldum.

Uzaktan tanışıklık vardı. Babası ona “Zaviye önünden geçme!” diye 
tembih etmiş, kimse onu görmesin diye de evinde hamam yapmıştı. Babası 
vefat etti. Oğlu da babasının vasiyetini tuttu, kimseye görünmedi.

Evlerinin yakınında bir beyzâde (Behrambeyzâde Muhammed Çelebi) 
daha vardı. Kendimi ona “taalluk” etmekle şayi ettim. İkisinin kapısının kar-
şısında İbrâhîm-i Gülşenî hazretlerinin hizmetinde yirmi yıl bulunmuş Kara 
Mollâ adlı bir dostumuzun evi vardı, haftada bir kere oraya gidip o iki gen-
cin kapılarına hayran hayran bakardım. Ama asıl mahbubu asla zikretmeyip 
diğerinin aşkına müteferri olup şiirler yazardım. Onlar kâh yüksek sesle kâh 
yanık sesle, nağmelerle bu şiirleri okurlardı. 

Asıl mahbub (Mustafa Çelebi b. Şücâ Bey) bir gün hâlimi etrafa sorar. 
Fakirin ahvalini anlatırlar. “Ya niçin merhamet etmez, yanına gitmez? Ben 
bilirim ki babam kötüden korumak için beni halktan saklardı. İyiden men 
etmek babalık hakkı değildir. Öyleyse ikisini davet edip aralarına ittihat 
verelim” diyerek hem bana hem Behrambeyzâde’ye adam gönderdi. 

Seydî Muhammed bin Beyram Bey gelmedi. (Mustafa Çelebi), o gece 
fakire acıyıp diğer mahbubun istiğnasından dolayı hayli teselliler verdi. 
Oysa asıl mahbub kendisiydi. Beni evinin kütüphanesinin bulunduğu 
odaya götürdü, orada kendisi için söylediğim şiirleri bana tekrar tekrar 
okuttu. Şiirde kendi ismi geldikçe gizlenmek için, vaziyeti anlamasın diye 

80 Bütün sufîler gibi aşk yolunda yürüyen Muhyî’nin ölüm tarihine düşürülen 
tarih mısraı anlamlıdır: Şehîd-i Aşk-ı Cânân Oldı Muhyî (1013). Bkz. Ubûdî, 
Menâkıb-ı Evliyâ-ı Mısr, Kahire Üniversitesi Ktp., TY., 2822, vr.74b.
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Mustafa’yı Muhammed ismine çevirdim. Fakir ağladıkça kendi mendiliyle 
gözyaşımı sildi. Giderek bana hayret ve fena galebe ederdi. O da acıyıp 
ağlar, benim ciğerimi dağlardı. 

Benimle Seydî Muhammed bin Beyram Bey’i bir gece dahi davet etti. 
Seydî Muhammed, benim muhabbetimi kendisine zannettiğinden sürekli 
bana ve ikincil gibi göründüğü hâlde aşkta birincil olan Mustafa bin Şüca 
Bey’e istiğnasını ziyade ederdi. Seydî Mustafa da bana merhametini, şef-
katini artırırdı. 

Seydî Mustafa, bana duyduğu merhametten ekseriya zaviyeye gelip 
beni saadethanesine götürür, türlü yemeklerle misafir ederdi. Birçok dervi-
şe de saadethanesindeki hamamı açar, onlara kendi gömleklerinden ihsan 
ederdi. Bütün Mısır, dünyada bundan daha yüzü güzel kişi olmadığında 
görüş birliğindeydi. 

Bir gün hücremde yalnızken Mollâ Câmî’nin bu beytini okuyup ağlı-
yordum:

 Hîş-râ şöhre be-nâm-ı digerân mîsâzem
 tâ negûyend hadîs-i men u tû bî-haberân

(Senle benim hikâyemi bilmeyenler haberdar olmasınlar diye kendimi 
başkalarına nisbet ederek şöhret ediyorum.)

Meğer Seydî Mustafa hücre kapısına gelmiş, beni dinlermiş. İçeri gir-
di, “Biz dahi o habersizlerden miyiz, yoksa haberdar oldum mu?” dedi. Fa-
kir utanıp tam bir niyazla: “Haberdar oldunuz, lâkin bu işimizi duyurmak 
lâzım değildir!” dedim. O gün, tam bir ittihat hasıl olsun diye Ahmed-i 
Hayâlî hazretlerine inabet etti. 

Dostlar hariç emirler ve suret erbabı, benim onunla sohbetimi men için 
türlü yalanlar peyda ederdi, ancak muvaffak olamadılar. 

Merhum biraderim defterdar olarak Mısır’a gelmişti. Seydî Mustafa o 
sırada evlenmiş, ancak masrafı çok olup asker maaşı yetmediğinden ba-
basından kalan birkaç kaftanı satmaya niyetlenmişti. Ben de bunu uygun 
buldum. Bir gece kaftanların bulunduğu sandığı getirdiler. Üç yıl olmuş, 
açmamışlar. “Şimdi etraf toz olur, sabah açılsın” dedim. Kilidi açıktı. San-
dığı yattığım yerde koyup gittiler. Sandıktaki kaftanların cebine himme-
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timizle o gece külliyetli miktarda para konuldu. Ertesi gün gelip sandığı 
açtığında ceplerindeki filorileri bulunca hayli sevindi, bunları babasından 
bilip ona bol bol dua etti. 

Sağdıcı olduğu Özdemirzâde Osman Paşa ile -daha sonra veziriazam 
oldu- Yemen’e gitti. Gönüllüler ağası oldu. Bu vakıa, bu mahal dışında 
hiçbir yaratılmışa anlatılmamıştır.” (Bkz. Reşehât, 199a-201b.) Muhyî, bu 
aşk vakasının eksik kalan kısımlarını, Nefhatü’l-Eshâr’da tamamlar. 

Burada yer alan manzumelerde kullanılan kelime kadrosu ve mazmun-
larla tasvir edilen hususî dil, erkek ya da kadın olan bir sevgiliye, devrin 
hükümdarına veya peygambere yazılan herhangi bir şiirde değişiklik ya-
pılmadan kullanılabilir. Bu, Klasik Türk Edebiyatında merkezî değer olan 
vahdetivücut inancının ve aşkla açıklanan var oluşun özel bir anlatımıdır 
ve bu anlatım zâhir ve bâtın yüzleriyle fizik ve metafizik okumaları müm-
kün kılar. Doğrudan sevgilisi Muslî Şah’ın adını veren bir akrostiş şiir, aş-
kın somut muhatabının ve soyut açılımının ne olduğunu Muhyî özelinde 
net bir şekilde anlamamıza imkân verir.81

Muhyî’nin tersâ-beççe’ye duyduğu aşk da hemen yayılarak aleyhinde 
kınamalara yol açar. Bilhassa Kadir gecesi bir araya geldiği beyler, âlimler, 
şeyh efendiler ve diğer dostları arasında bu mevzu açılır ve Muhyî bu 
mecliste açıktan tenkit edilir. Meselenin dillendirilmesi onun tasarrufuy-
la gerçekleşir ve kendisi bunu “melâmet” gereği diye açıklar: “Doğrusu 
ya, melâmet âdetimdi; bu yol, gizli tutmak içindi kendimi herkesten. 
Her yaptığımın, sebeplerin peşine düşenlerin bilmediği bir başka yoru-
mu vardı.” Öte yandan hakîki aşkla sonuçlanan mecazî aşka tutulan sâlik, 
mecazın tecellileriyle yetinmemiş, mecazın hakka açılan yoluna girmiştir. 
Sûfîlerce mecaz hakka ve batıla açılan bir köprüdür.82 Onlar, mecaz aşkın-
da kalanlar için “tâ be çend ender pey-i ışk-ı mecâzî? / Çend bâ-yâr-ı mecâzî 
ışk-bâzî?”83 ikazında bulunur. Hakikat mertebesine yükselmiş Muhyî için 

81 Muhyî, Divan (Mecmua), 282b, 296a.
82 Klasik İran ve Türk edebiyatı mecazî aşk köprüsünden hakikî aşka geçmeyi 

konu alan mesnevîlerle doludur. Şüphesiz bu yolda yazılan en mühim eser Leylâ 
ve Mecnun hikâyesidir.

83 “Mecazî aşkın izinde nereye kadar gideceksin? Nereye kadar mecâzî sevgiliyle 
aşk oyununu oynayacaksın?” Muhammed Takî Behâr, Divan.
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ortadan artık mecaz-hakikat farkı kalkmıştır. tutulduğu aşk görünürde 
mecazî, özde hakikîdir. Yalnızca Hakk’ı ve tecellilerini müşahede eden-
ler için “Işk-ı mecâz der-reh-i ma’nî hakîkatest / Işk erçi pîş-i ehl-i hakîkat 
mecâz nîst”84tir. Meseleyi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî özetler: “Sâlikân el-
bette aşk-ı mecâzîye uğrayacaktır. Çünkü bu aşk-ı mecâzî, aşk-ı hakîkînin 
köprüsü makamındadır; elbette o köprüden geçecektir. Lâkin o köprüyü 
kendisine mal edip oradan ilerisini arzu etmez ise, makbul değildir. İşte bu 
aşk-ı mecâzî köprüsüne uğrayanlar, o köprüden olan tecelliyâta kani olup 
orada kalırlar ise, suyu çekilmiş, karaya oturmuş gemi gibidir. Çünkü bu 
aşk-ı mecâzînin bir yüzü hak ve bir yüzü bâtıldır.”

Melâmet, Tanrı isimlerine mazhar olan, bu sırrı ortaya çıktığı takdirde 
halkı kendisinden ve kendisini halktan korumaya çalışan Muhyî’nin sık 
başvurduğu bir yöntemdir. Sufîlerin kendilerini bir gencin aşkına vurarak 
zahitlerin tanlarına ve tarizlerine hedef yapmalarına sıkça rastlanır. Muhyî 
de bu yola başvurduğunu açıkça söylemekten çekinmez. Şarap içmediği 
hâlde, Allah’ın kudret sıfatıyla sıfatlanan ve her neye teveccüh etse elde 
etme gücüne erişen İbrâhîm-i Gülşenî’nin elinde şarap şişesi, çarşıda salı-
narak dolaştığını, böylece kendisini gizlediğini aktaran Muhyî, Kahire’de 
Gülşenî Asitanesi’nde ikamet ettiği sırada şarap izlenimi veren bir sıvıyı 
odasında görünür bir yerde tuttuğunu, bu tür işlerinin insanların kaydın-
dan kurtulmak ve şeyhlik belâsından uzak durmak için muhalif görünmek 
istediğini itiraf eder. Bütün bunlara karşın tecrübesinin akıbeti konusunda 
hayrettedir: “İradem dışında tutulduğum bu aşkın başı sonu ne olacak bil-
miyorum.” Hakikate giden yolda bu mecaz niçin seçilmiş, böyle bir aşka 
düşmesinde neden kendisi tercih edilmişti ve müslümanların felâketlerine 
ne sebebiyet vermişti? Bu sorularla yüzünü Hakk’a çeviren Muhyî, “Gerçek 
inkâra erişen, imandan ihsana erdirilendir” cevabını alır. Ona göre inkâr 
kavramının mahiyeti, Hak’tan başkasını inkâr etmek ve yalnız Hakk’ı ikrar 
etmektir:

84 “Mana yolunda mecaz aşkı hakikî aşktır. Hakikat ehli katında artık mecaz yok-
tur.” Hâcû-yı Kirmânî, Divan.
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Kendisine gelen ilhamda gayb erenlerinin kâfirlere destek verdiği söy-
lenir. Hz. Mûsâ ile Hz. Hızır arasında geçen tarihî hadiseyi andıran ve 
anlaşılması ancak ilâhî hikmetin ihsan edilmesiyle mümkün olduğu be-
lirtilen bu tür sırlara sufî eserlerde ve diğer metinlerde yer yer işaret edi-
lir. İstanbul’un fethinin gecikmesini gelenek İstanbul içinde Yavedud 
Hazretleri’nin muhalefetine bağlar. Evliyâ Çelebi’nin iddiasına göre fetih 
ancak onun ölümüyle mümkün olmuştur.85

Hızır ve Mûsâ hikâyesinde olduğu gibi, vurgulanan ana tema hikmet-
tir. Muhyî, bu macerada muntazır olduğu hikmetin kendisinde ve tersâ-
beççe’de saklı olduğunu ilham yoluyla öğrenir. Balkanlarda cereyan eden 
hadiselerden dolayı üzüntüye boğulan Muhyî’ye gelen rahmanî ilhamda, 
tersâ-beççe’nin nefsinde toplanmış eşyaya tasarruf kudretinden bahsedilir. 
Onu ram etme yolunda yürüteceği teşebbüsler netice verirse iman sahipleri 
kâfirlere galip gelecek; tersâ-beççe’nin mümin olmasını temin ederse müs-
lümanlar yardım edilenler zümresine dahil olacaktır. Hz. Muhammed’den 
aldığı haberde bu vazifenin gerçekleştirilmesi için görevlendirildiğini söy-
leyen Muhyî, kendisinin lâyık görüldüğü mevki için sevinir ve bu mesuli-
yetin altından kalkması için peygamberden yardım talep eder:

“Bu hayretteyken o gece, bu mecazın hakikatini bilmek için Tanrı’ya 
yakardım ve o hiçbir şeye ihtiyacı olmayana hakikatin bu mecazla neden 
indiğini öğrenmek için yalvardım. Ve dedim ki “O sözünde kararlı olan 
beni benden aldı, bende ne bir iş ne de gönülde bir endişe kaldı.”

Varlığı yaratan ve terbiye edenden gelen ilham: “Cevaba ve kelâma lâyık 
değilsin ey ham! Ancak günahını peygambere eyle arz ki ona teslim olmak 
farz” dedi. Nasip için cana, çevirdim yüzümü resulünden yana. Hemen 
Ahmed’in nuru zahir oldu, içimde inanç ve iman hasıl oldu. Yalvararak 
“Ey Rahman’ın nuru, bu sırrı lutfet, izhar et. Neden başımıza geldi bu 
endişe, bu melâmet? Niçin nurlar içindeyken geldi bu zulmet? İslâma niye 
geldi bu musibet ve nasıl oldu da kâfirlere nasip oldu galibiyet?” dedim. 

85 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 
1996, c. I, s. 43.
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Hemen ilham geldi: “Şimdiden sonra Hakk’a nazar et. Gerçek inkâra 
erişen, imandan ihsana erdirilendir. Nefislerde beliren sır budur; halbu-
ki burada âlemlerin sırrı gizli oldu. Şimdi gayb erenleri kâfirlere destektir 
ve bu da herkesçe bilinen bir gerçektir. Şimdi kâfirler, zulmedenlere üs-
tün gelmiştir, bundan ancak mazlumlar canlarını kurtarır. Git kendin gör 
hâllerini ki hâllerine ayna, bu Hıristiyan gençtir. Bu genç, bir an olsun 
senin emrine tabi olsa, iman sahipleri, kâfirlere galip gelir. Eğer bir de ge-
lirse iman şerefine, bunu keramet bil, müminler ıslah olup erişirler yardım 
edilenler zümresine.”

O dem niyaz edip yalvardım: “Ey âlemin övüncü ve görkemli nur! Beni 
dahil ettiniz erenlere, öyleyse erişsin muradım oku hedefine. Hak’tan di-
leyip şefaati, diledim ki Rab erdirse herkese merhameti.” Dedi: “Hoş olur, 
lâkin sabır evlâ; Hak, kazayı askıya aldı şu anda. Şaşkın olma, sen onun 
hükmüne bak, başkasının kaydını bırak, ona hizmet et mutlak.”

Ashabıyla gökyüzüne uçup gitti ve ben o dem düşkün bir hâlde yalnız 
kaldım. Fakat yerim yörem nurla doldu, cennetten gelen esinti, can gülü-
mü açtı. Emrine uymayı farz bildim, hemen Hıristiyan genci düşünmeye 
koyuldum. Varıp davet edin o şaşkını diye ona birçok haberci yolladım, 
“Güzellikle sevgi gösterin, ancak keşif hâllerini ondan gizleyin” dedim. 
Görelim bağışlayıcı Allah’ın takdiri nasıl olur, Müslümanlarla kâfirlerin işi 
neye varır.”

Artık cennetten gelen esintilerle can gülü açılan ve nura boğulan Muhyî, 
tersâ-beççe’yi aracılar göndererek davet eder.86

“Dostlar varıp selâmımı ve yakınmayla haberimi ilettiler: “Beş yıldır 
hasretinden inleyen Muhyî senin talibindir. Ne var gelip hanesini nurlan-
dırsan! Bu süre zarfında bir kere görmüş seni ve de senden ayrı kalarak 
geçirmiş vaktini. O ahu gözün avlamış o aslanı. Merhamet et, lutfet, kılma 
ona ezanı!” Demiş: “Bu istiğnaya sebep için söz yoktur; hâller hep mual-
laktır, taalluktur.” Kaza ile ısrar etmişler, o dilber “Ona muallak deyin” de-

86 Bu haber yollama, klâsik şiirimizde âşıktan maşuka haber getiren ve maşukun 
kokusunu âşıka taşıyan saba rüzgârının sadece hayalî bir mazmun olmadığını; 
aracı ile saba rüzgârının özdeşleştirildiğini düşündürüyor.
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miş, “Bana İslâm’ı teklif etmesin, emrinin dahasına icabet edeyim” demiş. 
Gelip bana selâmını yetiştirdiler, her sözü muallaktır dediler. “Muallak” 
sözünü işittim, sevinçle taklalar atıp hayli iş ettim. Selâmından İslâm ihsan 
oldu, âlemde esenlik ve iman zahir oldu. Başa gelen için güzide peygamber 
“muallak” demişti, “Onun imanı kâfirlerle sulhe müncer olur” demişti.”

Kendisine gelen haberde icabet etmeyen sevgilinin teklife “muallak” 
cevabı verdiği söylenir. Bu, Muhyî’yi sevindirir, zira peygamber bu geliş-
meleri “Tanrı kazayı muallak kıldı” diyerek özetlemişti. tersâ-beççe’nin 
“muallak” sözüyle sevinir, üstelik aracılarla kendisine gönderdiği “selâm”ın 
“İslâm”ı müjdelediğini düşünür. Artık bütün çabasını tersâ-beççe’yi imana 
erdirmeye sarfeder. Muhyî, bu arada selâm-İslâm türevine “teslimiyet”i de 
katar. Âlimler, peygamberlerin varisleridir” hadisini hatırlatarak âlime tes-
limiyetin lüzumunu anlatan uyarısını yapar.87 

Muhyî, tersâ-beççe’ye tesir eden bir keşiş rakibinden bahseder. Adını 
vermediği bu rakibin birkaç gün içinde şehirden gideceği haberini du-
yunca bunu bir işaret kabul ederek Kara Mihal’in kaçtığına ve fethin elde 
edildiğine kesin kanaat getirir. Duyduğu büyük sevincin heyecanıyla gel-
diği Gülşenî asitanesinde sözsüz işaretlerle dervişlere ve beylere bu müjdeyi 
verir.

Seyyid Mehmed Paşa’nın beylerbeyliğinin son devresi Mısır’da gergin-
liklerle geçmiş, beylerle ve askerlerle düştüğü görüş ayrılıkları Mısır’da idari 
sistemde zafiyete yol açmıştı. Özellikle Doruk Kuzu ve Aşçı Mehmed’in 
evlerine yaptıkları baskınlarla cesaretlenen beyler, işi Mehmed Paşa üzerine 
yürüyüp onu atından devirmeye kadar götürmüş; canını kaçarak kurtaran 
Mehmed Paşa’nın otoritesi de iyice sarsılmıştı. Durumu teftiş için harem 
dilsizlerinden Kığıllı (Kıllı)88 Dilsiz, Mısır’a gönderilir.89 1598’in Martında 
Kahire’de Mahmud Bey’le90 seyre çıkar. O gün, kendilerine tersâ-beççe’den 

87 O, burada “âlim” kavramına “velî” kavramını yükler.
88 Muhyî’de bu şahıs “Kıgıllı”; Selânikî Tarihi’nde “Kıllı” şeklinde imlâ edilir.
89 Selânikî, c. II, s. 753-54.
90 Gelibolulu Âlî, Mısır’da o sırada yirmi kadar sancak beyinden adı Mahmud 

olan iki kişiden bahseder. Biri, kadılık mesleğinden sancak beyliğine geçen Kadı 
Mahmud Bey; diğeri Hısım Mahmud Bey. Andreas Tietze, age, s. 143-143.
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müjdeli haber getiren Muhyî’yi yanlarına alan beyler ve dervişler de gez-
meye çıkar. Bu iki grup seyranda karşılaşır. Muhyî’nin yanındaki beyler, 
Kığıllı’ya dilsiz olduğu için işaretlerle Muhyî’nin başından geçenleri an-
latır. Etkilenen Kığıllı, Muhyî’den bu keşiflerini yazıya dökmesini ister. 
Muhyî de “fetihname” şeklinde bütün bu gelişmeleri yazarak Kığıllı va-
sıtasıyla Sultan III. Mehmed’e sunar. Mutlu bir gelişmeyle rakibin şehri 
terkettiği gün, Macar ordusunun kırıldığı haberi Kahire’ye gelir:

“Rum’a tesir etsin de Rum’a dolsun diye selâmet, hemen onun imanı 
için gösterdim gayret. Dilersen kendiliğinden olsun teslimiyet ve emniyet, 
öyleyse sana da gerek teslimiyet. Âlime uyan, Resulullah’a izzet etmiş olur; 
Resulullah’a izzet eden Tanrı yolunu bulur. Yücelik istiyorsan yücelik et. 
Âlimlerden yüz çevirirsen, peygamber ve Hak’tan da yüz çevirirsin, sonu 
pişmanlığa erdirirsin. İlim erbabının ilmini inkâr etme sakın, yoksa Allah 
saklasın küfür içinde bu yolda olursun şaşkın. Erişeyim dersen seçkinler 
mertebesine, düşme velileri reddetme tehlikesine. 

Dediler: “Hayrı engelleyen rakip, birkaç gün içinde şehirden çıkacak.” 
Kara Mihal kaçtı, rahmet kapısını dine açtı diye sevindim. Artık kralın fi-
rar etmesi muhakkaktır. Kalbime dolan sevinçten yerinde duramaz oldum. 
Bu, büyük fethe işarettir dedim, hemen pirin dergâhına doğru ilerledim. 
Kelime, anlamı aktarmaktan âciz olduğu için, halka işaret ederek bu müj-
deyi verdim. Dervişler ve beyler sevindi, dediler gidelim gezmeye. Meğer 
o yıl Sultan, Kığıllı Dilsiz’i göndermiş Mısır’ı teftişe; çıkmışlar Mahmud 
Bey’le etrafı seyre. Beyler ahvali anlattılar, o dilsize işaretle vaziyeti aktardı-
lar. Bütün bunların yazılmasını istedi. Keşifleri tafsilâtıyla mükemmel ya-
zıp Kığıllı’ya verdim. O yazıyı zamanın sultanına gönderdim, fetihnameyle 
ona ilettim. Rakibin şehirden ayrıldığı anlaşılınca, o gün kâfirin kaçtığı 
haberi geldi. Macar ordusunun kırıldığı o gün duyuldu, sanki hepsi bir 
anda oldu.”

Birden kâfir ordusuyla ruhanî bağı bulunan keşiş rakibin şehirden henüz 
ayrılmadığı duyulur. Muhyî, kâfirin kırılmamasına sebep olarak bu rakibi 
gösterir. O gün, Kahire’ye kaybedilen kalelerin ve şehit düşen İslâm askerinin 
kara haberi gelir. Her şey açıktır. Azizler mevkiini rahip ve keşişler tutmakta; 
kutup rolünü ise tersâ-beççe oynamaktadır. Bu muhalif heyet, tasarruflarıyla 
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eşyanın seyrine hükmetmektedirler. Hakk’ın sözünü tutanların amaçlarına 
vasıl olması; rahiplerin sözlerinin batıl olması gerekiyordu. Oysa, tasarruf, 
muhalif yerden gerçekleşmişti. Muhyî, burada bir zaman tedbir ve tasarru-
fun onların elinde olacağını ilâve eder:

“Birkaç gün geçtikten sonra dediler ki ah rakip gitmemiş! Dedim doğ-
ruysa bu, kâfir ezilmemiş; kâfirin kırılmamasına sebep bu keşiştir. O gün 
nursuz kâfirlerin cenk edip bir nice kaleyi zabtettiği kara haberi geldi. Üstelik 
rahipler, keşişler, bunca işi Hıristiyan genç işledi demişler. Rahipler ve keşiş-
ler olmuş azizler; Hıristiyan gençse kutbun işini işler! Oysa Hakk’ın sözüne 
olanlar vasıl, dediler rahiplerin sözleri hep batıl, lâkin Hıristiyan genci olsa 
Müslüman, padişahlar gibi hükmü olurdu her zaman. Şimdi onlar hâkim 
olmuş cihanda, âlemin gidişi böyledir bu zamanda.”

Dostları Muhyî’ye tersâ-beççe’nin (İbn-i Yani) hastalandığını haber ve-
rirler. Her ne kadar sevgilisinin hastalanması kendisi için bir yıkım olsa 
da olumlu sonuç doğuracak bir gelişmedir bu. Sevgilisinin vefatı hâlinde 
İslâm’a galebe eden ordular, kendilerini muvaffak kılacak olan kutbun kay-
bıyla zaafa uğrayacak ve yenileceklerdir. Oysa Muhyî’nin arzuladığı asıl 
sonuç, sevgilisinin imana kavuşmasıdır. Ana fetih ancak bu yolla gerçek-
leşecektir. çünkü o itaat ederse itaat ederler; ona itaat edilirse halka sıkıntı 
gelir. Bu sırada Muhyî’ye, aracılarla tersâ-beççe’den kendisine güzel haber-
ler gelmektedir:

“Dediler hasta oldu İbn-i Yani, o an cihan yıkıldı başıma sanki. Âleme 
tesir edeceğini bildim, bu işin sonunda takdir-i ilâhî üstün gelir dedim. 
Eğer vefat ederse o gönül arzusu, kesin bertaraf olur kâfirler ordusu. An-
cak onun imana etmesi kalbimin meramı, umarım Hak gerçekleştirir bu 
ricamı. Beş on gün bekledim, sıhhat buldu; geride kalan yalnız itaat oldu. 
O itaat ederse itaat ederler; ona itaat edilirse halka sıkıntı gelir. Hemen 
Kurd’u o gazeli avlaması için yolladım zağar misali. Geldi, “Ne güzel ki 
erişti ihsana, umarım vasıl da olur imana” dedi. Öyle ya kederler gitti, 
sevinçler geldi, o gün kurbanlar kesdim, ferahlar oldu kesbim. “Feth edildi 
kâfirlere ait kaleler, esir edildi askerler ve neleri varsa oldu heba ve heder!” 
dedim. Dediler: “Kaçtı kâfir çerisi, yüzüldü önderlerinin derisi!”
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Kutbun tanımını yapan sûfîler, “Kutup âlemin ruhu, âlemde onun be-
deni gibidir. Her şey kutbun etrafında ve onun sayesinde hareket eder, 
yani her şeyi o idare eder.”91 der. Bu itibarla Muhyî için tersâ-beççe, bir 
usturlâptır. Hâlleri, usturlâbın ibresi gibi yön gösterir. 

Muhyî, bu işaretlere bakarak olup biteni okur. Kadı ve beylerle bir ge-
zintide yanına gelen bir aracı, tersâ-beççe’nin kendisini azarladığını söy-
ler. Muhyî ibrenin aksi istikamette olduğunu söyler dostlarına: “Öyleyse 
kâfirlerden gelen haberler yalandır, çünkü bizim onların hâllerine tuttu-
ğumuz usturlâp bu oğlandır. Madem Hıristiyan gençten bize azar geldi, 
öyleyse kesin dine kâfirler zarar verdi.” Bu, etrafındakiler için gülünç, ina-
nılması zor bir bilgidir: Muhyî’ye: “Bize bu tahminine inanmak güç ve 
bu usturlâpla verdiğin hüküm gülünç geldi!” derler. Ancak o gün, Rıdvan 
Çavuş’tan Yanık kalesinin alındığı haberi gelince, manzara değişir, bütün 
hikmetin Hıristiyan gençte olduğu kanaati belirir:

“Bir gün Mahmud Bey, kadılar ve beylerle bahçesinde gezinmeye bu 
fakiri de davet etti; keremler kıldı, hayli lütuflarda bulundu, izzetler etti. 
Bu sırada yine Hıristiyan gencin elçiyi azarlayıp incittiği haberleri geldi. 
“Öyleyse kâfirlerden gelen haberler yalandır, çünkü bizim onların hâllerine 
tuttuğumuz usturlâp bu oğlandır. Madem Hıristiyan gençten bize azar gel-
di, öyleyse kesin dine kâfirler zarar verdi” dedim. Bana “Bize bu tahminine 
inanmak güç ve bu usturlâpla verdiğin hüküm gülünç!” dediler. “Bugün 
belli olur alâmetleri, bakın nasıl olur Kadir Allah’ın hikmetleri!” dedim. O 
sırada Rıdvan Çavuş’tan Yanık kalesinin alındığı haberi gelince, dostlar bu 
kez tamamıyla bildiler ki bütün hikmet Hıristiyan gençte.”

Ancak diğer taraftan meselenin farkına varan muhalif zümre, tedbirler-
le Muhyî’nin teşebbüsünü boşa çıkarmaya çalışır. Tersâ-beççe’nin tavrında 
meydana gelen değişmeyi engellemek için Tanrı’ya kurbanlar adarken, bir 
yandan da Muhyî’yi etkisizleştirmek için kocakarılardan büyü yapmalarını 
isterler. Muhyî, o sırada Nil’e gider ve yedi gün orada halvete çekilir. Nil 
kıyısında gördüğü bir rüyada beliren bir kocakarı, hareket eden elleri ve di-
liyle Muhyî’yi etkilemeye başlar. Âyetelkürsîyi ve İhlâs okuyarak karşı ko-

91 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1991, s. 299.
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yunca, kocakarı bir müddet hareketsiz kalır. Bu anda Muhyî, sağ tarafında 
görklü birini görür, “Ya Ali, medet et!” der. O yüce kişi (Hz. Ali), kılıcını 
savurur, o an kocakarı kaybolur. Uyandığında, üzerindeki büyü tesiri yok 
olur, kendisine bir kalp kuvveti gelir. Atına binip Eski Kahire’de bulunan 
kiliseye gelir, tersâ-beççe ile görüşmeye gider:

“Kâfirler anlayıp bu fakirin niyetini, hemen kiliseye götürdüler Hıris-
tiyan gencini. Bu gence aforoza yardımı olur diye birçok nezirler etmişler, 
kurbanlar kılmışlar Tanrı’ya hediye. Amaçları onun küfrünün artması, bu 
fakire de kocakarıların büyü yapması...

Nil’e yalnız gittim, yedi gün orada halvet ettim. Bir gece (düşümde) bir 
kocakarı belirdi. Bir gizli yerden çıkan vaşağa benzemekteydi; hem eliyle 
hem diliyle beni büyülemekteydi. Büyüsünün sıcaklığı ve soğukluğu beni 
tesiri altına aldı. O sürekli hareket eden kocakarının bende görünce etki-
sini, okudum hemen Âyetelkürsîyi ve İhlâs suresini. Etkisi gitti, kocakarı 
bir süre tevakkuf etti. Sağımda görklü birini gördüm, “Ya Ali, medet et!” 
dedim. O yüce kişi, kılıcını savurdu, o an kocakarı önümden kayboldu.”

Tersâ-beççe cephesinde ise, Muhyî’nin Nil’de başına gelenleri doğrular 
hadiseler zuhur etmiştir. O da kendisinin efsunlanmaya çalışıldığını, ancak 
o gece efsuncu kadının birden düşüp öldüğünü, adeta tutuşup yandığını, 
bu sırada Muhyî’den kiliseye haber geldiğini, duyanların hayrete düştüğünü 
anlatır. Muhyî, tersâ-beççe’ye velâyete mazhar olduğunu, Hz. Muhammed 
ve Ali yardım ettiğine göre, adının da Muhammed Ali olması gerektiğini 
söyler ve İbn-i Yani’ye Muhammed Ali adını koyar:

“Uyandım, kalp kuvveti hâsıl oldu. Binip ata, koyuldum eski Mısır’a. 
Kiliseden güneş yüzlüyü istedim. Geldi, “Gece gelmek için niçin zahmet 
ettin? Yollar tekin değil” dedi ve ilâve etti: “Bu gece kâfirlerden bir büyücü 
kadın, düştü öldü ansızın. Beni sürekli efsunlarla büyüler, ‘Onların akı-
betini göreceksin sen’ derdi. Düştüğü gibi öldü kadın, yanıverdi birden 
sanırsın. Şahit olanlar bu işe taaccüp etti. Bu esnada sizden haber geldi, 
kadın erkek herkes hayret etti.” Dedim ki “Sen velâyete mazharsın, bâtın 
sırrıysa peygamberden zahir olur. Madem Muhammed ve Ali yardımcın, 
öyleyse Muhammed Ali olsun adın.”
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Muhammed’den, Ali’den eserler belirdi, nurlar geldi, karanlıklar sona 
erdi. Bütün bunlar zamanın sahibinin ihsanıdır. Âleme yardım eden bu 
kudrettir, dünyayı bezeyen bu hikmettir. Muhammed ümmetindensen 
Ali’den talep et arzunu, dileğini, çünkü böyle yerlerde o hazır olur, o uzatır 
cömertlik elini. Velilerin, seçkinlerin yardımcısı odur, tüm takva sahipleri-
ne keramet dağıtıcı odur. Umarım ki her zaman o olur yardımcım, ihsan 
eder de Tanrı’ya mutlak bilgiyle varırım.”

 Karanlıklar gitmiş, nurlar zuhur etmiştir. Sır açığa çıkmış, hikmet ger-
çekleşmiş, murat oku maksat hedefini vurmuştur. Bu sevinçle Muhyî, aşa-
ğıdaki duayı eder:

“Ey Tanrım, âşıkların aşkı için, cemaline âşıklar için, muhabbet mül-
künün başı için, sevgi tahtının pâdişahı için, Yakup ve Yusuf hürmeti ve 
Züleyha’nın gamıyla letafeti için, Mecnun ve Leylâ aşkı için, Ferhat ve Şi-
rin ilişkisi için, bütün peygamberlerin hürmeti ve velilerin izzeti için, ilâhî 
şanının lutfu hakkı için, Müsteân isminin hakkı için o ayın güneşini pür 
nur et, dayima sevinçle memnun et. Rabbim, ihsanınla kalbine rahmet ver 
ki o da bu kuluna merhamet etsin. Artık iştiyakından ciğerim kan doldu, 
yüreğim saçı karasından mecnun oldu. Eğer o ay yüzlü bana merhamet 
etmezse, ahımdan bu dergâh karanlıkta kalacak. 

Nice gün ah ettim, feryat ettim, yalvararak çok zulmettim, lâkin bir 
tesir etmedi, o sevgiliden hiç haber belirmedi. Fakirin kalbine teselli ver-
mesi için Pir’in (İbrâhîm-i Gülşenî) dergâhına teveccüh ettim, o yol gös-
tericiyi bâtınımda ihzar ettim, ona gönlümün derdini izhar ettim: “İzzetli 
sultanım! Kerem eyle, ben öldüm bu gamla, gamımı def eyle. Zira zahirde 
bâtında hâkim olan sensin, gayb ve şehadetin tabi olduğu sensin. Ey ahva-
lin bilicisi, amaç senden lutfunla kalbin arzusunun gerçekleşmesi” dedim. 

Aşkla yapılan münacat sona erince, ihtiyaçları giderici lutfedip hemen: 
“Bugün o ay yüzlü belirecek, gecen gündüz olacak ey her şeyden haberdar 
pir!” dediler.”

Birkaç gün sonra aralarında bu gönül macerasının akıbetini ortaya ko-
yan şu muhavere geçer:

“O gün beklerken doğdu o güneş yüzlü, kapıdan girip gösterdi yüzünü. 
Yâ Rab, bu düş mü hayal mi dedim, hasılı kalmadı sabra mecalim. Gün 
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yüzlünün gölge gibi düştüm ayağına, göğe döndü başım paye paye. O put 
kadar güzel, ben düşünce: 

- Allah! Sen ey gönlü uyanık, demiştin bunu: ‘Hak’tan gayriye secde 
olur mu, onun hazretini yolunu kaybedenler bulur mu?” dedi. 

- İki büklüm olmam şükür içindi ona; yoksa hiç etmedim secde 
Hüda’dan başkasına, dedim. 

- Özele olan fiili umumîleştirdin, bak nereye varır sonunda akibeti işin, 
dedi. 

- Eğer başlar kadeh olsaydı, işin neticesi asla böyle olmazdı! dedim. 
- Keşişler, biliyordun, Hıristiyan gencin marifetiyle olup biter bütün bu 

işler demişlerdi. Öyleyse şimdi neden bana etmiyorsun itaat? Şimdi tam 
itaat için uygun fırsat, dedi. 

- Şeriat, açık hükümdür. tarikat bize onu tevil için ruhsat vermez, de-
dim. 

- Sen bu ıstılahları kavramadın, bunun doğrusu gizli olmasıdır, anla-
madın, dedi. 

- Öncesi sonrası ayan beyan. Açık hakikatin hiç gizli kalmasına var mı 
imkân? dedim. 

- Bâtın ismi iptal mi olsun? dedi.
- Bâtında da haller açığa çıkar, dedim.
- Esmâya vâkıf olduğunu bildim, hemen müsemma mertebesine indim. 
Teslimimi gördü, bana “Sana iman ve islâm ihsan oldu” dedi. Hak’tan 

bana verilince iman, artık ben de sırrın sırrını eyledim ilân.”
Muhyî, “Dirâyet ehlinedür bu hikâyet / Velâyet sâhibindendür rivâyet” 

başlığı altında bu sırrın sırrını tersâ-beççe’ye anlatır. Bu bölüm, birkaç 
eserinde daha ortaya koyduğu Simsimiye âlemine yapılan bir yolculuktur. 
Cemâleddîn-i Hazrecî’den dinleyerek kaydettiği bu miraçta onun peygam-
berlerden aldığı sırlar ve hikmetler manzumesini diğer eserlerindekinden 
daha muhtasar nakleder. Muhyî, Kahire’ye geldiğinde tanıştığı Şeyhülislâm 
Zekeriyyâ el-Ensârî’nin (ö.926/1514) oğlu Cemâleddîn-i Hazrecî’den92 
vefk, felekiyat, şiir dersleri alır. Kahire Gülşenî Asitanesi’nin kurucu şeyhi 

92 Abdulvehhâb-ı Şa’rânî, Tabakâtu’l-Kübrâ, Kahire, 1954, c. II, s. 142.
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İbrâhîm-i Gülşenî’ye Kahire’ye geldiğinde Müeyyediye Camii’ndeki hücre-
sini veren Hazrecî, İbrâhîm-i Gülşenî’den sonra posta geçen oğlu Ahmed-i 
Hayâlî ile de münasebetlerini devam ettirir. Merâtib-i esmâya vâsıl olan 
ve mazhar olduğu derecelerde eşyaya tasarruf eden Hazrecî, Muhyî’nin 
icmâlen Fusûsu’l-hikem’i, tafsilen de Vâridât’ı içeren bir hikâye olarak ta-
nımladığı miracı Hazrecî’nen dinleyerek nazma aktarır. Hazrecî, bu miracı 
Zahbîle adlı bir cinnin tavassutuyla gerçekleştirir.

Muhyî bu miraca kısa bir hikâyeyle geçiş yapar:
Bir keramet sahibi zahit, varıp rintlerle görüşür. İster ki tevbe etsinler 

hemen. Birden Hıristiyan genci belirir: 
- Ey bunak pir! Genç, yaşlıyla bir olmaz, var git yoluna! Bir damla şa-

rapla sarhoş olur, hemen alçalırsın, Şeyh Sanan’a döner sonun! Masalla, 
boşboğazlıkla meşguliyetin. Yalvar Tanrı’ya yoksa boşa gider ibadetlerin.

Pir:
- Ey Hıristiyan genç, nereye kadar bu karanlık? Gel imana ki bulasın 

karşılık.
O vakit Hıristiyan genç, zahidin üstüne zemzem dolu bir kadeh döker. 

O an içinden bir damla ağzına girer, vahdet remizlerinin sırrına erer. O 
damla nasıllıktan, nicelikten ârîdir; yarardan, zarardan beridir. Bütün de-
nizleri kuşatan bu damla; dostlar ilminin noktası bu damla. Daire şeklinde 
peyda olup etrafını dolaşan bu nokta. İşte budur insan, kemale erişmiş in-
sanın ta kendisi; işte bu, yüreğin içindeki kara noktanın ihsan edicisi. Ada-
mı yaşlıyken o damla gençleştirdi, zayıfken o damla dinçleştirdi. Hemen 
hakikatlerden dem vurmaya başlar, apaçık hakikati göze göstermeye baş-
lar. Sarhoş olur, sarhoşlar mazur görülür misali; korkudan eser bırakmaz 
hâlinin vaziyeti. Sanır ki aşk ile doludur puthane ve mescitleri de puthane. 

Der:
- Ey meyhane ve puthane ahalisi! Yalnızca Hakk’ı bilin, yok olsun öte-

sinin bilgisi. 
(Adem fassı) Ey can sahibi! Emaneti yüklenen, Tanrı’yı ispat edip gay-

rıyı yok edendir. İnsan zulmederek yok etmeseydi nefsini ve silmeseydi 
bilgisinden Tanrı’nın ötesini, nasıl yüklenirdi Allah’ın bu emanetini! Gök-
lerle yer, birbirini daha üstün gösterip emaneti yüklenmeye olmadı talip. 
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Câhil olan gayrı bilmeyendir, nefsine zulm eden ona asla yenilmeyendir. O 
bilir ki her şeyde Allah’ın birçok ismi zuhur eder; bilir ki bütün varlık, ilâhî 
isimlerin zuhur ettiği yer. O, masivayı hor görür, bu horluk ona ululuk ve-
rir. Allah’ın nihayetsizdir isimleri; göğe yükselir bu isimlerin müdavimleri. 
Bu âlem bir şeyh gibidir; insan da onun ruhudur; Rahman’ın kendisini 
seyrettiği pak aynayı tutan odur. Melekler onun her azasına hizmet eder, 
ona secde edenler yüksek dereceler elde eder. İnsan Tanrı’ya aynadır; Tanrı 
onda sıfat ve zatıyla nümayandır. 

(Şit fassı) Ne varsa zuhur eden peygamber nurundan, görünür tümü 
velî ışığından.

(Nuh fassı) Hakk’ı tenzih edersen onu sınırlarsın; ona mutlak deme, 
onu kayda sokarsın. Hak takyit edilir tenzih edilmekle; sen tecrit ehli ol 
onu takyit etmemekle.

(İdris fassı) Sayılara bir verdi değeri; görünen tüm çokluk ise aslında bi-
rin mertebeleri. Her biri kendi yerinde birdir. Bu hesabı bilmeyen Hakk’ı 
münkirdir.

(İbrahim fassı) Dostu sevgisi sari olunca Halil’in özüne, karşı koymadı 
evlâdı onun sözüne.

(Yakub) Yakup gibi dünyaya girersen, (dince) Allah katında olana da 
insanlar katında olana da erersin sen. O, muhakkak daima ıstıfadadır, ih-
sanlara boğulmuş safadadır. 

(Yusuf ) Bu uykuda gördüğün bütün rüyaları, ölüp uyandığında Mevlâ 
yorumlar. 

(Hûd) Alınları tutan onun eli; o yüzden cümle âlemin onadır meyli.
Kazada her ne takdir ederse Hak, kaderde vakti gelince o olacak. Gerçi 

nübüvvet kesildi, ancak velâyete izin verildi. Nübüvvetle velâyet birleşir-
se eğer; nübüvvet gölge, velâyetse gölgeyi veren muma benzer. Nebî için 
Hak’la olmaktır velâyeti; nübüvvetse halka hidâyeti. 

 (Îsâ) Hz. Îsâ’ya ruhu o eyledi ita, acep mi arada Meryem’i etse vasıta. 
Hayat verici (Muhyî) ruh aşıladı Îsâ’ya, ondan dolayı muktedir oldu o, 
ölüleri ihyaya. Bütün isimlerin Hayy’dır imamı, O, salât-ı dâyimle (sürekli 
namaz hâli) diri kılar canı. Bu ismin tecellisini şeksiz şüphesiz onda görü-
nünce, dediler budur yüce Hak! Onlar feyzi başkasında var sayarak Hakk’ı 
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örtünce, “Onlar hep kâfir oldular!” dedi Allah elhak. Hakk’ın umum fey-
zidir hak olan, sen Hakk’a bak; seçkin olanlar bilir ki bu sözdür hak. O 
kelime-i rûhtur, Allah’ın kuludur; Hakk’ın meleği o beşerle yol dostudur. 
İkinci bir ruh ilka ederse ruha, oku hemen o ruha fatiha. Bu ikinci ruh, 
ilm-i Hak; onunla varlığın hakikatini bildirir Hak mutlak. Gerçi mabut 
dediler Hz. Îsâ’ya, ancak o kendisini mümkün mü o vücutta saya! “Ey 
sırları bilici, demedim ben zinhar! Onlardır bu şerri eden izhar. Ben onlara 
ancak bana emrettiğin şeyi söyledim, arşın şuuruna dair herhangi bir işaret 
belirtmedim. Ben onları gözetirken, onlardan benim için öyle bir düşünce 
belirmemişti. Sen onların işlerini en iyi bilensin ve sensin mekîne ve sekîne 
veren. Azap edersen, onlar senin kulların; bağışlarsan onlara ihsanın. Rah-
metinden bir damla erişse, külhan olan kalpler gülşen olur.” dedi.

Süleyman peygamber yüzüğü bulduğu için, bütün âlem onun emrine 
boyun eğer. Yüzük (hâtem) devrine o oldu kaş, onun için bütün âlem em-
rine koydu baş. Hak bilgisinde oydu varlıkların gözü; o yüzden ona verildi 
insanın özü. İslâmla iman nurunu bulsa kişi, ihsanla mutlak bilgi ona zahir 
olur, olmaz şüphesi. Hak, ona Belkıs’ı kıldığı için mahrem, Asaf getirdi 
Belkıs’ın tahtını o dem. Evet, gözün hâli böyledir; bir anda gönül gibi arşa 
gider gelir. Eğer, gönül olmak dilersen, varıp gönül ehline hizmet edersin. 
Göze gönülden gelir keşifler, onun için göz, gönül işini işler. Dedi: “Ya rab, 
bana bir mülk ver ki daha sonra olmasın kimseye müyesser!” Bunu haset 
sanma, aslında herkese şefkattir, çünkü halkı yönetmek hayli meşakkat-
tir. Rahman ve Rahim’e mazhar oldu, zâhirde ve bâtında vücudu buldu. 
Âlemlerin rabbine boyun eğdi, en evvel o rahmete erdi.”

Bu şekilde diğer peygamberlere verilen hikmetlerle devam eden mira-
cı dinleyen tersâ-beççe şaşkınlık içinde gider. Bu sırada hacılar Kahire’ye 
dönmektedir:

“Mısır’a gelince hacılar, onları bir araya getirmeye ve ağırlamaya verdim 
karar. O yıl Gülşenîhane’nin dervişleri hacdaydı, Gülşenîzâde (Ali Safvetî) 
de yanlarındaydı. Beyler, çavuşlar ve dostlar, Mısır’a gelince hepsi bana mi-
safir oldular: Fazilet sahibi Hasîbî,93 Bâkî ve diğer efendiler ve piriç, süt ve 

93 Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî’de Rüstem Paşazâde Hasîbî diye geçen bu şahıs 
hakkında başka bilgi tespit edemedik.
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şekere benzer Mısır’da defterdarlık yapmış olan Sinan Bey,94 Mustafa Bey95 
ve Hızır Bey ve bir de hattından insanların hat aldığı Hâlidî Osman Bey.96 

Kadı Mahmûd Bey geldi; dediler safa geldi, hoş geldi. Dostlar gelip top-
lanınca, dostların başı Mahmûd Bey: “Varın tersâ-beççe’yi çağırın, Muhyî 
için onu iyi ağırlayın. Haberi olmasın bu toplantının sebebinden ki o ay yüzlü 
kaçınmasın gelmekten” demiş. 

Benden de saklandı bu iş, doğrusu bu işte muradı hayır imiş. Mahmud 
Bey ısrar etmiş tersâ-beççe’ye gelince; uğraşmış İslâma girmesi için elinden 
geldiğince. O ay yüzlü olmamış ona tabi, demiş: “Beni bırakın tersâlıkta, 
mirasa olmayın mani.” Dostlar gelip bana müjdeyi verdiler, dediler: “O 
çalâk şah geldi, fakat Mahmud Bey, tersâ-beççe islâma girsin diye çok ısrar 
eder.” 

Muhyî, tersâ-beççe’nin ısrarlı tekliflere tepki göstereceğinden korkarak 
Mahbud Bey’e gelerek tersâ-beççe’nin iman zevkini ve ihsan nurunu bul-
ması için Hakk’a niyaz etmesini ister. Tersâ-beççe, Muhyî’nin teşebbüs-
lerine müspet karşılık verir ve imana gelir, Muhyî’ye: “Nem varsa elimde, 
feda olsun dininize” der. Artık ihsan gerçekleşmiş, arzu oku hedefi vurmuş-
tur. Ekâbir huzurunda tertip edilen bir merasimle dualar edilir ve tersâ-
beççe’nin başına sarık geçirilir. İhsanın gerçekleşmesini temin eden Hz. 
Muhammed ve Hz. Ali’nin isimlerine hürmeten tersâ-beççe’ye Muham-
med Ali adı verilir.

Muhyî’ye tersâ-beççe imana geldiğinde zaferin Osmanlı lehine döne-
ceğine dair söylediği söz hatırlatılır. Hakk’ın nusretinin yakında olduğu-
nu, hemen zafer zuhur etmezse Hudeybiye gazasında olduğu gibi erken 
iyi havadis gelmezse bunda Müslümanlar için hayırlı bir hikmetin saklı 
olduğunu söyleyen Muhyî, dostlarından Hakk’ın kullarına verdiği vaadi 
bozmayacağını, muhakkıkların Hakk’ın vekillleri yoluyla işlerini icra ettiği 
sözünü unutmamalarını ister.

94 Güççük Sinan Bey,1002/1594’te Mısır’da defterdardı. Bkz. Cengiz Orhonlu, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Güney Siyaseti Habeş Eyaleti, Ankara, 1996, s. 245. 
Sinan Bey için geniş bilgi: Andreas Tietze, age, s. 144-147.

95 Mütevellîzâde Mustafa Bey, 995/1587’de Mısır’a defterdar olarak atandı. Bkz. 
Selânikî Mustafa Efendi, age, c. I, s. 181.

96 Vezir Kızıl Ahmedlü Mustafa Paşa’nın oğlu. Bkz. Andreas Tietze, age, s. 142.
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Merasimin son halkası Muhammed Ali’nin sünnet şölenidir. Muhyî’nin 
üstlendiği, Hasan Paşa, paşazâde beyler, şeyhler ve defterdarın katıldığı 
bu düğünde birçok kişi Müslüman olur. Bu hadise 1007 Rebiülevvelinin 
(Ekim 1598) başında cereyan eder. Mesnevî, ihsan mevkiine erişenlerde 
hâsıl olan feyizlerin anlatıldığı bölümle son bulur.

Gülşenîlerle İlk temas: Âşık Musa

Mısır’da Halvetîliğin Gülşenî şubesini vücuda getirecek olan İbrâhîm-i 
Gülşenî 16. yy’ın ikinci çeyreğinde  burada, fethedildiğinden beri düzenin 
temin edilemediği, Arab aşiretlerinin isyanlarının bastırılması için sık sık 
askerî müdahalelerin yapıldığı, beylerbeyi olduğu sırada bağımsızlığını ilân 
ederek payitahta sıkıntı veren Ahmed Paşa gailesinin henüz unutulmadığı 
bu hassas bölgede, askerî teşkilâtta merkez dışında mutlak nüfuz temin 
edecek bir dış güç şüpheyle karşılanmaya müsait Kahire’de,  bu vaziyet 
karşısında usta bir siyaset takip etmekle beraber, ordu içinde kalabalıklaşan 
mensuplarının yöneticilerde meydana getirdiği kaygıları büsbütün bertaraf 
edemez. Bu kaygıların önüne geçmek için İbrâhîm-i Gülşenî’nin sarfettiği 
çabaya başlıca halifelerinden biri olan Hasan-ı Zarîfî işaret eder:

“Şeyhin ünü âleme yayıldı; Anadolu’dan, diğer yerlerden talipliler ona mü-
racaat ettiler. Mısır’a nöbetçi olarak gelen sipahi ve yeniçerilerin çoğu şeyhe 
intisap etti, zikir meclisine dahil olarak hizmetinde bulunmaya başladı. Fakat 
pir, onlara ‘Eğer benim rızamı istiyorsanız, aldığınız ulufenin helâl olmasını 
istiyorsanız, farzları ifa ettikten sonra padişahın hizmetinde bulunun, hizme-
tinde kusur etmeyin’ derdi.”  (Bkz. Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 166b.)

Akkoyunlu coğrafyasında başlayan, daha sonra Memlûklular döne-
minde tesir dairesi genişleyen İbrâhîm-i Gülşenî, 16.yy’ın ilk yarısın-
da takipçileriyle başta İstanbul olmak üzere Anadolu ve Rumeli’de sûfî 
teşkilâtlanmasını temin etmiş kuvvetli bir şahsiyet olarak ün kazanır. Zi-
yaret etmek, kendisine intisap etmek için Kahire’ye seyahatler tertip edi-
lir. Gerek Kansu Gavri gerekse Tumanbay tarafından tazim gören bu aziz, 
oğlu Ahmed-i Hayâlî’yi Tumanbay’ın dul eşiyle evlendirerek Kahire’de 
Memlûklu bakiyeleri üzerinde nüfuz temin eder. Gerçekte, Mısır’ın fet-
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hinden sonra buraya yerleşen nöbetçi asker arasında müntesipleri çoğalan 
İbrâhîm-i Gülşenî’nin başarısında onun heyecanlı kalpleri dizginlemekteki 
kudreti ve askerin hazzetmedikleri bu uzak diyarda kendi dillerini konuşan 
bir aziz olması yatar. 

Hemen her işlerini Gülşenî’ye arz edern, onun duası olmaksızın işleri-
nin gerçekleşmediğini tecrübe eden asker arasında Gülşenî, varlık üzerinde 
Allah’ın tasarruf yetkisini kullanan sultan makamındadır. Artık Müeyyedi-
ye Camii’nin yanında bulunan asitanesinde her gün mülkî ve askerî erkânı 
telâşa düşürecek büyük izdiham oluşur. Bu intisap halkasına girenlerden 
biri de Muhyî’nin erken yaşlarda Edirne’de tekkesine devam ettiği Âşık 
Mûsâ ve onun yakın dostu Yeniceli Kemal Bey’dir. 

Mısır’da Hayır Bey hükümeti döneminde Matrakçı Sinan Ağa yerine 
Nevbetçi Kullar Ağası olan İskender Ağa, kesin bir kararlılıkla daha önce 
Gülşenî muhibbi iken Gülşenî’nin Kızılbaştan yardım aldığı, devlet aley-
hine kıyam hareketine girişeceği yolundaki söylentilerle tavır değiştirerek 
karşı cephe oluşturmaya girişir. Bu hamlesine Hayır Bey’i  dahil edemez. 
Bir süre sonra görevinden azledilerek İstanbul’a dönmek için çıktığı yolcu-
lukta, atandığı Mısır sipahi beyliği için gelmekte olan Musa Bey’le karşıla-
şır. Menâkıb’da Muhyî bu karşılaşmayı tahkiye eder:

“Sipahîlere tembih et, kimse Şeyh İbrâhîm-i Gülşenî meclisine varmasın. 
Onun meclisine varan artık padişah hizmetine yaramaz. Sabret, ben İstanbul’a 
varıp durumu vezirlere bildireceğim. Onlar da padişaha arz ederler. İbrâhîm-i 
Gülşenî, Kızılbaşlar gibi bir cemaat oluşturdu, padişah kullarını yoldan çıkar-
dı. Onun vücudunun ortadan kaldırılması için Mısır müftülerinin de fetvası 
var!” (Bkz. Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 171b.)

Bu sözleri duyan Mûsâ Bey, Mısır’a gelmeden İbrâhîm-i Gülşenî hak-
kında olumsuz düşüncelere kapılır. Kahire’de ilk iş olarak sipahileri toplar, 
kimsenin İbrâhîm-i Gülşenî zaviyesine gitmemesini, gidenin tedip edile-
ceğini söyler. 

Bir süre sonra Mûsâ Bey’e sipahîlerden Âşık Mûsâ’nın İbrâhîm-i 
Gülşenî’ye mürit olduğu haberi yetiştirilir. Mûsâ Bey, yanına getirilen Âşık 
Mûsâ’ya:
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“Benim iznim yokken niçin o sapık şeyhe vardın? Seni diğerlerine ibret 
olsun diye öldüreceğimden korkmaz mısın? Üstelik daha önce de sıkı sıkıya 
tembih ettim.”

Mûsâ Halife: “O, kâmil mürşittir, hidayete erdiricilerin yol göstericisi 
fâzıldır. Allah korkusu kalbime girdi, başkalarının korkusu kalbimden gitti.. 
Kendi irademle nefsimi öldürmeyi seçtim, artık ten ölümünden ne korkum 
olur ki! Bütün müslümanlara o cihanın terbiyecisi ve zamane insanlarının yol 
göstericisinin ardından gitmek gerekir ki bu yolla dünya ve ahiret saadetini 
bulalar.”

Âşık Mûsâ’dan bu cevabı olan Mûsâ Bey, İbrâhîm-i Gülşenî için olum-
suz kanaatlerini değiştirir, ancak İbrâhîm-i Gülşenî’den kendisine intisap 
etmek için gelen sipahiyi geri çevirmesini rica etmek üzere Abdussamed 
adlı kadıyı gönderir: Kadı, İbrâhîm-i Gülşenî’ye:

“Biz sizi severiz ve istemeyiz ki size söz gelsin. Sipahiden kim size gelip 
derviş olmak isterse ‘Var padişah hizmetinde ol’ diye geri çevirin ki dedikoduya 
yol açmasın.”

Bu sözler üzerine İbrâhîm-i Gülşenî, Şeyh, Mevlânâ Abdussamed’e:

“Ben kimse hatırı için Hak yoluna döneni reddetmem. Anadolu’dan bir ta-
lipli, Hakk’a döndüğü haberini gönderse ya da kalbiyle bana yönelmiş olsa ben 
onun terbiyesiyle meşgul olurum, nerede kaldı ki burada bana yüzüme karşı 
inabet etmiş olsun da ben onu geri çevireyim. Eğer derseniz ki müslümanları 
irşattan vazgeç, o zaman bunun günahını, vebalini üzerinize almayı kabul 
edin.”

Kendisine bu cevaplar aktarılan Musa Bey, İbrâhîm-i Gülşenî’ye gön-
derdiği haberden pişman olur, kendi sözlerini yalanlayarak aksi istikamette 
haber gönderir:

“Şeyh bizi duasında unutmasın.. Her nasıl dilerse öyle olsun. Biz şeyh haz-
retlerine her cihetle mutekit ve muhip olduk. Onların rızası dışında bir arzu-
muz yoktur. Ona muhalefet eyleyen Hakk’a muhalefet itmiş gibidir. İşittim ki 
onun bütün söz ve hareketleri Hak için imiş.”
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Mısır’ın fethinde Yavuz’un ordusunda sipahî olarak bulunan Edirneli 
Âşık Musa’nın yakın dostu Kerim Efendi, Âşık’ın İbrâhîm-i Gülşenî’ye in-
tisap ettikten sonra tanığı olduğu sülûk seyrini Edirne’de Muhyî’ye anlatır:

“Asitanede Âşık Efendi ile birlikte olurduk, bir an bile birbirimizden ay-
rılmazdık. Bir erbaîne beraber girdik. Çıktığımızda ben zühde meşgul oldum. 
Âşık Efendi’ye ise cezbe galebe etti, altı ay aklını yitirdi. Öyle oldu ki ağzına 
yiyecek koymasalar yemezdi; hayran bir hâlde dururdu. Yalnızca gördüğünde 
şeyhe gayrıihtiyarî tazim ederdi. Şeyhe birçok kez hâlini arz ettiler, fakat hiç 
cevap vermedi.

Âşık Efendi namaz vaktinde kaybolurdu. Bilmezdik ki nereye giderdi. Saçı 
uzamıştı. Altı ay sonra beni çağırdı, hamama gittik. ‘Var iki gömlek, giysi ve 
dülbend alıp gel’ dedi, hamama girdi. Öyle yaptım, bunları getirdim. Bana: 
‘Çık bak, Şeyhzâde Hayâli Efendi geldi mi, gör’ dedi. Dışarı çıktım, birkaç 
dervişle bizim efendinin gelmiş olduğunu gördüm. Yanında bir taç var, ona 
benim aldığım dülbendi bozmuş sarıyor. Beni görünce: ‘Var Âşık’a haber ver 
ki Gülşenî ona gelsin, meclise dâhil olsun diye buyurdular’ dedi. 

İçeri girdiğimde saçını tıraş etmiş, çıkmak üzereydi. Haber verdim. Şü-
kür secdesi etti. Çıkıp şeyhzâde ve dervişlerle musafaha etti. Öğle namazında 
Gülşenî hazretlerinin elini öptü, ibadet ve riyazete meşgul olmaya başladı. O 
derece ki ‘Riyâzet-i Âşık ve ibâdet-i Âşık gerektir’ derlerdi...” (Bkz. Menâkıb-ı 
İbrâhîm-i Gülşenî, vr. 168b.)

İbrâhîm-i Gülşenî’nin vefatının ardından Âşık Mûsâ, memleketi 
Edirne’ye dönerek Süleymaniye Küçükpazar’daki tekkesinde Gülşenî ne-
şesini yaymaya başlar:

“Bu fakir Edirne’de küçük iken Âşık Efendi, Gülşenî merhumun fevtinden 
sonra gelip sabahtan ta öğlene değin irşat ederlerdi, amma temcidden der-
vişler ile teheccüde kalkıp tarikatımız usulünce salat ve zikre meşgul olurlar 
idi. Bu fakir on dört yaşında idim ki bazı hademe ile seyir için bir sabahtan 
merhumun tekkesinden geçer iken zikir avazı geldiği için zaviyesine girdim. 
teveccühüm zikir halkası olup suffe kenarında durdum, bî-kasd onlar ile mu-
vafakat edip kenardan muttasıl ‘Hû hû’ der imişim. Meğer şeyhin yanı imiş, 
hayretten ve siyah giysili olduğundan görememişim. Zikir tamam olup herkes 
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karar edince Şeyh benim yanımda olduğundan elime yapışıp ‘Otur oğul!’ diye 
hitap etti. Mübarek gözüne bakınca bana azim cezbe hasıl oldu, şöyle ki ha-
deme götürmüşler, eve getirmişler, sar’ ihtimali vermişler. 

Ahvali sormuşlar, ‘Âşık Efendi meclisine uğradı, orada hasıl oldu’ denilin-
ce merhum biraderim varıp dua temenni etmişler. Duadan sonra Şeyh Âşık, 
Koca Balı demekle maruf Gülşenî merhumun halifelerinden bir pir gönder-
mişler. O pir gelip omuzlarımı ovup bazı nesne okurdu ki aklım aheste geldi, 
şöyle ki türkçe, Gülşenî merhumun bazı beyitlerini dahi okudu. Badehu o pi-
rin eline yapıştım ki ‘Ben senden ayrılmam, beni o güzel gözlü âdemîye alıgit 
der idim’ O dahi birader ve valideye ‘Yarın yine Şeyh Âşık’a gönderin, yoksa 
bu sabi helâk olur’ deyip gitti. Filvâki o gün o gece yemek yemedim, ekseriya 
‘Hû hû’ der idim. 

Ertesi sabah namazından evvel abdest alıp Saruca Paşa Mahallesi’nde olan 
evimizden Süleymaniye’de Âşık Efendi Zaviyesi’ne değin seğirttim. Gayet soğuk 
olup buzlar donmuş idi, kâh düşer kâh kalkar idim. Zaviyeye geldim. Henüz 
sünneti kılarlar imiş, birlikte kıldım. Farza iktida oldukta Şeyh’in ta ardında 
vaki oldum. En evvel Rahmanî ilhamlar ve keşifler bu muhtaca o namazda vaki 
oldu. Gelip birader ve sairler beni orada buldular. Her gün teheccüdden evvel 
gelmeye başladım. O sırada Koca Balı Dede kapıcı idi. Kapıyı çaldıkça açıp bu 
fakire dualar ederdi. Her gün bir başka yoldaş benimle ancak tahammül eder 
idi ki ekseriya yollar dize dek kar ve buzlar ve soğuklar idi. Hatta bir gün nöbet 
biraderimin idi, ‘Bu soğuk cehennemi ki çekeriz, bunun bir cenneti olmaz mı?’ 
dedi. tekkeye geldik, henüz açılmamış idi. Kapıyı çaldık, Koca Balı Halife açtı. 
İçeri girdik. Âşık Efendi, asasına dayanıp dururdu, bizi görünce ‘Soğuk cehen-
nemden halas oldunuz, cennete dahil olun’ dedi ve İbrâhîm-i Gülşenî’nin bu 
beytini okudular:

 Çoktur bu yolda çün hatar
 Baştan geçen ayak koyar
 Ey isteyen doğru haber
 Gel gidelim aşk eline

Biradere hitap edip buyurdular ki ‘Mehmed Çelebi, aşk cennetin kendi-
sidir ve onun yolunda çekilen dahi cennet izleridir. Görünüşte kötü görünür, 
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ama biraderinden sual eyle ki kalp hararetinden hiç ten soğukluğu sıkıntısı 
çeker mi?’ Filvaki henüz telkin çekmez iken kalp zikri bir mertebe hararet ve-
rir idi ki buzlar donmuş ve karlar yağar iken muttasıl terler idim, hatta kürke 
alışmış iken bî-ihtiyar bırakıp giymez oldum idi.” (Bkz. Reşehât, 98a-100b.) 

Henüz on dört yaşında olan Muhyî, cezbezeli, davranışlarıyla medre-
se ehlinin tenkitlerini üzerine çeken, tekkesinin önünden geçenleri kim 
olursa olsun çevirip “namazını nerede kıldın, sakın abdestsiz gezme” gibi 
nasihatler veren, namazsızları falakaya çeken (Bkz. Menâkıb-ı İbrâhîm-i 
Gülşenî, vr. 168b.)  Âşık Mûsâ’nın tekkesine devam eder. 

Nefhatü’l-Eshâr, Simsimiyye 

Muhyî, münacat ve naattan sonra yaşadığı belli başlı mistik tecrübe-
lerini, başından geçen mühim hadiseleri, ilişki kurduğu bazı şeyhlerden 
dinlediği hikmetleri, İbni Arabî felsefesini, Gülşenîliğe intisabını, şeyhi 
Ahmed-i Hayâlî ile yaptığı İstanbul yolculuğunu, İstanbul’da postnişin ol-
duğu dönemini, oğullarına verdiği öğütlerini, aşk ve vahdetivücut etrafın-
da dönen hikâyelerini Nefhatu’l-Eshâr’da anlatır.

Eserin esas cephesini simsime âlemi teşkil eder. Bu bölümde İbni 
Arabî’nin Fusûs adlı eseri, müşahhas hikâye üslûbunda anlatılır. Çalışma, 
“Nefhatu’l-Eshâr” adının sayısal değeri olan 997/1588-89 yılında tamam-
lanır. Konu başlıkları altında sıralanan bu eser, toplam 2353 beyittir.97 
Muhyî, bu âlemi esaslı bir şekilde Simsimiyyetü’l-Musavver98 adlı eserinde 
(vr. 360b-366b) ele alır. Bir diğer çalışması İhsânnâme’de de bu mevzuya 
dair bahisler bulunur.99

97 Bkz. Mısır Milli Kütüphanesi (Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye) Mecâmi-i Türkî no. 
23, vr. 1b-22b..

98 977/1570 tarihinde yazımına başlanan ve 1003/1594-95’te tamamlanan bu 
Türkçe eser esasen İbn Arabî’nin Futûhâtu’l-Mekkiyye adlı eserinin sekizin-
ci babının ilâveli çevirisidir. Bkz. Mısır Milli Kütüphanesi (Dâru’l-Kutubi’l-
Mısriyye) Mecâmi-i Türkî no. 23, vr. 348b-366b.

99 Mevlânâ’nın “O öyle geniş bir arzdır ki onun seferinde devler ve periler kaybo-
lur. O derya, beyaban ve dağlarda vehimler ve hayaller kesilir” dediği âlem, bir 
susam kadardır. Ancak bu öyle “Bir temaşadır ki cümle âlem temaşa olunur. 
Dâhili hâric, hârici dâhil olduğundan ol yüce Kabe’nin sa’yinde safa bulunur.” 
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Muhyî, Kahire’ye geldiğinde tanıştığı Şeyhülislâm Zekeriyyâ el-
Ensârî’nin (ö.926/1514) oğlu Cemâleddîn-i Hazrecî’den100 icmâlen 
Fusûsu’l-Hikem’i, tafsilen de Vâridât’ı içeren bir hikâye olarak tanımladığı 
miracı dinleyerek nazma aktarır.

Mısır’da, din ilminin dirilticisi, vefk bilgisinde üstadım, felekiyat konu-
sunda rehberim, şiirde mucizeler gösteren -Mütenebbî’yle karşılaştırılamaz 
bile-, satranc-ı kebîr kendisine bildirilen ve vefkte olan hareketi beyan eden 
Şeyh Cemâleddîn’e: “Ey hikmet ilmini bilici, ruhlarla ülfetin var. Bunların 
nerede şehirleri ve bunların insanlardan nedir nasipleri?” dedim. 

Bana “Ey gizli sırların taliplisi ve ifadesi kapalı söz dağları vadisinin ar-
zulusu, bu zemin ve zaman onlarla dolmuş, her yer onlara mekân olmuştur. 
Bir süre Zahbîle isimli bir cin, ders aldı benden yıldız bilgisi ile hikmet için. 
Bir gün bana “Ey üstat, benden gönlünün arzuladığı bir isteği dile, sana 
hizmet edeyim, yüceleyim izzetle” dedi. Ona “Cihan ehlinden hiçbir nesne-
ye istekli değilim. Şimdiye dek buna olsaydı meylim, bunların hepsini elde 
ederdim. Fakat ey dost! Çıkabilirsen başa, âlemi seyrettir bana baştan başa.” 
dedim. “Hoş olur, ama üstadım yedi gün rızkın olsun Allah’ın namı, sakın 
insanlardan kelâmı, bak neye varır işin hitamı” dedi. “Yedi gün boyunca 
Karâfe’de101 bekledim, orada açlık ve susuzluğu gıda edindim, nitekim Al-
lah dostları açlıkla gıdalanır ve daima susuzluğu içerler. Ruh semirse, beden 
zayıflar. Gözünü aç, gözü açlardan olma. Dert ehli, gamı cana gıda ve Tanrı 
yolunun elemini kalplerine deva edinir.

İbn Arabî, Mevlânâ’nın remzini Hz. Peygamber’in bir hadisiyle açar: Allah, 
Adem peygamberi yaratınca çamurundan bir miktar kalır. Ondan hurma ağacı-
nı halk eder. Hurma, Hz. Adem’in kız kardeşidir ve hürmete layıktır. Bu yüzden 
hurma insanı şaşırtan sırlar barındırır. Bir susam miktarı çamur kalır hurmadan 
artakalan. Hak, susam (simsim) kadar çamuru çeker, büyütür, bir geniş fezalı 
yer eyler. İçinde semaların, arzların, cennetlerin, hasılı her şeyin bulunduğu bir 
âlem var olur: Simsime âlemi. (Rusûhî Dede, İbn Arabî’nin Fütuhât-ı Mekkiy-
ye’sinden ihtisar ettiği misal âlemi ile ilgili görüşlerini, Nakş-ı Fusûs şerhinin 
“Nass-ı İshâkiyye” bölümünde ve Tâiyye şerhinin dibacesinde açar.)

100 Abdulvehhâb-ı Şa’rânî, Tabakâtu’l-Kübrâ, Kahire, 1954, c. II, s. 142.
101 Kahire’de Mukattam Dağı’nın gölgelediği büyük mezarlık.
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Kulağıma bir garip ses geldi, Zahbîle kapıdan içeri geldi daha önce hiç 
görmediğim bir surete girerek: saçı yulardan bir örnek; boyu boy değil, ge-
mide direk. Arkasına bindim, hareket ettik; iklimleri seyrederek yeryüzü-
nün karayla kaplı bölümünü geçtik. Yolumuz bir acayip şehre erişti. Şehrin 
adı “Hamakan Kafbihe” idi.102 Binası mermer taşından, ahalisinin giysisi 
kıldandı. 360 kuleli şehrin idaresi 12 hâkim ve bu hâkimlerin üstünde bir 
sultanın elindeydi. Küçük kuleleri çok, halkının sayısına nihayet yoktu. 
Kuzu, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay ve oğlak burç-
ları orada aşikâr; kova ile balık o burç üzerinde devvâr idi. Vehim kuşu ne 
kadar kanat vurdu, yine de ötede kaldı şehrin hududu. Ay baksa kaldırıp 
başını, şaşkın bir hâlde kalır, düşürürdü tacını. 

Şehir, hüzün Ye’cüc’ünden korunmak için yapılan İskender’in seddini 
andırırdı. Ahalisinin kimi altı ayaklı, kimi yarım bedenli, kimi ayaksız, 
kimi dört ağızlı, kimi öküz başlı, kimi eşek, kimi ayı, kimi yılan...; kiminin 
boyu kısa, kiminin uzun; sayısı hayli azdı orta boylusunun. Kısasının boyu 
bir arşın kadardı; uzun boylusunun bin bir arşını aşardı. Kiminin kubbeye 
benzerdi başının şekli, geniş bir alana uzanırdı gölgesi. Kiminin iki başı, 
kiminde daha fazlası; kiminin ondan da fazla elinin sayısı. Kimi ejderha 
gibi, kuyruğu var; kimi temiz, kimiyse murdar. Bazısı bedensiz, topa ben-
zer, kolsuz kanatsız havada seyreder. Kiminin eni boyundan çok, kiminin 
gözü kuyruğunda, kiminin başı yok. Kiminin gözü yedi, kiminin on, kimi 
on iki, kimi sebepsiz bir idi. Kimi fısıldasa sanki bir şimşek, kimi ağlasa 
deniz dalgalarla köpürecek. Kiminin başı boynuzuyla önde; kimi duman 
gibi, kimi yıldırım şeklinde; kimi bir ehramı andıran dağı gürz edinmiş; 
şahlarının alemi göğe erişmiş.

Aniden gökyüzü yıldırımlarla doldu, sanki gök yıkıldı, yerle bir oldu. 
Birden tuhaf, bulut gibi iri bir fil şehre indi. Başı gök, dişleri gökkuşağı, 
kulağı güneş tablası şeklindeydi. Sırtında her birinde bir mahlûkun otur-
duğu üst üste yedi taht; tahtların ortasında yüzü güneş gibi ışıltılı bir şah 
var. Başında kanat, acayip bir at bana doğru geldi: “Gel, sırtıma bin; büyük 

102 Şehrin adı, yazmada da işaret edildiği gibi, ebcet hesabıyla 977/1559-60 tarihini 
verir.
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şahların en kıdemlisi ulu şah seni davet eder; varalım, huzuruna gidelim” 
dedi. Zahbîle de: “İtaat et, şaha gitmeye gayret et” diye seslendi. Bindim 
arkasına gittim, o şahın tahtına eriştim, selâmetle gördüm cemalini; .daha 
önce görmemiştim onun gibi bir Tanrı gölgesini: şah baştan ayağa nur idi. 
Otur dedi, hemen oturdum. Uzattı bana şerbetle dolmuş içi, ki sudan daha 
yumuşak bir can testisini; öyle bir testi ki benden başka kimse görmezdi 
içindekini. İki kadeh içtim, bütün meşhur olanın hepsini; görmedim daha 
güzelini, daha lezzetlisini. Kendiliğinden doldu kadeh elimdeyken; iç diye 
teklif etti yeniden. Üç kez içtim böylece; ruh ve kavrayışım coştu, akıl ve 
ilmim oldu ziyadece. Bütün ten ve ruh, makamını buldu; gözümün görü-
şüne engel bütün perdeler yok oldu. Kalp sözünü kulak işitici oldu; her ne 
istesem müyesser oldu. Her neye elim işaret etse, gökte dahi olsa, tesir etti. 
Zâhir ve bâtında olan bütün hisler, birbirinin işini işler. Göz, kulak gibi 
işitici; vehim ve hıfz ise akıl gibi bilici.

Şah: “Hani nerede, sağır olup söz işitmeyen uçan pir?” dedi. Hava gibi 
aydın, içtiğim kadeh gibi bedeni saf bir pir geldi: üç kanadı var saba yeli 
gibi; sanki kanat değil gemi yelkeni. Sırtına bir latif taht yerleştirdi. Şah 
üstüne çıktı, bana da teklif etti; işaretiyle bağsız, kementsiz beni tahta rap-
tetti. Bütün azamı kayıt altında buldum, mutlak olarak ruhu cesede dön-
müş gördüm. Şehirden çıktık, feleklere doğru yükseldik. Yedi iklimi dokuz 
kez döndükten sonra bir şehrin önüne indik. Buranın hâkimi yılan gibiydi, 
yani canın kahharıydı. Minare boyunca bir yılan, onu başına nar gibi almış. 
Yılan, şahın huzuruna geldi, “Minnet oldu” dedi. Pir oradan da feleklere 
doğru yükseldi. toprağa veda ettik. Benden toprağa ait bütün zerreler dö-
küldü, bende geride ne kaldıysa onlarla devam ettik. Canımdan sular aktı, 
gözümde zerre kadar uyku kalmadı.

Safayla tozdan topraktan arındım, bu şevkle heva ve hevesten sıyrıldım. 
Bir soğukluk beni titretti, hemen şah bir kürkle beni örttü. Kürkün tüyleri 
nuranî parıltılardı, gören onu nur sanırdı. Bir duman beliriverdi, âdeta 
cehennem deresi ah ederdi. Şah, beni soyup başımdan aşağı yağ dolu bir 
tas boşalttı. O, bir parça semender yağı idi, o sebeple yakıcı ateş beni etki-
lemedi. Sülûk ile yol tamam oldu, ruh bedenden cam gibi pak oldu, ateş 
parçası benden uzak oldu, yalnız ruhanî nitelikler kaldı, oysa ten o sırada 
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hâlâ vardı. Hisler gibi yok olmadı ten; benim için insan ve cin hepsi bir 
oldu hemen. Hazretin sevgisi başkasına yer bırakmadı, artık vahdet sırrı 
zuhur etti. Kişi arşa himmetle yükselir, işi nihayete himmetle erişir.

Şah bana: “Ey sevgiliyi arayan, madem burada yabancı kalmadı, sana 
sırları açıklayayım, olanı tümüyle anlatayım, eğer arzu edersen Tanrı habe-
rinin hepsini vasıtasız aktarayım. Tanrı beni 12700 yıldır bu cihanın mut-
lak hakimi kıldı. Bana kimse üstün gelmedi, benden her dileyen arzusuna 
erdi. Başlangıçta tarih yoktu, bundan dolayı yaşımın yılı mücmel oldu. 
Hülâsa kimse vakıf olmadı önceme, eriştim bütün nebilere. Her birinden 
birçok hikmet aldım, şimdi hepsinden sonraya kaldım.

Önce, Hazret-i Adem bana: “Gamları defeden Hakk’ın ismidir; varlıkla 
yokluk isimdir” dedi. Odur tılsımı şeytanın her hükmünü geçirmek iste-
diği dileğine, semadan bir başka isim son vermedikçe geçerliğine. Bütün 
isimleri bilen kişi vuslata erer ve isimlendirilenleri elde eder. İsim onun 
vahdetindendir, daha ötesi yoktur. İsimler sayılamaz, sonsuzdur. Âdem 
isimleri bilendir, Hak’la olup eşyayı görendir. Her ne kadar sayıcılar çoktur, 
ancak Allah’ın isimlerine nihayet yoktur. Bir şeyh gibidir bu âlem; onun 
ruhuysa vücuduyla Âdem. Hak ayna edip kendisine insanı, zatıyla seyretti 
onda esmâ ve sıfâtını. Meleklerin hepsi insanın her uzvuna hizmet eder, 
üstelik suretine de secde eder. Hakk’ın bütün isimlerine vâkıf olan odur, 
müsemmanın sırrına ârif olan odur. Ne varsa Atlas feleğinden iğne ipli-
ğe, söz ile çıktı zuhur yüzüne. Ey can taşıyan! İnsanın yüklendiği emanet, 
kendi varlığını yok etme ve bütünüyle Hakk’ı ortaya çıkarmadan ibaret. 
Kimde varsa buna mazhar olmak için kabiliyet, eder zulüm ve cehaletle bu 
yola işaret. Zulmü, vücudunu fenasıyla Hak’la bekasıdır; cehaleti ise, hayrı 
bulup Hak’tan başkasını görmeyip unutmasıdır. Varlık yüzüğünün mutlak 
kaşıdır Âdem; onunla korunur Hakk’ın hazinesi olan âlem. Hak onu halka 
halife etti, böylelikle Hak ehli onun hakkını hak bildi. Âdem bana öyle bir 
dili ki etti beyan; sonra bir başka kişiye bu dil olmamıştı ayan. Sanırım o 
dil Bâleybelendi, bu sözü benden iyi anla şimdi!

Sonra Hazret-i Şit icmalen edip beyan, evliya aynasını kıldı ihsan: Dedi 
bana: “Peygamberlerin sonuncusu ile cem olacaksın, veliler hâtemini bu-
lacaksın. Ne varsa görünen peygamber aynasından, görünür aynısı velî ışı-
ğından.”
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Nuh bana subbûhu bildirdi. Onun ruhu, teşbih ve tenzih etmedi; 
tenzihiyle Hakk’a sınır çizmedi. Hak, “Leyse misluhu...” ayetini ata etti, 
bu tenzihle kendisini teşbih etti. Gözün aynada insanı (kendini) gördü-
ğü gibi, varlıkları tek bir varlık olarak gör. Eğer halka Hak nazarıyla ba-
karsan, Hakk’ın nazarı sende nazar hakkı bırakmaz. Onun tenzihi “Leyse 
misluhuda”ki tahdit gibi Hakk’ı takyit etmedi. O, kavmini gece gündüz 
Hakk’a çağırdı, ancak davetten kaçmalarından başka netice hasıl olmadı. 
Açık ve gizli olarak davet etti, fakat bu da onlara tesir etmedi. Davetini 
dinlemeyip lâzım gelen hizmete hileyle karşılık verdiler. Nuh da Hakk’a 
duasıyla , halkı suya gark etti; hepsi mahvolup gitti.

İdris yüce makama erdi. Kendisine nur zuhur ettiğinde, “Size Hak 
kendisine erişme mertebesini verdi” derdi. Hak, bütün varlıkta zuhur etti. 
Hak, zahir, batın, evvel ve âhirdir. Mevcudatı cem için bir bir bir araya 
getirirdi. Bak, tek olan sayılarda o, nasıl zuhur etti! Her şey birdir diyene 
onun nuru erdi. teşbihten münezzeh olan Hak, kendisiyle dost olana mü-
şebbeh halk nurlarını gösterir.

Halil ruhuma muhabbetini etti isal, Hak muhabbeti sari olacaklar için 
oldu bu misal. Bana Hak’tan getirdi kelâm, kendisine ve âline bizden selâm.

İshak, hak oluş keyfiyetinde zuhur etti. O nur, rüyasında nefsini Hakk’a 
feda edenin işinin bedelinin hayır olduğunu gördü.

İsmail, devamlı “Hakk’ın zatını esmâsıyla külde bir bil” derdi. O, Rab 
yanında rızayı bulmuştur. Hak, her şeyin halkını (istidadına uygun olanı) 
ihsan etmiştir.

Yakub’un hüzünler evine Yusuf ’un haberini götürdüm. Allah’ın ruhu, 
hüzünle inleyen ve ah eden kimseye ye’s vermez. “Hak, sana ağladığında 
yüce hakikatleri açsın” dedi. Ey uyanık, Allah kendi katında olan dini bize 
intihap etti ve halkın katında olan dini de ki özü inkıyadınla yaptıklarının 
ibaret...

Yusuf ’un nuruyla bana hayal ihsan edildi. Rüya tamamıyla tevil oldu. 
Cihan gaflet uykusundadır, ey can hepsi ölünce uyanır. Akıbetin  tevili-
ni bildi, bana onun tafsilatını bildirdi: “Hiç mukarreb olan sırrı ifşa eder 
mi?...
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Bu minvalde devam eden yolculuk şehadet âlemine nüzulle nihayet bu-
lur. 

Muhyî, Cemâleddîn’in tecrübesinden sonra kendisinin Güvvâzcile adlı 
bir cin vasıtasıyla yaşadığı bir tecrübeye Reşehât tercümesi’nde temas eder:

“Bu duacıya Mısır’da Şeyh Cemâleddîn, Güvvâzcîle-i cin hikâyesini be-
yan ettikten sonra o taifenin uluları hizmet için kırk gün geldiler, iltifat 
etmedim. Evfâka meşgul oldum. Kırk birinci gün gayet heybetle gelip “El-
bette bir nesnemizi murat edin” diye ibram ettiler. “Bugün istihare edeyim” 
diye cevap verdim. Sonra Şeyh Cemâleddîn’e tazarru edip kurtulmayı talep 
ettim. Dedi ki “Elli üç güne değin muvafakat edip onların merâtibini seyr 
eyle, badehu Şeyh Ahmed’e teveccüh eyle, andan Ahmed ismiyle Hazret-i 
Server’e meşgul ol, def ’ olur ki cin lafzı ve Ahmed ismi elli üçtür. Filvaki 
öyle ettim, gayb-ı cin seyrinden halâs oldum. Ama kırk birden elli üçe 
varıncaya kadar ki on iki gün olur, on iki ismin seyrini icmâlen orada seyr 
ettim. Meşâhidü’l-Vücûd’un ikinci âlemi eflâkı ile ve arzları ve iklîmleri 
ve halkı ile cümle ol âlem seyrinden ihbardır, tetebbu oluna. Çün ism-i 
Mûcid bir âlemde dahi nümayan oldu, hâmidlik makamı bana ayan oldu 
ki elli üçtür.” (Bkz. Reşehât, 87a.)
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REŞE◊ĀT-I MU◊YĪ
[1b] ◊amd ol Allâh ta¡âlâ’ya ki elvân u nuķûş a¡râżını cevâhir-i bâ†ın 

u žâhirde nümâyân itdi ve va√det-i vücûdını ke&ret-i nîst-i hest-nümâda 
pinhân idüp a¡yânını ¡ayân itdi. Ve §alât u selâm ol hâdî-i a§fıyâ-yı ¡ižâm 
ve mühdî-i evliyâ-yı kirâma olsun ki envâr-ı âl-i şümûs-â&ârıyla ķulûb-ı 
sâlikîni pür-żıyâ ķılup ervâ√-ı hâlikîni i√yâ itdi ve a§√âb-ı nücûm-âsâsı 
ihdâsıyla ümmetini cinâna revân itdi.

Ammâ ba¡dü, “Reşe√ât -ı Mu√yî ” (977) [2a] târî« ü nâm olan kitâbdan 
“cenâ√-ı yesâr-ı §adr-ı ¡asker” (977) ki silsiletü’≠-≠ehebde mürtebi† olan 
sâdât-ı Naķş-bendiyye ’yi ta¡liķan beyânındadur ki a§l târî«i “Zencîr-i 
≠eheb ”dür (977).

Çün ki bu faķîr mülâķât itdügüm Naķş-bendiyye  uluları vâsı†ası ile 
niçe niçe el†âf-ı ilâhî vâ§ıl olup a¡†âf-ı nâ-mütenâhî √â§ıl oldı, pes anlaruñ 
menâķıbı ile cümlesinüñ a√vâli ol evvel olan Reşe√ât ’ dan îcâz †arîķı ile 
¡ayân oldı, tâ ki √ıfžı âsân oldı. 

Ammâ bu ma√alde hemân §o√bet-i sa¡âdet-ba«şlarıyla müşerref 
olduπum sâdât-ı kerâmât-âyâtuñ ismleri ve ba¡żı resmleri [2b] beyân oldı 
ve ba¡żısınuñ menâķıbları â«irde ¡ayân oldı. ∏araż ≠ikrden şükrdür, ne ân 
ki â«er fikrdür.

»âce ¢âsım-ı Bu«ârî 

Evvelâ »âce ¢âsım  ki nebere-i ◊ażret-i ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî ’dür 
ki Edirne ’ye gelüp anda tava††un itdi. »ıdmetlerine faķîr küçük iken pe-
derüm alı gitmiş, oπullıπa ķabûl buyurmış; tâ â«ire degin “Tû ferzend-i 
menî!”103 diyü buyururlar idi. Ma«dûmları »âce Mu√ammed ’i faķîrden 
πayrıya i¡timâd buyurmaz idi. »âce Mu√ammed, faķîre “birâder” diyü 
«i†âb iderdi. 

Edirne ’de bir gün Ada bâπçelerinden Timurtaş Köyi ’ne gemi ile Meriç ’den 
geçer idük. Arda  ve Meriç §uları †uπyân üzere olmaπın telâ†umdan çırnıķ 
§alınup πarķ muķarrer oldı. »âce Mu√ammed’e faķîr eyitdüm: “Hey 
birâder, himmet eyle!” Eyitdi: “Bunda birâder himmeti [3a] olmaz, belki 

103 “Sen benim oğlumsun.”
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peder himmeti gerekdür” diyüp bülend âvâzıla “Yâ »âce ¢âsım!” diyüp 
√ayķırdı, cümlemüz πaşş u bî-«od olduķ. Çün ifâķat ile nažar itdük, gemi 
kenâra varmış, »âce ¢âsım √ażretleri geminüñ başın dutup tebessüm ider 
ve buyurdı ki “»âce Mu√ammed, senden evvel birâderüñ istiπâ&e itdi ki 
senden meded istedi.” Faķîr, gemiden çıķup çün mübârek ellerin öpdüm, 
buyurdılar ki “Pes ez-în tû me-râ bî-vâsi†a bi†aleb.” Ya¡nî “Şimden §oñra 
sen da«ı beni vâsı†asız †aleb eyle.”

Yine bir gice Edirne ’de »âce Mu√ammed ile ba¡de’l-¡ışâ Sul†ân Bâyezîd 
Köprisi ’nden ikimüz tenhâ geçer iken yedi kimesne bizi §oymaķ içün 
ta¡arruż itdiler. »âce Mu√ammed, [3b] faķîre eyitdi: “Ey birâder, nevbet 
senüñdür, «âceden istimdâd eyle.” Faķîr çaπırup “Yâ »âce ¢âsım, meded!” 
didüm. Ol ânda anda muķâbilede bir niçe atlu peydâ oldı ve fânûs ile niçe 
niçe yayan kimesneler ¡acele ile gelürler idi. Pes ol yedi kimesne bizi ķoyup 
ķaçdılar. Bize ol atlu ve yayan olan †âyife selâm virüp gülerek geçdiler. 
Bizden «avf gitdi. Çün bizden πâyib oldılar, yine bize «avf müstevlî oldı. 
Nâgâh öñümüzde bir âdem ¢ur™ân  oķuyup gider idi, tâ bu ma√alle geldi 
ki 104﴾َن ُ َ ْ َ  ْ ُ  َ ْ َو ِ ْ َ َ ٌف  ْ َ  َ  ِ אَء ا َ

ِ َ ِإن أَْو  Pes ķalbümüzden mu†laķan ﴿أَ
ķayd gidüp medreseye gitdük. Ol şa«§ câmi¡ ķapusına varup ķayyımlara 
âvâz idüp açup girdi. Faķîr, Sul†ân Bâyezîd Medresesi nde dânişmend idüm, 
[4a] ol gice √ücrede olduķ. ~abâ√, «âceye varduķ. »âce √ażretleri «alve-
tinde ol âyeti oķurdı. Pes faķîre ve »âce Mu√ammed’e √ayret müstevlî 
oldı. Tâ »âce ¢âsım intiķâl itmeyince kimseye dimedük, ammâ biri biri-
müz ile gâhî ta¡accüb idüp söyleşürdük. 

İntiķâlinden §oñra Mer√ûm Şey« ¡Abdulla†îf-i Câmî , Edirne ’ye geldi, 
»âce Mu√ammed’e varmaķ istedi. Çün Şey« pîr idi, faķîr münâsib gör-
medüm ki Şey«, »âce-zâde’ye vara ki henüz on sekiz yaşında civân idi. 
Pes faķîr, »âce-zâde’ye Şey«’üñ varması «aberin irsâl itdüm. »âce-zâde  ol 
gün Timurtaş Köyi ’nden Şey«’üñ «ıdmetine geldi. Şey«’e «aber virdükleri 
ânda, Şey« ķalķup pâ-bürehne tâ ķapuya vardı. İki yüz miķdârı dervîşleri 
vardı, cümlesi [4b] «âceye istiķbâl itdiler. Şey« ta¡žîm ile »âce-zâde’yi ge-

104 “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir 
de.” Yûnus, 10/62.
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türüp yirinde oturtdı, Şey« ayaπ üzere durdı. »âce-zâde fi’l-√âl ķalķup 
Şey«’üñ elin öpmek istedi. Şey« ķomayup “Sen bizüm »âce-zâdemüzsin” 
diyüp mer√ûm »âce ¢âsım’uñ çoķ menâķıbın naķl itdi; »âce-zâde’den 
ba¡żı menâķıbın diledi. »âce-zâde, faķîre baķup ol iki √ikâyeti beyân 
itdi. Şey« mutta§ıl edeb üzere oturur idi. Faķîr buña ta¡accüb iderdüm 
ki Şey«, Kübrevî  †arîķında olup »âce-zâde Naķş-bendiyye ’den iken ve 
mâ-beynlerinde Mâverâünnehr ’de niçe nizâ¡lar olmış iken, belki †arafeyne 
mu√ib olan sul†ânlar niçe ķanlar dökmiş iken böyle ma√abbetlere bâ¡i& ne 
ola. [5a] Faķîrüñ «â†ırına Şey« √ażretleri müşrif olup faķîre baķup buyur-
dılar. 

Me&nevî :  Cân-i gurgân u segân ez-hem cudâst
 Mutte√id cânhâ-yi şîrân-ı »udâst105

Ne&r: Merdân-ı »udâ nefs-i vâ√idend, ba¡ż-râ »alvetiyye , ba¡ż-râ Naķş-
bendiyye , ba¡ż-râ Kubreviyye , ba¡ż-râ Zeyniyye  nâm nihâdend. Meger 
ba¡ż-ı muķallidîn-i îşân ki der-miyân-ı îşân i«tilâfest.” Ya¡nî “Tañrı erenleri 
bir nefsdür, ba¡żısına »alvetiyye, ba¡żısına Naķş-bendiyye, ba¡żısına Küb-
reviyye, ba¡żısına Zeyniyye ad ķodılar. Meger anlaruñ ba¡żı muķallidleri ki 
anlaruñ ortasında i«tilâf vardur.” 

Pes mu√aķķaķ oldı ki mu√aķķıķlar mâ-beyninde i«tilâf olmaz, enbiyâ 
§alavâtullâhi ¡aleyhim ecma¡în mâ-beynlerinde tefriķa olmaduπı gibi [5b] 
ki »udây ta¡âlâ buyurur: 106﴾ِ ِ ُ ُر  ْ ِ  ٍ َ أَ  َ ْ َ ُق  ِّ َ ُ  َ ﴿ ki cümlesi ◊aķķa 
da¡vet ider. Pes ehl-i ◊aķ olduπı ma¡lûm oldı, lâkin merâtibde tefâvüt var-
dur, nitekim Allâh ta¡âlâ buyurur: 107﴾ ٍ ْ َ  َ َ  ْ ُ َ ْ َ َא  ْ َ  ُ ُ َכ ا ْ ِ ﴿ Çün 
ki mu¡izz ü mü≠il ve la†îf ü ķahhâr Allâh ta¡âlâdur, pes her bir isme mažhar 
olanlar derecât üzeredür, ammâ cümle esmâya mažhar-ı tâmm ◊ażret-i 
Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellemdür. Ve ümmetinüñ evliyâsınuñ her 
biri bir isme yâ bir niçe isme mažhar olup anuñla terbiyet-i eşyâ ider ve 

105 “Kurtlarla köpeklerin canları ayrı ayrıdır. Bir ve bütün olan, Allah aslanlarının 
canıdır.” Mesnevî, 4: 413.

106 “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Bakara, 2/285.
107 “İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık.” Bakara, 

2/253.
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her biri ¡alâ-ķalbi Mu√ammed  ve ¡alâ-ķalbi İbrâhîm   ve ¡alâ-ķalbi Süleymân  
diyü ehl-i keşf olanlar va§f iderler. Şey« Ekber ’üñ rażıyallâhu ¡anhu Kitâb-ı 
¡Abâdile ’sinde tetebbu¡ olına. [6a] Ma¡lûm ola ki »âce ¢âsım ’uñ menâķıbı 
bî-√addür ki kitâba §ıπmaz. Edirne ’ye »âce Mu√ammed-i Taşkendî  ile gel-
mişlerdür. »âce ¢âsım aña pederi gibi ri¡âyet iderdi ve »âce Mu√ammed  
anlara «âcesi gibi ta¡žîm iderdi.

»âce Mu√ammed-i Taşkendî 

Ammâ »âce Mu√ammed-i Taşkendî , bi’≠-≠ât »âce ¡Ubeydullâh-ı 
Taşkendî  √ażretlerine niçe yıllar «ıdmet idüp hemşehrisi olmaπın »âce 
¡Ubeydullah  √ażretleri küllî ri¡âyet ider imiş. Bir gün »âce ¢âsım buyurdı-
lar ki “Ceddüm Mîr ¡Abdülevvel  ki menâķıbı gelür, pederüm Emîr Miyân ’a 
buyurdı ki “Oπluñ »âce ¢âsım’ı Şey« Mu√ammed-i Taşkendî ’ye sipâriş 
eyle ki ceddüñ, vâlide †arafıyla, »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî √ażretleri bir 
gün faķîre nažar idüp buyurdılar ki “Şey« Mu√ammed bizüm perverde-
müzdür, her kimi ki perveriş eyleye, hemân ol bizüm [6b] mürebbâmuzdur. 
Pes Şey« Mu√ammed ile Ka¡be ’ye irsâl eyle, andan Rûm ’a müteveccih 
olalar; ķısmeti anda olacaķ.” dir. Pes »âce ¢âsım  buyurdılar ki “Benüm 
»âce Mu√ammed ’e ri¡âyet ü √ürmetüm cedd-i a¡lâm »âce ¡Ubeydullâh  
√ażretleri işâretiyledür. Pes her kim u§ûl-i Naķş-bendiyye ’den bu vilâyetde 
behre-mend olmaķ ister, Şey« Mu√ammed-i Taşkendî ’den istimdâd itsün” 
diyüp bu faķîre nažar itdi.

Ba¡dehu bu faķîr, »âce Mu√ammed-i Taşkendî √ażretlerine bir niçe 
yıl «ıdmet itdüm ki ma√allemüze ķarîb idi; şeb ü rûz «ıdmetinde cemâ¡at 
olurduķ. Gâyet pîr olup sinni yüze ķarîb olmaπın ek&eriyyâ »âce ¢âsım 
anda gelürdi, ammâ »âce Mu√ammed yirinde oturmayup »âce ¢âsım 
«ıdmetinde mü™eddeb otururdı. Ve gâhî ki »âce Mu√ammed-i Taşkendî 
ile »âce ¢âsım √ażretlerine varur idük, gerçi »âce ¢âsım da«ı yirinde 
oturmazdı, ammâ »âce Mu√ammed yine «âceye ta¡žîmi [7a] ziyâde ider-
di.

Bir gün »âce Mu√ammed, faķîri da¡vet itdi. Varduķda giryân gördüm. 
Pes buyurdı ki “Biyâ tâ be-vedâ¡-ı »âce ¢âsım birevîm ki be-dergâh-i ilâh 
«âhed reft.” Ya¡nî “Gel »âce ¢âsım vedâ¡ına gidelim ki dergâh-ı ilâha git-
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mek diler.” Pes çün »âce ¢âsım «ıdmetine varduķ, «âce tâ ķapuya geldi, 
»âce Mu√ammed’üñ eline yapışup içerü girüp murâķıb oturdılar. »âce 
¢âsım baş ķaldurup buyurdı ki “Vaķt tengest, Yâsîn  bi«ânîd.”108 Çün
109﴾ ٍ ِ ْ َرّبٍ َر ِ  ً ْ َ ٌم  َ َ ﴿ didük, nefesi munķa†ı¡ oldı. Ra√metullâhi ¡aley-
hi. Cümle giryân olup «âceyi uzadup namâzını ķılduķ. Ol gice yir dep-
rendi ve niçe vâķı¡ât žuhûr itdi ki dimek olmaz. »âce Mu√ammed eyitdi 
«Bu zelzele meşâyı«a ma«§û§dur ki »âce ¡Ubeydullâh √ażretlerinde da«ı 
oldı.» Eger bu «âcelerüñ menâķıbını ta√rîr [7b] itsem niçe kitâb olur. 

Ammâ »âce Mu√ammed-i Taşkendî  yedi yıl »âce ¢âsım’dan §oñra 
ķaldı, oπlı »âce Mu√ammed’i terbiyet itdi ve faķîre “huş der-dem” ve “«al-
vet der-encümen” maķâmını ¡inâyet itdi. ◊âliyâ elli yıldan ziyâdedür, ol 
hûşıla bî-hûşam ve celvetde «alvet §afâsıyla pür-cûşam.

»âce ¡Îsî-i Fâ≥ıl  [¡Îsâ-yı Murtâ≥ , ¡Îsâ-yı Bu«ârî ]

Ve «ıdmet-i şerîfiyle müşerref olduπum e¡izzenüñ biri da«ı »âce ¡Îsî-i 
Fâżıl ’dur ki ¡Îsâ-yı Murtâż  dimekle mev§ûf ve mažhar-ı Feyyâż’lıπıla me™lûf 
idi. Sene erba¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede ¢os†an†iniye’de Aya§ûfiyye ’nüñ bir 
gûşesinde münzevî olmaπın müsta«bî olup kimse a√vâline vâķıf degil idi. 
Faķîr, mı§râ¡: “Kem «abâyâ fi’z-zevâyâ.”110

Ne&r: diyüp erkânda [8a] erkânı tecessüs iderdüm. Çün «ıdmeti-
ne «ulû§ıla bir niçe zamân mülâzemet itdüm, bir gün lu†f nažarın idüp 
buyurdı: “Men tu-râ be-ferzendî ķabûl kerdem, çunân ki me-râ »âce 
¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  rażıyallâhu ¡anhu be-ferzendî ķabul fermûdend, tû 
hem me-râ be-pederî ķabûl kun.” Ya¡nî “Ben seni oπullıπa ķabûl itdüm, ni-
tekim beni »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî rażıyallâhu ¡anhu oπullıπa ķabûl 
buyurdı, sen da«ı beni babalıπa ķabûl eyle.” Faķîr da«ı «ıdmet idüp eyit-
düm: “Bende der-irâdet-i seyyidest.” Ya¡nî “¢ul, efendi irâdetindedür.” Ve 
buyurdı ki “Benüm ismümi ve resmümi kimseye dimeyesin, tâ ben √acca 
gidince.” Çün ki √acca müte¡allıķ esbâbını «alîfesi Mollâ Pâyende  ile görür 

108 “Vakit dar, Yasin oku”.
109 “Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).” 

Yâsîn , 36/58.
110 “Kuytularda nice sırlar bulunur.”
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idük; her esbâbı bâyi¡ niçeye dirse [8b] «âcenüñ emrile ol miķdâra alurduķ. 
Gerçi meclis-i şerîf-i fera√-fezâsından √aķâyıķ-ı bî-πâye ¡ayân ve ma√fil-i 
la†îf-i tera√-zedâsından deķâyıķ-ı bî-nihâye nümâyân olurdı; ammâ ol 
√adî& ki maķ§ûdum idi, andan «aber îmâ ve ol âyet ki mevdûdum idi, hîç 
e&er ifşâ itmezdi. Bir gün buyurdı ki §abr u himmet ķuşaπını berk eyle ve 
şitâb u isti¡câli terk eyle, tâ ki murâda vâ§ıl olup münâñı √â§ıl ķılasın. Pes 
ķırķ gün §abr itdüm ve nefsümi kesrile cebr itdüm. 

Çün ramażânuñ ¡aşr-ı a«îri ķarîb oldı, buyurdı ki “Bizi bir mescide 
alı gitseñ, anda varup i¡tikâf itsek.” Faķîr eyitdüm: “Sul†ân Mu√ammed 
Câmi¡i  ķurbında olan [9a] Şey« Bu«ârî Tekyesi ’nden aşaπı bir tenhâ mes-
cid vardur ki ma√alle ehlinden πayrı kimesne varmaz.” Pes »âce tebessüm 
itdi. Gerçi hemîşe «avf-ı ◊aķ müstevlî olmaπın hîç fer√ân görmezdüm, 
ammâ «ande-rû olup hemîşe meclisi fera√-ba«ş idi. Ve bir mehîb pîr idi 
ki her dem ma√filinde tecelliyât-ı «udâyî leme¡ân ve sübü√ât-ı sub√ânî 
nümâyân idi. Çün ol mescidi va§f itdüm, buyurdı ki “Bizüm A√med-i 
Bu«ârî  Tekyesi  ķurbında olan mescid midür?” Eyitdüm: “Belî!” Buyurdı 
ki “Tekye ve ribâ†a ķurb câyiz degildür. N’olaydı A√med-i Bu«ârî da«ı 
sul†ân vaķfını ķabûl itmeyeydi, ammâ senüñ da«ı fet√üñ bir «ânķâh 
ķapusından olacaķdur ki sul†ânî degildür, ammâ sul†ânuñdur.” [9b] Pes 
yine Aya§ûfiyye ’de i¡tikâf itdiler, ammâ her gün bir gûşede ve dervîşleri 
da«ı müteferriķ i¡tikâf itdiler. Ve on gün bir nesne yidügine mu††ali¡ ol-
madum ve †aşra çıķmaķ da«ı vâķı¡ olmadı. Çün ba¡de’l-¡îd Üsküdar’ a ge-
çürdüm, dünyevî vâfir nesne virdi, ķabûl itmedüm ve didüm: “Benüm 
«ıdmetüm size lillâh idi.” Buyurdı ki “Bu da«ı lillâh ve min ¡indillâhdur. 
Elbette ķabûl eyle ki ◊aķķ’uñ rıżâsını bu ķabûlde bulursın.” Bereketi niçe 
müddet pâyidâr oldı ve ma¡nevî ol ķadar ma¡nâ, ¡ibâdet, i√sân rü™yeti √â§ıl 
oldı ki du¡â recâsına i√tiyâc ķomadı. Buyurdı ki “Seni Allah’a ı§marladum.” 
Pes mescidde te™ennî ile iki rek¡at namâz ķılup dönüp faķîre müteveccih 
olup murâķıb oldı. [10a] Faķîre bir √âl müstevlî oldı ki bî«od oldum. 
Çün kendüme geldüm, gördüm câmi¡de kimse ķalmamış. Taşra çıķdum, 
hemân Mollâ Pâyende  »alîfe ķalmış. Aπlayup “»âce √ażretleri ķanı?” diyü 
§ordum. Mollâ eyitdi: “»âce √ażretleri dervîşleri ve a√mâli ile çoķdan git-
di, beni senüñ içün ķodı ve buyurdı ki “Benüm Rûm ’a gelüp gitdügüm tâ 
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bir yıla degin kimseye dimesün, §oñra bulışmaduķ diyü te™essüf idenlere ol 
§avâb yeter.” Ve baña ¡Aynü’l-◊ayât  nâm bir risâlesini virmiş, bunı Mu√yî  
şer√ itsün diyü emr itmiş ve bir tesellî mektûbı bile olmaπın şimdiye degin 
√ırz olmışdur. 

Çün faķîr sene tis¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede Mı§r ’a varup Şey« A√med 
ibn Şey« İbrâhîm-i Gülşenî  [10b] nevverallâhu mażca¡ahuma’s-seniyye 
«ıdmetine irişdüm, bir gün «âce √ażretlerinüñ √ikâyetin itdüm. Buyur-
dılar ki “¡Aynü’l-◊ayât  nice oldı?” Eyitdüm: “◊ażretüñüz ile cem¡ oldılar 
mı?” Şey« A√med buyurdı ki “Bir gün bâπçeye gider iken gördüm ki bir 
müsâfir şey«, dervîşleri ile gelürdi. Bâπçeye ķarîb olmaπın “Elbette gelüñ!” 
diyü da¡vet itdüm, icâbet itdi. “A√mâl ve e&ķâlüñüzi zâviyeye alı gitsün-
ler” didüm. Eyitdi ki “Zevâyâda ķonmaķ mu¡tâdum degildür.” Eyitdüm 
ki “Bende-«âneye gitsünler ki vüs¡at da«ı vardur.” ¢abûl buyurdı. Bir niçe 
dervîş ile esbâbı «ânemüze gitdi. Bâπdan πâyet √ažž itmegin iki gice dervîşler 
ile bâπçede yatduķ. Çün Naķş-bendî  idügi ma¡lûm oldı. Dervîşler ≠ikrde 
şevķe geldükçe [11a] §abr iderlerdi. Ve bir kerre bî-i«tiyâr ol i«tiyâr ayaπ 
üzere ķalķdı. Dervîşler semâ¡a meşπûl oldılar, ol pîr-i fânî baķa gördi, bî-
ârâm olup semâ¡a girmek diledi. Dervîşleri žab† itdi, ammâ “hû hû hû” dir 
idi. Çün semâ¡ tamâm oldı, √âfıž Sûre-i Neml ’i evvelinden oķıdı. Çün َא ﴿ 
111﴾ ُ ِכ َ ْ ُ ا ِ َ ْ ُ ا َא ا ُ أَ َ ِإ ُ  âyetini oķıdı, du¡â olup şey« ol ķadar ta√ķîķât 
beyân itdi ki mer√ûm pederüm Gülşenî  √ażretlerinüñ ¡âlî meclisinüñ biri 
idi. Ve »âce buyurdı ki mer√ûm, maπfûr »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  
√ażretleri bir meclisde buyurdılar ki egerçi »âce Bahâüddîn -i Naķş-bend  
√ażretlerinden beri fuķarâyı ≠ikr-i «afîye ma«§û§ itdiler, ammâ »âce 
Ma√mûd-ı Faπnevî ›den Emîr Külâl ’e gelince ≠ikr-i ¡alâniye ile ma«lû† idi. 
[11b] A§l Seriyy-i Saķa†î  ve Cüneyd  rażıyallâhu ¡anhumâ’dan tâ Ma√mûd-ı 
Faπnevî √ażretlerine gelince cümle meşâyı« semâ¡ ve §afâ ile sülûk iderler 
idi.” Pes Şey« “Bu semâ¡ ve §afâmuzı ma¡≠ûr †utuñ” diyü kendü ile gelen 
pîrlere ¡ö≠r eyledi. Andan ma¡lûm oldı ki »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî 
√ażretlerinüñ √ażretine irişmiş ola. Çün «âcegândan idügi ma¡lûm oldı, 

111 “Ey Mûsâ! Gerçek şu ki, ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan 
Allah’ım.” Neml, 27/9.
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ismlerin ve ne vilâyetden idügin ve Mı§r’a ķanķı †arafdan vâ§ıl olduπın 
istifsâr itdüm. Buyurdılar ki “İsmüm ¡Îsâ-yı Bu«ârî ’dür; Kefe ’den İstanbul ’a 
geldük. Anda Mu√yî  nâm bir dânişmend bize i¡tiķâd-ı tâmmıla «ıdmet it-
megin anı oπul idindüm ve aña ¡Aynü’l-◊ayât nâm bir risâlemi virdüm ki 
şer√ ide; siz da«ı aña himmet eyleñ” didi ve faķîre [12a] baķdı.” didükde 
Şey« A√med b. Gülşenî  √ażretleri Mu√yî  bendelerine nažar idüp buyur-
dılar ki “Yo«sa ¡Aynü’l-◊ayât  mažharı siz misiz?” Faķîr eyitdüm: “Belî!” ve 
¡Aynü’l-◊ayât yanumda olmaπın Şey«’e virdüm. Alup ◊âce’nüñ «a††ını 
gördükde öpüp gözlerine sürdi ve mübârek gözleri yaşardı ve buyurdılar 
ki “Pederüm Gülşenî  √ażretlerinden §oñra »âce ¡Îsâ-yı Fâżıl ’dan evra¡ ve 
ezhed ve a¡lem kimesne görmedüm.”

Kütüb-i sitte-i √adî& ve mütûn-ı erba¡a-ı fıķh ek&er-i şürû√ıla «â†ırında 
idi ve kütüb-i Şey«-i Ekber  ve İ√yâ  ve sâyir risâle-i meşâyı« ve Me&nevî  
ma√fûžı idi ve kendinüñ ¡Arabî ve Fârisî  elliden ziyâde kitâb-ı mü™ellefi 
vardı. Beş pâre kitâbını bi’t-tamâm mü†âla¡a itdüm. Pes emrleri üzere [12b] 
“¡Aynü’l-◊ayât ’ı şer√ eyleñ” diyü buyurdılar, çün iki şey«üñ işâreti ile şer√ 
itdüm, her müşkilde ki »âce ¡Îsâ’ya müteveccih olurdum, keşf iderlerdi, 
ammâ “Lâ «alâ ve lâ melâ, bel huve’§-~amed” didügi ma√alli √all ideme-
düm. Yedi gün teveccüh itdüm, fet√ olmadı. Â«ir Şey« A√med  √ażretleri 
meclis-i irşâdında ~amed isminüñ ol ķadar ma¡ârif ve √aķâyıķ ve deķâyıķın 
be≠l eyledi ki cümle dervîşâna merâtibince §afâ √â§ıl olup semâ¡a meşπûl 
oldılar. ¢aleme geleni me≠kûr olan şer√de ta√rîr eyledüm, tetebbu¡ olına.

Ammâ »âce ¡Îsâ’nuñ Mı§r ’da Şey« A√med ile olan mu§â√abetinüñ 
ba¡żını Amasiyye li Mu√ammed Efendi  ile Lâyi√î Mu§†afâ Efendi  istî¡âb 
eyleyüp beyân itdüklerinde ¡acâyib √aķâyıķ žuhûr [13a] iderdi. Çün 
»âce ¡Îsâ Rûm ’dan gitdi, bir yıldan §oñra faķîr ◊akîm Çelebi  Efendi ’ye 
«âcenüñ gelüp gitdügin ≠ikr itdüm. Ol ķadar te™essüf itdi ki gözinden yaş 
geldi ve eyitdi “Eger Ka¡be ’de mücâveret iderse Ka¡be’ye gitmek farżdur.” 
Faķîr eyitdüm: “»âce buyurmış idi ki “Bize bulışmayanlara te™essüf §avâbı 
yeter.” Eyitdi ki “Bârî Sul†ân Süleymân ’dan bir küllî nesne alup gönder-
sek!” Eyitdüm: “İncinür, ķabûl itmez, andandur ki yigirmi dervîşi ile 
İstanbul ’a gelüp gitdügin kimse bilmedi. Kendünüñ ve bir ķaç dervîşinüñ 
melbûsâtı Rûm illi üslûbında ve bir ķaçı Hind  bâzirgânı şeklinde idiler 
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ve ek&er müteferriķ olurlar idi, meger namâzda cem¡ olurlar idi.” [13b] 
◊akîm Efendi, «âcenüñ a√vâl ve ef¡âl ve aķvâlinden gâh gâh istifsâr idüp 
istimâ¡ itdükde §afâlar kesb iderdi. Ba¡dehu çün Bu«ârî Tekyesi  şey«i olan 
¡Abdulla†îf Efendi  da«ı «âcenüñ va§fını istimâ¡ ider, bu faķîri da¡vet itdi. 
Çün taf§île vâķıf oldı, ol da«ı ◊akîm Efendi gibi te™essüfden §avâblar √â§ıl 
itdi. Ra√metullâhi ¡aleyhim ecma¡în.

Şey« A«te 

Ve bir da«ı müşerref olduπum, fenâ viren tâc u ta«ta ve revâc irgüren 
ehl-i ba«ta ◊ażret-i Şey« A«te ’dür ki İstanbul ’da sene i&neyn ve «amsîn 
ve tis¡i-mi™ede ol da«ı tesettür içün dilsizlige urmış idi ve mecnûn-vâr bir 
¡aceb pîr idi. Eski İbrâhîm Paşa Câmi¡i ’nde mu¡tekif idi, hîç nesne ķabûl 
[14a] itmezdi. Çün √âline vâķıf oldum, çoķ mülâzemet itdüm. ~oñra lu†f 
idüp benümle söyleşdi. İki Hindî  «ıdmet-kârı vardı, anlara †a¡âmiyyelerin 
virüp kendi πâyetle ķalîl zeyt ve ¡asel ve dûşâb yir idi. Bir gün tażarru¡ idüp 
menzilüme da¡vet itdüm ve didüm ki “Kitâbetüm ücretinden bir pilâv ve 
bir ķalye bişürüp bile yiyelim.” ¢abûl buyurdı ve eyitdi “Tenhâ olmaķ 
şar†ı ile.” Pes πâyet pîr olmaπın yolda «ıdmet-kârlarına †ayanup geldi. Çün 
birer ķaşıķ aldı, elin çekdi, ba¡dehu üç gün yimek yimedi. Ne yirden «arc 
itdügin «ıdmet-kârları da«ı bilmezler idi. 

Her ķaçan »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  √ażretlerini ≠ikr itse aπlardı 
[14b] ve te™&îr idüp cümlemüzi aπladurdı. Bir kerre buyurdılar ki “Çün 
»âce ¡Ubeydullâh mu√tażır oldı, a§√âbı cem¡ idüp va§iyyet eyledi ve bu-
yurdı ki “◊aķ ta¡âlâ sizüñledür, cehd eyleñ ki siz da«ı ◊aķķ’ıla olasız, 
bârî ehl-i ◊aķ «ıdmetinde olasız.” Çün maπribi îmâ ile ķıldı, ķatı ķarîb 
idüm, mutta§ıl “Allâh Allâh” dir idi. Mübârek aπzından bir nûr çıķardı, 
alnında leme¡ân olurdı. Tâ ki intiķâl itdi, ¡ışâ vaķtinde şenbe gicesi rebî¡ü’l-
evvelüñ sel«i sene «ams ve tis¡în ve &emâni-mi™ede idi, ra√metullâhi ¡aleyhi 
ra√meten vâsi¡aten.” Çün Şey« A«te  bunı aπlayuraķ beyân itdi, aπzından 
bir nûr çıķdı ki gözümden ve aπzumdan ve ķulaπumdan belki cümle 
a¡żâmdan ķalbüme †ulû¡ itdi [15a] ki otuz beş yıldur ol tecellî izdiyâd üze-
redür. Her gâh ≠ikrlerin itsem yâ teveccühle i√żâr ķılsam ol √âlet ma¡a 
ziyâdetin žuhûr ider.
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Mevlânâ Mu√ammed-i Emîn 

Ve bir da«ı müstefîd olduπum Mollâ Câmî  mer√ûmuñ hemşîre-zâdesi 
Mevlânâ Mu√ammed-i Emîn ’dür ki sene &emân ve sittîn ve tis¡i-mi™ede 
mı§r-ı ¢âhire ’de cem¡ olduķ. »âdim ¡Alî Paşa  Mı§r ’da intiķâl itdük-
de mer√ûm Şey« A√med b. Gülşenî ile cenâzesinde cem¡ oldılar. Şey«-i 
mer√ûm imâmeti Mevlânâ Mu√ammed-i Emîn’e teklîf idüp “Siz e√aķsız” 
diyü buyurdılar. Faķîr ta¡accüb itdüm ki Mevlânâ ile Şey« muķaddemâ 
niçe kerre cem¡ oldılar; Mevlânâ Mu√ammed-i Emîn, Şey« A√med’e 
şey«i gibi ri¡âyet iderdi, √attâ bir şey«e ri¡âyet ve √ürmet itmegüñ niçesini 
mevlânâdan ta¡allüm itdük. Pes cenâze namâzından soñra mevlânâ, faķîre 
[15b] buyurdılar ki “Şey« √ażretleri bize “e√aķsız” didükleri, paşa sâbıķan 
bize irâdet getürmegin namâzın ķılmaπı bize va§iyyet itmiş idi.” Her gâh 
ki efendi ile mevlânâ cem¡ olsalar §o√betleri ek&er murâķabe ile olurdı, 
gâhî mükâleme itseler kelâmullâh ile mücâvebe olurdı. Menâķıbınuñ taf§îli 
â«ir-i kitâbda gelür.

Şey« ¡Abdullâh-ı A¡mâ -yı Semer…andî 

Ve bir da«ı dîdâr-ı âyîne-mi&âl-i √aķîķat-nümâsı rü™yeti ile çeşm-rûşen 
olan ehl-i rü™yetüñ sa¡âdet-mendi Şey« ¡Abdullâh-ı A¡mâ -yı Semerķandî  
√ażretleridür ki yüz iki yaşında idi. Riyâżet ve «iffet üzere olmaπın namâzı 
ayaπ üzere ķılup ķırķ yaşında olanlar gibi ≠âtına müte¡alliķ olan me§âli√de 
ķa†¡â [16a] müsâ¡id istemez idi. Âbdesti yigitler gibi tîz alurdı, ammâ 
namâzı πâyet te™ennî ile ķılur idi. 

Sene i&neyn ve seb¡în ve tis¡i-mi™ede √acc içün Mı§r ’a geldi. Çün evvelâ 
müşerref olmadum idi, birâderüm bir gün anları da¡vet itdi. Faķîr da«ı 
√âżır oldum. Menzillerinde müşerref olmamaπın √icâbdan der-yâft itme-
düm, ammâ ķalbüme lâyı√ oldı ki lu†flarından kendüler ref¡-i √icâb itse-
ler ki ben ¡âcizem diyü niyyet itdüm. Ol meclisde Şey« ¡Abdulvehhâb-ı 
Şa¡râvî  ve Ha†îb-i Şirbînî  ve Şey« Mu√ammed-i Bekrî  ve Mu√ammed-i 
Emîn-i Bu«ârî √âżır idi. Pes her biri ki mu§âfa√a iderdi, Mu√ammed-i 
Emîn ismlerin ve resmlerin beyân ider idi. Çün birâderüñ ve bunlaruñ 
mu§âfa√ası tamâm oldı, [16b] henüz muntažır durdılar, çün kimse gelme-
di, buyurdılar ki “Kucâst birâder-i §â√ib-i «âne ki ferzend-i mâst?” Ya¡nî 
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“~â√ib-i «ânenüñ ķardaşı ķandadur ki bizüm oπlumuzdur?” Pes faķîre 
girye ¡ârıż olup mübârek ayaķlarına düşdüm. Başumı ķaldurup cümle 
√użżâra du¡â itdi. Gerçi meşâyı« ve fu§a√â çoπıdı, ammâ ¡a≠b-i lisânıla 
ol ķadar nevâdir buyurdılar ki Şey« Bekrî  lâl olup Şey« Abdulvehhâb-ı 
Şa¡ravî bu faķîre baķup ta¡accübile mübârek başın §aldı. Cümleden bu-
yurdı ki “İyyâke na¡budu ke-enneke terâhu ve iyyâke nesta¡în ke-ennehu 
yerâke.”112 Pes Şey« Mu√ammed-i Bekrî  da«ı ba¡żı ta√ķîķât buyurdı. Çün 
sâkit oldı, [17a] Şey« Abdullâh buyurdı: “Na√nu ¡abdullâhi, nete™eddebu 
fî √użûrihi”113 Pes cümle √użżâra «użû¡ ve «uşû¡ müstevlî oldı.

Bir gün efendimüz Şey« A√med b. Gülşenî  bâπçelerine da¡vet itdi. Çün 
faķîr varup çaπırdum, bî-√ad lu†flar itdi. Ek&er vâķı¡ olacaķ umûrumı keşf 
itdi ve bâπçede efendi yanında “ferzend-i mâ”114 diyü ta¡bîr itmegin efen-
di √ażretlerinden «ayli «avf itdüm. Ol ma√alde ķalbüm √âline mu††ali¡ 
olup Şey« Abdullâh , efendiye «i†âb buyurdılar ki “Gerçi ferzend-i mâst, 
ammâ bende-i şumâst!”115 Efendi «ayli «oş-√âl olup pes “bende-i bende-i 
şumâst”116 diyü buyurdılar ve faķîre işâret itdiler. Varup mübârek ellerin 
öpdüm, du¡â itdiler. [17b] ~oñra Şey« A√med  √ażretlerinüñ icâzetiyle üç 
ay miķdârı «ıdmetleri ile müşerref oldum, ¡acâyib ta§arrufât müşâhede it-
düm. ~oñra Mekke ’den Hind ’e gitdiler, andan Mâverâünnehr ’e gitmişler. 

Mürîdlerinden Pîr Baba ◊asan  Ka¡be ’den gelüp faķîr yanında iki 
yıl oldı ve intiķâl itdi. Benümle efendi √ażretlerine bile varurdı. Efendi 
√ażretleri anuñ √aķķında “ehlullâhdandur” diyü şehâdet itdiler. Mollâ 
Câmî  ile çoķ mu§â√abet itmiş. Ol da«ı †oķsanında vardı. Namâzını efen-
di ķıldı. Hânķâhda Mollâ Za¡fî Fısķıyyesi ’nde ķodılar. Ra√imehumullâhu 
ra√meten vâsi¡aten.

Bu ≠ikr olan ¡azîzân cümle »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  ķuddise sir-
ruhu √ażretlerine «ıdmet idüp behremend olmışlardur ve «a††-ı irşâdın 

112 “Sadece sana ibadet ederiz, sen onu görüyormuşçasına ve sadece senden yardım 
dileriz o seni görüyormuşçasına.

113 “Biz Allah’ın kuluyuz, onun huzurunda teeddüb ederiz.”
114 “Oğlum.”
115 “Bizim oğlumuz, ama sizin de kulunuz.”
116 “Kulunuzun kulu.”



METİN120

almışlardur; Baba ◊asan’dan mâ-¡adâ ki o Şey« ¡Abdullâh-ı A¡mâ ’dan al-
mışdur. [18a] 

Ba¡dehu bir bölük da«ı vardur ki faķîr anlar ile §o√bet idüp anlar yâ 
bi’≠-≠ât yâ bi’l-vâsı†a yâ bi’l-vâsı†ateyn »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  
√ażretlerine vâ§ıldur «ilâfet †arîķı ile.

◊âfı@ Mu√ammed -i Semer…andî 

Cümleden biri cümleden taķarrüb-i ◊aķ’da muķaddem ve ¡ilm ü ¡amel-
de ekrem, meşâyı«-ı ¡ižâmuñ ercümendi ◊âfıž Mu√ammed -i Semerķandî  
rażıyallâhu ¡anhu √ażretleridür ki »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  
√ażretlerinüñ §o√beti ile muπtenim olmışlar, ammâ «a††-ı irşâdı «âcenüñ 
intiķâlinden §oñra ma«dûmları »âce Mu√ammed Ya√yâ ’dan almışlardur, 
tâ »âce Mu√ammed Ya√yâ şehîd olınca «ıdmetinden cüdâ olmamışlar.

Sene &elâ& ve «amsîn ve tis¡i-mi™e mu√arreminüñ on beşinde İstanbul ’da 
Küçük Aya§ûfiyye ’de «ıdmetlerine vardum. Siyâhlar [18b] geymişler idi ve 
girye iderler idi. Bir zamân murâķıb oldılar, faķîr da«ı müteveccih oldum. 
Bir ¡aceb πam u ķalaķ müstevlî oldı, §andum ki helâk oldum. ~oñra bir 
fera√ †ârî oldı ki ol zamâna gelince faķîr eyle fer√ân olmaķ vâķı¡ olmadı. 
Mübârek başların ķaldurup buyurdılar ki “Gam ve şâdî tev™emdür, nitekim 
şehîd olana vâ§ıldur ki mevtile √ayât-ı ebed √â§ıldur.” Ve buyurdılar ki “Bu 
gün ki mu√arremüñ on beşidür, mer√ûm şehîd-i sa¡îd »âce Mu√ammed 
Ya√yâ  ibnü’l-mer√ûm »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  ķuddise sirruhumâ 
√ażretlerini ķırķ yedi yıldur ki her bâr ki bu ayda bu vaķt gele, bî-i«tiyâr 
«âcenüñ şehâdeti meşhûdum olup girye ¡ârıż olur, [19a] ke-ennehu bu 
gün şehîd olmış gibi müşâhede olur” diyü «ayli girye itdi, bizi da«ı giryân 
itdi. Ba¡dehu şehâdetlerinüñ bî-sebeb olduπını ≠ikr idüp §afâ-yı «â†ırla 
ba¡żı menâķıbların ve pederleri »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî √ażretlerinüñ 
aķvâl ve ef¡âl ve a√vâlini beyân idüp fera√lar virdi ve buyurdılar ki “Senüñ 
fet√üñ Mı§r ’da olacaķdur. Gerçi †arîķ-ı »alvetiyye ’ye intisâbuñ ziyâdedür, 
ammâ çün ki seni oπullıπa ķabûl itdüm, pes †arîķ-ı «âcegân melâmiyye 
olmaπın olmaya ki zâviye şey«i olasın, belki her √âlde tesettür üzere ola-
sın ve inkâr-ı «alķdan elem çekmeyesin, eger bî-§abr u ârâm olasın, [19b] 
taķrîr itmezseñ ta√rîr eyle.” 
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Pes iki yüz ¡aded miķdârı kütüb yazmaπa himmetleri bâ¡i& oldı. Hemîşe 
buyururlardı ki “◊aķ’dan πayrıyı görme ve ◊aķ’dan πayrıyı bilme ve cehd 
eyle ki ◊aķ’dan πayrı seni görmeye ve ◊aķ’dan πayrı seni bilmeye.” Ol 
nažar ile bu fâķîr pür-«â†ır oldı ki hergiz πâyib olmaz. Ammâ §ûretâ ◊âfıž 
Mu√ammed  [silik] oldı ki hemîşe aπlamaķ ¡âdeti idi. Üç yârı vardı, an-
lar da«ı pîrler idi, ammâ man†ıķ ve kelâmda ¡aceb ba√√â&lar idi. ¢açan 
Mu√ammed ◊âfıž  «ıdmetine gelürler idi, lâl olurlar idi ki şey« ol ķadar 
√aķâyıķ ni&ârların bezl iderler idi ki żab† u √ıfžına kimse ķâdir olmazdı. 

Bir gün §abâ√ namâzını ķılup ba¡de’l-evrâd tâ žuhra varınca [20a] 
murâķıb oldılar. ªuhrı ķılup yine murâķıb oldılar. Ol üç pîrüñ birisi ki 
◊âcî ¡Abdullâh-ı Hażârî  dirler idi, faķîr ile πâyet me™nûs olmaπın ol gün 
buyurdı ki “Çün faķîr √accdan Semerķand ’a vardum, şey« √ażretlerini [si-
lik] olan mezâr-ı »âcegânda buldum. A√vâl-i √accdan bir miķdâr su™âl 
itdi. Çün ravża-ı şerîf e vâ§ıl olduπum beyân itdüm, hemân bî-i«tiyâr [...] 
¡azm oldı ve tırâş olmayup âdâb-ı i√râmı icrâ itdi. İlâ yevminâ on bir yıl 
iki aydur faķîr [silik] lâzım [silik] πayrıya vâ§ıl olmayup «ıdmetinde bile 
geldüm. Ammâ i√râma mecâlüm olmadı ki «ıdmeti lâzımdur. Şey« geye-
cekde müsâma√a itdi, ammâ dünyaya müte¡allıķ kelimât πâyet da«ı nâdir 
vâķı¡ olmışdur. [20b] 

Ve »âce ◊âfıž Mu√ammed  buyururlar idi ki “Sinn ü sâlüm yetmiş 
yediye yetmişdür ki sekiz yüz yetmiş dörtde mütevellid oldum.” Ve faķîre 
buyururlar idi ki “Saña da«ı yetmiş yedide çoķ √aķâyıķ na§îb olsa gerek.” 
Fi’l-vâķı¡ evvelâ bir niçe kütüb ü resâyili ol sene ta√rîr itdüm. Cümleden 
biri bu kitâbdur ki yüze ķarîb, †oķuz yüz yetmiş yediye tevârî« vâķı¡ oldı 
ve mer√ûm ve maπfûr Şey« A√med b. Gülşenî  ra√imehumâllâhu gülşen-i 
cennete bu senede †ayerân itdi, nitekim mer&iyesinde dinildi. 

Li-mü™ellifihi: Gülşenî-zâde fevtine târî«
 Şeb-i cum¡ada sâdis-i şa¡bân (977). 

Ve bu dîbâceyi tekrâr yazar iken sinnüm yetmiş yediye yetmiş idi. Ve 
buyurdı ki: “Maķâm-ı ¡izze vâ§ıl olursın.” Pes “¡izz” yetmiş yedidür. [21a] 
¡Azîzlere ma¡lûmdur ki ¡izzet Mı§r  ¡azîzine ma«§û§dur. Çün cümlesi ge-
miye girüp Mı§r’a müteveccih oldı. Andan Ka¡be ’ye varmışlar. Andan bir 
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buçuķ yıldan §oñra Sa¡âdet  nâm bir âzâd-kerdesi ile mektûbı geldi ki §ûreti 
budur: Ruķ¡a:

“Ba¡de’s-selâm, be-ferzend-i bâ-ikrâm Mu√yi’s-sunneti ve’l-İslâm, 
i¡lâm-i mu√ibb-i müstehâm ân ki çûn be-beytullâhi’l-√arâm resîdîm yek 
sâl mucâvîr şûdîm. În zamân be-cânib-i Hind  niyyet dârîm. Ammâ şumâ 
ez-i√zâr der-√użûr bâşîd ve √aķķ-ı ân nisbet-i haķ-râ ki be-şumâ rab†-kerde 
şude est mudâvîm bâşîd ki hûş der-dem √â§ıl şeved ve her çi ez-»udâ 
be-isti¡dâd-ı «od tecellî kuned ķâni¡-bâşîd ki nažar der-ķadem numâyân 
kerded ve der-cemî¡-i esmâ Vâ√id u E√ad u ~amed-râ muşâhid bâşîd ki ki 
der-maķâm-ı «alvet der-encumen binîşînîd ve der-esmâ vü §ıfât seyr kunîd 
[21b] ki sefer der-va†an-râ biyâbîd. Çûn în cumle-râ mudâvîm bâşîd be-
tecelliyât-ı ≠ât musta¡id kerdîd. Ba¡dehu muteşebbis-i varķa-i du¡â Sa¡âdet-i 
mâ çûn be-«ıdmet-i şumâ biresed be-re™y-i la†îf-i «od be-Mâverâünnehr  
bifiristîd ki mâ be-«âk-i Hind «âhîm mând. Bâķî du¡â be-cânib-i »udâ 
eķall-i «uddâm-ı Naķş-bendî  ◊âfıž Mu√ammed-i Semerķandî .”

Ba¡dehu çün Sa¡âdet  sa¡âdet ile İstanbul ’a geldi, ◊âfıž Mu√ammed  
√ażretleri faķîre bir deste «a†âyî kâπıd irsâl eylemişler ve Eyyûb ’de Baba 
◊aydar  √ażretlerine bile varmaπı emr itmişler ve ba¡żı nesne irsâl itmişler, 
çün ki »âce zamânında √uķûķ-ı sâbıķaları varmış. Çün Sa¡âdet’le Baba’ya 
varduķ, ◊ażret-i Eyyûb Câ mi¡i’nüñ bir gûşesinde murâķıb bulduķ. Çün 
ba¡de §alâti’ž-žuhr dest-bûs itdük, buyurdılar [22a] ki “Sizden bûy-ı dûst 
gelür çün Sa¡âdet dest-bûs itdi, “Mekke ’den gelür” didüm. Baķiyye kelâmı 
taķrîr itmeden buyurdı ki “Birâderümüz ◊âfıž Mu√ammed-i Semerķandî  
Ka¡be ’de imiş, ¡acabâ hîç bilür mi ola ki şimdi anuñla idüm.” Sa¡âdet 
tekrâr dest-bûs idüp ◊âfıž Mu√ammed ’üñ selâmın î§âl idüp mektûbını 
ve tu√afını virdi. Baba √ażretleri yüzine gözine sürüp ◊âfıž ’uñ ta¡žîmile 
¡acâyib menâķıbın naķl itdi ve buyurdı ki “Eger irâdetullâhda ben a¡mâ 
ķalmaķ olmasa, irsâl itdügini gözüme sürmekle fet√-i ¡ayn mu√aķķaķ idi.” 

Ba¡de’l-müfâraķa, Sa¡âdet ’e armaπandan su™âl itdüm. Eyitdi: “Mek-
ke  tu√afından mâ-¡adâ bir †aķıye vardı, bilmem »âce ¡Ubeydullâh  
√ażretlerinüñ mi idi yo«sa »âce Mu√ammed Ya√yâ ’nuñ mı idi yo«sa 
kendülerinüñ mi idi.” [22b] Eyitdüm ki “Çün Baba  ile bu ķadar √uķûķ 
ola, niçün bunda bulışmadılar?” Sa¡âdet eyitdi: “Gerçi »âce baña dimedi, 
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ammâ žann iderem ki çün Baba vâķıf olup «ıdmetine gele, Sul†ân Süleymân  
da«ı muķayyed ola, nisbet-i √aķîķate tevaķķuf vire diyü ola.” Ve eyitdüm: 
“»âcenüñ geçinmesi ne yirden idi?” Eyitdi ki “On iki yıldur «ıdmetinde-
yem, kimseden bir √abbe ķabûl itmedi ve cümlenüñ mühimmâtını görür. 
◊âliyâ beş yüz filori naķd ve ba¡żı tu√af ehline irsâl itmişdür benümle. Bir 
sa«tiyân kîsesi var, andan çıķarur. Biz elümüze alsaķ, içinde nesne bulıma-
zuz.” Ba¡dehu çün Sa¡âdet’le Edirne ’ye varduķ, mer√ûm Şey« ¡Abdulla†îf-i 
Câmî  «ünkârla Edirne’ye geldi ve Semerķand ’a Kefe ’den müteveccih oldı; 
sa¡âdetle Sa¡âdet’i bile gönderdük. Ba¡dehu ◊âfıž Mu√ammed-i [23a] 
Semerķandî’den «aber bilmedük. Rıżvânullâhi ta¡âlâ ¡aleyhim ecma¡în.

Ve biri da«ı şey«-i †arîķat ve pîr-i √aķîķat sâbıķu’≠-≠ikr Baba ◊aydar-ı 
A¡mâ  ķuddise sirruhu’l-esnâ’dur ki taf§îl-i menâķıbı â«irde gelür.

Ammâ anlar ki »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  √ażretlerine bi’l-vâsı†a 
vâ§ıllardur, cümleden ◊akîm Çelebi  Efendi ’dür ki Şey« A√med-i Bu«ârî  
vâsı†ası iledür, inşâallâh â«irde itti√âdumuzuñ taf§îli beyân olur.

Sul†ân Mu√ammed-i Lâciverd-şûy 

Ve biri da«ı Sul†ân Mu√ammed-i Lâciverd-şûy ’dur ki ◊akîm Çelebi ’nüñ 
tekyesinde «ayli mu§â√abet itdüm. Bir ce≠be-dâr pîr idi ki mübârek gözle-
rine baķan mec≠ûb olurdı. Bunlar da«ı »âce Mu√ammed Ya√yâ ’dan müs-
terşeddür. Ve buyurur idi ki [23b] “A√bâb »âce Mu√ammed Ya√yâ’dan 
istid¡â itdiler ki ol «avâric ki kendülerüñ ķatline çıķdılar, du¡â ile ref¡ ideler. 
Buyurdılar ki “İrâdetullâh ne ise tefvîż evlâdur.” ◊aķîr didüm ki “Ref¡den 
muķaddem def¡ idelim.” Buyurdılar ki “Çün ki ta§arrufı kendüñe nis-
bet itdüñ, sen da«ı şehâdet devletine irişürsin.” Ammâ bir niçe müddet-
den §oñra pes ol devlet ve sa¡âdete muntažıram, bilmem seyfile mi yo«sa 
maraż ile mi şehîd oluram.” Vâķı¡a çün Ka¡be ’ye müteveccih oldılar, çün 
¢onya ’dan bir ķonaķ gitmişler, √arâmîler cümle fuķarâsıyla şehîd itmişler. 
Ra√metullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten.

Ammâ anlar ki »âce ¡Ubeydullâh √ażretlerine iki vâsı†a ile peyveste 
oldılar ve bu faķîr anlar ile küllî itti√âd [24a] itdüm:

Evvelâ Edirneli ¡Abdulla†îf Efendi ’dür ki menâķıbumuz â«irde gelür ki 
Bu«ârî Tekyesi ’nüñ şey«i idi ve Ma√mûd Çelebi ’nüñ dâmâdıdur ve anlar 
A√med-i Bu«ârî  dâmâdıdur.
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Ba¡dehu Bekr »alîfe  ki anuñ da«ı menâķıbı â«irde gelür.
Ba¡dehu Sürûrî Efendi  ki anuñ ile itti√âdumuz da«ı menâķıbı ile â«irde 

gelür.

Bismillâhi’r-Ra√mâni’r-Ra√îm

el-◊amdu lillâhi Rabbi’l-¡âlemîn ve’§-§alâtu ¡alâ-Mu√ammedin 
seyyidi’l-murselîn ve imâmi’l-muttaķîn ve ¡alâ-âlihi ve a§√âbihi ecma¡în.

Ammâ ba¡dü “Cenâ√-ı yesâr-ı §adr-ı ¡asker” (977) da«ı “Zencîr-i ≠eheb ” 
(977) târî« olan “Reşe√ât -ı Mu√yî  (977) den ki silsiletü’≠-≠ehebde mürte-
bı† olan sâdât-ı Naķş-bendiyye -i bî-ta¡alluķân beyânındadur.

»âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî 

Çün ki ma√abbet-cünbân-ı [24b] silsile-i Naķş-bendî  »âce ¡Ubeydul-
lâh-ı Taşkendî  √ażretleridür, pes ma¡lûm ola ki «âce √ażretlerinüñ nisbeti 
»âce Ya¡ķûb-ı Çar«î  √ażretlerinedür ve hem telķîn-i ≠ikri anlardan telaķķî 
itmişlerdür ve anlar »âce Bahâüddîn -i Naķş-bend  √ażretlerindendür ve 
anlar Seyyid Emîr Külâl ’den ve anlar »âce Mu√ammed Baba Semmâsî ’den 
ve anlar »âce Mu√ammed-i Râmiytinî ’den ve anlar »âce Mu√ammed 
İncîrfaπnevî ’den ve anlar »âce ¡Ârif-i Rîvkerevî ’den ve anlar re™îs-i «âcegân 
»âce ¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî ’den ve anlar »âce Yûsuf-ı Hemedânî ’den 
ve anlar »âce ¡Alî-i Fârmedî ’den ve anlar Şey« ¡Alî -i Gürgânî ’den. Ve 
Şey« ¡Alî-i Gürgânî’nüñ iki nisbeti vardur. Nisbet-i †arîķatı Ebû ¡O&mân-ı 
Maπribî ’yedür [25a] nitekim Silsile-i Nûriyye ’de geçdi. Ammâ intisâb-ı 
ķalbîsi iki vechiledür: Biri Şey« Ebi’l-◊asan ¡Alî b. Ca¡fer-i »arķânî  
†arafınadur ki anuñ intisâbı da«ı bâ†ın sebebiyle Bâyezîd-i Bis†âmî  
√ażretlerinedür. 

ªâhiren bunlar mâ-beyninde niçe ķarn gü≠erân itmişdür ki Şey« Ebu’l-
Kâsım-ı Gürgânî √ażretleri, Şey« Ebu’l-◊asan-ı »arķânî  √ażretlerinüñ 
intiķâlinden §oñra mütevellid olmışdur. Ve »arķânî sene «ams ve ¡ışrîn 
ve erba¡i-mi™e ¡âşûrâsı şenbe gicesi intiķâl itmişdür. Ve Bâyezîd-i [25b] 
Bis†âmî √ażretleri sene i√dâ ve sittîn ve mi™eteynde intiķâl itdi. Pes itti§âl 
§uverî olmamışdur. Ve Bâyezîd ’üñ inti§âb-ı ma¡nevîsi İmâm Ca¡fer -i Sâdıķ  
rażıyallâhu ¡anhu √ażretlerinedür ki meveddet-i tâmm ve ma√abbet-i 
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mâlâ-kelâm iledür. Ammâ imâm √ażretlerine žâhiren yitişmemişdür, ni-
tekim Mevâķıf ’da imâmet ba√&inde getürür ki “Ebû Yezîd  ra√metullâhi 
¡aleyh lem yudrik İmâm Ca¡fer bel huve mute™a««arun ¡anhu.”117 Ve İmâm 
Ca¡fer √ażretlerinüñ nisbeti be-ķavl-i Ebî ‰âlib-i Mekkî  iki vechiledür: 
Biri [26a] pederleri ◊ażret-i İmâm Bâķır ’a rażıyallâhu ¡anhu ve anlaruñ 
nisbetleri vâlidleri ◊ażret-i İmâm Zeynül¡âbidîn ’e rażıyallâhu ¡anhu ve 
anlaruñ nisbeti sa¡îd-i şehîd vâlidleri İmâm ◊üseyn ’e rażıyallâhu ¡anhu ve 
anlaruñ nisbeti vâlidleri İmâm-ı enâm Ley&ullâhi’l-∏âlib ¡Alî b. Ebî ‰âlib ’e 
kerremallâhu vechehu ve anlaruñ √aseb ve nesebinüñ nisbeti ra√meten li’l-
¡âlemîn seyyidü’l-mürselîn √ażretlerinedür ¡aleyhi mine’§-§alavâti ezkâhâ 
ve mine’t-ta√iyyâti e&mâhâ, 118﴾ ْ ِ

ِ ْ َق أَ ْ َ  ِ ُ ا َ ﴿ [26b] 
Ammâ mažhar-ı tâmm-ı »âlıķ İmâm Ca¡fer-i Sâdıķ  √ażretlerinüñ 

rażıyallâhu ¡anhu bir nisbeti da«ı vâlidelerinüñ vâlidi olan Mevlânâ ¢âsım  
b. Mu√ammed b. Ebî Bekr-i Sıddîķ  √ażretlerinedür. Rıżvânullâhi ta¡âlâ 
¡aleyhim ecma¡în. Ammâ me≠kûr olan Mevlânâ ¢âsım fuķahâ-yı seb¡anuñ 
serdârıdur; İmâm Ca¡fer  fıķhı ve πayrı ¡ulûmı anlardan a«≠ itmişdür, şöyle 
ki maķâm-ı imâmete irişmişdür. Ammâ Mevlânâ ¢âsım ’uñ nisbet-i bâ†ını 
Selmân-ı Fârisî ’yedür, rażıyallâhu ¡anhu. Ve Selmân √ażretlerinüñ tekmîli 
◊ażret-i Ebî Bekr-i Sıddîķ ’dandur, rażıyallâhu ¡anhu. Gerçi √adî&-i [27a] 
şerîf-i 119“א ِ אُن  َ ْ َ ” muķteżâsınca ◊ażret-i Resûlullâh’uñ §o√beti şerefinüñ 
iķtiżâsınca fet√ müyesser olup mükemmel olmışdur, ammâ â«iri kesr-i 
tâmmıla tekmîle ķudret gelüp mükemmil olmaķ maķâmını ◊ażret-i Ebî 
Bekr’den ta√§îl itmişdür, rażıyallâhu ¡anhu. 

Ba¡dehu me≠kûr olan Ebu’l-¢âsım-ı Gürgânî ’nüñ irâdet-i bâ†ını »al-
vetiyye  †arîķında cenâ√-ı yemîn ki Silsile-i Nûriyye ’dür, beyân olmışdur ki 
Ebû O&mân-ı Maπribî ’ye nisbeti &âbit olmışdur ve anlar Ebû ¡Alî Kâtib ’den 
kitâb-ı irşâd almışlardur ve anlar Ebû ¡Alî Rûdbârî ’den müstefîżdür ve 
anlar seyyidü’†-†âyife [27b] Cüneyd-i Baπdâdî  √ażretlerindendür ve an-
lar Seriyy-i Saķa†î ’dendür ve anlar Ma¡rûf-ı Ker«î ’dendür. Ve Ma¡rûf ’uñ 

117 “Ebu Yezid, Allah ona rahmet etsin, İmam Cafer’e yetişmedi; o, ondan sonradır.”
118 “ Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.” Feth, 48/10.
119 “Selmân, bizdendir.” et-Taberânî, el-Mu¡cemu’l-kebîr, 6/212; el-Hâkim, el-

Mustedrek ¡ala’s-Sahîhayn, 3/691.



METİN126

iki nisbeti ma¡rûfdur: Biri İmâm ¡Alî  Rıżâ ’ya’dur, rażıyallâhu ¡anhu. Ve 
anlaruñ nisbeti vâlidleri İmâm Mûsâ-yı ¢âžım  √ażretlerinedür ve anlaruñ 
nisbeti vâlidleri İmâm Ca¡fer  √ażretlerinedür, rıżvânullâhi ta¡âlâ ¡aleyhim 
ecma¡în. Baķiyyesi mektûbdur. Ammâ Ma¡rûf ’uñ meşhûr olan nisbeti 
Dâvûd-ı ‰â™î ’yedür ve anlaruñ ◊abîb-i A¡cemî ’yedür ve anlaruñ ◊asan-ı 
Ba§rî ’yedür ve anlaruñ İmâm-ı hümâm-ı enâm ¡Alî b. Ebî ‰âlib ’edür, 
kerremallâhu vechehu ve rıżvânu [28a] llâhi ta¡âlâ ¡aleyhim ecma¡în.

»âce Yûsuf-ı Hemedânî 

Ba¡d ez-icmâl-i a√vâl-i ricâl ma¡lûm-ı erbâb-ı Melik-i müte¡âl ola ki 
mer√ûm »âce Yûsuf-ı Hemedânî ’nüñ vilâdetleri dört yüz ķırķdadur ve 
vefâtları beş yüz otuz beşindedür. Pes ¡ömrleri †oķsan beş yıl olur. Hirî ’den 
Merv ’e gider iken vefât idüp evvelâ ol ma√alde defn olınmışdı, §oñra 
mürîdlerinden İbn-i Neccâr  Merv’e naķl itmişdür. ◊âliyâ mezâr-ı şerîfi 
ma√all-i du¡â ve ziyâret-gâh-ı a¡lâ vü ednâdur. ~â√ib-i kerâmât ve mažhar-ı 
tecelliyât idi ve Semerķand  ve Bu«ârâ  ve I§fahân  ve Baπdâd  ve »orâsân  
ve ¡Irâķ ’da istifâde [28b] vü ifâde idüp mev¡ıža vü √adî&de bir âyet idi. 
Merv’de niçe müddet olmaπın iki kerre Herât ’a gelüp â«ir Merv yolında 
göçdi, nitekim geçdi. Cümle diyârda ol zamânda ◊anefî müftîlerinde an-
dan a¡lemi yoπıdı. A§l ta¡allümi Ebû İs√âķ-ı Faķîh ’den olup on sekiz yaşında 
iken Baπdâd’da ta√§îl-i kemâl itmişdür. Ba¡dehu niçe müddet Zer ‰aπı ’nda 
riyâżet ve ¡uzletile olmışdur ve «ırķayı Şey« ¡Abdullâh-ı Cüveynî ’den gey-
mişdür ve ta§avvufda nisbeti da«ı aña ve Şey« ◊asan-ı Simnânî  ve Şey« 
Ebû ¡Alî-i Fârmedî ’yedür, ra√imehumullâh. 

Â«ir-i ¡ömrinde «ulefâsından dört [29a] kimesneyi inti«âb idüp ken-
düye ķâyim-maķâm itdi ki her biri maķâm-ı irşâdda †âlibleri †arîķ-ı ◊aķķ’a 
delîl oldılar ve her biri †abaķaten ba¡de †abaķatin tâ â«ir-i silsile-i «âcegân 
ķaddesallâhu ta¡âlâ ervâ√ahum re™îs-i aķvâmdur. 

Evvel »âce ¡Abdullâh-ı Beraķî , &ânî »âce ◊asan-ı Endâķî , &âli& »âce 
¡A√med-i Yesevî , râbi¡ »âce ¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî ’dür, rıżvânullâhi 
ta¡âlâ ¡aleyhim ecma¡în.
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»âce ¡Abdullâh b. Bera…î 

Ammâ »âce ¡Abdullâh b. Beraķî  ra√imehullâhu, »ârezm î’dür. Ecdâdı 
§â√ib-i aπnâm olup bere-fürûş olmaπın aña nisbet oldı [29b] ki ta¡rîb-i 
“bereyî” “Beraķî ”dür didiler. Ba¡żılar didiler ki sür¡at-i sülûki içün “berķ”a 
nisbet itdiler ki e†râf-ı ¡âlemi ķalbi ile bir ânda seyr iderdi. Andan idi ki 
Ebû ¡Alî Kâtib , Ebû ¡O&mân-ı Maπribî ’ye dimiş ki “¡Abdullâh b. Beraķî 
«asta iken §u istemiş. Çün getürmişler, içmeyüp eyitmiş: “Memleketde bir 
√âdi&e vâķı¡ oldı, ża¡fum andandur, tâ yirine getürmeyem, §u içmeyem ve 
yimek yimeyem.” Fi’l-vâķı¡ on üç gün yimedi ve içmedi. Tâ «aber geldi 
ki “‰âyife-i ¢arâmi†a  Mekke ’yi «arâb idüp «alķını ķırdılar ve ◊acerü’l-
esved ’i beriyyeye alı gitdiler ve ķırdılar ve zemzem i mevtâ ile pür itdiler 
[30a] ve Ka¡be ’yi yıķdılar.” Çün istimâ¡ itdi, “ªulmüñ nihâyeti budur, 
ba¡dehu ¡imâretdür” diyüp yiyüp içdi. Fi’l-vâķı¡ ◊acerü’l-esved’i yirine ge-
türmişler diyü ol müddetde «aber geldi. Bu cümle berķî olduπındandur.

Çün Ebû ¡Alî , Ebû ¡Abdullâh ’uñ bu keşfini beyân itdi, Ebû ¡O&mân  
eyitdi: “Bu çoķ iş degildür.” Ebû ¡Alî eyitdi: “Eger çoķ kâr degilse, di imdi 
Mekke ’de şimdi ne vâķı¡ olmışdur?” Ebû ¡O&mân eyitdi: “◊âlâ Mekke’de 
bulut vardur ve Beyt-i şerîf bulud altındadur ve Bekrîler  ile ‰al√alılar  mâ-
beyninde ceng ü cidâl vardur ve ‰al√alılaruñ muķaddimesinde bir kimes-
ne vardur ki bir ķara ata binüp ķırmızı dülbend §arınur.” Pes ol [30b] 
târî«i yazdılar. Fi’l-vâķı¡ eyle olmış diyü Baπdâd ’da «aber alurlar. Zîrâ Ebû 
¡O&mân dimişdür ki “◊er kim ◊aķķ’a icâbet itdi, memleket aña icâbet 
itdi.” Nitekim Şerîf ◊amza-i ¡Uķaylî , Bel« ’de dimişdür ki “Ol kimse ¡ârif 
degildür ki memleketde bir nesne ķımıldaya yâ žuhûr ide, anuñ «aberi 
olmaya.” 

Ma¡lûm ola ki “Men kâne lillâhi kânallâhu lehu”120 ma¡nâsına ¡ârif olan 
bilür ki çün ki esmâullâha mažhar-ı tâmm ola mežâhir-i esmâ olan eşyâda 
muta§arrıf olur.” Şey«ülislâm dimiş ki “Bu maķûle ta§arrufât bâ†ıldur ki 
¡ubûdiyyetüñ buña ta√ammüli yoķdur [31a] ki Allahü ta¡âlâ ķul olana anı 
yükledür ki götüre. Ya¡nî 121﴾א َ َ ْ א ِإ ُو ً ْ َ  ُ ُ ا ِّ َُכ  َ ﴿ Ve Allâh ta¡âlâ bu-

120 “Kim Allah’ın lehinde olursa, Allah da onun lehinde olur.”
121 “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.” Bakara, 2/286.
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yurur: 122﴾ا ً َ ِ أَ ِ ْ َ  َ َ  ُ ِ ْ ُ  َ َ ﴿ Ve buyurur: 123﴾ ِ ْ َ ْ َ ا َ  ْ ُכ َ ِ ْ ُ
ِ  ُ א َכאَن ا َ  ﴿َو

Pes hemân ◊aķ bilür. Şey«ülislâmuñ kelâmı √aķdur ba¡żı ¡ibâda göre, 
ammâ ¡abd-i me™≠ûn olan vükelâullâh ve ümenâ bi-emânetillâh ve «udemâ 
lillâh olan a§√âb-ı intibâh ve erbâb-ı âgâh hemîşe «ıdmetde olmaπın be-
merâtibihim eşyâya ta§arrufları vardur. Ammâ ķabr-i mübârek-i Beraķî , 
Şûristân Depesi  başında Şey« Ebû Bekr-i İs√âķ-ı Gülâb [âd]î yanındadur, 
ra√imehumullâh. 

»âce ◊asan b. ◊üseyn-i Endâ…î 

İkinci «alîfesi »âce [31b] ◊asan b. ◊üseyn-i Endâķî ’dür, ra√imehullâh. 
Künyesi Ebû Mu√ammed’dür ve Endâķ , Bu«ârâ ’ya üç ferseng ķarîb bir 
köydür. Sem¡ânî  Ensâb ’ında dimişdür ki “Merv ’e iki ferseng ķarîb bir 
köydür ve “Endâķ”, “Endek” lafžınuñ mu¡arrebidür, ammâ »âce ◊asan 
Bu«ârâ Endâķ’ındandur.” Vilâdeti dört yüz altmış altıdadur; vefâtları beş 
yüz elli iki ramażânınuñ yigirmi altısındadur ve ķadr gicesi defn olmışdur; 
¡ömrleri seksen altıdur. Cedleri imâm-ı ¡âlem-i âfâķî Şey« ¡Abdülkerîm-i 
Endâķî ’dür ki Şemsü’l-e™imme ◊alvânî  şâkirdlerinüñ a¡žamıdur. 

Ammâ »âce ◊asan , Şey« Yûsuf  ’uñ a§√âbınuñ ekremidür ki nisbet-i 
†arîķatı andan almışdur [32a] ve hidâyet-i √aķîķati andan bulmışdur. Ve 
»âce Yûsuf ’la »ârezm ’e ve Baπdâd ’a gitmişdür. Sem¡ânî  anlardan »âce Yûsuf 
rivâyetinden niçe √adî& naķl ider ki √adî&de »âce ◊asan bir âyet idi ve âyâtda 
√adî&i meşhûr idi. Ammâ πalebe-i √âlden §oñra bir mertebeye vardı ki emr-i 
ma¡îşete mecâli olmayup mühimmât-ı żarûrîsini ehl ü evlâdınuñ görmez 
oldı. »âce Yûsuf na§î√at idüp eydür ki “◊er kim §â√ib-i ¡ayâldür, aña emr-i 
ma¡âşda imhâl ü ihmâl vebâldür.” »âce ◊asan eydür ki “Galebe-i √âl bende 
¡ayâl içün mecâl ķomamışdur.” Bu sözden [32b] »âce Yûsuf πayret eyleyüp 
¡itâb itmiş. Ol gice Allâh ta¡âlâyı vâķı¡asında müşâhede ider. Buyurur ki “Yâ 
Yûsuf, innâ a¡†aynâke’l-ba§ârete ve a¡†ayna’l-◊asene’l-ba§ârete ve’l-ba§îrete.” 
Ya¡nî “Ey Yûsuf, biz saña ¡aķlıla görmek virdük ve ◊asan’a hem ¡aķlıla gör-
mek ve hem göñül ile görmek virdük.” Ba¡de »âce Yûsuf √ażretleri hemîşe 

122 “Hiç kimseye gaybını bildirmez.” Cinn, 72/26.
123 “Allah size gaybı bildirecek de değildir.” Âlu İmrân, 3/179.
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»âce ◊asan’a ri¡âyet ü √ürmet ü ¡izzet idüp hîç umûr-ı dünyevîden bir nesne 
teklîf itmezler imiş. ¢abr-i mübâreki Bu«ârâ ’da Gülâbâd  dervâzesinden †aşra 
Şey« Ebû Bekr-i Gülâbâdî  mezârınuñ şarķîsindedür, ra√metullâhi ¡aleyhi.

»âce A√med-i Yesevî 

[33a] Üçinci «alîfesi »âce A√med-i Yesevî ’dür, ra√ime√ullâh. Yesi , 
Türkistân ’da bir meşhûr şehrdür ve ķabri da«ı andadur. Türkler anlara 
Ata Yesevî  dirler. ~â√ib-i kerâmât-ı ¡aliyye ve mâlik-i maķâmât-ı celiyye 
idi. ‰ıfl iken ķudemâ-yı meşâyı«dan ve murtâżân-ı revâsı«dan, ¡užemâ-yı 
Türkistân’dan Bâb Arslan  √ażretlerinüñ manžûrı olmışdur ki Peyπamber 
§allallâhu ¡aleyhi ve sellemüñ işâret-i pür-beşâreti vâķı¡ olmaπın terbiyetine 
meşπûl olmışdur. Ve »âce A√med  tâ Bâb Arslan √ayâtda idi, ber-ķâ¡ide 
ķıyâm-ı «ıdmetinde devâm üzere olup küllî teraķķîler √â§ıl itmişdür. Çün 
◊ażret-i Bâb, [33b] Cenâb-ı Vehhâb’a şitâb itdi, icâzet ü işâretile »âce 
A√med, Bu«ârâ ’ya varup »âce Yûsuf «ıdmetinde tekmîl-i sülûk idüp 
maķâm-ı irşâda irişdi. 

Ba¡żı resâyilde mes†ûrdur ki çün »âce Abdullâh-ı Beraķî  ve »âce 
◊asan-ı Endâķî  intiķâl itdiler, nevbet-i «ilâfet »âce A√med-i Yesevî ’ye 
irişdi. Bu«ârâ ’da da¡vet-i «alķa niçe müddet ķıyâm gösterdi. İşâret-i πaybî 
muķteżâsınca Türkistân  cânibine ¡azîmet lâzım geldi. Pes cümle a§√âbı 
da¡vet idüp »âce ¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî  √ażretlerine mülâzemet ü 
müdâvemete cümleye va§iyyet [34a] itdi. Pes Yesi  cânibine ¡azîmet itdi 
ve anda ehl-i Türkistân’ı irşâd itdi ki cümle Türkistân ulılarınuñ intisâbı 
añadur.

Ma¡lûm ola ki sene seb¡ ba¡de’l-elfde »âce A√med-i Yesevî  †arîķında Mı§r ’a 
Emîr Nûr Mu√ammed  nâm sene seb¡ ba¡de’l-elfde bir ¡azîz geldi. ~â√ib-i ce≠be 
vü evrâd u ≠ikr ve mâlik-i murâķabe vü kerâmât u fikr bir pîr idi ki ķal¡ada 
Câmi¡-i Sâriye ’de rażıyallâhu ¡anhu «alķı irşâd itdi, andan çoķ ta§arrufât 
žuhûr itdi. Geldügi günden bu faķîr ile mülâķât idüp yine gâhî teşrîf buyurur 
idi. Bir gün bir ¡aceb ce≠be ile tenhâ bir mürîdi ile geldi, ser-pâ bürehne ve 
gerdenine bir zencîr †aķmış. Eyitdi ki “Bu mübtedi¡ ve müfşî-i esrâr-ı ilâhî ve 
maπrûrı żarb-ı şedîd ile te™dîb eyle ki «avf iderem ki keşf-i sırr-ı rübûbiyyet 
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itdügiçün şerr ü nıķmet gele, žâhire te™&îr itdüginden mâ-¡adâ bâ†ına da«ı 
te™&îr ide.” Faķîr tażarru¡ idüp isti¡fâ itdüm. Dervîş da«ı tevbe itdi ki min 
ba¡d nâ-ehle kelimât-ı va√detden bir nesne dimeye. İstiπfâr itdükde Şey« ¡afv 
itdi. İstifsâr itdüm ki ne dimişlerdür. Şey«’e bir ¡aceb √umret †ârî oldı ki faķîri 
da«ı bir √âl büridi ki gücile kendüme geldüm. “Yâ Ata Yesevî !” diyü √ayķırdı. 
Ol √înde zemîn zelzeleye geldi, cümle √użżâra dehşet ¡ârıż oldı. Pes ol silsilede 
ehl-i √âl çoķdur ve ta§arruflarına nihâyet yoķdur, ra√imehumullâh. 

[34b] Pes »âce ¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî  ki »âce Yûsuf  ’uñ dördinci 
«alîfesidür, cümle «âcegânuñ ser-silsilesi aña vâbestedür, nitekim ba¡de 
silsile-i »âce A√med-i Yesevî  gelür:

Ve Ata Yesevî ’nüñ da«ı dört mümtâz «alîfesi vardur:

Ma…§ûd Ata 124

Maķ§ûd Ata , Ata A√med-i Yesevî ’nüñ evvelki «alîfesidür; Bâb Arslan ’uñ 
§ulbî oπlıdur. Salb ü §âfî-derûn idi. Babası Bâb √ażretlerinüñ işâretiyle 
»âce A√med ’e «ıdmet itmegin derece-i velâyete ¡urûc itmişdür. Ammâ 
evvel ¡ilm-i žâhir ü te™vîlâta Bâb √ażretleri yanında mažhar olmışdur. Ve 
bunuñ oπlı [35a] ¡Abdülmelik »âce ’dür. Ve bunuñ oπlı Tâc »âce ’dür ki 
Zengî Ata ’nuñ babasıdur ki gelür. Cümlesi ¡âlim ü fâżıl ve ehl-i velâyet ve 
mürebbî-i erbâb-ı †arîķatdur, ra√imehumullâh.

Sa¡îd Ata 

Ve ikinci «alîfesi Sa¡îd Ata ’dur.

Süleymân Ata 

Ve üçinci «alîfesi Süleymân Ata ’dur ki Türkî √akîmâne kelimâtı bî-
√addür. Cümleden buyurmışlardur ki “Her kimi körseñ »ıżr  bil ve her 
tüni körseñ ¢adr bil.”125 Ve dimişdür: “Barça ya«şı biz yaman; barça 
buπday biz §aman.”126 

124 Bu isim Maruf tercümesinde “Mansûr Ata” olarak geçmektedir.
125 “Gördüğün herkesi Hızır bil; gördüğün her geceyi Kadir gecesi say.”
126 “Herkes iyi, biz kötüyüz; herkes buğday, biz samanız.”
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◊akîm Ata 

Dördinci «alîfesi ◊akîm Ata ’dur ki »ârezm ’de irşâd-ı «alķ itmişdür. 
Aķķurπan ’da medfûndur ki merķadı mezâr ve müteberrekdür. [35b]

Zengî Ata 

Ammâ atalar babası ve bâblar atası Zengî Ata ’dur ki Bâb Arslan ’uñ nebîre-
zâdesi ve ◊akîm Ata ’nuñ «alîfe-i âzâdesidür ki babası Tâc »ace ’dür. Mev-
lid ü medfeni vilâyet-i Şâş ’dur. Mezâr-ı şerîfine her kim varsa maķ§ûdına 
vâ§ıldur. »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  buyurur ki “Her ķaçan »âce Zengî 
Ata’nuñ mezârını ziyâret itsem Allâh Allâh âvâzı gelür.” 

◊akîm Ata  «atunı ki Buraķ Han  ķızı ¡Anber Ana ’dur, ◊akîm Ata 
siyâh çerdeligini «â†ır idinür, ◊akîm Ata anuñ fikrine müşrif olup dir ki 
“Tîz ola ki benden siyâhına mu§â√ibe olasın.” [36a] Vâķı¡â ◊akîm Ata 
»ârezm ’de intiķâl itdügi Taşkend ’de Zengî Ata ’nuñ ma¡lûmı olup hemân 
ılπar idüp »ârezm’e gelür. Ba¡d ez-ziyâret-i mezâr-ı ◊akîm Ata ve ta¡ziye-i 
ehl-i ¡azâ ve inkızâ-yı müddet-i ¡iddet ¡Anber Ana’ya «aber irsâl idüp ¡aķd-i 
nikâ√ına †aleb ider. ¡Anber Ana yüzin çevirüp eydür ki “◊akîm’den §oñra 
ben kimsenüñ √ıbâlesine girmem, «u§û§â bu siyâh zengîye.” Böyle didük-
de boynı egri ķalur ve elem ü ıż†ırâb ¡ârıż olur. Çün «aber Zengî Ata’ya 
gelür, yine peyπâm irsâl ider ki “Bilür misin ki senüñ «â†ıruñdan “◊akîm 
Ata n’olaydı, siyâh-çerde olmayaydı” dimek geçdükde ◊akîm Ata keşf 
[36b] idüp “Benden siyâhına yaķında mu§â√ib olasın” didi. Pes ◊akîm’üñ 
kelâmı li-√ikmetin degil midür? ¢orķmaz mı ki da«ı ziyâdeye mübtelâ 
ola?” Pes ¡Anber Ana’nuñ ol ķavl «â†ırına gelür ki kendi ile ◊akîm Ata 
mâ-beyninde tenhâ vâķı¡ olmışdı, hemân Zengî Ata’ya varmaπa rıżâ virdi. 
Ol sâ¡at boynı râst oldı. Çün Zengî Ata’nuñ √ıbâle-i ¡aķdine girdi, ¡Anber 
Ana’dan çoķ evlâd u a√fâd žuhûr itdi ki her biri ¡âmil ü kâmil ve ¡âlim ü 
fâżıl idi; her biri zamânında muķtedâ-yı sâlikân ve reh-nümân-ı †âlibân 
idi ve anlardan da«ı niçeler žâhir [37a] olur ki her biri mürşid-i cihân ve 
mürebbî-i zamân olmışdur.

Zengî Ata ’nuñ da«ı dört maķbûl «alîfesi vardur: Uzun ◊asan Ata  ve Sey-
yid Ata  ve ~adr Ata  ve Bedr Ata . Bu dört Bu«ârâ ’da ta√§îl-i ¡ilm idüp sülûk 
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niyyetine Türkistân ’a ¡azîmet iderler. Tâ Taşkend ’e varduķda nâgâh §a√râda 
bir lebleri ķalın zengî görürler ki §ıπır güder. Meger evâyilde setr-i √âl içün 
§ıπırtmaçlıķ ider imiş. Çün namâzdan fâriπ olup ≠ikr-i cehre meşπûl olur, 
cümle §a√râda perâkende olan √ayvânlar cem¡ olup e†râfında √alķa olup 
edeble sâkit dururlar. Dânişmendler bu √âli görüp ta¡accüb iderler. ~oñra 
Zengî Ata çıplaķ ayaπıla dikenler içinde yüriyüp [37b] bir yük dikeni elile 
köklerinden ķırup yüklenür ki evine alı gide. Dânişmendlerüñ ta¡accübi 
da«ı ziyâde olur ki ol «ârlar seng-i «ârâ gibi ķaraya te™&îr itmez. Pes yanına 
varurlar. Ba¡de’s-selâm Ata kelâm idüp √âllerin §orar. Bunlar da«ı terk-i 
žâhir idüp bir mürşid-i kâmil ve mürebbî-i ¡âmilden √aķîķat râyi√asın 
almaķ ümîdine dereke-i bu¡d u noķ§ândan derece-i ķurb u kemâle ¡urûc 
itmek içün seyr ü sülûka Bu«ârâ’dan çıķduķların beyân iderler. Zengî Ata 
eydür ki “~abr idüñ, dünyânuñ dört †arafını dördüñüz derdi içün †aleb 
ideyim, ola ki bir mürşid ola ki size mürşid ola ki sizi maķ§ûda vâ§ıl ide” 
diyüp şarķ u πarb ve cenûb u şimâl †araflarına birer miķdâr teveccüh ķılup 
[38a] istinşâķ ider ve eydür ki “¡Âķıbet ¡âķıbetüñüze irşâd idecek kendüm-
den πayrı mürşid bulımadum.” Pes nûr-ı siyâh cümle elvân u envârdan 
bâlâ-ter idügini ve √aķîķati nûr-ı siyâhda enver idügini görmegin uzat-
mayup evvelâ Uzun ◊asan Ata inâbet ider, cümleden evvel maķ§ûda vâ§ıl 
olur, ba¡dehu ~adr Ata’nuñ §adrında nûr-ı žuhûr §udûr itmegin murâdı 
√â§ıl ķılur. Ammâ Seyyid Ata, “Ben seyyid olam ve bu ķadar ¡ilm √â§ıl 
ķılam, bu maķûle ümmîye ne i¡tibâr!” diyü «â†ıra ider. Ve Bedr Ata kendi 
¡ârıżî nûrına maπrûr olup ol şems-i √aķîķîden mehcûr olup tefekkür ider 
ki “Bu zengî böyle da¡vâya ne lâyıķdur ki §ûret sîrete mu†âbıķdur.” [38b] 
Zengî Ata bunları bâ†ını ile eyle ce≠b ider ki Seyyid Ata ve Bedr Ata da«ı 
münce≠ib oldılar. Ve cümle ta√§îl itdükleri ¡ilm-i žâhirden bâ†ınlarında e&er 
ķalmayup bu √âlden müte™e&&ir oldılar ki √aķâyıķ-ı icmâlî cemâl-nümâ 
oldı ve cümlesini bî-i«tiyâr Ata’nuñ zencîr-i ma√abbeti çeküp revân oldı. 

Ammâ Seyyid Ata  ki nâmı A√med’dür, çoķ gûşiş ider, maķ§ûdına vâ§ıl 
olmaz ve murâdı kâmil olmaz. Â«ir ¡Anber Ana ’ya şefâ¡at eyle diyü ilticâ 
eyler ve tażarru¡ vü zârî ile recâ eyler. ¡Anber Ana dir ki “Bu gice bir siyâh 
cülli pûşiş eyle ve teveccüh-i tâmm ile gûşiş eyle ve Ata’nuñ †arîķında yat ve 
gil ü «âke bat, ola ki Ata §uçuñdan ferâπat ide ve seyyidlik πurûrı ķalbüñden 
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gide. Pes Seyyid da«ı [39a] eyle ider. ¡Anber Ana da«ı ol gice dilek idüp 
dir ki “Bir seyyiddür, sâyir yoldaşları behre-mend oldı, bu ma√rûm ķaldı. 
Eger sizden himmet nažarı olmazsa «âk-i me≠elletde âlûde ķalur.” Zengî 
Ata  eydür ki “Anuñ keşfine mâni¡ olan tâ evvelden ol seyyidligin görmek-
dür ve ¡ilmini bilmekdür ve bu ¡abd-i nâçîzi bir nûbî §ıπırtmaç §ûretinde 
müşâhede idüp ma¡nâdan ma√rûm olmışdur, ammâ senüñ şefâ¡atuñ 
maķbûldür ve aña hidâyet ü ¡inâyet ma¡ķûldür.” Çün Zengî Ata †aşra çıķar, 
Seyyid’i gil ü lây ile âlûde görür, sînesine ayaπın ba§ar. Seyyid pâ-bûs ider. 
Zengî Ata dir ki “Kimsin?” Seyyid dir ki “A√med!” Çün seyyidlik πurûrın 
ref¡ idüp hemân A√med nâmıla edâ ider, pes Zengî Ata dir ki “Çün seyyid-
lik rif¡atını ref¡ itdüñ, imdi başuñı ref¡ eyle ki maķâm-ı ¡âlîye irtifâ¡ itdüñ 
ve bu şikestelik ile kâruñı dürüst idüp küdûretüñi zâyil itdüñ.” Çün eline 
yapışup ayaπ üzere †urur, maķ§ûdı el virüp murâdını her √âlde ķâyim gö-
rür ve müdâvim ve &âbit- [39b] ķadem olur ve az zamânda derece-i ikmâl 
ü irşâdı bulur.

Ma¡lûm ola ki bu faķîr sene erba¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede Edirne ’de 
mer√ûm ve maπfûr Şey« ¡Abdulla†îf-i Câmî  ve fuķarâsı √użûrında Me&nevî ’yi 
tamâm ķırâ™at itdükde ek&er-i murâdât ¡ayân belki 127“ ٍ َ َ  ِ ْ َ  َ َ  َ َ َ  َ  ”َو
mu¡addâtından niçe beşâret nümâyân oldı, ammâ 128﴾א ً ْ ِ  ِ ْ َرّبِ ْزِد ُ  emri ﴿َو
muķteżâsınca da«ı:

Me&nevî: Ey birâder bî-nihâyet dergehîst
 Der her ânçi mîresî billâh be-est

mübteπâsınca †aleb-i keyfiyyât-ı ¡aşķ dilde cûş ve πavπâ-yı hestân cânda «urûş 
itmegin bir gice vaķt-i teheccüd âsitân-ı kerâmet-âşiyânların bu üftâde visâde 
ķıldum. Ol gice πâyet sermâ olup üzerüme ķar yaπup beni bürümişdi. Çün 
mescide gitmege †aşra çıķdı, üzerüme ba§up geçdi. Çün ba¡de §alât-ı §ub√ u 
evrâd ve §alât-ı işrâķ u żu√â oldı, buyurdı ki “Bu gice işikde yatup ol te-
nezzül ile teraķķî recâ iden fużûl bilsün ki ol πurûr anı mehcûr itdi.” Pes 

127 “Hiçbir beşerin aklına da gelmemiş.” el-Buhârî, 4/118; 6/115; 9/144; Muslim, 
4/2174; İbn Mâce, 2/1447; et-Tirmizî (Beşşâr), 5/199; 253; Musnedu Ahmed, 
13/489; 14/421.

128 “Rabbim! İlmimi arttır” de.” Tâhâ, 20/114.
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faķîre bir ¡ažîm lerze √â§ıl oldı, mevti muķarrer bildüm. Hâneme ¡azm 
ķıldum. Üç gün bî-tâb ķaldum, âbdesti πayruñ müsâ¡adesi ile aldum, ammâ 
namâzları şevķıla ķıldum. [40a] Bir gice bî-«od olup ma√v oldum. Nâgâh 
vücûddan bir âvâz geldi ki “Mu√yî  zinde olsun!” Pes ol sâ¡at bir √ayât √â§ıl 
oldı ki hergiz aña mevt †ârî olmaz. “el-◊amdü lillâhi’l-◊ayyi’l-¢ayyûmi”,129 
130﴾ ِ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ُذو ا אُء َوا َ َ  ْ َ  ِ ِ ْ ُ  ِ ُ ا ْ َ َِכ   Pes ol gice Şey« ¡Abdulla†îf-i ﴿َذ
Câmî  mer√ûm yüzden ziyâde mürîdleri ile ba¡de nı§fı’l-leyl bende-«âneye ge-
lüp √în-i mülâķâtda buyurdılar ki “Bî-«od olmayınca bâ-»udâ olmaduñ ve 
mürde-i cesed olmayınca zinde-i ebed olmaduñ.” Ol gice çoķ kimse cem¡ oldı 
ve birâder vâsı†ası ile Defterdâr Şerîfe-zâde  ve «ayli ehl-i žâhir vü fuķarâ 
inâbet itdi, cümleden §oñra şey«ü’l-√arem olan §â√ib-i tefsîr ü kütüb Münşî 
Efendi  bey¡at itdiler. ªulmet-i şeb ma¡dûm olup vücûd-ı rûz žuhûr bulınca 
ta√ķîķât-ı Şey«’üñ işrâķât u işrâfâtından çoķ ķalb münevver oldı.

Ma¡lûm ola ki eger yuķarıda eger aşaπıda bu faķîr ile vâķı¡ olan umûrı 
beyândan murâd hemân ≠ikr-i âlâ-yı ilâhî ve fikr-i na¡mâ-yı nâ-mütenâhîdür. 
[40b] “Ve mâ ¡alallâhi bi-mustenkerin // En yecma¡a’l-¡âleme fî vâ√idi.”131 
Ne&r: Ya¡nî ķalb-i ¡ârif billâh ve vâķıf-ı âgâh cümleyi câmi¡dür ki nûr-ı va√det 
süveydâ-yı ķalbe lâmi¡dür, zîrâ mažhar-ı tecelliyât olan noķ†a-ı cevvâledür ve 
mu√î†-i bi√âr-ı teslîmât olan ķa†re-i seyyâledür. Nitekim ¡ayân gördüm ve 
nümâyân bildüm, ba¡dehu İ√sân-nâme ’de icmâlen beyân ķıldum:

(Na@m): »udâdan enbiyâ ve evliyâdan
 Da«ı a§√âb u âl u a§fiyâdan

 ~açıldı çün ki bir câm-ı müzemzem
 İçildi nâmına bir ķa†re ol dem

 Mu¡arrâdur o ķa†re keyf ü kemden
 Müberrâdur da«ı nef¡ ü seķamdan

129 “Hamd, Diri ve Kayyûm olan Allah’a mahsustur.”
130 “İşte bu Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.” 

Cum¡a, 62/4.
131 “Allah’ın alemi tek “bir”de cem etmesi garip değildir.”



Reşehât-ı Muhyî 135

 Bu ķa†redür mu√î†-i cümle deryâ
 Budur ol noķ†a-i ¡ilm-i e√ibbâ

 Budur ol noķ†a-ı cevvâle-âsâ
 Ki olur dâyire şeklinde peydâ

 Budur insân-ı ¡ayn-ı kâmil insân
 Süveydâ-yı dili bu ķıldı i√sân

 Çü va√detden o ķa†re ķıldı âgâh
 O meyde ķıldı √ay Mu√yî ’yi Allâh

 ◊aķâyıķda niçe ta§nîf ķıldum
 Deķâyıķda niçe te™lîf ķıldum

 Olup tefsîr ü te™vîlüñ ¡ayânı
 Bedî¡ itdüm ma¡ânîde beyânı

 Kılup sâyir ¡ulûmı da«ı mas†ûr
 ◊adî&üm oldı a«bâr içre meşhûr

 Da«ı bir müstaķıl dil ķıldum inşâ
 Bir âdem ķılmaķ olmaz eyle imlâ

 İdüp derc anda Türkî Fârisî  hem
 ¡Arab üslûbı üzere oldı mu√kem

 Olup Bâleybelen  nâm ol lisâna
 Müretteb oldı on fenn-i yegâne

 Yazup yüz mes™ele her fende kâmil
 Aña ķılmadı sebķat hîç fâżıl

 Egerçi ehl-i ◊aķ çoķ ķıldı ta§nîf
 Velî ķılmadılar hîç böyle te™lîf

 İki yüzden ziyâde πayr-ı dîvân
 Resâyille kütüb ķıldum firâvân [41a]
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 ◊aķâyıķdan ne keşf oldısa ek&er
 Be-emr-i ◊aķ anı ķıldum musa††ar

 Meşâyı«dan niçe aķ†âba irdüm
 Niçe kez erba¡îne da«ı girdüm

Virüp â«ir icâzet ķu†b-ı aķ†âb
Beni ķıldı «alîfe beyne’l-a§√âb

Niçe yıl Rûm ’da irşâd ķıldum
Dili πam-πîn olanı şâd ķıldum

Olup irşâdumıla dehr rûşen
Cihân bâπını ķıldum idi gülşen

Sitanbul ’da beyân itdükde bî-√ad
Tefâsîr ü √adî& ü ¡ilm-i bî-¡ad

Meşâyı« cümle müftî ile ķâżî
Olup tefsîr ü ta√ķîķâta râżî

»u§û§â Bu’s-Su¡ûd  ol fâżıl-ı dehr
Ki tefsîrinden alur fâżılân behr

Ma√abbetle idüp seyr ü sülûki
Mu√ib itdüm gedâlarla mülûki

Gelüp Mı§r ’a geçüp bu cümleden hep
Baña ażdâd cem¡i oldı meşreb

İderdi nâžırân gâhî nigâhı
Olurdum nâžır-ı nužžâr gâhî

Gehî beglerle §â√ib-câh olurdum
Sülûk ehline ki hem-râh olurdum

Yedi eflâka yetmiş idi başum
Ki yetmiş yediye yetmişdi yaşum

Baña târî«-i πayb (1002)da oldı ilhâm
İrem behişt-i İrem (1011)de bulam encâm
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Çü anda geçmedüm geçdükde andan
İki târî« irişdi baña cândan 

Şühûdı seyr-i ◊aķl’a ķıldı √â§ıl (1011)
Şehîd-i ¡aşķ-ı ◊aķ Mu√yî -yi bî-dil (1011)

Şehîd ü şâhid ü meşhûd oldum
Bu yılda ma†lab u maķ§ûdı buldum

Bu i√sân kim yazıldı cümle el-√aķ
»udâdan biñde biridür mu√aķķaķ

Niçe yüz biñ da«ı lu†f eyledi ◊aķ
Ki anuñ biñde biri dinmez mu√aķķaķ [41b]

Seyyid Ata 

Ve Seyyid Ata  ile »âce ¡Alî-i Râmiytinî  -ki ¡Azîzân  dimekle ma¡rûfdur- 
hem-¡a§r olmaπın mâ-beynlerinde çoķ bâz-geşt olmışdur. Cümleden biri 
Seyyid Ata’nuñ oπlını ehl-i deştden Türk  ķavmi esîr iderler. Seyyid Ata her 
çend ki teveccüh ider, «alâ§ı müyesser olmaz. Â«ir mekşûf olur ki «alâ§ı 
¡Azîzân  elindedür. Pes bu «â†ıra ile bir gün Seyyid Ata, ¡Azîzân ’ı da¡vet 
ider. Yimek geldükde ¡Azîzân  eydür ki “¡Azîzân  bu yimekden yimez, çaķ 
Seyyid’üñ oπlı gelmeyince.” Elin çeküp murâķabeye varur. Hużżâr-ı mec-
lis muvâfaķat idüp lu†f-ı ◊aķķ’a muntažır olurlar. Nâgâh ¡alâmet-i üserâ 
ile ma«dûm-zâde †aşradan gelür. Cümlesini √ayret alur, ikisinüñ keşfine 
ta¡accüb iderler ve ayaķlarına düşerler ve giriftâr olan ma«dûmuñ a√vâlini 
su™âl itmege üzerine üşerler. Cevâb virüp eydür ki “Ben deştde bir Türk’üñ 
yanında mażbû† ma√bûs idüm, nâgâh kendümi bu ķapudan içerü girür 
buldum.” Pes cemm-i πafîr bu √âle şâhid olurlar. 

»âce Bahâüddîn  Maķâmât ’ında mas†ûrdur ki Seyyid Ata ’ya bir ekinci 
gelür, “Erzen ekdüm ve ekdügüm zemîn ekin virmedi, ziyândan faķr u 
i√tiyâc lâzım geldi” diyü şikâyet ider. Seyyid Ata ol yire varup ¡itâbla «i†âb 
ider ve eydür ki “İy zemîn eyi darı vir.” Pes ol arż niçe yıllar to«m ekilme-
yüp ma√§ûl virür idi. [42a]



METİN138

İsmâ¡îl Ata 

İsmâ¡îl Ata , Seyyid Ata  «ulefâsındandur. Hûzyân  nevâ√îsinde olurlar 
imiş ki Taşkend ’de Küçük Türbe  ve Ulu Türbe  mâ-beyninde Sayram ’a 
ķarîb bir ķa§abadur. Evâyil-i √âlinde Seyyid Ata’ya da«l idüp dirler imiş ki 
“Bu İsmâ¡îl ne nemedür?”132 Seyyid Ata dir imiş ki “Ben bunları bilmezem, 
aşın birürem, †ablın ķaķaram.”133 Ve dâyimâ ol diyâruñ ¡ulemâsı ¡âdet üze-
re Ata’nuñ a√vâline da«l iderler imiş, ammâ Ata «alķa şefķatinde buyurur 
imiş ki “Bu mollâlar bizüm §âbûnumuz ve üşnânumuzdur.” ◊ażret-i »âce 
¡Ubeydullâh  bu söze her zamân ta√sîn ider imiş. 

Ve enfâs-ı †ayyibe-i Ata’dandur ki buyurmışlardur: “Güneşde gölge ol 
ve §ovuķda ķaftân ol ve cû¡da nân ol ve sülûkda cân ol.” »âce ¡Ubeydullâh 
bu kelâmı da«ı pesend idüp “kelâm-ı câmi¡dür” diyü buyururlar imiş. Ve 
hem »âce buyurur imiş ki “İsmâ¡îl Ata  bir mürîde telķînden §oñra buyu-
rurlar imiş: “Ey dervîş, biz senüñle †arîķ ķardaşları olduķ, bir na§î√at biz-
den ķabûl eyle, bu dünyâyı bir yaşıl günbed «ayâl eyle ve senüñle ◊aķ’dan 
πayrıyı yoķ bil, ba¡dehu ol ķadar ◊aķ ta¡âlâyı ≠ikr eyle ki πalebe ve ķahr-ı 
◊aķ ile sen da«ı ortadan gidüp hemân ◊aķ ta¡âlâ ķala.” »âce buyururlar 
imiş: “Ata’nuñ bu sözinden bûy-ı tev√îd gelür.” Ve Seyyid Şerif-i Cürcânî  
dir imiş ki “İsmâ¡îl Ata’nuñ mürîdleri kelâmından bûy-ı me≠âķ gelür. Bu 
kelâmı Seyyid’üñ ≠evķına delâlet ider.

İs√â… »âce 

İs√âķ »âce  ra√metullâhi ¡aleyhi, İsmâ¡îl Ata ’nuñ oπlıdur. [42b] A«lâķ-ı 
cemîle ve a√vâl-i celîleye mažhar idi. Taşkend  ile Sayram  mâ-beyninde 
olan İstîcâb  nâm ķa§abada olurlar idi. Şey« Abdullâh-ı Hocendî  buyurur 
ki “Evvel †alebümde »âce Mu√ammed ¡Alî-i Tirmi≠î-i ◊akîm  mezârına 
varup murâķıb oldum. Baña beşâret oldı ki “Senüñ maķ§ûduñ on iki yıl-
dan §oñra Bu«ârâ ’da naķş baπlayacaķdur.” Çün herkesden †âlib idüm, çün 
Hocend ’e geldüm, mescid ķapusında iki Türk  söyleşüp aπlarlar idi. Bil-
düm ki †arîķatdan söyleşürler, varup †a¡âm getürüp «ıdmet itdüm. ‰âlib 

132 “Bu İsmâ¡îl nasıl bir kimsedir?” anlamında.
133 “Ben bunları bilmem, aşını veririm, davulunu çalarım” anlamında.
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idügüm bildiler, eyitdiler: “Bizüm sul†ân-zâdemüz İs√âķ »âce’ye varalım.” 
Pes beni İstîcâb’da İs√âķ »âce’ye alı gitdiler. Çoķ «ıdmet itdüm, lu†flar 
iderler idi. Bir gün ma«dûm-zâdeleri ¡arż itmiş ki “Şöyle nümâyândur ki bu 
civân-ı Hocendî’ye nesne fet√ olmaduπına πâyet giryândur, himmetüñüz 
ma§rûf buyurursañuz lu†f sizüñdür.” İs√âķ »âce buyurmış ki “Anuñ fet√i 
Bu«ârâ’da »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  elindedür.” Çün istimâ¡ itdüm, 
şâhid iki olmaπın ol √ükm ile Bu«ârâ’da »âce Bahâüddîn  √ażretlerine var-
dum.”

~adr Ata  ve Bedr Ata 

~adr Ata  ve Bedr Ata  ki Zengî Ata ’nuñ üçinci ve dördinci «alîfeleridür. 
Nâmları ~adrüddîn Mu√ammed  ve Bedrüddîn Mu√ammed ’dür. Taleb-i 
¡ilmde her √âlde şerîk imişler. Ammâ evvelden ~adr Ata §adr-ı sülûka iri-
şür ve Bedr be-der ķalur. Ol da«ı ¡Anber Ana ’dan şefâ¡at †aleb ider. Zengî 
Ata eydür: “Anuñ sülûkına mâni¡ bir zengî ¡Arab görmegin oldı, ammâ 
şefâ¡atuñ maķbûldür” diyüp Bedr Ata’ya himmet nažarın itmegin ol √înde 
bedr-i murâd †ulû¡ idüp yine ~adr Ata’yla her √âlde berâber olur, nitekim 
geçdi.

Eymen Baba 

Eymen Baba , ~adr Ata  «alîfesidür.

Şey« ¡Alî 

Şey« ¡Alî , Şey« Eymen Baba  «alîfesidür.

Mevdûd Şey« 

Mevdûd Şey« , Şey« ¡Alî  «alîfesidür.

Kemâl Şey« 

Kemâl Şey« , Mevdûd Şey«  «ulefâsındandur. Şâş  vilâyetinde olurdı. 
»âce ¡Ubeydullâh  dir imiş ki “Taşkend ’de Kemâl Şey« bize çoķ gelür idi. 
Bir gün “±ikr-i erre idüñ” diyü teklîf itdüm. Çün yedi kerre itdi, §andum 
yedi eflâk mütelâşî oldı. Pes didüm, pes didüm:
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Na@m: Murπân-ı çemen beher §abâ√î
 »ânend turâ be-ı§†ılâ√î134

»âdim Şey« 

»âdim Şey« , Mevdûd Şey«  a§√âbındandur. »âce ¡Ubeydullâh’uñ 
evâyil-i žuhûrında bunlar Şâş ’da seccâde-i irşâdda idiler. »âce ile çoķ 
mülâķât itmişlerdür.

Şey« Cemâlüddîn 

Şey« Cemâlüddîn, Hâdim Şey« «alîfesidür ki §oñra Herât ’a gelüp 
Sa¡düddîn-i Kâşπarî  merķadında mürîdleri ile iķâmet itmişdür. Kendi 
şey«inden §â√ib-i Menâķıb-ı Reşe√ât  bir niçe reş√ada [43a] naķl eylemiş-
dür ki »âdim Şey« ’den naķl idermiş ki der imiş: ْ ِ  ْ ُ ُ ُ ُ  ِ َ

ِ א َ ْ ِ  ٌ ْ َ َ ﴿ 
135﴾ِ ا  ِ  den maķ§ûd bir †âyifedür ki ≠ikrden ķasvet-i ķalb √â§ıl iderlerِذْכ
ki bî-edebâne πaflet ve nefsile ķılurlar, egerçi müfessirler “¡an ≠ikrillâhi” 
ile tefsîr itmişlerdür.” Ve buyurur imiş ki “Sâlikler, ≠ikrden ve sülûkdan 
§oñra √â§ıl olan ķablehumâda da«ı √â§ıl olur, ammâ pâyidâr degildür, √âl 
maķûlesidür.” Ve hem dir imiş ki “Vâridâtuñ §ı√√ati oldur ki žuhûr it-
dügi zamânda şer¡-i şerîf muķteżâsınca teklîfât-ı şâķķa aña âsân ola.” Ve 
hem Cemâlüddîn  naķl ider ki “¡Ulemâ-yı žâhirden biri şey«ümüz Hâdim 
Şey«’den su™âl eyledi ki “Semâ¡ ve raķ§ ehlinüñ eger şu¡ûrları varsa ižhâr-ı 
vecd «a†âdur. Eger şu¡ûrları yoπısa nâķıż-ı vużûdur, ba¡dehu namâz câyiz 
degildür.” Şey« cevâb virdi ki [43b] “Sebeb-i naķż-ı vużû yâ cünûndur 
yâ πaşydur ve iπmâdur, ammâ ehl-i √âlüñ ¡adem-i şu¡ûrı çün ki ¡âlem-i 
ilâhîden ¡aķl-ı küllî bu ¡aķl-ı cüz™îye fâyiż olup πalebe ile √ükm ider ki ¡aķl-ı 
küllî cümle ¡âlemi mu√î† olup def¡aten vâ√ideten ta§arruf ider. Pes bir şa«§ı 
ta§arruf itmek sehldür, belki žuhûr-ı envâr ile kesâfet ve mühimmât-ı be-
şeriyyet ref¡ olur, naķż-ı vużû nireden lâzım gelür!” Ma¡lûm oldı ki silsile-i 
Naķş-bendiyye ’nüñ u§ûlinde semâ¡ ve raķ§ varmış. Ve yine Cemâlüddîn  
naķl ider ki buyurdı ki “Vücûd-ı ¡adem vücûd-ı beşeriyyete ¡avdet ider, 
ammâ vücûd-ı fenâ vücûd-ı beşeriyyete ¡avdet itmez.” 

134 “Bahçelerde kuşlar, her sabah kendi dillerince seni söyler.”
135 “Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vah hâline!” Zümer, 39/22.
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Bu Şey« Cemâlüddîn-i Bu«ârî  ki Hâdim Şey«’üñ «âdimi ve «alîfesidür, 
hayli mürîdler ile Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kâşπârî  mezârında mücâvir olup 
anda vefât itdi.

»âce Abdul«âlı… el-∏ucdevânî 

»âce Abdul«âlıķ el-∏ucdevânî  ķuddise sirruhu, bunlar »âce Yûsuf-ı 
Hemedânî ’nüñ «ulefâsından dördinci «alîfedür, [44a] silsile-i «âcegânuñ 
sâbıķıdur. Mevlid ü medfeni altı fersa« Bu«ârâ ’dan ba¡îd ∏ucdevân  nâm 
ķa§abadur. Pederi ¡Abdülcemîl İmâm ’dur, İmâm Mâlik  evlâdındandur; 
zamânınuñ muķtedâsı ve evânınuñ müşkil-güşâsı idi; ¡ilm-i žâhir ü bâ†ına 
mâlik ve †âlib-i ◊aķķ’ı müsellik idi, vilâyet-i Rûm ’da Mala†ıyye ’de olur-
dı. Vâlideleri mülûk-ı Rûm evlâdından idi. »ıżr  ¡aleyhi’s-selâm işâretiyle 
oπlınuñ nâmını ¡Abdul«âlıķ ķomışdur. Rûm’dan Mâverâünnehr ’e √icret 
idüp ∏ucdevân’da »âce žuhûra gelmişdür. 

»âce Bu«ârâ ’da ta√§îl-i ¡ilmde iken bu âyet-i kerîme ki א ً َ َ  ْ ُכ ا َر ُ  ﴿أُْد
136﴾ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ا ُ  َ  ُ ً ِإ َ ْ ُ  dür, [44b] üstâdından ≠ikr-i «afiyyenüñ †arîķınıَو
su™âl eyler. Üstâdı olan İmâm ~adrüddîn : “Ta¡lîm-i ehlullâh ile olur” diyü 
cevâb virür. »âcenüñ şeb ü rûz ķalaķı ziyâde olur, tâ ◊ażret-i »ıżr ’a irişüp 
vuķûf-ı ¡adedîyi telķîn idince. 

»âce ¡Abdul«âlıķ †arîķ-ı «âcegânda √uccetdür ve cümlenüñ maķbûlıdur. 
Dâyimâ şer¡-i şerîfile ¡âmil ve ¡ilm ü ¡irfânda kâmil idi; hemîşe √âllerini 
pûşîde dutarlar idi. ◊ażret-i »ıżr , «âceyi oπullıπa ķabûl idüp telķîn-i 
≠ikrde dimiş ki “Eger feyż-i ◊aķķ’a †âlib iseñ, §oya †âlib-i lâ ilâhe illallâh 
Mu√ammedun resûlullâh ≠ikrine meşπûl ol.” Pes niçe müddet [45a] eyle 
itmegin ≠ikr-i ķalbî √â§ıl olur. Sâbıķâ me≠kûr olan »âce Yûsuf-ı Hemedânî  
Bu«ârâ ’ya geldükde »âce ¡Abdul«âlıķ varup §o√betlerinde mülâzım ol-
mışlar. 

Bundan aķdem «ulefâ-yı &elâ&e-i me≠kûrenüñ telķîn-i ≠ikri ¡alâniyedür. 
Ammâ çün «â§§aten »ıżr  ¡aleyhi’s-selâm, »âce ¡Abdul«âlıķ’a «afiyye telķîn 
ta¡lîm eyledi, »âce Yûsuf taπyîr itmedi. Ammâ cümlesi »âce ¡Abdul«âlıķ’a 

136 “Rabbinize alçak gönüllüce ve için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” 
A¡râf, 7/55.
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gelince πayra telķîni cehr itmişlerdür. Bu ≠ikr olan «afiyyenüñ te™&îri â«ir 
Bahâüddîn-i Naķş-bend  √ażretlerinde žuhûr buldı ki anlaruñ ≠ikri «afîdür. 

»âce ¡Abdul«âlıķ ba¡żı te™lîfâtında beyân ider ki “Beni »ıżr  ¡aleyhi’s-
selâm yigirmi iki yaşumda iken »âce Yûsuf ’a sipâriş itdi.” »âce Yûsuf 
»orâsân ’a geldükde »âce ¡Abdul«âlıķ kendi √âlini pûşîde [45b] du-
tup riyâżât-ı şâķķaya meşπûl oldı. Her ne ķadar gizlediler ise velâyet ü 
kerâmetleri âşikâr oldı. Niçeler kendüyi Ka¡be ’de gördiler ve Şâm ’da 
πâyibâne mu√ibleri »âce içün «ânķâh bünyâd itdiler. ~oñra irşâd-ı ¡ibâda 
meşπûl oldılar. Ve ferzend-i ma¡nevîleri olan »âce Evliyâ -yı Kebîr ’e vir-
dükleri va§iyyet-nâme budur ki: 

“Va§iyyet eylerem ey oπul ki cemî¡ √âlde ¡ilm ü edeb ü taķvâ üzere olasın 
ve â&âr-ı selefi tetebbu¡ eyleyesin ve sünnet ve cemâ¡ate mülâzım olasın ve 
fıķh u √adî& ögrenesin, [46a] ve câhil §ûfîlerden perhîz ķılasın ve namâz-ı 
cemâ¡ate müdâvemet idesin ol şar†ıla ki imâm ve mü™e≠≠in olmayasın ve 
şöhretden ķaçasın ki anda âfet vardur ve bir man§ıb ile taķayyüd itme ki 
¡azli ola ve güm-nâm ol ve √uccetlerde aduñ yazdurma ve ma√keme-i 
ķażâya √âżır olma ve kimseye kefîl olma ve vekîl olma ve va§iyyete ķarışma 
ve pâdişâh ve tevâbi¡ine mu§â√ib olma ve «ânķâh yapma ve «ânķâh şey«i 
olma ve çoķ istimâ¡ itme ki nifâķ virür ve semâ¡ ehline inkâr eyleme ve çoķ 
söyleme ve çoķ yime ve çoķ uyuma ve «alķdan ķaç arslandan ķaçar gibi 
[46b] ve dâyimâ «alvetde ol ve mâl-dâr ile ve mübtedi¡ler ile ve tâzeler ile 
ve ¡avretler ile ve ¡âmmîler ile §o√bet eyleme, √elâlli ve şübheliden perhîz 
it ve ķâdir olduķça ¡avret alma ki †âlib-i dünyâ olursın ve dünyâ †alebinde 
dînüñi yile virürsin. Çoķ gülme, çoķ aπla ve ķahķaha ile gülme ve her 
kimesneye şefķat ile nažar eyle ve her nesneye riķķat ile müteveccih ol ve 
kimseyi √aķîr görme nefsüñden πayrı. ªâhirüñi bezeme ki bâ†ınuñı «arâb 
ider. Halķıla mücâdele eyleme ve kimseden nesne isteme ve kimseye «ıd-
met buyurma ve şey«lere mâlıla ve ten ile [47a] ve cânıla «ıdmet eyle ve 
anlaruñ aķvâl ve ef¡âl ve a√vâline inkâr eyleme ki anlaruñ münkiri hergiz 
felâ√ bulmaz. Dünyâya ve ehl-i dünyâya maπrûr olma, dâyimâ πam-ı â«iret 
ile ķalbi pür eyle ve bedenüñüñ hemîşe §ı√√atinden √a≠er eyle ki «astelik 
ve ża¡f tefaķķud-ı ilâhîdür. ¡Amelüñ «âli§ eyle ve gözüñ dâyimâ giryân ķıl 
ve du¡âyı tażarru¡la eyle ve geydügüñi eski eyle ve dervîşler ile §o√bet eyle 
ve fıķh ¡ilmine meşπûl ol ve evüñ mescid eyle ve mûnisüñ ◊aķ eyle.
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Ma¡lûm ola ki «âcenüñ bu sekiz kelimâtı †arîķ-ı «âcegânuñ u§ûlidür: 
Hûş der-dem, nažar der-ķadem, [47b], sefer der-va†an, «alvet der-
encümen, yâd-gerd, bâz-geşt, nigâh-dâşt ve πayr-ı în heme pendâşt. 

Ve bu †âyifenüñ üç ı§†ılâ√ı da«ı vardur ki ma«§û§dur ve ol vuķûf-ı 
zamânî, vuķûf-ı ¡adedî, vuķûf-ı ķalbîdür. Cümle on bir kelimedür:

Evvel hûş der-dem: Ya¡nî her nefesde ayıķ olasın ve πafleti †ar√ ķılasın 
ve bir nefesden bir nefese intiķâlde √użûr-ı ķalbile olasın ki ◊aķ’dan πâfil 
olmayasın ve nefesi yitürmeyesin; √âlile her √âlde iştiπâl idesin ki mâżîyi 
te≠ekkürden mu¡arrâ ve müstaķbeli tefekkürden müberrâ olasın.

(Na@m): Mâ fâte meżâ ve mâ seye™tîke fe-eyn
 ¢um fa’πtenimi’l-fur§ate beyne’l-¡ademeyn137 [48a] 

 Gelecek «od gelür geçen geçdi
 Gözle vaķtüñi «oş geçür √âli

Ne&r: ◊aķîķatde nefes hâ √arfinüñ √areketidür ki ism-i a¡žamuñ 
medârıdur. Elif lâm-ı ta¡rîf müşedded olması ta¡rîfde mübâlaπadur. Hemân 
ism-i ≠ât hâ’dur ve √ayât-ı √ayevânât ol nefesledür, pes niçün ism-i a¡žam 
žâyi¡ yire geçe.

Sânî nažar der-ķadem: Ya¡nî her √âlde öñine baķa ki «â†ırı perîşân ol-
maya ve himmeti ķademi ne yire yitüşür ise Burâķ-vâr her «a†vede orada 
bulına. Va§f-ı »âce Bahâüddîn-ı Naķş-bend ’de Câmî dir ki:

(Na@m): Kem zede bî-hemdemî-i hûş dem
 Der negu≠eşte nažareş ez-ķadem

 Pes ki zi «od kerde be-sur¡at-i sefer
 Bâz nemânde ķademeş ez nažar138 [48b]

Sâli& sefer der-va†an: Ya¡nî bâ†ınında sefer eyleye ve sülûk ķıla beşe-
riyyetden melekiyyete, ba¡dehu ra√mâniyyete ve ≠emîmeden √amîdeye 
intiķâldür ve §ûretden ma¡nâya ve şehâdetden πayba irti√âldür.

137 “Geçen gitmiştir gelecek olan nerde? Kalk iki yokluk arasındaki fırsatı değerlen-
dir.”

138 “Bir an bile gaflette olmazdı ve bakışı ayağından ayrılmazdı. Sefere çıktığında, 
gözünün eriştiği yere ayak basardı.”
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Râbi¡ «alvet der-encümen: ~ûretde ke&retde «alķıla olup ma¡nâda 
va√detde ◊aķķ’ıla olmaķdur. 139﴾ِ ا  ِ ِذْכ  ْ َ  ٌ ْ َ  َ َو אَرةٌ  َ ِ  ْ ِ ِ ْ ُ  َ אٌل  َ  ﴿ِر
Ricâlullâh √âli oldur ki hevâ mef¡ûli olmaya. Ve √aķîķatde «alķıla 
mu¡âmelede iken ◊aķķ’a teveccüh πâyet mü™e&&irdür. Gerçi tefriķa 
«alķıla mu¡âmele ve cem¡iyyet ◊aķķ’ıla mu¡âmele ve cem¡ü’l-cem¡ ikisi 
ile mu¡âmeledür, ammâ ķuvvet ve kemâl [49a] tefriķa-ı &âniyededür ki 
cem¡ü’l-cem¡dür. »âce Bahâüddîn  buyurmışlardur ki “‰arîķ-ı «âcegân 
§o√betdür ki «alvetde şöhret ve şöhretde âfet vardur. 140“ ٌ ْ َ  ُ َ א َ َ ْ  Ammâ ”اَ
≠ikre şöyle müstaπraķ ola ki eger ehl-i √âliseler istimâ¡ itmeye ve her ne 
istimâ¡ ide, hep ≠ikr ola.

Hâmis yâd-gerd: Zebânıla ķalb ma¡an ≠ikr itmekdür. ‰arîķı oldur ki 
evvelâ pîr ≠ikr-i nefy ü i&bât †arîķın telķîn ide, ba¡dehu mürîd ≠ikr ide. Ve 
ol zamânda mürîd πâyib ve √âżırda pîrini i√żâr idüp dişlerini biri birine 
żam ide, gözlerin yuma ve nefesini †uta ve ķalbile nefy ü i&bâtı ≠ikr ide, 
ya¡nî ◊aķ ta¡âlâyı ta¡žîmile yâd ide ve lâ ilâhe illallâh’ı bir nefesde te™ennî 
ile üç kerre diye ki √abs-i nefesde te™&îr küllîdür. 

Bu √âlet «alvetiyye nüñ ism-i düvümde [49b] olan √âlâtından bir 
nümûnedür, hemân hemîşe ◊aķ ta¡âlâyı ta¡žîm ile yâd idüp âgâh olmaķdur. 
Eger ehl-i cem¡iyyet ile cem¡iyyetde bu yâd-gerd ve vuķûf √â§ıl ola, rû√ ve 
√aķîķat-i ≠ikre vâ§ıl ola ve eger §â√ib-i irşâd √użûrında bu √użûr nümâyân 
olmaya, a¡yân-ı &âbiteyi a¡yân-ı mevcûdede ¡ayân bulmaya. Eger «alvet 
lâzım gele, murabba¡ oturup ≠ikr-i çâr-żarba mülâzım ola. Nitekim Şey« 
¡Abdulla†îf-i Câmî  menâķıbında beyân oldı, «alvet-i târîk ve ≠ikr-i çâr-żarb 
ma√allinde ¡ayân oldı. Me&elâ evvelen murabba¡ oturup ķalbi i√żâr idüp 
kelime-i lâ’yı göbegi altından alup başını ol ma√alden ķaldurup yuķarı râst 
otura, ammâ te™ennî ile [50a] çeke ve ilâh kelimesinüñ elifine yuķarıdan 
ibtidâ idüp §aπ cânibine egile, şöyle ki yine göbegine belki da«ı aşaπı ine, 
ammâ uzada. Ba¡dehu illâ elifine aşaπıdan ibtidâ eyleye, yine başını yap yap 

139 “Hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah’ı anmaktan alıkoymadığı 
bir takım adamlar.” Nûr, 24/37.

140 “Cema¡at daha hayırlıdır.” Kaynaklarda ِ َن  ِ ُ א  ِ  ٌ ْ َ  ِ َ א َ َ ْ ِ ا َن  ُ َ َْכ א  َ  َوأَن 
ِ َ ْ ُ ْ  ;şeklinde hadis vardır, bkz. Hâkim, el-Mustedrek ¡ala’s-Sahîhayn, 4/598 ا
et-Taberânî, el-Mu¡cemu’l-kebîr, 9/199; Hilyetu’l-Evliyâ , 9/249.
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ķaldura, lafžatullâha mülâ§ıķ eyleye. Elif lâmıla müşedded isti¡mâl idince başı 
ķalķa, râst dura, andan lâm-ı â«irle hâ’yı ta†vîl idüp §ol cânibine nüzûl ide, tâ 
göbeginden aşaπa başını indüre, cümlesi bir nefesde ola. Bu √âle müdâvemet 
itse câyizdür ki bu nefesi on derecede ala. Hindî ler ki √abs-i nefes iderler, beş 
sâ¡atde bir nefes alurlar ki yetmiş beş derece olur. [50b] Bu nefy ü i&bâtda 
i¡dâm-ı πayra iştiπâl ve tecellî-i vücûda ki ¡ayn-ı «ayr u »udâ’dur, itti§âl ide, 
ya¡nî πayrdan ictinâb ve «ayrı isticlâb ide. Ammâ erbâb-ı √alvet ve a§√âb-ı 
celvet ism-i düvüm ki lafžatullâh’dur, žab†-ı nefesden §oñra kelimeye ibtidâ 
idüp te™ennî ile nefes â«ir olınca √areket olmaz ve hem diz çöküp teşehhüd 
vechi üzere oturılur. Bu ismüñ bu vaż¡ıla çekmesi cümle esmâdan aķvâdur.

Sâdis bâz-geşt oldur ki cemî¡ eşyâdan ◊aķķ’a rücû¡ idesin ve her ≠ikr 
¡aķabinde göñül ile diyesin “Ey benüm Tañrım, benüm maķ§ûdum sensin 
ve senüñ rıżâñdur.” Eger sâlik evâyilde cümleden rücû¡a ≠ikri √âlinde ķâdir 
olmazsa ve ◊aķ ta¡âlâya bâz-geştüm sañadur dimekde kendüyi §âdıķ bul-
mazsa yine ≠ikre iştiπâlden [51a] ferâπat itmeye ve tenbellik ve ye™s †arîķına 
gitmeye, zîrâ tedrîcile §ıdķ e&erleri žuhûra gelür ve mümâresetle §ıdķıla 
iştiπâle ķâdir olur.

◊ikâyet: Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî  a§√âbından Mevlânâ ¡Alâüddîn  
dir ki “Baña ibtidâ-yı √âlde Ma«dûmî ya¡nî Mevlânâ Sa¡düddîn bâz-geşt 
ile ≠ikre emr itmişdi. Çün ki “»udâvendâ, benüm maķ§ûdum sensin 
ve senüñ rıżâñdur” dir idüm, baña √icâb gelür idi ki kelâmumda kâ≠ib 
idüm. Bu «â†ıra ile Mevlânâ’nuñ √użûrına girdüm. ¢alķup Bahâüddîn 
¡Ömer  «ıdmetine bile varduķ. Evvel kelâmda buyurdılar ki “Rüknüddîn 
¡Alâüddevle  ķuddise sirruhu buyurmışlardur ki “Sâlik †alebinde §âdıķ ol-
masa yine “»udâvendâ, benüm maķ§ûdum sensin ve senüñ rıżâñdur” di-
mek gerek, [51b] tâ √aķîķat-i §ıdķ žâhir ola. Çün †aşra çıķduķ, Sa¡düddîn 
√ażretleri buyurdılar ki “Şey« ehl-i ce≠bedür, ı§†ılâ√ bilmez.” Bu sözi fehm 
itmedüm. Niçe müddetden §oñra añladum ki ol kelâmdan πarażı ehl-i 
ce≠be her sâlike müsellik olmaz, zîrâ henüz ol sözleri baña keşfile diyicek 
zamân degil idi ki benüm evvel bâz-geştde «acâletden sûzum ve güdâzum 
ve infi¡âl ve niyâzum varken ol sözi işitdükden §oñra ol sûz ve tażarru¡ât 
ķıllet buldı.
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Sâbi¡, nigâh-dâşt: Ya¡nî her ne ki ba¡de’≠-≠ikr tecelliyât-ı ilâhiyyeden 
žâhir ve ¡aķîbe’l-fikr §ıfât-ı ra√mâniyyeden bâhir ola, &âbit ve ķâyim ve 
mütemekkin ve dâyim ola. Mer√ûm Sa¡düddîn [52a] Kâşπarî √ażretleri 
buyururlar ki “Nigâh-dâşt bir sâ¡atdan eķallde olmaz ve nihâyetine πâyet 
yol bulmaz.” 

Mer√ûm »âce ¡Ubeydullâh  a§√âbından Mevlânâ ¢âsım , nigâh-dâştı 
†ulû-ı fecrden ża√ve-i kübrâya yitişdürdüm diyü mübâhât itdiler ki 
ķuvve-i müte«ayyile gitdi ve aπyâr ref¡ olup yirinde yâr ķarâr itdi. Ba¡żı 
e¡izzede müşâhede olındı ki meşâhidinde bir «alvet-i kâmilede «ayâli 
ref¡ olup hemân tecellî-i ◊aķ bulındı. Ve maķâm-ı Gülşenî  §â√ibinden 
menķûldür “Yüz bir yaşından geçdükde tecellîde müstaπraķ olup ◊aķ’dan 
πayrıla mu¡âmele itmedi ve maķâmından √âle tenezzül †arîķıla gitmedi 
ķaddesallâhu ervâ√ahum, bunuñ birle mürîdini irşâdda ķâyim [52b] ve 
şühûd-ı ◊aķ’da hâyim iken kendüyi umûr-ı cüz™iyyeye müdâvim göste-
rürler idi.

Sâmin yâd-dâşt: Bu merâtibden merâm hemân bu maķâmdur ki dâyimâ 
≠evķ ve vicdânıla rü™yetdür ve bî-√icâb-ı πayr √użûr-ı bî-πaybetdür ki √ubb-ı 
≠âtîden √â§ıl ve istimrâr-ı istîlâ-yı şühûd-ı ◊aķ’dan vâ§ıldur. Bu istidâme 
evvelkinüñ πayrıdur ki bu tecellî-i vücûd evvelki şühûduñ «ayrıdur.

Tâsi¡ vuķûf-ı zamânî: Bundan nihâyet-i kâra vu§ûl ve πâyet-i esrâra 
du«ûl olur ki ¡abd-i sâlik-i †arîķ mu√âsibe gibi her gâh √âline âgâh ola ve 
şükr ü fera√ ile def¡-i tera√ ile sâlik-i râh ola. »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  
rażıyallâhu ¡anhu buyurur ki “¢abżda istiπfâr ve bas†da [53a] şükr itmek 
vuķûf-ı zamânîdür.” Ma¡lûmdur ki sâlik bu iki √âlden «âlî olmaz ve her 
kim bu binâ-yı kârı ki √ıfž-ı evķâtdur, vuķûfıla gü≠erân ķılmaz, dîvân-ı 
ilâhîde mâżiye vü âtiye mu√âsebesi ehline √âlile yol bulmaz. Eger a√vâl-i 
mâżiye żâyi¡ ola, bâz-geşte râci¡ ola.

¡Âşir vuķûf-ı ¡adedî: ±ikrde ri¡âyet-i ¡aded «avâ†ır-ı müteferriķayı vuķûf 
ile cem¡den ¡ibâretdür. Bundan πaraż vitri ri¡âyetdür ki bir nefesde üç kerre 
yâ beş yâ yedi yâ yigirmi bir kerre ≠ikr itmege işâretdür ki bu miķdârda 
maķ§ûda vâ§ıl olur ve merâmı √â§ıl ķılur ki ¡ayn-ı ¡ilm-i ledünnî bundan 
žâhir ve vâ√id ¡adedden ¡ârî olup ve cümle a¡dâdda sârî olduπı bundan 
bâhirdür. [53b] 
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Taf§îl-i a¡dâd ve tekmîl-i ke&ret ü va√det-i â√âd Bâleybelen ’üñ ¡ilm-i √arfin-
de bi’t-tamâm beyân ve “Ve mâ yetecellâ li’l-insâni minhâ bi’l-kemâli”141¡ayân 
olmışdur. ‰âlib-i ma¡rifet ve râπıb-ı √aķîķat olan tetebbu¡ ķılandur. Ol 
zamân mažhar-ı 142﴾א ً ْ ِ א  ُ َ  ْ ِ َאُه  ْ َ  mefhûm ola ve va√det-i ¡âlim ü ﴿َو
¡ilmi ma¡lûm ķıla.

Hâdî-¡aşer vuķûf-ı ķalbî: Evvelâ ķalbe müteveccih ola, &âniyen anuñla 
nümûd-ı bihbûd bula ve şühûd-ı vücûd-ı Vedûd √â§ıl ķıla, her cânibde 
bâ†ın u žâhir ve evvel ü â«ir âşikâr ve her gâh 143﴾ِ ا  ُ ْ َو  َ َ ا  َ ُ א  َ َ ْ َ َ ﴿ 
nümû-dâr ola.

Ma¡lûm ola ki »âce ¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî ’den §oñra dört «alîfesi 
irşâd seccâdesinde ķâyim oldılar. [54a]

»âce A√med-i Sıddî… 

»âce A√med-i Sıddîķ  ra√metullâhi ¡aleyhi, Bu«ârî’dür. »âce 
¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî ’den §oñra ķâyim-maķâmı olup evvelki «alîfesidür. 
Sâyir «ulefâ vü a§√âb tâbi¡ olmışlardur. Kendülerden §oñra yârânı »âce 
Evliyâ -yı Kebîr ’e ve »âce ¡Ârif-i Rîvkerevî ’ye ı§marlamışlar ki §oñra anlar 
†âlibleri irşâd itmişlerdür. Ve »âce A√med’üñ mezârı şehr-i Bu«ârâ ’dan üç 
fersa« ba¡îd Muπanniyân  nâm ķaryededür.

»âce Evliyâ-yı Kebîr 

»âce Evliyâ-yı Kebîr  ra√imehullâh, »âce ¡Abdul«âlıķ’uñ ikin-
ci «alîfesidür. Bu«âriyyü’l-a§ldur. Evvel ¡ulemâ-yı žâhirden idi. Bir gün 
Bu«ârâ ’da »âce ¡Abdul«âlıķ et alur, »âce Evliyâ  götürmesin iltimâs idüp 
götürüp âsitânesine alı gider. [54b] »âce buyurur ki “Bir sâ¡atden §oñra 
gelüñ, †a¡âmı bile yiyelim” dir. Çün »âce Evliyâ  girü dönerler, ¡ilm-i 
žâhirden kendüleri »âce ¡Abdul«âlıķ √ażretlerinüñ bâ†ınına münce≠ib 
bulurlar. Çün bî-i«tiyâr isti¡câl ile »âce ¡Abdul«âlıķ «ıdmetine rücû¡ ider. 
»âce, Evliyâ ’yı oπul idinüp nisbet-i †arîķatların ta¡lîm ider. Üstâdı olan 

141 “Onlardan insana kemâl ile tecelli eden şeyler.”
142 “Kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” Kehf, 18/65
143 “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır.” Bakara, 2/115.
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¡âlim da«ı »âce Evliyâ  az zamânda keşfe mâlik olduπına vâķıf olur, ol da«ı 
gelüp »âce ¡Abdul«âlıķ «ıdmetinde niçe maķâmât †ayy idüp intiķâl ider. 

»âce Evliyâ-yı Kebîr  Bâzâr-ı Bu«ârâ ’da Mescid-i ~arrâfân ’da bir çile-i 
«avâ†ır çıķarmışlar ki ◊aķ’dan πayrı bir nesne «â†ırına «u†ûr itmemiş. 
»âce ¡Ubeydullâh bu çile añılduķda [55a] ta¡accüb ile engüşt ber-dehân 
olup buyururlar imiş: 144﴾ِه ِ ْ َ ِ  ُ ِّ َ ُ ٍء ِإ  ْ َ  ْ ِ -ye mažhar olan cümle﴿َوِإْن 
den ≠ikr istimâ¡ eyler.” 

Mı§ra¡: Tesbî√ini eşyânuñ ider cân ķulaπı gûş
 Hûşıla ider cûş

»âce Evliyâ  buyururlar ki “Çile-i «avâ†ır ol degildür ki ber-«â†ır olma-
ya, belki nisbetlerine müzâ√im olmaya dimekdür, nehr-i cârînüñ üstinde 
olan «âr u «as nehrüñ cereyânına mâni¡ olmaduπı gibidür.” Ve buyururlar 
idi ki “»âce ¡Alâüddîn-i ∏ucdevânî ’den §ordılar ki “Göñlüñüze hîç πayr 
«u†ûr itmez mi?” Didiler: “Hayır, ammâ gâh gâh eyle da«ı olur” ve bu 
beyti oķudılar.

(Na@m): Çun be-πâyet tîz şud în cû revân
 Gam nepâyed der-derûn-i ¡âşıķân145

Mı§ra¡: “Gam gelür ammâ ki olmaz pâydâr”

Ne&r: Nitekim buyurur: 146“ َ ا  ُ
ِ ْ َ ْ أَ َل  ُ أَ  َ  ِ ْ َ  َ َ َאُن  ُ َ ” [55b] 

»a†arât ķalbe gelmemek olmaz, ammâ nefy itmek gerek ki temekküni 
füyûżâtı sedd ider, tâ şol deme degin ki cümle «avâ†ır andan ola.

Na@m: Tuyî žâhir zi-her «â†ır nedânem
 Çerâ sâlik kuned nefy-i «avâ†ır147

144 “Her şey O’nu hamd ile tespih eder.” İsrâ, 17/44.
145 “Bu ırmak oldukça hızlı aktığından ariflerin gönlünde hüzün olmaz.” Mesnevî, 

2: 3287.
146 “Yüreğim geçer, nihayet “estagfirullâh” derim.” Sahîhu Muslim, 4/2075; Sune-

nu Ebî Dâvûd, 2/84; Musnedu Ahmed, 29/391; el-Kuşeyrî, Latâ™ifu’l-işârât, 
1/599; Tefsîru’r-Râzî, 3/468; Tefsîru’l-Beydâvî, 4/75; el-Lubâb fî ¡ulûmi’l-Kitâb, 
אن   .40529 .şeklinde إ 

147 “Gönle hutur eden her şeyde zahir olan sensin. Bilmem ki salik kalbine gelen 
kötü şeyleri nasıl defeder.”
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Ne&r: »âce Evliyâ ’nuñ ķabri Bu«ârâ ’da »âk-rîz  ◊i§âr ’da ¡Ayyâr Burcı  
yanındadur. Vefâtında kendü a§√âbından dört kimesneyi irşâda icâzet vir-
diler ki cümlesi ≠ikr olur.

»âce Dih…ân-ı ¢altî 

»âce Dihķân-ı ¢altî  ra√metullâhi ¡aleyhi, »âce Evliyâ ’nuñ «ulefâ-yı 
erba¡asından evvelkisidür ki mesned-i irşâdda oturduķda πayrılar mütâba¡at 
itmişlerdür. ¢abri Bu«ârâ ’nuñ cânib-i şimâlîsinde iki fersa« ba¡îd ¢alt  nâm 
ķaryededür.

»âce »udâyâdî-i Türkî 

»âce »udâyâdî-i Türkî  ra√imehullâh, [56a] »âce Evliyâ ’nuñ ikinci 
«alîfesidür. »âce Dihķân ’dan §oñra a§√âb cümle anuñ irşâdına cem¡ ol-
dılar. ¢abrleri Bu«ârâ ’nuñ kibâr-ı ķurâsından beş fersa« yirde ≠ikr olan 
»udâyâd ’dadur.

»âce Sûkmân 

»âce Sûkmân  ra√metullâhi ¡aleyhi, »âce Evliyâ ’nuñ üçinci «alîfesidür. 
¢abrleri »âce Evliyâ  yanındadur.

»âce ∏arîb 

»âce ∏arîb  ra√imehullâh, »âce Evliyâ ’nuñ §ulbî oπlıdur. »âce 
Sûkmân ’dan §oñra dördinci «alîfesidür. Necmüddîn-i Kübrâ  «ulefâsından 
Seyfüddîn-i Bâ«arzî  ile Bu«ârâ ’nuñ Fet√-âbâd ’ında çoķ §o√bet eylemiş-
lerdür. Şey« Mec≠ûb ◊asan-ı Bulπarî , Urus ’dan Bu«ârâ’ya geldükde »âce 
∏arîb  †oķsan yaşında iken i¡tiķâd-ı tâmmıla mu¡teķid olmışlar [56b] ve 
üç yıl §o√bet itmişler. Şey« ◊asan-ı Mec≠ûb  buyururlar imiş ki “Çoķ velî 
ile mülâķât itdüm, ammâ »âce ∏arîb ’e mu¡âdil bulmadum ve yigirmi se-
kiz velîye «ıdmet itdüm evveli Şey« Sa¡düddîn-i ◊amevî  ve â«iri »âce 
∏arîb ’dür.” 



METİN150

Ve »âce ∏arîb ’üñ da«ı dört «alîfesi vardur:

»âce Evliyâ-yı Pârsâ 

»âce Evliyâ-yı Pârsâ ra√imehullâh, »âce ∏arîb ’üñ evvelki «alîfesidür. 
Bu«ârâ ’da »ırmen-tehî  nâm ķaryedendür; ķabrleri da«ı andadur. ◊âliyâ 
ķarye «arâbdur ve «ırmen yebâbdur dirler.

»âce ◊asan-ı Sâverî 

»âce ◊asan-ı Sâverî  ra√imehullâh, »âce ∏arîb ’üñ ikinci «alîfesidür. 
Bu«ârâ ’da √âliyâ «arâb olan Sâver ’dendür; ķabri da«ı andadur.

»âce Oñatman 

»âce Oñatman  ra√metullâhi ta¡âlâ ¡aleyhi, »âce ∏arîb ’üñ üçinci 
«alîfesidür ve ķabrleri Bu«ârâ ’da Havż-ı muķaddem ’e ķarîb Çehârşenbe 
Depesi ’nüñ ķıblîsindedür.

»âce Evliyâ-yı ∏arîb 

»âce Evliyâ-yı ∏arîb ra√imehullâh, »âce ∏arîb ’üñ dördinci «alîfesidür.

»âce Süleymân-ı Kermînî 

»âce Süleymân-ı Kermînî  ra√metullâhi ¡aleyhi, [57a] »âce 
¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî ’nüñ üçinci «alîfesidür, ammâ »âce Evliyâ ’da işi 
tamâm olmışdur. 148“ ٍ ِ َ  ٍ َ َ  َ َ َن  ُ ِ ْ ُ ْ  ma¡nâsında buyurmışdur ki ”َوا
“Eger «a†arda «avf olaydı “fî” ile mu§addar olurdı, “¡alâ” ile ta§dîr delâlet 
ider ki «a†ar üzere müşrif ola.” Ma¡lûmdur ki «a†ar mertebeden ve ķadr-i 
¡âlîden ¡ibâret olmaπın “¡alâ-maķâmin ¡âlin ¡ažîmin” dimekdür. »avf ile 
ta¡bîr muķarrebâna işâretdür.

Na@m: Nezdîkân-râ bîş buved √ayrânî
 Îşân dânend siyâset-i sul†ânî149

148 “İhlas sahipleri de büyük tehlike ile karşı karşıyadırlar.” Şu¡abu’l-îmân, 9/181; 
Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Masâbîh, 7/3093.

149 “Ona yakın olanların şaşkınlığı daha da artar. Onlar sultanlığın siyasetinin nasıl 
olduğunu bilirler.” (Ebu Said Ebulhayr, Rubai-Divan)
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Ne&r: Gerçi Allah ta¡âlânuñ beşâreti ْ ُ  َ ْ َو ِ ْ َ َ ٌف  ْ َ  َ  ِ אَء ا َ
ِ َ ِإن أَْو  ﴿أَ

َن﴾150 ُ َ ْ َ  olmışdur, lâkin anlar «avf u «aşyetde irtifâ bulmışdur. Egerçi bu 
da«ı muķarrerdür.

Na@m: ¡Azl olmaz nebî nübüvvetden
 Hem velîde budur kelâm-ı §avâb

 Ki ķabûl itselerdi a√bâbı
 Redd olur mı kirâma hîç âdâb

 Çün kirâmuñ bu ola ev§âfı
 Ekremü’l-ekremîn ķıla mı ¡ıķâb

Ne&r: Zîrâ bu da«ı mu√arrerdür: 151“ِل ْ َ ْ ا  ُ َ ْ ُ ِل  ْ َ ْ ا  َ ِ  َ ْ َ ” ¢abri 
kendü şehri Kermîn  nâm bir büyük ķa§abadur ki Bu«ârâ ’dan on iki fer-
sa« ba¡îddür. Bir «alîfesi »âce Mu√ammed Şâh-ı Bu«ârî  ve bir «alîfesi 
Sa¡düddîn-i ∏ucdevânî ’dür.

»âce Ebû Sa¡îd 

Ammâ »âce Ebû Sa¡îd  ra√imehullâh, [57b] »âce Süleymân’uñ maķbûl 
«alîfesidür ve Müselliku’s-Sâlikîn  nâm kitâb §â√ibi olan Mu√ammed-i 
Bu«ârî ’nüñ pîridür. Andan §oñra ķâyim-maķâm Mu√ammed-i Bu«ârî’dür. 
Ol kitâbda beyân ider ki “Şey« Ebû Sa¡îd buyurur: “Bir «â†ırayı bâz-geşt 
ile nefy itdükden §oñra eger yine ol şeklle ¡avdet iderse «â†ıra-ı nefsânîdür 
ki lecâc u ¡inâd u ibrâm nefsüñ §ıfatıdur maķ§ûdına irince, §oñra bu 
dâhiye da«ı dâ¡iye ider. Ve eger evvelki libâsda ¡avdet itmeye, şey†ânîdür ki 
şey†ânuñ πarażı iżlâldür, niçe şeklile nümâyân olur, tâ azdurınca.” Ve bu-
yurmışlardur ki “Na§î√at aña lâyıķdur ki žâhirinde ehl-i zemîn nâ-meşrû¡ 
bulmaya ve bâ†ınında ehl-i âsmân yanında noķ§ân olmaya.”

150 “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir 
de.” Yûnus, 10/62.

151 “Görevden almada acele etmek adilce olmaz.” Özdeyiştir, bkz. el-Meydânî, 
Mecma¡u’l-Emsâl; 2/195.
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»âce ¡Ârif-i Rîvkerevî 

»âce ¡Ârif-i [58a] Rîvkerevî ra√imehullâh, »âce ¡Abdul«âlıķ ’uñ dör-
dinci «alîfesidür. Mevlid ü medfeni Rîvkere ’dür ki nisbeti vâvıladur, Bu«ârâ  
ķurâsındandur ve altı fersa« ba¡îddür, ∏ucdevân ’la mâ-beyni bir fersa«dur. 
»âce Bahâüddîn-i Naķş-bendî ’nüñ silsilesi »âce Ârif-i Rîvkerevî’ye mün-
tehi olur.

»âce Ma√mûd-ı İncîrfaπnevî 

»âce Ma√mûd-ı İncîrfaπnevî  ra√imehullâh, »âce ¡Ârif ’üñ efżal-i 
«ulefâsıdur. Mevlidi İncîrfaπnî ’dür ki Bu«ârâ ’dan üç fersa« ba¡îddür, 
Vâykinî  nâm ķa§aba nevâ√îsindendür. »âce, Vâykinî’de sâkin olup ķabri 
de andadur. Ma¡îşetlerini gil-kârlıķdan ķabûl itmişlerdi. Çün »âce ¡Ârif 
irşâda icâzet virmişler, Şey« Ârif ’üñ maraż-ı mevtinde ≠ikr-i cehrîye ibtidâ 
itmişler. 

Şey«üñ mevtinden §oñra [58b] Vâykinî  dervâzesinde vâķı¡ olan mescid-
de ≠ikr-i ¡alâniyeye meşπûl olmışlar. »âce Mu√ammed-i Pârsâ ’nuñ cedd-i 
a¡lâsı Mevlânâ ◊âfıžuddîn , Mevlânâ Şemsü’l-e™imme ◊ulvânî  işâretiyle 
Bu«ârâ ’da cem¡-i ke&îr √użûrında »âce Ma√mûd’dan istifsâr eylemişler ki 
“±ikr-i ¡alâniyeyi ne niyyetle idersin?” »âce dimiş ki “Tâ uyuyanlar uyana ve 
gâfiller âgâh olup †arîķ-ı hidâyete sâlik olalar.” Ve buyurmışlar ki “±ikr-i cehr 
aña müsellemdür ki dili ki≠b ü πıybetden ve boπazı √arâm u şübhetden ve 
göñli riyâ vü süm¡atden ve sırrı ◊ażret-i ◊aķ’dan πayrıdan ülfetden pâk ola.” 

»âce Ma√mûd’uñ a§√âbından »âce ¡Alî-i Râmiytinî  buyurur ki 
[59a] “Bir dervîş, ◊ażret-i »ıżr ’dan su™âl eyler ki “◊âliyâ mürşidlerüñ 
aķdemi kimdür?” »ıżr ¡aleyhi’s-selâm buyurur ki “»âce Ma√mûd-ı 
İncîrfaπnevî ’dür. 

»âce ¡Alî-i Râmiytinî  a§√âbı cümle rivâyet iderler ki “Bir gün »âce 
¡Alî meclisinde ≠ikr ider iken bir aķ ķuş başumuz üzere gelüp lisân-ı fa§î√ 
ile Fârisî  zebânıla didi ki “Ey ¡Alî merdâne bâş”, ya¡nî “Ey ¡Alî er gibi ol.” 
A§√âba ol ķuşuñ kelâmı √ayret virdi, “Kim ola?” diyü su™âl iderler. »âce 
¡Alî dir ki “»âce Ma√mûd’dur, maķâm-ı tekellüm-i Mûsâ ’da †ayerân ider-
ler.” 
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»âce Dihķân-ı ¢altî  ◊aķ ta¡âlâdan recâ itmişdi ki “Â«ir nefesde 
dostlaruñdan biri baña meded yitişe.” Pes »âce Ma√mûd anı görmege 
gider ve telķîn ider. »âcenüñ iki «alîfesi vardur:

Mîr ◊üseyn »ûrd-ı Vâykinî 

Mîr ◊üseyn »ûrd-ı Vâykinî ra√imehullâh, »âce Ma√mûd’uñ evvel 
«alîfesidür. Kendi zamânında seccâde-i irşâdda merci¡-i sâlikân olmışdur. 
Birâderi Emîr ◊üseyn-i Kelân ’dur ve ol da«ı »âce Ma√mûd a§√âbındandur. 
Mîr »ûrd’uñ mezârı Vâykinî ’dedür; mezâr-ı müteberrekedür.

»âce ¡Alî Erπandânî 

»âce ¡Alî-i Erπandânî ra√imehullâh, Emîr »ûrd «alîfesidür. ¢abri 
Rindenî  ķa§abası mużâfâtından E[r]πandân nâm ķaryededür ki on beş fer-
sa« Bu«ârâ ’dan ba¡îddür.

»âce ¡Alî-i Râmiytinî 

»âce ¡Alî-i Râmiytinî  ra√metullâhi ¡aleyhi, [59b] »âce Ma√mûd’uñ 
ikinci «alîfesidür. »âcegân  silsilesinde laķabı ¡Azîzân ’dur. »âce Ma√mûd 
mu√tażır olduķda «ilâfetini ve a§√âbınuñ emrini ¡Azîzân ’a ı§marlamışdur. 
»âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  iki vâsı†a ile ¡Azîzân ’a irişür. Cûlâhlıķ 
§an¡atıyla iktifâ iderdi. Mevlânâ Câmî  Nefe√ât ’da ◊ażret-i Mevlânâ 
Celâlüddîn-i Rûmî ’den bu beyti ¡Azîzân  √aķķında naķl eyler.

(Na@m): Ger ne ¡ilm-i √âl fevķ-i ķâl bûdî key budî
 Bende-i a¡yân-i Bu«ârî »âce Nessâc -râ152

Ne&r: ¢abri »ârezm ’dedür. Râmiytin ’dendür ki fet√-i râ ve kesr-i mîm 
ve sükûn-ı yâ ve kesr-i tâ ve sükûn-ı nûn ve yâ-yı nisbî iledür; Bu«ârâ ’dan 
iki fersa« ba¡îd bir büyük ķa§abadur. Şey« Rüknüddîn ¡Alâüddevle es-
Simnânî  ra√metullâhi ¡aleyhi [60a] mu¡â§ırlarındandur. Şeyh ¡Alâüddîn, 
¡Azîzân ’a dervîş gönderüp üç mes™ele §ormışlar; anlar da«ı cevâb virmiş-
lerdür:

152 “Eğer hâl ilmi kâl ilminin üstünde olmasaydı, Buharâ’da ileri gelenler Hace 
Nessâc ’a bende olmazdı.”



METİN154

“Mes™ele-i ûlâ siz ve biz gelüp gidene «ıdmet iderüz. Siz seferdesiz, te-
kellüf itmezsiz ve biz tekellüfler iderüz, «alķ yine sizden râżî ve bizden 
şâkîdür.” ¡Azîzân  cevâb virmiş ki “Minnet ile «ıdmet iden çoķdur; «ıdmet 
itdügini minnet bilenler azdur. Sa¡y eyleñ ki «ıdmetde bulunduπuñuzı 
minnet bilesiz, tâ ki sizden kimse şikâyet itmeye.” 

“Mes™ele-i &âniye oldur ki işitmişüz ki sizüñ terbiyetüñüz »âce 
»ıżr  ¡aleyhi’s-selâmdan imiş. Bu ne gûnedür?” Cevâb virmiş ki “◊aķ 
ta¡âlâ ¡âşıķlarından ¡âşıķlar vardur ki [60b] »ıżr ¡aleyhi’s-selâm anlaruñ 
¡âşıķlarıdur.” 

“Mes™ele-i &âli&e oldur ki işitmişüz ki siz ≠ikr-i cehr ider imişsiz.” Cevâb 
virmişler ki “Biz da«ı işitmişüz ki siz ≠ikr-i «afiyye ider imişsiz. Sizüñ 
≠ikrüñüz da«ı cehr olur, ya¡nî ≠ikr-i «afiyyeden murâd «alķuñ ¡adem-i 
vuķûfıdur, çün ki ≠âkirlik ile şöhret ikisinde bile vardur, pes berâberdür, 
belki «afiyye riyâya aķrebdür.” 

Na@m li-mü™ellifihi: ¡Ameli «alķ içün ķılan terki
 Ol riyâ ehlinüñ olur berki

 Lîk nâs ecli içün olsa ¡amel
 Şirkdür eyleme bu nu†ķa cedel

Ne&r: Ve ≠ikr-i cehrden Mevlânâ Seyfüddîn’e cevâb bu olmış ki √adî&de 
gelmişdür ki 153“ُ َ ِإ  َ َ ِإ אَدِة أَْن  َ َ ِ  ْ َאُכ ْ َ ا  ُ ِّ َ ” [61a] Dervîşler her nefesi 
nefes-i â«ir bilüp mu√tażırlardur. 

Şey« Bedrüddîn-i Meydânî  su™âl itmiş ki “◊aķ ta¡âlâ emr itdügi ≠ikr-i 
ke&îr zebânıla mıdur yâ ķalbile midür ki buyurur: 154﴾ا ً

ِ َכ ا  ً ِذْכ  َ ا وا  ُ  ﴿اْذُכ
Cevâb buyurmış ki “Mübtedîye zebânıla, müntehîye ķalbiledür. Mübtedî 
mücâhiddür; müntehî müşâhiddür, cümle a¡żâ vü √avâssıla ≠ikr ider.” 

153 “Ölülerinize “Allah’tan başka ilah yoktur” şehadetini telkin ediniz.” et-Taberânî, 
el-Mu¡cemu’l-kebîr, 12/254. Bunda “אَدِة َ َ ِ ” yerine “אَدة َ َ ” şeklinde. Diğer kay-
naklarda Sahîhu Muslim, 2/631; Musnedu Ahmed, 17/19; İbn Mâce, 1/465; 
Sunenu Ebî Dâvûd, 3/190; Sunenu’t-Tirmizî, 3/297. “אَدِة َ َ ِ ” ifadesi yok, bazı-
larında bunun yerine “َل ْ َ ” ifadesi var.

154 “Allah’ı çokça zikredin”. Ahzâb, 33/41.
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Ve buyurmışlar ki “Allâh ta¡âlâ mü™minüñ ķalbine üç yüz altmış ker-
re nažar ider dimek, bedende olan üç yüz altmış a¡żâya ≠ikr-i ķalbden 
irüşen füyûżâtdan her użv kendüye münâsib †â¡at itmegin her birinüñ 
istifâżasından ķalbe bir nažar-ı ra√metden ¡ibâretdür.” 

Ve “İmân nedür?” diyü §ormışlar. Buyurmışlar: “Kenden ve peyvesten”, 
ya¡nî «Kendüden üzilmek [61b] ve ◊aķķ’uñ rıżâsına baπlanmaķ.” Cûlâh 
olmaπın §an¡atlarına münâsib cevâb virmişler ve dimişler ki “¡Ameli idüp, 
itmedüm §anmaķ gerek ve tekrâra sa¡y itmek gerek.” 

Ve buyurmışlar ki 155﴾א ً ِ َ  ِ ا  َ ِإ ا  ُ ُ  âyetinde hem işâret hem ﴿َو
beşâret vardur ki emr ķabûle delîldür.

Ve buyurmışlar ki “¢avlde ve loķmada πâyet √a≠er üzere oluñ.” Ve 
buyurdılar ki “»ıżr  ¡aleyhi’s-selâm »âce ¡Abdul«âlıķ ’a geldiler. »âce iki 
arpa etmegi çıķardı. »ıżr ¡aleyhi’s-selâm yimedi. »âce √elâldür didiler. 
»ıżr ¡aleyhi’s-selâm didi ki “Yoπuran bî-†ahâret yoπurmaπın bize yimek 
münâsib degildür.” 

Ve buyurmışlar: “Eger »âce ¡Abdul«âlıķ oπullarından ya¡nî 
mürebbâlarından bir kimse [62a] Man§ûr  zamânında olsaydı terbiyetle ol 
√âlden geçürüp maķâma irüp ber-dâr olmazdı.” 

Ve buyurmışlar: “Cümle mücâhedâtdan efżal, bir §â√ib-i ķalbüñ göñline 
münâsib «ıdmetle ķalbine du«ûldur ki ol ķalb manžûr-ı ilâhî olmaπın aña 
da«ı √i§§e irüşür.” 

Ve buyurmışlar ki “Cehd eyleñ ki meşâyı«uñ maķbûli olasız ve an-
lar dilile du¡â idesiz ki anuñla günâh itmemişsizdür.” Bir gün bir kimesne 
¡Azîzân  √użûrında bu mı§ra¡ı oķımış ki mı§ra¡: “¡Âşıķân der-demî dû ¡îd 
kunend.156 Buyurmışlar ki “Se ¡îd kunend”157 ya¡nî “¡Îdüñ bir yâd-kerdi 
◊aķķ’uñ iki yâd-kerdi mâ-beynindedür ki tevfîķ ve yâd-kerd ve ķabûldür, 
pes üç ¡îd olur”, ammâ.

155 “Hep birlikte tövbe ediniz.” Nûr, 24/31.
156 “Aşıklar bir demde iki bayram ederler.”
157 “Aşıklar bir demde üç bayram ederler.”
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(Na@m): ¡Ârifân ez se ¡îd dem nezenend
 Çiz sûy-ı nistî ķadem ne zenend158

Ne&r: Şey« Nûreddîn-i Nûrî  su™âl itmiş ki “Ezelde 159﴾ ْ ُِّכ َ ِ  ُ ْ َ -di ﴿أَ
nildükde [62b] “belâ vü ne¡am” cevâb virdiler ve yevm-i â«irde ُכ ْ ُ ْ ِ ا َ ِ ﴿ 
َم﴾160 ْ َ ْ אِر﴾su™âline yine Rabb-i ¡izzet 161 ا َ ْ ا  ِ ِ ا َ ْ ا  ِِ ﴿ cevâb virmege se-
beb nedür?” ¡Azîzân  cevâb virmiş ki “Yevm-i elest tekâlîf emr olınduπı 
gün olmaπın güft ü gû lâzımdur, ammâ rûz-ı ebed tekâlîf ref¡ olduπı gün 
olmaπın ¡âlem-i √aķîķatde güft olmaz.” 

Menķûldür: ¡Azîzân , »ârezm ’e varduķda iki dervîş gönderüp 
»ârezmşâh ’dan icâzet-nâme almışlar ki anda sâkin olalar. Erbâb-ı devlet 
ile şâh ta¡accüb ve istihzâ ile icâzet-nâmeyi yazup göndermişler. Çün «alķ 
»âce ¡Azîzân  «ıdmetine izdi√âma başlamışlar, pâdişâha «aber itmişler 
ki “Bir şey« yanında çoķ kimesne gelür, memleket üzere müstevlî olup 
tasal†un itmek i√timâli vardur, def¡i lâzımdur!” dimegin şey«i vilâyetden 
i«râca âdem gönderür. Şey« hîç vilâyetden «âric olur mı! Pes ¡Azîzân  ol iki 
dervîşi pâdişâhuñ icâzet-nâmesi ile gönderüp dir ki “Biz sizüñ icâzetüñüz 
ile sâkin olmışuz. Eger naķż iderseñüz gidelim.” Pes pâdişâh «acil olup 
cümle erkânı ile gelüp ¡Azîzân ’a mürîd olurlar. “Men e†â¡allâhe e†â¡a’n-nâsu 
ileyhi cemî¡an”.162 Ve bu eş¡âr ¡Azîzân ’a mensûbdur. 

¢ı†¡a: Nefes murπ-i muķayyed der-derûnest
 Nigehdâreş ki «oş murπîst dem-sâz
 Zi-pâyeş bend meksel tâ neperred
 Ki netvânî giriften ba¡de pervâz163

Rubâ¡î: Bâ-her ki nişînî vü neşud cem¡-i dilet
 Ve’z-tû neremîd za√met-i âb u gilet

158 Arifler üç bayramdan dem vurmazlar, yokluk cihetinden gayrıya ayak atmazlar.
159 “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” A¡râf, 7/172.
160 “Bugün mülk (hükümranlık) kimindir?” Mü™min, 40/16.
161 “Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır.” Mü™min, 

40/16.
162 “Allah’a itaat edene insanların hepsi itaat eder.”
163 “Nefes, gönülde bağlı bir kuştur, onu iyi koru ki o senin dostundur. Bağını 

çözme, uçurursun; tutulmaz kanat çırptıktan sonra bir daha.”
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 Ez-§o√bet-i vey eger teberrî nekunî
 Hergiz nekunend rû√-i ¡Azîzân  be-√ilet164

Dîger: Bî-çâre dilem ki ¡âşık-i rûy-i tû bûd [63a]
 Tâ vaķt-i §abû√ dûş der-kûy-i tû
 Çevgân-i ser-i zulf-i tû ez-√âl be-√âl
 Mîburdeş u hem çunân yek kûy-i tû bûd165

Dîger: Çun ≠ikr be-dil resed dilet derd kuned
 Ân ≠ikr buved ki merd-râ ferd kuned
 Her çend ki «â§iyyet-i âteş dâred
 Lîkin du cihân ber-dil-i tû serd kuned166

Dîger: »âhî ki be-√aķ resî biyârâm ey ten
 Ender †aleb-i dost biyâ râm ey ten
 »âhî ki meded ez-rû√-ı ¡Azîzân  yâbî
 Pây ez-ser-i «od sâz u biyâ Râmiytin 167

Sâbıķâ naķl olındı ki Seyyid A√med-i Yesevî  «ulefâsından Seyyid 
Ata ’nuñ bir vaż¡ından ¡Azîzân  bî-√użûr olur. İttifâķan ol e&nâda Ata’nuñ 
oπlını Etrâk  esîr iderler. Seyyid Ata, ¡Azîzân ’ı du¡â içün evine da¡vet ider ki 
gelmesi anuñ elinde olduπı mu†laķ olur. Çün †a¡âm gelür, ¡Azîzân  eydür ki 
“¡Alî barmaπın nemek-dâna ve elin †a¡âma uzatmaz, tâ Ata’nuñ oπlı √âżır 
olmayınca.” Hużżâr-ı meclis √âżır olup intižârda iken Ata’nuñ oπlı ķapudan 
içerü girür. [63b] Çün su™âl iderler, eydür ki “Ben Etrâk vilâyetinde esîr 
idüm, hemân kendümi sizüñ yanıñuzda buldum.” Pes cümle, ¡Azîzân ’uñ 
ayaπına başların ķorlar. 

164 “Beraber olduğun kimseyle gönlün bir olmazsa, ten zahmeti senden gitmez. Sen 
nefsinden yüz çevirmezsen, Azîzân’ın ruhu da sana yüz vermez.”

165 “Biçare gönül ki o senin yüzünün âşıkıdır. Gönül, dün gece sabaha kadar senin 
mekânındır. Zülfünün ucu çevgânı onu hâlden hâle attığı hâlde bile gönül senin 
makamındır.”

166 “Zikir gönle eriştiğinde gönlün dert olur. O zikirle kişi tek olur. Her ne kadar 
zikrin tabiatı ateştir, ancak iki cihanı sana soğuk eyler.”

167 “Ey ten, Hakk’a ulaşmak istersen asude ol; dost talebinde gel muti ol. Azîzân’ın 
ruhundan medetse arzun, ayağınla başını beraber eyle, Ramiytin’e gel.”
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»âce ¡Azîzân  √ażretlerinüñ sinn-i şerîfleri yüz otuza vâ§ıl olmışdur. İki 
oπulları varmış.

»âce-i »urd 

»âce-i »urd  ra√imehullâh, ¡Azîzân ’uñ büyük oπlıdur. Nâmı »âce 
Mu√ammed’dür. Vâlidleri zamânında ¡ömrleri seksene irişmiş imiş. ¡Azîzân ’a 
»âce-i Büzürg  dinilmegin anlara »âce-i »urd  dirler imiş. Nitekim İmâm 
¡Alî  kerremallâhu vechehu §ı√√atinde İmâm ◊üseyn ’üñ rażıyallâhu ¡anhu 
evvelki oπlına ki İmâm Zeynül¡âbidîn ’dür, ¡Alî-i A§πar  dirler idi ki İmâm 
¡Alî kerremallâhu vechehu √ażretlerine ¡Alî-i Ekber  dirler idi. ~oñra bir oπlı 
da«ı oldı, anuñ da«ı ismini babası İmâm ◊üseyn ¡Alî ķomaπın aña ¡Alî-i 
Ekber  dirler idi imtiyâz içün. İmâm ◊üseyn’le rażıyallâhu ¡anhu bile şehîd 
oldı. İmâm Zeynül¡âbidîn «aste bulınmaπın žalemeden «alâ§ oldı, nesl-i 
sâdât-ı ◊üseynî ol √ażrete mutta§ıldur.

»âce İbrâhîm 

»âce İbrâhîm ra√imehullâh, ¡Azîzân ’uñ küçük oπlıdur. »âce ¡Azîzân  
vefâtı √îninde irşâda icâzeti »âce İbrâhîm’e buyurmışlar. Ba¡żılar büyük 
oπlını ta¡yîn itmedügine ta¡accüb itmişler ki žâhir ü bâ†ın ¡ilminde büyük 
oπlı ķavî imiş. »âce ¡Azîzân ’a [64a] bunlaruñ «â†ırası mün¡akis olur, bu-
yururlar ki “»âce-i »urd  ¡an-ķarîbin bize vâ§ıl olur.” ¡Azîzân ’uñ vefâtı yedi 
yüz on beş senesinüñ yigirmi sekiz ≠ilķa¡desinde düşenbe güni beyne’§-
§alâteynde vâķı¡ oldı. »âce-i »urd ’uñ vefâtı yine bu senenüñ ≠il√iccesinüñ 
on yedinci güni düşenbe güni ķuşlıķ vaķtinde oldı, »âce ¡Azîzân  vefâtından 
on †oķuz gün §oñradur ve »âce İbrâhîm yedi yüz †oķsan üç senesindedür. 

Bu faķîr meşî«at-ı «ânķâhı ba¡de Şey« ¡Alî  ¡adem-i ķabûlüme bâ¡i& bu 
¡aceledür.

Târî«-i ¡Azîzân :  Heft-§ad u pânz-deh zi-√icret bûd
 Bîst u heştum zi-mâh-i ≠ilķa¡de
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 K’ân Cüneyd -i zamân u Şiblî -i vaķt
 Zîn serâ reft der-pes-i perde168 [64b]

Ne&r: »âce ¡Azîzân ’uñ »âce İbrâhîm’den §oñra dört kâmil ü mükem-
mil «alîfesi vardur ki her birinüñ ismi Mu√ammed’dür.

Evvelâ »âce Mu√ammed-i Külâ√-dûz  ki »ârezm ’de âsûdedür.
Sâniyâ »âce Mu√ammed-i ◊allâc -ı Bel«î  ki Bel« ’de müzârdur.
Sâli&â »âce Mu√ammed-i Mâverdî  ki ķabri »ârezm ’dedür.
Râbi¡â »âce Mu√ammed Baba Semmâsî ’dür.

»âce Mu√ammed Baba Semmâsî 

Râmiytin  tevâbi¡inden Semmâs  nâm ķaryedendür ve anda medfûndur, 
ra√imehumullâh. ¡Azîzân , «ilâfet ü irşâdı a§l bunlara ı§marlamışdur ve 
»âce Bahâüddîn ’i bunlar oπullıπa ķabûl itmişdür. Menķûldür ki »âce 
Bahâüddîn  dünyâya gelmedin Baba Semmâsî niçe kerre »âce Bahâüddîn ’üñ 
mevlidi olan Köşk-i Hindvân  nâm ķarye yanından geçerken buyurmışlar 
ki [65a] “Bu «âkdan bir er ķo«usı gelür, tîz ola ki Köşk-i Hindvân ¢a§r-ı 
¡Ârifân  ola.” Yine uπraduķda ol râyi√a ziyâde oldı, “Meger ol er vücûd-ı 
žâhire †ulû¡ itmişdür” dimişler. Baba’dan bu beşâret olduķda üç gün imiş 
ki «âce dünyâya gelmiş. Ol √âlde «âcenüñ dedesi, «âcenüñ sînesi üzere 
bir hediyye ķoyup Baba’ya götürmiş. Baba √ażretleri dimiş ki “Bu benüm 
oπlumdur, bu ol merddür ki ķo«usın almış idük, ¡an-ķarîbin muķtedâ-yı 
nâs olacaķdur.” »alîfeleri Emîr Külâl ’a buyurmışlar ki “Oπlum Bahâüddîn  
√aķķında terbiyeti dirîπ itmeyesin.” Emîr da«ı ķabûl itmişler. [65b] 

»âce ¡Ubeydullâh  buyurur ki “Baba’nuñ Semmâs ’da bir cüz™î bâπı vardı, 
kendü eliyle budardı ve budamaķda çoķ eglenürler imiş ki her tegeki kes-
dükde πalebe-i √âlden bıçaķ ellerinden düşer imiş.” Ve »âce Mu√ammed 
Baba’nuñ dört «alîfesi vardur:

»âce Sûfî-i Sû«ârî  rażıyallâhu ¡anhu, ķabri da«ı Sû«âr ’dadur ki 
Bu«ârâ ’dan iki fersa« ba¡îddür.

168 “Hicretin yedi yüz on beşinde, Zilkade ayının yirmi sekizinde o zamanın Cü-
neydi ve vaktin Şiblî’si bu saraydan perdenin ötesine ahirete gitti.”
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»âce Mu√ammed Baba Semmâsî ’nüñ ra√metullâhi ¡aleyhi kendi 
oπlıdur.

»âce Mevlânâ Dânişmend ¡Alî ’dür ra√metullâhi ¡aleyhi.
Seyyid Emîr Külâl  rażıyallâhu ¡anhu. 

Seyyid Emîr Külâl 

Mu√ammed Baba’nuñ cümle a√bâbınuñ ekmeli ve a§√âbınuñ efżalidür. 
Mevlid ü medfeni ķarye-i Sû«ârî ’dür. Çömlekçi imiş. Bu«âr îler çömlekçi-
ye külâl dirler ki ķudûrî ve dâş-gerdür. [66a] Vâlide-i seyyidesi dir imiş 
ki “Emîr ķarnumda iken şübheli †a¡âm yisem, √areket idüp derd-i şikem 
peydâ olmaπın şübheli †a¡âmdan beni men¡ itdi.” Yigitlikde güreş †utar imiş. 
Bir kimesnenüñ «â†ırından geçer ki “Ne ¡aceb seyyid ola ve güreş †uta!” Ol 
şa«§a ol ânda uy«u πalebe ider. Vâķı¡ada görür ki ķıyâmet ķopmış, kendi 
gögsine degin bir çamura batmış, Emîr Külâl  anı ol balçıķdan çıķarur. 
Çün ma¡rekede ol şa«§ uyanur. Emîr aña müteveccih olup dir ki “Biz zûr-
âzmâlıπı bu maķûle gün içün iderüz.” Ol şa«§ mu¡teķıd olur.

Naķl olınur ki »âce Mu√ammed Baba, Emîr’üñ ma¡rekesinden ge-
çerken bir miķdâr tevaķķuf ider. A§√âbı [66b] ta¡accüb iderler. Baba bu-
yurur ki “Bunda bir merd vardur ki mürşid-i ¡âlem olacaķdur, anı ce≠b 
murâdumuzdur.” Hemân Emîr’üñ çeşmi Baba’ya †oķınur, ma¡rekeyi terk 
idüp bî-i«tiyâr ardlarına düşer. Baba da«ı oπullıπa ķabûl idüp terbiye-
tine meşπûl olur. Yigirmi yıl Baba’ya «ıdmet ider. Â«irlerde Semmâs ’a 
Sû«ârî ’den †ayy-ı mekânıla heftede iki kerre gelüp gider ki beş fersa« yir-
dür. »âce Bahâüddîn  √ażretlerinüñ nisbet-i §o√beti ve âdâb-ı †arîķatı bun-
lardandur. 

Emîr’üñ dört oπlı ve dört «alîfesi vardur. Her bir oπlını bir «alîfesi 
terbiyesine √avâle itmişdür. Emîr Burhân ’ı »âce Bahâüddîn ’e ve Emîr 
◊amza ’yı Mevlânâ ¡Ârif-i Dîkgerânî ’ye ve Emîr Şâh ’ı Şey« Yâdigâr ’a ve 
Emîr ¡Ömer ’i Şey« Cemâl-i Dihistânî ’ye √avâle itmişdür. Cümlesi erbâb-ı 
kemâl ve a§√âb-ı maķâm u √âldür. [67a]
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Emîr Burhân 

Emîr Burhân  rażıyallâhu ¡anhu ki Emîr Külâl ’üñ evvelki oπlıdur. »âce 
Bahâüddîn-i Naķş-bend , terbiyeti ile kemâle irişmişdür. Her kime tevec-
cüh itse a√vâl-i bâ†ınını ķapar imiş. Şey« Nîkrûz-ı Bu«ârî  rivâyet ider ki 
“Emîr Burhân mülâķatda her zamân beni nâçîz ü perîşân ider idi. »âceye 
¡arż itmege vardum. »âce beni gördükde buyurdılar ki “Emîr Burhân’dan 
şikâyete mi geldüñ?” Didüm ki “Belî!” Buyurdılar ki “¢açan saña müte-
veccih ola, sen baña müteveccih ol.” Çün Emîr Burhân’a bulışdum, eski 
¡âdetince baña meşπûl olmaķ diledi. Ben «âceye müteveccih oldum. Emîr 
Burhân’uñ fi’l-√âl √âli müteπayyir oldı, artuķ baña ta§arruf †arîķı ile tevec-
cüh itmedi. [67b]

Emîr ◊amza  

Emîr ◊amza  ra√metullâhi ¡aleyhi, Emîr Külâl ’üñ ikinci oπlıdur. Emîr 
kendi babası adın ķomaπın hemîşe “peder” diyü çaπırurlar idi. ~â√ib-i 
kerâmât-ı ke&îredür ki nebîresi müstaķıl menâķıb yazmışdur. Sayyâdlıπıla 
geçinürdi. Babası Emîr’üñ vefâtından §oñra ķâyim-maķâmları olmışdur. 
Vefâtı sekiz yüz seksen senesinüñ şevvâli πurresindedür. Bunlaruñ da«ı 
dört «alîfesi vardur.

Mevlânâ ◊üsâmüddîn-i Bu«ârî 

Mevlânâ ◊üsâmüddîn-i Bu«ârî , Emîr ◊amza  «ulefâsındandur. 
Mevlânâ ◊amîdüddîn-i Şâşî ’nüñ oπlıdur. ◊amîdüddîn, »âce Bahâüddîn-i 
Naķş-bend ’e i«lâ§ıla irâdetleri var imiş. Mevlânâ ◊üsâmüddîn evvelâ 
Şey« Mu√ammed-i Sevici ’ye mürîd olup §oñra Emîr ◊amza’ya irâdet 
getürmişdür. »âce [68a] ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  buyurur: “Mebâdî-i 
√âlde Bu«ârâ ’ya vardum ve Mübârek Şâh Medresesi ’ne girdüm. Mevlânâ 
◊üsâmüddîn bizi bildükde ziyâde iltifât eyleyüp “Mü†âla¡aya meşπûl oluñ 
ki ceddiñüz Şey« »âvend-i ‰ahûr  bizüm vâlidümüze çoķ ¡inâyet ve iltifât 
eylemişdür” didiler, “Gûyiyâ anuñ mükâfâtın murâd itdiler gibi. Pes bir 
a¡lâ √ücre ta¡yîn eylediler, anda çoķ √âlât √â§ıl itdüm. Mevlânâ ◊üsâm 
√arâret-i derûndan ķış günleri buzı uvadup ayaķların §ovuķ §uya §oķup 
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sînelerine §ovuķ §u ķoyarlar idi. Mîrzâ Uluπ  Big [68b] ibrâmıla Bu«ârâ 
ķâżîsı itdi. Yine ba¡żı †âlibler √âżır olurlar idi, ben da«ı müteveccih olur-
dum, ķa†¡â müdde¡îlerüñ da¡vâsı kendü nisbetine mâni¡ olmayup cümle-
müze feyż-resân idi.”

Bu faķîr sene 960’da [1553] Efendi’ye inâbetden §oñra “Yine elbette 
ma√kemeye var!” diyü buyurdılar. ¡Aceb idi ki gâhî Me&nevî  ve sâyir kütüb-i 
ta§avvuf oķıyan dervîşler Ma√keme-i Sul†ân Şâh ’da oķıduķdan §oñra ≠ikr 
iderler idi, semâ¡ ķalķup şevķler olurdı, ehl-i da¡vâya da«ı ma¡nâları √â§ıl 
olurdı, nitekim beyân oldı.

Mevlânâ Câmî  Nefe√ât ’ında getürür ki “Faķîr Bu«ârâ ’ya varduķda 
Mevlânâ ◊üsâmüddîn ibn Mevlânâ ◊amîdüddîn-i Şâşî ’ye vardum. 
Ammâ bende bir ıż†ırâb u ķalaķ vardı. Buyurdılar ki ‘Murâķabe √aķîķatde 
intižârdur ve nihâyet-i sülûk bu √aķîķat ü intižâruñ √u§ûlidür. Pes sâlike 
ma√abbetle intižârdan evlâ mürşid olmaz.’ “İmdi benüm ma√abbetle 
[69a] intižâr u ıż†ırâbum da«ı ziyâde olup menzil-i murâda mû§ıl oldı.” 

Vâlidi müsta√żır olduķda müşevveş görüp §ormış ki “Ne √âldür?” 
Vâlidi Abdül√amîd √ażretleri dimiş ki “¢alb-i selîm isterler, ben aña mâlik 
degilem ve ta√§îl-i †arîķı bilmezem.” ◊üsâmüddîn dimiş ki “Bir la√ža be-
nümle oluñ, ola ki √â§ıl ola.” Pes çün müteveccih olmışlar, pederi bir ârâm 
u âsâyiş «â§ıl idüp gözin açup dimişler ki “Ey oπul, cezâkellâhu «ayren, 
nolaydı biz da«ı ¡ömrümüzi bu †arîķata §arf ideydük!” Ve veled-i §âli√ be-
reketiyle rı√let itmişler, ra√imehumullâh.

Mevlânâ Kemâl-i Meydânî 

Mevlânâ Kemâl-i Meydânî , Emîr ◊amza ’nuñ ikinci «alîfesidür. Vilâyet-i 
Semerķand ’da Kûfîn  ķa§abası ķurâsından Meydân  nâm ķaryedendür.

Emîr-i Büzürg  ve Emîr-i »urd 

Emîr-i Büzürg  ve Emîr-i »urd , Emîr ◊amza ’nuñ üçinci ve dördinci 
«alîfeleridür; büyük ķardeşleri Emîr Burhân ’uñ oπullarıdur.



Reşehât-ı Muhyî 163

Baba Şey« Mübârek-i Bu«ârî 

Baba Şey« Mübârek-i Bu«ârî  ra√metullâhi ¡aleyhi, Emîr ◊amza ’nuñ 
kibâr-ı «ulefâsındandur. »âce Mu√ammed-i Pârsâ  √ażretleri »âce 
Bahâüddîn  √ażretlerine irişmiş iken Baba Şey« Mübârek «ıdmetlerine va-
rurlar idi. Mükâşif-i melekût idi. Emîr ◊amza’nuñ «ulefâsı çoķ ve silsile-
lerine nihâyet yoķdur.

Emîr Şâh 

Emîr Şâh  ra√metullâhi ¡aleyhi, Emîr Külâl ’üñ üçinci oπlıdur. Babası 
bunlaruñ terbiyesin Şey« Yâdigâr ’a √avâle itmişdür. Sebeb-i ma¡îşetleri 
§a√râlardan †uz getürüp §atarlar imiş. Ve dimişdür ki “Her giriftenî-râ 
cevâb-i guftenî der-¡aķabest.”169

Emîr ¡Ömer 

Emîr ¡Ömer  rażıyallâhu ¡anhu [69b] Emîr Külâl ’üñ dördinci 
oπullarıdur. Kerâmât-ı ¡aliyye ve maķâmât-ı celiyye §â√ibidür. Ek&er-i 
evķât i√tisâb-ı emr-i ma¡rûf ve nehy-i münkere meşπûl imiş. Ve buyur-
mışdur ki “Kaçan §ıπırı boπazlamaķ zamânı gele, bu †âyifenüñ «ırmenine 
§alı virüñ ve nerdübânı yaķacaķ zamânı geldükde bu «ânvâdenüñ †amına 
†ayañ” ve “Her ki râ «âhîd ki ber-endâzîd be-în cemâ¡at der-endâzîd” Ya¡nî 
“Her kimi başı aşaπı itmek istersiz bu cemâ¡atile «u§ûmet itdürüñ.” Vefâtı 
sekiz yüz üçindedür.

Mevlânâ ¡Ârif-i Dîkgerânî 

Mevlânâ ¡Ârif-i Dîkgerânî  ra√metullâhi ¡aleyhi, Emîr Külâl ’üñ ikinci 
«alîfesidür. [70a] Mevlid ü medfenleri Dîkgerân ’dur, Âb-ı kûh ’uñ yanın-
dadur, Bu«ârâ ’ya †oķuz fersa« yirdür. ¢abri ķarîb-i ķarye-i mezbûrede 
Hezâra  ķa§abası yolı üzeredür. 

Emîr Külâl ’den §oñra »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  yedi yıl Mevlânâ 
¡Ârif ’üñ §o√betini terk itmediler ve dâyimâ ta¡žîm iderlerdi, yola gitseler 
taķdîm iderlerdi ve bir dereden vużû itseler altı yanlarından iderlerdi. Ve 

169 “Her yapılan işin sonunda hesabını verebilmek lazımdır.”
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Bahâüddîn  √ażretleri dirler idi ki “◊âl-i derûna âgâh olduķdan §oñra iki 
kerre sefer-i ◊icâz  itdüm, otuz yıl cüst ü cû itdüm, eger Mevlânâ gibi ki-
mesne bulaydum, bu cânibe gelmezdüm, aña mu¡âdil kim ola ki senüñle 
diz-be-diz otura ve sırrı âsmândan yüce ola!”

Mi&âl-i bî-mi&âl: ◊ażret-i Pîr-i senî Şey« A√med b. Gülşenî ’nüñ rażıyallâhu 
¡anhumâ sene seb¡ ve seb¡în ve tis¡i-mi™ede intiķâlinden §oñra ķâyim-maķâmları 
olan ma«dûmları ķu†b-ı √aķîķat ve πav&-i ma¡rifet râh-ı ◊aķķ’uñ re™îs-i 
a§√âb-ı da¡veti Şey« ¡Alî Safvetî  edâmallâhu fuyûżahu li-ķulûbi’l-evliyâ ve’l-
müşâhidîn ve enâre bi-şumûsi tecelliyâtihi ervâ√e’l-a§fiyâ™i ve’l-muva√√idîn 
√ażretleri ki mer√ûmuñ ◊aķ ta¡âlâ cânibinden ta¡yîni ile fuķarâyı irşâd ve 
vu§ûlde muva√√idîne imdâd iderler. Bu mu«li§lerine mer√ûm pederleri sene 
vâ√id ve sittîn ve tis¡i-mi™ede «a††-ı irşâd virmiş iken yine √aķîķat-i √âle vâķıf 
olmaπın evvelâ bu dâ¡îleri «ıdmetlerine inķıyâd itdüm ki cümle «ulefâdan 
efżal buldum, lâkin cihânda andan evlâ var mı ola diyü žâhiren ve bâ†ınen 
¡âlemi geşt ü gü≠âr itdüm, anlardan aķvâ ne Rûm ’da ve ne πayrda kimesne 
bulmamaπın yine Mı§r ’a ¡avdet ve «ıdmet-i sa¡âdet-¡âķıbetlerin i«tiyâr itdüm 
ki ma√allinde ≠ikr olur. Andan aķvâ nice olur ki seni bir mertebeye vâ§ıl 
eyleye ki žâhir-âlûdeligüñ mertebe-i ednâda ola ve «alķ seni eyle müşâhede 
eyleye, ammâ bâ†ında bâlâ-yı ¡arş tecelliyâtında müstaπraķ olasın. Bundan 
§oñra muķallide muķallid olmaķ câyiz degildür. [70b] 

Mevlânâ ¡Ârif buyurur: “Her kim kendi ķaydında ola, bi’l-fi¡l cehen-
nemdedür ve her kim ◊aķ ta¡âlânuñ taķdîri mü†âla¡asında ola, bi’l-fi¡l 
cennetdedür.” 

Ve buyurur ki “‰a¡âm zamânında her ¡użv bir kâra meşπûldür ve nefs 
dâ¡iyesini almaπın πâfildür. Gerekdür ki ķalb da«ı ni¡meti mün¡imden gö-
rüp ◊aķķ’a meşπûl ola. Pes bundandur ki †a¡âm yir iken √aķâyıķ söyleş-
mek ve deķâyıķ fikri ensebdür.” 

Naķl olınur ki ķarye-i Kûzegerân ’a bir ¡ažîm seyl gelüp πarķ i√timâli 
olmış. Kendüyi ol seylüñ tîz aķan yirine atmışlar. Seyl fi’l-√âl sâkin olmış. 

»âce Naķş-bend , Mekke ’den Merv ’e geldükde Bu«ârâ ’dan ķarşu ge-
len a§√âbıla bir miķdâr sâkin olmaķ istemişler. Mevlânâ ¡Ârif ’den bir 
ķâ§ıd [71a] gelmiş ki ¡ale’l-¡acele √âżır olalar ki mu√tażıram dimiş. Çün 
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»âce Naķş-bend a§√âbını Merv’de ķoyup ¡ale’l-¡acele Dîkgerân ’a gelürler, 
Mevlânâ’yıla tenhâ olurlar. Ol ki şerâyı†-ı emânet-i †arîķat ü √aķîķatdür, 
yirine vâ§ıl olduķdan §oñra Mevlânâ dir ki “Sizüñ ve bizüm a§√âbumuzda 
»âce Mu√ammed-i Pârsâ ’dan πayrıda kemâl-i isti√ķâķ görmedüm, pes her 
vehbî bulduπum ve kesbî √â§ıl ķılduπum √aķâyıķı aña teslîm itdüm ve 
a§√âbuma aña inķıyâdı emr itdüm. Siz da«ı anuñ √aķķında himmetüñüz 
ziyâde eyleñ, bâ-«u§û§ ki Mu√ammed-i Pârsâ sizüñ a§√âbuñuzdandur. Ve 
kendü elüñüz ile benüm §uyum ı§ıdup ba¡de’l-πasl ve’d-defn [71b] yine 
§ı√√at ile mekânuñuza ¡avdet eyleñ” diyü va§ıyyet itdükde »âce Naķş-
bend cümle va§ıyyetlerini yirine getürüp yine Merv’e ¡avdet itdiler. 

Ve bunlaruñ da«ı iki «alîfesi vardur. Biri Emîr Eşref -i Bu«ârî  ki ķâyim-
maķâmı olmışdur ve biri Mevlânâ İ«tiyârüddîn-i Dîkgerânî ’dür.

Şey« Yâdgâr-ı Kenserûnî 

Şey« Yâdgâr-ı Kenserûnî , Emîr Külâl ’üñ üçinci «alîfesidür. Kenserûn  
iki fersa« Bu«ârâ ’dan ba¡îddür.

»âce Cemâlüddîn-i Dihistânî 

»âce Cemâlüddîn-i Dihistânî, Emîr Külâl ’üñ dördinci «alîfesidür.

Şey« Mu√ammed »alîfe 

Şey« Mu√ammed »alîfe , Emîr Külâl ’den §oñra a§√âb anı i«tiyâr itdiler. 
Ol da«ı cümlesi ile varup Emîr ◊amza ’yı i«tiyâr itdi.

Emîr Kelân-ı Vâşî 

Emîr Kelân-ı Vâşî  ra√imehullâh, Emîr Külâl ’dendür. Bu«ârâ  ķurâsından 
Vâş ’dandur. ¡Alâüddîn-i ∏ucdevânî  √ażretleri, »âce Bahâüddîn ’den evvel 
Emîr Kelân’a «ıdmet itmişdür ki ol altı yaşında iken ta¡lîm-i ≠ikr alup 
ketmile meşπûl olmaπın ża¡îf olmış. Vâlidesi ibrâmıla istifsâr itmegin keşf-i 
√âl ider. Vâlidesi da«ı meşπûl olur. Emîr’den isti™≠ândan §oñra bir gün oπlı 
¡Alâüddîn’e “~u ı§ıt” dir. Çün ı§ıdur, πusl idüp ≠ikre meşπûl olur ve intiķâl 
ider, ra√imehallâh.
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Ma¡lûm ola ki bu faķîr, Şey« ¡Abdulla†îf  √ażretlerine irüp ≠ikr-i çâr-
żarba meşπûl olmaπın birâder ve vâlide, mer√ûma inâbet itdiler. Vâlide küllî 
riyâżate meşπûl oldı. Â«ir â«ir-i ¡ömri imiş ki şey«i †aleb idüp perde ardından 
bi’≠-≠ât şey«den telķîn alup ol sâ¡at intiķâl itdi, ra√imehallâh.

Mevlânâ Bahâüddîn-i ¢ışla…î 

Mevlânâ Bahâüddîn-i ¢ışlaķî  ra√metullâhi ¡aleyhi zamânınuñ 
muķtedâsı ve evânınuñ reh-nümâsı idi; žâhir ü bâ†ın ¡ilminde mâhir idi ve 
âyât-ı ¡acîbe ve kerâmât-ı πarîbesi žâhir idi. Mevlidi ¢ışlaķ-ı »âce Mübârek 
Şâh ’dur ki Bu«ârâ ’ya on iki fersa«dur. »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend ’üñ 
şey«-i §o√betidür ve isnâdda üstâdıdur, ¡Ârif-i Dîkgerânî ’nüñ ķayın ata-
sıdur. Mevlânâ ¡Ârif, Emîr Külâl  §o√betinden evvel ¢ışlaķî  mürîdi imiş. 

Mevlânâ ¡Ârif «alîfesi Emîr Eşref  ’den ve Emîr İ«tiyârüddîn ’den [72a] 
menķûldür ki »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  mebâdî-i a√vâlde Nesef  
vilâyetinde mezbûr ¢ışlaķ’da Mevlânâ Bahâüddîn-i ¢ışlaķî’ye yitişmiş-
ler. Mevlânâ buyurmışlar ki “Senüñ gibi murπ-ı bülend-pervâzuñ hem-
cenâ√ı ¡Ârif-i Dîkgerânî  olsa gerek ve ¡an-ķarîb müyesserdür” dimegin 
«âceye Mevlânâ ¡Ârif ’üñ mülâķâtı şevķı πâlib olur. Ol zamânda Mevlânâ 
¡Ârif kendü ķaryesinde §a√râda mürîdleri ile penbe ekerler imiş. Mevlânâ 
¢ışlaķî, »âce Bahâüddîn ’üñ anlara iştiyâķını müşâhede itmegin †am üzere 
çıķup üç kerre “¡Ârif ” diyü çaπırurlar. Mevlânâ ¡Ârif öyle zamânı penbeden 
ferâπat idüp a§√âbına dir ki [72b] “Siz meskene gidüñ ki beni Mevlânâ 
Bahâüddîn-i ¢ışlaķî da¡vet itdi, aña giderem” diyü ta¡cîl ile ¢ışlaķ’a gi-
der. Ol gün ¢ışlaķ ’a gelüp mülâķât olurlar. »u§û§â Dîkgerân ’dan ¢ışlaķ-ı 
mezbûr yigirmi fersa« yirdür. »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend ile Mevlânâ 
¡Ârif ’üñ evvel mülâķâtları budur.

»âce Bahâü’l-◊a… ve’l-Mille el-Müştehir be-Na…ş-bend  ¢uddise 
Sirruhu

Vilâdeti yedi yüz on sekiz senesi mu√arremindedür. Mevlid ü medfeni 
¢a§r-ı ¡Ârifân ’dur ki Bu«ârâ ’dan bir fersa« yirdedür. ~ıπar-ı sinninde »âce 
Mu√ammed Baba Semmâsî , »âce Naķş-bend’i oπullıπa ķabûl itmişdür 
ve bi-√asebi’§-§ûre âdâb-ı †arîķat ta¡allümi Emîr Külâl ’den [73a] vâķı¡ ol-
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mışdur, ammâ »âce ¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî ’den bâ†ın cihetiyle müstefîd 
olmaπın Veysî ’dür ki evâyil-i sülûkda gördükleri vâķı¡a şâhid-i ķavîdür. 

Ma¡lûmdur ki Emîr Külâl ’e gelince cemî¡-i tarîķat-ı «âcegân “¡alâniye-
gûyân” dimekle ma¡rûfdur. Çün »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend , ∏ucdevânî 
√ażretleri rûhâniyyetlerinden müsterşed oldılar, bi’l-külliyye ≠ikr-i 
¡alâniyeyi terk idüp ≠ikr-i «afiyyeyi i«tiyâr itdiler. Ve Emîr Külâl «ıdmetin-
de iken da«ı a§√âb-ı Emîr ≠ikr-i cehrîye meşπûl olsalar »âce Bahâüddîn-i 
Naķş-bend ķalķup †aşra giderler idi. A§√âba güç gelüp [73b] Emîr Külâl’e 
¡arż itdiler. Emîr sâkit olup bir cem¡iyyet-i kübrâda ki a§√âbından beş yüz 
miķdârı kimesne Sû«âr ’da mescid ve cemâ¡at-«âne ¡imâret itmek içün cem¡ 
olmışlar idi, ol mecma¡da Emîr buyurmışlar: “Oπlum Bahâüddîn  √aķķında 
kem i¡tiķâd itmeñ ki nažar-ı «â§§-ı ilâhî ile manžûrdur ve ◊aķ ta¡âlânuñ 
ķullarınuñ nažarı ol nažara tâbi¡dür. Benüm aña nažarum i«tiyârî degil-
dür.” 

Pes «âceyi kerpîç †aşur iken çaπırup cümlenüñ √użûrında dimiş-
ler ki “»âce Mu√ammed-i Semmâsî ’nüñ sizüñ √aķķıñuzda olan nefes-i 
mübâreklerin yirine getürdüm [74a] ki dimişler idi ki ‘Ben seni nice ter-
biyet itdüm ise oπlum Bahâüddîn ’i sen da«ı eyle terbiyet eyle.’ Ben da«ı 
eylece eyledüm.” Ve sînelerin açup dimişler ki “Senden ötüri memelerümi 
ķurıtdum ve sizüñ rû√âniyyetüñüz murπı beşeriyyet beyżasından çıķdı ve 
himmetüñüz şâh-bâzı bülend-pervâzdur. Pes size icâzetdür ki her ķanda 
bir ķâbil-i feyż bulasız, Türk  ve Tacik  dimeyüp ifâdeden «âlî olmayasız ki 
müstefîż olanlar ilâ inķırâżı’d-dehr size dâ¡î olurlar. Ve her kimi ki müfîd 
bulasız, istifâżaya sa¡y idesiz ki א َ  ِ  ْ ُכ َ ُ ْ َ

ِ אٍت  َ َدَر  ٍ ْ َ َق  ْ َ  ْ ُכ َ ْ َ  َ َ  ﴿َوَر
170﴾ ْ ُכ ٰ  [74b] آ

Faķîr her zamân efendi mer√ûm zamânında dir idüm ki eger ◊ażret-i 
Resûl’e §allallâhu ¡aleyhi ve sellem efendi √ażretlerinden yaķın kimesne bilsem, 
efendiyi bile alı gider idüm. Bir gün Mı§r ’da sene &emân ve sittîne ve tis¡i-
mi™ede ba¡żı a√bâb «aber virdi ki ¢al¡a yanında ¡Alî Paşa  Zâviyesi ’ne bir 
kimesne gelmiş, â&âr-ı velâyet cebhesinde ¡ayân ve envâr-ı kerâmât cebîninde 

170 “Size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece de-
rece üstün kılandır.” En¡am, 6/165.
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nümâyândur. Pes «ıdmetine vardum, didüklerinden ziyâde buldum. ‰oπrı 
efendiye vardum. Bu âyeti oķıdılar, ya¡nî ْ ُכ َ ُ ْ َ

ِ אٍت  َ ٍ َدَر ْ َ َق  ْ َ  ْ ُכ َ ْ َ  َ َ  ﴿َوَر
171﴾ ْ ُכ ٰ آ א  َ  ِ  “Bu vilâyete bir §â√ib-i ta§arruf ehl-i kerâmât kimesne gele, 
niçün bize «aber virmedüñüz ki «ıdmetine varavuz?” diyü at egerledüp müte-
veccih oldılar. Ammâ faķîr πâyet şermende oldum. Çün ol ¡azîze varduķ, efen-
di ile mülâķâtdan §oñra ayaπ üzere durup «ıdmet itdi. Efendi “oturuñ” diyü 
işâret itdi. Oturup yine ķalķup «ıdmetde durdı. Çoķ mu¡âmelât oldı. Taf§îli 
belki gele. Ve ism ü resmi beyân olmaduπı li-√ikmetindür. Çün ¡Alî Paşa öldi, 
cenâze imâmetini efendiye teklîf itdiler, efendi aña ķıldurdı, f ’efhem v’a§bir 
tekşif. 

Emîr Külâl ’dan §oñra «âce yedi yıl Mevlânâ ¡Ârif ile §o√bet eyleyüp 
¢u&em Şey«  ve »alîl Ata ’ya irişüp on iki yıl »alîl Ata’yla olmışlar ve iki 
def¡a √acca varmışlar. İkinci √accda Mu√ammed-i Pârsâ ’yı sâyir a§√âbıyla 
Bâverd  yolından Nîşâbûr ’a irsâl idüp kendüler Herât ’a gelüp Tâyebâd ’da 
Zeynüddîn Ebû Bekr-i Tâyebâdî  ile üç gün §o√bet idüp Nîşâbûr’da a§√âba 
yitişmişler. ◊icâz ’dan rücû¡ itdükde Merv ’de bir miķdâr zamân olup §oñra 
Bu«ârâ ’ya gelüp â«ir-i ¡ömrlerine dek Bu«ârâ’da iķâmet itmişlerdür.

Vefâtı Beyânındadur: Sinnleri yetmiş [75a] üç tamâm olup yetmiş 
dörde ba§mış idi, yedi yüz †oķsan bir rebî¡ü’l-evvelinüñ üçinde düşenbe 
gicesindedür. 

Târî«: Reft Şâh-ı Naķş-bendân »âce-i dunyâ vu dîn
 Ân ki bûdî şâh-râh-ı dîn u devlet u milleteş
 Mesken u me™vâ-yi û çun bûd ¢a§r-i ¡Ârifân 
 ¢asr-i ¡irfân zân sebeb âmed √isâb-i ri√leteş172 [791]

Ne&r: »âce Naķş-bend’üñ «ulefâsınuñ efżal ve aķdemi »âce ¡Alâüddîn-i 
¡A††âr ’dur, lâkin kendi gibi etbâ¡ı çoķ olmaπın «ulefâdan mu™a««ar ≠ikr 
oldı.

171 “Size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece de-
rece üstün kılandır.” En¡am, 6/165.

172 “Din ve devletin ana yolu olan Nakşibendilerin şâhı, dünya ve ahiretin hocası 
gitti. Kasr-ı Ârifân onun meskeni olduğu için “Kasr-ı irfân” (791) da onun ölüm 
tarihi oldu.”
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»âce Mu√ammed-i Pârsâ  ¢uddise Sirruhu

»âce Bahâüddîn ’üñ ikinci «alîfesidür, erva¡ u a¡lem-i ¡a§r idi. Cümle 
a§√âb-ı sülûka revişi muķalled olup žâhir ü bâ†ın aña √a§r idi. »âce Naķş-
bend, “Pârsâ” diyü [75b] tesmiye itmişlerdür ki evâyilinde »âce Bahâüddîn  
ķapusında mülâzemetde iken «âce bir «âdimeye §orar ki “¢apuda kim 
var?” Câriye dir ki “Bir pârsâ civân vardur.” »âce †aşra çıķup gördükde 
“Siz pârsâ imişsiz.” dirler. Ol nefes olduπı demden laķabını a§√âb “Pârsâ” 
ķorlar. 

»âce Bahâüddîn , Mu√ammed-i Pârsâ  √aķķında ol ķadar şehâdetler 
buyurmışlardur ki bir şey« bir mürîd √aķķında dimemişdür. Cümle 
tekrîmâtından biri bu ki bir gün »âce Bahâüddîn  √avż-ı Bâπ-ı Mezâr  
kenârına gelürler. Görür ki »âce Mu√ammed-i Pârsâ ayaķların §uya §oķup 
murâķabeye meşπûl olup kendüden πâyib otururlar imiş. »âce Bahâüddîn  
fûta ķuşanup §u içinden varup »âce Mu√ammed-i Pârsâ’nuñ ayaķlarına 
yüzlerin sürüp buyurmışlar ki “İlâhî, bu ayaķ √ürmetine Bahâüddîn ’e 
ra√met eyle.” 

»âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  buyururlar ki “»âce Bahâüddîn ’den su™âl 
[76a] itmişler ki “Sebeb-i necât nedür?” Buyurmışlar: “Nefs-i a«îrde her 
neye iştiπâl münâsib ise aña meşπûl olmaķ gerek.” Pes Mu√ammed-i Pârsâ  
√ażretleri ne ¡amel işlemişdür ki nefs-i a«îrde lâzım olandan ziyâde ola ki 
bu maķâmı bula! Ve »âce Bahâüddîn , »âce Mu√ammed-i Pârsâ √aķķında 
buyururlar imiş ki “Bizüm vücûdumuzdan murâd Mu√ammed’üñ 
žuhûrıdur.”

Na@m: ªuhûr-ı tû be-menest vucûd-i men ez-tû
 Eleste tažharu levlâye lem ekun levlâke173

»âce Mu√ammed-i Pârsâ  naķl ider ki “»âce Bahâüddîn  ile sefer-i 
◊icâz ’da bâdiyede bir mu«li§e murâķabe emr itdi ki «azîne-i «ayâlde kendi 
§ûretlerin √ıfž ide ki celâl ü cemâl mâ-beyninde ce≠bedür ve telķîn-i ≠ikr da«ı 
itdi ve keyfiyyâtı anuñ ¡ilmine √avâle eyledi” Añlañan bu ki kendüler ola.

173 “Senin zuhurun benimledir, benin varlığım da sendendir. Ben olmasam sen zu-
hur etmezdin, sen olmasan ben olmazdım.”
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Ve Min »avâri…ihi

Gerçi »âce Mu√ammed-i Pârsâ ’nuñ mertebe-i ¡âliyeleri kerâmâtıla 
tav§îfden ber-ter ü bâlâ ve derece-i sâmiyeleri «avârıķ-ı ¡âdâtıla ta¡rîfden 
erfa¡ u a¡lâdur. Ammâ naķl-i §a√î√-i &iķâtdan ba¡żı budur ki gerçi dâyimâ 
ta§arruflarını mestûr ve i«fâda be≠l-i maķdûr iderler idi, lâkin a§√âba 
ihânet ve senedlerine töhmet def¡i içün [76b] meger Şey« Mu√ammed-i 
Cezerî , Emîr Uluπ Big  zamânında Semerķand ’da mu√addi&lerüñ senedle-
rin ta§√î√e meşπûl iken erbâb-ı √ased “»âcenüñ senedin tafa√√u§ eyleñ” 
diyü iπmâż iderler. Şey« Cezerî, Mîrzâ Uluπ Big  cânibinden Bu«ârâ ’ya 
âdem gönderüp «âceyi Semerķand’a getürürler. Şey«ülislâm ¡İ§âmuddîn  ve 
ekâbir-i ¡ulemâ vü ümerâ bir meclisde cem¡ olup Şey« Şemseddîn-i Cezerî , 
»âce Pârsâ’nuñ kendi isnâdı bir √adî& rivâyetini †aleb iderler. »âce da«ı bir 
√adî& rivâyet iderler. Şey«ü’l-mu√addi&în Cezerî buyururlar ki “Bu √adî& 
§a√î√dür, ammâ isnâdı benüm yanumda [77a] &âbit degildür” dimegin, bu 
kelâmdan √ussâd fera√-nâk olup biri biriyle πamza başladılar. Bir †arîķıla 
da«ı «âce √ażretleri rivâyet iderler. Yine Şey« evvelki cevâbı virür, bir niçe 
isnâd iderler. Yine mesmû¡um olmadı diyicek bundan «âceye πayret gelüp 
bir la√ža sükût ile murâķıb olduķdan §oñra şey«e müteveccih olup dimiş-
ler ki “◊ażretüñüz ehl-i √adî& kitâblarından fülân mesnedi müsellem †utup 
anuñ esânîdini mu¡teber ¡add ider misiz?” Şey« “belî” diyü cevâb virmiş ve 
dimiş ki “Eger sizüñ esânîdüñüz aña müsned olaydı §ı√√atinde hîç şüb-
he ķalmazdı.” Pes »âce Mu√ammed-i Pârsâ √ażretleri, Şey«ülislâm [77b] 
Mevlânâ ¡Isâmüddîn’e müteveccih olup buyurmışlar ki “◊ażretüñüzüñ 
kitâb-«ânesinde fülân †âķada fülân kitâbuñ altında me≠kûr olan müsnedi 
şâmil şu ķı†¡ada ve şu maķûle bir kitâb ķonılmışdur, evvelinden şu ķadar 
varaķda fülân §a√îfede bu √adî& beyân eyledügümüz esânîd ile, taf§îl ile 
mes†ûrdur. Şâkirdlerüñüzden birini gönderüñ ki ol kitâbı getüre.” Mevlânâ 
¡İ§âmuddîn  kendülerde bu maķûle kitâb i√timâlin virmeyüp ehl-i meclis 
ise bu sözden müte¡accib olurlar ki »âce Pârsâ √ażretleri hergiz Mevlânâ 
¡İ§âmuddîn’üñ [78a] kitâb-«ânesine varmamışlardur. »âce ¡İ§âmuddîn 
ta¡accüb idüp «â§§a âdemlerinden birini ¡ale’l-¡acele göndermişler ki ol 
¡âlâmâtı fikr iderek varup ol kitâbı getüre. Pes ol şa«§ ol va§f üzere ol kitâbı 
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bulup getürür. Çün ol §a√îfeyi açarlar, ol √adî&-i şerîfi ol esânîd ile bulur-
lar ki Mu√ammed-i Pârsâ √ażretleri buyurmuşlar idi. Ehl-i meclis tekbîr 
iderler ve şey« ve ¡ulemâ ve ümerâ ve Mevlânâ ¡İ§âmuddîn müte¡accib ü 
√ayrân olurlar. Çün Mîrzâ Uluπ Big  vâķıf olur, «âceyi Bu«ârâ ’dan getürdü-
gine münfa¡il olur. [78b]

Mevlânâ ¡Abdürra√îm-i Neyistânî  ki »âce Pârsâ’nuñ mülâzımı ve oπlı 
Burhânüddîn -i Pârsâ ’nuñ rażâ¡an birâderi ve sebaķdaşıdur, rivâyet ey-
ler ki “Timur  oπullarından Mîrânşâh Mîrzâ  oπlı Mîrzâ »alîl Semerķand  
pâdişâhı imiş ve Mîrzâ Şâ«ru«  »orâsân ’da pâdişâh imiş. »âce √ażretleri 
müsülmânlar me§âlı√ına müsâ¡ade içün Mîrzâ Şâh’a şefâ¡at-nâme gönde-
rürler imiş. Mîrzâ »alîl’e «âcenüñ bu vaż¡ı güç gelüp Bu«ârâ ’ya bir âdem 
göndermişler ki “»âce deşte gitsünler, şâyed ki niçelerüñ islâmına sebeb 
olalar.” »âce “N’ola, [79a] evvel ulularımuz mezârâtını ziyâret idelim, an-
dan §oñra gidelim” diyüp fi’l-√âl süvâr olup a§√âb piyâde öñlerine düşüp 
gitdükde evvel ¢a§r-ı ¡Ârifân ’da »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  mezârına 
vardılar. Çün çıķdılar, beşerelerinde heybet var idi. Andan Emîr Külâl  
ziyâretine Sû«âr ’a varup ķabrlerinde bir zamân durup †aşra çıķduķda atla-
rın ķamçılayup bir depe üzere çıķup »orâsân †arafına müteveccih olup bu 
beyti oķıdılar.

(Na@m): Heme-râ zîr u zeber kun ne zeber mân u ne zîr
 Tâ bidânend ki imrûz der-în meydân kîst174

Ne&r: [79b] Çün Bu«ârâ ’ya rücû¡ itdi, Şâhru«’dan »alîl’e «i†âben bir 
nâme geldi ki “Hemân bilâ-te™«îr irişdüm, √âżır olup ceng mevżi¡ini ta¡yîn 
eyleyesin.” »âce buyurdılar ki “◊ükmi câmi¡de minber üzerinde oķıdılar, 
§oñra Semerķand ’a Mîrzâ »alîl’e gönderdiler.” Fi’l-vâķı¡ Mîrzâ Şâhru«  
der-¡aķab irişüp Mîrzâ »alîl’i ķatl eyledi. 

İki kez √acca varmışlar, biri »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  «ıdmetin-
de, biri oπulları Ebu’n-Na§r Pârsâ  ve kendi a§√âbıyla sekiz yüz yigirmi iki 
mu√arreminde Bu«ârâ ’dan çıķup Nesef  ’den ~aπâniyân  ve Tirmi≠  ve Bel«  

174 “Hepsini yerle bir et, ne altını bırak ne de üstünü ki bu meydanda er kim bilsin-
ler.”
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ve Herât ’a mezârât-ı müteberreke ziyâreti [80a] ķa§dıyla revân olmışlar. 
Nîşâbûr ’da «avf-ı râh olmaπın Mevlânâ-yı Rûmî  ķuddise sirruhu dîvânın 
tefe™™ül ider, bu ebyât gelür.

(Na@m):  Revîd ey ¡âşıķân-i ◊aķ be-iķbâl-i ebed mul√aķ
 Revân bâşîd hemçûn meh be-evc-i burc-i mes¡ûdî
 Mubârek bâdetân în reh be-tevfîķ-i emânullâh
 Beher şehrî beher câyî beher deştî ki peymûdî175

Ne&r: Pes bî-«avf yola girürler. Çün Mekke -i mükerremeye irişüp 
erkân-ı √accı tamâm itmişler, §oñra bir maraż ¡ârıż olur ki †avâf-ı vedâ¡ı 
mi√affe ile eyleyüp Medîne -i münevvereye revâne olmışlar. Zil√iccenüñ 
yigirmi üçinci güni Medîne’ye dâ«il olup irtesi pençşenbe güni ra√met-i 
◊aķķ’a vâ§ıl olmışlar, ra√metullâhi ¡aleyhi. [80b] Mevlânâ Şemseddîn-i 
Fenârî-i Rûmî  ve ehl-i Medîne ve ķâfile, «âcenüñ namâzın ķılup cum¡a 
gicesi ◊ażret-i ¡Abbâs  rażıyallâhu ¡anhu ķubbesi civârında defn olmışlar-
dur. Ve Şey« Zeynüddîn-i »âfî  ra√metullâhi ¡aleyhi, ķabrleri lev√i içün 
Mı§r ’dan bir beyâż mermer tırâş itdürüp Medîne-i münevvereye getürmiş-
ler. ◊âlâ ķabrleri ol †aş sebebiyle mümtâzdur. Sinnleri ta«mînen yetmiş 
üçdür, »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  gibi. 

Târî«: İ≠â se™elte li-târî«i fevtihi minhu
 Fe-ķâle “fa§lu «i†âbî” işâretun fîhi (833)176

»âce Ebu’n-Na§r Pârsâ 

»âce Ebu’n-Na§r Pârsâ  ķuddise sirruhu, »âce Mu√ammed-i Pârsâ ’nuñ 
oπlıdur. Laķabı Burhânüddîn  ve ◊âfıžuddîn ’dür. Mevlânâ Câmî  Nefe√ât ’da 
[81a] getürür ki “¡İlm ü ¡amelde pederleri maķâmında idi, ammâ nefy ü 
be≠l-i vücûdda babalarından aķdem idi. Setr-i √âlde şöyle idi ki a§lâ ¡ilm ü 
†arîķat fehm itdürmez idi.” Pîr »al†  bu beyti anlardan rivâyet itdi.

175 “Ey Hak âşıkları, ebedi ikbale katılıp yürüyün, saadet burcunun tepesine azimet 
edin. Bu her şehir ve çöl için katettiğin yol Allah’ın yardımıyla size mübarek 
olsun.”

176 “Ondan vefat tarihini sorduğunda, buna “faslu hitâbî”de cevap vardır dedi.”
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(Na@m): ~abûrî verz u «ursendî nigû-bîn bâş u nîgû-žan
 Ki der-în çâr çîz âmed kilîd-i şâdmânîhâ177

Târî«: »âce-i a¡žam Ebu’n-Na§r ân ki şud
 Tekyegâheş mesned-i dâru’l-beķâ
 Sirr-i û çun bâ-»udâ peyveste şud
 Zîn sebeb târî« şud sirr-i »udâ178 (865)

Mevlânâ Mu√ammed-i Feπânezî 

Mevlânâ Mu√ammed-i Feπânezî  ra√imehullâh, »âce Bahâüddîn ’üñ 
maķbûl ü manžûrı idi. Feπânez , Bu«ârâ  ve Semerķand  mâ-beyninde Bu«ârâ 
tevâbi¡inden büyük ķa§abadur. »âce ¡Ubeydullâh  buyururlar ki [81b] 
“Mevlânâ Mu√ammed πâyet §â√ib-i cemâl civân iken »âce Bahâüddîn  
ma√abbetle §ayd eyleyüp terbiyet itmişlerdür. Emr-i »âce ile vefâtlarından 
§oñra Mu√ammed-i Pârsâ ’ya «ıdmet itmişler. 

Mevlânâ Mu√ammed naķl ider ki “Gâhî Mu√ammed-i Pârsâ  yatsu 
namâzını ķılup mescid ķapusında a§√âba bir iki kelimât idüp ¡a§âsına da-
yanup kendüden πâyib olurdı, √âttâ §ub√ namâzı olur, yine mescide girüp 
§ub√ı ķılurlar idi.” Ma¡lûmdur ki bu √âlet devâm-ı iştiπâldendür, külfet-i 
¡amel mümâreset ile mürtefi¡ olur.

»âce Müsâfi r-i »ârezmî 

»âce Müsâfir-i »ârezmî  ra√imehullâh, »âce Bahâüddîn ’e «ıdmet-
den §oñra »âce [82a] Mu√ammed-i Pârsâ ’ya «ıdmet itmişdür. »âce 
¡Ubeydullâh naķl iderler ki “»âce Müsâfir †oķsan yaşında bir zinde pîr idi, 
»âce Bahâüddîn ’den naķl ider ki kemâl-i zühd üzere iken bir gün nây-zen 
ve deffâf ve ķavvâl getürdük, men¡ ķılmadılar ve buyurdılar ki “Mâ în kâr 
nemîkunîm ve inkâr nemîkunîm.”179

177 “Sabra ve kanaatkârlığa meşgul ol, iyi gör ve iyi niyetli ol, zira bu dördü saadetin 
kilididir.”

178 “Hâce-i a’zam Ebu’n-nasr’ın tekkesi beka evi oldu. Sırrı Hakk’a vasıl olduğu için 
“sırr-ı Hudâ” tarih oldu.”

179 “Bu işi yapmayız, ama inkâr da etmeyiz.”
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Mevlânâ Ya¡…ûb-ı Çar«î 

Mevlânâ Ya¡ķûb-ı Çar«î  ra√metullâhi ¡aleyhi, »âce Bahâüddîn ’üñ 
kibâr-ı a§√âbındandur; ¡ilm-i žâhir ü bâ†ın §â√ibidür. Gaznîn ’de Çar«  
nâm ķaryedendür. ¢ubbe-i mezârları ◊i§âr  ķaryelerinden Hülfütû  nâm 
ķaryededür. 

»âce ¡Ubeydullâh-i Naķş-bendî ’nüñ pîridür, naķl eyler ki “Evâyilde 
Bu«ârâ  ¡ulemâsından fetvâ virmege icâzet alduķdan §oñra va†anuma ¡azîmet 
itdüm. Bu e&nâda «âceye mülâķât itdüm [82b] ve “Beni gûşe-i «â†ırdan 
çıķarma” diyü çoķ tażarru¡ itdüm. Buyurdılar ki “Gidecek zamânda mı 
gelürsin!” Didüm: “»ıdmetüñüze müştâķam.” Buyurdılar ki “Ne cihet-
den?” Didüm ki “Ol cihetden ki ulusız, cemî¡ «alķuñ maķbûlisiz.” Bu-
yurdılar ki “Bundan eyü bir delîl gerek, şâyed ki bu ķabûl şey†ânî ola.” 
Didüm: “◊adî&-i §a√î√dür ki ◊aķ ta¡âlâ bir ķulını dost idindükde anuñ 
ma√abbetini ķullarınuñ göñline düşürür.” Benüm bu sözümden tebessüm 
eyleyüp buyurdılar: “Biz ¡azîzânuz.” Bu sözden müteπayyirü’l-√âl oldum, 
zîrâ bir aydan muķaddem bir vâķı¡a görmişdüm ki baña “Mürîd-i ¡Azîzân  
ol” [83a] dimişlerdi ve ben bu vâķı¡ayı unıtmışdum. Çün «âcenüñ kelâmını 
işitdüm, vâķı¡a «â†ıruma geldi. Yine «âceye “Beni «â†ırdan çıķarmañ” di-
düm. Buyurdılar ki “Bir kimse ¡Azîzân’dan «â†ır †aleb itmiş, buyurmış: 
“»â†ırda πayr ķalmaz, benüm yanumda bir nesneñi ķo ki anı görmek-
le «â†ıra gelesin.” Böyle didükden §oñra mübârek †âķıyelerini baña virüp 
didiler ki “Senüñ «od benüm yanumda ķoyacaķ nesneñ yoķdur, bârî bu 
†âķıyeyi §aķla, her zamân ki †âķıyeyi göresin, beni añarsın ve beni añduπuñ 
gibi bulursın.” Ve buyurdılar ki “Zinhâr bu seferde Mevlânâ Tâcüddîn-i 
Deştkûlekî ’yi bulasın ki ol evliyâullâhdandur.” [83b] »â†ıruma geldi ki 
ben Bel« ’e varup ve ol yoldan va†anuma giderem. Bel« ķanda, Deştkûlek  
ķanda! Andan §oñra oradan Bel«’e müteveccih oldum. İttifâķâ bir żarûret 
vâķı¡ oldı ki Deştkûlek’e düşdüm. »âcenüñ emri «â†ıruma geldi, Mevlânâ 
Tâcüddîn §o√betine irişdüm, «âceye irtibâ†um da«ı mu√kem oldı. Ve bir 
sebeb vâķı¡ oldı ki girü Bu«ârâ’ya «âceye mürâca¡at itdüm ve irâdet niyye-
tin ķıldum. Bir mec≠ûb mu¡teķidüm vardı, râst geldüm. Yir üstinde çoķ 
«a†lar çekdi, didi ki “Bu «a†ları §ay, eger tek olursa bu murâd √aķ olduπına 
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delîldür ki [84a] 180“َد ْ َ ْ ا  
ِ ُ ٌد  ْ َ  َ ا  Çün §aydum, tek idi, yaķînüm ”ِإن 

tamâm oldı. Pes «âceye varup irâdet getürdüm. Baña vuķûf-ı ¡adedîyi 
telķîn itdi ve “¢âdir olduπuñ ķadar ¡adedde ferdi ri¡âyet eyle” diyü bu-
yurdı. Ma¡lûmum oldı ki işâret olan «u†û†a işâretdür. Ba¡żı mü™ellefâtında 
tefe™™ül itdüm, bu âyet geldi, dimişdür: 181﴾ْه ِ َ ْ ُ ا ُ ٰ ُ ِ َ  ُ ى ا َ َ  َ ِ َِכ ا ٰ  ﴿أُو

Mevlânâ, «âce «ıdmetine irişdükde buyurmışlar ki “Biz kendümüzden 
kimse ķabûl itmezüz, bu gice işâret nice olur görelim.” Mevlânâ dir ki “Ol 
gice cemî¡-i ¡ömrde olan mücâhedelerden ziyâde idi.” ~abâ√ «âce buyur-
dılar ki “¢abûle [84b] işâret oldı. Biz kimseyi az ķabûl iderüz, eger ķabûl 
idersek geç ķabûl iderüz, zîrâ tâ her kimse nice gele ve vaķt nice ola.” Bun-
dan ma¡lûm oldı ki vaķt nedür. 

(Na@m): ~ûfî ibnu’l-vaķt bâşed ey refîķ
 Nîst ferdâ guften ez-şar†-ı †arîķ182

¢âle’n-Nebiyyu ¡aleyhi’s-selâm: 183“ ٌ ْ َو  ُ ا  َ َ  ِ ” Evliyâya müyesser 
olan evķâtda da«ı redd ü ķabûlleri maķbûldür. 

Mevlânâ buyururlar ki “Çün «âce beni ķabûl itdi, silsilesini »âce 
¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî ’ye varınca beyân itdiler ve vuķûf-ı ¡adedîye meşπûl 
itdi ve buyurdı ki “¡İlm-i ledünnînüñ evveli bu sebaķdur ki ◊ażret-i »ıżr  
¡aleyhi’s-selâm, ∏ucdevânî [85a] √ażretlerine ta¡lîm eylemişdür.” Mevlânâ 
buyurur ki “Çün Bu«ârâ ’dan ¡azîmet itdüm, «âce buyurdı ki “Rüsûm-ı 
†arîķatdan bizden saña irişeni †âliblere fedâ eyle ki sebeb-i sa¡âdet-i â«iret 
ola” didiler. Ve buyurdılar: “»âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr  ile mu§â√abet eyle.” 
Pes niçe müddet Bede«şân ’da oldum. »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr Çeπâniyân ’da 

180 “Allah tektir, tek olanı sever.” Kaynaklarda “ ْ ِ ْ ا  ِ ُ  ٌ ْ ِو  َ ا  Allah tektir, tek ”ِإن 
olanı sever.” şeklinde müteaddit defalar geçmekte, örneğin bkz. Sahîhu’l-Buhârî, 
8/87; Sahîhu Muslim 4/2062; Sunenu’t-Tirmizî, 1/576; 2/316; Sunenu İbn 
Mâce, 1/370; Musnedu Ahmed, 2/174.

181 “İşte o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) 
Sen de onların tuttuğu yola uy.” En¡am, 6/90.

182 “Ey arkadaş, sûfî vaktin oğludur; yarın deyip durmak yol şartından değildir.” 
Mesnevî, 1: 133.

183 “Benim Allah ile hususi bir vaktim vardır.” Mirkâtu’l-mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-
Masâbîh, 1/58; 4/1610; Feyzu’l-Kadîr, 4/6.
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olurlar idi. Mektûb gönderdiler, “Bizümle olmañuzı «âce √ażretleri işâret 
itmişdi, şimdi fikriñüz nedür?” Pes Çeπâniyân’a geldüm, »âce ¡Alâüddîn 
intiķâl idince mülâzemetlerinde oldum. Vefâtlarından üç yıl geçdükde 
Çeπâniyân’dan Hülfütû ’ya geldüm.”

Mevlânâ ¡ulûm-ı žâhireyi ek&er Mı§r ’da ta√§îl itmişlerdür. [85b] Herât ’da 
olduķça ¡Abdullâh-ı En§ârî  ¡aleyhi ra√metü’l-Bârî vaķfından πayrıdan ekl 
itmezdi ki vaķfınuñ vüs¡ati vardur. Ve buyururlardı ki “Herât’da »âce 
¡Abdullâh-ı En§ârî ve »ânķâh-ı Melik  ve Medrese-i Gıyâ&iyye ’den πayrı 
evķâfdan ekl şübhe üzeredür.” Bundandur ki meşâyı«-ı Mâverâünnehr  
mürîdlerin vaķf mâlınuñ eklinden men¡ iderler. 

Mevlânâ Ya¡ķûb, Şey« Zeynüddînü’l-»âfî  ile Mı§r ’da hem-sebaķ 
olup Mevlânâ Şihâbüddîn-i Şirvânî ’den oķurlar imiş. ~oñralarda Şey« 
Zeynüddîn »orâsân ’da ta¡bîr-i vâķı¡âta meşπûl idi, mevlânâya dimişler. 
Mevlânâ bu ma†la¡ı dimişler.

(Na@m): Çu πulâm-i [86a] âftâbem heme zi-âftâb gûyem
 Ne şebem ne şeb-perestem ki √adî&-i «âb gûyem184

»âce ¡Alâüddîn-i ∏ucdevânî 

»âce ¡Alâüddîn-i ∏ucdevânî  ra√imehullâh, »âce Bahâüddîn  
a§√âbındandur. Mevlidi vü ķubbesi Fîlmerz ’dedür ki Bu«ârâ ’nuñ 
cenûbîsinde ¡îd-gâha ķarîb bir ķaryedür ki «âcenüñ ķabri ķarye ortasın-
da olan depe üstindedür. On altı yaşında iken Emîr Külâl  a§√âbından 
Kelân-ı Vâşî ’ye irişmişdür ve anlardan ≠ikr almışlardur. »âce ¡Ubeydullâh  
buyurmışlar ki “»âce ¡Alâüddîn dir idi ki “Evân-ı şebâbumdan »âce 
Bahâüddîn ’den â«ir-i ¡ömrlerine dek «ıdmetlerinden müfâraķat itmedüm 
ve vefâtlarından §oñra işâretleri ile »âce Mu√ammed-i Pârsâ  [86b] ve 
»âce Ebu’n-Na§r Pârsâ  «ıdmetlerinde oldum.” Dâyimâ istiπrâķda imiş. 
»âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  buyurur ki “Tâ »âce ¡Alâüddîn’e irişmeyin-
ce teskîn bulmadum.” Ve buyurur ki “¢ırķ gün «ıdmetlerin itdüm. Bir 
gün »âce Bahâüddîn ’üñ ķuvvet-i kerâmetleri ≠ikrinden §oñra buyurdılar 
ki “Diri kedi, ölmiş arslandan yegdür.”

184 “Güneşin kölesiyim, onun için hep ondan bahsederim. Ne geceyim ne geceye 
taparım, öyleyse niye uyku işinden söz edeyim.”
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Na@m: Tâ key be-ziyâret-i meķâbir
 ¡Umret guzerânî ey fusurde
 Yek gurbe-i zinde nezd-i ¡ârif
 Bihter zi-hezâr şîr-i murde185

Şey« Sirâcüddîn-i Külâl-i Pîrmesî 

Şey« Sirâcüddîn-i Külâl-i Pîrmesî  ra√metullâhi ¡aleyhi, evvel Emîr 
Külâl -zâde Emîr ◊amza  yanında çoķ riyâżat çekmişdür. Bir kerre üç gün 
bî-«od yatmışlar. Emîr ◊amza dimiş ki [87a] “Varuñ ķulaπına diñüz ki 
“Emîr ◊amza dir ki vâ§ıl olduπuñ yirden öte geçmeyüp girü dön.” Çün 
ķulaπına dimişler, √areket žâhir olup kendüye gelmiş. Emîr ◊amza’dan 
§oñra »âce Bahâüddîn ’e «ıdmet itmişdür. »âce ¡Ubeydullah  evâyilde «ıd-
metlerine irişmişdür. »âce buyururlar ki “Her ķaçan «ıdmetine varsam 
evini süpürmiş ve süpürge elinde bulurdum. Bir gün ibrâmla §ordum. Bu-
yurdılar: “Kaçan âdem gelmeli olsa benüm bir cinnüm vardur, gelüp «aber 
virür, anuñıçun süpürürem.

Bu dâ¡îye Mı§r ’da Şey« Cemâlüddîn , Güvvâzcîle-i cin √ikâyetini beyân 
itdükden §oñra ol †âyifenüñ uluları «ıdmet içün ķırķ gün geldiler, iltifât itme-
düm. Çün evfâķa meşπûl idüm. ¢ırķ birinci gün πâyet heybetle gelüp “Elbette 
bir nesnemüz murâd idin” diyü ibrâm itdiler. “Bugün isti«âre ideyim” diyü 
cevâb virdüm. ~oñra Şey« Cemâlüddîn ’e tażarru¡ idüp isti¡fâ itdüm. Didi ki 
“Elli üç güne degin muvâfaķat idüp anlaruñ merâtibini seyr eyle, ba¡dehu 
Şey« A√med ’e teveccüh eyle, andan A√med ismiyle ◊ażret-i Server’e meşπûl 
ol; def¡ olur ki “cin” lafžı ve “A√med” ismi elli üçdür. Fi’l-vâķı¡ eyle itdüm, 
πayb-ı cin seyrinden «alâ§ oldum. Ammâ ķırķ birden elli üçe varınca ki on iki 
gün olur, on iki ismüñ seyrini icmâlen anda seyr itdüm. Meşâhidü’l-Vücûd ’uñ 
ikinci ¡âlemi eflâkı ile ve arżları ve iķlîmleri ve «alķı ile cümle ol ¡âlem sey-
rinden i«bârdur, tetebbu¡ olına. Çün ism-i Mûcid bir ¡âlemde da«ı nümâyân 
oldı, √âmidlik maķâmı baña ¡ayân oldı ki elli üçdür.

185 “Ey şaşkın, ne zamana kadar böyle mezar ziyaretiyle ömrünü ifna edeceksin? 
Arif katında bir diri kedi, bin ölü arslandan yeğdir.”
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Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kâşπarî  ra√imehullâh, mebâdîde şey«’le §o√bet 
itmişler ve telķîn-i ≠ikri anlardan almışlar, √attâ risâlelerinde me≠kûrdur ki 
[87b] lâ ilâhe illallâh ≠ikrine meşπûl olan, lâ’nuñ bir elifinüñ başını göbek 
başından i¡tibâr idüp lâm’uñ kürsîsini §aπ meme üstinde resm idüp bir 
elifi başını da«ı ķalb-i §anavberî üzerinde tamâm ide ve ilâhe kelimesi da«ı 
lâ’nuñ kürsisine mutta§ıl §aπ memesi üstinde vâķı¡ olup illallâh kelimesi 
ķalbe mutta§ıl i¡tibâr ideler. Bu üslûb Şey« Sirâcüddîn ta¡lîmidür.

Mevlânâ Seyfüddîn-i Menârî 

Mevlânâ Seyfüddîn-i Menârî  ra√metullâhi ¡aleyhi Taşkend  ile 
Semerķand  mâ-beyninde olan Ferket  nâm ķa§aba ķurâsından Menâr  nâm 
ķaryedendür. 

»âce Bahâüddîn ’üñ «ıdmetinde dört Seyfüddîn vardur. Biri 
ma√bûb, biri maķbûl, biri merdûd, biri maķhûr. Ammâ ma√bûb bu 
Seyfüddîn-i Menârî ’dür. »âcenüñ â«ir-i ¡ömrine degin rıżâlarında ol-
mışlar, §oñra işâretleri ile »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr ’a «ıdmet itmişlerdür. 
»âce ¡Ubeydullâh  buyururlar imiş ki [88a] “Mevlânâ Seyfüddîn-i Menârî 
»âce Bahâüddîn ’e vu§ûlden muķaddem ¡ulûm-ı žâhireyi sâbıķâ me≠kûr 
olan Mevlânâ ◊amîdüddîn-i Şâşî ’den tamâm görmişler. »âce «ıdmetine 
varıcaķ müşâhedeye meşπûl olmışlar. ~oñra üstâdı ◊amîdüddîn mu√tażır 
iken yanına varmış, πâyetle ıż†ırâbda görmiş, eyitmiş: “Bu ķalaķ u elem 
nedür?” Dimiş ki “Bizden ¡ulûm istemezler, ķalb-i selîm isterler imiş, ol 
«od √âżır degildür” Mevlânâ Menârî dimiş ki “Ol ¡ulûm ki terki içün bize 
teşnî¡ iderdüñüz, ķalbüñüz ile bile degil mi?” Pes ◊amîdüddîn istiπfâr u 
tev√îd ile intiķâl itmiş. İmdi ķable’ż-ża¡f ta√§îl-i münâsebet kesb itmeyen 
cümle ķuvâ ża¡îf olduķda def¡-i tefriķa idüp cem¡iyyet √â§ıl itmek [88b] 
müşkildür, meger ehlullâhdan bir kimesne √âżır ola ki anlar √ayât-ı â«iret-
ba«şdururlar.” 

»âce ¡Ubeydullâh buyururlar ki “Ba¡żı kimesneleri ki bu †arîķda bü-
lend sözleri ve ¡ažîm da¡vâları var idi, anları i√tiżârda müşevveş buldum ve 
ta√ķîķâtları fâyide itmedi, zîrâ bir nesnenüñ ki ta√§îli tekellüf ü ta¡ammül 
ile ola, hücûm-ı emrâż ve ża¡f-ı †abî¡atda ķa†¡â fâyide itmez, «u§û§â rû√uñ 
bedenden müfâraķatı deminde ki e§¡ab-ı şedâyid ve eşedd-i mi√endür.” 
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Ve yine «âce √ażretleri buyurdılar ki “Mevlânâ Rüknüddîn-i »âfî ’nüñ 
naķli zamânında Şey« Bahâüddîn ¡Ömer  ve Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kâşπarî  
ve iki kimesne da«ı [89a] √âżır idük. Kendi mu¡teķadı olan kütübinden ve 
taķrîr ü ta√rîri olan umûrdan bir nesne beyân itmezdi. Tev√îd biñ ce≠be ile 
geldi, cümlesin hebâ bilüp eķâvîli nefy ķılup maķ§ûdı i&bât ider idi; «u§û§â 
İmâm Gazâlî  te™lîfâtını begenmez idi.”

Seyfüddîn-i maķbûl, Seyfüddîn-i Hoş-«ân-ı Bu«ârî ’dür ki evvel »âce 
¡Alâüddîn-i ¡A††âr  «ıdmetinde olup §oñra »âce Naķş-bendî  bendi vü pen-
di ile bend-i πayrdan «alâ§ olmışlar.

Ammâ maķhûr Seyfüddîn-i Bâlâ«âne ’dür ki Bu«ârâ  ¡ulemâsındandur. 
Seyfüddîn-i »oş-«ân vâsı†ası ile «âceye irişmişler, ammâ §oñra bir 
küstâ«lıķ §âdır olmaπın maķhûr olmışdur ki bir gün «âce √ażretleri 
Seyfüddîn-i [89b] Bâlâ«âne ile Bu«ârâ ma√allâtında gider iken nâgâh 
ol ¡a§ruñ kibâr-ı meşâyı«ından ke&ret-i mürîdîne mâlik ve «âceye mün-
kirler meslekine sâlik olan Şey« Mu√ammed-i ◊allâc  ķarşudan gelür ve 
«âce √ażretlerine mülâķî olur. »âce √ażretleri çün cümle ¡âleme lu†f-resân 
idi, şân-ı şerîflerinde merkûz olan kerem-i bî-nihâye muķteżâsınca anlara 
müteveccih olur ve beş altı adım gönderi giderler. »âce √ażretlerinden 
bu da«ı çoķ iken, mehâbet-i âdâb-ı žâhireyi ižhâr murâd-ı şerîfleri iken 
Mevlânâ Seyfüddîn-i Bâlâ«âne’ye «âcenüñ bu vaż¡ı ma¡ķûl görinmeyüp 
[90a] Mevlânâ Seyfüddîn-i Bâlâ«âne, «âce √ażretleri döndükde dönme-
yüp Şey« Mu√ammed-i ◊allâc’ı bir ķaç ķadem gönderi gitmiş. »âce anuñ 
bu bî-edebliginden müteπayyır olup dimiş ki “◊allâc’ı göndermek edeb-
sizliginden kendüñi ve Bu«ârâ’yı «arâba virdüñ.” Pes ol gün Seyfüddîn-i 
Bâlâ«âne vefât eyleyüp Özbek  †âyifesinden To«maķ  nâm bir il «urûc idüp 
Bu«ârâ’yı mu√â§ara idüp ol nevâ√îyi vîrân u tâlân idüp çoķ nefs telef it-
mişler.

Ammâ merdûd olan Seyfüddîn-i »ârezmî ’dür. Tâcir imiş. Sebeb-i 
merdûdiyyeti bu ki «âceyi żiyâfet itmiş, ba¡de’†-†a¡âm mîve ve bir †atlu 
getürmemiş. »âce “Ol żiyâfetde ki §oñra †atlu yâ mîve olmasa bî-demdür” 
dirler imiş. Pes «âce √ażretleri la†îfe ile Seyfüddîn’e “Senüñ żiyâfetüñ bî-
demdür” dimişler. Seyfüddîn’e güç gelmiş, «âceye da«ı mün¡akis olmaπın 
artuķ §o√betlerine gelmege mâlik olmamış.
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»âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr 

»âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr  ķuddise sirruhu, nâmı Mu√ammed b. 
Mu√ammed-i Bu«ârî ’dür. »ârezm î’dür. Üç birâder imiş: »âce Şihâbüddîn  
ve »âce Mübârek  ve »âce ¡Alâüddîn ki babası intiķâl itdükde mîrâ&dan nes-
ne ķabûl itmeyüp [90b] birâderleri »âce Şihâbüddîn ile »âce Mübârek’i 
terk idüp kendiyi tecrîd ile Bu«ârâ ’da ¡ilme meşπûl olmış. 

»âce Bahâüddîn  ¢a§r-ı ¡Ârifân ’dan »âce ¡Alâüddîn olduπı medresede 
√ücresine nüzûl ider. Görür ki bir eski √a§îr ve iki kerpiç ya§duķ ve bir 
ķırıķ âbdest ibrîķından πayrı nesne yoķ, Gülşenî  ķuddise sirruhu dervîşleri 
gibi. »âce Naķş-bend  buyururlar ki “¢ızum vardur, bu gice √add-i bulûπa 
yitişdi, anı saña virmege me™mûram.” Pes »âce ¡Alâüddîn i¡ti≠âr idüp 
faķrını ižhâr ider. »âce Bahâüddîn  “Senüñ ve anuñ rızķı πâyibdendür” 
diyüp nikâ√ ider. Bir müddetden §oñra [91a] »âce ◊asan-ı ¡A††âr  žuhûra 
gelür. 

Mesmû¡dur ki çün »âce Naķş-bend , »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr ’ı oπullıπa 
ķabûl idüp medreseden i«râc iderler. Kesr-i ru¡ûnet-i ¡ilm ve πayr içün 
başına bir †abla elma ķoyup Bu«ârâ  bâzârlarında sîb-fürûşlıķ itdürürler. 
Birâderleri nâmûs §â√ibi olmaπın πayret iderler. »âce Naķş-bend vâķıf 
olup »âce ¡Alâüddîn’e emr ider ki mîve †ablasını birâderleri dükkânı 
kenârına ķoyup bülend âvâzıla elma §ata. »âce ¡Alâüddîn da«ı bir müddet 
emrleri ile eyle eyler, tâ ki ol tenezzülde teraķķîler √â§ıl olup nisbet-i [91b] 
√aķîķîye vâ§ıl olur.

Ve «âce her gâh »âce ¡Alâüddîn’i yanında oturdurlar imiş ve dirler imiş 
ki “Ben hemîşe anı göñlüme dâ«il iderem ki Beytullâh  ziyâretinden «âlî 
olmaya.” Naķl ider ki “»âce Naķş-bend bir kerre ayaπ üzere †urur iken 
ayaπını ayaπum üzere ba§dı, cemî¡-i ≠errât-ı ¡âlemi kendümde müşâhede 
itdüm. Bu √adî&üñ mefhûmı ma¡lûmum oldı ki ِ א َ َ  َ َو  ِ أَْر  ِ ُ َ َ  َ ” 
186“ ِ ِ ْ ُ ْ ي ا ِ

ْ َ  ُ ْ َ  ِ َ َ ْ َو َِכ  َو

186 “Ne bana ait olan yeryüzü ne de gökyüzü beni kuşatabilir, beni mümin ku-
lumun kalbi kuşatmıştır.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 1/60; 
6/2304; Keşfu’l-Hafâ, 2/116; 2/230.
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Ve »âce Naķş-bend √ażretleri √âl-i √ayâtında niçe mürîdüñ terbiyetini 
»âce ¡Alâüddîn’e sipâriş idüp buyurmışlar: “»âce ¡Alâüddîn bizüm yükü-
müzi yüklenmişlerdür, aña vâ§ıl [92a] bize vâ§ıldur ve bize vâ§ıl, ◊aķķ’a 
vâ§ıldur.”

Bu«ârâ ’da rü™yetde bir †âyife Mu¡tezilî  i¡tiķâdı üzere olup »âce 
¡Alâüddîn’e varurlar. »âce da«ı anlara dimiş ki “Üç gün meclise gelüp 
sâkit oturuñ.” Çün eyle itmişler, üçinci gün bir cezbe irişüp bî«od düşüp 
yuvalanmaπa başlamışlar. Ba¡dehu tażarru¡la dimişler ki “Îman getürdük, 
rü™yet-i ◊aķ haķ imiş.” Bir ¡ârif ol ma√alde bu beyti oķımış 

(Na@m): Kûrî ân ki gûyedet bende be-◊aķ kucâ resed
 Ber-keff-i her yekî binih şem¡-i §afâ ki hemçunîn187

Ne&r: »âce maraż-ı a«îrde buyurmışlar ki “◊aķ ta¡âlânuñ ¡inâyeti ve 
»âce Bahâüddîn ’üñ himmetleri ile [92b] eger murâd olınsa cümle ¡âlem 
maķ§ûd-ı √aķîķîye vâ§ıl olurlar idi.

Na@m: Ger neşikestî dil-i der-bân-i râz
 ¢ufl-i cihân-râ heme biguşâdemî188

Ne&r: »âce Mu√ammed-i Pârsâ  ek&er πaybet ü sekr ile olup »âce 
¡Alâüddîn şu¡ûr u vuķûf üzere olurlar imiş ki ma√vda etemm ü ekmel-
dür. »âce Bahâüddîn ’den §oñra cümle a§√âb √attâ Mu√ammed-i Pârsâ 
da«ı »âce ¡Alâüddîn’e bey¡at itmişlerdür. »âce Mu√ammed-i Pârsâ’yı 
va§iyyetlerinde ta¡yîn buyurup »âce ¡Alâüddîn’i ≠ikr itmemek ile su™âl 
vârid olmaz ki anlar ki irşâdları ¡ilm ü ¡amel ü keşfile mu¡ayyendür, ta¡yîne 
mu√tâc degillerdür, nitekim Mevlânâ -yı [93a] Rûm’dan mu√tażır olduķda 
üç kerre su™âl itmişler ki “Sizden §oñra ķâyim-maķâm kim olur?” Her 
def¡ada ◊üsâmüddîn Çelebi  diyü ta¡yîn idüp cevâb virmişler. Dördincide 
dimişler ki “Yâ Sul†ân Veled  √aķķında ne buyurursız?” Buyurmışlar ki “O 
pehlevândur, va§iyyete mu√tâc degildür.” 

187 “Körlükle sana kul Hakk’a nasıl vasıl olur derlerse, her birinin ellerine safa mu-
munu işaret olarak bırak.”

188 “Sır kapıcısının gönlü kırılmayaydı, cihan kilidini tamamıyla açardım.”
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Ammâ †arafeyni câmi¡ olmaķ oldur ki çün Şey« A√med-i »ayâlî ibn-i 
Şey« İbrâhîm  mu√tażır oldı, a√bâbı †aleb idüp ma«dûmları Şey« ¡Alî Safvetî  
√ażretlerini žâhiren ve bâ†ınen ta¡yîn itdiler. Pes cümle a√bâb inâbet itdiler, 
nitekim mer&iyeleri evâ«irinde bu faķîr işâret itmişdür [93b].

(Na@m): Ol güle irdi ise n’ola «azân
 Dâyimâ ola πoncası «andân

 Ya¡nî Seydî ¡Alî Efendi ’den
 Tâze cân buldı yine dervîşân

 Vâri&i hem va§î-i mu«târı
 Da«ı ķâyim-maķâm-ı ķutb-ı zamân

 Çün ki oldı hidâyet a§√âba
 Kıldılar anı muķtedâ yârân

 Feyż-i fażlı hemîşe cârî ola
 Vire her dem sekîne i†mînân

 Yirde yatduķça ol meh-i tâbân
 Mihrini ◊aķ bunuñ ķıla lem¡ân

»âce ¡Alâüddîn buyururlardı ki “Terkine mâlik olduπuñ √icâb olmaz 
ve her «â†ırayı ve πayrıyı nefyüñ zamânı vardur ki evâyilde i√żâr-ı pîr terk 
olmaz.” Ve buyururlardı ki “¡İlm ü ¡ayân cem¡ olsa ¡ilm cânibin ri¡âyet 
evlâdur.”

 Şey«-i [94a] Ekber  ve sâyir câmi¡-i îmân ü i√sân ķaçan ¡ilm ü ¡ayân §ûret-i 
nizâ¡da nümâyân olsa ¡ilm cânibini tercî√ itmişlerdür. Ammâ ol πavvâ§ân-ı 
ba√r-i va√det ki †arafeynden ¡ârî ve cümle ķa†arâtda cârîdür, böyle terennüm 
iderler. 

Me&nevî : Ger tu-râ gûyend ez-îmân ber-â
 Ver «i†âb âyed tu-râ k’ez cân ber-â189

189  Eğer sana imandan vazgeç deseler veya sana canından geç diye tenbih etseler
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 Tu geh în-râ vu geh ân-râ ber-feşân
 Terk-i îmân gîr u cân-râ ber-feşân190

 Munkirî gûyed ki în bes munkerest
 ¡Iş… k’û ez-kufr u îmân ber-terest191

 Sâ…iyâ «ûn-i ciger der-câm kun
 Ger nedârî durd ez-mâ vâm kun192

 Ger tu-râ §ad ¡a…be nâgâh ûfted
 Bâk nebved çun der-în râh û futed193

Ne&r: Mer√ûm »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr ’uñ fevti sekiz yüz ikinci senesi 
recebinüñ yigirminci güni [94b] vâķı¡ olan çehârşenbe gicesi vâķı¡ oldı. 
¢abr-i şerîfleri Nevçeπâniyân ’dadur.

»âce ◊asan-ı ¡A††âr 

»âce ◊asan-ı ¡A††âr  ra√metullâ√i ¡aleyhi, »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr ’uñ 
oπlıdur ve »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend ’üñ ķızı oπlıdur. Küçük iken 
»âce Bahâüddîn ’üñ manžûrı olmışdur. Rivâyetdür ki »âce ◊asân Bâπ-ı 
Mezâr ’da oπlancuķlar ile la¡ib iderken bir buzaπuya binüp πayrı oπlancuķlar 
öñince gider iken »âce Bahâüddîn  râst gelür. Buyururlar ki “¡An-ķarîbin bu 
oπlancuķ süvâre gider, ≠î-şevket ve pâdişâh-ı vaķt rikâb-dârı olup niçe «a†ve 
şerefin bula.” Fi’l-vâķı¡ »âce ◊asan, »orâsân ’a gelüp Bâπ-ı zâπân ’da [95a] 
Mîrzâ Şâhru«  da¡vetine varur. Gitdükleri zamânda Mîrzâ bir ķatır pîşkeş 
virürler ve kendüleri »âce ◊asan’ı bindürmek içün üzengilerin dutarlar. 
Katır serkeşlik ider. Mîrzâ bir niçe żab† u rab† ve ri¡âyet içün bir niçe ķadem 
öñlerince giderler. »âce Bahâüddîn ’üñ “Zî-şevket pâdişâh rikâbuñda yüri-
ye” didügini mîrzâ ba¡żılar beyân itdükde Mîrzâ Şâ√ru« ve sâyirler «âcelere 
i¡tiķâdı da«ı ziyâde iderler.

190 Sen bazen imanı bazen de canını savur. İmamını terk etmeyi bırak canını savur.
191  Aşkın küfür ve imandan daha üstün olduğunu yalnız münkir olan inkar eder.
192  Ey saki ciğer kanını kadehe akıt. Eğer sende şarabın tortusu yoksa bizden ödünç 

al.
193  Eğer çıkarsa aniden karşına zorluklar/ Korkma! Bu yolda çıktıysa güçlükler.
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»âce ◊asan hemîşe ce≠be üzere olup [95b] her kimi isterlerse fi’l-
√âl mec≠ûb iderler imiş ve niçe riyâżât u «ıdmet ü ¡ibâdâtdan §oñra √â§ıl 
olacaķ, anlara bir nažarla √â§ıl olur imiş. Mevlânâ Câmî  buyurur ki “Bir 
dervîşi Ka¡be ’ye gider iken »orâsân ’a geldi. Mec≠ûb-ı mestûr idügi cüm-
leye mekşûf idi. Bâ¡i&i hemîşe ol dervîş i√żâr-ı pîr idüp »âce ◊asan vec-
hine murâķıb idi.” Ba¡żı resâyilinde devâm-ı murâķabede bu du¡âyı oķıya 
dimişdür:

 ٍ ْ َ  ِ ّ ِ [96a] ُכ  ِ َ א َ ٍ َو َ ْ َ  ِ ّ ِ ُכ ي  ِ َ ْ َ ٍ َو َ ْ ِ ِو ّ ِ ُכ  ِ َ ْ ْ َو ُ ُכ ”اَ
 ِ ّ ُכ  ِ  ٍ َ َא ِ َو  ٍ َ َ  ِّ َ َ  ِ َ َ َو  ٍ ْ أَ  ِ ّ ُכ  ِ  ِ َوَوِכ  ٍّ َ َو ٍة  ِ  ِ ّ ُכ  ِ ِذي  َ َ َو ِي  َ ْ َ َو

אٍل»194 َ
◊icâz  seferinde Şîrâz ’a geldükde ekâbirinden biri mürîd olur ve «ayli 

«aste olur, «âceden şifâ †aleb ider. Çün «âce hemîşe «astelerüñ yükin 
ta√ammül itmek mu¡tâdı imiş, ol şa«§uñ da«ı bârını ta√ammül itmegi 
ta¡ahhüd iderler. Ol kimesne §ı√√at bulur. »âce «aste olup intiķâli Şîrâz’da 
sekiz yüz yigirmi altı ķurbân bayramında vâķı¡ olur. Andan a√bâb, vâlidleri 
medfeni olan Çeπâniyân ’a naķl eylemişler, ra√metullâhi ¡aleyhi. [96b]

Seyyid Şerîf-i Cürcânî 

Seyyid Şerîf-i Cürcânî  ra√metullâhi ¡aleyhi, »âce Alâüddîn-i ¡A††âr ’uñ 
maķbûllerindendür. Mevlânâ Câmî  Nefe√ât ’da getürür ki “Seyyid Şerîf di-
mişdür ‘Meşâyı«-ı Şîrâz ’dan Zeynüddîn ¡Alî  «ıdmetine irişmeyince rafżdan 
ķurtılmadum ve »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr  §o√betine vâ§ıl olmayınca ◊aķ 
ta¡âlâyı añlamadum.”

Ma¡lûm ola ki Mı§r  ķâżîsi Beg-zâde  bu faķîre Şey«o ¡Ömerî  vaķfınuñ 
nežâretini “Elbette gözetmeñüz lâzımdur” diyü taķlîd itdi ki “Şer√-i Hidâye  
¡İnâye  §â√ibi Ekmelüddîn  anda âsûdedür ve nı§f-ı vaķf anuñdur, sizüñ ve 
bizüm bi’l-vesâyı† üstâdumuzdur ve ¡ulemâ-yı kibâr «ânķâhında iştiπâl it-
mişdür, cümleden Mübârekşâh  ve Seyyid Şerîf-i Cürcânî  ve Câmi¡ü’l-Fu§ûleyn  

194 “Allahım her cihette en üstün nazargahım sen ol, her maksadda benim mak-
sadım sen ol, her uğraşta gayem sen ol, her sıkıntıda ve kaygıda sığınağım ve 
dayanağım sen ol, her işte vekilim sen ola, her durumda beni sevgi ve esirgeyiş 
ile uhdende tut.”
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[97a] ve Vâridât  §â√ibi ve bî-√ad ¡ulemâ vü meşâyı« ki her biri ¡ilmde derece-i 
¡ulyâya irişmişdür.” Pes bu faķîr da«ı niçe yıl nâžırı olup istifâża-i rû√âniyyet 
oluyor. Mer√ûm Seyyid Şerîf-i Cürcânî √ücresine nev¡an iltifât ziyâde ola 
diyü ba¡żı yirlerin ta¡mîr içün ba¡żı a√câr-ı ¡atîķasını ķal¡ idüp tecdîd murâd 
olduķda Seyyid √a††ıyla bir niçe ma¡rûż ve bâlî ve meblûl kürrâs bulundı 
ki evâ«ir-i Mevâķıf-ı ¡Ażudiyye  idi. Ol ma√al ki َאِن ْ ُ ا ُ ُ َو َ ِّ ُ اَ َ

ِ א ُق ا َ
ِ ْ  ”اَ

א“195 ً ْ َ  ْ ُ ُ ْ َ  ُ
ِّ َُכ  ً َ ْ

ِ وَن  ُ ْ
ِ  dimişdür. [97b] Kenârında Seyyid √a††ıyla َو

yazmış ki ْ ِ  ِ َ َ َ ي  ِ ِ ا ِ  ُ ْ َ ْ ٍ َوا ْ َ  َ َ  ْ ِ
ِ ْ َ אَدِة  َ َ ِ  ْ ِ

ِّ ِ ُכ ْ َ ُכ َ ل  ُ َ ا  َ َ ” 
َאِت“196 ا َ ُ ْ ِه ا ِ َ  ِ ْ ِ

Ma¡lûmdur ki Şey« Ekmelüddîn  ve Şey« Mübârekşâh  «ıdmetine Şey« 
Zeynüddîn ¡Alî ’den evvel irişmişdür. Ba¡żı evvelinde kendüye rafż †ârî 
olmaķ neden gelür? Meger 197“ َ ُ ا

ِ ْ َ ْ َل أَ ُ َ أَ  ِ ْ َ  َ َ َאُن  ُ َ ” iķtiżâsı gibi 
ola. 

»âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî , †ayısı »âce İbrâhîm ’den naķl ider ki 
“Seyyid ile İki Timur Medresesi ’nde olurduķ. Kış güni §abâ√ iç ediksiz 
başmaķ ile »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr  «ıdmetine evvelâ §â√ib-i Hidâye  medre-
sesine beni bile [98a] alı giderdi.

Nitekim bu faķîr Edirne ’de küçük iken ¡Âşıķ Efendi , Gülşenî  mer√ûmuñ 
fevtinden §oñra gelüp §abâ√dan tâ žuhra degin irşâd iderlerdi, ammâ temcîdden 
dervîşler ile teheccüde ķalķup ¡alâ-¡âdeti †arîķatinâ §alât ve ≠ikre meşπul olurlar 
idi. Bu faķîr on dört yaşında idüm ki ba¡żı «ademe ile seyr içün  bir §abâ√dan 
mer√ûmuñ tekyesinden geçer iken ≠ikr âvâzı gelmegin bî-i«tiyâr zâviyesine 
girdüm. Teveccühüm «alķa-i ≠ikre olup §uffe kenârında †urdum, bî-ķa§d an-
lar ile muvâfaķat idüp kenârdan mutta§ıl [98b] hû hû dir imişem. Meger 

195 “İkinci gruplar, Şi¡a’dır, onlar da yirmi iki gruptur. Bunlar da birbirini tekfir 
eder.”

196 “Bu da onların hepsinin küfrüne delalet eder. Çünkü onların bir kısmı diğerleri 
aleyhine tanıklık etmektedir. Beni bu tür hurafelerden koruyan Allah’a hamd 
olsun.”

197 “Yüreğim geçer, nihayet “estagfirullâh” derim.” Sahîhu Muslim, 4/2075; Sune-
nu Ebî Dâvûd, 2/84; Musnedu Ahmed, 29/391; el-Kuşeyrî, Latâ™ifu’l-işârât, 
1/599; Tefsîru’r-Râzî, 3/468; Tefsîru’l-Beydâvî, 4/75; el-Lubâb fî ¡ulûmi’l-Kitâb, 
אن   .40529 .şeklinde  إ 
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Şey«’üñ yanı imiş, √ayretden ve siyâh-pûş olmaπın görmemişem. Çün ≠ikr 
tamâm oldı, herkes ķarâr itdi. Şey« benüm yanumda olmaπın elüme yapışup 
“Otur oπul!” diyü «i†âb itdi. Çün mübârek çeşmine baķdum, baña ažîm ce≠be 
√â§ıl oldı, şöyle ki «ademe götürmişler, eve getürmişler, §ar¡ i√timâlin virmiş-
ler. A√vâli §ormışlar, “Âşıķ Efendi meclisine uπradı, andan √â§ıl oldı” dimegin 
mer√ûm birâderüm varup du¡â temennâ itmişler. Du¡âdan §oñra Şey« ¡Âşıķ, 
Koca Balı  dimekle ma¡rûf Gülşenî [99a] mer√ûmuñ «ulefâsından bir pîr gön-
dermişler. Ol pîr gelüp ketflerüm oπup ba¡żı nesne oķurdı ki ¡aķlum âheste 
geldi, şöyle ki Türkî Gülşenî  mer√ûmuñ ba¡żı ebyâtın da«ı oķudı. Ba¡dehu ol 
pîre pek yapışdum ki “Ben senden ayrılmam, beni ol güzel gözli âdemîye alı 
git” dir idüm. Ol da«ı birâdere ve vâlideye didi ki “Yarın yine Şey« ¡Âşıķ’a 
gönderüñ, yo«sa bu §abî helâk olur” diyüp gitdi. Fi’l-vâķı¡ ol gün ol gice yimek 
yimedüm, ek&eri hû hû dir idüm. İrte [99b] §abâ√ namâzından evvel âbdest 
alup ~aruca Paşa  ma√allesinde olan evümden Süleymâniye ’de ¡Âşıķ Efendi 
Zâviyesi ’ne degin segirtdüm. Gâyet §ovuķ olup buzlar †oñmış idi. Gâh düşer 
gâh ķalķar idüm, belî oπlancuķlar düşe ķalķa büyürler. Çün zâviyeye geldüm, 
henüz sünnet ķılurlar imiş. Bile ķıldum. Farża iķtidâ olduķda şey«’ün tâ ar-
dında vâķı¡ oldum. Eñ evvel vâridât-ı ra√mâniyye ve küşûfât-ı i√sâniyye bu 
mu√tâca ol §alâtda vâķı¡ oldı. Gelüp birâder ve sâyirler faķîri anda buldular. 
Her gün teheccüdden evvel gelmege başladum, √attâ mezbûr Koca Balı Dede  
[100a] bevvâb idi, ķapuyı ķaķduķda açup bu faķîre du¡âlar iderdi. Her gün 
bir â«ar hem-râh benümle ancaķ ta√ammül iderdi ki ek&eriyyâ yollar dize dek 
ķar ve buzlar ve §ovuķlar idi. ◊attâ bir gün nevbet birâderümüñ idi. Eyitdi: 
“Bu §ovuķ cehennemi ki çekerüz, bunuñ bir cenneti olmaz mı?” Çün tekyeye 
geldük, henüz açılmamış idi. Kapuyı ķaķduķ, Koca Balı »alîfe açdı. İçerü 
girdük. ¡Âşık Efendi ¡a§âsına †ayanup †ururdı, bizi gördükde eyitdi: “Sovuķ 
cehennemden «alâ§ olduñuz, cennete dâ«il oluñ” ve pîrüñ bu beytini oķudılar

(Na@m): Çoķdur bu yolda çün «a†ar başdan geçen [100b] ayaķ ķoyar
 Ey isteyen †oπrı «aber gel gidelim ¡aşķ eline

Ne&r: Ve birâdere «i†âb idüp buyurdılar ki “Mu√ammed Çelebi , ¡aşķ 
¡ayn-ı cennetdür ve anuñ yolında çekilen da«ı â&âr-ı cennetdür. Egerçi 
žâhiren mekrûh görinür, ammâ birâderüñden su™âl eyle ki √arâret-i ķalbden 
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hîç bürûdet-i cehennem za√metini çeker mi.” Fi’l-vâķı¡ henüz telķîn çekmez 
iken ≠ikr-i ķalbî bir mertebe √arâret virür idi ki buzlar †oñmış ve ķarlar yaπar 
iken mutta§ıl terler idüm, √attâ kürke mu¡tâd iken bî-i«tiyâr bıraπup geymez 
oldum idi. Birâder mer√ûm §oñra Mı§r ’a defterdâr olduķda efendi mer√ûma 
bu √ikâyeti diyüben “Birâderüñ bu †arîķıla olacaπın ol vaķtden bilmişem” di-
megin faķîre πâyet √icâb geldi, eyâ ¡Âşıķ Efendi ’den munķa†ı¡ olmadı «â†ırası 
efendiye gele mi ki diyü «ayli müddet za√met çekdüm. Soñra bir irşâdda tesellî 
virdiler.

Pes Seyyid Şerîf Cürcânî  ra√metullâhi ¡aleyhi çıblaķ başmaķ ile »âce 
¡Alâüddîn «ıdmetine ol ķadar yolı varmaķ ba¡îd degildür. [101a] 

»âce ¡Alâüddîn, Seyyid Şerîf ’e Mevlânâ Nižâmüddîn-i »âmûş ’la 
§o√bet eyle diyü emr itmegin çoķ zamân «ıdmet itmişler.

Mevlânâ Ni@âmüddîn-i »âmûş 

Mevlânâ Nižâmüddîn-i »âmûş  ra√metullâhi ¡aleyhi, »âce ¡Alâüddîn-i 
¡A††âr  a§√âbınuñ ekmelidür. »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend ’i görmişdür. 
±ikrinüñ te™«îri ¡illet-i πâ™iyye te™«îridür. »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend 
gibi mevlânâ kendi ev§âfını §ıfât-ı ◊aķ’da güm itmişdi. Eger §ıfât-ı «alķdan 
kendüde bir √âl √â§ıl olsa bu fülânuñ nisbeti ve ve ol fülânuñ §ıfatı dirler 
idi ki kendüler bî-reng idi. Buyururlar idi ki “Bu «ânvâde §â√iblerine gelen 
kimesne ne √âlde ise [101b] âyîne-i ķalblerine ol mün¡akis olur. Me&elâ, 
eger §alât ve sâyir ¡ibâdât †ulû¡ iderse ol gelenüñ §alâ√ u zühdine delâlet 
ider ve eger mesâ™il žuhûr iderse ¡ilmine delâlet ider, eger ¡aşķ u ma√abbet 
ve şevķ u ķalaķ peydâ olursa ce≠be vü taķarrüb-i »udâ’ya delâlet ider.”

Gâyet nâzük olmaπın ķa†¡â münkir ü &aķîl ile i«tilâ† itmezler idi. ◊attâ 
bir gün Taşkend ’de »âce ¡Ubeydullâh  ile otururken buyurmışlar ki “Âh 
âh, vilâyet-i Şâş ’dan fülân kimesne gelüp bize aπırlıķ getüriyorur, אَن َ ْ ُ ” 
198“ ِ א ِ ِإ  َة  ُ  َ َو َل  ْ َ  َ  ِ  diyüp ıż†ırâba düşdiler. Fi’l-vâķı¡ ol kimesne ا
geldi. Mevlânâ buyurdılar ki “Sizüñ nisbetüñüz [102a] sizden evvel geldi.” 
Bu silsilede herkesüñ †arîķasına nisbet diyü ta¡bîr iderler. Ve buyurdılar 
“Ekâbir-i Semerķand ’dan biri bize ma√abbet ü irâdet üzere idi, bîmâr olup 

198 “Allah eksikliklerden münezzehtir, Allah dışında hiçbir güç ve kuvvet yoktur.”
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mevte müşrif oldı. Mezbûruñ evlâd u etbâ¡ı niyâzlar itdiler. Çün mütevec-
cih oldum, mevti mu√aķķaķ idi, pes anı żımnuma aldum; §ı√√at buldı. 
Bir müddetden §oñra bir kimesne vâsı†ası ile bizüm √aķķumuzda töhmet 
itdiler. Ol żımnuma alduπum şa«§, def¡ine ķâdir idi, ammâ kendi ¡ırżına 
nev¡an «alel i√timâli ile ol żarûret ma√allinde ihmâl itdi. Yârân ta¡accüb 
itdiler. Ben da«ı żımnumdan anı çıķardum didüm. Fi’l-√âl [102b] düş-
di, öldi. Ol şa«s Semerķand’uñ müftîsi ¡İ§âmuddîn  idi. Sebeb-i töhmet 
bu idi ki Mevlânâ’nuñ oπullarına ¡azâyim ü tes«îr ile √arem-i pâdişâha 
intisâb töhmetin itdiler. Mevlânânuñ oπlı bu «avfdan firâr idüp Mîrzâ 
Uluπ Big  kemâl-i πażabıla mevlânâyı ser-bürehne Bâπ-ı Meydân ’a getü-
rür. Mevlânâ ol √âlile murâķıb oturur iken mîrzâ geçer, mevlânâ mültefit 
olımaz. Mîrzâ, mevlânâyı getürdüp ¡itâb-engîz çoķ kelâm iderler. Mevlânâ 
buyururlar ki “Bu cümlenüñ cevâbı bir kelimedür ki ben direm ki ben 
müsülmânem. Eger inanursañ «ûb ve illâ «â†ıruñdan geçeni eyle.” Mîrzâ 
müte™e&&ir olur, kendi ķalķup [103a] “Mevlânâ’yı §alı virüñ” diyü emr ider. 
»âce ¡Ubeydullâh buyurur ki “Bu bî-edeblikten §oñra Mîrzâ Uluπ Big ’e 
şikest ve teşvîşler müte¡âķab oldı. Ol esnâda oπlı ¡Abdulla†îf anı öldürdi.” 
Bir kerre bir şa«§dan incinüp mevlânâ dîvâra bir ķabr sûretin yazdı, fi’l-hâl 
ol şa«§ öldi.

»âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  buyurur ki »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr , Sey-
yid Şerîf ’i ķabûl itdükden §oñra yine «âce işâretiyle Mevlânâ Nižâm ile 
sohbet ider idi. Ba¡zı erbâb-ı πaraż mevlânâda şey«lik dâ¡iyesi vardur diyü 
«âceye ol ķadar πamz itmişler ki «âce Çeπâniyân ’da ve mevlânâ [103b] 
Semerķand ’da iken “Tîz gelesin” diyü «aber göndermiş ki geldükde, ta§arruf 
idüp cümle ta√§îlini elinden ala. Mevlânâ bî-tevaķķuf revâne olurlar. Sey-
yid Şerîf-i Cürcânî  da«ı bile giderler. Mevlânâ bir √ımâra süvâr olurlar. 
Seyyid’üñ bir ķatırı varmış ona biner, nâgâh Seyyid’üñ ķatırını arpa dutar, 
Seyyid binmege ķâbil olmaz. Mevlânâ ża¡îf olmaπın ķatıra binüp Seyyid’i 
eşege bindirür. ¢atıra nev¡an §ı√√at gelür. Seyyid bu √âli fi’l-√âl müşâhede 
idicek, Seyyid, ķatırı niyâz-mendâne Mevlânâ’ya pîşkeş ider. Mevlânâ ol 
ķatır ile Çeπâniyân’a dâ«il olduķda, yine a¡dâ varup «âceye a√vâli beyân 
iderler ki “Mevlânâ ķatıra binüp [104a] Seyyid’i eşege bindirüp geldi. 
»u§û§â Seyyid ķatırı yolda kendüye baπışlamış, ve’l-√â§ıl Seyyid’i kendüye 
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mürîd itmişdür” dirler. Çün ki mevlânâ ve Seyyid, «âce «ıdmetine irişür-
ler, a§√âb-ı aπrâż bu fikrde ki «âce her ne ki mevlânâya i¡†â itmişdür, bu 
gün alıcaķdur. Meger ol gün πayet ıssı imiş, cümle a§√âb oturmaπa ķâdir 
olmamışlar. Meger «âce ile Mevlânâ Nižâmüddîn beyne’§-§alâteyne degin 
biri birine muķâbil murâķabe ile oturmışlar. 

Mevlânâ beyân ider ki “O gün kendümi bir gögercin buldum ve «âce 
bir şâh-bâz idi ki beni şikâr itmege ķovardı. Her ne yire ki ilticâ itdüm, «alâ§ 
olmadum. [104b] Â«ir ◊ażret-i Resûlullâh’uñ §allallâhu ¡aleyhi ve sellem 
√aķîķatine ilticâ idüp meded †aleb itdüm. Pes bir ¡ažîm bârgâhda kendü-
mi ma√v buldum. »âce √ażretleri ol ma√alle geldükde, derûn-ı perdeden 
bir âvâz geldi ki “Nižâmüddîn bizimdür, kimesnenüñ anuñla işi yoķdur.” 
Ol ma√alde «âce ķalķup içerü gitdiler. ∏ayretden bir ķaç gün «asta oldı-
lar. »alķ bâ¡i&in bilmezler idi. ~oñra Mu√ammed ¡Alî ◊akîm-i Tirmî≠î  
merķadına müteveccih olurlar. Mevlânâ’ya “Bile gel” diyü emr iderler ve 
mevlânâ πâyet pîr iken bir binid da«ı virmezler. Piyâde «âcenüñ ardın-
ca Tirmi≠ ’e varurlar. »âce ¡Alâ’üddîn muķaddemce »âce Mu√ammed-i 
Tirmi≠î  [105a] mezârına girür, mezârı «âceden «âlî müşâhede ider. Te-
cessüs ķılurlar, ma¡lûmları olur ki rû√ları Mevlânâ Nižâm’a istiķbâle 
gitmiş. Bu ma¡nâ žâhir olıcaķ buyurur ki “◊aķ sub√ânehu ve ta¡âlânuñ 
herkese göre bir ¡inâyeti vardur, biz neye ķâdirüz!” Andan §oñra ol πubâr 
«â†ırlarından gidüp Mevlânâ’ya iltifâtı ziyâde iderler.

Bu ma¡nâya ķarîb: Mer√ûm Şey« A√med ibn-i Şey« İbrâhîm-i Gülşenî  
intiķâl itdükden §oñra ma«dûmları Şey« ¡Alî-i Safvetî  √ażretlerini ber-vech-i 
meşrû√ muķtedâ ķılduķ. »ıdmetlerinde §afâ-yı derûnıla bâ†ın ķarâbeti 
mûcibince itti√âdumuzı ba¡żı [105b] kimesneler görüp tâ bu güne degin ki 
nı§f-ı ramażân sene &elâ& ve elfdür, mutta§ıl nifâķdan «âlî olmadılar, √attâ 
her birine Şey« ¡Alî √ażretleri cevâb virüp iskât itdükçe yeñiceden peydâ olan 
ba¡żı kimesneler ba¡żı πarażları içün buπż u πarażlarını terk itmedi. »u§û§â 
bu faķîr niçe kerre nâžıru’n-nužžâr olup şeb ü rûz ķużât ve ümerâ ve erbâb-ı 
§ûret ile itti√âdumdan mâ-¡adâ gâh ¡aşķ-ı civânân ile rüsvâ gâh ta¡alluķ-ı 
ma√bûbânla şeydâ gâh menâ§ıbla âlûde gâh πam-ı evlâd u tevâbi¡le füsürde-
şekl idüm ki †aleb-i meşî«atdan â&âr yoķdur. Pes erbâb-ı πaraż bir zamânda 
eksik olmaz. İttifâķ Mevlânâ Nižâmüddîn ve Seyyid ve «âce √ażretlerinüñ 
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ra√imehumullâh menâķıbın yazarken bu cum¡a [106a] gicesi ki mâh-ı 
mezbûruñ on yedisi gicedür, ¡âdet-i ķadîmeleri üzere zâviyeden ata binüp 
öñlerince fuķarâ ≠ikr iderek tâ Beyne’l-¢a§reyn ’e sa¡âdet-«ânelerine varurlar 
idi. Bu faķîr pîr da«ı ża¡fum muķteżâsınca râkiben ardlarınca bile varup 
ba¡de istimâi’≠-≠ikr du¡âdan §oñra bende-«âneye rücû¡ olurdı. Ammâ bu gice 
bir teķâżâ ķopdı ki cılavlarında piyâde gidem. Çün ol himmeti müşâhede 
itdiler, buyurdılar ki “Atuñ √âżır degil midür?” Didüm ki “Fuķarâya πıb†a it-
düm, «ıdmetüñüzde piyâde gitmek sa¡âdeti ârzûsı geldi.” Buyurdılar ki “N’ola 
hem cevâb √â§ıl olsun hem §avâb vâ§ıl olsun.” ~avâb ma¡lûm idi, ammâ cevâb 
ma¡lûm olmadı idi. Çün [106b] sa¡âdet-«ânelerinden rücû¡ itdük, fuķarâdan 
biri sa√ûra bende-√âneye ba¡żı fuķarâ ile bile geldi. Çün tenhâ olduķ, didi 
ki “Efendi sizden §oñra fülân dervîşi da¡vet itdi ve eyitdi ki “Ben dimedüm 
mi ki Mu√yî »alîfe  bizüm vücûdımuzı «ayr-ı ma√ż ve «ıdmetümüz §a¡âdet 
bilür. Kendüñe niçün żarar idersin?” Pes ¡aceb oldı ki ol dervîş bu gice «aste 
oldı diyü ķable’l-fecr «aber geldi. “Ve’ş-Şifâ™u bi-yedillâh.”199Bu faķîrden ol bî-
i«tiyâr sa¡âdet-i meşy def¡-i meşaķķat oldı; anuñ da«ı şifâsına du¡â olmaπın 
şifâ buldı.

Mevlânâ Sa¡düddîn-i ¢âşπarî 

Mevlânâ Sa¡düddîn-i ¢âşπarî  ķuddise sirruhu, ¡ulemâ-yı kibârdan ve 
&ervet §â√ibi iken ma√abbetullah πâlib olup Mevlânâ Nižâmüddîn  «ıd-
metlerine tecrîd-i tâmm ile mürîd [107a] oldılar. Ve niçe yıl «ıdmetlerin-
den §oñra icâzetleriyle sefer-i ◊icâz ’a müteveccih olmışlar. »orâsân ’a gel-
dükde Seyyid ¢âsım-ı Tebrîzî  ve Şey« Zeynüddîn-i »âfî  ve Mevlânâ Ebû 
Zeyd-i Nûreddîn-i Pûrânî  ve Şey« Bahâüddîn ¡Ömer  ile §o√bet itmişler-
dür. Şâh ¢âsım  √aķķında buyururlar imiş ki “Anlar ¡âlemüñ ma¡ânîsinüñ 
girdâbıdur. Bu ¡a§rda cemî¡-i evliyânuñ √aķâyıķı anlarda cem¡ olmışdur.” 
Ve Şey« »âfî ’yi kemâl-i teşrî¡ ile med√ iderler imiş. Ve Şey« Pûrânî  içün 
dirler imiş: “Ol kâr ki andan §âdır olur, cümle ◊aķķ’uñ rıżâsıyladur.” Ve 
Şey« Bahâüddîn ¡Ömer √aķķında dirler imiş: “Anlaruñ âyine-i ķalbi ≠âta 
muķâbildür, ≠âtdan πayrı nesne anuñ meşhûdı degildür.” Ve buyururlar idi 

199 “Şifa Allah’tandır.”
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ki “Pîrüm [107b] Mevlânâ Nižâmüddîn baña Mekke ’ye gitdügüm vaķt 
va§iyyet itdi ki “Her vaķt ki senden bir kimseye §ıfat-ı ķahrullâh žuhûr 
ide, anı fi¡le getürme.” Mevlânâ buyurur idi: “Ben ¡İ§âmuddîn ve πayruhu 
√aķķında ¡amel itdüm ve žuhûra getürdüm, ķıyâmete degin √acâletini çek-
sem gerekdür.” Mevlânâ Sa¡düddîn dir ki “Pes benden on yedi gün §ıfat-ı 
ķahr žuhûr itdi, şöyle ki eger bir kimesne baña yaķın geleydi helâk olur-
dı. ¡Uzlet itdüm, tâ ol §ıfat benden zâyil oldı.” Ve buyururlardı ki “Her 
nesneyi isteseñ ◊aķ ta¡âlâdan muķaddem degildür ki her nesnenüñ †alebi 
◊aķķ’ıla olur ve √aķķ-ı †aleb ◊aķ’dandur.

Na@m: Tâ tu nebînî cemâl
 ¡Işķ negîred kemâl [108a] 
 Mîşinevî va§f-i √âl
 Râst bibâyed şinîd200

Ne&r: Zîrâ evvelâ ◊aķ ta¡âlâ bâ†ın-ı ¡abdde žâhir olmasa †aleb ķandan 
olurdı! Ve buyurdı ki “◊aķ’dan her ne †arîķıla žuhûr olursa ol te™e&&üre 
tâbi¡ olup ol ser-rişteyi mu√kem itmek gerek.” Ve buyurdı ki “¢urb oldur 
ki sen seni ve πayrıyı anda ma√v idesin, ammâ √ulûl u itti√âdıla degil, 
belki ma√v u i&bâtıla.”

Na@m: ¢urb nî bâlâ vu pestî reftenest
 ¢urb be-◊aķ ez-ķayd-i hestî restenest201

Ve buyururdı ki “Her nefesde bir kenz güzerândur, żâyi¡ itmemek gerek. 

Na@m: Dost beher la√ža der-tu nažar mîkuned
 Çun tu ez-u πâfilî ez-tu gu≠er mîkuned202

Ne&r: Ve buyururdı “Nefy-i «avâ†ır cümleden efżaldür. [108b] Tev√îdi 
resâyilden a«≠ idenler bî-kârlardur ki ◊aķ ta¡âlâ gidecek ve idecek ve di-

200 “Cemali görmedikçe aşk kemale ulaşmaz; Eğer halin vasfını doğru işitmek isti-
yorsan, kabul kulağıyla işit.”

201 “Kurb aşağıya ya da yukarıya gitmek değildir; kurb, Hak’tan gayrıyı silip atmak-
tır.”

202 “Dost her zaman sana nazar eder. Sen ondan gafil olursan o da senden vaz ge-
çer.”
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yecek ve işidecek degildür.” Ve buyurur ki “Her kim bir yirdedür, her yir-
dedür ve her kim her yirdedür, bir yirde degildür, ya¡nî cümle mežâhirde 
mütecellî bir şândur, lâkin esmâ ve mümkinât sebebiyledür ki merâyânuñ 
ta¡addüdi şa«§uñ ta¡addüdin müstelzim degildür. Ve her yirde žuhûr iden 
bir √aķîķatdür ki zamân ve mekândan münezzehdür, aña bir yirdedür di-
mek §âdıķ degildür.”

Na@m: Vucûd ender kemâl-i «îş sârîst
 Ta¡ayyunhâ umûr-i i¡tibârîst203

Ne&r: Ve buyururlar imiş ki “Perhîz yegdür dârû isti¡mâlinden, ya¡nî 
terk-i günâh evlâdur tevbeden, ammâ mutta§ıl çoķ yiyüp dârû isti¡mâl ide-
ne â«ir te™&îr idüp [109a] żarar ider.” Ve buyurur ki “±iķr bir ≠âtdur ki 
√arf ü §avt-ı ¡Arabî vü Fârisî  vü Türkî vü Bâleybelen  anuñ libâsıdur. Çün 
ki libâsdan ¡ârî müşâhede ola, ma√remi olan maķ§ûdı bî-mücâhede bula.” 

»âce ¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî  menķabesinde beyân olan üzere 
Sa¡düddîn-i Kâşπarî  √ażretleri da«ı buyururdı ki “Hûş der-demüñ ma¡nâsı 
budur: Her nefesde ki √areket eyler, √âżır olup πafletden √a≠er olına ve 
dâyimâ lâ ilâhe illallâh kelimesin ≠ikr eyleye ve dilini damaπına yitişdürüp 
nefesini √abs eyleye, tâ ol miķdâr ki ķâdir ola ve dâyimâ ķalbe müteveccih 
ola ki ≠ikri mi¡deden eylemeye. Her zamân ķażâ-yı ◊aķķ’a [109b] rıżâ vir-
mek mülâ√ažası üzere ola ve bu √âli her vaķtde gözleye, şöyle ki yimekde ve 
içmekde ve yürimekde ve oturmaķda ve söylemekde ve mu¡âmelede, √attâ 
«atunıla mu¡âmelede, mu√a§§al her √âlde ve her vaķtde kendüyi ◊aķķ’ıla 
müşâhede eyleye. Egerçi bu rü™yete ve i√sâna insân «ayli zamân gerekdür 
ki mažhar ola, ammâ â«ir-i sülûkda eyle müşâhede eyler ki kendüyi bul-
maz. Her çend bulmaķ istese bulımaya. Me&elâ bir şeba«-ı ża¡îfi dûrdan 
görse, gözükür gözükmez gibi, vücûdını eyle müşâhede eyleye.

Ve »alvetiyye ’de çün bu mertebede nefy-i vücûd-ı «od ve i&bât-ı ◊aķ ta¡âlâ 
ile müşâhede √â§ıl ola, ra«t-ı himmeti Allah Allah [110a] dimege naķl eyle-
ye, andan hû hû dimege irişe, andan ◊aķ, §oñra ◊ayy, §oñra ¢ayyûm, §oñra 
¢ahhâr, §oñra Vehhâb, §oñra Fettâ√, §oñra Vâ√id, §oñra E√ad, §oñra ~amed’de 

203 “Varlık kendi kemalinde saridir; taayyünler ise izafidir.”
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nihâyet bula. Esmâ sülûkınuñ taf§îli Meşâhidü’l-Vücûd  ve Mevâcidü’ş-
Şühûd ’uñ on beşinci ¡âleminüñ iķlîm-i râbi¡inüñ şehr-i tecelliyâtında beyân 
eylemişemdür, †aleb olına. 

Na@m: Bu isimlerdür u§ûli «alvetüñ
 Bunları bilen ķılur «alķa himem

 Lâ ilâhe illallâh Allâh hû
 ◊aķķ u ◊ayy ¢ayyûm u ¢ahhâr oldı hem

 Da«ı Vehhâb’ıla Fettâ√ iy piser
 Vâ√id ü E√ad ~amed’dür bîş ü kem

Ne&r: Ve ammâ u§ûl-i Naķş-bendiyye  hûş der-dem ve nažar der-ķadem 
[110b] ve «alvet der-encümen ve sefer-der va†andur. Meşπûllıķlarınuñ 
beyânı bu kelimât üzerinedür: yâd-kerd ve bâz-geşt ve nigeh-dâşt ve yâd-
dâşt ve vuķûf-ı ¡adedî ve vuķûf-ı zamânî ve vuķûf-ı ķalbîdür, nitekim 
beyân olındı.

Faķîr Edirne ’de ¡Alî Paşa Zâviyesi  şey«i Ma√mûd »alîfe ’den †arîķ-ı 
esmâya sülûkda †oķuzıncıda fet√ olmaπın icâzet buyurdılar. ~oñra Mı§r ’a ge-
lüp mer√ûm efendiden cümle eşyâ ve esmâda müsemmâyı nümâyân ve âyîne-i 
müsemmâda cümleyi ve cümleden münezzehi ¡ayân görüp ma¡nevî olan ¡aşķ-ı 
ma√ż ile §ûret-i «ilâfetde yine Edirne’ye ¡avdet itdügümde henüz Ma√mûd 
»alîfe √ayâtda [111a] idi. Çün meclis-i şerîflerine vardum, bu dâ¡îleri ile 
fuķarâdan «ayli ķardaşlar vardı, Vâ¡iž Vâlihî-i ◊alebî  da«ı bile idi. ¡Âdet-i 
ķadîmeleri üzere bir zamân murâķıb oldı. Faķîr da«ı üslûb-ı sâbıķ üzere 
Fettâ√ ismine teveccühi ta«§î§ itdükde √użżâra bir mertebe fütû√ât müyesser 
oldı, az ķaldı ki cümlesi ol isme mažhar-ı tâmm olalar. Başın ķaldurup bu-
yurdılar: “Alla√ √ażretinüñ nûrı hepsini bürür ve kendüyi görmeyen anı görür 
ve her kim ¡aşķa irdi, istegi evine girdi.” Yirinden ķalķup faķîrüñ eline yapışup 
«alvetine girdük. Baķiyye-i esmâyı telķîn idüp efendi mer√ûma iştiyâķ ¡arż 
itdi. [111b] ve eyitdi ki“◊acca gitmege Mı§r ’dan emr olmadı ve Mekke ’den 
çıķmaķ buyurılmadı, yo«sa ziyâret iderdüm, ammâ kendüden ayru degilüz 
ve hemîşe «ıdmetlerinde oluruz””didükde faķîre bir ¡aceb √âl oldı, Ma√mûd 
»alîfe’yi «alîfe iken şey«üñ ¡aynı müşâhede itdüm ve Vâ√id ü E√ad u ~amed 
ma¡nâsı nev¡-i â«arla keşf oldı.
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Mevlânâ Âbîzî , Mevlânâ Sa¡düddîn’üñ ekrem-i a§√âbıdur, naķl ider ki 
“Ben ¢ûhistân ’da idüm, bir ¡âmil baña cefâ itdi. Mevlânâ Sa¡düddîn’e mü-
teveccih oldum. Vâķı¡ada gördüm ki mevlânâ ol ¡âmili oķıla urdı. ~abâ√ 
aña “◊âżır ol ki saña bir belâ gelür” didüm. İstihzâ [112a] idüp küstâ«âne 
çoķ söz söyledi. Üç günden §oñra meflûc oldı ve düşüp öldi.

Bu ta§arruf sene i&neyn ba¡de’l-elfde da«ı vâķı¡ oldı ki Mı§r ’uñ bir √âkimi 
tîr-i celâle nişâne oldı ve cümleye efsâne oldı ve meflûc olup öldi.

Ve yine beyân ider “¢ûhistân ’da ibrîşim ķurdı içün tut aπacına yapraķ 
divşürmege çıķdum. Nâgâh budaπı ķırıldı. Gâyet bülend idi. Mevlânâ 
Sa¡düddîn peydâ olup beni havâdan ķapup sâlim yir üzere ķodı. Çün 
¢ûmistân ’dan «ıdmetine geldüm, istedüm ki bu iki vâķı¡ayı ta¡bîre getü-
rem. Ben söylemezden evvel [112b] buyurdılar ki “ªâlimler düşmesi bir 
dürlüdür ve mažlûmlar düşmesi bir dürlüdür.” Buyururlar imiş ki “±ikr 
zamânında ķalbe √areket virmeyüp mefhûm-ı ≠ikri ķalbe √avâle itmek ge-
rek ki ķalb kendi √arekete gelüp ¡ameli göñüle tefvîż itmek gerek ki ol 
kârın bilür.” Mevlânâ Câmî ’nin küçük birâderi Mevlânâ Mu√ammed  dir 
ki “Kîmiyâya çoķ mâl ve ¡ömr §arf itdüm, â«ir tereddüde düşdüm. ◊ayret-
de çârsûya gider iken mevlânâ ardumdan yapışup bu ķı†¡ayı oķıdılar. 

¢ı†¡a: Kîmiyâyî kunem tu-râ ta¡lîm
 K’ân der-iksîr u der-§ınâ¡at nîst

 Rev ķanâ¡at guzîn ki der-¡âlem
 Kîmiyâyî bih ez-ķanâ¡at nîst204 [113a] 

Mu†laķâ kîmiyâ ķaydından «alâ§ oldum.” 
Mevlânâ ¡Alâüddîn buyurur ki “Evâyil-i sülûkumda Mevlânâ Sa¡düddîn 

baña ¡ulûm-ı resmî terkine işâret itdi. Man†ıķ u kelâmdan ferâπat itdüm, 
ammâ Seyyid A§îl-i Mu√addi& ’den bir √adî& kitâbını tamâm itmege ķarîb 
olmaπın ferâπat itmeyüp bir sepet cüz™-i √adî&i alup Seyyid’e müteveccih 
oldum. Çün Dervâze-i Melik ’den †aşra ķadem ba§dum, ayaπumda demür-

204 “Sana bir kimya öğreteyim ki hiçbir iksirde ve işte o kimyayı bulamazsın. Git 
kanaati seç ki âlemde kanaatten daha iyi kimya yoktur.”
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den bir ¡ažîm ķayd gördüm ki ayaπumı ķaldurımaz idüm ve «alķ görür 
diyü ıż†ırâb çekdüm. Nažar itdüm, kimesne vâķıf degil. Çün mi√net-i 
tâmm ve meşaķķat-i aķdâmla iķdâmla [113b] köpriden geçdüm, dülben-
düm başumdan gitdi. Çün bir iki ķadem da«ı gitdüm, arķamdan çuķam 
da«ı gitdi. Ve’l-√â§ıl her adımda bir esbâbum gitdi, şöyle ki hemân †onla 
ķaldum ve ayaπum bendile belâda idi. Kendü kendüme eyitdüm, eger bir 
ķadem da«ı gidersem †onum da«ı gider, rüsvây oluram. Girü döndüm, 
bir adımda gömlegüm peydâ oldı. Her bir ma√alle ki birisi gitmişdi, ol 
ma√alle geldükde o şey eger ķaftân eger zıbun her ne ise yirinde bulınur idi. 
Çün şehrüñ ķapusından içerü ķadem ba§dum, ol aπır buķaπı ayaπumdan 
nâ-bedîd oldı. Pes ķalbümden [114a] ¡ulûm-ı §ûrî ma√abbeti zâyil olup 
mevlânânuñ «ıdmetine vardum, câmi¡de murâķabede buldum. Âhestece 
oturdum. Başın ķaldurup tebessüm itdiler ve ba¡żı işâretlerinden ta§arruf 
anlaruñ idügini bilüp ¡ö≠rler itdüm. Böyle žann olınmaya ki ¡ilm-i žâhirî 
nefy ola ki sülûkından §oñra cümle ¡ulûm keşf oldı, belki cümle ¡âlem 
müfredâtıyla ma¡lûm oldı ki noķ†a-ı cevvâleye mažhar oldı.”

Mevlânâ Sa¡düddîn’üñ vefâtı sekiz yüz altmış cumâ≠e’l-â«iresinüñ ye-
dinci güni vâķı¡ olan çehârşenbe güninde öyle vaķtindedür. İki oπlı vardur. 
Biri »âce Mu√ammed Kelân ’dur. »âce ¡Ubeydullâh  «ıdmetine iki kerre 
Herât ’dan Mâverâünnehr ’e gitmişlerdür. ~â√ib-i Reşe√ât  dir ki “Â«ir se-
ferinde bile vardum. »âce ¡Ubeydullâh nefy ü i&bât †arîķını ta¡lîm idüp 
buyurdılar: “»orâsân ’a [114b] varduķda a§√âba ta¡lîm idüp bile meşπûl 
oluñ ki peder-i büzürgvâruñuz Mevlânâ Sa¡düddîn Herât’a geldükde he-
nüz kârları tamâm olmamışdı, ammâ yârân peydâ idüp bile meşπûl oldılar, 
√attâ ki sülûkı tamâm itdi, siz da«ı vâlid-i şerîfüñüz sünneti üzere a√bâbla 
varup meşπûl oluñ” diyüp Me&nevî ’den bu beyti oķıdılar. 

Me&nevî: ◊âsıl ân âmed ki yâr cem¡ bâş
 Hemçu but-ger ez-√acer yârî terâş205

Ne&r: Ve niçe zamândan §oñra »orâsân ’a gitmege icâzet virdiler, »âce 
Kelân ’ıla bile Bu«ârâ ’ya geldüm. »âce anda bir zamân ķaldılar. Pes »orâsân’a 

205 “Cemedip kendini bir taştan put yapıcısı gibi bir yâr var et.”
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geldüm, §oñra »âce Kelân [115a] da«ı teşrîf itdi. Niçe yıl iltifâtları ile geçdi. 
~oñra bendeyi oπullıπa ķabûl itdi, ya¡nî güyegü idindi.

Ve Mevlânâ’nuñ ikinci oπulları »âce-i »urd ’dur ki ¡ulûm-ı žâhirî ve 
a«lâķ-ı bâ†ınîde bî-mi&l idi.

Mevlânâ ¡Abdurra√mân-ı Câmî 

◊ażret-i Mevlânâ ¡Abdurra√mân-ı Câmî  ķaddesallâhu sirrahu’s-sâmî, 
laķab-ı a§lîleri ¡İmâdüddîn  ve laķab-ı meşhûrları Nûreddîn  ve vilâdetleri 
»urcerd  Câm ’da sekiz yüz on yedi şa¡bânınuñ yigirmi üçinde ¡ışâ zamânında 
vâķı¡ olmışdur, nitekim “Reş√u Bâl bi-Şer√i’l-◊âl” ile müsemmâ olup müc-
melen müddet-i √ayâtlarında vâķı¡ olan [115b] √âlât ve ba¡żı veķâyı¡ı müş-
temil olan ķa§îdelerinde buyurmışlardur.

(Na@m): Be-sâl-i heş§ad u hefdeh zi-hicret-i nebevî
 Ki zed zi-Mekke  be-Ye&rib  surâdiķât-ı celâl

 Zi-evc-i ķulle-i pervâz-gâh-ı ¡izz-i ķidem
 Bedîn √ażîż-i hevân-ı sust kerdeem per ü bâl206

Ne&r: Ma¡lûm ola ki Ma«dûm’uñ nisbeti İmâm Mu√ammed -i Şeybânî ’ye 
irişür ki İmâm Ebû ◊anîfe  √ażretlerinüñ evra¡ u a¡lem-i a§√âbıdur ve neseb 
cihetiyle ķarâyibindendür ki İmâm Mu√ammed b. el-◊asan b. ¡Abdullâh 
b. ‰âvus b. Hürmüz eş-Şeybânî ’dür ve Ebû ◊anîfe Nu¡mân b. Sâbit b. 
‰âvus ’dur ki İmâm-ı A¡žam ’uñ dedesi ve İmâm Mu√ammed’üñ dedesinü 
babasıdur. Ve ‰âvus  babası Hürmüz  [116a] Baπdâd ’da melik iken ◊ażret-i 
¡Ömer  yedinde İslâm’a gelmişdür. Ve Mevlânâ Câmî  ibn-i Mevlânâ 
Nižâmüddîn-i Deştî  ibn-i Şemseddîn Mu√ammed -i Deştî ’dür. Ve bu 
Şemseddîn Mu√ammed’üñ «atunı ki Mevlânâ Nižâmüddîn’üñ vâlidesidür, 
ol da«ı İmâm Mu√ammed- Şeybânî ’nüñ neslidür ki İmâm Mu√ammed 
neslinden Mevlânâ ¢ıvâmüddîn Mu√ammed , Câm ’a geldükde Mevlânâ 
Câmî Şerefüddîn ’e kerîmelerin nikâ√ itmişler ve Şerefüddîn da«ı žuhûr 
iden kerîmelerin Mevlânâ Câmî dedesi Mevlânâ Şemseddîn Mu√ammed’e 

206 “İlâhî haremin Mekke ’den Medine’ye hicretin sekiz yüz on yedisinde kıdem 
kulesinin tepesindeki karargâhtan bu süflî âleme kanat çırptım.”
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virmişler. Anlardan Mevlânâ Câmî’nüñ pederi Mevlânâ Nižâm A√med  
žuhûra gelmişdür. [116b] Mevlânâ’nuñ ceddi Mu√ammed-i Deştî  
meşâhîr-i ¡ulemâ ve ezhed-i ehl-i taķvâdur; nisbetleri I§fahân ’dur Deşt  
ma√allesinedür. Câm  vilâyetine gelüp ķażâ vü fetvâ emrine meşπûl olmış 
ve √ucec ü sicillâtda Deştî diyü nisbetlerin yazarlar imiş. ~oñra Herât ’a 
naķl idicek Deştî ¡ibâreti yirine Câmî yazarlar imiş. Ol sene ki Mevlânâ 
Câmî mütevellid olmış, Sul†ân Şâ«ru« ’a ¡Irâķ  u Fâris  memâlikinüñ tes«îri 
müyesser olmış.

±ikr-i İştiπâl-i ◊a≥ret-i Ma«dûm be-Ta√§îl-i ¡Ulûm der-Mebâdî-i 
◊âl ve Rücû¡-ı Îşân be-Ehl-i Fa≥l u Kemâl

[117a] Mevlânâ Câmî  √ażretlerinüñ §ıπar-ı sinninde vâlidleri Herât ’a 
geldükde Nižâmiyye Medresesi ’nde iķâmet itmişler ve Mevlânâ Cüneyd-i 
U§ûlî  ki ¡ilm-i ¡Arabiyyetde mâhir ve fenn-i u§ûl ü fürû¡da †ûlâsı žâhir 
kimesne imiş, anlaruñ dersine √âżır olup Mu«ta§ar-ı Tel«î§  ve Mu†avvel ’i 
√âşiyeleri ile ve Şer√-i Miftâ√ ’ı ke≠âlik tetebbu¡ iderler imiş, henüz √add-i 
bülûπa varmamışlar imiş.

Bende-zâde A√med ki “Vâ¡ižî” ve “¡Abd-i fâżıl” târî«idür, mevlânâ gibi 
ki ki on üç yaşındadur, sene elfde ba’de’l-man†ıķ ve’l-mu«ta§arât ve’l-ma¡ânî 
ve’l-¡aķâyid, ¢udûrî  ve Me&nevî  ve faķîrüñ mü™ellefâtından ◊aķâyıķ-ı Elf  ve 
Tefsîr-i ¢adr  ve Mevlevî  tetebbu¡ eylerdi. [117b]

Mevlânâ Câmî  ol e&nâda Seyyid Şerîf-i Cürcânî  şâkirdlerinden »âce 
¡Alî-i Semerķandî  dersine müdâvemet iderler. Ba¡dehu Mevlânâ Şihâbüddîn 
Mu√ammed-i Câcermî  dersine √âżır olurlar ki silsile-i dersi Mevlânâ 
Sa¡düddîn-i Teftâzânî ’ye vâ§ıldur. Ba¡dehu Semerķand ’da ¢âżî-zâde-i 
Rûmî  dersine ¡azîmet idüp mülâķât itdükde ba√&leri uzayup bi’l-â«are 
¢âżî-zâde, mevlânânuñ sözine rücû¡ ider. Mevlânâ Fet√ullâh-ı Tebrîzî  ki 
Uluπ Big  yanında ķâżî-¡asker menzilesinde imiş, √ikâyet eyler “Ol meclis-
de ki Mîrzâ Uluπ Big, ¢âżî-zâde-i Rûmî √ażretlerini Semerķand’da kendü 
medresesine [118a] iclâs eyledi, cümle ekâbir √âżır iken ¢âżî-zâde buyurdı 
ki “Semerķand binâ olaldan beri cevdet-i †ab¡ ve ķuvvet-i ta§arrufda her-
giz bu civân-ı Câmî gibi bir şe™n nehr-i Amu’da bu cânibe güzerân olma-
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mışdur.” Her müşkil mes™ele ki Te≠kire Şer√i ’nde ve Müla««a§-ı Çaπminî 
Şer√i ’nde ¢âżî-zâde ≠ikr iderdi, Mevlânâ Câmî fi’l-√âl cevâb virüp bir niçe 
vücûh da«ı beyân eylemegin ¢âżî-zâde, mevlânâdan minnetdâr olmışdı.

Bir gün Herât ’da Mevlânâ ¡Alî ¢uşî  yanına bir büyük çendtây baπlayup 
sipâh hey™etinde Mevlânâ Câmî  yanına gelür, hey™ât ve tecrîdâtdan πâyet 
[118b] müşkil bir niçe mes™ele §orar. Mevlânâ Câmî bi’l-bedâhe cümlesine 
cevâb virür. Çün Mevlânâ ¡Alî sâkit olur, Mevlânâ Câmî la†îfe ile buyurur-
lar ki “Der-çendtây-i şumâ bihter ezîn çendtâ-yi dîger nîst?”207

Mevlânâ ¡Alî ¢uşî  her zamân ki Mevlânâ Câmî  añılsa “nefs-i ķudsîdür” 
dirler imiş. ¡Ulûm-ı resmiyyeden ba¡żısınuñ semâ¡a tevaķķufı olmaπın 
ba¡żı ¡ulemâ dersine √âżır olurlar imiş, yo«sa feyż-i rabbânînüñ mažharı 
enbiyâdan πayrdan istikmâle i√tiyâcı yoķdur. Mevlânâ Câmî buyurmış 
ki “Babamdan πayrı bir kimesnenüñ benüm üzerümde üstâdlıπı √aķķı 
yoķdur. [119a] Her kimüñle ki ba√& iderdüm yâ berâber olurdı yâ πâlib 
olurdum.”

Bu dâ¡îleri ek&er telemmü≠ itdügüm erbâbdan yâ Fârisî  dimekle yâ πayrı 
dilde ta¡lîm ile yâ oķuduπum fenden πayrı ¡ilm ta¡lîmi ile mükâfât bulup ba√& 
√îninde ba¡żı fütû√ât sebebi ile tesellî olmışdur.

Evâyil-i √âlde ba¡żı şürekâsı gücile Mîrzâ Şâhru« ’a važîfe †alebi-
ne alı gitmişler, artuķ kimesneye varmaķ müyesser olmamış, mutta§ıl 
inzivâda olmış, tâ Mevlânâ Nižâmüddîn  «ıdmetinde bu kelâma mažhar 
olmışlar.

(Na@m): Çun zi-¡ahd-i civânî ez-ber-i tu
 Be-der-i kes nereftem ez-der-i tu

 Heme-râ ber-derem firistâdî
 Men nemî«âstem tu mîdâdî208

Bu dâ¡îleri erbâb-ı devleti mežâhir-i esmâ olduķları sebebden anlara nažar 
itmeyüp müsebbibü’l-esbâbdan bilmegin cümlesine tenezzül ü i¡tiķâd üzere 
¡amel itmek ile me™mûr oldum.

207 “Sizin çantanızda bundan daha iyi başka bir şey yok mu?”
208 “Gençlik zamanından beri senin kapından başka kimsenin kapısına gitmedim. 

Her şeyi verdin, ben istemeden her şeyi kapıma gönderdin.”
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◊a≥ret-i Ma«dûmî  Mevlânâ Câmî ’nüñ 
Mevlânâ Sa¡düddîn’e Vu§ûlidür

Ma«dûmî , Hirî ’de bir civâna ¡âşıķ olur. Bir «u§u§ıla mün√arif olup 
[119b] Semerķand ’a varur. Müfâraķat-ı §ûrî ve müzâhamet-i πumûm-ı 
mehcûrîden «âbda Sa¡düddîn-i Kâşπarî  √ażretlerini görür. Böyle buyurur 
ki “Rev yârî gîr ki nâ-guzîr-i tû buved”, ya¡nî “Var bir yoldaş †ut ki ansuz 
olamayasın.” Pes «â†ırına daπdaπa düşüp tîz »orâsân ’a gelüp Mevlânâ’nuñ 
«ıdmetine irişürler. Mevlânâ buyururlar imiş ki “Bu civânı, ya¡nî Câmî’yi 
nice §ayd idecegüm bilmezem ki beni firîfte itmişdür.” Ol gün ki Ma«dûmî 
Câmî , Mevlânâ Sa¡düddîn’üñ §o√bet-i kîmiyâ-e&erlerine vâ§ıl olmışlar, 
Mevlânâ Sa¡düddîn buyurmışlar ki “Bu gün bir şâh-bâz bizüm dâmumuza 
†utıldı.” Ve ol e&nâda buyurmışlar ki “Bu civân-ı [120a] Câmî’nüñ 
§o√betiyle ◊aķ ta¡âlâ bizi memnûn ķıldı.” 

Çün Ma«dûmî †arîķa girmiş, riyâżât-ı şâķķa ve mücâhedât-ı müşkile 
i«tiyâr itmiş ve «alķdan müctenib ü mu√teriz olmışlar. Çün «alķa tenezzül 
itmişler, √attâ †arîķ-ı mu√âvere ve üslûb-ı mükâleme ve elfâž-ı me™nûseden 
va√şî olmışlar imiş, √attâ mu§â√abet-i ma¡hûde tedrîcile «â†ırlarına gelür 
imiş, bî-şu¡ûr ve bî-i«tiyâr Ka¡be ’ye müteveccih olmışlar, Kûsû ’ya degin git-
mişler. Bir miķdâr şu¡ûr u √użûr √â§ıl olmış. Mevlânâ Sa¡düddîn’üñ ârzû-
yı §o√beti πalebe idüp yine «ıdmetlerine rücû¡ itmişler. Ma«dûmî Câmî , 
Mevlânâ Sa¡düddîn’üñ mülâzemeti e&nâsında gül zamânında [120b] bir 
ķaç gün Oba  cânibine seyre gitmişler. Mevlânâ Sa¡düddîn bu mektûbı ya-
zup göndermişler ki «a††-ı şerîflerinden naķl olındı:

 “Bismillâhi’r-Ra√mâni’r-Ra√îm”

Selâmun ¡aleykum ve bi-ra√metillâhi ve berekâtihi. ◊aķ ta¡âlâ bâ-«od 
dârâd ve bî-«od neguzârâd. Tevaķķu ¡ezân birâder ve nûr-i ba§ar Mevlânâ 
Câmî  ân ki în faķîr-i √aķîr ¡umr żâyi¡ kerde ez-kûşe-i «â†ır-ı şerîf dûr 
nedârend ve iştiyâķ πâlib dânend. Nemîdânem ki çi nuvîsem înhâ heme 
ism u resmest. Ân çi maķ§ûdest der-¡ibâret nemîâyed. Şey« A√med ∏azâlî  
mîgûyed ki ta¡rîf-i în †âyife ki [121a] mîkûnîm ne ez-cihet-i i√tiyâcest 
merâ. Ammâ ez-cihet-i ta¡a††uşî ki merâst ve ¡izzet u şerefî ki îşânrâst 
nemîdânem çi mîgûyîm. 
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Mı§ra¡: Ru«sâr-i men încâ vu tu gul nigerî209

 Ve’s-selâmu ve’t-ta√iyyetu. el-Faķîru’l-√aķîr Sa¡dü’l-Kâşπarî .

Mektûb Ma«dûmî’ye vâ§ıl olıcaķ ¡ale’l-fevr mürâca¡at idüp ayruķ 
müfâraķat itmemişler. Ma«dûmî buyururlar idi “ Mevlânâ Sa¡düddîn 
«ıdmetinde her nûr u kerâmet ü keşf ki žuhûr iderdi, işâretleri ile nefy 
eyledüm ki kerâmet oldur ki πayr bir dervîşe ce≠be ve te™e&&ür ilķâ ide-
sin.” Mevlânâ Câmî  †arîķ-ı icmâlden ise ke&retde va√deti tercî√ iderler idi 
[121b] ki müşâhede-i taf§îlîdür.

Gerçi bu maķâm bu dâ¡îye √âl ve maķâm olmışdur, ammâ yine ¡uzlet 
ârzûsı “¡alâ-mâ künnâ fîhâ”210 «â†ıra «u†ûr ider, lâkin itti√âd emr ile olmaπın 
nefy olınur.

Ve buyururlar idi ki “Her gâh ki kendümi mertebe-i icmâlde †utam, 
maπlûb oluram, lâkin pîrümüz Mevlânâ Sa¡düddîn icmâlden taf§île az mü-
teveccih olurlar idi, anuñıçun istiπrâķları πâlib idi.” Ve buyururlar idi ki 
“Sırr-ı va√det ve ma¡nâ-yı tev√îd baña şöyle πâlib olmışdur ki anı kendüm-
den def¡ itmege ķâdir degilem ve bu bâbda benüm a§lâ i«tiyârum yoķdur, 
hîç bir nesne bundan muķaddem «â†ıruma gelmez.”

◊a≥ret-i Câmî  Meşâyı«-ı Kibâr ile ~ıπar-ı Sinnlerinden Nihâyete 
Varınca İ«tilâ† İtdüklerini Beyândur

Evvelâ, »âce Mu√ammed-i Pârsâ  sekiz yüz yigirmi senesinüñ cemâ≠e’l-
â«iresi evâyilinde [122a] √acca gider iken Câm ’a uπraduķda Mevlânâ 
Câmî  henüz beş yaşında imiş. Mi√affelerine muķâbil ķaldururlar. »âce 
Pârsâ bir baş sükker-i nebât-ı Kirmânî  virmiş. Â«irde Mevlânâ Câmî bu-
yururlar imiş ki “Altmış yıldur ki münevver cemâlinüñ §afâsı göñlümde 
ve gözümdedür, a§l bu silsileye ta¡alluķ ol râbı†a iledür. Ümîdüm oldur ki 
bâķî ķala ve anlarla ma√şûr olam.”

Ve yine §ıπar-ı sinnlerinde Fa«rüddîn-i Lûristânî  du¡âsına mažhar olmış-
lar ve »âce Ebu’n-Na§r Pârsâ  meclisine vâ§ıl olmışlar ve Şey« Bahâüddîn 

209 “Yanağım burada ve sen güle bakıyorsun.”
210 “Daha önce (uzlette) bulunduğumuz üzere.”
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¡Ömer  ile da«ı §o√bet itmişler ki ek&eriyyâ istiπrâķda imiş. [122b] Bir 
zamân Çeπâze ’de olurlar imiş. Mevlânâ Câmî  bir cemâ¡atile «ıdmetleri-
ne varurlar. Şey« her birinden §orar ki “Şehrde ne vâķı¡ oldı ve yolda ne 
gördüñüz?” Her biri niçe √âdi&e beyân eyler. Mevlânâdan da«ı su™âl iderler, 
“Hîç nesne görmedüm ve işitmedüm” diyü cevâb virürler, Şey« buyurur ki 
“Dervîş √użûrına varan böyle gerek” ve bu beyti oķurlar.

(Na@m): Dil-ârâyî ki dârî dil der-u bend
 Diger çeşm ez-heme ¡âlem furû bend211

Ne&r: Ve biri da«ı Şemseddîn Mu√ammed-i Kûsevî ’dür ki va¡ž itdükle-
rince Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kâşπarî  ve Mevlânâ Şemseddîn-i Mu√ammed 
Esed  ve Mevlânâ Celâlüddîn  [123a] Ebû Yezîd-i Pûrânî  ve fużalâ vü 
meşâyı«-ı ¡a§r meclis-i va¡žına √âżır olup isti√sân iderler imiş. Mevlânâ 
Câmî , Şerefüddîn ¡Alî-i Yezdî  terπîbi ile meclislerine √âżır olduķda bu-
yurmışlar ki “Bu gün bizüm meclisümüzde bir mihr şu¡â¡ §aldı.” Mevlânâ 
Câmî buyurur ki “»âce Mu√ammed-i Kûsevî , Şey« Mu√yiddîn-i ¡Arabî  
me≠hebi üzere mes™ele-i vücûdı minber üzere ¡ulemâ-yı žâhir √użûrında 
ta√ķîķ ü tedķîķ ü taķrîr iderler idi ki hîç kimse inkâra ķâdir olmazdı ve 
esrâr-ı √aķâyıķ-ı insânda ve te™vîlât-ı ¢ur™ân ’da ve işârât-ı e√âdî&-i nebevîde 
[123b] ve ta¡bîr-i kelimât-ı meşâyı«da πâyet tîz-fehm ve serî¡ü’l-beyân 
olmaπın πayrılar niçe te™emmül ile gücle fehm iderler idi. E&nâ-yı va¡žda 
ce≠beye gelüp âhlar iderdi; ¡ulemâ-yı müstemi¡în da«ı vecd-i ¡ažîm ile 
§ay√alar iderler idi.”

Ve biri da«ı »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  √ażretleridür ki dört kerre 
mülâķât itmişler, iki kerre Semerķand ’da, üçinci «âce √ażretleri Sul†ân 
Ebû Sa¡îd ’e »orâsân ’a geldükde, dördinci »âce ¡Ubeydullâh, Sul†ân Ebû 
Sa¡îd iltimâsıyla Merv ’e geldüklerinde «âce ârzûsıyla mevlânâ Herât ’dan 
Merv’e varmışlar. »âce √ażretleri, Mevlânâ Câmî ’den §orar ki “¡Ömriñüz 
ne miķdârdur?” Cevâb virürler ki “Ta«mînen elli beşdür.” Buyurdılar ki 
“Bizüm [124a] himmetümüz sizden on iki yıl ziyâde olur.” Ma¡lûm ola 
ki bundan muķaddem ve mu™a««ar Mevlânâ ile «âcenüñ mâ-beyninde 

211 “Gönlünü sevgiline rabtet, gözünü masivaya yum.”
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mürâselât çoķ vâķı¡ olmışdur. Mevlânâ’nuñ kütüb-i manžûme ve men&ûre 
ve mürâselâtında «âceye nisbetleri ne †arîķ ile ve ne miķdâr itdügi 
ma¡lûmdur.

Mevlânâ üç kerre Semerķand ’a varmışlardu. Evvelâ ta√§îl-i ¡ulûm içün 
ki ≠ikr oldı; &âniyen «â§§aten «âce içün varmışlardur, sekiz yüz yetmiş se-
nesi mu√arreminüñ sekizinde cum¡a irtesi vâķı¡ olmışdur; &âli&en yine «âce 
mülâķâtına Semerķand’a gider iken yolda râst gelüp üç gün §o√bet ider-
ler. [124b] Meger «âce, Sul†ân Ebu Sa¡îd oπulları ¡Ömer Şey« Mîrzâ  ve 
Sul†ân A√med Mîrzâ ’nuñ mâ-beynini §ul√ içün Türkistân ’a gider imiş. Pes 
mevlânâyı a§√âbıyla Fârâb ’a gönderür ve kendi Türkistân’a gider. Çün mâ-
beynlerin ı§lâ√ ider, vilâyet-i Şâş ’a gelüp mevlânâyı ve a§√âbını getürdüp 
Taşkend ’de niçe müddet §o√betler iderler. Ebu Sa¡îd-i Evbehî  naķl ider ki 
“»âce ile Mevlânâ Câmî ’nüñ ek&er §o√betleri murâķabe ile olurdı. Bir gün 
Mevlânâ “Benüm Fütu√ât-ı Mekkiyye ’de ba¡żı müşkilâtum vardur, «ıdme-
te ¡arż itmek murâdumdur” didi. Ben varup Fütu√ât ’ı getürdüm. ¢able 
fet√i’l-Fütu√ât «âce buyurdı ki [125a] “¢ablehu ba¡żı muķaddimât beyân 
idelim, §oñra ma√allerini açuñ.” Pes «âce niçe ma¡ârif ü √âķâyıķ beyân 
itdükden §oñra “Müşkillerüñüzi fet√ idüñ” diyü mevlânâya Fütu√ât’ı vir-
diler. Mevlânâ her müşkiline ki nažar itdi, cümlesi «âcenüñ taķrîr itdügi 
muķaddimâtdan √all olmış buldı. Mevlânâ on beş gün «âce «ıdmetin-
de olup icâzetlerile Taşkend ’den ¢arşı yol dan »orâsân ’a varmışlar. Ve bu 
seferüñ târî«i kendi «a†ları ile böyle bulınmışdur ki “Semerķand’a üçinci 
¡azîmetümüz sekiz yüz yetmiş dört rebî¡ü’l-evveli πurresi düşenbe güni idi. 
Bir düşenbehe dek [125b] Ta«t-ı »atun ’a ķarîb Ordu  nâm mevżi¡e irişüp 
oradan pençşenbe güni göçilüp §alı güni End«ûd ’a varıldı. Cum¡a güni 
âb-ı Amu ’dan geçilüp peçşenbe güni ķarye-i Şâdmân ’da «âce √ażretleriyle 
mülâķât idüp şâdmân olduķ. Yekşenbede «âce Türkistân ’a gidüp bizi 
Fârâb ’a gönderdiler ve rebî¡ü’l-â«irüñ on beşinde Fârâb’dan Şâş’a gitdük. 
Yigirmi ikisinde Şâş’a gelüp cumâ≠e’l-ulânuñ sekizinde Şâş ’dan »orâsân’a 
gitdük. On beşinde Semerķand’a gelüp yigirmi yedisi olan düşenbede yine 
rı√let [126a] oldı. Pençşenbehe dek Şâdmân ’da olduķ. Düşenbede ¢arşı ’ya 
irüşdük. Cumâ≠e’l-â«ire hilâlini şeb-i pençşenbe ¢arşı’da gördük.”
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Mevlânâ Câmî  buyururlar imiş ki “»âce √ażretleri «avâ†ırı tîz def¡ 
iderlerdi ķuvvet-i ķâhire ile ve ehlullâh kelâmına anlar gibi kimse √alâvet 
virmemişdür.” ~â√ib-i Reşe√ât  dir ki “»âce √ażretleri √aķîķat †âliblerini 
ek&eriyyâ mevlânâya gönderürler idi ve mevlâ §o√betine ta√rî§ iderlerdi.” 
Ve Reşe√ât’da getürür ki “Râķım-ı √uruf def¡a-i ulâda Mâverâünnehr ’e gi-
derken sâ√il-i Cey√ûn ’a irişdügüm gice düşümde gördüm ki «âce √ażretleri 
žâhir oldı [126b] ve buyurdı ki “Bu ¡acebdür ki »orâsân ’da deryâ-yı nûr 
mevc ururken «alķ bir çerâπ uyarmaķ içün Mâverâünnehr’e gelürler.” Çün 
ki ¢arşı’da «âceye bulışdum, buyurdılar ki “Meşâyı«-ı Herât ’dan kimi 
görmişsin?” Didüm ki “Mevlânâ Câmî’yi ve Mevlânâ Rûcî ’yi görmişem.” 
Buyurdılar ki “Her kim »orâsân’da Mevlânâ Abdurra√mân-ı Câmî ’yi 
görmiş ola, aña §unuñ beri cânibine gelmege √âcet ķalmaz.” ~oñra §ordı-
lar ki “Mevlânâ Câmî  mürîd †utmaz imiş ve Mevlânâ Mu√ammed †utar 
imiş.” Didüm ki “Belî.” Buyurdılar ki “Ser- √alķa-i «âcegân [127a] »âce 
¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî  buyurmışlardur ki “Şey«lik ķapusın ķapa, yârlıķ 
ķapusın aç; «alvet ķapusın ķapa, §o√bet ķapusın aç.” 

¡Abdulπafûr  tekmile-i Nefe√ât ’da getürür ki “Mevlânâ Câmî , Mevlânâ 
Sa¡düddîn ’den mücâz iken yine kimesneye telķîn-i ≠ikr itmemişlerdür, 
ammâ †âlib-i müsta¡iddi †arîķa irşâd iderler iderlerdi ve gâhî “‰âlib çoķ, 
ammâ kendüyi terk ider yoķ” dirlerdi. 

Reşe√ât  §â√ibi dir ki “Pederüm, Mevlânâ Câmî ’ye irişmegile irişmişdür.” 
◊ikâyet ider ki “Sekiz yüz altmış ≠i’l-√iccesinde İmâm ¡Alî Rıżâ  rażıyallâhu 
¡anhu meşhedinde vâķı¡amda gördüm ki [127b] ravżalarından bir pîr-i 
nûrânî şeklinde †aşra çıķup ķarşumda heybet ü ¡ažametile †urdılar. Bir pâk 
alaca cübbe geyüp ta√fîfe §arınmışlar. Varup niyâzıla selâm virdüm. İltifâtıla 
selâmum alup buyurdılar ki “Bu şehre ķaçan geldüñ ve ne yirde ķonduñ?” 
Didüm: “İki gün oldı ve filân yirde ķondum.” Didiler ki “Var a√mâl ü 
e&ķâlüñi getür, bizüm menzilümüzde senüñiçün bir a¡lâ yir √âżır eylemi-
şem.” Niyâzıla didüm ki “Sizi bilmezem.” Buyurdılar ki “Baña Sa¡düddîn-i 
Kaşπarî  dirler, tîz ol, kendüñi bizüm maķâmumuza irişdür” diyüp revân 
oldılar. Çün uyandum, meşhed «alķına “Bunda Sa¡düddîn-i Kaşπarî nâm 
kimesne var mıdur?” [128a] diyü §ordum. Didiler “Sa¡düddîn-i Meşhedî  
nâm bir zâhid kimesne vardur, ammâ Kâşπarî degildür.” Vardum gör-
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düm ki ol vâķı¡ada gördügüm degil. Çün †aşra çıķdum, Hirî ’den gelür bir 
ķâfileye râst geldüm. Ba¡żı âşinâdan §ordum. Bildüm ki Hirî ’de muķtedâ-
yı nâs imiş, ol e&nâda dünyâdan gitmiş. ~oñra Hirî’ye vardum, Mevlânâ 
Sa¡düddîn-i Kâşπarî ’nüñ mezârına vardum, Mevlânâ Câmî ’yi anda bulup 
vâķı¡amı ¡arż itdüm. Didiler ki “Sen nice ta¡bîr itdüñ?” Didüm ki “Belki 
ben Hirî’de intiķâl idüp anlaruñ yanında defn olam.” Buyurdılar ki “Böyle 
[128b] ta¡bîr eyle ki anlar seni kendi maķâm-ı ¡âlîlerine da¡vet itmişler.” 
Ben eyitdüm: “Anlar intiķâl itdi, ķâyim-maķâm sizsiz. Siz irşâd eyleñ” di-
yicek ¡âdetleri üzere §ûretâ irşâddan gürîzân oldılar, ammâ †arîķ ile hidâyet 
itdiler ki anuñla maķ§ûda vu§ûl müyesser oldı.” ~â√ib-i Reşe√ât  dir ki” Çün 
bu faķîr sene †oķuz yüz dört şa¡bânında Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kâşπarî’nüñ 
büyük oπulları »âce Külâl ’üñ güyegüsi oldum, vâlidüme ķırķ yıldan evvel 
gördügi vâķı¡a ma¡lûm oldı.”

Mevlânâ Câmî ’nüñ Sefer-i ◊icâz ’da Olan Mücâhedesi ve 
Baπdâd ’da Münkirlerüñ Def¡inde Gülşenî  ◊a≥retlerinüñ 
Müsâ¡adesi

[129a] Sekiz yüz yetmiş yedi rebî¡ü’l-evvelinüñ on altısında sefer-i 
◊icâz ’a müteveccih olmışlar. 

¡Acebdür ki toķuz [yüz] yetmiş yedide ¡acâyib vâķı¡ oldı ve bu kitâblaruñ 
târî«leri cümle toķuz [yüz] yetmiş yedidür, «u§û§â bu √i≠b-i ≠eheb-i (977) 
Mevlânâ ’dan. 

A¡yân-ı »orâsân , seferi terk itmelerin iltimâs idüp dimişler ki “Sizüñ 
ednâ iltifâtlaruñuz ile selâ†înden «alķuñ küllî murâdları √â§ıl olur ki piyâde 
niçe √acc §avâbı olur?” Mevlânâ buyurmışlar ki “Piyâde √acc ide ide yo-
ruldum, bir kerre da«ı süvâre √acc itmek isterem.” Pes Herât ’dan Nîşâbûr  
ve Sebzevâr  ve Bis†âm  ve Dâmπân  ve Simnân  ve ¢azvîn  ve Hemedân ’a 
gelmişler. Hemedân hâkimi, Mevlânâ’ya ma√abbet idüp üç gün cümle 
ķâfile ile pâdişâhâne żiyâfet idüp [129b] «aylî ¡asker ķoşup Kürdistân ’dan 
geçürüp ser-√add-i Baπdâd ’a irişdürmişler. Cumâ≠e’l-â«irenüñ evâsı†ında 
Baπdâd’a girmişler. Bir ķaç günden §oñra İmâm ◊üseyn  rażıyallâhu ¡anhu 
ravżası ziyâretine ◊ille ’den Kerbelâ ’ya varduķda bu πazeli dimişler.
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(Na@m): Kerdem zi-dîde pây sûy-i meşhed-i ◊useyn
 Hest în sefer be-me≠heb-i ¡uşşâķ farż-i ¡ayn212

Ne&r: Çün yine Baπdâd ’a gelmişler, Fet√ullâ√  nâm Câm ’dan bir 
«ıdmet-kâr bir â«ar «âdimleri ile çekişüp «abâ&et-i cibillîsi muķteżâsınca 
ba¡żı refâvıża mül√aķ olup mevlânânuñ Silsiletü’≠-±eheb ’inüñ [130a] 
evvelinde, ¢âżî ¡Ażud  ba¡żı kütübinde “Ek&er-i «alķ kendü mevhûm ve 
mu«ayyellerine ¡ibâdet ider” didügi yirde “¡alâ-mevhûm” √aķķında îrâd 
itdügi tem&îlüñ bir ķaç beytini ayırup anlara virmegin bu ķı§§ayı te™kîd ve 
muķaddimât-ı fitneyi temhîd içün re™îsleri ¡âdet-i ķadîmeleri muķteżâsınca 
il√âķ-ı ekâ≠îb idüp bir ķaç beyt ziyâde ider. Pes refâvıż cem¡ olup ◊anefî  ve 
Şâfi¡î  ķâżîları gelüp ve Baπdâd pâdişâhı Uzun ◊asan Beg ’üñ birâder-zâdesi 
Maķ§ûd Beg  ve «atunınuñ birâder-zâdesi »alîl Beg  ki me≠kûr sul†ân †ara-
fından Baπdâd √âkimi imiş, Gülşenî  ra√imehullâh [130b] ve Terâkime  
begleri ile cümle «â§§ u ¡âmm √âżır olup izdi√âm-ı «alķdan der ü bâmda 
πalebe üzere imişler. Pes Silsiletü’≠-±eheb’i getürmişler, çün ol √ikâyetüñ 
sebâķ u siyâķını tetebbu¡ itmişler, ehl-i in§âf mevlânâya isti√sân itmiş-
ler. Mevlânâ la†îfe ile dimiş ki “Silsile’de emîrü’l-mü™minîn √ażretlerini 
ve evlâd-ı kirâmını rıżvânullâhi ta¡âlâ ¡aleyhim ecma¡în med√ eyledükde 
»orâsân  sünnîlerinden beni rafża nisbet ideler diyü «avf iderdüm. Bil-
mez idüm ki Baπdâd’da refâvıż cefâsına mübtelâ olacaķ imişem.” Pes 
ehl-i Baπdâd dimişler ki [131a] “Bu ümmetde emîr √ażretlerini, mevlânâ 
gibi kimse med√ itmemişdür. Pes ķużât u a¡yân, mevlânâ med√inde bir 
ma√żar yazmışlar, §oñra re™îs-i refâvıż olan Ni¡met-i ◊aydarî ’ye §ormış-
lar ki “Bizüm ile şerî¡atla mı söyleşürsin, yo«sa †arîķatla mı?” Dimiş ki 
“İkisi ile.” Da«ı Mevlânâ dimiş ki “Evvelâ şerî¡at emriyile var bıyıπuñı ki 
müddet-i ¡ömrüñde ķırķmamışsın, √add-i mesnûndan zâyidini aldur.” Pes 
ehl-i Şirvân  sünnîleri ki mevlânâya mu¡în idiler, §ıçraşup miķrâż gelince 
nı§fını bıçaķ ile ¡a§â üzere kesmişler ve nı§fını miķrâżıla ķırķdılar, √arîfüñ 
bıyıπın balta [131b] kesmez iken yoldılar. Mevlânâ  ilzâm içün dimişler 
ki “Çün saña †arîķat soruldı, pes Kerbelâ ’ya varup sâdâtdan tekbîr almaķ 

212 Hüseyin’in meşhedi istikametine gözümü ayak ettim. Bu yolculuk âşıklar mez-
hebince farz-ı ayndır.
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gerek ki gelüp «u§ûmete isti¡dâd gele” didükde ķużât u √ükkâm Silsile ’ye 
nâ-münâsib ebyât il√âķ idüp ve meclisde niçe küstâ«lıķ da«ı itmegin pes 
niçe ¡itâb u ta√ķîr idüp §oñra ters eşege bindürüp ters sürdürüp ta«ta vü 
külâh geydürüp žahîrleri olan refâvıż ile Baπdâd’da teşhîr itdiler. Ol e&nâda 
mevlânâ bu πazeli dimişlerdür.

(Na@m): Bigşây sâķiyâ be-leb-i şa† ser-i sebûy
 Vez-«â†iram kudûret-i Baπdâdiyân bişûy213 [132a]

 Ez-nâkesân vefâ vu muruvvet †ama¡ medâr
 Ez-†ab¡-ı dîv «â§iyet-i âdemî mecûy214

 Muhrem be-leb nih ez-ķade√-i mey ki hîç kes
 Z’ebnâ-yi în diyâr neyerzed be-guft u gûy215

 Der-râh-i ¡ışķ zuhd u selâmet nemî«arend
 Hoş ân ki bâ-cefâ vu melâmet girift «ûy216

 ¡Âşıķ ki naķb zed be-nihân-«âne-i vi§âl
 Dâred ferâπatî zi-nefîr-i segân-i kûy217

 Bî-rengîst u bî-§ifatî va§f-i ¡âşiķân
 În şîve kem †aleb zi-esîrân-i reng u bûy218

 Câmî maķâm-i râst-revân nîst ez-zemîn
 Berîz tâ nihîm be-«âk-i ◊icâz  rûy219

213 “Ey saki, testinin ağzını Şat ağzına aç, Bağdatlıların tozundan gönlümü arındır.”
214 “Sefil kişilerden vefa ve insanlık umma, şeytan tabiatlıdan adam sıfatı arama.”
215 “Mey kadehinden dudağıma mühür vur ki bu diyarda hiç kimse sohbet etmeye 

değmez.”
216 “Aşk yolunda zühd ve salah satın almazlar, cefa ve melamete tutkun olanlara ne 

hoş!”
217 “Âşık olan vuslatın gizli evine gedik açar, onun sevgilinin bulunduğu mahallin 

köğeklerden korkusu vardır.”
218 “Âşıkların vasfı sıfatsızlık ve renksizliktir, bu vasfı kokuya ve renge esir olanlarda 

arama.”
219 “Ey Câmî, yeryüzünde dürüst gidenler yok, kalkıp Hicâz toprağına yüz süre-

lim.”
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Ne&r: Baπdâd ’da dört ay olup munta§ıf-ı şevvâlde Dicle  kenârında 
ķonılup yigirmisinde Necef -i müşerrefe revâne olmışlar. [132b]

◊ikâyet: Bu faķîr mer√ûm efendiden işitdüm, buyurdılar ki mer√ûm pîr-i 
ma¡nâ ya¡nî pederleri İbrâhîm-i Gülşenî  √ażretleri buyurmışlar ki “Sul†ân 
◊asan  beni Tebrîz ’den birâder-zâdesi Maķ§ûd Beg ’e ba¡żı na§âyi√ ü tenbîhât 
içün ¢âżî ¡Îsâ  iķdâmıyla Baπdâd ’a irsâl itmişdi. Sekiz yüz yetmiş yedi sene-
sinde idi diyüp baña ol √înde pederüm √ażretleri baķup tebessüm idüp didi ki 
“Emîr , bu yetmiş yedi târî«leri ¡acebdür, ammâ ¡âķıbet «ayrdur.” Pes bilmem 
maķ§ûdları ne ola diyüp faķîrleri Mu√yî ’ye efendi mer√ûm da«ı tebessüm ile 
söylediler. Her zamân fikrümde idi, tâ †oķuz yüz yetmiş yedi târî«inde çün ki 
intiķâl itdi, ¡âķıbetleri «ayr olup fera√ları ve tebessümleri ma¡lûm oldı. 

Ba¡dehu Gülşenî  √ażretleri buyurmışlar ki “Baπdâd  refâvıżı Mevlânâ 
Câmî ’ye πaraż idüp keşâkeşde iken yitişdüm ve a√vâli istimâ¡ itdüm. Henüz 
Maķ§ûd Beg’e maķ§ûdı edâ itmezden evvel didüm ki şöyle mesmû¡um oldı 
ki Mevlânâ Câmî  √ażretleri bu diyârı müşerref itmiş, anuñ mihmândârlıπı 
cümlemüze vâcibdür. Pes Tebrîz  tu√afından münâsib [133a] ba¡żı nesne 
gönderüp “Hoş geldüñüz, bu diyârı müşerref ķılduñuz” diyü âdem gönder-
düm. Dâ¡î anlardan §oñra gelmegin “el-¢âdimu yuzâru”220muķteżâsınca 
Mevlânâ fażl u lu†fından bu faķîri ķudûmlarıyla müşerref ķıldılar. ¢âżî-i 
ķużât-ı Baπdâd ki ¢âżî ¡Îsâ †arafından ◊anefî  ķâżîsı idi, bizde bulınmaπın 
mevlânâ √ażretlerine ri¡âyet böyle mi olur ki erâ≠il güft ü gû ideler diyü nev¡an 
tevbî« itmegin «ıdmetlerini ta¡ahhüd idüp gitdiler. ~oñra mevlânâ bizde 
ķalup §abâ√dan tâ ba¡de’l-¡ışâ mu§â√abet oldı. İrtesi meclis vâķı¡ oldı, nitekim 
beyân-ı vâķı¡ beyân-ı vâķı¡ oldı.

[133b] Ba¡dehu Mevlânâ Câmî  Medîne ’ye müteveccih olur ve ◊ażret-i 
Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem na¡tında bir terkîb-bend nažm ider 
ki ma†la¡ı budur:

(Na@m): Ma√mil-i ri√let bibend ey sârbân k’ez şevķ-i yâr
 Mîkeşed her dem be-rûyem ķa†rehâ-yi «ûn ķa†âr221

220 “Seferden gelen ziyaret edilir.”
221 “Ey kafileci, göç yükünü bağla ki sevgili şevkinden kervan her dem yüzüme kan 

damlaları akıtır.”
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Ne&r: Ve †arîķde â«ir-ı şevvâlde ķıble-i şeref olan √arem-i Necef  
ziyâretinde bir πazeli dirler ki ma†la¡ı budur.

(Na@m): ¢ad bedâ meşhedu mevlâye enî«û cemelî
 Ki muşâhed şud ezân meşhedem envâr-i celî222

Ne&r: Ve anda menķabet-i imâmda didügi ķa§îdenüñ ma†la¡ı budur.

(Na@m): A§ba√tu zâyiren leke şa√nete’n-Necefi
 Behr-i ni&âr-i mer…ad-i tu na…d-i cân be-kef223

Ne&r: Meşhed’üñ naķîbü’n-nuķabâsı Seyyid Şerefüddîn Mu√ammed  
cümle evlâd u a√fâd [134a] ve sâyir ekâbir ü efrâd ila istiķbâl idüp ta¡žîm 
ü tevķîr ile üç gün üç gice ¡âlî żiyâfetler itmişler. ±i’l-ķa¡de evvelinde 
bâdiyeden Medîne -i münevvereye müteveccih olup mu¡cizâtı müştemil bir 
ķa§îde dirler ki ma†la¡ı budur.

(Na@m): Bâng-i ra√îl ez-ķâfile ber«âst «îz ey sârbân
 Ra«tem binih ber-râ√ile âheng ri√let kun revân224

Ne&r: Yigirmi ikinci gün Medîne -i münevverede ravża-ı cennet-
â&ârı ziyâret idüp Mekke -i mükerremeye on iki günde vâ§ıl olurlar. On 
beş gün √arem-i şerîfde şarâyı†-ı √accı itmâm idüp yine Medîne-i mü-
nevvereye müteveccih olduķda yolda didükleri πazelüñ ma†la¡ı budur 
[134b].

(Na@m): Be-Ka¡be  reftem u zâncâ hevâ-yi kûy-i tu kerdem
 Cemâl-i Ka¡be  temâşâ be-yâd rûy-i tu kerdem225

Ne&r: Ve Ravża-ı mu†ahhara ¡alâ-sâkinihâ efżalü’§-§alavât «ıdmetinden 
§oñra evâ«ir-i mu√arremde Şâm ’a gelüp ķırķ beş gün ¢âżı’l-ķużât Şey« 

222 “Efendimin meşhedi göründü, devemi çökertin, o meşhedden bana yüce nurlar 
göründü.”

223  Can nakdi elimde senin mezarına saçmak üzere ziyaretçin olarak sabahladım ey 
Necef ’in Bekçisi.

224 “Kafileye göç borusu çaldı, kalk ey kafileci; yükümü deveye yükle ve yola ko-
yul.”

225 “Kabe’’ye gittim ve orada senin köşeni arzu ettim; Kabe’nin yüzü temaşası yadi-
me senin yüzünü getirdi.”
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Mu√ammed-i ◊ayżarâvî ’den sened-i √adî& a«≠ idüp rebî¡ü’l-evvelüñ dör-
dinci güni cum¡a namâzından §oñra Dımaşķ ’dan çıķup on ikinci güni 
◊aleb ’e varurlar. A¡yân-ı Şâm  ehli gibi żiyâfetler ve «ıdmetler iderler. 

Ol e&nâda pâdişâh-ı Rûm  Sul†ân Mu√ammed  mer√ûm, mevlânâ 
Mekke ’den Şâm ’a müteveccih olacaπın istimâ¡ idüp sâbıķâ mevlânâya «ıd-
meti sebķat iden »âce ¡A†âullâh-ı Kirmânî  ile «avâ§§-ı sal†ana†dan bir niçe 
kimesne ile niçe tu√af ve beş biñ altun «arclıķ naķd gönderüp [135a] ve 
niçe va¡deler idüp mollâya mektûb göndermişler ki ķudûmleriyle †araf-ı 
Rûm müşerref olmaķ recâ olur. Henüz ķâ§ıd ◊aleb ’e gelmeden mevlânâ 
Şâm ’a müteveccih olur. Çün mevlânâ ◊aleb’de ķâ§ıdlar kendü †alebine 
Şâm’a geldügin istimâ¡ ider, “Bir pâdişâh-ı ¡âdile ¡adem-i i†â¡at lâzım gelme-
ye” diyü henüz ķu§§âddan «aber gelmezden evvel mevlânâ rebî¡ü’l-â«irüñ 
yedinci güninde ◊aleb’den çıķup ¢al¡a-ı Bîrûd ’dan Tebrîz ’e müteveccih 
olur. ¢ara Âmid ’e geldükde meger ¡asker-i Rûm ile Â≠erbaycân  leşkeri 
mâ-beyninde √arb olmaπın yollar ma«ûf imiş. Uzun ◊asan  ķarâyibinden 
Mu√ammed Beg , mevlânânuñ mu√ibbi olmaπın aķribâsından ve ¡asker-
den üç yüz âdem ķoşup [135b] Kürdistân ’uñ ma«ûf yirlerinden mevlânâyı 
ķâfilesi ile geçürüp cumâ≠e’l-ûlanuñ yigirmi yedinci güni Tebrîz’e î§âl 
iderler. ¢użât ve ümerâ istiķbâl idüp ķonduķdan §oñra ◊asan Pâdişâh  ile 
mülâķât itdükde niçe ri¡âyet ü żiyâfetden §oñra ¡Irâķ ’da ķalmasını murâd 
idinür. Mevlânâ , vâlide-i müsinnesini ¡illet idüp cumâ≠e’l-u«rânuñ altıncı 
güni »orâsân ’a gider.

Sekiz yüz yetmiş sekiz senesinüñ şa¡bânınuñ on sekizinci güni cum¡a 
güni Herât ’a geldükde Sul†ân ◊üseyn  Merv ’de imiş, muķarrebleri ile 
hedâyâ vü mektûb göndermiş ki ¡unvânı budur.

(Na@m): Ehlen bi-maķdemike’ş-şerîfi fe-innehu
 Fera√u’l-ķulûbi ve nuzhetu’l-ervâ√i226

Ve Nižâmüddîn Emîr ¡Alî Şîr ’üñ ruķ¡asında bu rubâ¡î münderic 
idi.

226 “Hoş geldiniz, kutlu gelişiniz yürekler için bir şenlik ruhlar için bir arınmadır.”
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(Na@m): İn§âf bidih ey felek-i [136a] mînâ-fâm
 Tâ zîn du kudâm √ûbter kerd «irâm

 Hurşîd-i cihân-tâb-i tu ez-cânib-i şarķ
 Yâ mâh-i cihân-gerd-i men ez-cânib-i şâm227

Min Nefâyisi Enfâsihi’l-Mesmû¡ati Ra≥ıyallâhu ¡anhu

Buyurdı ki “A§âlet √asebîdür, nesebî degildür.” Ve buyurmış ki 
“Fuķarâdan mâl u nânı dirîπ itmeñ, her ķanķısı olursa müste√aķdur ki 
ne bilürsin, belki evliyâdan ola.” Ve buyurmış ki ma√abbet-i ≠âtî oldur ki 
sebebi olmaya.” 

Bir kimse dimiş ki “Fülân dervîş ≠ikr-i cehrî çoπ ider, nev¡an riyâdur.” Bu-
yurmış ki “¢ıyâmetde anuñ zebânla ≠ikri kendüye nâfi¡dür ki dehânından bir 
nûr peydâ olur, cümle §a√râ-yı ma√şeri rûşen ider. [136b] Ve ≠ikr-i cehrüñ 
nef¡i bu ki çün nefs ≠ikr ile müte√aķķıķ ola, evvelen ķuvvet-i müte«ayyile 
ol lafžuñ ta«ayyüliyle ola, &âniyâ ķuvvet-i nâ†ıķa tekellümiyle ola, ve &âli&â 
ķuvvet-i sâmi¡a semâ¡ıyla müte™e&&ire ola ve râbi¡an ķuvvet-i müte«ayyile 
bir kerre da«ı müte™e&&ire ola ve nefs ve ķuvvet-i ¡aķliyye da«ı ke≠âlik olalar. 
Ve lafž bunuñ müşârün ileyhisi me≠kûrât-ı sâbıķadur. Bu √areket devriyye-i 
vücûdiyye üslûbı üzere bir √areket-i devriyye-i §ûriyyedür. Ve ol √areket-i 
ma¡neviyye ile müte√aķķıķ olmaķ isteyen kimse bu √areket-i §ûriyyeye te-
şebbüs itsün. Ol √areket-i ma¡neviyyenüñ §ûreti olduπı cihetden anuñla 
ta√aķķuķ [137a] √â§ıl olmaπa mümidd ü mu¡îndür.” 

Bir şa«§ didi ki 228“ ِ
َ ْ َذَכ َ  ُ ِ َ َא  -ma¡nâsı bir kimseye √âl olsa ceh ”أَ

rile niçe ≠ikr ide bilür?” Buyurdı ki “◊aķ ta¡âlâ Evvel ü Â«ir ü ªâhir ü 
Bâ†ın’da cümleyi mu√î†dür, pes ≠ikr-i cehrî da«ı «ûbdur.”

~ordılar ki “Ta§avvuf kelimâtını niçün söyleşmezsiz?” Buyurdılar ki 
“Farż idüñ ki biri birimüzi bir zamâncuķ aldamışuz, ya¡nî ta§avvuf √âlîdür, 

227 “Ey mavi renkli felek, insafla söyle bu ikiden hangisinin gelişi daha güzel? Doğu 
tarafından cihanı aydınlatan güneşin mi yoksa batı cihetinden cihanı dolaşan 
ayım mı?”

228 “Ben beni anan kişinin oturma arkadaşıyım.” Şu¡abu’l-îmân, 2/171; Musanne-
fu İbn Ebî Şeybe, 1/108; Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 4/1552; 
Feyzu’l-kadîr, 5/214.
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ķâlî degil, meger iki ehl-i dil biri birinüñ sülûkin bilmek içün söyleşeler.” 
Ve buyururlar idi: “Kelimât-ı ķudsiyye-i evliyâ ra√imehumullâhu ¢ur™ân  
ve √adî&den olmaπın anlar gibi ta¡žîm gerek.” [137b] 

Sormışlar ki “Abdürrezzâķ-ı Kâşânî  “Bismillâhi ey bi’l-insâni’l-kâmili”229 
dimesi ne dimekdür?” Buyurmışlar ki “Bu kelâm ismüñ tefsîridür, 
lafžatullâh tefsîri degildür.” Mevlânâ Câmî ’nüñ kelimât-ı ķudsiyyesini 
ma¡lûm itmek isteyen kütübini mü†âla¡a itsün.

Min »avâri…-i ¡Âdâtihi ¢addesallâhu Sirrehu

Mevlânâ  bir niçe kimesne marażında mevte müşrif iken ¡ıyâdetine va-
rup du¡â itmegin «alâ§ olduķları Reşe√ât ’da mes†ûrdur. Cümleden vilâyet-i 
Geylân  a¡yânından biri «asteliginde mu√tażır olur. Mevlânâ ol i√tiżârda 
√âżır olur. Aķribâsı giryeler ile techîz ü tekfînine meşπûl olurlar. Nâgâh 
«asteden √areket žuhûr ider, ol sekerâtdan [138a] ifâķat bulur, √attâ ol 
günde kemâl-i §ı√√at bulur. ~oñra a§√âbına dir ki “Rû√um bedenden 
müfâraķat ider iken Mevlânâ Câmî  √âżır olup lu†flar gösterüp maraż ben-
den fi’l-√âl zâyil oldı” diyüp mevlânâya yigirmi biñ altunlıķ §ûf ve kettân 
hediyye irsâl eyler ve telķîn-i †arîķat iltimâs ķılur. Mevlânâ da«ı †arîķ-ı 
«âcegânda bir risâle yazup irsâl ider ve â«irinde şöyle beyân ider ki “Bu 
maķûle sözleri söylemek ve kitâbete getürmek faķîrüñ de™bi degildür, lâkin 
ol cânibüñ isti¡dâdı ta√rîre bâ¡i& oldı.” [138b] 

Rubâ¡î: Bâ-în heme bî-√â§ilî vu hîç kesî
 Dermânde be-nâresâyî vu bu’l-hevesî

 Dâdîm nişân zi-genc-i maķ§ûd tu-râ
 Ger mâ neresîdîm tu şâyed biresî230

Ne&r: Sâbıķâ Mevlânâ ’nuñ Silsile ’den ebyâtını yazup Baπdâd ’da refâvıża 
viren Fet√î  √acca gidemeyüp Tebrîz ’e gelür, atına arpa virür iken ol yazan 
barmaπın ı§ırup ol veca¡da za«mıla helâk olur.

229 “Allah’ın adıyla başlarım yani insan-ı kâmilin.”
230 “Kimsesizlik ve yoksullukla maksudumdan geri kaldımsa da sana arzun hazine-

sinden nişan verdim. Ben erişemedim se de sen erişirsin artık.”
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Mevlânâ’nuñ manžûrı olan «âcelerinden biri rivâyet ider ki “Vâfir ki-
mesne mevlânâ ile Dih-i Siyâvuşân ’da ķalduķ. Mevlânâ ol menzil-i vesî¡de 
bir kûşede ittikâ itdi. Ben da«ı anlardan ba¡îd bir kûşede edeb ri¡âyet idüp 
[139a] yatdum. İki sâ¡atden §oñra uyanup kendümi teşehhüdde oturur bul-
dum, ta¡accüb itdüm. Çün bir büyük şem¡ ortada yanur idi, nažar itdüm, 
mevlânâyı da«ı teşehhüdde oturur murâķıb gördüm. Pes yatdum, uyudum, 
yine uyanup kendümi murâķıb buldum. Mevlânâya nažar itdüm, iki dizi 
üzere murâķıb gördüm, bildüm ki te™&îr mevlânânuñdur. ¢alķup âbdest 
alup gelüp muķâbilesinde murâķabe ile §abâ√a degin oturdum. Ol zamânda 
keşf olan √aķâyıķ cümle ¡ömrümde olmadı.” 

Ma¡lûm ola ki bu cümle bereket ¡aşķdan fâyiżdür. Eger bu faķîre ta¡alluķ 
itdügüm civânlardan [139b] ve pîrlerden žâhir olan envâruñ √ikâyâtını 
beyân itsem, πayrı ¡uşşâķuñ √ikâyâtı efsâne olurdı. Bir miķdârını Tenezzülât-ı 
¡Aşķıyye  nâm kitâbda beyân itdüm, tetebbu¡ olına.

Şey«ülislâm Mevlânâ Seyfüddîn A√med , telâmi≠esiyle mevlânâya gelür-
ler. Mevlânâ merâsim-i żiyâfeti tamâm idüp «ânende ve sâzendeler naķşlar 
oķınup sâzlar çalınur. Üç günden §oñra mevlânâ ziyârât-gâhda Şey« Şâh 
Müteverri¡ ’e mülâķât ider. Mu§â√abet arasında şey« eyitdi ki “Siz a¡lem-i 
¡ulemâ-yı ¡âlem ve mürşid-i ¡urefâ-yı ¡Arab  u ¡Acem  olasız, [140a] u§ûl ile 
meclisüñüzde def ü ney çalınmaķ münâsib midür?” Mevlânâ Şey« Şâh’uñ 
ķulaπına bir söz söyler, Şey« bî-i«tiyâr feryâd idüp bî-«od yıķılur. Çün 
kendüye gelür, mevlânâya çoķ niyâz u tażarru¡ idüp artuķ ¡ömrinde böyle 
i¡tirâż kimseye vâķı¡ olmaz.

Mevlânâ şâkirdlerinden bir §â√ib-i †ab¡ beyân eyler ki “Mevlânâ 
ziyâretine şehrden Ser-mezâr ’a gider iken Mevlânâ Mu√yî  mezârı yanında 
bir civân gördüm, bî-i«tiyâr bir ķaç kerre nažar itdüm. Nâgâh bir şa«§uñ 
nemedinüñ kûşesi gözüme bir vechile †oķındı ki çıķdı §andum. Bir zamân 
[140b] Mevlânâ Mu√yî Tekyesi ’nüñ işiginde gözüm yaşı diñince tevaķķuf 
itdüm. Ba¡dehu mevlânâyı niçe ¡azîzler ile oturur buldum. Hemân buyur-
dılar ki “Bir dervîş †avâfda bir civâna nažar ider, nâgâh bir el peydâ olup 
yüzine bir †abânca urur ki gözinüñ yaşı bir niçe müddet diñmez, §oñra bir 
âvâz gelür ki “Nažretun bi-la†metin, in zidte fe-zidnâ.” ya¡nî “Bir baķmaķ 
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bir silleyedür, ziyâde iderseñ, biz da«ı ziyâde iderüz.” ~oñra baña nažar 
idüp buyurdılar ki “Kişi gözini nâ-şâyeste yire baķmaķdan §aķınmaķ gerek 
ki aña da«ı el uzatmayalar.”

Târî«-i Vefât-ı Mevlânâ  [141a] Câmî ¢uddise Sirruhu ve A√vâl-i 
Tevâbi¡ihi 

Mer√umuñ ibtidâ-yı marażı sekiz yüz †oķsan sekiz mu√arreminüñ on 
üçinci güni yekşenbede olup altı günden §oñra cum¡a güni §abâ√ nabżı 
sâķı† olup cum¡a e≠ânında intiķâl itdi, ra√metullâhi ¡aleyhi.

¢ı†¡a: Gav&-i ¡âfâķ ◊ażret-i Câmî 
 Kâne fî ¡âlemi’l-verâ nûrâ

 Çun ¡inân tâft ez-diyâr-i fenâ
 Kerd der-ka¡be-i beķâ rû-râ

 Sâl u mâh-i vefât-ı rûzeş bûd
 Hejdehum rûz-i mâh-i ¡âşûrâ231 (898)

Dîger: Câmî  ki bûd mâyil-i cennet muķîm şud
 Fî ravżatin mukerremetin arżuhe’s-semâ

 Kilk-i ķażâ nuvişt revân ber-der-i bihişt [141b]
 Târî«uhu ve men de«alehu kâne âminen232 (898)

Ne&r: Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kâşπarî ’nüñ büyük oπlı »âce Kelân ’uñ bir 
ķızı Mevlânâ Câmî ’de ve biri Reşe√ât  §â√ibi Mevlânâ ~afî ’dedür, nitekim 
beyân oldı. Ve bu ma¡nâda dimişdür.

(Na@m): Du kevkeb-i şeref ez-burc-i sa¡d-i millet u dîn
 Tulû¡ kerd u berâmed be-sân-i dur zi-§adef

231 “Âlemin gavsı Molla Cami hazretleri mavera âleminde nurdu. Fena diyarından 
beka Kabesine yüzünü çevirdiğinde vefatı yıl ve ayı 898’in muharremiydi.”

232 “Cami cennete meyilliydi, yeri gök olan bir bahçede mukim oldu. Kaza kalemi 
cennet kapısına git dedi. Tarihi: “Men dehalehu kâne âminen”
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 Ezân yekî be-żiyâ geşt beyt-i ârif-i Câm 
 Vezîn √ażîż-i mekân-i Safî şud evc-i şeref233

Ne&r: Mevlânâ Câmî ’nüñ ol «atundan dört oπlı olur. Evvelki bir gün 
yaşar; ikinci ~afiyyüddîn Mu√ammed ’dür ki bir yaşında vefât ider. Mevlânâ  
πâyet [142a] elem çeküp evvelki dîvânda olan mer&iyeden ma¡lûmdur.

~â√ib-i Reşe√ât ’uñ ismi ki Fa«r ’dür, ferzendleri ~afî vilâdetine târî« di-
yüp Mevlânâ, Fa«r’e “~afî” ta«allu§ iderler. 

Rubâ¡î: Ferzend ~afî-dîn-i Mu√ammed  ki cihân
 Şud zinde çunân ki be-u ten zinde be-cân

 Çun şud be-vucûd-i û cihân fa«r-kunân
 Şud sâl-i vilâdet-i vey ez-fa«r-i cihân234 (839)

Ne&r: Fevtinde Nižâmüddîn Emîr ¡Alî Şîr  dört kelimeyi müştemil bu 
târî«i irsâl itmişler. Li-Nevâyî : “Beķâ-yi √ayât-i şumâ bâd.” (880)

Üçinci Ziyâüddîn Yûsuf  ki târî«-i vilâdeti leyletü’l-erbi¡â et-tâsi¡ min 
şevvâl [142b] sene i&neyn ve &emânîn ve &emâni-mi™e’dedür. Kâfiye şer√i 
Fevâyid-i Ziyâ™iyye ’yi anuñıçun ve niçe kitâbında da«ı yâd itmişdür »ired-
nâme ’de ve sâyirde.

Dördinci ªahîrüddîn ¡Îsâ ’dur. ‰oķuz yıl ≤iyâüddîn’den §oñradur. ¢ırķ 
gün √ayâtda olmışdur. Vefâtında mevlânâ bu ķı†¡aları dimişdür. 

(Na@m): Ferzend ªahîr-i dîn ki pencum zi-mu√arrem
 Der-munta§if-i żuhr şud ârâm-ı dil-i mâ235

 Cuz ≠âlike ¡Îsâ neşud ez-πayb işâret
 Custîm çu nâmeş zi-ra…am nâme-i esmâ236

233 “İki ulu yıldız, sedeften inci gibi çıktı, millet ve dinin uğurlu burcundan doğdu. 
Onlardan birinden Câm ’ın arifi evi ışıdı, diğerinden de Safî’nin alçak evi şeref 
evcine yükseldi.”

234 “Oğul Muhammed Safiyyüddin’le cihan, bedenin ruhla hayat bulması gibi ha-
yat buldu. Onun varlığıyla halk iftihar etti. Onun doğumu “fahr-i cihân” oldu.”

235  Muharrem’in beşinci günü öğle vakti oğlumuz Zahirüddin’le gönlümüz ferah-
landı. (900).

236  Kur’an (Kur’an-ı Kerim, 19:4) içinde ararken ismini bildiğiniz İsa’nın dışında 
gaybdan işaret gelmedi. 
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 Melfûż zi-¡Îsâ çu şumârend ne mektûb
 Târî«-i vilâdet buvedeş ≠âlike ¡Îsâ237 

Na@m-ı dîger: Nûr-i dîde ªahîr-i dîn ki futâd
 Dâden u burdeneş be-hem nezdîk238

 Bûd ber…î zi-âsmân-i kerem
 Zâden u murdeneş be-hem nezdîk239

Mevlânâ Abdulπafûr 

Mevlânâ Abdulπafûr ra√metullâhi ta¡âlâ ¡aleyhi, laķabı Rażıyyüddîn ’dür. 
Mevlidi Lâr ’dur; ol diyâruñ a¡yânındandur. Sa√âbe-i kibârdan fâti√-i ¡Acem 
Sa¡d b. ¡Ubbâde-i En§ârî-i »azrecî ’nüñ evlâdındandur. Mevlânâ Câmî ’nüñ 
kibâr-ı a§√âbındandur. Mevlânâ nuñ mu§annefâtını kendüden görüp ki-
mine şer√ kimine √âşiye dimişdür. Mevlânâ Fu§û§ ’a ta√rîr itdügi şer√i 
muķâbeleden §oñra [143b] nüs«a â«irinde Mevlânâ Câmî böyle yazmışlar 
ki:

ْأِي  ُ ُذو ا ِ َכא ْ َ ا ْ َ ْ ُ َوا ِ א َ ْ َُخ ا ْ َ ا ُ ِ َو ِ א َ  َ ْ َ ِ َو
ْ َ َאِب  ِכ ْ ا ا َ َ  ُ َ َ א َ ُ  ْ َ ”

 ُ َ ُن  َُכ ِ َو ِ ْ َ ِ  ُ َ א َ ْ ُ  ُ ُ ا َ َ ْ َ ْ ِر ا ُ َ ْ ُ ا ْ َ  ِ
ِّ ِ َوا ِ ْ ِ ا ِ َر ِ א ِ ا ْכ ِ ْ ِ َوا ِ א ا

 َ ِ ْ ِ ٍّ َو ِ  ِ َ َ ِر  ُ ُ ِכ  ْ ِ  ِ  ِ َ ِ َ ْ ُ ْ َ ا ُو ْ אَذى ا َ ُ  ِ ْ َ  ِ ِ ِ أََوا ٍء  ْ َ  ِ ّ ْ ُכ َ א  ً َ ِ
240“ ُ ْ َ  َ

ِ ُ  ِ א َ ْ َ ِا ْ ُ ا ْ َ  ُ
ِ َ ْ َא ا ٍ َوأَ َ א ِ ِ א َ َ َو

Evvel meclisde mevlânâdan lâ ilâhe illallâh Mu√ammedün resûlullâh 
≠ikrinüñ telķînini alup meşπul oldukda e&eri fi’l-√âl √â§ıl olup [144a] ken-
düyi bir rûşen feżâda şevķ u le≠≠et ile 241﴾َْرِض ْ َ ا ْ َ َْرُض  ْ ُل ا َ ُ َم  ْ َ ﴿ ma¡nâsın 
müşâhede ider. Bu √âli ol √âlde mevlânâya ¡arż iderler. Mevlânâ buyurur 
ki “Bu sırrı cümleden gizlemek gerek, √attâ benden da«ı.” Bir gün “Ol 

237  Doğum tarihini “Zalike İsa” okunuşundan çıkar. Yazılı olandan değil. 
238  Göz nuru Zahîrüddin’in gelmesi ve gitmesi birbirine yakın oldu.
239  Kerem göğünde bir şimşek idi ki doğumu ve ölümü birbirine yakın oldu.
240 “Bu kitap tarafımdan dostum ¡Abdulgafûr ile mukabele edilmiştir. ¡Abdulgafûr 

faziletli din kardeşimdir, erdemli bir alimdir, isabetli fikir ve parlak düşünce 
sahibidir, milletin mazharı olup dince makbul bir kimsedir. Allah onu kendisine 
dost eylesin, her şeyden öte kendi sevgisini ona bahşetsin. Mukabele sekiz yüz 
doksan altı yılı cumdelulasının ortalarında tamamlanmıştır. Allah’ın fakir kulu 
Allah’ın affına mazhar olması memul ¡Abdurrra√man el-Câmî .”

241 “O gün yer, başka bir yere dönüştürülür.” İbrâhîm, 14/48.
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nisbet-i ma¡hûdenüñ fütûrına çâre nedür?” diyü mevlânâdan su™âl itmiş. 
Buyurmışlar ki “Ol nisbeti eşπâl-i žâhirîden bir şuπl ile cem¡ itmek gerek 
ve ol nisbeti kimden ta√§îl itdi iseñ anuñ §o√betinden ayrılmamaķ gerek. 
Bu nisbet πayruñ milkidür, †âlibde ber-vech-i in¡ikâs žâhirdür. [144b] Pes 
†âlib aña sa¡y itmek gerekdür ki kendi milki ola, bu ise devâm-ı §o√bet-i 
ma†lûb ile olur. Ve bir şuπle iştiπâl gerek ki †âlib-i ◊aķ sâyir «alķdan πayrı 
şeklile gözükmeye; eñ eķalli eskicilikdür. Ammâ nisbet bir ânda √â§ıldur, 
zîrâ idrâk ü infi¡âldür ve √aķîķat-i kâr i¡râż u iķbâldür. Mâsivâdan i¡râż ◊aķ 
ta¡âlâya iķbâldür. Pes bir anda olur ki nefs-i âdem bir âyîne gibidür ki yüzi 
πayra dönmiş ola. Çünki žâhir-i √aķîķî cânibine döndüresin, mažhar-ı ◊aķ 
olasın, πalebe-i √âl mâsivâyı [145a] ferâmûş itdürür ve müşâhede ¡ilm-i 
mâsivâda ta§arrufdur. Ammâ √âl-i bî-√avl ¡ilmi da«ı câmi¡dür ve bunlar-
da tefâvüt sâliküñ isti¡dâdına göredür.” Ve buyurmışlardur: “Bu nisbetüñ 
ma«§û§ vaķti yoķdur, her yirde herkesle her √âlde iştiπâl gerekdür ki sâlik 
πâfil iken bile žuhûr ider. Eger fütûr gelse sebebin yoķlayup def¡ itmek ge-
rek.” Ve buyurdılar ki “Umûr-ı √issiyye bu nisbeti mümidd ü muķavvîdür, 
ammâ ol umûr mażbû†a degildür, nitekim §a√râdan ı†lâķ u ferâπat ve 
cibâlden heybet ü ¡ažamet [145b] ve âvâz-ı âb mümidd-i murâķabedür ve 
sâye mažhar-ı tebe¡iyyetdür ve cenâze münbi-i fenâdur.” 

Mevlânâ, Sa¡düddîn-i Kâşπarî ’den naķl iderdi ki “Bir eşek ölüsinüñ 
gözi açıķ ķalmış.” Buyurmışlar ki “¡Aceb istihlâki var, ol ân nisbetleri ķavî 
olmış.” Ve buyurdılar ki “Mevlânâ Câmî ’ye «alķıla i«tilâ†umdan şikâyet 
itdüm. Buyurdılar ki “◊aķķ’uñ «alķını ¡âlemden sürmek olmaz, hemân 
cehd eyle, te™&îri olmaya.” Ol vaķt Nefe√ât ’ı ta√rîr eylerlerdi, buyurdı-
lar “Bir iki §a√îfe yazılur, a§lâ benüm şu¡ûrum olmaz, belki ķalem kendi 
cereyân ider.”

Bu faķîr ba¡żı resâyilde ki keşf-i √aķâyıķ olmışdur, niçesini ba¡de’l-kitâbet 
mü†âla¡a itdükde [146a] murâd-ı fu™âd olmışdur. Nefe√ât  ki Reşe√ât  gibi 
menâķıbdur, böyle olduπı yirde √aķâyıķ ta√rîrinde fi¡l ◊aķ’dan olsa çoķ mı-
dur. Cümleden Meşâhidü’l-Vücûd ’uñ on ikinci ¡âleminüñ dördinci feleki 
«u§û§ında yazılan ta√ķîķât ol ¡âlemdendür, tetebbu¡ olına. Ve bî-i«tiyâr ba¡żı 
resâyilde böyle ta√rîr olmışdur ki ◊ażret-i Vücûd ki cümleyi mevcûd itdi, ne 
dâ«il ve ne med«ûl olur, ammâ hem ¡illet ve hem ma¡lûl olur. 
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Na@m: Vâ√id iken ke&îr olmaz imiş
 Yeki bir bir bilen bilür biri

 Gayrıda ķudretin görüp kendin
 Âyîne eyleyen bilür pîri [146b]
ِه﴾242 ِ ْ َ ِ  ُ ِّ َ ُ ِإ  ٍء  ْ َ  ْ ِ ء“ żamîrini ﴿َوِإْن  ْ َ ” e ¡âyid ķılan, żamîrini 

◊aķķ’a ¡âyid iden fuķahâ ķalbine girmez mi? Ve cümle eşyânuñ bî-ücret 
tesbî√in istimâ¡ iden, mü™e≠≠inlere ücret virmez mi? Zerâyir-i şümûs-ı nûr-ı 
siyâh ba§âyır-ı nâmûs-ı ekber-i bî-tebâh olduķda devâyir-i devât-ı eflâk ķalem-i 
a¡lâ-yı «âk ile lev√-i mažhar-ı tecelliyât ve kürsî-i ¡arş-ı teselliyâtda âyîne-i 
vücûd-ı ¡adem-i insânı yemm-i ¡ilm-i §afâ-yı §ıfât-ı ra√mânî gibi mežâhir-i 
kevniyyede ¡ayân ve melâbis-i ¡avniyyede nümâyân ola, [147a] pes nâ†ıķ-ı 
ta§ammut-ı fünûn ve ¡âbir-i te†arruķ-ı sükûn olmaya ve noķ§ânda kâmil ve 
taķaddümde fiskillige yol bulmaya. Ol ¡âlemde bunuñ em&âli √aķâyıķ çoķdur.

Reşe√ât  §â√ibi, ¡Abdulπafûr-ı Mevlevî  √ażretlerinden dört reş√ada ba¡żı 
fevâyid naķl ider, icmâli budur:

Reş√a-i ûlâ: Mevlevî hazretlerinden beyân ider ki buyururladı ki “Şey« 
Mu√yiddîn-i ¡Arabî  buyurur ki “Ebu’l-cinn, İblîs  degildür, belki Ebü’l-
cinn «ün&âdur. Bir uyluπında ≠ekeri ve birinde ferci vardur. Biri birine 
sürmekle evlâd olur. Cümlesi «afîf olan âteş ve havâdan olmaπın sebük-
seyr ve ke&îrü’l-√arekedür ve terkîbleri ża¡îf ü bî-endâm olmaπın âdemî 
cefâsına döymeyüp helâk olurlar. [147b] Ve ¡ömrleri azdur. Bir kimesne-
ye §ûret-i mi&âlle nümâyân olsalar, yine tîz ķaçarlar. Ammâ eger âdemî 
nažarını anlaruñ yüzine degüp e†râfa nažar itmeseler πâyib olmazlar ve 
ma√bûs gibi †ururlar. Anuñıçun √arekât-ı πarîbe gösterürler ki nâžır πayrı 
yire baķa ve anlar da«ı πâyib olalar.” Şey« buyurur ki “Bunlar böyle √abs 
itmek bize ta¡lîm-i ilâhîdür.” Ve Şey«  buyurur ki “Bunlarda ¡ilm azdur, 
umûr-ı ma¡nevîyi fehm idemezler, ek&eri a√maķdur ve i«tilâ†larında żarar 
vardur ve fâyide yoķdur ve münâsebetlerinden πurûr √â§ıl olur ve ķa§ırķa 
ķopmaķ anlaruñ cengindendür ki nârî ve hevâyî olmaπın mâ-beynlerinde 
fitne vü fesâd eksik degildür [148a] ve öldüklerinde berza«da ķalurlar tâ 

242 “Her şey O’nu hamd ile tespih eder.” İsrâ, 17/44.
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ķıyâmetde mu¡a≠≠eb olınca. Nârî olmaπın §ovuķ cehenneminde ¡uķûbet 
olınur.”

Reş√a-i &âniye: Mevlevî  buyururlardı ki Şey« razıyallâhu ¡anhu 
Futû√ât ’ta buyurur ki “Şey†ân ikidür, §ûrî vü ma¡nevî. ~ûrî iblîsdür ki gâhî 
ra√mânî bir emr ilķâ ider geh şey†ân-ı ma¡nevî ki nefsdür, anı imżâ ider ve 
ta§arrufla umûr-ı bâ†ıladan ķılur. Ammâ nefs işledügini §ûrî şey†ân ķılamaz. 
Me&elâ §ûrî şey†ân âdemüñ ķalbine sünnet-i √asene ilķâ ider, nefs sünnet-i 
√asenedür diyü ba¡żı e√âdî& vaż¡ itdürür ki yalan √adî& vaz¡ idenlerüñ yiri 
nârdur. [148b] Ve gâh şey†ân-ı §ûrî bülend-âvâzıla ¢ur™ân  oķımaπı «â†ıra 
ilķâ ider ki ber-emr-i √aķķânîdür. Şey†ân-ı ma¡nevî «alķ istimâ¡ itdükde 
¢ur™ân tilâvet ider diyü i¡tiķâd itsünler mefhûmını fikr itdürdür. Ol ¡ameli 
riyâ vü süm¡a ile bâ†ıl eyler, giderek şirke mübtelâ ķılur.

Reş√a-i &âli&e: Naķl iderlerdi ki “Kitâbu ◊aķķi’’l-Yaķîn  §â√ibi ¡ibâdet-i 
ıż†ırârî vü i«tiyârîde buyurmışdur: “Nefs-i idrâk ma¡rifetdür ki mûcib-i 
¡ibâdet-i ıż†ırârî ve ra√met-i ¡âmmdur. Ve idrâk-i idrâk ¡ilmdür ki 
müstelzim-i ¡ibâdet-i i«tiyârî ve sülûk u ra√met-i «â§§dur. Ve bu sözüñ 
[149a] ma¡nâsını böyle şer√ iderlerdi ki idrâke ma¡rifet dimek ı§†ılâ√îdür; 
murâd idrâk-i basî†dür ki ◊aķ ta¡âlâ müdrikeyi vücûd-ı ◊aķķ’ı vâcid ya-
ratmışdur deķâyıķına şu¡ûrsız. Ve bu vicdân aña min «ay&ü’l-fı†ra √â§ıldur, 
zîrâ mevcûdâtdan her nesneyi ki müdrike idrâk ider, evvelâ vücûdı idrâk 
idüp §oñra ol şey™i idrâk ider. Pes vücûd ¡ayn-ı nûrdur; eşyâ-yı ma√sûse 
anuñ sebebi ile müdrekdür. Pes vâcid-i vücûd-ı ◊aķ müdrike oldı ve 
â&âr-ı vücûdla müte™e&&iredür ıż†ırâren. Ve bu te™e&&ür ¡abdde infi¡âldür. 
◊aķîķat-i inķıyâd u ¡ibâdet bu te≠ellüldür. Bi-√asebi’l-√âl [149b] ¡abd-
de bu keyfiyyet ıż†ırârîdür. Ve bu idrâk-i basî† mûcib-i in¡âm-ı ¡âmm ve 
feyż-i vücûd-ı pür-cûddan ¡ibâretdür. Müdrike ve cümle mevcûdâtda 
sârî ve nefs-i ra√mânîye işâretdür. Ve idrâk-i idr[â]k ¡ilmdür didügi da«ı 
ı§†ılâ√îdür. Ya¡nî çün ıż†ırârî vücûd-ı ◊aķķ’ı vâciddür, pes irâdet-i sâlik bu 
olur ki evâmir ü nevâhî-i ilâhîyi vuķû¡ı üzere žâhiren da«ı ¡amel eyleye. 
Pes bu idrâk mûcib-i iķtinâ§-ı ra√met-i «â§§ ve ra√met-i Ra√îm’dür. Faķîre 
lâyi√ olan bu ki 243“ْدَراِك ِإْدَراُك ِ ْ ْ َدَرِك ا َ  ُ ْ َ ْ  ma¡nâsını derk iden §adîķ-i ”اَ

243 “İdraki kavramaktan acizlik idraktir.” Hazreti Ali’ye isnad edilen bir mısradır.
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§ıddîķ ra√meten li’l-¡âlemîn olana [150a] mažhar olup cümleye feyż-resân 
olur.

Reş√a-i râbi¡a: Ba¡żılar su™âl iderler ki küffâruñ günâhı mütenâhî iken 
¡a≠âbları ebedî niçün ola? İmâm ∏azâlî  dir ki “A¡mâlüñ cezâsı miķdârını 
◊aķ bilür. Pes küfrüñ cezâsı ebedî olduπına ¡uķûl-ı ķâ§ıra yitişmez.” Ve 
ba¡żılar dimişler ki küffârun niyyeti hemîşe küfr üzere olmaķ olmaπın 
¡a≠âbları dâyim olmaķ münâsibdür.” Ammâ anlar ki ¡a≠âb-ı câvidânîye râżî 
degillerdür, dirler ki “küfr rû√a mu«âlif bir ¡âriżî cehldür, ¡âķıbet zâyil olur. 
Ebedî vü a√ķâb buyurmaķ zamân-ı †avîlden ¡ibâretdür ki lüπat da«ı anı 
iķtiżâ ider, tetebbu¡ olına. [150b]

»âce ¡Ubeydullâh  buyurmışlardur ki “◊aķ ta¡âlâ ba¡żılara her ne diler-
ler ise «alķ itmek ķudretini virmişdür. ◊aķķ’uñ ma«lûķı ķudreti bâķîdür, 
ammâ ma«lûķuñ ma«lûķı ol ķadar ma«lûķ olur ki ¡ârif anı bir √ażretde 
&âbit ķıla.” Bu kelâmuñ şer√inde Mevlevî  buyurmışlar ki “¡Ârif kendi 
ma«lûķına √issî vü şehâdî müteveccih olmaķ lâzım degildür, belki ¡ârifüñ 
§ûret-i mi&âliyyesi teveccühi besdür; πaraż nisbetini gözleyüp żımnına 
almaķdur.” 

Yine »âce ¡Ubeydullâh naķl iderlerdi ki “Şey« Bahâüddîn  her dem aķ 
ata binerler idi. Ba¡żı ma√remlerine §orduķda [151a] dimişler ki “Şey«’e ol 
§ûretde müşâhed olmaπın mâyil olmışdur.” Nitekim esbde tecellî √adî&de 
vardur. Mevlevî buyururlardı ki “Erbâb-ı mükâşefe her biri isti¡dâdına göre 
müşâhede ider. Me&elâ ◊ażret-i Mûsâ ’ya ¡aleyhi’s-selâm vâdî-i Eymen ’de 
dıra«t §ûretinde tecellî itdi ve ◊ażret-i Resûl’e §allallâhu ¡aleyhi ve sellem 
bir mu«a††a† civân §ûretinde žuhûr itdi. Bu faķîrüñ mu«a††a†lara meyli 
¡acebâ ol tecellîden tesellî içün midür?

Ma¡lûm ola ki Şey«-i Ekber  rażıyallâhu ¡anhu 244“ِس َ َ ْ َرِة ا ُ  َ َ  ِّ ُ َر ْ  ”َرأَ
didügi √adî&e göredür, mertebe-i insâna andan aķrebi olmamaπındur. An-
dan πayrı insânda müşâhede olur, [151b] ammâ tecellî-i §ûrînüñ kemâli 
müşâhed olan kendi §ûretinde müşâhede eyleye, gerçi nihâyet-i süllâkdur. 
Ammâ «a†ar-ı ¡ažîmdür ki cümleyi kendüde görüp πayrı ķalmaz. Bâyezîd  

244 “Rabbimi at suretinde gördüm.”
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245“ ِ א َ  َ َ ْ א أَ َ  ِ א َ ْ ُ ” ve Man§ûr  246“ َ ْ َא ا ى  ve Cüneyd ”أَ َ ِ  ِ ُ  ِ  َ ْ َ ” 
247“ ِ ي“ve Şiblî  248 ا ِ ْ َ  ِ ْ اَر ِ ا  ْ َ ُ َو َ ْ َא أَ ُل َوأَ ُ َא أَ -Ve πayrı πayrı gide ”أَ
rüp “Ene’l-mevcûd” didükleri bu mezlaķaya göredür. 249“َن ُ ُ َ א  َ  ُ َ ا א َ َ ” 
Evliyâya ¡âlem-i sekrde vâķı¡ olan √âlâtdan çün tenezzül idüp §a√va geleler, 
mürşidleri himmeti ile ≠irve-i a¡lâ-yı tecellî-i ≠ât-ı refî¡ü’d-derecâta [152a] 
¡urûc iderler. 250﴾ ِ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ُذو ا אُء َوا َ َ  ْ َ  ِ ِ ْ ُ  ِ ُ ا ْ َ َِכ  ﴿َذ

Ve Mevlevî buyurmışlar ki “Mümkinüñ vücûdı √aķîķatinüñ πayrıdur 
ve √aķîķatine ¡ârıżdur. Me&elâ Zeyd-i mu§avver ≠ihnde bir √aķîķatdür ki 
bu vücûd-ı «âricî ol √aķîķate ¡ârıż olup żamîme olmışdur ve ol √aķîķat bu 
żamîme vâsı†asıyla mebde-i â&âr olmışdur. Pes √aķîķatde mebde-i â&âr olan 
bu vücûd-ı ¡âriżîdür, zîrâ vücûdı ta¡bîr itmelü olsalar bir nesne ile ta¡bîr 
iderler ki mebde-i â&âr ola. Vücûd-ı vâcib «od kendi √aķîķatinüñ ¡aynı-
dur; vücûd-ı mümkin bunuñ «ilâfıdur. [152b] Pes √aķîķat-i Vâcib ta¡âlâ 
kendüliginden, hîç bir şey™üñ inżimâmınsız mebde-i â&ârdur.” Ve Şey« 
¡Alâüddevle es-Simnânî  ve ba¡żı §ûfiyye ve √ukemâ ve ek&er-i mütekellimîn 
dirler ki “Mevcûdâta müfîż-i vücûd olan ◊aķ ta¡âlânuñ bir §ıfatıdur ki 
feyż-i vücûdî ve vücûd-ı ¡âmm ve nefesü’r-Ra√mân dirler.” Ve Şey«-i Ekber  
ve tevâbi¡i ve ek&er-i §ûfiyye-i mu√aķķıķîn ü müteķaddimîn ve ba¡żı √ukemâ 
ve mütekellimîn ta√ķîķ iderler ki mebde-i â&âr olan vücûd-ı ◊aķ ta¡âlâdur 
ki ¡ayn-i √aķîķatidür, πayrı degildür. Pes cümle mümkinât vücûd-ı Vâcib 
ile mevcûdlardur. Eşyâya ≠âtuñ [153a] ¡alâķa-i ma¡iyyeti mu√aķķaķdur. 
Ammâ ol ma¡iyyet mechûlü’l-keyfiyyetdür. Enbiyâ ve evliyâ ve √ukemâ 
ve mu√aķķıķîn bu ma¡iyyetüñ sırrına kemâ-yenbaπî vâķıf olmamışlardur, 
ammâ bunlardan ba¡żı isti¡dâdlarınca mu††ali¡lerdür; ¡ârıżuñ ma¡ruża nis-
beti gibi bilmişlerdür. 

245 “Ben eksikliklerden münezzehim, benim şanım ne yücedir”
246 “Ben Hakkım.”
247 “Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur.”
248 “Ben söylüyorum, ben duyuyorum, dünya ve ahirette benden başkası var mı?”
249 “Allah onların söylediklerinden çok yücedir.”
250 “İşte bu Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.” 

Cum¡a, 62/4.
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Seyyid Cürcânî : Esrâr-i vucûd «âm u nâ-pu«te bimâned
 V’în gevher-i bes latîf nâ-sufte bimâned251

 Herkes be-†arî…-i hîş remzî guftend
 Ân nukte ki asl buved nâ-gufte bimâned252

Ne&r: Ve bu ma¡iyyetde Mevlânâ Câmî  buyurur ki “Her nesne ki 
«âricde vardur ve varlıπı levâzımından oldur ki [153b] â&âr-ı mu«ta§§ası 
üzerine müteretteb ola yâ ol ķabîldendür ki bu â&âr bir żamîmeye mu√tâc 
ola ki mâdâm ki aña munżam olmaya, ol â&âr aña müteretteb olmaya 
yâ żamîmeye mu√tâc olmaya, belki â&ârı kendüye bî-iştirâ†-ı inżimâm-ı 
żamîme-i «ârice ki kendüye muπâyir bir emrdür, müteretteb ola. Ol ki 
żamîmeye mu√tâcdur, mümkindür ve ol ki mu√tâc degildür, Vâcib 
ta¡âlâdur ve żamîme vücûddur. Va√det-i vücûda ķâyil olan §ûfiyye-i 
mu√aķķıķîn dirler ki “Zamîme ≠ât-ı Vâcib ta¡âlâdur ki ¡ayn-ı vücûddur ve 
≠âtıyla götüri eşyâyı mu√î†dur ve cümlede sârîdür.” Mevlânâ Câmî  bu a§l 
üzere [154a] niçe mes™ele müteferri¡ itmişdür, cümlesi vücûd-ı Bârî mu†laķ 
olmaπıla muķayyeddür.

Kîmiyâ-yı Es«ıyâ-yı A§fiyâ: Bu faķîre lâyi√ olan ve sülûkumda vâżı√ 
beyân oldur ki tecellî-i vücûda müstaπraķ ol ¡ârif-i muķayyed-i mu†laķ olur 
ki §ınâ¡at-i kîmiyâ-yı √aķîķate vâ§ıl olup noķ§ânda kâmil ola. Ta§arruf-ı 
ķudret ü velâyet ve §ınâ¡at-i ta¡arrüf ü kerâmet umûrında a§lâ kitâbet, belki 
remz ü îmâyla işârât câyiz degildür didükleri bu faķr Meşâhidü’l-Vücûd  ve 
Mevâcidü’ş-Şühûd ’uñ on ikinci ¡âleminüñ on ikinci felekinüñ ķu†bını ta√rîre 
mevķûf imiş [154b] ki aña ¡ârif olan muta§arrıf cümle maķâmâta müşrif 
olur. Ammâ ol fünûna bir nümûne budur ki meşâhid olan cemî¡-i eşyâyı 
muta§arrıf bile ve cümlede kendüyi dâ«il ķıla. Çün esmâ ve §ıfât ve ≠ât-ı 
vücûdı kendüye tecellî eyleye, vücûd-ı mu†laķ ke&retde va√detin nice nümâyân 
itdügi ma¡lûm u žâhir ola. 

251  Varlığın sırları ham ve pişmemiş olarak kaldı ve bu fevkalâde güzel cevher işlen-
meden kaldı.

252  Herkes kendi yolunca bir söz söyledi ama asıl nükte söylenmeden kaldı.
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Me&nevî : Bes kunem ki zîrekân-râ în besest
 Bâng-i yek kerdem eger der-dil kesest253

Ne&r: ~â√ib-i Reşe√ât , Mevlevî ’yi bir niçe kerre vâķı¡ada görüp va√det-i 
vücûddan su™âl itmiş ve dimiş ki “Şey« Mu√yiddîn ’e bulışdum. ~orduķda 
buyurdılar ki “Söz hemân [155a] oldur ki mektûbdur.” Ve §ormışlar ki “Ol 
¡âlemde ¡aşķ vü ¡âşıķî olur mı?” Buyurmışlar ki “Ne söylersin, a§l ¡âşıķlıķ 
bu ¡âlemdedür, zîrâ ¡âlem-i ecsâmuñ √üsni eczâ-yı mu«telife terkîbinden 
√â§ıl olur ve ol eczânuñ biri birine teķâbüli olmaπın i«tilâf √â§ıl olup tîz 
müteπayyir olmaπın ta¡alluķ-ı tâmm olmaz. Ammâ bu ¡âlemde cümle 
besâ†at üzere olup eczâsında i«tilâf olmayup zevâl ü fenâ ve taπayyür ü te-
beddül ķabûl itmemegin ¡aşķ u ¡âşıķlıķ dâyimâ ber-ķarârdur. Gerçi rû√uñ 
bedenden inķı†â¡ı √îninde teşvîş vardur, lâkin dünyâdan [155b] munķa†ı¡ 
olup mücerred olduķda ¡aşķ-ı «âli§e mažhar olur.” 

Mevlevî ¡Abdulπafûr  √ażretlerinüñ vefâtı †oķuz yüz on iki şa¡bânınuñ 
beşinci güni olan yekşenbe §abâ√ında vâķı¡ olmışdur. 

Târî«i budur: Çu şud ¡Abdulπafûr ân kâmil-i ¡a§r
 Be-¡u…bâ πar…a-i deryâ-yi πufrân254

 Ser-âmedân-i rûzgâr-i dîn u dâniş
 Furû reft âftâb-i ¡ilm u ¡irfân255

 Çu «âhî rûz u mâh u sâl-i fevteş
 Bigû “yekşenbe pencum zi-şa¡bân”256

Mevlânâ Şihâbüddîn A√med-i Pîrcendî 

Mevlânâ Şihâbüddîn A√med-i Pîrcendî  ra√metullâhi ¡aleyhi, Mevlânâ 
Sa¡düddîn-i Kâşπarî  «ulefâsındandur; ¡ilm-i žâhir ü bâ†ında [156a] 
nažîri yoπıdı. Mevlidi vilâyet-i ¢âyın ’da Pîrcend  nâm ķa§abadur. Vâlidi 

253  Arife bir işaret yeter, eğer kalbinde bir kimse varsa bir sada kâfidir.
254  Asrın kamili olan Abdulgafur ukbaya göçtü ve gufrân denizine gark oldu.
255  Devrinde din ve hikmet önderi olan ilim ve irfan güneşi battı. 
256  Eğer vefatının gün, ay ve yılını sorarsan, Şa’ban ayının beşi Pazar günüdür 

(912).
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vâķı¡asında görür ki ‰ûr-ı Sînâ ’da Şey«ü’l-islâm A√med Câm  buyurur ki 
“◊aķ sub√ânehu ve te¡âlâ saña bir §âli√ oπul virecekdür, aña benüm adu-
mı ķo ki o bizdendür.” Çün Şihâbüddîn mütevellid oldı, ismini A√med 
ķodum.

Buña münâsib, mer√ûm efendi, bu faķîrüñ «ilâfet-nâmesi imżâsında 
“el-faķîr Necmüddîn A√med  ibn eş-Şey« İbrâhîm-i Gülşenî ” diyü yazdılar. 
ªarîfî ◊asan Efendi  “Necmüddîn yazmaπa bâ¡i& nedür?” diyü su™âl itdiler. 
Buyurdılar ki “Mer√ûm pederüm vâķı¡asında Şey« Necmüddîn-i  [156b] 
Kübrâ’yı görürler. Muştılıķ, bir erkek oπluñ †oπar, nesliñüz anda ķalur” di-
megin †oπduπumda adumı Necmüddîn ķodılar. Soñra şerâfetüm içün Emîr  
didiler. A√med’i vâlide, √aķîre ķodı ki hemîşe Emîr A√med  diyü çaπırur idi.”

Rivâyet olınur ki Mevlânâ Şihâbüddîn A√med-i Pîrcendî  ¡ulemâdan 
Nûreddîn-i »ârezmî  ve Şemseddîn Mu√ammed-i Câcermî  ve »âce ¡Alî-i 
Semerķandî  ve sâyir ¡ulemânuñ meclisinde cümlesine ba√&de πâlib olup 
Bur√ân Ebu’n-Na§r Pârsâ ’dan e√âdî&-i Bu«ârî  ve πayruhu istimâ¡ idüp 
icâzet almışlardur. Ve Şey« Zeynüddîn-i »âfî  [157a] ve Bahâüddîn-i 
¡Ömer  ve Mû√ammed-i Kûsevî  «ıdmetlerinden istifâde-i umûr-ı bâ†ıniyye 
ķılmışdur. Bi’l-â«are Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kâşπarî  «ıdmetine irişmek-
le ma«dûm olmışlar. Buyururlar ki “Mevlânâya evâyil-i mülâzemetde 
bâ†ınumda hîç bir e&er mülâ√aža itmezdüm. Bir gün câmi¡de çoķ niyâz 
u tażarru¡ ile müteveccih oldum. Öñümden geçüp buyurdılar ki “Birâder 
mâdâm ki sîneñde olan ¡ulûm-ı resmîyi ķay™ itmeyesin, fâyide alamazsın.” 
Pes ķalbümi kendilere müncezib ķıldılar. Mescidden çıķup bâzârdan iki 
büyük mertek aldılar. İstediler ki kendüler götüre. Faķîr ilerü varup “İcâzet 
olursa ben götüreyim” didüm. [157b] Buyurdılar ki “Eger dânişmendlik 
¡ırżı mâni¡ olmazsa birisini sen ve birini ben götüreyim” diyüp ferrâcelerini 
ķat ķat idüp omuzlarına ķoyup götürüp gitdiler. Ben da«ı aπacuñ birini 
bi’ż-żarûre omuzuma urup tamâm infi¡âl ile ardlarınca giderdüm, ammâ 
√icâbdan ķan derlerdüm. Gâh gâh iki yol arasına geldükçe ümîd iderdüm 
ki çârsûya ve ke&rete uπramayalar, ammâ mevlânâ mecma¡-ı nâs ķanda ise 
andan geçerler idi. Dânişmendlik pindârı πarîb √âlet ve ¡acîb «acâlet vi-
rürdi. Çün bâzârlardan ve mecma¡lardan geçüp sa¡âdet-«ânelerine [158a] 
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irişüp ol aπacı omuzumdan yire ķodum, ol ânda anda baña bir keyfiyyet 
√â§ıl oldı ki ba¡dehu mevlânânuñ dâmenin elden terk itmedüm.

Buña münâsib bu faķîr evâyilde ¡ulemâ-yı žâhir †arîķında iken İstanbul ’dan 
Edirne ’ye gitmek lâzım geldi. Kâżî-¡askerlere ve ba¡żı mevâlîye vedâ¡ itmek 
içün mücevveze ve uzun yeñli çuķa ile gezüp »ayâlî Beg ’e ve sâyir a√bâba da«ı 
bulışmaķ murâd idüp ¡acele ile ol hey™etden çıkmayup bezzâzistâna vardum. 
Mevlânâ Mahvî-i Herevî-i ~a√√âf  ’uñ dükkânında ki Müftî-zâdeler’üñ «âcesi 
idi, »ayâlî ’yi ve Riyâżî ’yi ve ¡Abdulπanî ’yi ki §oñra [158b] ķâżî-¡asker oldı, ol 
zamân otuza mülâzim idi ve Dîvâne Kerîm Çelebi ’yi ki Rıżâyî  ta«allü§ idi-
nürdi ki §oñra ¢uds  ķażâsı virildükde intiķâl itdi ve Şey« Sâyilî ’yi müctemi¡ 
buldum. Faķîrüñ bir beytini ¢ıyâsî  ile Enverî  terzîķdür dirler, sâyir a√bâb 
kimi te™vîl kimi ta√ķîķ vâdîsinde iken faķîr da«ı varduķda “İşte §â√ibi geldi, 
√ikmeti Loķmân ’dan” diyüp Şey« Sâyilî beyti oķıyup ma¡nâsını istifsâr itdi. 

Beyt budur: Rû√-i men ez-πayb-i mutlaķ ¡âlem-i mulkeş bedîd
 Zân teselsül devr kerd û-râ em&âlî dîgerîst257

Ne&r: [159a] Faķîr da«ı ba¡żı ta√ķîķâta şürû¡ idüp √ażarât-ı «ams 
merâtibini beyân itdükde Mer√ûm ¢ıyâsî ile ¡Âşıķ Çelebi  ki te≠kire §â√ibidür, 
i¡tirâż idüp nev¡an Şey« Mu√yiddîn  ķuddise sirruhu u§ûli olmaπın “U§ûlî-vâr 
kelâm-ı ta§avvuf-ı bî-ma¡nâya şürû¡ itdüñ” diyü çoķ güft ü gû itdiler. Ammâ 
¡Abdulπanî Efendi ve Şey« Sâyilî ve »ayâlî Beg faķîre «ayli müsâ¡ade itdiler 
ve U§ûlî ile Mı§r ’dan bile gelen ~a√√âf Mevlânâ Kâtibî , ¡Âşıķ Çelebi’ye eyitdi: 
“U§ûlî’ye siz da«l itmek, a§luñuza inkâr gibidür ki sizüñ neşv ü nemâñuza bâ¡i& 
mer√ûmuñ şâkirdleridür.” [159b] Ol e&nâda Ramażân »alîfe  mecâ≠îbinden 
»ırķa-pûş Mu√ammed Dede  ol bir ķan†âr «ırķasını geyüp eline büyük uzun 
direk gibi ¡a§â alup ki bir buçuķ âdem boyı ola, çıķa geldi ve durdı. Cümle 
sâkit oldılar. Mu√ammed Dede  eyitdi: “Ba√&üñüz ne idi, beyân eyleñ.” Çün 
celâl ile «i†âb iderdi, kimse cevâb virmedi, zîrâ a¡ceb √âleti vardı. Me&elâ gâhî 
Sul†ân Süleymân ’uñ yolı üzere durur idi, tâ ne na§î√at iderse ve ne murâd 
iderse ķabûl itmeden pâdişâha yol virmezdi ve pâdişâh da«ı geçüp gitmezdi ve 

257  Ruhum mutlak gaybdan onun mülkünü gördü sonra bu teselsülden devr etti. 
Onun için bir misal daha vardır.
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teklîf-i [160a] mâlâ-yünâsib da«ı itmezdi. Keşf ü kerâmâtı lâ-yu√§âdur, niçe 
yirde da«ı gelmişdür. Çün yârâna iķdâmıla söyledi, yine dehşetden kimse cevâb 
virmedi. Soñra eyitdi: “Yâ cevâb virüñ yâ şu ¡a§âyıla hep fir¡avniyyetüñüzi 
yire πarķ iderem” diyicek Mevlânâ Ma√vî  a√vâli taķrîr itdi. Ve ¢ıyâsî eyit-
di: “Mu√yî ’ye a§l bizüm i¡tirâżumuz oldur ki henüz ¡ırż ve §ûret mübtelâsı 
iken ¡araż ve cevheri ķoyup √aķâyıķdan kelâm ider.” Mu√ammed Dede an-
lara eyitdi: “Eger Mûsâ -vâr bu ¡a§âyı Mu√yî’nüñ omuzına urup ¡ırżını ķırup 
fir¡avnını mü™min idersem [160b] siz da«ı teslîm olur mısız?” ¡Âşıķ Çelebi 
“Biz size çoķdan teslîmüz” didi. Dede eyitdi: “Birimüze inkâr cümlemüze 
inkârdur.” Pes ce≠beye gelüp elindeki direk ile omuzuma “Yâ Mu√yî!” diyüp 
bir direk urdı ki evvelâ eyle žann itdüm ki cümle gökler ve yirler derhem 
oldı, vücûdumdan bî-√ad nesne mefķûd oldı, §anasın ki bir mîve-dâr büyük 
aπacuñ cümle mîveleri ve yapraķları bir uπurdan dökildi. Ba¡dehu bir neşv ü 
nemâ √â§ıl oldı ki va§f olmaz, ke-ennehu yeñiden bir şâ« u berg ü ber žuhûr 
itdi, hîç bir vechile veca¡ vü derd olmadı, «u§û§â kemâl-i [161a] ķuvvetle 
urmışdı. Cümle a√bâb ölmek i√timâlin virmişler. Pes ol merteki omuzumda 
ķoyup ucın elüme virüp “Gel ardumca” diyüp bezzâzistânda ~a√√âflar  içinden 
Taķıyyeciler  ķapusından başumda mücevveze ve arķamda uzun yeñli çuķa Bit 
Bâzârı  içinden Irπad Bâzârı ’ndan, Oķçılar ’dan, Kâπıdçılar  içinden Şey« Vefâ  
ķurbında Güranî Mescidi  yanında birâderüñ evine geldük. Bu ķadar evvelen 
ve â«iren ki riyâżetler ve Ka¡be ’ye piyâde-revlikler ve niçe taķlîd ve ķa§dıla 
«alķdan melâmetler çekdüm, cümlesi ol şermendeligüñ ¡öşri olmaz. ◊attâ 
yanumca olan [161b] âdemlerüm benümle gitmege ¡âr idüp girü ķaldılar. 
Nı§f-ı †arîķa degin hem derler hem gözümden yaş gelürdi. »alķ ta¡accüb ider-
lerdi. Şâh Çelebi’ye Edirne ’de Miftâ√ Medresesi ’n virmişlerdi, bile gitsek gerek 
idi, bu √âli görüp Oķçılar ’da atından inüp “Bu ne √âldür?” diyü men¡ itmek 
istedi. Dîvâne  dönüp bir πażabıla baķdı, πaşş olup yirinde ķaldı. ◊ikâyet ider-
di Mı§r  ķâżîlıπında ki “El-ân mülâ√aža itsem Mu√ammed Dede ’nüñ celâlini 
yüregümde ru¡b √â§ıl olur.” Çün ol ma√alden geçdük, bir mertebe §afâ-yı «â†ır 
√â§ıl oldı ki recâ iderdüm ki ol √âlile [162a] cümle İstanbul ’ı devr itdür-
se ≠evķum ve ķuvvetüm da«ı ziyâde olurdı. Çün eve geldük, birâder ikin-
di dîvânına gider imiş atıla, ķapu öñinde râst geldük. Mu√ammed Dede’ye 
ta¡žîmen atından inüp «ıdmetde olalım diyü teklîf itdi. Mu√ammed Dede 
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da«ı “Var, birâderüñ baba oldı, aña meşâyı«dan oπullar gerek” didi. Birâder 
baķup faķîrüñ omuzında ol merteki görüp üstinde çoban-vâr çuķamı uzadmı-
şam ve başumda mücevveze. Pes gözi yaşıla †oldı, baña evveli olan √âl aña oldı. 
Mu√ammed Dede “Var, atuña bin, yüri emânetüñi Rüstem’den al” didi. Ol 
ata [162b] binüp gitdi. Fi’l-vâķı¡ Rüstem Paşa ’ya varduķda beytü’l-mâl kâtibi 
iken emânetini virdi. Ammâ faķîr ile üç gün mezbûr Güranî Mescidi ’nde 
Mu√ammed Dede bile oldı. Yârân ¡acebâ ol żarbdan öldi mi ve a√vâli nice 
oldı diyü ek&eri teşrîf itdiler. A√vâli a¡ceb-i ¡acâyib görüp ba¡żısı iķrâr itdiler, 
“ba¡żuhum fe’zdâdû inkâren.”258

Ma¡lûm ola ki Mevlânâ Şihâbüddîn-i Pîrcendî ’ye Mevlânâ Sa¡düddîn-i 
Kâşπarî  “¡Ulûm-ı resmî mübâ√a&e vü mücâdelesi mâni¡-i sülûkdur, gerek-
dür ki ol siyâhlıπı terk idüp §afvet-i derûn √â§ıl idesin” didi. ¡Alâüddîn-i 
¡A††âr  buyurmışdur ki “‰âlib-i ¡ilm mübâ√a&e-i ¡ilmiyyeden §oñra [163a] 
yigirmi kerre istiπfâr itmek gerek” didi. Ve bunı söyler iken bir iltifât itdiler 
ki ķalbümde bir nûr hüveydâ oldı ve cümle eczâm žâhir ü bâ†ın anuñla 
kerâmet buldı.” Pes buyurdılar: “Yanmış çerâπı bâd-ı mu«âlifden §aķın. 
Ben da«ı niçe müddet √ıfž-ı mevcûd itdüm. Tâ bir gün yine mübâ√a&ede 
ilzâm-ı «a§ma meşπûl oldum, §oñra tetebbu¡ itdüm, ol nûrı bulmadum. 
Çün yine «acâletle yine «ıdmetlerine yine vardum. Gördükleri gibi buyur-
dılar ki “Kardaş, bu √âlet-i melek-mi&âl πażabıla ilzâm-ı «a§m içün olan 
«ulķıla bir «ânede cem¡ olmaz.” Pes faķîrüñ «acâlet ve tażarru¡ ve niyâz 
u tevaķķu¡la gözi yaşıla †olmaπın [163b] tera√√um idüp yine bir iltifât-ı 
kîmiyâ-sâz buyurdılar ki ol çerâπ-ı mürde zinde oldı. Ba¡dehu ders ve ifâde 
sevdâsını terk itdüm ve √ıfž-ı nisbetde miyânumı berk itdüm.”

Mevlânâ Şihâbüddîn’üñ sinni re™s-i mi™ede mütevellid olmaπın elli 
altıdur. Sekiz yüz elli altıda rı√let itmişdür. Kabr-i mübârekleri Mevlânâ 
Sa¡düddîn-i Kâşπarî  √ażretlerinüñ mezârı yanındadur.

Buña müşâbih, sene &elâ& ve seb¡în ve tis¡i-mi™ede «ânķâhda fuķarâya Fu§û§  
ve Me&nevî  ve πayruhumâ ta√ķîķine meşπûl olup Füyûżu’l-Velî  nâm risâleyi 
ki ismi ol seneye târî«dür, te™lîf idüp pîr √ażretlerine [164a] ¡arż itdükde bu-

258 “Bir kısmının ise inkarları daha da arttı.”
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yurdılar ki “Cem¡ü’l-cem’e irmek isterseñ cem¡-i §ırfa meşπûl ol ki ża¡f-ı cidâl 
vâsı†a ola ki cem¡-i «â§§a irgürüp cem¡ü’l-cemde olasın, yo«sa nı§f-ı in§âfdan 
ża¡f-ı sülûka tenezzül idüp şikâr-ı žıll seni sülûk-ı sâfdan cidâl-i bî-me™âle 
inzâl eyler.” Pes ol kitâbda ki bu on maķâmı ta√ķîķ itmiş idüm, ammâ pîrüñ 
bu kelâmından fehm itmeyüp anı ķalbüme bir mertebe mübâ√a&eye teveccüh 
geldi ki bî-i«tiyâr Zâviye-i Bis†âmiyye  şey«i olan Mevlânâ Şey« [164b] ¡Alî-i 
Man†ıķî ’ye ¡azîmet itdüm ki Mevlânâ Mu√ammed-i Emîn-i Bu«ârî ’nüñ ve 
Şey«ü’l-islâm ‰ablâvî ’nüñ üstâdıdur. Pes Mevlânâ ~âdıķî  ile bulup ◊âşiye-i 
Me†âli¡ e müte¡alliķ ba¡żı işkâl ¡arż idüp ol ķadar mübâ√a&e oldı ki §alât-ı ¡a§r 
fevt olur. “Namâza meşπûl oluñ” diyü Mevlânâ ~âdıķî ki §â√ib-i tefsîrdür, 
tenbîh itdi. ◊attâ namâzı ķılduķ, Mevlânâ ~âdıķî buyurdı ki “Mer√ûm 
Kemâlpaşa-zâde  ile bu âyetde ki ķâlallâhu ta¡âlâ َ ْ َ َْرِض  ْ ا  ِ وا  ُ ِ ْ ُ  َ  ﴿َو
259﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ  ٌ ِ َ  ِ َ ا َ ْ א ِإن َر ً َ َ ًא َو ْ َ ُه  ُ א َواْد َ ِ َ ْ  kelâmını ol ķadar ِإ
ba√& oldı ki §abâ√dan ikindi buñalmaπın ķalķup öyleyi ķılduķ, ammâ “Bu 
ba√&-i √ikmet- [165a] âmiz gerçi man†ıķ kelâmındadur, ammâ √aķîķat-i 
ta§avvufdan inbâdur” dimegin bu faķîre «ayli mübâhât ve ifti«âr el virdi. 

İrtesi çün pîr √ażretlerine vâ§ıl oldum, e&nâ-yı kelâmda buyurdılar ki “Ba√& 
ü cidâle ve ifti«âr-ı maķâle müştaπil olanda nâr-ı ma√abbet-i Müte¡âl müşta¡il 
olmaz ve nûr-ı Rabb-ı ¡izzet žâhir ü bâ†ına müştemil olmaz.” Çün ki žâhir ü 
bâ†ınuma müteveccih oldum, nûr-ı ma√abbetden e&er bulmadum, hemân bir 
«avf †ârî oldı ki kendümi yitürdüm, ba√& degil, ba«t ü ta«tdan istiπnâ geldi. 
Bî-i«tiyâr girye ¡ârıż olup ķalķup gitmege ķa§d itdüm. Ridâların üzerüme atup 
buyurdılar ki “Dervîş Mu√yî , gözlerüñi sil ki rûşenlik √â§ıl ola.” Ol [165b] ridâ 
ki rıżâlarına bâ¡i& oldı ve reddi redd itdi, gözüm silüp mübârek ellerin öpdüm. 
Gözümden göñlüme ve ķalbümden cümle a¡żâma bir nûr-ı bî-levn sirâyet itdi 
ki žâhir ü bâ†ınum bir ≠âtla mutta§ıf oldı ki va§fı mümkin olmaķ mümteni¡dür 
ki ma√abbeti cümlede vâcibdür. Ol demden §oñra niçe erba¡în bir kimesneye 
ne ifâde ve istifâdede tenâ§ur ve ne ba√& ve mücâdeleye tecâsür oldı. ◊attâ sene 
«ams ve seb¡în ve tis¡i-mi™e leyle-i ķadrinde «ânķâhdan sa¡âdet-«ânelerine gider 

259 “Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (aza-
bından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti 
iyilik edenlere çok yakındır.” A¡râf, 7/56.
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iken ol mertebe sâdelik el virmiş idi ki su™âl itdiler ki “Leyle-i ķadri ķaçana 
ta¡yîn itdüñ?” Murâd-ı şerîfleri faķîr sâbiķâ yazduπum Tefsîr-i ¢adr ’de [166a] 
nice yazduñ dimek imiş. Sâ™il ve mes™ûl ve su™âli bir bilüp “Vaķt bu vaķtdür her 
ân ķadr-i ķadr ziyâde olmaķdadur” diyü cevâb virdüm. ◊attâ rûzmerre olan 
kelimâtı bir niçe kerre tedârük itmeyince söyleyemez idüm. »alķ böyle žann 
iderler idi ki 260“ ْ ُ  ُ اًرا  َ

ِ  ْ
ّכِ َ ” mefhûmına mažhar olmaπı žann iderler idi. 

◊âl bu ki ķâle tefekkür ve tedebbür ķalmamış idi, nitekim Mevlânâ Câmî ’ye 
olmışdur. Ba¡dehu mer√ûm buyurdılar ki “Var lev√üñi ma√fûž eyle ve her ne ki 
ilķâ olur, söyle.” Pes ba¡dehu ek&er-i kütüb ü resâyilüm žuhûra geldi. 

Mevlânâ ¡Alâüddîn-i Âbîzî 

İsm-i şerîfi Mu√ammed b. Mu™min ’dür. Mevlidi ¢ûhistân ’da ķarye-i 
Âbîz ’dür. Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî  «ıdmetinde olup intiķâlinden 
§oñra Mevlânâ Câmî ’ye mülâzemet itdi. Ta¡lîm-i e†fâli kendüye rû-pûş 
itmişdi. »âce ¡Ubeydullâh ’a Hirî ’de mülâzemet itdükde “Kimsin ve ne 
işe meşπûlsin?” diyü §orduķlarında “Sa¡düddîn-i Kaşπarî fuķarâsında 
mu¡allimlicek ider bir faķîrüm” [166b] dimiş. »âce buyurmışlar ki 
“Mu¡allimlicek diyüp ta§πîr itme, mekteb «âceligi ¡ažîm işdür ki çoķ 
fevâyidi vardur.” Buyurur ki “Evâyilde çün Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî 
«ıdmetine irişdüm, ta√§îl-i ¡ilmden bi’l-külliyye ferâπatda mütereddid 
olup Medrese-i Fîrûzşâh ’uñ mi√râbına arķamı virüp tereddüd fikrinde 
iken mi√râb kûşesinden nâgâh mehîb âvâz ile “Terk eyle ve âsûde ol” didi. 
Müteπayyir olup çıķup «ıyâbândan gûristâna vardum, Necmüddîn ¡Ömer  
nâm bir dîvâneye ķarîb oldum, gümürdenürdi. Diledüm ki remzinden 
«aber alam. ¡Ucb ile didi ki “Sana dimedüm mi ki terk eyle ve râ√at ol.” 
Pes terk ü tecrîdi muķarrer idüp mevlânâya varup mescidinde murâķıb 
buldum. Hemân başların [167a] ķaldurup 261“ْح َ ْ ْح َوا َ ْ  .diyü buyurdılar ”ِإ
Ve’l-√â§ıl terk-i ta√§îl-i bî-√â§ıl idüp nisbet-i ma¡nevî ile §ul√ ķılup §alâ√a 
meşπûl oldum ve √â§ıl-ı ķalb-i bî-√â§ılda cümleyi ma√§ûl buldum. 

Ve yine buyurdılar ki Mevlânâ Sa¡düddîn  ile »âce Mu√ammed-i 
Kûsevî  meclisine varduķ. Mevlânâ “Ardumda otur” diyü işâret itdiler. Çün 

260 “Defalarca düşün, sonra söyle” “Bin düşün bir söyle”.
261 “At ve rahata kavuş.”
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«âce minbere çıķdı, evvel-i va¡žda ¡âdetüm üzere na¡ra itmek diledüm, 
ķâdir olmadum. Yine bir iki ma√alde feryâd itmek diledüm, dilüm †utıl-
dı. Bildüm ki ta§arruf mevlânânuñdur. Ol e&nâda mevlânâya πaybet √â§ıl 
oldı. Anlar istiπrâķda iken bu πarîķ-i ba√r-i ma√abbet, «âcenüñ telâ†um-i 
emvâc-ı kelâmından nâgâh [167b] üç kerre bî-i«tiyâr feryâd itdüm, √attâ 
mevlânâyı diķķatinden ayırdum. Çün meclis â«ir oldı, buyurdılar “Bu 
na¡ralar seni bir kûşede oturda ki «alķ na¡ralaruñdan müte™e≠≠î olmaya-
lar.” Ol eyyâmda «asta oldum. Yârân mevtüme √ükm itdiler. Şu ķadar fikr 
itdüm ki mevlânâ sen bir kûşede oturacaķsın dimiş idi, bu ma¡nâ elbette 
žuhûr bulıcaķdur. Çün §ı√√at buldum, ol √âl ba¡dehâ √â§ıl oldı. Bu tefek-
kürde «âba vardum. Vâķı¡amda mevlânâ bu du¡âyı telķîn itdiler ،ِ ِ ا ْ ِ ” 
َ َل َو ْ َ  َ  ،ُ אَء ا َ א  َ  ،ِ َ ا ي ِإ ِ ْ ُ أَ ْ َ  ،ِ א ِ  ُ ْ َ َ ْ ِ، ِا َ ا َ  ُ ْ כ َ َ  ، ِّ ُ َر َ ا ِ ْ َ  

262“ ِ א ِ َة ِإ  ُ  Çün bîdâr oldum, [168a] bu kelâmı dilümde cârî buldum ve 
§ı√√at buldum, ol ķadar ki §abâ√ı oturur iken ķılmaπa ķuvvet √â§ıl oldı.” 

Ve buyururlar ki “Mevlânâ baña nefy ü i&bâtı telķîn itdükde, buyur-
dılar ki “◊aķ ta¡âlâ cümleyi bi≠≠ât mu√î† idügüne i¡tiķâd eyle ki ُ ِإ  َ  ﴿أَ
263﴾ ٌ ِ ُ ٍء  ْ َ  ِ ّ ُכ ِ  delîldür, eger ¡ulemâ-yı žâhir te™vîl itmezler ise.” Pes bu 
sözden baña ķorķu geldi ve benüm «avfümi bildiler. Buyurdılar ki “Bârî 
¡ulemâ, ¡ilmi ile mu√î† didüklerin bilüp bulmaķ gerekdür ki אَط َ ْ أَ َ  َ  ﴿َوأَن ا
א﴾264 ً ْ ِ ٍء  ْ َ  ِ ّ ُכ ِ  Pes «oş-dil oldum. ~oñra bir gün buyurdılar “Mevlânâ 
¡Alâüddîn, fâyide itmez tâ i√â†a ve ma¡iyyet-i ≠âtî idügüne i¡tiķâd itmeyin-
ce ki ehlullâhuñ mu¡teķadı budur.” 

Li-mü™ellifihi: ±âtına ¡âlim oldı çün ki ezel
 Sebķat itmez o ¡ilme cehl ü gümân

 Cümle eşyâya vardurur ¡ilmi
 Hîç bir nesne yoķ aña pinhân

262 “Allah’ın adıyla, Rabbim Allah bana yeter, Allah’a dayandım, Allah’a bağlandım, 
ben işimi Allah’a bıraktım, Allah’ın dediği (olur), Allah’tan başka hiçbir güç ve 
kuvvet yoktur.”

263 “İyi bilin ki, O, her şeyi kuşatandır.” Fussilet, 41/54. Yazmada ء כ   ”وا 
“  şeklinde yazılmıştır.

264 “Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.” Talak, 65/12.
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 ±âtı da oldu ≠âtına ma¡lûm
 Bildi bu sırrı §â√ib-i ¡irfân

 ±âtına ¡ilmi πayra ¡ilminden
 Farķı vardur dime ki yoķ rüc√ân

 Didi ehl-i şühûd bu sözi kim
 ±âtı ile mu√î†dür her ân

 Nažar ehli ki ehl-i ¡ilmdurur
 Didi ¡ilmidurur mu√î†-i cihân

 Her birisi şühûdını söyler
 Yažharu kulle yevmihi fî şân

 Mu√yi yâ bildüñise esmâyı
 Saña ola tecelli-i Ra√mân [168b]

Ma¡lûm ola ki ma¡iyyet-i ≠âtî bî-kem ü keyf cemî¡-i mevcûdâta ¡umûm 
ile mütecellîdür ki 265﴾ ٌ ِ ُ ٍء  ْ َ  ِ ّ ُכ ِ  ُ َ ِإ ْن yâ «avâ§§a «u§û§ ile ki ﴿أَ َ ْ َ  َ ﴿ 
َא﴾266 َ َ  َ ا ﴾267 , ِإن  َ ِ ِ ْ ُ ْ ا  َ َ َ  َ ا  Ve ma¡iyyet-i §ıfâtî ¡ilm ü ķudret ﴿َوِإن 
ve sâyir §ıfâtladur ki ¡ilmiyyede 268﴾א ً ْ ِ ٍء  ْ َ  ِ ّ ُכ ِ אَط  َ أَ  ْ َ  َ ا -buyu ﴿َوأَن 
rur ve ķudretiyyede 269﴾ ٌ

ِ َ ٍء  ْ َ  ِ ّ ُכ  َ َ  َ ا  ,buyurur. Vallâhu a¡lem ﴿أَن 
mevlânânuñ murâdı evvelki ma¡iyyet-i ≠âtîdür. Ve intiķâline bu târî« vâķı¡ 
oldı. 

Târî«: Pîr-i ehl-i ◊aķ ¡Alâüddîn  ki reft
 Rû√-i pâkeş ber-firâz-ı nüh-serîr
 »âstem târî«-i sâl-i refteneş
 ¡Aķl-i dûr-endîş guftâ “reft pîr” (892)270

265 “İyi bilin ki, O, her şeyi kuşatandır.” Fussilet, 41/54. Yazmada ء כ   ”وا 
“  şeklinde yazılmıştır.

266 “Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber.” Tevbe, 9/40.
267 “Şüphesiz Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.” Ankebût, 29/69.
268 “Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.” Talak, 65/12.
269 Bu ifadeyi “inne” ile havi sekiz “enne” ile üç ayet vardır, muhtemelen maksûd 

Talak 12’dir. “Allah’ın her şeye kadir olduğunu” (bilesiniz diye). Talak 65/12. 
Yazmada “vâv” fazla yazılmıştır.

270 Hak ehlinin piri Alâüddînin ruhu dokuz katlı arş tahtına gitti. Bana vefatı tari-
hini sordular, uzağı gören akıl “Pîr retf ” (892) yani “Pir gitti” dedi.
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Mülâ…ât-ı Mevlevî  be-Şey« ¡Abdulkebîr-i Yemenî 

Şey« ¡Abdülkebîrî ’üñ mevlidi, Yemen ’de ◊ażramevt ’dür. Yigirmi yıl 
¡Acem  ve ¡Arab ’ı seyâ√at idüp ◊arem ’de mücâvir olup ķıble-i enâm olmış-
dı. ◊arem-i şerîf de Mevlânâ [169a] ¡Alâüddîn  mülâķât idüp mülâzemetler 
itmişler. 

Mevlevî buyurur ki bir gün şey« §ordı ki “ªulm nedür?” Didüm ki “Bir 
nesneyi πayrı mevżi¡inde vaż¡ itmekdür.” Buyurdılar ki “¢alb ◊aķķ’ı yâd 
idecek ma√aldür, aña ◊aķ’dan πayrıyı ķomaķ žulmdür.” Ve yine şey« ben-
den su™âl itdi “±ikr nedür?” Didüm ki “Lâ ilâhe illallâhdur.” Buyurdılar ki 
“Bu ≠ikr degildür, bu ≠ikrden ¡ibâretdür.” Didüm ki “Pes ≠ikr nedür?” Didi 
ki “±ikr oldur ki bilmek ķâbil degil idügin bilesin.” Ve didi ki “Cehle yüz 
†utmaķ gerek ve namâza niyyeti şöyle itmek gerek ki ◊aķķ’a †aparam ki 
bilmezem Allâhu ekber.” 

Mevlevî buyurdı ki bir gün baña bir √âlet oldı ki ta¡bîr mümkin de-
gil idi. Nâgâh Mevlânâ Sa¡düddîn  žâhir oldı [169b] ve didi ki “Birâder, 
hemân bu √âleti mu√kem †ut ki Şey« ¡Abdulkebîr’üñ cehle müteveccih 
olmaķ gerek didügi budur.” 

Ve yine Mevlevî buyurur ki ◊arem’de mücâvir iken «âne-i Ka¡be ’ye 
mu√kem ma√abbetüm olup cüdâ olmazdum. Bir gün †avâfda iken yel 
esdi. Bir miķdâr perde ref¡ olmaπın baña bir keşf √â§ıl oldı ki na¡ra urup 
bî-hûş yıķıldum. ¡Aķlum geldükde münfa¡il ķalķup şey«e vardum ki a√vâli 
beyân idem. Benden evvel şey« didi ki:

اِر  َ ِ ْ אِل َوا َ ِ ْ  ا
ِ  ْ َ وٍد  ُ ْ َ  ُ ْ َ  َ ُ َ  ِ ْ َ ْ  ا

ِ ى  َ َ א  َ  
ِ ْ َ ْ َ ا َ ََכ   ٍ ْ ُ أَ َ َ َא  ” 

 [170a] َوُل ْ َ ا ُ َِכ  ْ ُכ َذ َ ٌد  ُ ْ َ ٌد َو ُ ْ َ ِر  َ َ ْ ِ ا ِ َو َ َ ْ ِ ا َْرِض َو ْ אِء َوا َ ِ ا َو
271« َ ُ َ ِإ  ٰ َ ِإ  ُ َ ا ُ ُ َو ِ א َ ْ ُ َوا

ِ א ُ َوا
ِ ْ َوا

Ya¡nî “Yâ ¡Acem, ev ile senüñ ne işüñ var? Anı ¡alâ-vechi’l-√a§r beytte 
göremezsin. Ol πayr-i ma√dûddur, belki †aπlarda ve dîvârlarda ve gökde ve 

271 “Ey Acem, ev ile ne işin var senin. Evde gördüklerin sınırsızdır, bunlar dağlarda, 
duvarlarda, gökte ve yerde, taşta toprakta dahi mevcud ve müşaheddir, hatta 
bunların hepsi böyledir. Oysa O, Evveldir, Ahir’dir, Zahir’dir, Batındır. O Allah-
tır, ondan başka ilah yoktur, O vardır.” Metin içinde verilen çeviride  ى א  ” 
“ א ifadesindeki ا  olumsuzluk edatı olarak, bu çeviride ise ism-i mevsûl itibar 
edilmiştir.
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yirde ve †aşda ve kerpiçde mevcûd ve meşhûddur, belki götüri odur, ya¡nî 
πayrı πayr-ı müşâheddür; öñ ve §oñ ve bellü ve gizlü odur; ol Tañrı’dur ki 
andan πayrı ma¡bûd bi’l-√aķ yoķdur.”

Mevlevî buyururlardı şey« bu kelâmı söylerken ≠ikr olan eşyâya 
barmaķlarıyla işâret iderlerdi, görürdüm. Ka¡be  vechinden göñlüm alan 
√aķîķat ol eşyâdan da«ı žâhir olup ol ma¡nâ-yı žâhir müşâhede olındı. Ve 
şey« √ażretleri ta§arruf ve iltifâtı sebebiyle [170b] «âne ve πayr-ı «âneye 
¡alâķam ve müşâhedem berâber oldı, tâ ki cihâtdan «alâ§ oldum.

Ma¡lûm ola ki bu faķîr sene sitt ve sittîn ve tis¡i-mi™ede icâzet-i pîr ile 
Ka¡be ’ye ķarîb varduķda Ma¡lâ ’da olan tekye §â√ibi Ferhâd Dede  ki √ażret-i 
pîr “Deli Göñül ” diyü tesmiye itmişdi, Mekke ’de olan a√bâbla istiķbâle 
çıķmaları mu√aķķaķ olmaπın ol iltifâta kendümde isti¡dâd bulmayup tebdîl-i 
§ûret ile tenhâ bir kûşeden Mekke’ye dâ«il oldum. Mevlânâ Şühûdî ’ye râst 
geldüm, delîl olmaķ diledi. 

Çün müdde¡âya dâ«il oldum, Mevlânâ ◊ayâtî ’ye bulışdı. Çün kendüden 
olmayup ◊ayâtî ile muķayyed gördüm, terk idüp mes¡âya ķarîb oldum. Bir 
√asenü’l-vech civân gördüm ki şâbb-ı ķa†a† idi, delîl olmasın †aleb itdüm. Didi 
ki “ ¡Âdetüm degil, [171a] ammâ saña ey dervîş lillâh delîl oluram ki ne≠r it-
müşdüm.” Çün √acerü’l-esved müvâcihesine geldük, ed¡iye-i ma¡hûdeden πayrı 
bu faķîrden ba¡żı kelimât §âdır olmış ki faķîr ve delîl giryeden bî-hûş olduķ. 
Çün ¡aķla tenezzül itdük, ba¡de’†-†avâf ol civân, faķîri «ânesine da¡vet itdi. 

Çün dâ«il olduķ, meger babası Mîr Hâşim √ażretleri imiş ki sâbıķâ Rûm ’a 
geldükde, bizde ķonup Sul†ân Süleymân  ve Rüstem Paşa  ve sâyir √ükkâm ve 
¡ulemâ-yı kirâm ve meşâyı«-ı ¡ižâm ri¡âyetler ve «ıdmetler idüp mücâveret içün 
ka¡beye gitmişdi. Çün mülâķât itdük, oπlı ol civân didi ki “Baba, √acerü’l-
esvedi kim idügin baña bunlar gösterdi. [171b] Hemân benüm ta§vîrüm 
şeklinde gördüm.” Mîr √ażretleri didi ki “Eger kendi şeklinde göreydüñ, 
maķ§ûduñı bulayduñ. Pes √acer ve meder bir olaydı ve ķalbüñ nûrla †olaydı.”

Faķîr, ol ânda ol işâretle beyt-i √aķîķate dâ«il oldum ve cümleyi ķıble bul-
dum ve beytde olmaπıla cümleyi kendüme müteveccih buldum. Ve Ka¡be ’den 
žuhûr iden nûruñ ba¡żı â&ârını ¡urefâdan biri müşâhede itmegin bu faķîr 
Hedyu’l-◊aremeyn ’de beyân itdüm. 
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Beyân-ı Seyrân-ı Nâžır-ı A¡yân ki İnsân-ı ¡Ayn-ı ◊aķîķat-i İnsândur:

(Na@m): Eyledi bir ¡ârif-i √aķ keşf-i râz
¢ıldı √aķîķatle çü terk-i mecâz

Ka¡be ’de bir şeb didi oldı ¡ayân
Bir ¡aceb a√vâl ki olmaz beyân

Âteş-i hâven gibi yenbû¡-ı nûr
Andan idüp evc-i semâya ¡ubûr [172a]

¡Arşa çıķup indi yire ol zamân
Cümle-i dünyâya irişdi hemân

Çıķduπı dem indi velî bî-√icâb
Oldı anuñ ≠erresi §ad âftâb

Gerçi ki yoπıdı aña levn ü reng
Cümle-i âfâķı velî bî-direng

±erre be-≠erre baña ķıldı ¡ayân
¢omadı enfüsde da«ı hiç nihân

Âyet-i kübrâ gözüküp bî-nizâ¡
Lât ’la ¡Uzzâ ’ya dinildi vedâ¡

Zeyπ-ı ba§ar ķılmadı †uπyân baña
Cennet-i me™vâda göründi liķâ

Tâ ki idüp ¡arż cemâlin √acer
¢omadı hergiz e&erümden «aber

Didi baña ben olup ol nûr-ı ¡ayn
¢ad žaheret ¡aynu ¡alîm eyne beyn

¢omadı žulmetden e&er çün o nûr
Şimdi de §adrumda ider ol §udûr

Kim ki ola ķabża-i √aķda rehîn
Bula ¡aynullâh ile ol bihîn
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Hem didi §anma beni seng-i siyâh
Nûr-ı siyâhumdan alur mührini mâh

Gerçi o şeb †âyif olan çoπıdı
Cümle bir olmışdı iki yoπıdı [172b]

¡Arşda †ayiflere ķıldum nažar
Her biri Ra√mân’dan alurdı «aber

Çün ki §ıfat ref¡ ola ≠âtdan
Ma¡nî yüzin göstere âyâtdan

∏ayba varup √âżır iken ben ol ân
Şeybe gelüp ķapuyı açdı hemân

Beyt-i ◊aķķ’a girdüm o dem bî- ta¡ab
Sâcid olanlar baña ¡arż oldı hep

Oldı çü vechullâh aña her †araf
∏ayr-ı √aķ olsaydı ne var ber-†araf

Kendüme çün √amd oķudum ol zamân
Bâlebelen √ażreti oldı ¡ayân

Çün ki o nûr ola ¡ayân her yaña
±ât-ı »udâ žâhir ola Mu√yi yâ

Ve yine Mevlânâ ¡Alâüddîn  naķl ider ki şey«üñ meclisinde meşâyı« 
ve ¡ulemâ √âżır iken fuķahâ-yı √aremden bir πalîž, şey«üñ ba¡żı kelâmına 
i¡tirâż itdi. ¡Ulemâdan biri “Uskut”272 diyü ķaķdı. Faķîh eyitdi: “Sözüm 
meşrû¡dur [173a] niçün sükût iderem?” diyicek, şey« baña baķup “Yâ 
¡Acem, «allisnî minhu”273 didi. Faķîh eyitdi “Ben žulm mi itdüm, «alâ§ 
istersiz. Sözüñüzden şübhe ¡ârıż oldı, ¡arż itdüm, cevâb isterem.” Mevlevî  
dir ki gördüm, şey«e πażab †ârî oldı. Faķîhe müteveccih olup buyurdılar 
ki “Şübhe nedür, söyle.” Faķîh söylemek isteyicek, yüzi üzere düşüp bî-

272 “Sus.”
273 “Ey Acem, beni ondan kurtar.”
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hûş oldı. Şey«, «alvetine girüp meclis †aπıldı. Faķîhi bir kilim ile †aşra 
çıķardılar. Henüz şey«üñ menzilinden çıķmadan cânı çıķdı. 

~oñra bir gün şey«üñ √użûrında «â†ıruma bu geldi ki ehlullâh, ¡afv ve 
mürüvvet ehlidür; ol faķîh a√vâl-i bâ†ından πâfil idi, ¡afv olsa olmaz mı idi? 
[173b] Şey« derûnuma vâķıf olup buyurdılar ki “Ey ¡Acem , bir ķılıç ki iki 
yüzi keskin ve ķabżası yirde mu√kem ola, bir çıplaķ câhil ķuvvetiyle kendüyi 
ol ķılıç üstüne bıraπup helâk olsa ķılıcuñ ne günâhı var.” 

Ve yine buyurdılar ki bir gün şey« benden §ordı ki “Size pîriñüz bî-
√użûr olduķda ne dirdi?” Didüm ki “Dir idi ki ben bir faķîrem, yanuma 
geldügüñüz vaķt »udâ’dan âgâh olup kendüñüzi cem¡ idersiz, çün †aşra 
gidersiz, ferâmûş eylemeñ ki hergiz añlayamazsız.” Şey« didi “Yâ siz ne dir 
idiñüz?” Didüm ki sükût iderdük.” Şey« didi ki “Süst ve bî-himmet imiş-
siz, dimek gerek idi. Biz √aķķı añlayamazuz, biz sizi bilürüz.”

Ma¡lûm ola ki pîr [174a] mürîdüñ âyinesinde kendüyi görür ve mürîd 
pîrüñ âyinesinde ◊aķķ’uñ esmâ ve §ıfâtınuñ ta§arrufın müşâhede ider. 
Şey« ¡Ubeydullâh  buyurur “Ben √âl-i √ayâtda iken siz √aķ-bîn olmayıcaķ 
ķaçan «udâ-bîn olursız. Bu maķâmı i√żâr-ı pîr iden bilür.”

Li-kâtibihi ez-Kitâb-ı Mevlevî : 

(Na@m): ¡Iş…-ı §ûret, nî mecâzest ey civân 
 Belki der ma¡nî-i şey«-i tüst ân274

 ~ûret-i ma¡nâ firîbet râ; behel
 Ez πam-ı ma¡nâ-i §ûret-bîn kesel

 ~ûret-i ma¡nâ firîbed cevheret
 Çün ¡ara∂ şud der heyûlâ aπberet275

 Mu√yîyâ √a……a’l-ya…în dân ¡ilm-râ
 Ki zi-¡ayneş şud ¡ayân a¡yân-i mâ276

274  Ey genç adam! Sureti olan aşk mecaz değildir. Senin şeyhinin manasıdır.
275  Senin toprağın maddede araz olunca, mananın sureti cevherini aldatır.
276  Ey Muhyî bu ilmi hakka’l-yakîn bil ki bizim varlığımız onun varlığından ayan 

olur.
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Ne&r: Gerçi žâhiren pîri müşâhede ider, ammâ √aķîķatde √ikmet ü 
ķudret-i ◊aķķ’ı müşâhede ider. Ve bu faķîr ta§nîf itdügüm [174b] lisânda 
âyîne lafžını pîr ve pîr lafžını âyîne ma¡nâsına vaż¡ itmişümdür. 

Na@m: Âyîne-i pîrden ey ehl-i √âl
 Rûy-nümâdur çü demâdem cemâl

 Gel beri mir™ât-i cemâlîsine baķ
 Tâ ki saña göstere yüz nûr-ı √aķ

Ne&r: ◊aķ ta¡âlâ her yirde √âżır ve žâhir ü bâ†ına nâžır iken yine §alât ve 
√acc ve §avm emr idüp ef¡âl-i ma«§û§a ve a√vâl-i man§û§a ta¡yîn eyledi, tâ ki 
bu üslûbla olan ¡ibâdâtı vâsı†a idüp maķ§ada vâ§ıl olalar. Ve ¢ur™ân -ı ¡ažîm 
cemî¡-i eşyâyı mürşid iken √ażret-i ¢ur™ân-ı ķadîme vâ§ıl olmaπa niçe ķırâ™at 
ve ¡ulûm §â√iblerini vâsı†a ķıldı. Pes mâdâm ki mürşid ve pîr vâsı†ası olmaya, 
ol dergâh-ı ¡ažamet-bârgâha kimesne yol bulmaya. 

Mevlânâ ¡Alâüddîn , Mevlânâ Sa¡düddîn ’den [175a] naķl iderlerdi ki 
buyurdı ki “Biz yoπıduķ, »udâ var idi ve biz olmayup »udâ olsa gerek. 
Ve şimdi da«ı biz yoπuz, »udâ vardur. Pes bâķî olanla yâr olup yâr-i nâ-
pâydârı dost dutmañ.” Ve buyurdı “Her kim »udâ’dan âgâh ola, el-ân 
cennetdedür ve her kim πâfil ola cehennemdedür.” A§√âbdan ba¡żısı ≠ikr 
efżal, ba¡żısı tilâvet efżal diyü nizâ¡ itdiler. Mevlânâ Sa¡düddîn buyurdılar 
ki “»udâ ile olmaķ cümleden efżaldür.” Ve buyururlardı ki “Dost elüñüze 
yapışup sizi kendi †alebine alı gider.”

Na@m: Ân ki nî nâm be-destest me-râ z’û ne nişân
 Dest bigrifte me-râ der-¡aķab-i √îş keşân277 

 Ûst dest-i men u pâ nîz beher câ ki reved
 Pây-kûpân zi-peyeş mîrevem u dest-feşân278

277 “Namsız nişansız o kimse, beni elimden tutup ardınca çekerdi.”
278 “Elim ayağım odur, her nereye giderse el çırparak, ayak vurarak ardından gide-

rim.”
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Ma¡lûm ola ki 279﴾ِ ُ ا ْ َ َو َ ا  َ ُ א  َ َ ْ َ َ ﴿ [175b] muķteżâsınca ve ْ ِ א  َ ﴿ 
א﴾280 َ ِ َ

ِ َא ِ  ٌ ِ َ آ ُ ٍ ِإ   .mübteπâsınca cümlenüñ teveccühi ◊aķķ’adur َدا

Nihâyet kimi ķarîb, kimi ba¡îddür, ammâ ◊aķķ’a göre ķurb ü bu¡d 
olmaz. 

Li-mü™ellifihi: »îş-râ kâfir hemî pûşed zi-◊aķ
 Verni ez-pûşîdenî ◊aķ der-¡amâst281

Ne&r: Ve Mevlânâ ¡Alâüddîn  ta√ķîķâtından «â§§aten bunlardur ki ≠ikr 
olur ki buyururlardı ki “‰âlibe üç nesne lâzımdur: devâm-ı vużû ve √ıfž-ı 
nisbet ve i√tiyâ†-ı loķma.” Ve buyururlardı “Sâlik lâ ilâhe illallâh dimekde 
seyr ilallâhdan evvel lâ ma¡bûde illallâh fikr itmek gerek ve seyr ilallâhda 
lâ maķ§ûde illallâh maķ§ûd itmek gerek; tâ seyr fillâha ķadem ba§maya. Lâ 
mevcûde illallâh müşâhedesi küfrdür.” 

Ve buyururdı ki “Her †âlib ki sünneti kendüye farż [176a] ķılmaya, 
dîninüñ noķ§ânındandur” Ba¡żı sünnetler Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve 
sellem √ażretlerine farż idi, 282﴾ََכ  ً َ ِ َא  ِ ِ  ْ َ َ َ ﴿ buña işâretdür.” Ve buyurur-
dı ki “◊u§ûl-i nisbet ne a¡mâl ve ne ihmâl ile olur ki nâ-ķâbilüñ kârı fâyide 
itmez ve ķâbilüñ terki ile &emere bitmez, belki ķâbiliyyet ile sa¡y √â§ıl ķıla 
ki maķ§ûda vâ§ıl ola.” Ve buyururdı: “Mübtedî bir πayr ¡amel itse, «alķuñ 
isti√sânı aña «oş gelürse kendi ≠î-ma√remi ile zinâ itmek ķadar aña küdûret 
virür.” Ve buyururdı ki “Resmî †â¡at ve ¡âdetî ¡ibâdet ile bu emânet √aml 
olmaz. Söylemekde ve yimekde ve baķmaķda ve tefekkürde mu√kem i√tiyâ† 
gerekdür.” Ve buyururdı ki “Sâlik ne dünyâ ve ne â«iret ve ne kendi nefsini 
murâd itmek gerek ki [176b] ki √aķ içün «alķ olduπı mu√aķķaķ ola, yo«sa 
cennet ve cehennem içün «alķ olanlardan olur.” Ve buyururdı ki “Her kim 
ki bu ¡âlemde iken kendüden «alâ§ olmaya, bedeni «arâb olduķdan §oñra 
anuñ rû√ı felek-i ķamer altında ķalur.” Mı§râ¡: “Her ki-râ der-hâk-i gurbet 
pây der-gil mând mând”283

279 “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır.” Bakara, 2/115.
280 “Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş 

olmasın.” Hûd, 11/56.
281 “Kâfir kendisini Hak’tan örter, oysa Hak amâ makamında örtülmeye layıktır.”
282 “Sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd kıl” İsra, 17/79.
283 “Kimin gurbet toprağında ayağı çamura batarsa kendisi orada kalır.”
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Ne&r: Şey«-i Ekber  da«ı ba¡żı mevâżı¡da bu ma¡nâya işâret itmegin, 
Mevlâ Câmî ’ye bu müşkili ¡arż itdüm ki “Ek&er-i mü™minîn kendüler-
den geçmeden dünyâdan geçerler. Pes zîr-i felekde ķalmaķ lâzım gelür.” 
Mevlânâ Câmî  buyurdı ki “Mü™min olan felek-i ķamerde bir fürce itmiş-
dür, pes andan ¡urûc ider.” 

Ve buyururlardı: “Müsülmânlıķ teslîm ve tefvîżdür. Eger mü™min-i 
§â√ib-teslîmüñ boynına iblîs gibi †avķ-ı la¡net [177a] geçürseler, ◊aķ 
sub√ânehu ve ta¡âlâ ol fi¡li aña lâyıķ görmegin îmânı gibi râżî olmaķ gerek, 
lâkin kendi fi¡linden degil.” Ve buyururdı: “Nefsi ķulunuñ fi¡li kendüye 
tefâvüt eyler, ammâ ◊aķ ķuluna tefâvüt itmez.” 

¡A††âr: Nef¡ u żarret ger tefâvut mîkuned
 But-gerî bâşî ki û but mîkuned284

Na@m-ı dîger: Her ne gelse «uşk u ter «ân-ı ķaderden mâ-√ażar
 Dime bu zehr ol şeker âdâb-ı mihmânlıķ budur

Ne&r: Her kimüñ ki ¡ışķ-ı şûr-engîzi olmaya, bu kâra engîzi olmaya. Ve 
buyururdı: “Hûş der-dem ki a§l a¡žamdur, eger bir dem żâyi¡ ola küfrdür.” 

¡A††âr: Her ân k’û πâfil ez-◊aķ yek zamânest 
 Der-ân dem kâfirest ammâ nihânest285

 Eger ân πâfilî peyveste bûdî
 Der-i İslâm ber-vey beste bûdî286 [177b]

Ve buyururlardı ki “¡Avâmma ma¡§iyetden ictinâb gibi «avâ§§a πafletden 
i√tirâz farżdur ki 287“ َ ِ َ ُ ْ ُت ا ِّ َ اِر  َ ْ َ ْ َאُت ا َ َ ” ki anlar ma¡§iyet ile mu™â«e≠ 
ve bunlar πaflâtla mu¡âteb olurlar. Bunlara ¡itâb anları a«≠den eşeddür.” Ve 
buyururdı ki “Bir ķavmden ķanķısı †avrında &âbit ise cümlesini kendüye 
tâbi¡ ider, keffe-i mîzânuñ πâlibi gibi. İmdi ¡ârif cümleyi kendi rengine ce≠b 
itmek gerek.” 

284 “Nazarında zarar ve fayda fark ederse, put yapan put yapıcı olursun.”
285 “Hak’tan bir an gafil olan kimse, o an gizlice küfre düşer.”
286 “Eğer o gafleti sürekli olursa, ona İslam kapısı kapalı kalır.”
287 “Salih kimselerin hasenâtı, mukarrebun için seyyiât sayılır.” Keşfu’l-hafâ, 

Hindâvî, 1/411, no:1137, Ebû Sa¡îd el-Harrâz ’ın sözü olarak.
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Li-mü™ellifihi: Reng-i ¡ış…-i bî-reng renghâ dâred
 Renghâ-râ be-na…ş-i «îş âred288

 Cumle-râ reng ez-û vucûd bî-reng
 Heme der-reng-i û şude bî-reng289

 Mu√yî der-cumle √ukm-i vey cârîst
 ¡Ârif ez-πayr u der-heme sârîst290

Ne&r: »âce ¡Ubeydullâh-ı Naķş-bendî  «a††ıyla bulınmışdur ki 
“Sul†ânlıπuñ kemâli oldur ki kendü [178a] ta§arrufuyla cümle «avâ§§ ve 
re¡âyâsına kendi kisvetin geydüre, şöyle ki her kime baķa, kendüyi göre. Ve 
ķullarınuñ kemâli oldur ki kendüleri ma√v bilüp pâdişâhdan πayrı görme-
yeler, belki πayr görmemekden ve bilmemekden «âlî olalar ki fenâ-yı fenâ 
√â§ıl ola.” 

Ve buyururdı ki “Na¡r u feryâd πafletdendür ki sâlike √użûr √â§ıl 
olduķda na¡ra urur, ammâ hemîşe √âżır olsa na¡ra urmaz ki fânî olan πayr 
görmez.” Mı§râ¡: “»âm âvâze dâred puhte hâmûş”291

Ne&r: Çün ki dâyimâ √âżır ve âgâh ola, ma√v ve bî-şu¡ûr ve fânî fillâh 
ola.  

Na@m: Kef mekun u be-ser merev ser meguşây dîk-râ
 Nîk bicûş u §abr kun zân ki hemî perânemet292

Rubâ¡î: Evvel ki me-râ ¡ışķ-i nigârem nev bûd
 Hem-sâye be-şeb zi-nâle-i men negunûd [178b]

 Kem geşt me-râ nâle çu ¡ışķam bifuzûd
 Çun hîme-i ter bisû«t kem kerded dûd293

288  Renksiz olan aşkın rengi içre ne renkler vardır; o renkleri kendi rengine boyar.
289 O varlık sebebiyle bütün renkler renksizdir. Onun rengine boyanan her şey 

renksiz oldu.
290  Ey Muhyî her şeyde onun emri yürür/ Arif olan onun renginden başkasına 

bürünmez
291 Ham olanda avaze vardır, yanmışta olmaz.”
292  Kaynayıp fokurdayınca kapağını atma derviş, buna sabır kıl ki kemâle erişesin.
293 Aşkımın ilk devrelerinde geceleri ahımdan komşular uyumazdı. Aşkım arttıkça 

inlemelerim azaldı, zira taze odun yandıkça dumanı da azalır.”
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Ne&r: Ve »âce Naķş-bend’den naķl iderdi ki 294“ ِ ا  ُ ِ َ  ُ ِ َכא ْ  dan”اَ
maķ§ûd kesb-i rıżâullâhdur, ya¡nî sâliküñ her işinden ◊aķ ta¡âlâ râżî ola, 
ya¡nî fenâ-yı √aķîķîye ire.” 

Ve buyururlardı ki “ ¡Avâmm √aķķı «alķda e&erinden istidlâl iderler; 
«avâ§§ mü™e&&irden e&ere rücû¡ ider. ¡Avâmm nice ma¡dûm olan vücûd-ı 
mevhûmların bilmekde mecbûr ise, «avâ§§ vücûd-ı √aķķı sub√ânehu bil-
mekde muż†ardur. ¡Avâmm teşkîk-i müşekkik ile vücûdunda şekk ider; 
«avâ§§uñ ◊aķ ta¡âlâya iķrârı ve şühûdı şekk ķabûl itmez ki ¡ilm-i √użûrî 
vü vicdânîdür, nitekim ◊ażret-i Ebî Bekr rażiyallâhu ¡anhu buyurur ki 
295“ ُ َ ْ َ  َ ا  ُ ْ َوَرأَ ِإ  ًא  ْ َ  ُ ْ َرأَ א  َ ” Ve Şey« Elvân-ı Şîrâzî  Gülşen-i Râz ’ında 
buyurur [179a]

(Na@m): Bu «alķuñ varlıπı beñzer serâba
 K’anı teşbîh ider teşne şerâba296

 Bu ¡âlem müstaķil ķâyim degildür
 Vücûdı kendüden dâyim degildür

 Bunı teşbîh itmişdür «iredmend
 Ki bu ¡âlemdurur ¡anķâya mânend

 Cihân √aķsız ķuru bir ad u sandur
 Bunuñ varlıπı var dimek yalandur

 ¡Adem mevcûd olmaz hîç demde
 Vücûdı «od muķarrerdür ¡ademde

 ◊aķķuñ hergiz vücûdı zâyil olmaz
 Buña mü™min olanlar ķâyil olmaz

 Vücûdı görinür varlıķ yüzünden
 Münezzehdür cenâbı «alķ özünden

294 “Rızık kazanıcı, Allah nezdinde mahbubdur.”
295 “Hiçbir şey görmedim ki ondan önce Allah’ı görmüş olmayayım.” “Her şey-

den önce mutlaka Allah’ı görmüşümdür.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-
Mesâbîh, 2/609, kelamı kibâr olarak.

296 Mısra altında: “Kim anı teşne-dil benzedür âba”
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Ne&r: Bu √adî&-i şerîf ki 297“ ُ َ َ  َ َ أَن ا َ ْ َ ِء أَْن  ْ َ ْ אِن ا َ ُ ِإ َ ْ -dur, buyur”أَ
mışdur ki “İdrâkı olana bu ta¡lîm yiter.”

Na@m:  Yâr bâ-tust her kucâ hestî
 Cây-i dîger çi «âhî ey evbâş298

 Bâ-tu der-zîr-i yek kilîm çu ûst
 Pes birev ey √arîf «od-râ bâş299

 Yâr her dem senüñledür çün kim
 Yüri var kendü kendüñe ol yâr [179b]

Ve buyururdu ki “Bir gün bu fikre düşdüm ki îmân-ı şühûdî bâ†ınî 
midür yoķsa žâhirî midir?” Yoldan geçen bir kimesne didi ki “Bendeye 
göre a√vâl-i bâ†ınadandur ve ◊aķ ta¡âlâya göre a√vâl-i žâhiredendür, zîrâ 
ķul bu √âlette kendi bâ†ınınuñ √aķîķatine irişür ve ◊aķ sub√ânehu ve 
ta¡âlâ ism ü sıfat-ı žâhir ile ona tecellî eyler.”

Li-mü™ellifihi: Çünki her nesne dil âyînesine bâhir olur
 Ke&ret-i bâ†ınıla va√det-i ◊aķ žâhir olur

 Va√deti žâhir aña kim bile «âricde anı
 Dilde ke&ret bula esmâ aña kim bâhir olur

 ªâhir ü bâ†ını çün va√det ü ke&ret bilesin
 Evvelüñ vâsı†ateyniyle senüz â«ir olur

 Baķsa biñ âyîneden çeşmine insân ¡aksi
 Çeşm-i manžûrdan ol ¡ayna gözi nâžır olur

 İki âyîne biri biri içinde bî-√ad [180a]
 Görinür Mu√yî  velî √ad oları dâyir olur

Ne&r: Bir kerre »âce Ebü’l-Vefâ-yı »ârezmî ’nün bu rubâ¡îsini oķıdılar.

297 “Kişinin en değerli imanı, Allah’ın kendisiyle olduğunu bilmesidir.” Şu¡abu’l-
îmân, 2/200,  .şeklinde başlar ”إن  أ

298 “Sevgili sen nerede olursan ol seninledir, ey ahmak başka yeri niye ararsın?”
299 “Kilimin altında da o seninledir, yürü var kendi kendine yar ol.”
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(Rubâ¡î): Çun ba¡z-i zuhûrât-i ◊aķ âmed bâ†il
 Pes munkir-i bâ†il neşeved cuz câhil

 Der-kull-i vucûd her ki cuz-i ◊aķ bîned
 Bâşed zi-√aķîķatu’l-√aķâyiķ πâfil300

Ne&r: Ve buyurdılar ki “¢ırķ yıldur bu rubâ¡înüñ mazmûnına îmân 
getürmişem ki bir gice civânlıķda bir fesâd dâ¡iyesiyle evden †aşra çıķdum 
ve ķaryemüzde gâyet şirrîr ve bed-nefes bir ¡ases vardı, dün yarısında bir 
yirde †urur idi, anı gördükde «avfumdan ol fesâdı terk itdüm. Ol demden 
beri bildüm ki yaramaz da«ı bu kâr-«ânede eyi işde imiş.” Nitekim Ebû 
Medyen-i Maπribî  buyurur.

(Na@m): Lâ tunkiri’l-bâ†ile fî †avrihi
 Fe-innehu ba¡żu zuhûrâtihi

 Ve a¡†ihi minke bi-miķdârihi
 ◊attâ tuveffiye √aķķa i&bâtihi [180b]

 Fe’l-√aķķu ķad yažheru fî §ûretin
 Yunkiruhu’l-câhilu fî ≠âtihi301

Dîger: Kendi †avrında §aķın bâ†ıla inkâr itme 
 Ol da«ı ba¡żı žuhûrât-ı ilâhîdür bil

 Bâ†ıluñ √aķķı ķadar √aķķını vir terk itme
 Sa¡y idüp √aķķı edâ it yüri olma πâfil

 Gâh bir §ûret ile žâhir olur √aķ ki aña 
 Câhil inkâr ider sen §aķın itme ey dil

Ne&r: Ve buyururdı “Aπzuña √elvâ viren ile eñseñe sille uranı farķ ider 
iseñ tev√îde noķ§ânuñdandur, ammâ her birinüñ cezâsı žâhiren lâzımdur” 

300 “Hakk’ın bazı zuhuratı batıl olduğu için batılı münkir olmaz, yalnız cahil olur. 
Bütün varlık içinde Hakk’ın dışında olanı gören, hakikatlerin hakikatinden gafil 
olur.”

301 Sonraki üç beyit bunun şiir olarak çevirisidir.
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Ve buyurur ki Mevlânâ Câmî ’den su™âl itdüm ki “Evrâdda vâriddür ki 
اَك“302 َ ِ  ْ َ َِכ  َא  ْ ِ ْ ُ أَ -Çün ki πayr yoķdur, pes du¡âda bu dâ¡iye ne ”اَ
dür?” Buyurdılar ki “Kâf-ı «i†âb nefs-i ≠âta işâretdür, “Bizi ≠âtla meşπûl 
eyle ≠âtuñ πayrından ki ol §ıfât ve ef¡âldür” [181a] dimekdür. Ya¡nî bizi 
şühûd-i ≠âtî ile esmâyı ve §ıfâtı ve ef¡âli olan tecelliyâtdan «alâ§ eyle di-
mekdür.” Ve buyururlardı ki “Man§ûr  kendi √aķîķatine 303“ َ ْ َא ا  ,didi ”أَ
maķbûl-i ehlullâh oldı. Ve Fir¡avn §ûretine didi, «a†â itdi.” Ve buyurdılar 
ki “Bir gice baña bir √âl oldı ki cümle der ü dîvâr ve «âke feryâd idüp yüz 
sürerdüm.” Ve bu beyti oķudılar.

(Na@m):  Her ki-râ ≠errei vucûd buved
 Pîş-i her ≠errei sucûd buved304

Ne&r: ¡Aceb maķâmdur ki bu faķîr bir zamân şöyle oldum ki yolda gider 
iken bî-i«tiyâr gâh gâh ba¡żı kimesne ve ba¡żı √ayvânât ve cemâdâtdan envâr-ı 
esmâ ü §ıfât ü ≠ât tecellî idüp yüzüm yire urup secde iderdüm. ◊attâ bir gün, 
»ayrüddîn  [181b] Efendi dirler, fürû¡da mütûn-ı erba¡ayı ek&er-i şürû√ı 
ile ezberlemiş ve mevâlîye hemîşe ders virüp Câmi¡u’l-Ezher ’de ders-i ¡âmm 
üzere müdâvim ve §ule√â-yı dehrden «ânesi tekye-i ehlullâh olan mu√âsebeci 
Sefer Çelebi ’nüñ ķayın atası idi ki me≠kûr »ayrüddîn Efendi’ye zühhâd-ı 
dehrüñ evra¡ı olmaπın meşâyı«uñ ve mürîdînüñ evżâ¡-ı žâhiresi «oş gelmeyüp 
münkir şeklinde olup selâmların da«ı almazdı. Çün faķîr anları ol ce≠be ve 
keşf ¡âleminde Ma§baπa √ammâmı  ķurbında gördüm, celâl ve cemâl ta√tında 
olan esmâ cümleten def¡aten vâ√ideten tecellî idüp me≠kûr i«tiyârı bî-i«tiyâr 
ķucaķlayup yirden ķaldurup [182a] bir iki dönüp “hû hû” diyüp yire ķodum 
ve eline yapışup ma√abbetle yüzine nažar itdüm. Bî-i«tiyâr gözinden yaş ge-
lüp â«ir-i ¡ömrine degin bâ†ında ve žâhirde fuķarâ ile ma√abbet üzere oldı. 
Ve bu ķalaķ u telvîn faķîrden zâyil olduķdan §oñra gâhî mülâķât olduķda dir 
idi ki “Ol demden beri «alķdan ¡adâvet ve buπżum ref¡ olmışdur.” 

Amma faķîr ol maķâmdan intiķâle bâ¡i& ol oldı ki zâviyede Enverî  dir-
ler bir seyyid ¡Acem  dervîşi vardı. Zâviye öñünde gördügüm gibi baña ol 

302 “Allahım, bizi başkası ile değil, kendinle meşgul eyle.”
303 “Ben Hakkım.”
304 “Her kimin bir zerre varlığı olur, onun her bir zerreye secdesi olur.”
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müşâhede nisbeti √â§ıl olmaπın ayaπına düşüp yüzüm yire sürdüm. Meger 
efendi mer√ûm zâviyede mescid manžarasından nažar ider imiş. Bu √âleti 
görüp faķîri yuķaru çaπırtdılar. Çün πubâr-âlûde bî-tevaķķuf [182b] 
nažarlarına irişdüm. “Yaķın gel” diyüp iki mübârek baş barmaķları ile gözü-
mi bir derece miķdârı †utdılar. Bir derece fet√ açıldı ki Fettâ√ isminüñ keşfi 
†oķuz felekden yüce gözükdi. Pes barmaķların giderüp ellerin açup Fâti√a  di-
diler. Oķuduķdan §oñra ol telvînden «alâ§ olup cümle bir görünür oldı. 

Mevlânâ ¡Alâüddîn ’üñ «avâriķ-ı ¡âdâtından §â√ib-i Reşe√ât  dir ki 
“Mülâķî olduπum gün gördüm iki †âlibe Me§âbî√  dersin ider, lâkin gözi ve 
žâhiri kitâbda, ammâ ķalbi πayrı nisbetde. »â†ırumdan geçdi ki “Bu nice 
ta¡lîmdür ki «â†ırları πayrı yirde √âżır ola?” Mevlânâ keşf idüp buyurdı-
lar ki “Her çend bunlara ben ķâdir degilem diyü ¡özr itdüm inanmadılar. 
[183a] Siz, bizüm içün ¡özr eyleñ ola ki ķabûl ideler” didi.

Oπlı ∏ıyâ&üddîn A√med  naķl ider ki bir gice su†û√umda yaturdum. 
¢oñşumda bir «âlî ev var idi, içinde âvâz işitdüm. Ta¡accüb idüp baķdum, 
bir er bir ¡avretle mu§â√abet iderler idi. Yirime gelüp yatdum. ~abâ√ 
namâzından §oñra πayrı ma√allede pederüm «ıdmetine varup oturduπum 
gibi buyurdılar ki “Hem-sâye †amına varup evine baķmaķ câyiz degil-
dür ve hem-sâyesinden gelen âvâzı işidüp bilmek lâzım degildür. Kendi 
√âlinde olup fużûl olmamaķ gerek.” Ma¡lûm ola ki bunlara bu¡d-i mekân 
ve žulmet-i şeb mâni¡ olmayup ķulûba da«ı müşerriflerdür. 

Yine ∏ıyâ&üddîn naķl ider ki bir gice bir §â√ib-i cemâl ayaπum ucunda 
yaturdı. Niçe kerre ayaπum aña [183b] uzatmaķ istedüm, yine pederüm 
yarın keşfle beni melâmet ider diyü §abr idüp yatdum. İrtesi «ıdmetlerine 
varduķda buyurdılar ki “Bir vâķıf olması meşkûk ma«lûķdan √icâb idüp 
ayaπuñ uzatmazsın, niçün Ba§îr ü ¡Alîm olan »âlıķ’dan şermende olma-
yasın?”

Mürîdlerinden biri √ikâyet ider ki bir gün mekteb-«ânelerinde «ıd-
metine vardum. Elinde bir kâπıd vardı, baña §undı. Almaķ istedüm, yine 
çekdiler, tâ üç kerre, ba¡dehu elüme virdiler. Bir âteş ve bir √âlet elümden 
ķalbüme ve cemî¡-i vücûduma te™&îr idüp bî-«od düşüp aπzum köpürmiş, 
şöyle ki §oñra beni oπlancıķlar gördükçe, “Köpükli mest deve geliyor!” dir-
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lerdi. Ve ben niçe müddet aπlamaπa [184a] mübtelâ oldum. ◊attâ yine 
bir gün nažar itdiler, ol heybetden bî-«od düşdüm. Çün kendüme geldüm, 
artuķ ol girye ¡ârıż olmadı. 

Mevlânâ maraż-ı mevtinde beş ay «asta oldılar. Vefâtların ta¡yîn idüp 
ża¡îf olduķları gün Mevlânâ ~afî  §â√ib-i Reşe√ât  «ıdmetlerine varur. Buyu-
rur ki “Bizüm §uyumuz başdan kesdiler.” Ve bir sâ¡at sükût idüp buyurdılar 
ki “◊aķ ta¡âlâ mevcûddur” ve bu √âletde Allâh diyüp bülend âvâzla na¡ra 
urdılar. Andan §oñra buyurdılar ki “Aña sa¡y eyleñ ki mevhûm Tañrı’ya 
†apmayup mevcûd ◊aķķ’a tapasız.” 

Vefâtları sekiz yüz †oķsan iki cumâ≠e’l-â«iresinüñ evâsı†ında [184b] sebt 
günidür. ¢abr-i şerîfleri Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî  mezârı yanındadur, 
ķaddesallâhu sirrahumâ. Ve bu ķı†¡a vefâtlarına târî«dür.

(¢ı†¡a): Pîr-i ehl-i ◊aķ ¡Alâüddîn ki reft
 Rû√-i pâkeş ber-firâz-ı nüh-serîr

 »âstem târî«-i sâl-i refteneş
 ¡Aķl-i dûr-endîş guftâ “reft pîr” (892)305

Mevlânâ Şemseddîn Mu√ammed Rûcî  Ra√metullâhi

Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî  √ażretlerinüñ «ulefâsındandur. Niçe yıllar 
Câmi¡-i Herât ’da irşâd itmişlerdür. Mevlidi Herât’uñ ķıblîsinde †oķuz fer-
sa« yirde Rûc  nâm bir ķaryedür. Vilâdeti sekiz yüz yigirmi şa¡bânı nı§fında 
Berât gicesindedür. 

Menķûldür ki vâlidlerinüñ beş yaşında [185a] bir oπlı intiķâl idüp 
maπmûm iken Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √ażretlerini vâķı¡ada 
görüp buyurmışlar ki “∏am çekme, göñlüñ «oş †ut ki ◊aķ ta¡âlâ saña §â√ib-i 
devlet ve dırâz-¡ömr bir oπul virse gerek.” Ba¡dehu Mevlânâ Mu√ammed 
mütevellid olmışlar. Dâyimâ ¡uzlete mâyil imiş, √attâ †ufûliyyetde bile ki 
vâlidleri menzilinde bir ¡uzlet-«âne idüp anda münzevî olurlar imiş. Âbâ 
ve ecdâdı ulu bâzirgânlar iken, kendü hiç dünyâya meyl itmemiş. 

305 Hak ehlinin piri Alâüddînin ruhu dokuz katlı arş tahtına gitti. Bana vefatı tari-
hini sordular, uzağı gören akıl “Pîr retf ” (892) yani “Pir gitti” dedi.
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Her zamân ◊ażret-i Server’i, §allallâhu ¡aleyhi ve sellemi görmek recâ 
ider. Bir gün babası rü™yet-i Server √aķķında olan ed¡iyeyi oķumış. Ba-
basından icâzetle recâ itmiş ki “Bu cum¡a gicesi meşπûl olayım” dimiş. 
Vâlidi [185b] “Ben da«ı meşπûl oluram” dimiş. Çün ki ba¡de’l-iştiπâl «âba 
varur, görür ki kendü evlerine girür, babasını görür, dir ki “Niçün geç 
geldün ki ◊ażret-i Resûl-i ¡âlem §allallâhu ¡aleyhi ve sellem içerü evümüze 
geldi” diyüp içerü alı gider. Görür ki ◊ażret arķası ķıbleye virüp oturmış 
ve e†râfında çoķ kimesneler oturmışlar ve kimi ayaπ üzere †urur ve ◊ażret 
e†râf-ı ¡âleme resâ™il ve mekâtîb gönderürler ve öñlerinde bir kimesne otu-
rur, emr itdükleri mektûbları yazar. 

Mevlânâ Mu√ammed dir ki şöyle añladum ki zamânumuzda olan 
Mevlânâ Şerefüddîn ¡O&mân  idi. Vâlidüm çün ki beni √użûr-ı sa¡âdet-
mevfûrlarına iletdi ve didi ki “Yâ Resûlallâh, baña bir §â√ib-i devlet, dırâz-
¡ömr bir oπul va¡de itmiş idiñüz, ol ferzend [186a] bu mıdur, yo«sa bu 
degil midür?” ◊ażret-i Server §allallâhu ¡aleyhi ve sellem baña baķup tebes-
süm ķılup buyurdılar ki “Budur.” 

Pes Şerefüddîn ¡O&mân’a müteveccih olup buyurdılar ki “Buña da«ı bir 
mektûb yaz.” Mevlânâ bir kâπıda üç sa†r yazdı, ≠eylinde √uccet gibi şühûd 
esmâsın yazdı, dürüp benüm elüme virdi. Ben alup gitdüm. »â†ıra geldi 
ki dönüp ◊ażret-i Risâlet’den mażmûnını §oram. Pes dönüp didüm ki “Yâ 
Resûlallâh, bilmezem ki bunda ne yazılmışdur.” Ol kâπıdı elümden alup 
oķuyup yine elüme virdiler. Bir kerre oķuduķlarıyla üç sa†rı ezberledüm. 
İstedüm ki bir πayrı söz söyleyem. ¢ulaπuma ķapu âvâzı geldi, uyandum. 
Gördüm ki pederüm, elinde [186b] bir mûm ķapudan girdi ve didi: “Ey 
Mu√ammed, hiç vâķı¡a gördüñ mi?” Didüm “Belî”. Didi ki “Ben da«ı gör-
düm.” Pes ben gördügüm vâķı¡ayı bi-¡aynihi baña taķrîr itdi, bi’t-tamâm 
benüm gördügüme muvâfıķ geldi. 

Buyururlardı ki “İbtidâ-yı sülûkumda Rûc ’dan mürşid †alebine 
Herât ’a ¡azm itdüm. Şey« Zeynüddîn-i »âfî  «ulefâsından ~adrüddîn-i 
Revâsî ’ye şey«üñ mezârında vâ§ıl oldum. ±ikr-i cehrîye meşπûl idiler. 
Andan müte™e&&ir olmadum, pes şehre müteveccih oldum. Hem-ķaryem 
olan ◊âfıž İsmâ¡îl-i Rûcî ’ye râst geldüm ki Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî  
mürîdlerinden idi ki mevlânâdan §oñra Mevlânâ Câmî  ile Ka¡be ’ye varsa 
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gerekdür. Pes benüm a√vâlümi §ordı. Cümle beyân itdüm. Eyitdi “Câmi¡e 
var, dehlîzinde bir ¡azîz §o√bet ider, anı da«ı gör. [187a] 

Câmi¡e vardum, maķsûresinde bir bölük e¡izze süķût üzere murâķıb 
otururlar. Bunlaruñ sükûtı ve Şey« ~adrüddîn’üñ velvelesi fikrinde †ur-
dum. Mevlânâ başların ķaldurup baña «i†âb idüp buyurdılar ki “Mîrzâ 
öñünde bülend-âvâzla “Şâhru«! Şâ«ru«!” diyen ile sükûtda olan bir mi-
dür?” Ve bu beyti oķudılar.

(Na@m):  Kâr-i nâdân-i kûteh-endîşest
 Yâd kerden kesî ki der-pîşest

Mi&luhu: Şübhesiz nâdân ü ebleh kârıdur
 ◊âżırı πâyib gibi yâd eylemek

Ne&r: Mevlânâ baķup barmaπumda bir zehgîr gördiler, buyurdılar 
ki “◊âcete gelenüñ eli «âlî olmaz.” Ben da«ı barmaπumdan çıķardum. 
Mevlânâ ķalķup mecside girdiler. Ba¡żılar bile gir didiler. Çün girdüm, 
oturup öñlerine çaπırup baña ta¡lîm-i †arîķ itdiler ve buyurdılar ki “Câmi¡ 
a¡lâ yirdür, bunda kâr üzere sâkin ol.” [187b] Pes meşπûl oldum. Vâlidüm 
da«ı işidüp Rûc ’dan gelüp ol da«ı mevlânâdan †arîķ aldılar. Ba¡de müd-
detin bir gice teheccüdden §oñra bir nûr žâhir oldı ki gice ķarañusında 
ķubbenüñ naķşı göründi. Baña ol keşfden bir πurûr geldi. ~abâ√ mevlânâ 
meclisde baña πażabla baķup buyurdılar ki “Seni bâd-ı πurûrla pür görü-
rem. Bir kimesne nûr-ı vużûsını görmekle çaķ böyle maπrûr mı olur? Ben 
Mevlânâ Nižâmüddîn-i »âmûş ’a «idmet ider iken gice ile on on iki yirden 
nûr her cânibinde benümle gider idi, hergiz iltifât itmezdüm.” Ba¡dehu 
√iddete gelüp “‰ur git” diyüp redd itdiler. Ben meksûrü’l-ķalb aπlayuraķ 
gitdüm ve ol √âle istiπfâr idüp ol πurûrı ref¡de çoķ mücâhede itdüm, √attâ 
irtifâ¡ını müşâhede itdüm. [188a] Ve bu nûr gibi vâlidüme da«ı žâhir oldı, 
√ažž idüp ol √âlde ķaldı. Ve bu nûrı Mevlânâ Şemseddîn  da«ı müşâhede 
idüp taķrîr itmişdür.

Ve buyururlar ki Mevlânâ Sa¡düddîn’e ibtidâ-yı √âlde «ıdmet iderdüm. 
»âcegân uñ nisbet-i ma¡hûdeleri baña √â§ıl olmamaπın müte™ellim idüm. 
Giceler câmi¡de zâr zâr feryâdla aπlayup başumı yirlere ururdum. Sekiz 
ay böyle geçürdüm. Mevlânâ böyle görüp buyurdılar ki “Tażarru¡ı da«ı 
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çoπ eyle ki ma√all-i mer√amet olasın ki ben da«ı evâyilde böyle idüm.” 
Böyle didükde bir iltifât itdiler ki ol nisbetden bir e&er žâhir oldı. Yine bir 
gice câmi¡de bir nı§fu’l-leylde «âb def¡i içün ayaπ üzere ķalķdum. Gördüm, 
meger mevlânâ gelüp murâķıb imiş. Buyurdı ki “Niye ķalķduñ?” “»âbum 
gitsün” diyü cevâb virdüm. [188b] Su™âl itdüklerinde bir lutf itdiler ki 
baña cümle «âcegânuñ nisbeti ol zamân √â§ıl oldı. 

Mevlânâ Şihâbüddîn A√med-i Cendî  ¡aleyhi’r-ra√me buyurur ki “Bir 
§abâ√ Mevlânâ Sa¡düddîn buyurdılar ki “Bu gice sârbân oπlına bir fet√ 
el virdi ki göklerüñ melekleri aña reşk itdiler.” Maķ§ûd Mu√ammed-i 
Rûcî ’dür, babaları deve beslermiş. 

Ve Mu√ammed-i Rûcî  buyururdı ki “Mevlânâ Sa¡düddîn √ażretlerinüñ 
keyfiyyet-i ta§arrufı şöyle idi ki her kime istese ¡azîzler nisbetinüñ şarâbını 
içürürdi ve nişâne-i πaybet ü bî-«odî ile kendüliginden geçürürdi. Cümle-
den beni bir cem¡iyyet-i kübrâda bir nažar ile a«şam namâzından yatsuya 
degin şöyle bî-«od itdiler ki ķa†¡â oķunan ve feryâdlara şu¡ûrum olmadı. 
Bir gün elümde Me&nevî  vardı. ~ordılar “Ne kitâbdur?” “Me&nevî’dür” di-
düm. Buyurdılar ki “Me&nevî [189a] oķumaπıla ma§la√at bitmez, sa¡y eyle 
ki göñlüñüzden ma¡nâ-yı Me&nevî yenbû¡-ı √ikmetden cereyân ide.” 

Ve yine bir kerre Mevlânâ √ücremde Mu§√af  gördi, didi ki “Bunlar hep 
bî-kârlıķdur ya¡nî mübtedî kârı nefy ü i&bâtdur ve mütevassı†uñ tilâvet 
ve müntehînüñ nâfiledür.” Ve buyurur ki “Bir kerre murabba¡ oturdum. 
Mecsid kûşesinden âvâz geldi ki “¢ullar pâdişâhlar öñünde böyle mi otu-
rurlar?” Pes diz çöküp oturdum. ¢ırķ yıldur ki diz üzerine oturup baπdaş 
ķurmadum.” 

Bir gün mevlânâ √ażreti Çeπâze ’ye Şey« Bahâüddîn ¡Ömer ’i görme-
ge süvâr giderler idi, ben öñlerince piyâde gider idüm. ∏âyet §u§adum. 
Buyurdılar ki “~u§aduñ mı?” Didüm ki “Belî.” Didi ki “Baña ¡a†aş zâhir 
oldı, ammâ senüñ √âlüñ imiş, [189b] var §u iç.” diyü emr itmegin içme-
din reyyân oldum. Çün şey«e varduķ, anlar mu§â√abete meşπûl oldılar. 
Ben ba¡îd oturdum, bî-kâr olmayayum diyü çün şey«e ķalble mütevec-
cih oldum, şey« baña baķup feryâdla “Hey, ne işlersin?” didükden §oñra 
tebessüm itdiler. Mevlânâ da«ı tebessüm itdiler. Bu ķadar iltifatlarından 
Mevlânâ Mu√ammed dir ki “Baña bir ¡ažîm e&er ve keyfiyyet ve delim 
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√użûr ve πaybet bir nice müddet √â§ıl oldı. Bir gün mevlânâdan §ordum ki 
“Niçün teveccühümden feryâd itdiler?” Buyurdılar “◊aķ’la mu¡âmeleden 
kendüñe meşπûl itmek istedügüñ içün feryâd itdiler.” 

Bu faķîr gâhî efendi √ażretlerine müteveccih olduķda √âżır bulınup bir 
recâmuza en eķalli on i√sân ile tecellî iderler idi. Bir gün zâviyede irşâd-
gâhda oturup §â√ibu’t-tefsîr Mevlânâ ~âdıķî  ile mu§â√abet iderler idi. [190a] 
Ol zamân türbe-dâr idüm. Türbe ķapusı öñünde durup bâ†ın ile müteveccih 
oldum, iltifât bulmadum. Yine külliyyetüm ile teveccüh-i tâmm ve nisbet-i 
mâlâ-kelâm ile kendümi ma√abbetlerinde ma√v itdüm, a§lâ tenezzül itme-
diler. Bu ma¡nâ da«ı ma¡lûmum idi ki her ne ķadar tenezzül vâķı¡ olsa ken-
dülere §arâfet-i nežâfetden tela††u« √â§ıl olmazdı ve bir anda †âliblerüñ te-
veccühleri ke&reti va√detine √âyil olmazdı. Pes böyle istiπnâlarından ķalbüme 
redd «avfı geldi. Tebessüm idüp işâret itdiler, öñlerine vardum. Buyurdılar 
ki “Başına bir siyâh keçe külâh geyer destârsız var, ķanda ise bul, ismine bir 
«ilâfet-nâme yazup destûr ile varsun gitsün ve «alķı da¡vete meşπûl olsun. 
Mı§r ’da bu günden πayrı durmasın, yo«sa πayretullâh kendüyi helâk ider ki 
bizi kendüye meşπûl itdi!” [190b] 

Pes dervîşlerden bu §ıfatlı âdemi §ordum, kimse bilmedi. ±âkir A√med 
Çelebi ’ye §ordum. Didi “Üç gündür ol şekilli bir âdem gelüp irşâd zamânı 
saķķâ-«âne yanında küçük §uffede murâķıb oturur. Çün anda vardum, gör-
düm eyle oturur. “Yâ hû!” didüm. Baş ķaldırup eyitdi: “Var âzâd-nâmemüzi 
yaz ki biz bunlaruñ ķulluπundan «alâ§ olduķ.” Ta¡accüb idüp √ücreme ge-
lüp ¡ale’l-¡acele yazardum. İsmi ma√alli geldükde ķapudan bir âvâz geldi ki 
“Mu§†afâ yaz.” Ta¡accüb da«ı ziyâde oldı. 

Tamâm idüp †aşra çıķdum. Saķķâ-«âne  öñine geldüm. Ol efendiye §u alı 
giden dervîş, ķulleyi getürdi. ~ordum: “Şimdi alı gitdügüñ ķulle midür, yo«sa 
tekrâr mı alı gitdüñ?” Hemân ol murâķıb dervîş başın ķaldırup [191a] eyitdi: 
“Bizüm «ıdmetümüz içün senüñ evķâtuñ żâyi¡ olmasun diyü †ayy olmışdur” 
diyüp ķalķup benümle bile efendi √ażretlerinüñ öñine varduķ. »ilâfet-nâmeyi 
imżâlayup mührlediler. Fâti√a oķuyup buyurdılar ki “Ol cânibüñ ta§arrufı 
mübârek olsun. Sâdâtla √ürmetle mu¡âmele eyle ve bu sâ¡at menzilüñe varup 
«ıdmetüñde ol.” [Ol] da«ı rücû¡ idüp gitdi. Bile döndüm. Ben başmaπum 
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geyince ķapuya gitdi. Ardınca vardum, bulmadum. ¢apuda çoķ dervîşler 
otururdı. ~ordum “Geçmedi” didiler. ◊attâ mer√ûm ±âkir A√med Çelebi’ye 
§ordum. “»ayâl idi ola, yo«sa «ayâli ta«yîli ola” dimegin √icâb ile döndüm. 
Efendi √ażretlerinüñ √użûrına geldüm. Buyurdılar ki “Dervîş Mu§†afâ  bir 
ma√lûl «ıdmete man§ûb oldı. Tâ ol gitmeyince [191b] niyâbetle biz ol «ıd-
meti gözetdük. Anuñ çün a√bâbuñ teveccühüne tesellî «ıdmetinde ķusurumuz 
oldı” diyü ¡özr şekli ile bir lu†f nažarın itdiler ki ķırķ gün miķdârı ol nažarla 
mütesellî oldum. 

Ammâ ķaçan Yemen ’den Dervîş Âdem  Mı§r ’a geldi, me≠kûr Dervîş 
Mu§†afâ’ya ~an¡ân ‰aπı ’nda bir beytde mu§â√abet itmiş, ismini ◊üseyn dirler 
imiş, bu fâķîre bir şâl-ı Yemenî irsâl itmiş. Getürdi, efendi √ażretlerine ¡arż 
itdüm. “Ücret-i ķalemdür” diyü buyurdılar. 

Bu hiķâyâta birâder vâķıf olmaπın Defterdâr-ı Mı§r  iken şâla †âlib oldı, 
aña virdüm. Ek&eriyyâ gâh seccâde ve gâh arķalarına alurlar idi. Faķîre ol 
muķâbilede bir at virdi. Ol gün bâπçeye vardum. Efendi √ażretleri ol atı gö-
rüp “»ilâfet-nâme esbi [192a] bu mıdur?” didiler. Birâder ile faķîrden πayrı 
kimesne vâķıf degil idi. 

Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî  beyân ider ki mebâdî-i √âlde câmi¡de 
meşπûl iken bir cânibde bir şa«§ peydâ oldı, πâyet siyâh ve ince ve dırâz 
ki başı saķfa irürdi. Başı küçük cevz-i hindî ķadar, aπzı açuķ, dişleri beyâż, 
ayaķları ve boynı ince ve uzun idi. Dürlü dürlü √arekât-ı πarîbe ve evżâ¡-ı 
¡acîbe iderek benüm cânibüme geldi. Şuπlümden ırılmadum. ◊attâ üze-
rüme §ıçrayup ince ayaķların ķayış gibi belüme §ardı. Ben muķayyed ol-
mayup nisbetümde mütemekkin oldum. Pes du«ân gibi havâya §u¡ûd itdi. 
Ayruķ ol maķûle nesne görmedüm. 

Ma¡lûm ola ki bunlar «ademe-i celâldür. Niçe isme mažharlardur. [192b] 
Kâmil ü mükemmil olan ¡ârif bi’l-esmâ tevķîf ile bî-tevaķķuf her mažhara 
isti«dâm içün anlara ve πayra muta§arrıf olup istinkâf eylemez ki ol kîmiyâ-
yı √aķîķate vâ§ıl olan ol §an¡atuñ vücûdına i¡tirâf eylemez. Eger ol fünûna 
bir numûne isterseñ, faķîrüñ Nef√atu’l-Esrâr ’ı evâyilinde Şey« Cemâlüddîn  
sülûkını tetebbu¡ eyle. 
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Ve Mevlânâ Mu√ammed  buyurur ki “Bir gice yıldızlar üzerüme gökden 
şöyle ķarîb indiler ki elüm ursam yitişürdi. Ol keyfiyyetden §abâ√a dek bî-
«od idüm.” Ve buyurur ki “Bir gün vâlide yanında baña bir √âlet gelmege 
başladı. Bildüm ki niçe zamân bî-«od oluram, vâlideme didüm ki “Ben-
den ķaç vaķt namâz fevt olursa §ayasız.” Çün bî-«od olup yine kendüme 
geldüm, vâlidemi aπlar [193a] gördüm. Gözüm açduķda, “El√amdülillâh 
dirildüñ, biz seni ölür diyü √ükm itdük ki üç gündür aπzuñdan bir nesne 
ķoyamaduķ” didi. Ben da«ı ķalķup on beş vaķt namâzını ķażâ itdüm. 

Faķîr Şey« ¡Abdulla†îf-i Câmî  √ażretlerinden istimâ¡ itdüm ki “Şey« 
Mu√ammed-i »abûşânî  «ıdmetinde nûr-ı vużû keşf olduķda altı ay bî-«od 
oldum, ammâ bir vaķt mektûbe olan namâz fevt olmadı.” Faķîr ne keyfiy-
yet ile ola diyü bilmesine muntažır idüm. ~oñra Mı§r ’da efendi mer√ûm ile 
bir gice İmâm Şâfi¡î’ ye varduķ. ~abâ√ âbdestine §u bulmadum ki √anefîsi 
ķandadur henüz bilmezdüm. İmâm Şâfi¡î ra√imehullâhu türbesi muķâbilinde 
olan √avżdan «alķ âbdest alurlar idi. Ammâ faķîre ol zamân vesvese [193b] 
bir mertebe müstevlî olmış idi ki √ammâma girsem «alvetüñ §aķfını §u ser-
püp yıķardum ve ķurnayı bir niçe kerre ta†hîr iderdüm ve «alķdan ziyâde 
√ammâmcı ve dellâka küllî nesne virürdüm. Ve üç ◊anbelî  ibrîķı ile ancaķ 
vużû iderem. İmâmuñ √avżından πayrı §u bulmadum. Baña «ıdmet iden 
dervîşler da«ı ol arada √âżır degildi. Vaķt da«ı teng oldı. Efendi ile namâza 
yitişmemek i√timâli oldı. Egerçi √avż ¡aşrun fî ¡aşr vardur, lâkin güç gelürdi. 

Nâgâh İmâm Şâfi¡î rażiyallâhu ¡anhu türbesine pencerelerden aşırı nažar 
itdüm. Ravżaları bâπçe olmış, efendi ile iki kimesne bir dıra«t dikerler. 
Birinüñ destârı büyük birinüñ maπribîleri ki [194a] çenber mi&âl §arınmış. 
Ol kimesne faķîr cânibine baķup buyurdı “Pâk vużû eyle ve me≠hebeyni ri¡âyet 
ķıl ki namâz fevt olmaya.” Gerçi mevżi¡ ba¡îd idi, ammâ fe§â√atla ķarîbden 
istimâ¡ oldı ve bir rû√-ba«ş kelâm idi ki ķalbe celâ ururdı. 

Çün tekrâr nažar itdüm, pencereleri ķapadılar. Ben dönüp √avżdan 
vużûya geldüm. ◊avżuñ §uyı ķardan aķ gözükdi. Ta¡accüb idüp elüm §oķmaķ 
istedüm, yine «alķuñ ke&retle âbdest alup suları içerü aķduπı «oş gelmeyüp 
durdum. Ammâ imâmuñ 306“ُة َ َت ا ُ َ  َ  َ  ِ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َواْرَع ا َ َא א ِ  ْ َ َ ” di-

306 “Temiz bir şekilde abdest al, iki mezhebi dikkate al ki namaz geçmesin.”



METİN252

dügi «â†ıra geldi. Niyyetle “Bismillâhirra√mânirra√îm” diyüp elümi ki §uya 
§oķdum, elüm bir ¡aceb nûr şekli oldı ve şîşe-mi&âl §afâ kesb itdi. Ve a¡żâma 
ve ķalbüme ve rû√uma bir √âlet te™&îr itdi ki va§f olmaz. √attâ şimdi her ≠ikr 
itdükçe [194b] ol √âletden e&er √â§ıl olur. Ol zamândan beri vesvese benden 
zâyil olup sâyir nâs gibi vużû ve πusl eylerem. 

İmâm √ażretlerine bu ma√abbet gitdükçe ziyâde oldı. Elli yıl geçdükten 
sonra ma√abbet bî-i«tiyâr faķîri ce≠b idüp √âliyâ her sebt gicesi vużû-yı ¡a§r ile 
varup oturup ol vużû ile işrâķ namâzını ķılmaķ ķuvveti geldi, şöyle ki ¡acâyîb 
cem¡iyyet olmaπın cümle √użżâr faķîrüñ i√yâ ve celse-i vâ√ide ile yetmiş yedi 
yaşında bir pîr-i nâ-bâliπ §abâ√a degin oturmaπı ¡aceb görüp cümle meşâyı« 
ve fuķarâ da«ı §ule√â ve ümerâ görüp kimi riyâma vâķıf olup kimi ¡ışķ u şevķ 
u meveddetüme ¡ârif olup nažar iderler. Ammâ faķîr bu «u§û§da tâ cum¡a 
namâzını ķılınca pîrlikde ża¡f-ı mizâcdan imâma gitmemegi muķarrer ide-
rem. Çün ¡a§r ķarîb olur, bî-i«tiyâr cümle evlâd u tevâbi¡le o âsitâneye ¡azm-i 
iķâmet olur, ammâ leyâlî-i sebtde ¡aceb cem¡iyyet olur oldı ki Şey« ¡Abdül√aķ-ı 
Sunbâ†î  ve İbn »atîb-i Şirbînî  ve sâyir meşâyı« ve bizüm fuķarâ ve ba¡żı 
ümerâ ve »ıżr Paşa  ve ¡O&mân Paşa  ve πayruhum §abâ√a değin ¢ur™ân -ı 
¡ažîm ile her kişi ķadrince i√yâ ider.307 

Mer√ûm Çivi-zâde  bu maraża mübtelâ idi. Mı§r ’da bunı taķrîr itdüm, 
niyyet itdi ki varup İmâm’uñ √avżından âbdest ala. Rûm ’a varup ķâżî-¡asker 
iken faķîr de vardum idi. Yine vesveseye mübtelâ gördüm. “◊avżdan vużû 
itmedüñüz mi?” diyü su™âl itdüm, te™essüfle “◊ayfâ unutdum” didi. “Ammâ 
her añduķça ol √âlde ta«fîf √â§ıl olur” didi. 

Ammâ faķîre ol vużû tecellîsinde bir nûr √â§ıl oldı ki tâ efendi ile Rûm ’a 
gider iken ¢uds-ı şerîf de bir â«er √âlete tebdîl oldı. Ammâ evâyilinde şöyle 
maπlûb olmışdum ki beni gözeden dervîşler ibrâmla †a¡âm yidürüp [195a] 
esbâbımı geydürüp şemlemi bozulduķça §ararlardı ve beni gözetmeseler bir 
yirde √ayrân ķalurdum. Ammâ her yirde ki ezân virseler andan tecâvüz it-
mezdüm. 

Eger sâyil “Bî-«odlikde şu¡ûr nice olur?” dise, cevâb “Semâ¡da olan lerze 
ve ıż†ırâb-ı √ummâda olan gibidür ki şu¡ûr zâyil olmaz. Ve tecellîde olan 

307 Burada silik olduğu için okunamayan bir dua cümlesi var.
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bî-«odlige namâzda olan bî-ta§arruflıķ andan nümûnedür ki ol maķâm-ı bî-
muķâmda ma√v ü §a√vı câmi¡dür ki aña envâr-ı esmâ-yı müteżâdde lâmi¡dür. 
308﴾ ْ َُכ אَم  َ ُ  َ َب  ِ ْ َ  َ ْ َא أَ ﴿ aña işâretdür. Ve ifnâ-yı bûd-ı ma¡dûm ve ibķâ-yı 
vücûd-ı ma¡lûm andan beşâretdür. 309“ْف ِ ْ َ  ْ َ ْق  ُ َ  ْ َ  ْ َ ”  [195b].

Me&nevî : Der-dil-i mâ lâle-zâr u gulşenîst
 Pîrî vu pejmurdegî-râ râh nîst310

 Pîş-i mâ yek sâl u yek sâ¡at yekîst
 Ki dirâz u kûteh ez-mâ munfekîst311

 În dirâz u kûteh ender-cân kucâst
 An dirâz u kûtehî der-cismhâst312

 Sî-§ad u nuh sâl-i ân a§√âb-i Kehf
 Pîşeşân yek rûz-i bî-endûh u lehf313

 V’ân gehî binmûdeşân yek rûz hem
 Ki be-ten bâz âmed ervâ√ ez-¡adem314

 Çun nebâşed rûz u şeb bâ-mâh u sâl
 Key buved endûh u pîrî vu melâl315

308 “Ey Yesrib (Medine) halkı! “Sizin burada durmak imkanınız yok.” Ahzâb, 
33/13.

309 “Tatmayan, bilmez.”
310 “Gönlümüzde lalelik ve güllük var; yol yok yaşlılığa ve solgunluğa.” Mesnevî, 3: 

2934.
311 “Bizim açımızdan yüz yılla bir saat birdir, çünkü uzunla kısanın bizimle ilgisi 

yoktur.” Mesnevî, 3: 2936.
312 “Uzunluk kısalık cisimlerdedir. Uzun ve kısanın canla ne ilgisi olabilir?” Mesnevî, 

3: 2937.
313 “Ashab-ı Kehf ’in üç yüz dokuz yılı onlar açısından tasasız ve kaygısız bir günden 

ibaretti.” Mesnevî, 3: 2938.
314 “İşte onlara bir gün gibi gösterdi de ruhlar yokluk diyarından bedenlere döndü.” 

Mesnevî, 3: 2939.
315 “Gündüzle gece ve ayla yıl olmayınca bıkkınlık, yaşlılık ve usanç söz konusu 

olur mu?” Mesnevî, 3: 2940.
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 Der-gulistân-i İrem çun bî-«odîst
 Mestî ez-saπrâķ-i lu†f-i Îzedîst316

 Lem ye≠uķ lem yedri her kes k’û ne«ord
 Key bu hem âred cu¡al enfâs-i verd317

 Nîst mevhûm er budî mevhûm-i ân
 Hemçu mevhûmân şudî ma¡lûm-i ân318

 Dûza« ender-vehm çun urd-i behişt
 Hîç nâyed rûy-i «ûb ez-«ûk-i zişt319

 Hîn gelû-yi «od meburîd ey muhân
 İnçunîn luķme resîde tâ dehân320

 Râhhâ-yi §a¡b pâyân burdeîm
 Reh ber-ehl-i «îş âsân kerdeîm321

[196a] Ne&r: Yine Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî  buyurur ki baña her iki 
üç günde bir √âl müstevlî olur oldı. Giderek istimrâra ķarîb oldı, şöyle ki 
bî-«odlik şu¡ûra ve πaybet √użûra πalebe itdi. Yine giderek noķ§ânını fehm 
itmegin Mevlânâ Kaşπarî  √ażretlerine πaybet ve bî-«odligüñ noķ§ânından 
«avfum ¡arż itdüm. Buyurdılar ki “¢orķma ki ke&ret-i πaybet-i bâ†ın 
ża¡fındandur. Şimdi bâ†ınuñ ķavî olmışdur. Evvel √âl idi, şimdi maķâmdur.”  

Me&nevî :  Hest bisyâr ehl-i √âl ez-§ûfiyân
 Nâdirest ehl-i maķâm ender miyân322

316 “İrem bahçesinde benlik söz konusu olmadığı için orada sarhoşluk ilahi lütuf 
kadehindendir.” Mesnevî, 3: 2941.

317 “İçip de tatmayan bilmez. Bok böceği nereden hayal edecek gül kokusunu?” 
Mesnevî, 3: 2942.

318 “O hayal edilebilir değildir. Hayal edilebilir olsaydı yok olup giderdi.” Mesnevî, 
3: 2943.

319 “Cehennem nasıl hayal edebilir cenneti? Çirkin domuzdan hiç güzel yansır mı?” 
Mesnevî, 3: 2944.

320 “Böyle bir lokma ağzına dek varmışken aklını başına topla alçak, kendi boğazını 
kesme.” Mesnevî, 3: 2945.

321 “Biz peygamberler zor yollar katedip mensuplarımıza yolu kolaylaştırdık.” 
Mesnevî, 3: 2926.

322 “Sûfîlerin arasında hâl ehli çoktur, lâkin aralarında makam ehli azdır.” Mesnevî, 
1: 1438.
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Ne&r: Faķîr ehl-i √âli mevâlî †arîķında elli aķçe medreseye varınca olan-
lara teşbîh iderem ki gâh ¡azl gâh na§b iderler. Ammâ çün elliye dâ«il ola, 
isti¡dâdınca tâ pâdişâha müşâfeheten ¡arż idince teraķķî ider, ¡azl olmaz, me-
ger bir cün√a [196b] §âdır ola. Egerçi žâhiren dûr olur, ammâ âhir yine eski 
maķâmı bulur. 

Ez-¡A…âyid-i fa…îr: ¡Azl olmaz nebî nübüvvetden
  Hem velîde budur kelâm-ı §avâb
 Ger ķabûl itselerdi a√bâbı
 Redd olur mı kirâma hîç âdâb

 Çün kirâmuñ bu ola a«lâķı
 Ekremü’l-ekremîn ķıla mı ¡ıķâb

Ne&r: Yine Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî  buyurur: “Câmi¡de ķırķ gün 
meşπûl idüm, meger şehri mu√â§ara itmişler, «aberüm olmadı.” Ve bu-
yurur: “Câmi¡de üç gün yimek yimedüm, kimse da«ı yimek getürmedi. 
‰a¡âm tedârüküne †aşra gitmege ķa§d itdüm, yine kendüme tevbî« idüp 
câmi¡ kûşesinde ķarâr itdügüm gibi bir kimesne yanuma âheste gelüp bir 
miķdâr nebât ķodı gitdi. »ufyeten ķoması getürmesinden «oş geldi.“

Bu faķîr zâviyede ba¡żı ķardaşlar ile [197a] üç günde bir yiyüp √ayvânâtdan 
yimezdük. ~oyulmış ķoyın görsem §oyulup a§ılmış âdem gibi nefret gelürdi, 
şöyle ki efendi √ażretlerinüñ sa¡âdet-«ânelerine zâviyeden gitmek lâzım gelse, 
ķa§§âblardan geçemeyüp Mü™eyyediyye Câmi¡i ’nden giderdük. 

Bir gün ±âkir Dervîş Bekr’ i gördüm ki gözi açıķ ammâ uyur ve yürür. 
Eyitdüm “Ne √âldesin?” Eyitdi: “Yedi gündür ne yidüm ve ne içdüm ve uyķuyı 
men¡ itdüm. ¢açan sizüñ ¡âlemüñüze gelsem uyur gibi oluram, ķaçan kendi 
¡âlemüme varsam uyanup rû√ânîlerle oluram.” Pes faķîre da«ı ol heves geldi. 
Yedinci gün bir miķdâr zeytle ķatr yimek istedüm, Kâse dökildi. »idmet iden 
Dervîş ¢âsım ’a dimedüm, §abr itdüm. [197b] Namâza √ücreden meydâna 
çıķmaπa ayaπum direnmedi. »â†ıra geldi ki iki pâre ele girse ķefâf olurdı. 
Bir kimsene ķapuyı açup içerü girdi. ¡Alî Paşa ’dan iki biñ pâre bir §urrede 
mührli getürüp “Sizüñdür” diyüp ķoyup gitdi. Henüz dervîş gelüp §urreyi fekk 
itmedin Defterdâr Seyfî Efendi  ol zamân göñülliler kâtibi idi, ¢âdî ◊üseyn 
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Beg ’den on iki pâre cevâlîye bir ¡arż getürdi. Meger ma√lûl imiş. Faķîr “Be-
nüm √aķķum beytü’l-mâldan şimdi hemân üç pâredür” didüm. İrtesi ¡arż va-
rınca dîvânda †oķuzın πayra virmişler imiş, üç pâre na§îb oldı. Ve bu mekrden 
πâyet √a≠er itdüm ki netîce-i riyâżet ve «alvet bu ola. 

Efendi √ażretleri zâviyeye irşâda geldiler. ◊âlümi ¡arż itmege mesci-
de vardum. Meger †a¡âm yirler imiş. Ellerinde [198a] bir et loķması vardı, 
ke™ennehu benüm içün †utarlar idi. Elüme §unup “Yi ki 323“ِم َ ْ ِ ْ ِ ا  َ ِ א َ ْ َ َر ” 
didiler. Emrleri ile alup yidüm. Ele≠≠-i e†¡ime idi ve andan ķalbümde bir nûr 
žuhûr itdi ki va§f olmaz. Buyurdılar ki “Ba¡de’§-§avm ¡îde vâ§ıl oldun, belki 
≠ü’l-¡îdeyn olasın ve dünyâ ve â«iretüñ ma¡mûr ola” diyüp fâti√a oķudılar. 
Çün bî-†aķat idüm, √ücreye geldüm. “Vaķa¡a ba¡de hâ≠â mine’t-tezevvuci 
merreten ba¡de u«râ ve ta§arrufi’d-dunyâ ve’l-u«râ.”324

Ve yine Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî  buyurur ki “Mevlânâ «ıdmetinde 
şuπlüm e&nâsında bir §â√ib-i cemâl civâna ¡âşıķ oldum, cümleden geçüp 
anuñ ma√abbetiyle pür oldum. Pîre da«ı ir†ibâtum ķalmadı, √attâ pîri 
uzaķdan görsem «acâletden ķaçar idüm. 

Derd-mend mer√ûm Mevlânâ Rûcî  bizüm niçe gü≠eştelerümüzden birine 
uπramış. ¡Acebdür ki faķîr-i bî-√add tâzelere ma√abbetden mâ-¡adâ bî-¡add 
gü≠eştelere meveddetden πayrı pîrlere bile ta¡aşşuķ olmışdur. [198b]

Bir gün Mevlânâ Rûcî dir ki “Bir ma√alde mevlânâya muķâbil geldüm 
ki ķaçmaπa mecâl olmadı. »acâletden başum aşaπa idüp mevlânâ gelüp 
ellerin sîneme ķoyup Me&nevî ’den bu beyti oķudılar. 

(Me&nevî):  Nâ-guzîr-i tû menem ey √alķa-gîr
 Yek nefes πâfil mebâş ez-nâ-güzîr325

Ne&r: Ve bir iltifât itdiler ki ol civânuñ ma√abbeti zâyil oldı ve ol 
ma√abbet ma¡a-ziyâdetin mevlânâya müntaķil oldı. 

323 “İslam’da ruhbanlık yoktur.” İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9/111. İbn Hâce bu lafız 
ile hadis olarak görmediğini belirtmiştir. Bundan naklen Keşfu’l-hafâ, Hindâvî, 
2/466, no:3154.

324 “Bundan sonra yeniden ikiyi birleştirme ve dünya ahiret tasarrufları vaki oldu.”
325 “Ey def çalan, çaresiz ilaç kabul etmez dostun benim, bu zaruri dosttan bir an 

bile gafil olma.”
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Ammâ bu faķîre her mertebeye ve her isme intiķalde bir civâna ma√abbet-i 
şeklî olmışdur, nitekim πayrı kütübümde mas†ûrdur, «u§û§â ◊ikâyâtu’l-
¡Âşıķîn  ve Nef√atu’l-Es√âr ’da tetebbu¡ olına. 

Ve yine Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî  rivâyet ider ki “Pîrümüz Mevlânâ 
Sa¡düddîn-i Kaşπarî  mülâzımlarından bir Taşkend î civân dâyimâ ¡ışķ-ı 
civânân ile mev§ûf ve ma√abbet-i ma√bûbânla me™lûf idi. [199a] Cümle-
den bir civâna ¡âşıķ oldı. Anuñ murâdı olan ba¡żı ≠î-ķıymet nesneleri bilüp 
peydâ idüp civânuñ yolunda bıraπurdı ve πayrı kimse almasun diyü ken-
düyi pinhân idüp gözedürdi, tâ ol civân alınca ve anuñ kârı idügin civâna 
bildirmez idi. Ben vâķıf olup eyitdüm “Bir †arîķ ile senüñ ¡amelüñ idügini 
bildürseñ, tâ emegüñ żâyi¡ olmasa olmaz mı?” Dermend “Âh!” idüp aπladı 
ve didi ki “İstemezem benümçün «â†ır-ı âyîne-vârı πubâr-ı bâr-ı minnet ile 
târ ola.” Mevlânâ ~afî  dir ki “Bu ma√abbet-i ≠âtîdür.” 

Bu faķîr zâviyede olur iken nâgâh bir beg-zâdeye bende oldum ve bendine 
giriftâr oldum. Âşinâlıķ πâyet ba¡îd idi ki babası zâviye öñinden geçmeye diyü 
tenbîh idüp kimesne görmesün diyü evinde √ammâm yapmış idi. İttifâķ pederi 
intiķâl itdi. Va§iyyeti [199b] dutup kimseye gözükmezdi. Evleri ķurbında bir 
beg-zâde da«ı vardı, kendümi aña ta¡alluķ itmekle şâyi¡ itdüm. 

Heftede bir kerre ikisinüñ da«ı ķapusına ķarşu Gülşenî  «ıdmetinde yi-
girmi yıl olmış ¢ara Mollâ  nâm bir yârümüzüñ evi vardı, anda varup ol 
iki civânuñ ķapularına baķup √ayrân mutara§§ıd olurdum. Ammâ ma√bûb-ı 
a§lîyi a§lâ ≠ikr itmeyüp fer¡üñ ¡ışķına müteferri¡ olur ebyât ve eş¡âr ta√rîr olup 
gâh §adâyî gâh tâbî âvâz ile ve naπmeler ile ebyât oķurlardı. 

Ma√bûb-ı a§lî bir gün §orar, faķîrüñ a√vâlini beyân iderler. Ve “Behrâm 
Beg-zâde ’ye ¡âşıķdur” diyü va§f iderler. Sorar ki “Yâ niçün ra√m itmez ve «ıd-
metine gitmez. Ben bilürem ki babam yaramazdan √ıfž içün «alķdan §aklar-
dı, eyiden men¡ babalıķ √aķķı degildür.” [200a] Pes ikisini da¡vet idüp mâ-
beynlerine itti√âd virelüm diyüp hem faķîre hem Behrâm Beg-zâde’ye âdem 
gönderüp Seydî Mu√ammed b. Behrâm Beg  gelmedi. Ol gice faķîre acıyup 
ma√bûb-ı fer¡înüñ istiπnâsından ol ma√bûb-ı a§lî ki §ûret-i fer¡de idi, «ayli 
nüvâzişler idüp tâ içerü kitâb-«ânesine alı gidüp dinilen ebyâtı tekrâr-be-
tekrâr oķudurdı. Ammâ kendi ismi geldükçe tesettüren Mu√ammed  ismine 
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tebdîl iderdüm ki vâķıf olmaya ki kendi ismi Mu§†afâ idi. Ve faķîr girye itdük-
çe kendi destmâli ile gözüm yaşın silerdi. Gitdükçe baña √ayret ve fenâ da«ı 
πâlib olurdı. Ol da«ı ra√m idüp aπlardı ve benüm cigerüm †aπlardı. 

Ve Seydî Mu√ammed b. Behrâm Beg’i bir gice da«ı benümle da¡vet itdi. 
Seydî Mu√ammed mutta§ıl faķîre ve Seydî Mu§†afâ b. Şücâ¡ Beg ’e ki a§l idi 
§ûret-i fer¡de, istiπnasın ziyâde iderdi; žann iderdi ki ma√abbet kendüye. Ve 
Seydî Mu§†afâ  mutta§ıl faķîre ra√mini ve şefķatini ziyâde iderdi. [200b] Esir-
gedüginden ek&eriyyâ zâviyeye gelüp ibrâmla sa¡âdet-«ânesine alı gidüp envâ¡-ı 
e†¡ime ile żiyâfet idüp bir niçe fuķarayla bile sa¡âdet-«ânesinde olan √ammâma 
ķoyup kendü pîrehenlerinden i√sân iderdi. Cemî¡-i ehl-i Mı§r ’uñ ittifâķı bu 
idi ki dünyâda bundan a√sen §ûret olmaya. Ve a«lâķ u evżâ¡ı Nef√atu’l-
Es√âr ’da (mı§râ¡): “Cümle Beg-zâde ’nüñ ev§âfıdur” (ne&r): dinilen meclisde ve 
◊ikâyâtu’l-¡Âşıķîn ’de ¡İnâyetu’l-¡Uşşâķ  dinilen ma√alde beyân olmışdur. Bir 
gün √ücrede tenhâ Mevlânâ Câmî ’nüñ bu beytini oķuyup aπlardum ki Câmî:

(Na@m): »îş-râ şuhre be-nâm-i digerân mîsâzem
 Tâ negûyend √adî&-i men u tû bî-«aberân326

Ne&r: Meger √ücre ķapusına gelüp diñler imiş. İçerü girüp eyitdi “Biz da«ı 
ol bî-«aberlerden miyüz, yo«sa [201a] «aber-dâr oldum mı?” Faķîr şermende 
olup niyâz-ı tamâmla eyitdüm “»aber-dâr olduñuz, lâkin √adî&ümüzi i«bâr 
lâzım degildür.” Pes ol gün kemâl-i itti√âd √â§ıl olmaķ içün efendi √ażretlerine 
inâbet itdi. Ümerâ ve sâyir erbâb-ı §ûret mu√iblerden πayrı fuķarâyla §o√betini 
men¡ idüp envâ¡-ı ekâ≠îb peydâ iderlerdi, mümkin olmadı. 

Ammâ birâder-i mer√ûm defterdâr olup gelince ol zamânda müte™ehhil 
olmaπla ma§rûf ziyâdeleri olup ¡ulûfesi kifâyet itmezdi. Ol zamânda baba-
sından bir ķaç ķaftân vardı, §atmaπa müşâvere itdi. Faķîr da«ı münâsib gö-
rüp bir gice §andûķı getürdiler. Üç yıl imiş ki açmamışlar. Faķîr eyitdüm: 
“Şimdi πubâr olur, [201b] §abâ√ açılsun” didüm. Kilîdi açılmış idi, faķîr 
yatduπum yirde ķoyup gitdiler. Ol §andûķda olan ķaftanlaruñ ol gice cebine 
bir küllîce meblaπ konıldı. İrtesi gelüp açduķda ceblerinde filoriler bulunıcaķ 

326 “Bu hâlimden haberi olmayanlar duymasınlar diye kendisini başka bir isimle 
ifade ederim” 
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√ažžlar itdi. Babasından bilüp vâfir du¡âlar itdi. Özdemir-zâde  §oñra vezîr-i 
a¡žam olan ¡O&mân Paşa ’yla sa§dıç olmaπın Yemen ’e gitdi, göñülliler aπası 
oldı. Ma§rûf-ı †arîķa ol meblaπ kifâyet itdi. Bu ma√alde yazmaķdan πayrı bir 
âferîdeye beyân olmamışdur. 

Ve yine Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî  buyurur ki Mevlânâ Sa¡düddîn 
baña eyitdi “Fülân ne √âldedür bilür misün?” Eyitdüm ki “Ancaķ meşπûl-i 
†arîķ idügin bilürem” Mevlânâ eyitdi “Var elbette √âlini bil, bilmeyince 
ayrılma.” Ol kimse πarîb ve †âlib-i ¡ilm iken mevlânâ telķîni ile teveccü-
he meşπûl idi, ķa†¡â bir kimesne ile i«tilâ† [202a] itmezdi. Pes √ücresine 
varup didüm ki “Bu ¡uzletde ne ile eglenürsin?” Eyitdi “Ben bir πarîbem, 
kendümde mevlânâ a§√âbınuñ ve πayrınüñ i«tilâ†ına isti¡dâd görmeyüp 
müzâ√im olmazam.” Ben ibrâm itdüm. “Böyle iķdâma bâ¡i& nedür?” didi. 
Eyitdüm “Mevlânâ †arafından me™mûram.” Pes âh idüp eyitdi: “Her gice 
yatsu namâzından §oñra √ücreme gelüp murâķıb olduπum gibi bir nûr 
žâhir olur, beni benden alup žâhir ü bâ†ınum pür ider. İrte giceye gelince 
yine cedîd ma¡a-ziyâdetin tecellî eyler. Bu √âl beni mebhût itmişdür” didi. 
Bana anuñ √âli te™&îr idüp giryân ve nâlân rücû¡ itdüm. Mevlânâ artuķ 
§ormadılar. Bildüm ki mevlânânuñ murâdı ol maķûle sâlikleri var idügin 
bildirüp bâ¡i&-i izdiyâd-ı ictihâd olmaķdur. 

Ve »âce Kelân  buyurur ki: “Pederüm, mevlânâ emriyle [202b] üç 
günde bir yimek alı gider idi, himmetli gibi el §unar idi.” Yine Mevlânâ 
Mu√ammed-i Rûcî  buyurur idi ki “Yine ¡azîzümüz Mevlânâ Sa¡düddîn-i 
Kaşπarî  √ażretlerinüñ maraż-ı mevtinde bir gün silsile-i »alvetiyye ’den 
Şey« Mužaffer-i Kedkünî  bir mürîdi ile mevlânâyı ¡iyâdete geldiler. Şey« 
icâzet isteyüp kendi †arîķı üzere ≠ikr idüp ba¡dehu murâķıb olup başın 
ķaldurup mevlânâya §ordı ki “Siz Seydî imişsiz.” Mevlânâ “Belî” didi. Şey« 
didi ki “Nisbet-i nesebüñ i«fâsını niçün câyiz gördüñüz?” Mevlânâ buyur-
dı ki “Vâlidüm vefâtında şeceremi bir dîvârda gizledüm ki «od-furûşlıķ 
sermâyesi olmaya ve niyyet itdüm ki benden §ormayınca dimeyem şim-
diye degin kimse §ormadı. Şimdi siz su™âl itmegin cevâb virdüm. [203a] 
Ammâ “Sizüñ su™âlüñüze sebeb nedür?” diyü su™âl itdiler.” Şey« didi ki 
“Bu murâķabede ◊ażret-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem žâhir 
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olup buyurdılar ki “Bizüm oπlumuz Sa¡düddîn iki mürîdini bize irişdürüp 
evliyâdan olmışlardur.” Mevlânâ tebessüm idüp buyurdılar ki “Ol ◊ażret 
da«ı ziyâde buyurmaķ añlanurdı.” Şey«üñ mürîdi didi ki “Bizüm şey«üñ 
bir miķdâr ķulaπı aπırdur. Ol √ażret otuz iki kimesne buyurmışlar idi, şey« 
iki kimesne añladılar.” Mevlânâ √ażretleri: “Râst senüñ didügüñdür” diyüp 
ol mürîdüñ ≠ekâ ve fı†natına ve √użûr ve ¡adem-i πafletine ta√sîn itdiler ve 
buyurdılar ki “A§√âbımuzdan otuz iki kimesne bu maķâma irişmek [203b] 
sa¡âdetdür.” 

Mevlânâ Rûcî  buyurur ki baña «â†ıra oldı ki “ ¡Acabâ otuz ikide ben 
da«ı dâ«il miyem?” Mevlânâ benüm †arafuma baķup tebessüm itdiler, 
ammâ tekellüm itmediler.”

Bu beşârete ķarîb faķîr, efendi mer√ûmuñ intiķâli güni recâ itdüm ki 
“Sizden §oñra ķanda ķarâr ideyim?” Buyurdılar ki “Dünyâda da cennetde-
sin, âhiretde de cennetdesin.” Pes Gülşenî  âsitânesin terk itmemege bâ¡i& 
olup fer√ânem.” Ra√metullâhi ¡aleyhim ecma¡în.

Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî ’nüñ Şey«ü’l-Kebîr-i Yemenî  ile 
Mülâ…âtı ve ◊a…âyı…da Olan Kelimâtıdur

Mekke -i mükerremede mücâveretlerinde cem¡ olmışlardur. Mevlânâ 
buyururlar idi ki “Şey« √ażretlerine cemî¡-i ehl-i Mekke mu¡teķıdlar idi.” 
Ve naķl iderler idi ki “Mekke’ye geldüklerinde bir yıl yimek ve içmek ol-
mamış ve †avâfdan bir dem «âlî olmamış. [204a] ve ol yıl ķu¡ûd ve te-
şehhüdden πayrı yirde oturmamışlar. Evvel «ıdmetine girdükde çoķ ulu-
lar √âżır olmaπın §aff-ı ni¡âlda oturdum. Murâķabeden başların ķaldırup 
baña baķup “Men huve?”327 didiler. Ba¡żı bilenler “Naķş-bendiyye ’dendür” 
didi. Şey« “Melî√, melî√, humu’l-mu«li§ûn, humu’§-§ıddîķûn”328 didiler. 
»u§û§â Şey« Cüneyd  ve Şiblî ’den meşreblerine muvâfıķ olmayan kelimât 
naķl olsa “Fülân bârid dimişdür” diyüp ta¡rîf-i «alķda ba«îl idi. 

Ve Mevlânâ Rûcî  rivâyet iderdi ki “Şey« didi ki benüm bir babam var-
dı, §u üzere yürüyüp havâda uçardı, lâkin bûy-ı tev√îdi şemm itmemişdi.” 
Ve yine şey« bir kerre ¡ulemâ meclisinde “◊aķ ta¡âlâ πaybe ¡âlim degil-

327 “O kimdir?”
328 “Güzel, güzel. Onlar samimi kimselerdir, onlar dosdoğru kimselerdir.”



Reşehât-ı Muhyî 261

dür” didi. Na§§a mu«âlif olmaπın [204b] √użżâra güç geldükde, şey« ken-
di murâdından tenezzül idüp buyurdılar ki “◊aķ ta¡âlâya nisbet cümle 
şehâdetdür ki aña gizlü yoķdur. Eger πayb ma¡dûm ise ma¡lûm degildür, 
¡âlimü’l-πayb bizüm πaybümüze nisbetdür.” 

~â√ib-i Reşe√ât , Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî ’den tenhâda §orar ki 
“Şey« maķâmlarından tenezzül idüp beyân itmese murâdları ne idi?” Bu-
yururlar ki “±ât-ı ba√t ve hüviyyet-i §ırfda cemî¡-i nisbet ü iżâfât sâķı†dur.” 
Pes niseb-i ¡ilmiyye olmayıcaķ ¡âlim bi’l-πayb dinilmez.” Faķîre lâyı√ bu ki 
bu söz evvelki şey«üñ virdügi ma¡nâdan †ulû¡ ider. ¡Acabâ murâd-ı şey« a§l 
bu olsa olur mı ki ¡ilm kendi olana ¡âlimiyyet §ıfatı tenezzül ola. 

Ve buyururlar ki şey« √ayvânât yimezdi ve iki gözi olup baķana nice 
boπazlayup bişirüp yirler diyü ta¡accüb iderdi. [205a] Bu maķam-ı 
abdâldur ki √ayvânâtı incitmemek şânlarıdur. Ammâ şey« câyizdür ki ol 
maķamda yâ«ûd aña müşrif maķâmda ola, anlaruñ da«ı √âlini ri¡âyet ey-
leye. 

Ve buyururlar ki”Şey« §âyimü’d-dehr idi. A«şam bir †aπarcıķ için-
de bir aπaç çanaπı vardı, çıķarup bir cüz™î zemzem  döküp üç barmaπıyla 
†aπarcıķdan sevîķ çıķarup §uyla ķarışdurup içerdi, tâ irteye degin ķanâ¡at 
iderdi.” Buyururlar ki “Şey«den cüdâ olup Mı§r ’a gel[dük]de meşâyı«dan 
biri vâķı¡ada görür ki evliyâdan biri a¡mâ olup iki yıl ķu†b olup intiķâl ide. 
Bu e&nâda Şey« ¡Abdulkebîr  a¡mâ oldı diyü Mı§r’a «aber geldi ve iki yıl-
dan §oñra intiķâl itdi. ¢abr-i mübârekleri Mekke -i mükerremede [205b] 
meşhûr ve müteberrekdür, ra√metullâhi ¡aleyhi.

Min Fevâyidi Enfâsihi: Buyururlar: “◊âfıž-ı Kaşπarî ’den işitdüm ki 
»âce Mu√ammed-i Pârsâ ’nuñ bir meclisde sükûtları uzamış. “Söyleseñüz 
bir √i§§e alsaķ” dimişler. Dimiş ki “Sükûtumuzdan √i§§e almayan sözü-
müzden da«ı almaz.” Ve buyurur ki “Bu günki işi yarına §almañ ki bu gün, 
dünüñ yarınıdur.” Nitekim dinilmişdür.

(Na@m): Be-ferdâ nefkenî imrûz kâret
 Ki hest imrûz-i tû ferdâ-yi dî-rûz329

329 “Bugün işini yarına atma, zira bugün dünün yarınıdır.”
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Ne&r: Buyururlar ki “¡Azîzümüz Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî  buyurdı-
lar ki “Semerķand ’da «â†ırum melûl oldı. ◊i§âr ’a gider iken yolda bir şa«§ 
bu beyti oķudı ve didi “Ezberle ve ¡amel eyle ki ben fâyide gördüm, beyt 
budur.

(Na@m):  Bâ-¡âşiķân nişîn u hem ¡âşiķî guzîn
 Bâ-ân ki nîst ¡âşiķ hergiz meşev ķarîn330

Ne&r: Ve buyururlardı ki “Mevlânâ Mu√yî  dirler †oķsan yaşında bir 
pîr-i vâ¡iž bir gün [206a] pîrümüz Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî ’ye gelüp 
tażarru¡ itdi ki “Himmet eyleñ ki ◊aķ sub√ânehu ve ta¡âlâ baña kendüden 
kendü cânibine teveccüh-i râst rûzî ķıla.” Ben ol pîre göñülden i¡tirâż it-
düm. Şimdi ki pîr oldum, bildüm ki teveccüh-i râst, ≠ât-ı ba√tadur, esmâ 
ve §ıfâtdan geçmek «ayli müşkil imiş.” Ve buyururlar ki “Otuz yıldur 
πaflete mecâl ķalmamışdur. Eger πâfil olmaķ istesem ķâdir degilem.” Ve 
»usrev ’üñ bu beytini oķudılar.

(Na@m):  Be-cân-i tû ki ferâmûş nîstî nefesî
 Egerçi mîşudî eknûn nemîşevî çikunem331

Ne&r: Bir gün «alvet-der-encümen ma¡nâsını beyândan §oñra bu beyti 
oķudılar (nažm):

 ¢a§§âb-i dih egerçi ki mâ-râ bikuşt zâr
 Hem mîçerîm der-dih u hem der-ķanâreîm332

Ne&r: Ve buyururlardı ki “Ben §u ķuşı gibiyem, istersem †alar, istersem 
yüzünde yüzerem.” Bu maķam cem¡ü’l-cem¡e işâretdür ki tefriķa-i [206b] 
&âniyedür. 

Bu faķîr kelâm-ı Ma¡rûf ’dan ta√rîr itmezdüm, ammâ bu ma√alde gerçi 
tercümedür, fehm ve i¡tiķâdı içün bu fa§l yazıldı: 

330 “Âşıklarla otur, âşkı ihtiyar eyle; âşık olmayanlarla dostluk etme.”
331 “Bir an bile seni unutmam mümkün değil; ederdim, ama bugün ne yapayım 

edemem.”
332 “Köy kasabı gerçi biz inlete inlete öldürdü, ama biz hem köyde otlarız hem 

mezbahada oluruz.”
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“¢açan ki bende kendüden fânî ve ◊aķ’la bâķî ola, §ıfât-ı sub√âniyye 
ile mev§ûf u müta«allıķ ve vücûd-ı &ânî ile mevcûd ve müte√aķķıķ ola ve 
◊aķķ’ı mir™ât-i «alķda ve «alķı âyîne-i ◊aķ’da müşâhede ide, şol vechle 
ki biri birine √icâb olmayup «alķda ◊aķķ’uñ kemâlin ve ◊aķ’da «alķuñ 
yoķlıπın müşâhede ide, ¡ubûdiyyetde andan ¡âciz ve mu†î¡ ķul olmaz ve 
§ıfât-ı √aķķâniyye ile müta√aķķıķ ve a«lâķ-ı sub√âniyye ile müta«allıķ 
olmaπın andan ulu ve ķudretlü kimse olmaz. Ve hemîşe nažarı ¡abdiy-
yetine ve «alķıyyetine ve faķr-ı ≠âtîsine ve ◊aķ sub√ânehu ve ta¡âlânuñ 
ulûhiyyet ve √aķķıyyetine ve πınâ-yı žâtîsine olur. Dâyimâ [207a] žâhiri 
şerî¡at ile ârâste ve bâ†ını †arîķat ve √aķîķat ile pîrâste olup ُ ُכ ْ ِ ْ ُ  

ِ ُ ِ א َ ﴿ 
333﴾ُ  maķâmında kâmil olur. Ammâ anlar ki şarâb-ı †ahûr-ı zencebîli nûş ا
idüp ol keyfiyyet πalebesiyle kendüyi belki mu†laķ mâ-sivâyı ferâmûş ide, 
ol √âletle √aķîķati böyle terennüm ider.

(Na@m): Ki heme ûst herçi hest yakîn
 Cân u cânân u dil-ber u dil u dîn334

Ne&r: Bu şol √âletdür ki «alķıyyet rubûbiyyetde fânî ola ve emvâc-ı 
ta¡ayyünât-ı mevcûdâtı ba√r-i e√adiyyetde müstaπraķ u müstehlek bula. 
Nitekim ◊üseyn b. Man§ûr-ı ◊allâc ’dan 335“ َ ْ ا َא   ve Seyyidü’†-†âyife ”أَ
Cüneyd-i Baπdâdî ’den 336“ ِ ا ى  َ ِ  ِ ُ  ِ  َ ْ َ ” ve sul†ânu’l-¡ârifîn Ebû 
Yezîd-i Bis†âmî ’den 337“ ِ א َ  َ َ ْ א أَ َ  ِ א َ ْ ُ ” ķaddesallâhu esrârehum nidâsı 
bî-i«tiyâr gelmişdür. [207b] Bu sekrânlar bu nişânede meslûbü’l-¡aķldur, 
“yuhtedâ bihim ve lâ yuķtedâ bihim”.338 Zîrâ bunlaruñ zebân ve §ûretleri 
◊ażret-i Mûsâ  ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhisselâm ķı§§asında olan şecere ve 
nâr gibidür. Bu arada ◊üseyn  ve Cüneyd  ve Bâyezîd  yoķdur. ªulmet-i 
mümkinâtuñ beķâsı şems-i √aķîķatüñ işrâķına dekdür. َ َ َ َوَز ْ אَء ا َ  ْ ُ  ﴿َو
ًא﴾339 ُ َ َכאَن َز ِ א َ ْ ُ ِإن ا ِ א َ ْ ا

333 “Bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” Âlu imrân, 3/31.
334 “Varlığı kesin olan can, canan, gönül ve din hepsi odur.”
335 “Ben Hakkım.”
336 “Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur.”
337 “Ben eksikliklerden münezzehim, benim şanım ne yücedir”
338 “Onlarla doğru bulunur ama onlara uyulmaz.”
339 “De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” 

İsrâ, 17/81.
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(Na@m): Ey birâder bunda söz çokdur velî
 ¡Ârifüñ kûtâh olur bunda dili

Me&nevî : Bâ-leb-i dem-sâz «od ger cuftemî
 Hemçunî men guftenîhâ guftemî340

Ne&r: Ve Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî  buyurur ki Şey« Mu√yiddîn-i 
¡Arabî  buyurmışdur ki “Ba¡żı evliyâya çoķ riyâżetden §oñra ¡âlemüñ žuhûrı 
sırrı keşf olur. Ben gice ◊aķ ta¡âlâdan bu ma¡nânuñ [208a] žuhûrın recâ 
itdüm. Baña bir nesne žâhir oldı ki ķuvvet-i beşeriyyetüm ta√ammül it-
meyüp rû√um çıķmalı oldı. Bî-i«tiyâr ◊aķ ta¡âlâya tażarru¡ itdüm, tâ ki 
ol √âl ta«fîf oldı, ammâ henüz e&eri bâķîdür.” Ve buyurur ki “Eger kendi 
√âlüme ķosalar a§la söylemezdüm, ammâ tekellümüm żarûrîdür.” Ve bu 
beytleri oķudılar.

(Na@m): ¡Âşiķân-râ çi rûy bâ-tû cuz ân ki
 Leb bidûzend u der-tu mînigerend
 Ber-der-i tû muķîm netuvân bûd
 ◊alķai mîzenend u mîguzerend341

Ve Min »avâri…ı ¡Âdâtihi: Bir fâsıķ bennâ varmış. Mevlânâ, binâsı 
altından geçer iken bennâ mevlânâya ri¡âyet idüp ayaπ üzere ķalķmaπın 
mevlânâ bir tîr-i nažarla ol murπı şikâr itmiş. Bennânuñ eli ayaπı kireç ve 
gil iken bî-i«tiyâr mevlânânuñ arduna düşüp.

(Li-mü™ellifihi):
 Bir nažarla §ayd idüp âhû gözüñ şîr-i dili
 Böyle baπlanmış [208b] şikâruñdan √a≠er ķılmaķ neden

Ne&r: diyü mescide varup âbdest alup mevlânânuñ «ıdmetine girüp 
tevbe ile tevfîke uπrayup mevlânâ «ıdmetinde ¡ömri â«ir olunca cüdâ ol-
mamış. 

340 “Soluktaşımın dudağına eş olsaydım ben de ney gibi söylenecekleri söylerdim.” 
Mesnevî, 1: 27.

341 “Âşıklar ancak ağızlarını tutar, sana bakarlar. Kapında oturamazlar, kapının hal-
kasını çalarlar, sonra çekip giderler.”
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¡Ulemâdan biri rivâyet eyler ki «ıdmetlerinde cümlemüz murâķabede 
iken bu «â†ıra oldı ki mevlânâ baña ce≠be ile ta§arruf itmedügi benüm 
¡adem-i ķâbiliyyetümdendür. Pes bî-i«tiyâr ķalbüm direnüp başum 
ķaldırdum. Gördüm ki mevlânâ baña iķdâmla dik dik baķar. Iż†ırâbum 
da«ı ziyâde olup na¡ra urup bî-«od düşdüm. On güne degin anuñla ≠evķ 
√â§ıl oldı. 

Mevlânâ ~afî  naķl ider ki Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî ’nüñ ardunda 
namâz ķılurken §ol ayaķların diñlendürürdi. Ta¡accüb itdüm ki bî-¡özr se-
beb ne ola? Namâzdan §oñra buyurdılar ki “Küçük iken pederüm beni 
Şey« Bahâüddîn  [209a] ¡Ömer «ıdmetine ķışın ziyâret-gâha alı gitdiler. 
Dünyâ †oñmış idi. Bârgîr üze[ri]nde §ol ayaπum açıldı, ne söyleyibildüm 
√icâbumdan, ne örtebildüm. Küçükligümden ziyâret-gâhda atdan indir-
düklerinde niçe zamân √areket idemedüm. Ol zamândan beri §ol ayaπum 
§aπ degildür, namâzda anuñ üzere †uramam.” 

Bu faķîr bu ma√alli yazar iken §ol ayaπumda ża¡f peydâ olmışdı. ¡Acabâ 
¡ırķu’n-nesâ mı yâ veca¡-ı mefâ§ıl mı ola veyâ ¡u&iyy ola diyü bir niçe gün idi 
fikr iderdüm. Çün mevlânânuñ bu menķabesine irişdüm, ma¡lûmum oldı 
ki baña da«ı Edirne  ķurbında Gül Baba  ziyâretine gider iken namâz-gâhda 
§ovuķ yel §ol cânibümden gelüp §ol ayaπumı †oñdurmış idi. ~oñra def¡ olmış 
idi, â«ir te™&îr eyledi. Pes dühn-i [209b] belesân ve sâyir müsa««inât ile ¡ilâca 
mübâşeret olındı. “Vallâhu’ş-şâfî ve mine’l-¡umri mâ va§alnâ ileyhi ve mâ 
√a§ale lenâ fîhi kâfî.”342

Ve yine Mevlânâ ~afî  vâķı¡asında mevlânâyı görür ki iki gözi yumuķ 
câmi¡de gelür. Uyanduķda mevlânâyı böyle gördügüne πam-nâk olup 
§abâ√ mevlânâ «ıdmetine vâķı¡ayı niçe ¡arż idem dir iken Mevlânâ Rûcî , 
Mevlânâ ~afî’ye baķup buyurur ki “İnsânuñ iki gözi var, biri ¡âlem mül-
kine nâžırdur ve biri melekûta nâžırdur. Eger bir kimesne vâķı¡ada bir ki-
mesneyi hemân §aπ gözli görse, bile ki anuñ nažarı ¡âlem-i melekûtadur ki 
ehl-i keşf ü «avâ§§ mertebesidür ve eger §ol gözi rûşen ve §aπı nâ-bînâ gör-
se, nažarı ¡âlem-i mülkedür ki ehl-i √icâb u ¡avâmm √âlidür. Ehlullâhdan 

342 “Şifa verici Allah’tır. Eriştiğimiz bu yaşımız ve yaşadıklarımız bizim için yeterli-
dir.”
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birini nâ-bînâ görse [210a] bile ki anuñ teveccühi mülk ve melekûtdan 
mürtefi¡ olup √aķîķati çeşminden nihân olmışdur, ¡âlem-i ceberût u lâhûta 
nâžırdur ki a«a§§-ı «avâ§§ √âlidür.” 

Ma¡lûm ola ki ¡âlem-i mülk, ¡âlem-i «alķ ve mertebe-i şehâdetdür ve 
cism-i cüsmâniyyâtdur ki dâyire-i felek-i zu√alden küre-i «âka inincedür 
ki vücûdı müddet ve mâddeye mevķûfdur. Ve ¡âlem-i melekût, ¡âlem-i 
emr ü ervâ√ u rû√âniyyet ü melâyikeden ¡ibâretdür ve bu ¡âlemüñ vücûdı 
müddet ve mâddeye mevķûf degildür, belki bilâ-vâsı†a vü ¡illet emriyle 
mevcûddur. ¢âşânî  dir ki “Bu ¡âleme emr-i kun ile mevcûd olduπı içün 
¡âlem-i emr dirler.” Ve Şey«-i Ekber  rażiyallâhu ¡anhu buyurur ki “Bu 
¡âlemde nehy olmaduπı içün ¡âlem-i emr dinür, zîrâ melâyike me™mûr 
olduķları emrde dâyimâ ķâyimlerdür; mu«âlefetleri olmaz ki nehy müte-
retteb ola. [210b] “Ve mâ minnâ illâ lehu maķâmun ma¡lûmun”343 diyüp 
müteveccihlerdür.” Ve bu ¡âleme mažhar rûşen-i kâmil ve ehl-i cem¡ ve 
mec≠ûblar da«ı böyledür.”

Na@m: Andan evvel ki itdi ◊aķ eflâk
 Cümleden evvel eyledi emlâk

 Cümle ¡abd-i mu†î¡ ü fermân-ber
 Küfr ü ¡i§yândan oldı cümlesi pâk

 Er ü ¡avret degildürür birisi 
 Ehl-i îķândur olmaπıl şekkâk

 Kimi dâyim bir işde ķâyimdür
 Kimi hâyim şühûd-ı ◊aķ’da helâk

 Bî-«aber ¡âlemüñ vücûdından
 Âdemi ķanda ideler idrâk

 Her biri mâ-sivâya baķmayuban
 Terk idüp kendüyi didi iyyâk

 Kendülerde vücûd «od mevcûd
 Olur iyyâye o kimse işrâk

343 “Bizden herkesin belirli bir makamı vardır.”
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 Bulmadılar sülûkla zîrâ
 Olmadı bir helâk u istihlâk

 Pâk ol Mu√yi yâ √avâdi&den
 Tâ ki yirüñi ideler eflâk

Ne&r: ¡Âlem-i ceberut, ¡âlem-i §ıfât ve esmâ-yı ilâhiyyeden [211a] 
¡ibâretdür. ¡Âlem-i lâhût, esmâ ve §ıfât i¡tibârınsız ≠ât-ı ba√ta işâretdür. Ve 
¡âlem-i nâsût, ¡âlem-i ecsâm u cüsmâniyyâtdan ¡ibâretdür. Bu ¡âlemlere 
¡âlimler √ażarât-ı «amsde cevelân eyleyenlerdür.

İnti…âl-i Mevlânâ Rûcî  Ra√metullâhi ¡aleyhi 

Sene †oķuz yüz dört ramażânınuñ on altıncı sebt güni ķuşlıķ zamânında 
vâķı¡ oldı. ~â√ib-i Reşe√ât  eydür ki mevlânâ sâl-i mežkûruñ şa¡bânı 
evâyilinde bu faķîri Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî ’nüñ büyük oπulları »âce 
Kelân ’a güyegü itmege sa¡y idüp üstâdum ¡Abdulπafûr  ile meclis-i ¡aķdde 
√âżır oldılar. Bundan §oñra ķırķ gün miķdârı «asta oldılar. Ramażânuñ 
on beşinde ¡iyâdete vardum. İltifât idüp buyurdılar ki [211b] “Sen bi-
züm pîrümüz Mevlânâ Sa¡düddîn’üñ evlâdı silkine münselik olduñ. Min 
ba¡d anlaruñ √imâyetlerinde lu†f-ı ilâhîye mütevaķķıf ol, göñlüñ «oş †ut, 
maķ§ûduñ √â§ıldur.” 

Ba¡żı a§√âbı §ordılar ki “Sizden §oñra fuķarâmuz kime teveccüh eyler-
ler?” Buyurdılar ki “Her kime ki i¡tiķâdları ziyâde ise aña «ıdmet itsünler.” 
Didiler ki “Eger yine size teveccüh itseler nicedür?” Buyurdılar ki “Kem 
degil.” Bu ¡ibâretden §oñra didiler ki “Ol kimseler ki müta¡ayyendür, anlar 
hemân bir √âlden bir √âle ve bir §ıfatdan bir §ıfata naķl eylerler.” 

Ma¡lûm ola ki bunlar ķayd-ı beşeriyyetden mu†laķ olduķlarında 
te™&îrleri aķvâ olur. Mevlânâ intiķâli güni §abâ√ namâzını teyemmüm 
ve îmâyla ķılup ķuşlıπa degin nefeslerin tîz tîz alurlar [212a] idi, ammâ 
şu¡ûrları yirinde olup †arîķ-ı «âcegân a meşπûl idiler ve Allâh Allâh kelimesi 
fehm olurdı. 

Ol e&nâda †arîķden bî-«aber §ule√â-yı zühhâddan bir kimesne gelüp 
bülend-âvâzla “Lâ ilâhe illallâh” dimege başladı. Mevlânâ elleriyle işâret 
idüp men¡ ķıldılar. Mevlânâ ¡Abdulπafûr  “Allâh Allâh di” didi. Ol zâhid 
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âvâzla “Allâh Allâh” dimege başladı. Mevlânâ ebrûları ile ķabûl işâretin 
itdiler. Ya¡nî bu, maķâm-ı nefy ü i&bât degildür, belki hemân i&bât-ı ma√ż 
yiridür. Ol i&bâtda &übûtla intiķâl itdi, ra√metullâhi ¡aleyhi. 

İrtesi Hirî ’de ve nevâ√îsinde olan «â§§ u ¡âmm §a√râ-yı ¡îd-gâhda cem¡ 
olup namâzın ķılup Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî ’nüñ merķadı ¡aķîbinde 
defn itdiler. [212b] Bir yıl iki aydan §oñra a§√âbdan ba¡żısı cesedle-
rin Gâzürgâh ’da Şey«ülislâm »âce ¡Abdullâh-ı En§ârî  ķuddise sirruhu 
mezârı √avâlîsinde mevlânâ kendüsi içün i√żâr itdügi √ažîrede defn itdiler. 
Vefâtları târî«î budur:

(Târî«): Şey« Rûcî  ki bud be-isti√ķâķ
 Zubde-i ¡ârifân-i rûy-i zemîn344

 Kerd pervâz ez-nişîmen-i «âk
 Rû√-i pâkeş be-evc-i ¡illiyyîn345

 “Murşid-i ¡a§r” bûd târî«eş
 Z-ittifâķât-i dehr geşt hemîn346

Va§l-ı Fa§l: Çün silsile-i Naķş-bendiyye ’yi ta√rîrden a§l merâm »âce 
¡Ubeydullâh-ı Naķş-bendî ’nüñ a√vâlini beyândur, pes «afî degildür ki 
Mevlânâ ~afî  dimişdür ki «âce √ażretlerinüñ a√vâli üç maķâ§ıd üzere 
mütebennîdür.

Ma…§ad-ı Evvel: Neseb ve vilâdet ve aķribâsı [213a] beyânındadur ve 
a√vâl-i eyyâm-ı §ıbâ ve ba¡żı a«lâķ ve ibtidâ-yı sefer ve ba¡żı meşâyı« ile 
i«tilâ†ları ¡ayânındadur ve ol üç fa§ldur: Fa§l-ı evvel, âbâ ve aķribâ; &ânî 
vilâdet ve a«lâķ; &âli& sefer ve ülfet-i meşâyı« beyânındadur. 

344 “Şeyh Rûcî  yeryüzü ariflerinin hakkıyla özüydü.”
345 “Pak ruhu bu toprak menzilden en yüce menzile kanatlandı.”
346 “Mürşid-i asr” vefatına tarih oldu, bu sözde âlem ittifak etti.”
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[»âce ¡Ubeydullâh-ı Ahrâr ]

Fa§l-ı Evvel Âbâ ve Ecdâd ve A…ribâsı Beyânındadur

»âce Mu√ammed-i Nâmî  ra√imehullâhu

»âce ¡Ubeydullâh’uñ cedd-i a¡lâsıdur, Baπdâdîdür. ¢affâl-i Şâşî-yi 
Şâfi¡î  a§√âbındandur. ¢açan Mekke ’den dönüp Baπdâd ’a gelmişler, Namî  
√ażretleri inâbet idüp Şâş ’a bile gitmişler ve baķiyye-i ¡ömri Şey« Ebû Bekr-i 
Şâşî  «ıdmetinde geçürmişler. Sâbıķu’≠-≠ikr İsmâ¡îl Ata  bir gün Şâş’da Ebû 
Bekr-i ¢affâl  mezârından geçerken “Şey« ne zamânda göçdi?” diyü §ormış. 
Cevâb virmişler ki “»ayli zamândur.” İsmâ¡îl Ata eyitdi “Çürük §aman ise 
yaramaz” didi. Fi’l-√âl havâdan bir §aman çöbi gözine düşdi, çıķmadı, tâ 
ki çıķdı.

Şey« ¡Ömer-i Bâπistânî  Ra√imehullâhu

»âcenüñ ata cânibinden ceddidür. Taşkend Bâπistânı ’ndandur. On 
altı vâsı†a ile ceddi ¡Ömer b. el-»a††âb ’dur, rażiyallâhu ¡anhu. Ve Mec≠ûb 
◊asan-ı Bulπârî  a§√âbındandur ve ol Şey« Mu√ammed-i Râzî  mürîdidür ve 
ol Şey« ◊asan-ı Saķķâ  mürîdidür ve ol Ebû Necîb-i Sühreverdî  mürîdidür 
ve ol A√med-i ∏azâlî  mürîdidür ve ol Ebû Bekr-i Nessâc  mürîdidür ve 
ol Ebu’l-¢âsım-ı Gûrgânî  mürîdidür, ķaddesallâhu esrârehum. [213b] 
◊ażret-i Server’e §allallâhu ¡aleyhi ve sellem müntehî olınca beyân olmış-
dur, tetebbu¡ olına. 

Me≠kûr Şey« ◊asan otuz yaşında iken ce≠be irişüp ve tevfîķe vâ§ıl 
olup buyururlar imiş “Benüm ma¡dûd olan ¡ömrüm bu otuzdan §oñradur 
ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem ¡ömri ķadar olıcaķdur ki ben 
√ażretüñ ķalbi üzere ķu†bam.” Fi’l-vâķı¡ †oķsan üç yaşında intiķâl itmiş 
altı yüz †oķsan sekiz rebî¡u’l-evvelinüñ yigirmi birinde. ¢abri Sur«âb-ı 
Tebrîz ’dedür. Üç yıl Bu«ârâ ’da «âcenüñ ceddi me≠kûr ¡Ömer-i Bâπistânî ’yi 
terbiyet itmişler. 

»âce buyurur ki Mevlânâ Ya¡ķûb-ı Çar«î  «ıdmetine irişdügüm-
de a√vâlümi §ordı. “Şâş ’danum” [214a] didüm. Eyitdi “Şey« ¡Ömer-i 
Bâπistânî’ye nisbetüñ var mıdur?” ¢arâbet ižhârından √ayâ itdüm, eyitdüm 
ki “Babalarımuz anlaruñ mürîdlerindendür.” Çar«î √ażretleri buyurdılar ki 
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“»âce Bahâüddîn  anlaruñ †arîkalarına mu¡teķıd idiler ve dirlerdi: “Ce≠be 
ol †arîķde istiķâmet üzeredür.” Ya¡nî cežbede şerî¡atları da«ı ķâyimdür.”

◊ikâyet: Şey« ¡Alî-i ~afvetî  ibnü’ş-Şey« A√med  ibnü’ş-Şey« İbrâhîm-i 
Gülşenî  ķaddesallâhu esrârehum iki kerre ce≠be-i ¡ažîme düşdi, şöyle ki 
bedeninüñ ra¡şa ve ıż†ırâbını żab†a ķâdir degil idi. ◊attâ yedi sekiz kimse 
dutarduķ, żab†a mecâl yoπıdı. Ve §oñraki ce≠bede sinn-i şerîfleri altmış sekize 
varmış idi, tüvânâlar dutamazlardı. [214b] Ve on iki gün olmış ki a§lâ bir 
nesne yimek vâķı¡ olmamış ve kimesne vâķıf olmamış. Çün ce≠be müşted oldı, 
«alķla söyleşmegi terk itdiler. 

Bir gün faķîri da¡vet itdiler. Varduķda hiç beşeriyyet √âleti yoπıdı ve ≠ikr 
ķalbî vü erre bir mertebe ķuvvet üzere idi, §anasın ki elli kimesne ≠ikr ider ve 
gâhî Allâh didükde yine elli kişiden ziyâde nâle ider žann olurdı. Bu cümle 
dehşet ve √ayret ve ķalaķ ve nâliş ve √areket ile bu ķadar zamânda √udûd-ı 
şer¡den bir daķîķa fevt olmamışdı. Şimdi ki sene «ams ba¡de’l-elf recebidür ol 
√âl üzeredür. ◊attâ meşâyı« ve begler ve ¢âżî-¡asker Mollâ A√med-i En§ârî  
geldi, ķa†¡â mültefit olmadı. Bu bendelerine cüz™î nesne telķîn [215a] buyur-
dılar, ümîd oldur ki küllîler žuhûr ide. 

»âce ¡Ubeydullâh , Şey« ¡Ömer ’den naķl iderler ki oπulları ‰ahûr ’a dir 
imiş ki “Mollâ olma, §ûfî olma, bu olma, ol olma, hemân müsülmân ol.” 
Şey« »âvend-i ‰ahûr , Şey« ¡Ömer’üñ oπlıdur, pederinden ¡ilm ü ¡amel 
†arîķını tekmîlden §oñra Türkistân ’da A√med-i Yesevî  «ulefâsından Deñiz 
Şey«  «ıdmetinde tekmîl-i ta√ķîķât itmişdür. »âvend-i ‰ahûr’uñ ebyât ü 
mu§annefâtı çoķdur. Birinde dimişdür ki “Tev√îd teni şehevâtdan ırmaķdur 
¡ibâdet içün, bunuñ birle ◊aķ ta¡âlâ vâ√iddür ve göñli «a†arâtdan cüdâ 
itmekdür ¡ubûdiyyet içün ve ◊aķ ta¡âlâ vâ√iddür, va√idi tev√îd olmaz.” 
Nitekim dinilmişdür. 

(Na@m): Mâ va√√ade’l-vâ√ide min vâ√idin
 İ≠ kullu men va√√adehu câ√idu347

»âce ¡Ubeydullâh bu ebyâtı Şey« ‰a√ûr ’uñ diyü oķurlar imiş. ∏ayruñ 
da olsa, anlaruñ √âli dimekdür. [215b].

347 “Hiç kimse Bir’i birlemedi, Çünkü her kim O’nu birlerse inkarcı olur.”
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Na@m: Nigâh-bân-i du çeşmest çeşm-i dil-dârî
 Nigâh dâr nažar ez-ru«-i diger bârî348

 Helâ mebâd ki çeşmeş be-çeşm-i tû nigered
 Derûn-i çeşm-i tu bîned «ayâl-i aπyârî349

Dîger: ¡Aşıķuñ gözlerinüñ gözcisidür çeşm-i nigâr
 Eyleme πayra nažar §aķla gözüñ ey dil-i zâr

 Ki §aķın şâyed idüp çeşmüñe tâ ki nažarı
 Gözlerüñde göre aπyâr «ayâlin dil-dâr

Ne&r: Ve bu ma†la¡ı da«ı anlar nâmına oķurlar imiş.

(Na@m): Ey bî-haberân ¡ışk meverzîd ki ¡aybest
 İllâ be-cemâlî ki pes-i perde-i gaybest350

Dîger: Şîr-zâd-i bîşe-i ¡ışķam ķavî der-kâr-i hod
 Kû √arîf-i men biyâ tâ zûr-i bâzû bingered351

»âce Dâvûd  Ra√imehullâhu

Şey« ‰ahûr’un ferzendi ve »âce ¡Ubeydullâh’uñ vâlideleri babasıdur. 
Vâlidesi, babası cânibinden şerîfedür; kerâmât-ı ¡aliyye §âhibidür. [216a]

Menķûldür ki »âce Mu√ammed-i Pârsâ , Mekke ’ye gider iken isticâze 
içün Şâş ’a »âce Dâvûd’a bir ķâ§ıd göndermişler. »âce Dâvûd ķâ§ıda bir 
dilki kürkü virmiş ve Pârsâ √ażretlerine bir ķazma ve bir kürek göndermiş-
ler. »âce Pârsâ Mekke’ye bile alı gitmişler. Medîne ’de ¡alâ-sâkinihâ efżalü’§-
§alâti »âce Mu√ammed-i Pârsâ intiķâl itdükde ol ķazma ve külüngden 
πayrı ķazmaπa âlet bulınmamış. Ve kürk virdükleri, bir §ovuπa uπrarlar, 
eger ol kürk olmasa helâk olurmış. Vefâtı yedi yüz altmış birindedür.

348 “Sevgilinin gözü âşıkın iki gözünün bekçisidir, gözünü başkasının yanağına sal-
maktan sakın.”

349 “Hele sakın ki gözünü gözüne değdirip gözlerinin içinde başkalarının hayalini 
görmesin.”

350 “Ey haversizler, aşk için uğraşma, abestir; sadece cemal için gayret et, o da gayp 
perdesinin arkasındadır.”

351 “Kendi işini icrada aşk ormanının anadan aslanıyım. Hasmım gelsin pazu gücü 
nedir görsün.”
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Baba-yı Âb-rîz  Ra√imehullahu

¡Ömer-i Bâπistânî  «ulefâsındandur. ¡Ažîm ce≠be §â√ibidür. Ce≠besinde 
§ormışlar ki “Size niçün âb-rîz dirler?” Dimiş ki “Âdem’üñ ¡aleyhisselâm 
balçıπın yoπurduķda, §u ķoyan [216b] ben idüm, andan beri âb-rîz dirler.” 
Baba evâyil-i ce≠bâtda oπlancıķlar gibi çör çöpden oķ yay düzüp her kime 
atarsa ölürmiş. Babanuñ bir §ıπırı varmış, yük yükledürmiş. Hediyye içün 
Şey« ¡Ömer’e göndermiş, şu †arîķla ki §ıπır yanına bir kimesne ķoşmamış, 
«u§û§â şey«le mâ-beyni bir niçe fersa« imiş. Yolda her kim ol §ıπıra yaķın 
varsa, yüregi aπrur imiş, kimse ta¡arruż idememeyüp Şey« ¡Ömer’e gelmiş.

Şey« Burhânüddîn  Ra√imehullâhu

Me≠kûr Baba, babalarıdur. Mâçîn ’den Şâş ’a gelen Bâb-ı Mâçîn ’ün 
mürîdidür. »âce ¡Ubeydullâh  naķl iderler ki “Seyyid ¢âsım-ı Envâr  
Tebrîz ’den Semerķand ’a evvel geldügünde Burhânüddîn ziyârete varur, 
Seyyid’i murabba¡ oturur bulur. Dir ki “Şey«ler böyle oturıcaķ [217a] 
mürîdler uyumaķ lâzım gelür.” Ve bu sözde «ayli mübâlaπa ider. Seyyid 
ķalķup âbdeste gider. Seyyid a§√âbından Mîr Ma«dûm  ve ◊âfıž Sa¡d-ı Seyyâf  
ve πayruhumâ Burhânüddîn √ażretlerine ta¡arrûż iderler ve tev√îdden niçe 
müşkil §orarlar. Burhânüddîn cevâb virür ki “Ben bunları bilmem, ammâ 
Seyyid’üñ bâπbânı üç günden §oñra ölür ve Seyyid meflûc olur.” Ba¡dehu 
ķalķup gider. Seyyid geldükde §orar. Didügini beyân iderler. Seyyid anlaruñ 
ta¡arrûż itdüklerine «ayli ķaķarlar. Fi’l-vâķı¡ bâπbân ölür ve Seyyid havâ ıssı 
olmaπın buz-«ânede yatur, fi’l-√âl meflûc olur. Burhânüddîn’e birķaç baş 
nebât-ı Kirmânî  gönderüp mu§âfât olup def¡ olur. 

Ve »âce [217b] buyururlardı ki “Seyyid’üñ Semerķand ’a ikinci ge-
lişinde Burhânüddîn benümle vardı. Bilmeyüp §ordılar. Didüm ki ‘Ev-
vel gelişüñüzde müşerref olmışlardur, ma√alle-i Kefşîr ’de olurlar, ismleri 
Burhânüddîn’dür.’ Bildükde tekrâr mu§âfa√a idüp aπlaşdılar. Ve didiler 
ki ‘Ben ¢âżî-zâde-i Rûmî ’ye mektûb gönderüp a√vâlüñüz §ordum, anlar 
cevâb yazmadılar. Hele el√amdulillâh bir da«ı √ayâtda buluşduķ.” Âdâb-ı 
†arîķat §â√ibi idi, √attâ dir imiş ki “‰a¡âm yidükde kemigi †abaķa ve etme-
ge urmañ.”
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Şey« Ebû Sa¡îd-i Âb-rîz 

Bu da«ı Baba Âb-rîz  evlâdındandur ve Şey« Burhânüddîn bunlaruñ 
vâlidelerinüñ ceddîdür. Bunlara Ebû Sa¡îd-i Şey«ân  dimekle ma¡rûfdur. 
»âce ¡Ubeydullâh  [218a] bunlara mu¡teķıd idiler. Şey«ân intiķâl itdükde, 
«âce buyurmışlar ki “Bunlar müstaπfirîn-i ma¡nevîden idi. Çün ki biz-
den gitdi, teveccühi ziyâde idelüm ki ol mevcûd iken «avf yoπıdı ve biz 
anlaruñ civârında ma§ûn idük.” İntiķâli sekiz yüz †oķsan dörtdedür. ¢abri 
ma√alle-i Kefşîr ’de »âce ¡Ubeydullâh mu√avva†asındadur.

Mevlânâ Tâcüddîn-i Derπamî  Ra√imehullâhu

»âcenüñ vâlideleri vâlidesi bunlaruñ nebîresidür. ¡İlm-i žâhir ü bâ†ını 
câmi¡, fıķh ve kerâmât §â√ibi imiş. »âce Mu√ammed-i Pârsâ  Yâsîn Sûresi 
◊âşiyesi ’nde getürür ki Mevlânâ Tâcüddîn-i Derπamî tilâvet bâbında bu-
yurmışlar ki “◊aķķ-ı tilâvet √użûr-ı ķalble oķumaķdur. Evâmirde «aşyet 
ve îtimâr [218b] ile ve nevâhîde intihâ ile ve ķa§a§ ve em&âlde i¡tibâr ile ve 
va¡dde fera√ ve sürûr ile ve¡îdde «avf ve bükâ ile.”

»âce İbrâhim-i Şâşî  Ra√imehullâhu

¡Âlim ve müttaķîdür. Seyyid Şerîf-i Cürcânî  ile ¡ulûm-ı žâhireyi 
tetebbu¡dan §oñra ma¡an »âce ¡Alâüddîn-i ¡A††âr ’a varup maķ§ûda vâ§ıl ol-
mışlar. »âce ¡Ubeyd  dimişdür ki “Benüm «âlüm benüm ebced ta«tamuñ 
üzerine bu beyti yazmışdı.

(Na@m): Peydâst √âl-i merdum-i rindân çunân ki hest
 »urrem kesî ki fâş kuned her nihân ki hest352

Ne&r: Ve «âce bu rubâ¡îyi anlardan ezberlemişler idi

(Rubâ¡î): Tâ bende zi-«od fânî-i mu†laķ neşeved
 Tev√îd binezed û mu√aķķiķ neşeved

352 “Rint olan erin hâli aşikârdır. Her gizlisini faş eden, mesut kişidir.”
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 Tev√îd √ulûl nîst nâbûden-i tust [219a]
 Verni biguzâf âdemî √ak neşeved353

 »âce ¡İmâdulmülk  Ra√imehullâhu
Fâżıl ve √âcc-ı ◊aremeyn  ve müttakî idi. »âce ¡Ubeydullâh ’uñ enişte-

sidür. »âce dir ki “Ben küçük iken ceddümi görmege Taşkend ’e gelüp bir 
gice «ayli oturdılar. Benüm da«ı muvâfaķatumdan ta¡accüb itdiler ki πâyet 
küçük idüm. Bu şi¡ri öñce ¡İmâdulmülk’den ezberledüm.”

Na@m: Yâ rabem mülk-i istikâmet dih
 K’istiķâmet zi-§ad kerâmet bih354

Ne&r: Meşâyı«-ı Türk’den Mevlânâ Müsâfir ’den †arîķat ta¡lîmin al-
mışlardur. Ve «âce anlaruñ mürîdidür ki Şâş  ķa§abası olan Ferket ’de iken 
Mevlânâ Müsâfir’den »âce ¡İmâd  †arîķat ta¡lîmin recâ itdükde, “Vücûd-ı 
ma¡nevî peydâ eyleñ ki †arîķa ta¡lîm ola” diyü üç gün mühlet virür. ~oñra 
i¡lâm itmedi, biz da«ı aña i¡lâm itmedük. »âce ¡Ubeydullâh √ażretlerine 
[219b] Şâhru«iyye ’de hem-√ücre iken bu ma¡nâyı Mevlânâ Müsâfir 
taķrîr ider. »âce dir ki “Vücûd-ı ma¡nevî bizde √â§ıldur dise olmaz mı 
idi?” Mevlânâ dir ki “Vücûd-ı ma¡nevî nedür?” »âce ¡Ubeydullâh dir ki 
“Vücûd-ı ma¡nevî oldur ki bu vücûddan πayrı bir â«er ma¡nevî vücûda 
mâlik ola.” Mevlânâ Müsâfir dir ki “Bu ma¡nâ size bizüm §o√betümüzden 
√â§ıl oldı.”

Na@m: Seyr-i melekût içün cihânda
 Biz anadan iki kez †oπanuz

Ne&r: Menķûldür ki Mevlânâ Müsâfir πâyet-i ta†hîr ile muķayyed 
olmaπın bir kimesne boπası boyayup getürmiş. “Elbette tekrâr yu” 
diyü iķdâm itmiş. Bir dervîşüñ «â†ırından geçmiş ki bu §abbâπa tekrâr 
za√metdür, böyle da«ı isti¡mâl olurdı. Ol e&nâda murâķabeye varur, görür 
ki bir †aπa †ırmanup gider. Ammâ [220a] mevlânâ öñince ķuş gibi gider, 

353 “Kul kendisini mutlak fani kılmadıkça tevhidden dem vurmakla o muhakkık 
olmaz. Tevhit hulûl değildir, kendini yok etmektir, yoksa boş söz etme ki kişi 
bunu yapmazsa hak olmaz.”

354 “Ya rabbim, bana doğruluk mülkü ver ki doğruluk yüz kerametten yeğdir.”



Reşehât-ı Muhyî 275

ammâ kendi ol yoluñ nâ-hemvâr ve †ar ve târ olup düşmek «avfından güç-
le adımın adar. ¢orķar ki düşüp pâre pâre ola. Mûr-ı ża¡îf-vâr gider iken 
bîdâr olur. Mevlânâ da«ı murâķabesinden mütenebbih olup eydür ki “Ben 
tanžîf ü ta†hîr-i libâsda i√tiyâ† itdügüm bu maķûle ¡ažîm kûha ¡urûc âsân 
olsun içündür.”

»âce Şihâbüddîn  Ra√imehullâhu

»âce ¡Ubeydullâh’uñ ceddidür. Ce≠be ve kerâmet §â√ibidür. Zirâ¡at ve 
ticâret ile geçinürdi. Ek&eriyyâ mecâ≠îb ve mecânîn ile idi. Sefere tenhâ 
gider idi. ¢açan ķu††â¡-ı †arîķ gelse bülend âvâzıla yârânı olan mec≠ûblar 
çaπırur idi, cümle gelüp yardım iderler idi. İki oπlı var idi: [220b] Biri 
»âce Mu√ammed , biri »âce ¡Ubeydullâh ’uñ babası »âce Mahmûd ’dur. 

Çün vefâtı ķarîb olur, büyük oπlı »âce Mu√ammed’i oπulları ile vedâ¡a 
†aleb ider ki biri »âce Mes¡ûd  ve biri »âce İs√âķ ’dur. Nüvâzişden §oñra 
buyurur ki “Mu√ammed, senüñ oπullaruñ çoķ perîşânlıķ ve ser-gerdânlıķ 
çekse gerek, ba-«u§û§ küçük oπluñ Mes¡ûd ki İs√âķ’uñ da«ı ser-gerdânlıπına 
sebeb olsa gerek.” Ve tâ marażı √âllerin beyân itmişler. Ve »âce Ma√mûd’a 
dimişler ki “Sen da«ı oπullaruñı getür.” »âce ¡Ubeydullâh πâyet küçük 
olmaπın bir «ırķaya §arup ceddi »âce Şihâbüddîn’e getürmişler. »âce 
Şihâbüddîn, »âce ¡Ubeydullâh’ı gördügi gibi ıż†ırâb gösterüp “Beni 
ķaldıruñ!” dimiş. Çün [221a] ķaldırmışlar, pes »âce Şihâbüddîn, »âce 
¡Ubeydullâh’ı ķucaπına alup mübârek yüzüni tamâm »âce ¡Ubeydullâh’uñ 
a¡żâsına sürüp aπlayuraķ dimişler ki “Benüm istedügüm ferzend budur.” 
Dirîπ ki bunuñ žuhûrında √ayâtda olmasam gerek. Tîz ola ki şerî¡at ve 
†arîķat ve √aķîķate revâc vire ve cihân pâdişâhları emr ü nehyine mu†î¡ 
olalar.” Ve bi’l-cümle cümle olacaķ √âllerin beyân iderler. Ve babası olan 
oπlı »âce Ma√mûd’a virüp terbiyeti içün sipârişler itmişler. Ba¡dehu »âce 
Mu√ammed’e müteveccih olup ¡ö≠rler itmişler ki virgi ◊aķķuñdur َِכ  ﴿َذ
355﴾ ِ ِ َ ْ ِ ا ِ َ ْ ُ ا

ِ ْ َ

355 Bu mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir/düzen-
lemesidir).” En¡âm, 6/96; Yâsin, 36/38; Fussilet, 41/12.
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»âce Mu√ammed-i Şâşî  Ra√imehullâhu

»âce Şihâbüddîn’üñ baba bir birâderidür. »âce Şihâbüddîn dimişdür 
ki “Mâdâm [221b] birâderüm »udâ-dâd ◊üseyn î nâm √âkimüñ hediy-
yesin ķabûl itmemişdi, biri birimüzüñ a√vâlini nâme ve ķâ§ıdsız bilürdük. 
Çün hediyye ķabûl itdi, şimdi nâme ve ķâ§ıda mu√tâc olduķ.”

»âce Ma√mûd-ı Şâşî  Ra√imehullâhu

Sâbiķu’≠-≠ikr »âce Ma√mûd-ı Şâşî ra√imehullâhu ki »âce 
¡Ubeydullâh’uñ babalarıdur, †âyife-i §ûfiyyeden ≠evķ-ı küllî almışlardur. 
»âce ¡Ubeydullâh, vâlidleri recâsıyla †arîķ-ı «âcegânda müfîd bir risâle 
yazmışlardur. Evvelinde dimişlerdür ki “Bu faķîrüñ vâlidi, faķîre √üsn-i 
žannları olmaπın “Ehlullâh kelâmında bize bir risâle yaz ki anuñla ¡amel it-
mek, nažar ve istidlâl †avrından «âric olan maķâ§ıd-ı ¡aliyyeye vu§ûli mûcib 
ve ¡ulûm-ı yaķîniyye-i vicdâniyye √u§ûlini dâ¡î ve müstevcib ola.” Pes emr-
lerine imti&âlen bu risâle [222a] ta√rîr oldı.”356

Naķldür ki evâyilde »âce Ma√mûd’a dört ay miķdârı ce≠be √â§ıl olur. 
Çün »âce ¡Ubeydullâh ana ra√mine düşer, ol ce≠be teskîn bulur.

Fa§l-ı ¿ânî Vilâdetleri ve Eyyâm-ı ~ıbâda Olan ◊âletleri ve 
Ba¡≥ı A«lâ… ve ¢udretleri Beyânındadur

Vilâdetleri sekiz yüz altı ramażânındadur. Benî a¡mâmından ba¡żı 
rivâyet iderler ki vâlideleri nifâsdan πusl itmeyince ķırķ gün πayrıdan süd 
emmemişler. »âce buyurmışlardur ki “Tâ mektebden böyle žann iderem 
ki cemî¡-i ¡âlem benüm gibi ◊aķ sub√ânehu ile √âżır ola.”

Naķl eyler ki “Bir kerre başmaπum balçıπa batdı. Çıķarınca baña 
πaflet ¡ârıż oldı ki âgâhlıķ nisbetinden ķaldum. Çün mütenebbih oldum, 
aπlamaπa ve kendüme levme başladum. ◊attâ bir [222b] çiftçi oπlan 
çift sürerdi, kendüme tekrâr levm idüp didüm ki ekincilik gibi meşaķķat 
yoπıken bu √âri& «ıdmetin idüp bir ân nisbetinden πâfil olmaz, sen fi’l-√âl 

356 Ahrâr’ın sözünü ettiği eser Risâle-i Vâlidiyye adını taşır. Farsça olan bu yapıtı 
Bâbür, Çağatay Türkçesine çevirdi. Hızır Bey, Mehmed Emin Tokadî, Mehmed 
Rifat Kadirî ile Harputlu Beyzade Ali Efendi tarafından da ayrı ayrı Osmanlı 
Türkçesine çevrildi.
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başmaķ ķaydıyla πâfil olduñ! Zîrâ cümle «alķı ben hûş-der-dem nisbetiyle 
«alķ olup âgâh §anurdum. ◊attâ bâliπ oldum, «alķuñ πafletini bildüm.” 
~ıπar-ı sinnlerinde la¡ib u lehv vâķı¡ olmamış. 

Bir gice Ebû Bekr-i ¢affâl-i Şâşî  mezârı işiginde ◊ażret-i ¡Îsâ  
¡aleyhisselâmı görüp ayaķlarına düşerler. ¡Îsâ ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhisselâm 
başların yirden ķaldırup “Ben seni terbiyet itsem gerekdür” diyü buyurur-
lar. Ba¡żılar †ıbbıla ta¡bîr iderler; ammâ «âce kendi i√yâyıla ta¡bîr iderler ki 
¡alâ-ķalbi ¡Îsâ olan [223a] Mu√yî’dür. Fi’l-vâķı¡ az zamânda mürde dilleri 
i√yâ iderler. 

Ve «âce buyurur ki “Mebâdî-i √âlde vâķı¡ada gördüm ki Resûlullâh 
§allallâhu ta¡âlâ ¡aleyhi ve sellem √ażretleri a§√âb ve a√bâbla bir πâyet yük-
sek †aπ dibinde dururlar. Baña işâret itdiler ki “Beni götür, bu †aπuñ de-
pesine çıķar.” Pes emrleri ile omuzuma alup tâ †aπuñ başına çıķardum. 
◊ażret-i Server §allallâhu ta¡âlâ ¡aleyhi ve sellem isti√sân idüp buyurdılar ki 
“Ben sende bu ķuvvet var idügin bilürdüm, lâkin πayrılar da«ı bilsün diyü 
saña bu işi teklîf itdüm.” 

Ve yine mebâdî-i √âlde »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend ’i görür. »ayli 
müddet ķudreti ķadrince ardınca yügürür, zîrâ ta§arruf-ı tâmmıla ta§arruf 
ider. »âce Bahâüddîn  [223b] ardına nažar ider: “Mübârek olsun!” diyüp 
ķor gider. Ve »âce Mu√ammed-i Pârsâ ’yı görürler, ammâ anlar ta§arruf 
idmezler. 

Ve »âce ¡Ubeydullâh  buyurdılar ki “Uluπ Mîrzâ ’nuñ bir çavuşı vardı 
ki her siyâset ve müşkil işleri aña ı§marlardı, Taşkend ’e geldi. Cümle şey«-
zâdeleri cem¡ itdi. On yedi idük. Her ķanķısı ki anuñla mu§âfa√a itdi, ce≠be 
πalebe idüp düşdi. Ben cümleden küçük idüm. Baña da«ı bir keyfiyyet √â§ıl 
oldı, ammâ §abr itdüm, ol şa«§a yapışup düşmedüm. Ta¡accüb itdi, beni 
cümlenüñ üstine aldı ve kelâmda baña müteveccih oldı. Baña «â†ıra oldı 
ki “Bu ķadar ta§arruf-ı bâ†ınla bu umûrı i«tiyâr itmek neden ola?” Keşf-i 
«â†ıra idüp didi ki “Ben »âce ◊asan-ı ¡A††âr ’uñ [224a] mürîdiyem. Niçe 
yıl «ıdmetden §oñra beni selâ†în «ıdmetine √avâle itdiler ki müsülmânlaruñ 
mühimmâtına meşπûl olam.” Pes bu «ıdmetle fet√ √â§ıl oldı. 

Ve »âce beyân ider ki “Evâyilde her kime râst gelsem, ayaπına yüz sü-
rüp tażarru¡ ve niyâz iderdüm. Ol e&nâda pederüm der-enbâr itmege bir 
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§a√râyî Türk le bir miķdâr πalle gönderdi. Kendüm ol gendüme meşπûl 
iken, ol Türk  gitmiş. Niyâz itmedügüme te™essüf iderek segirderek güçle 
yitişdüm. Niyâzla himmet isteyüp tażarru¡ itdüm. Ol Türk eyitdi “Her 
kimi görseñ »ıżr  bil ve her tüni ¢adr bil.357 Ammâ ben bir ¡âmmî Türkem, 
πayrı bilmem.” Ammâ bî-nihâyet tażarru¡um görüp du¡â itdi. Andan baña 
«ayli küşâyiş ve keşf √â§ıl oldı. [224b] 

◊ikâyet: Sene sitt ve sittîn ve tis¡i-mi™ede bu dâ¡îlerine Mı§r ’da bu √âl 
vâķı¡ oldı, nitekim beyân oldı. ◊attâ cemî¡-i eşyâdan istimdâd iderdüm. Tâ 
bir gün bir mollâ zâhid vardı ki Fevzî Efendi  dirlerdi, dervîşlere selâm virme-
yüp selâmumuzı almazdı ve ķâdir olduπına şetmle, küfrle sögerdi ve ķahveye 
√arâm diyüp, isti√lâl ideni ikfâr iderdi; ammâ πâyet zühd ve taķvâ ve ta¡affüf 
üzere idi. “Dâvûd Paşa »âcesi ” dimekle ma¡rûf idi. 

Nâgâh zâviye öñinden geçer iken, nûr-ı vücûduñ tecellîsini anda da«ı 
müşâhede idüp ayaķlarına düşüp tażarru¡ ve niyâzla nažar itdüm. Bî-i«tiyâr 
hay hay idüp aπlamaπa başladı ve eyitdi: “Ey oπul, şey«e bizüm [225a] 
¡ö≠rümüz idüp diyesiz ki biz kendümüzi “na√nu na√kumu bi’ž-žâhir”358 ile 
¡âmil §anurduķ, √âlbuki žâhir bu imiş ki √ükm anlar elinde imiş.” Ol e&nâda 
efendi mer√ûm bâπçeden geldi. Elinde vâfir gül vardı. Bir miķdârını Mevlânâ 
Fevzî’ye §unup buyurdılar ki “◊ükm ◊aķķ’uñdur ve žâhir ü bâ†ın oldur.” 

İkindi e≠ânı oķınmaπın atdan inüp zâviyeye çıķdılar. Çün namâz ve evrâd 
ve ≠ikr tamâm oldı, ibtidâ-yı na§î√atde buyurdılar: َ ُ ا ْ ًא ِإ َوَرأَ ْ َ  ُ ْ א َرأَ َ ” 
359“ ِ ِ  nüñ ma¡nâsı oldur ki bu rü™yetde temkîn √â§ıl ola. Pes faķîre nažar 
idüp buyurdılar ki “Re™aytu şey™en360 diyen, 361“ ُ ُ א َ ِ َ َכ  َف ا َ َ  ْ َ ” ya mažhar 
olandur.” Hemân ol zamândan §oñra faķîre bir rü™yet ve bir sekîne √â§ıl oldı 
[225b] ki dimek olmaz. Nitekim bu faķîre yine bu tecellî sâbıķâ √â§ıl olup 
Mevlânâ Esvedî  ile mu¡âmelede yine Efendi √ażretleri «alâ§ itdi. 

357 “Gördüğün herkesi Hızır ve geçirdiğin her geceyi Kadir bil.”
358 Biz zahire göre hüküm veririz.
359 “Hiçbir şey görmedim ki onda Allah’ı görmüş olmayayım.” “Her şeyde mutlaka 

Allah’ı görmüşümdür.” 
360 “Bir şey gördüm.”
361 “Kim Allah’ı bilirse onun dili (başka bir şeyi anmaktan) tutulur.” Mirkâtu’l-

Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 1/106.
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Ve »âce ¡Ubeydullâh  √ażretleri buyururlardı: “~ıπar-ı sinnümde 
vehhâm idüm. Bir gice bî-i«tiyâr †aşra çıķdum. Beni mezârât-ı meşâyı« 
ce≠b itdi. Evvelâ Şey« Ebû Bekr-i ¢affâl-i Şâşî  mezârında murâķıb otur-
dum. ¢a†¡â «avf gelmedi. Ba¡dehu »âvend-i ‰ahûr  mezârına, ba¡dehu 
İbrâhîm-i Kîmyâger  mezârına, ba¡dehu Zeynüddîn-i Kûy-¡ârifân  mezârına 
varup murâķıb oldum. Andan hiç bir nesneden «avf gelmedi, illâ Allâhu 
ta¡âlâdan.”

Buyururlardı ki “Benüm giceler †aşra gitdügümden aķribâm tereddüde 
düşmişler. Bir gice ardumca bir süd ķardaşum vardı, tecessüs içün gön-
dermişler. »âvend-i ‰ahûr  mezârında gelüp elin üzerüme ķoyup ditrer-
di. “Niye ditrersin?” didüm. Didi ki “∏arîb nesneler gördüm, az ķaldı ki 
helâk olam.” Pes yapışup eve getürdüm. [226a] Müte¡allaķâtuma a√vâlümi 
√ikâyet itmegin sû™-i žann idenler ferâπat itdiler.”

Ve buyururlardı ki “Bidâyetde bir se√er ¢affâl-i Şâşî  mezârında murâķıb 
idüm ki mehîb mevżi¡dür, bir münkir vardı. Beni tecribe ve ta«vîf içün bir 
kûşeden √ayķırup üzerüme yüridi. A§lâ baña tezelzül gelmedüginden, it-
düginden peşîmân olup ¡ö≠r ve tażarru¡ eyledi. Ve §oñra a√bâbdan oldı.”

Ve buyurdılar ki “Bir gice Zeynüddîn-i Kûy-¡ârifân  mezârında oturur 
idüm. Şehr kenârında olup tenhâ yir idi. Ve Taşkend ’de bir ķâtil-i mehîb 
divâne vardı ki «alķ «avf iderlerdi. Nâgâh gûristânda peydâ oldı ve üzerü-
me yürüyüp “Tîz ķalķ, †aşra git!” diyü πavπalar itdi. Ben kendi nisbetümde 
olup aña mültefit olmadum. [226b] Dîvâneligi da«ı ziyâde olup bir aπaç 
getürdi ki mescid çerâπından yaķup başuma bıraπa. Yil çerâπı söndürdi. 
Âteş-i πażabı isti¡lâ bulup ol işti¡âl ile §abâ√a degin pervâne gibi e†râfum 
†olandı, ammâ ben iştiπâlümden ırılmadum. İrtesi bir âdemi da«ı öldür-
miş, anı da«ı ķatl itdiler.”

Ve buyururlardı ki “»âvend-i ‰ahûr  mezârında bir siyâh nesne 
eyvândan düşüp yuvalandı. Teşvîş virmemek içün gitdüm. Bir gice yine 
anda servler dibinden öksürmek âvâzı geldi. ∏ayrı nesne görmedüm.”

Ve buyururlardı: “»âce ¡Abdul«âlıķ ’a mensûb olanlar bâzârda gezerler, 
cümle âvâzlar ķulaķlarına ≠ikr gelür. Baña da«ı vâķı¡ [oldı], √attâ bir kerre 
¡ûd ve çeng naπamâtı ≠ikr geldi.”
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Na@m: Çîst mîdânî §adâ-yı çeng u ¡ûd
 Ente √asbî ente kâfî yâ Vedûd362 [227a] 

◊ikâyet: Mı§r ’dan oπlum ¢âżî Ma√mûd Beg ’üñ ve paşanuñ evinde bir 
kerre Usta ¢âsım  dü-yek u§ûlinde nây çalardı. Gözüm yumup diñlerdüm. 
∏aybet √â§ıl oldı. Dervîşleri nefy ü i&bâta meşπûl §anup ≠ikr itmişem. ◊użżâra 
«oş gelüp Usta ¢âsım’a işâret itmişler. Şol ķadar terleyüp ≠ikr itmişem ki u§ûl 
â«ere gitmegin güçle kendüme geldüm. Ol √âlde niçe nesne keşf oldı. Cümleden 
dü-yek ki u§ûl-i u§ûldür, penç żarbdur, bir ve iki ve bir ve birdür. ◊ażarât-ı 
«ams bundan fehm olur. Birden iki žuhûr ve ¡âķıbet bire rücû¡ ider ve â«irde 
olan, cümleyi i√âtâ ve itmâm ider. Ve bu «â†ıra oldı ki dü-yek edâsından ise 
yek-dü evlâ ola, «u§û§â u§ûlde da«ı eyledür. Bu cevâb [227b] lâyı√ oldı ki 
nefy, i&bâtdan muķaddemdür. Pes ikilikden bir §onrâ gerek. Eger a§l-ı u§ûlde 
yine bir muķaddemdür, ammâ ol bir ¡adedden degildür ki “el-¡adedu, nı§fu 
mecmû¡i’l-√âşiyeteyn”dür.

Beyân-ı Fenâ vü İstiπnâ-yı ◊ażret-i »âce ¡Ubeydullâh 
¢uddise Sirruhu

Buyururlar ki “Evâyilde Mîrzâ Şâhru«  zamânında Hirî ’de niçe müd-
det bir «ırķa elüme girmedi. ∏âyet pâre pâre bir dülbendüm vardı. Bir 
faķîr †a¡âm istedi, bir âş-peze dülbendümi “Çanaķ bezi olur, tek bu faķîrüñ 
ķarnın †oyur” diyüp dülbendümi virdüm. Anı doyurdı. Edebile dülbendi 
öñüme ķodı. Ben ķabûl itmeyüp gitdüm. Yılda bir ķaftân geyürdüm ve üç 
yılda bir kürk ve bir mûzetaş363 ile geçinürdüm. 

◊ikâyet: Bu faķîrüñ bir dilki kürki vardı. Fuķarâ ķardaşlar aña [228a] 
“velâyet kürki” dirlerdi. Sebebi bu idi ki evvel gelmesi bu faķîr kürke mu¡tâd 
iken, çün ki Mı§r ’da sene sittînde her ne varsa tâlân idüp fâriπü’l-bâl ve «oş-
√âl olmışdum, √attâ «ânķâh-ı şerîfde √ücreme ķulle364 metâ¡dur diyü getürme-
yüp lâzım olursa varup saķķâ-«âneden içerdüm. Bir kerre Defterdâr Bâyezîd 
Beg  hücreme geldi. Kendi postumı döşedüm. Ben ķurı yirde oturmaķ istedüm. 

362 Çeng, ud nedir bilmiyorum, Ey Vedûd, sen bana yetersin ve kâfisin.
363 Bir çift çizme.
364 Kulle: büyük testi.
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Fi’l-√âl kendi ķurı yirde oturdı ve “İnşâallâh bizüm istebraķ ve sündüse vâ§ıl 
olmamuza bâ¡i& olacaķdur” didi. Çün ki kendi Gülşenî  √ażretlerine yitişmiş 
idi ve anlardan bey¡at idüp tekyeyi bile yapmış idi, bir miķdâr mu§â√abet ve 
murâķabe idüp gitdi. 

Efendi mer√ûm, faķîri çaπırtmışlar. [228b] »idmetlerine irdükde, buyur-
dılar ki “Mer√ûm İmâm Ebû ◊anîfe ’den §oñra İmâm Mu√ammed  ile İmâm 
Ebû Yûsuf  bir mes™elede nizâ¡ itseler, sâbıķu’≠-≠ikr İmâm Dâvûd-ı ‰â™î ’ye ge-
lüp ¡arż iderler imiş. Eger söz İmâm Mu√ammed’üñ olsa, “söz senüñdür” diyü 
«i†âb iderler imiş, eger √aķ Ebû Yûsuf elinde olsa, “söz budur” dirler imiş. 
Su™âl itmişler ki “İkisi da«ı imâmuñuz şâkirdleridür, niçün «i†âbda farķ ider-
siz?” Dâvûd ◊ażretleri buyurmışlar ki “İmâm Mu√ammed dünyâyı terk idüp 
¡ilme †âlib oldı ve Ebû Yûsuf ¡ilmi ķażâ ve dünyâya âlet itdi.” Ve buyurdılar 
ki “Egerçi sen ķażâ ve dünyâyı terk itdüñ, lâkin §oñra niçe menâ§ıba girüp 
niçe kimesnenüñ ta§arrufuna sebeb olursın, lâkin yedi yıla degin √ücreñe de 
getürseler [229a] ķabûl itme.” ∏ayrı nesne buyurmadılar. 

Ta¡accüb iderek √ücreme geldüm. Egerçi kilîdi yoπıdı, ammâ ķapusını açıķ 
buldum. İçerü baķdum, ķâlî ve ya§duķ ve kiçe gördüm. ∏ayrı kişiye virmişler 
ola diyü girü döndüm. Bit bâzârına dönmiş ancak didüm. Bir kimesne bir 
§urre ile bir miķdâr meblaπı elüme §undı. “Nedür?” didüm. Eyitdi: “Defterdâr 
Bâyezîd Beg  size selâm ider. Bu meblaπı mühimmâtuñuza §arf eyleñ. Hem 
√ücreñüzi sizüñ içün döşedi.” Faķîre ol zamân bir ıż†ırâb oldı ki elümde olan 
surreyi elümden yire urdum. Ve bî-i«tiyâr ol şa«§a ¡itâb itdüm ve “Esbâbuñı 
alı git, yo«sa ben √ücreye girmezem” diyü iķdâm itdüm. Ol şa«§: “Cümle 
sizüñdür” didi ve çıķup gitdi. Ben da«ı dervîşlere “Yaπma!” diyüp işâret it-
düm. [229b] Köhne postı da«ı birisi aldı. Eyitdüm: “Bir eyice nesne niçün 
almaduñ?” Eyitdi “Baña bu lâzım idi, buldum, ziyâde ne lâzımdur!” Faķîre, 
efendinüñ na§î√atı ol zamân «â†ıra oldı. Añâ şükr itdüm ki ķable’t-ta§avvur 
¡amel itdüm ki fenâm cibillî imiş. 

Ol günler πâyet §ovuķ oldı. »asta olmaķ i√timâli olup ditrerdüm. Efen-
di, faķîri da¡vet itmiş. Dervîşler dimişler ki “~ovuķ te™&îr itdi, √ummâdan 
ditreyüp yatur.” Buyurmışlar ki “İnşâallâh aña yarın bir eyi ıssı kürk gelür.” 
Pes gelüp dervîşler faķîre «aber virdiler. İrtesi Rûm ’dan birâder ba¡żı esbâb ve 
naķdiyye göndermiş. Bir âdemisi getürdi. Cümleden bir büyük cild ķafâ dilki 
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kürki idi. Anı ve ba¡żı kitâbları Edirne ’de baπlarum ma√§ûlünden almış. Pes 
kürk ile kitâbları ķabûl itdüm. ∏ayrısı müste√aklarına gitdi. [230a] 

Dört yıl faķîr ol kürk ile geçindüm. Yaz olduķça Mükâşif Sinân Dede  ge-
lüp arķamdan alup §aķlardı ki kimesneye virmeyem. Ve ķışın «ırķamı alup 
ķapladup getürürdi ve küllî şu¡ûrum olmazdı. Uπrılayanlar niçe kerre rüsvây 
oldılar, benüm ta§arrufum yoπıdı.

Ve »âce ¡Ubeydullâh  buyururlardı ki “Bir ķış Mevlânâ Müsâfir  ile 
Şâ«ru√iyye ’de hem-√ücre olduķ. ◊ücremüz içi ek&eriyyâ bârândan yaş 
idi ve câmelerüm ķı§a olmaπın a¡żâmı kâmil örtüp ıssı dutmazdı. Ve Şey« 
Bahâüddîn ¡Ömer  «ıdmetinde iken vużû içün §ovuķda tâ şehre giderdüm. 
¡Acebdür ki biz dervîşler cemî¡-i mühimmâtını müheyyâ itmişüz ki ķayd 
çekmeyeler; yine tekâsül iderler. Ammâ ümîddür ki ķudret ve cem¡iyyet 
olduķda sebeb-i tefriķa olmaya.” [230b]

»âce ~afî  getürür ki “»âce √ażretleri cemî¡-î ¡ömrlerinde kimesneden 
nesne ķabûl itmeyüp yimegin yimemişdür, meger ķıymetin vire.”

Beyân-ı ∏ınâ vü Temevvül-i »âce ¡Ubeydullâh ¢uddise Sirruhu

Buyururlardı ki “Mebâdîde Hirî ’de idüm, Seyyid ¢âsım Envâr-ı 
Tebrîzî ’ye vardum. Seyyid kendi nîm «ûrdını365 baña virüp buyurdılar ki 
“Ey şey«-zâde-i Türkistânî , bu nân «ûrişler366 nice ki bize √icâb-ı ķıbâb 
olmışlar ise ¡an-ķarîb dünyâ senüñ da«ı ķıbâbuñ olacaķdur, ya¡nî perde ve 
rû-pûşuñ ola.” »âce buyururdı ki “Seyyid bunı buyurduķda, dünyâlıķ bir 
şey™üm yoπıdı, ba¡dehu peydâ oldı.” 

Yigirmi iki yaşında †ayıları olan »âce İbrâhîm , Taşkend ’den ta√§îl-i ¡ilm-i 
žâhir içün [231a] Semerķand ’a alı gitmişler. ¡İlm-i bâ†ın ta√§îli πâlib gelüp 
«âcegân ¡azîzleri ile iki yıl §o√bet iderler. ~oñra Herât ’a gelüp beş yıl anda 
da«ı eyle olurlar. Yigirmi †oķuzında yine Taşkend’e gelüp rızķ-ı √elâl kesbine 
meşπûl olur. Bir kimesne ile şerîk olur, az zamânda bereketle şol ķadar πalle 
vü kelle vü reme ve mevâşî vü √avâşî ve ensâb u esbâb ve mâl u menâl ve 
¡aķâr u emlâka mâlik olur ki vükelâ ve «ademesi bile a§√âb-ı żıyâ¡ olur.

365 Nîm «ûrd: yemek artığı
366 Nân «ûriş: katık
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»âce ~afî  dir ki “¢arşı ’ya uπradum, »âce tevâbi¡inden bir âdem ¢arşı 
cûybârını «âce vekâletiyle žab† iderdi. ~ordum ki “»âcenüñ ne miķdâr 
mezra¡ası var ola?” Didi ki “Biñden ziyâdedür ve henüz da«ı §atun alurlar 
[231b] ve bu mezra¡a ol cümleden biridür.” ~ordum: “Bu cûybârda ķaç 
çift yürür?” Didi ki “Her yıl üç biñ ırπad üç biñ çifte «ıdmet ider.” Pes bu 
√isâba †oķsan biñ çift olur. Ba¡żısı âzâd olursa nihâyet elli biñ muķarrerdür. 
Bundandur ki «âce buyurmışdur ki “Her yıl Semerķand  «avâ§§ından olan 
mezra¡alarumdan dîvâna senek-i Semerķandî ile sekiz yüz kerre yüz biñ 
ba†man πalle ¡öşr virürem.” Ve buyurdılar ki “◊aķ ta¡âlâ πalleme bir bere-
ket virmişdür ki √arrâzlar biñ ba†man πalle der-enbâr iderler; çıķarduķları 
zamânda biñ dört yüz, biñ beş yüz ba†man çıķar.” Ba¡żı «ademe dirlerdi 
ki “Gâhî «arc-ı πalle da«linden ziyâde olurdı; [232a] ammâ â«ir enbârda 
ziyâde ķalurdı, pes «âceye i¡tiķâdumuz da«ı ziyâde olurdı.” Bu ma¡nâyı 
«âceye §ordılar. Buyurdılar: “Fuķarâ içün olan mâluñ «â§§ası budur: א  ﴿ِإ
367﴾ َ َ ْ َכ ْ َאَك ا ْ َ ْ ”.ma¡nâsında أَ

Buyururlar ki “Ya¡nî saña ke&retde e√adiyyet müşâhedesin virdük, imdi 
bu maķâmda olan, her ≠errenüñ âyînesinde ◊aķķ’ı müşâhede ider.” 

Li-mü™ellifihi:  Her ≠errede envâr-ı ◊aķķ’ı eyle temâşâ
 Her ķa†rede gör cümle bi√âr oldı hüveydâ

Ez-Tu√fe-i Câmî : Zed be-cihân nevbet-i şâhenşehî
 Kevkebe-i fa…r-i ¡Ubeydullâhî368

 Ân ki zi-√urriyyet-i fa…r âgehest
 »âce-i A√râr-i ¡Ubeydullâhest369

 Rûy-i zemîn k’eş ne ser u ne bunest
 Der-nażareş çun rûy-i yek nâ«unest370

367 “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.” Kevser, 108/1.
368  Cihanda Ubeydullah’ın fakrı yıldızının sultanlık davulu çalındı.
369  O fakrdaki hürriyetten haberdardır, Ahrâr’ın ulusu Ubeydullâh’tır.
370  Onun için dünya ne yüksektir ne de alçaktır; onun nazarında ancak bir tırnak 

ucu mesabesindedir.
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 Yek rûy-i nâ«un ki be-dest âyedeş
 Key bere-i fa…r şikest âyedeş371

 Lucce-i bahr-i e√adiyyet dileş
 ~ûret-i ke&ret §adef-i sâ√ileş372

 Hest der-ân lucce-i nâ-…a¡r-yâb
 ¢ubbe-i yek tûy-i felek yek √abâb373

»âcenüñ »al… ◊a……ında Olan »idmet ü Mer√ametlerini 
Beyân Eyler

Ki ¡ömrleri ¡âleme re™fet ü şefķatle geçmişdür. Buyururlardı ki 
“Semerķand ’da üç √a§be marażına mübtelâ «astaya «ıdmet iderdüm. Baña 
da«ı sirâyet itdi. Yine anlar ża¡fından yirlerinden ķalķmaduķları eclden 
ben ża¡fla ķalķup firâşların da«ı pâk iderdüm ve ża¡fumı ižhâr itmezdüm. 
Ve Hirî ’de √ammâmda Pîr-i Hirî √ammâmı nda §abâhlarda on beşden 
ziyâde kimesneye «ıdmet iderdüm. Ücret almamaķ içün çıķup ķaçardum. 
Ve siyâh ve sefîd ve şaķî ve sa¡îd dimeyüp ıssı «alvetde bir niçe kimesneye 
«idmet itmegin â«ir-i ¡ömrümden √ammâma raπbetüm yoķdur.” [233a] 

Buyururlardı ki “»âcegân  †arîķında muķteżâ-yı vaķt ne ise himmet aña 
ma§rûf gerek. Mâdâm ki bir müsülmâna râ√at ve ķalbine ķabûl-i sebeb-i 
ma√abbet olacaķ kâr ola, murâķabe câyiz degildür. Ba¡żılar nevâfili «ıd-
metden evlâ žann iderler, ammâ göñüllerde temkîn-i meveddet «ıdmetüñ 
&emeresidür, 374“אِن َ ْ ِ ْ ا  ُ ِ َ אُن  َ ْ ِ ْ  Pes &emerât-ı nevâfil, &emerât-ı ”اَ
ma√abbet-i mü™minîn ile berâber degildür.”

Ma¡lûm ola ki ba¡żılar ķâbil ve maķbûlden πayrı iltifât ve «ıdmet it-
memişler, »âce Bahâüddîn  ve tevâbi¡i gibi. Ammâ ra√meten li’l-¡âlemîn 
seccâdesinüñ «âdimi olan, cümle eşyâya «ıdmet eyler, nitekim »âce 

371  Bir tırnak ucu ki onun eline geçer de fakr yoluna düşünce kırılır.
372 Gönlü vahdet denizinin dalgasıdır, kesret görüntüsü onun sahilindeki deniz ka-

buklarıdır.
373  O dipsiz dalganın bir damlasında göğü örten bir kubbe vardır.
374 “İnsan iyiliğin kölesidir.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 6/2; 

Umdetu’l-Kârî, 8/233.
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¡Ubeydullâh  buyurur ki “Ben bu †arîķı kütüb-i §ûfiyyeden a«≠ itmedüm, 
[233b] belki «ıdmetle buldum. Böyle degil ki «ıdmet itdüklerüm baña bu 
†arîķi ta¡lîm ideler, ammâ §ıdķıla «idmetüñ «â§§iyyeti budur. Ve her kim-
seyi bir yoldan getürdiler, bizi «ıdmet †arîķından getürdiler. Bundandur 
ki «ıdmet benüm marżî ve maķbûlümdür. Ve her kimseden ki «ayr ümîd 
iderem, aña «ıdmet emr iderem.” Ve bu beyti oķurlardı.

(Na@m): Himmet tu-râ be-kungure-i kibriyâ keşed
 Ân saķf-gâh-râ bih ezîn nerdubân me«âh375

Ne&r: Andan §oñra buyururlardı ki “Ben bunı şöyle oķuram ki (mı§râ¡): 
“»idmet tu-râ be-kungure-i kibriyâ keşed”376

»âcenüñ »al…la ◊üsn-i Mu¡âmele ve Mürâ¡ât-ı Edeb ve 
»ıdmetleri Beyânındadur

»âce ~afî  dir ki “Dört ay ve sekiz ay bir kerre da«ı «âcenüñ [234a] 
«ıdmetinde oldum, esnedügin ve bir †arîķ ile aπızlarından balπam ve tük-
rük çıķarduķların ve sümkürdüklerin görmedüm.” Ve tenhâ ve ke&retde 
murabba¡ oturduķların kimse görmemişdür. Bir ¡użvından bir nâ-şâyeste 
nesne görülmemişdür. Naķîb-i nuķabâ Seyyid ¡Abdulķâdir-i Meşhedî , 
Semerķand ’a «âceye varurlar. Bir gice Mîr Mezîd Arπun  »âce ile i√yâya 
gelürler. Tâ §abâ√a degin «âce bir dizleri üzere oturup degişdürmediler, tâ 
teheccüdi ķıldı, yine ol √âlile murâķıb oldılar, tâ §ub√ı ķıldılar. Faķîr ve Mîr 
Mezîd diz degişdürmek oldı, ammâ «âcenüñ bereketi ile muķaddimât-ı 
«âb gelmedi.

◊ikâyet: Sene seb¡ ve sittîn faķîr Ka¡be ’den geldükden §oñra «ânķâhda 
bir niçe mevlid oldı. Her gice mevlidden §oñra [234b] mer√ûm efendi nice 
ki diz çöküp otururlardı, πayrı √areket itmezlerdi. Faķîr ma√fil dibin-
de muķâbilelerinde ayaπ üzere †ururdum, tâ §abâ√ namâzına ķalķarlardı; 
dervîşler da«ı semâ¡ iderlerdi. Türbe-dâr ◊âcî  ve Arnavudlı Beg-zâde  Dervîş 

375 “Himmet seni ululuk arşının çatısına çeker, Bu çatıya bundan daha iyi bir mer-
diven arama.”

376 “Hizmet seni ululuk arşının çatısına çeker.”
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Mu§†afâ  ve Mu√avvel Dervîş Mu§†afâ  ve İmâm Mu√ammedrâ  ve ba¡żı 
ķardaşlar yatsudan tâ §abâ√a degin semâ¡dan çıķmayup hem √areket ve hem 
hû dirlerdi ve ķa†¡â birimüze fütûr gelmedi. Bu maķûle bî-√ad vâķı¡ olmışdur. 
Ve mer√ûmuñ kimse ayaπ uzadup yatduπın görmemişdür. 

Rubâ¡î li-Câmî : Nâbürde be-§ub√ der-†aleb şâmî çend
 Nenehâde birûn zi «îşten gâmî çend
 Ber §ûret-i «â§ âmede ¡âmî çend
 Bed nâm künende-i nikû nâmî çend

[235a] Ne&r: »âce ¡Ubeydullâh  √ażretlerinüñ fütüvvetlerinden biri bu-
dur ki bir seferde yaπmur i√timâli ile ķonarlar. Çâdır bir imiş, buyururlar 
ki “Benüm bu «aymede şübhem var, lu†f eyleñ, siz içinde oturuñ” didi ve 
kendi †aşrasında §abâ√a degin yaπmur çekdi. 

Bir kerre da«ı Buzâverd  mezra¡asına a§√abla vardılar. Müzâri¡ler bir de-
rim evi getirdiler. Havâ πâyet ıssı idi. A§√âb, «âce yanında istirâ√at ide-
mezlerdi. »âce öyle ıssısında “Ben mezâri¡ görmege giderem” diyüp a§√âbı 
derim evinde istirâ√atda ķodılar. Çün bir niçe kerre itdiler, a§√âb fehm 
itdiler ve √icâba düşdiler. Pes yine Taşkend ’e geldiler.

Fa§l-ı Sivüm »âce ¡Ubeydullâh ◊a≥retlerinüñ Evvel Seferleri ve 
Ba¡≥ı Meşâyı« ile Mülâ…âtlarıdur

Buyururlardı ki “‰ayım »âce İbrâhîm  beni ¡ilm-i mebâ√is içün ta√rîż 
itdükçe [235b] gâh maraż-ı √a§be gâh göz aπrısı mâni¡ oldı, pes beni kendi 
√âlüme ķodı. Ancaķ Mi§bâ√ ’dan iki varaķ oķudum. ¡Ulemâdan Fażlullâh 
Ebi’l-Ley&î  dir ki “»âce gâhi Tefsîr-i ¢âżî ’ye ba¡żı şübhe îrâd iderlerdi ki 
¡ulemâ cevâbında ¡âciz olurlardı.” Mevlânâ ¡Alî ¡Arrân-ı ‰ûsî  zamânesinüñ 
a¡lemî idi, «âcenüñ meclisinde sâkit otururlardı. »âce bir gün söylerler ki 
“Mevlânâ söylemek sizüñdür; söyleñ, diñleyelüm.” 

Mevlânâ buyurur ki “Bir yirde ki mebde™-i Feyyâż’dan sü«an bî-vâsı†a 
vâ§ıl ola, anda söylemek edebsizlikdür.” 
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»âce buyururdı: “Taşkend ’den Mevlânâ Nižâmüddîn-i »âmûş  
ziyâretine Semerķand ’a varmış idüm. Pederüm, mevlânâya beni da¡vet 
içün mektûbla bir âdem göndermişler ki “Birâderüm ķızını nâm-zed it-
mişem. Tîz [236a] gelsün ki te™«îrine birâderüm baña bî-√użûr olur.” 
Mevlânâ: “Var, vâlidüñüñ sözine i†â¡at eyle” diyü vâfir na§î√atden §oñra 
buyurdılar ki “Iż†ırâbla †arîķ-ı ◊aķķ’a tevaππuluñdan bir yirde ķarâruñ 
yoπısa ma¡≠ûrsın.” »âce bu √ikâyeti ¡ulemânuñ terk-i ta√§îli içün defa¡âtle 
buyurdılar. 

»âce Semerķand ’da Mevlânâ Sa¡düddîn  ile ma¡an Mevlânâ 
Nižâmüddîn’e mülâzemet iderler imiş. Bir gün ululardan biri Mevlânâ 
Nižâm ile oturur iken bir nûrânî civân ķapudan girüp edeble bir miķdâr 
oturup †aşra gider. Ol ¡azîz §orar ki “Bu §abî√ü’l-vech ne kişidür?” Mevlânâ 
Nižâmüddîn-i »âmûş  buyururlar ki “Buña »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  
dirler. Tîz ola ki ¡âlemüñ pâdişâhları buñâ mübtelâ olup i†â¡at ideler.” 
[236b]

Mevlânâ ¡Abdullâh Serpülî  dimişdür ki “Mevlânâ Nižamüddîn babama 
gâhi gelürlerdi. Bir gün teşrîf buyurup murâķabede iken başların ķaldırup 
mu√kem feryâd itdiler. Ba¡dehu pederüm sebebini §ordı. Buyurdılar ki 
“Şarķdan ¡Ubeydullâh nâm bir şa«§ žuhûr itdi. Ne ta¡accüb ulu şey« olur!” 

¡Abdullâh Serpülî dimişdür ki “»âce nüñ nâmını mevlânâdan işi-
düp muntažır idüm. Çün Sul†ân Ebû Sa¡îd-i Mîrzâ  devleti geldi, «âceyi 
Taşkend ’den Semerķand ’a getürdiler. Cümleden evvel §o√betleriyle ben 
müşerref oldum. »âce §oñra Bu«ârâ ’ya müteveccih oldılar. Yolda Şey« 
Sirâcüddîn-i Beyremesî  ķaryesinde bir hefte şey«le §o√bet iderler. ~oñra 
Bu«ârâ’da Mevlânâ ◊üsâmüddîn ibn Mevlânâ ◊amîdüddîn-i  [237a] 
Şâşî’yi görmişler. Ve »âce ¡Alâüddîn-i ∏ucdevânî  ile ¡ažîm §o√betler itmiş-
ler. ~oñra »orâsân ’a Merv  yolından Herât ’a gelüp dört yıl Herât’da olmış-
lar. Ol zamân Seyyid ¢âsım Envâr-ı Tebrîzî  ve Şey« Bahâüddîn ¡Ömer  ile 
çok mülâķât itmişler ve Şey« Zeynüddîn-i »âfî  ile da«ı nâdiren mülâķât 
itmişler. ~oñra Herât’dan Mevlânâ Ya¡ķûb-ı Çar«î  niyyetine râh-ı Bel«  ve 
Şîrπân ’dan ◊i§âr ’a müteveccih olmışlar. Ve Bel«’de Mevlânâ ◊üsâmüddîn-i 
Pârsâ  §o√betine irişmişler, nitekim geçdi. Ve Çeπaniyân ’da »âce ¡Alâüddîn-i 
¡A††âr ’uñ ķabrini ziyâret idüp Hülfütû ’da Mevlânâ Ya¡ķûb-ı Çar«î’yi bulup 
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bey¡at idüp †arîķa almışlar. Ol seferde üç ay eglenüp [237b] yine Herât’a 
gelmişler. Ve bir yıl Herât’da meşâyı« «ıdmetinde olmışlar. Cümle beş yıl 
Herât’da olup yine Taşkend’e varup yigirmi †oķuz yaşında zirâ¡ate meşπûl 
olmışlar. Girü Mevlânâ Nižâmüddîn ile umûr-ı ¡acîbe bâz-geştleri olmış, 
nitekim geçdi.

»âcenüñ Meşâyı«la ~o√betinüñ Taf§îlidür

Evvelâ Seyyid ¢âsım ’la ~o√beti Beyânındadur

»âce buyururlardı ki cemî¡-i ¡ömrümde Seyyid ¢âsım’dan ulu kimse 
görmedüm ki πayrı meşâyı«uñ §o√betinden √â§ıl olan nisbet munķa†ı¡ 
olurdı. Ammâ Seyyid’üñ nisbeti hergiz munķa†ı¡ olmamışdur. Ve cümle 
kâyinât e†râf-ı nûrında pervâne-mi&âl dolanurdı. Seyyid ibtidâda Bâverd  
√avâlîsinde »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  ile [238a] §o√bet eylemişdi ve 
nisbetini «âceye eylerdi.

Ve »âce ¡Ubeydullâh  buyururlar idi ki “Seyyid’üñ bir ķapucısı vardı ki 
kimse anuñ icâzetinsiz Seyyid’e girmezdi. Ammâ Seyyid tenbîh itmiş idi 
ki “Her gâh ki bu civân-ı Türkistân î gele, mâni¡ olmaya.” Ve faķîr her gün 
bâb-ı sa¡âdetlerine varur idüm. Bu ķadar icâzet ile yine üç günde bir kerre 
girür idüm. A§√âbı benüm §abruma ta¡accüb iderlerdi, «u§û§â meclisleri 
πâyet le≠î≠ idi. Ve bir kimse çoķ otursa tîz ķaldırurlardı, ammâ faķîre hiç 
istiπnâ itmemişlerdi.

»âce buyurur ki “Evvelde benden §ordılar ki “Babo, aduñ nedür?” Ve 
¡âdetleri herkese babo dirlerdi. Didüm ki “ ¡Ubeydullâh.” Buyurdılar ki 
“İsmüñî ta√ķîķ itmek gereksin, ya¡nî ◊aķķ’a ķullucaπuñ yirine getürmek 
gereksin.” [238b] 

¡Ubeydullâh’uñ ta√ķîķi Şey«-i Ekber ’üñ ¡Abâdile  nâm kitâbında ve bu 
fakîrüñ Feyżu’l-Velî  ve Simsimiyye  nâm kitâblarında mufa§§alan mübeyyen-
dür, tetebbu¡ olına. 

Ve »âce ¡Ubeydullâh  buyururlardı ki Seyyid’üñ nažarı ¡avâķıb-ı umûra 
idi, ammâ Şey« Bahâüddîn ¡Ömer ’de bu nažar yoπıdı. Bundan idi ki Seyyid 
sâbıķâ “Dünyâ senüñ rû-pûşuñ olıcaķdur” didi ki ¡âķıbet eyle oldı. Ve her 
gâh «âce √âżır olsa, Seyyid ma¡ârif-i πarîbe beyân eylerdi.” 
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Mevlânâ Fet√ullâh-ı Tebrîzî  dir ki “Bir gün «âce, Seyyid’üñ √użûrından 
ķalķup gitdi. Seyyid buyurdılar ki “Fet√ullâh, eger mütemennâ olan 
sa¡âdete irişmek isterseñ, bu civân-ı Türkistânî’nüñ emegin elden 
ķoma ki ¡an-ķarîbin cihân-gîr olıcaķdur.” Çün »âce §onra Taşkend ’den 
Semerķand ’a geldiler, [239a] ek&eriyyâ «ıdmetlerinde oldum ve «âce dir 
idi ki “Seyyid’üñ hiç mu«âlif vaż¡ı yoπıdı, bir ķaç nâ-mülâyim mürîdinden 
πayrı ki «alķ ol cihetden da«l iderlerdi. Ammâ Seyyid yâ anlaruñ kendi 
ile olmasınuñ taķdîrine nâžır idi, yâ anları kendüye rû-pûş idinüp esrâr-ı 
«afiyyesin gizlerdi ki ma√bûbu’l-ķulûb olan √aķâyıķ nâdândan mestûr ol-
mak evlâdur.” 

Ve «âce buyurur ki bir gün Seyyid buyurdı ki “Babo, şimdi √aķâyıķ az 
žâhir olduπına sebeb loķma-i √elâl az olduπıdur. Evâyilde lekendelü †aķıye 
diküp §atardum, §oñra elüm meflûc oldı. Mîrâ& mâlı ile ticâret idüp geçü-
nürdüm.” Ammâ «alķ Seyyid’üñ √âlin ¡aksine añlarlar idi. Ve mülâzımları 
da«ı kesbe meşπûl idiler. Ve Seyyid bir †âlib-i ¡ilmi yâ bir faķîri [239b] 
«asta yâ mu√tâc işitse murâdın √â§ıl iderdi. 

»âce buyurur ki “»asta oldum, Sa¡düddîn-i Kaşπarî  gelüp Sey-
yid ¢âsım  ¡iyâdetüñe gelür diyü müjde itdi. “Benüm mecâlüm yoķ, siz 
istiķbâl eyleñ” didüm ki πâyet ża¡îf idüm. İki günde baña §ı√√ât geldi. İşit-
düm Seyyid, Şey« Ebu’l-Ley& ◊ammâmı ’na gelmiş. Mülâzemete vardum. 
Seyyid çıķup ta«t-ı revâna girdiler ki dört kimesne götürürdi. Biri πâyib 
olmaπın ben götürdüm, ammâ †âķat getüremedüm. Az ķaldı ki düşem, 
ķalbüme bir eyi düşünmek geldi. Anuñla bir ķuvvet √â§ıl oldı ki Emîr Şâh 
Medresesi ’ne iletdüm. Dervîşler didiler ki “Şimdi âdem oπlı silkine dâ«il 
olduñ ki √âmil-i emânet-i kübrâ olduñ.” Fi’l-vâķı¡ kendümi eyle buldum. 

◊ikâyet [240a] Bu faķîr Mı§r ’da efendi mer√ûma bey¡at itdükden §oñra 
yedinci gün √ummâ-yı mu√rika ¡ârıża oldı. Yedi gün bî-«od olup yimekden 
içmekden «alâ§ olup mevte müşrif olmaπın efendiye “Mu√tażırdur” dimiş-
ler. Buyurmışlar “◊âżırdur ammâ biz da«ı √âżır olalum.” Pes √użżâr ile 
«ânķâha gelüp faķîrüñ √ücresine müteveccih olurlar. Faķîrde şu¡ûr yoπıdı. 
Çün Amasiyyeli Me√med Efendi  ve Lâyi√î  ve sâyir a§√âbla gelüp murâķabe ile 
otururlar, ol √âlde faķîre ¡araķ √â§ıl olup ¡aķlum yirine geldi. Nažar itdüm, 
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«ayâl ile ◊ażret-i »ayâlî  nümâyân olıcaķ te™eddüb idüp oturmaķ istedüm, 
†âķat olmamaπın cüz™î √areket itmekle fâti√a oķuyup müteveccih olup gitdiler. 
Fi’l-√âl bir ķuvvet √â§ıl oldı ki ol vaķt namâzını ķâyimen niyyet itdüm ve ol 
[240b] gün zâviyeden Beyne’l-¢a§reyn ’e sa¡âdet-«ânelerine vardum. Ammâ 
evvelki etden ve yaπdan cismümde nesne ķalmamış idi. Hemân mu√arrik ¡ışķ 
idi ve §oñra hiç bir fi¡l yâ bir endîşe olmadı, illâ hep √aķ idi. 

Na@m:  Tuyî žâhir zi-her «â†ir nedânem
 Çirâ sâlik kuned nefy-i «avâ†ir377

Ne&r: ªâhiri «â†ır itmek «â†ırı žâhirdür. Ve »âce buyururlar ki Seyyid 
dirler idi ki “Mevâlî cinsinden §ûfiyye meşrebinde iki kimesne gördüm. 
Biri Mevlânâ Cânî-i Rûmî  ve biri Mevlânâ Nâ§ır-ı Bu«ârî .”

◊ikâyet: Faķîr i«tilâ† itdügüm ¡ulemâdan ¢âżî-¡asker ¡Abdurra√mân 
Efendi  ve ¢âżî-¡asker Pervîz Efendi  ve ¢âżî-¡asker Ma¡lûl-zâde Naķîb Efendi  
ve ¢âżî-¡asker Mevlânâ A√med-i En§ârî  ve ¢âżî Mu√ammed Beg-zâde  ve 
¢âżî-¡asker §â√ib-i himmet Ya√yâ Efendi  ve Beşik†aşlı Ya√yâ Efendi  ve niçe 
bunuñ gibiler ki bu meşrebden içmişlerdi. Ammâ bunlardan [241a] ba¡żı 
umûr žuhûr itmegin ba¡żısı beyân oldı: 

Cümleden ¡Abdurra√mân Efendi ki Şey« Bu«ârî ’nüñ dâmâdı Şey« 
Ma√mûd Efendi ’nüñ ķızın alup Şey« ¡Abdulla†îf  ile bacanaķ idi, evvelki 
nevbetde ķâżî-¡asker iken Edirne ’de sene i√dâ ve seb¡înde mu√kem ķış oldı. 
Buzdan un ¡arabaları gelememegin cû¡dan çoķ âdem helâk oldı. ¢ara Çelebi  
Edirne ķâżîsı idi. Ba¡żı şu¡arâ niçe ebyât didiler, nitekim. 

(Na@m): “¢ara ķâżî ķâra nâyib ķara ekmek ķara mûm”

Ne&r: Bu faķîr otuz miķdârı fuķarâ ile bir zâviyede münzevî idüm, bir 
tâze dânişmend gelüp dervîş oldı. Meger mu√iblerinden ba¡żı mevâlî ve 
dânişmendân bir iki cüz™ miķdâr bu faķîrüñ √aķķında πarâyib yazup Sul†ân 
Süleymân  mer√ûm cum¡aya çıķduķda mücevvezelerin geyüp ke&retle yolda 
durup da«ı niçe kelimât idüp ol cüz™leri virürler. Ol günden evvel pençşen-

377 “Her gönülde zâhir sensin ve ben salik hutur eden tehlikeleri nasıl bertaraf eder 
bilmiyorum.”
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be güni faķîr, ¡Abdurra√mân Efendi ’ye vardum [241b] ki sâbıķamuz niçe 
kerre beyân oldı. E&nâ-yı §o√betde fuķarânuñ ķanâ¡atda olan √użûrların ve 
ferâπatda olan žuhûrların ižhâr itmegin ¡Abdurra√mân Efendi “Du¡â eyleñ 
ki biz bu âlâyişden «alâ§ olavuz” diyü giryeler ķıldı. Faķîr eyitdüm “»alķuñ 
†a¡n ve teşnî¡ine ta√ammül idemezsiz.” Buyurdılar ki “Şimdiki √âlden artuķ 
mı ma†¡ûn olavuz?” Faķîr eyitdüm “Şimdi belki bir mu√ibbiñüze †a¡n itseler 
elem çekersiz.” Didiler ki “»ayr.” 

Çün irtesi cum¡a güni oldı, Sul†ân Süleymân ’a ol şikâyet vâķı¡ olıcaķ, 
pâdişâh yazduķların oķuduķda, ta¡accüb ider ki “Böyle mu«âlif kimesne olur 
mı imiş?” diyü kâπıdı ¡Abdurra√mân Efendi’ye virür. Çün faķîr içün virdük-
lerin bilür, evvelki gün geçen mâcerâyı pâdişâha beyân ider. Mı§r lı olduπumuz 
ma¡lûm idicek tekrâr ¡Alî Paşa ’ya §orar. Ol «od vâfir lu†f ider. Pes Pâdişâh 
Sul†ân Süleymân ra√imehullâhu fuķarâya on biñ aķçe gönderdi. 

Ammâ ¡Abdurra√mân Efendi ol gice ki pâdişâhuñ yarın bu lu†fı olacaķdur, 
bu fakîre tera√√umen ve √imâyeten yüz otuz nefesde yüz otuz kerre “Yâ Allâh!” 
çekdüm diyüp nâyibleri ¡Abdulfettâ√ Efendi ’yi §abâ√ faķîre irsâl itmişler. 
Faķîr yüz otuz kerre “Yâ Allâh!” ne ķadar olur diyü √isâbda iken bir ķapucı 
mer√ûm-ı maπfûr Sul†ân Süleymân ’dan gelüp “On biñ aķçe i√sân itdiler” 
diyü öñümde bir §ûrre ķodı. 

Faķîr du¡âdan §oñra tekrâr ism-i “Yâ Allâh”’ı hisâb itdüm. On biñ on 
geldi, §urreyi §ayuñ didüm. Ol gelen, meşhûr dîvâne ķapucı idi ki cümlenüñ 
mu¡teķadı idi, faķîri mâla muķayyed §anup ķahķaha ile güldi ve Fettâ√ Çelebi  
ta¡accüble baķdı bildüm ki beni √ır§a ve deli ķapucıya ¡adem-i i¡timâda nisbet 
itdiler. Didüm ki “◊ikmeti vardur.” Çün §aydılar, on biñ on geldi. ¢apucı 
eyitdi “El√amdulillâh ziyâde geldi.” Faķîr eyitdüm “»ayr tamâmdur, zîrâ 
bir dostumuz bizüm içün yüz otuz kerre “Yâ Allâh” dimiş. Ebced √isâbında 
on biñ ondur.” Vâķı¡a √isâb itdiler, berâber geldi. ¡Abdulfettâ√ Efendi bî-
i«tiyâr aπladı. Faķîr eyitdüm “Var imdi ¡Abdurra√mân Efendi’ye ba¡de’l-
yevm i¡tiķâd-ı tâmmıla «ıdmet eyleñ.” Faķîr ¡Abdurra√mân Efendi’nüñ çoķ 
ta§arrufun müşâhede itmişdür, Şey« ¡Abdulla†îf  «ıdmeti ile. [242a] 

Ve Pervîz Efendi , İstanbul  ķâżî§ı iken fuķarâ ile faķîri da¡vet itdi. İttifâķ 
ba¡de’l-¡ışâ ≠ikr ider iken fuķarâ şevķe gelüp ¡ışķla semâ¡a ķalķdılar. »ayli 
semâ¡ oldı. Faķîr nažar itdüm, mâ-beynlerinde bir pîr semâ¡ ider. Bu«ârî 
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Mu√âmmed-i Emînî  žann itdüm. Çün im¡ânla baķdum, meger Pervîz Efen-
di imiş. Pes devri men¡ itdürüp ¡Arab  ≠ikrine meşπûl itdürdüm. Â«ire de-
gin fuķarâya muvâfaķat itdi. Ba¡dehu mu§â√abetde buyurdılar ki “Bizüm 
başumuz fuķarânuñ na¡leyni altında olmaķ sa¡âdetdür.” Ve buyurdılar: “Bu 
zamâna degin şübhe itdügüm †a¡âmı yimek vaķı¡ olmadı ve kimse «â†ırı içün 
ża¡îf mes™ele ile √ükm da«ı itmedüm ve ķażâyı ķabûlüme ba¡î& eger πayrı olur-
sa πaraż ile «ilâf-ı √ükm itmek i√timâlî olduπıdur” dir idi. Fuķarâ ma§la√atın 
ümerâya taķdîm iderdi. Ol meclisde Nûreddîn-zâde  ile ¡aceb meclis olmışdur. 
Sâķa-i Kitâb  sâķasında tetebbu¡ olına. [242b] 

Ve Naķîb Efendi , Mı§r  ķâżîsı iken mer√ûm Şey« Efendi kendi intiķâllerine 
delâlet iden vâķı¡ayı bu faķîre taķrîr itdiler. Faķîr «ayli perîşân oldum. ¢âżîya 
vardum. Henüz dimedin buyurdılar ki “Şey« Efendi ¡an-ķarîb intiķâl itmek 
i√timâli vardur. Evķâtı πanîmet bilmek gerek. Bize bu ma¡nâ ma¡lûm olmış-
dur, şekk eylemeñ” didi. Ve hem ol meclisde Şey«-i Ekber ’üñ Fu§û§ ’ını getürüp 
Fa§§-ı İbrâhîm ’de 378“ٌم ُ ْ َ ٌد  ُ ْ َ َ ِإ  א  َ َ َو ِ ُ א ُذم َو َ  َ َ ” mes™elesinde çoķ güft 
ü gû oldı. Sevķ-i kelâmla buyurdılar ki “¡Acabâ Şey«-i Ekber’üñ evlâdından 
kimesne var mı ola?” Henüz kelâmları munķa†ı¡ olmadı idi ki bir pîr içerü 
girdi. Ba¡de’l-mülâķât kim idügin istifsâr itdiler. “Şey«-i Ekber evlâdındanam” 
diyü «aber virdi. [243a] 

Ve ¢âżî-¡asker Ya√yâ Efendi  Mekke  ķâżîlıπından Rûm ’a gitmege Mı§r ’a 
geldükde, «ıdmetlerine vardum. Otuz filori bir kimesneye virecegüm vardı. 
◊âżır yoπıdı, ol şa«§ da«ı gitmeli idi. »â†ıruma geldi ki ehlulâhdan bir ki-
mesneden bu ķadar meblaπ vâ§ıl olsa, beni πayra mu√tâc itmese. Çün Ya√yâ 
Efendi tenhâ ķaldı, buyurdılar ki “Sizüñ bizde otuz filoriñüz vardur, lu†f idüp 
ķabûl eyleñ” diyü elüme virdi. İstiπnâ itmek istedüm. Buyurdılar ki “Kendi 
şey™üñüzdür, ne zekât ve ne §adaķa ve ne ne≠rdür, min ¡indillâhdur.” Da«ı 
niçe mu¡âmelemüz geçdi. Naķş-bendiyye  ulularından olmışdur. Ümîddür ki 
niçe â&âr da«ı žuhûr ide ki cümle ¡âleme mu¡teķad ola, pâdişâh gibi.

∏arîbe: Bu hikâyet Mekke ’ye evvel ķâżî olduķlarında idi ki sene &elâ& 
ba¡de’l-elfde idi, def¡a-i &âniyede sene ¡aşr ba¡de’l-elfde yine Mekke-i müker-
remeye tekrâr ķâżî olup Mı§r ’a geldüklerinde bir gün «ıdmetlerine oπlum 

378 “Zemmedilen ve övülen umumî olmuştur, her şey övülen ve zemmedilendir.”
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Mu√ammed ¡Alî  ile vardum. Havâda bürûdet vardı. Yolda Mu√ammed ¡Alî’ye 
eyitdüm “Ehl-i keşf bir ¡azîz olsa, bize bir a¡lâ semmûr kürk virse” didüm. 
Eyitdi “Allâh kerimdür” Çün Ya√yâ Efendi’ye girdük, evvel kelâmları bu oldı 
ki “Bu §ovuķda size bir eyice kürk lâzımdur” diyüp ķalķup kendi mübârek 
eli ile bir aķ a¡lâ §ûf ķaplı bir yeñi semmûr kürk getürüp “Biz ¡azîzden siz 
¡azîze” diyüp arķama geydürdi. ◊âliyâ iki yıldur anlardan «ırķa-pûş olmışuz. 
[243b]

Ve Beşik†aşlı Ya√yâ Efendi  ki Sul†ân Süleymân  ile süd emmiş birâderi 
idi, â&âr-ı velâyetine √add ü ¡add yoπıdı. Evvel mülâķâtumda ismümi §or-
dılar. “Mu√ammed’dür” didüm. “Senüñ ismüñle benüm ismümüñ küllî 
münâsebetin añlarum ve senüñ ismüñde ve benüm resmümde ziyâdelik göri-
nür. A§l-ı şöhretüñ ne iledür?” Didüm ki “Mu√yî  dirler.” Sordılar ki “Sen ben-
den bir otuz ziyâdesin.” Fi’l-vâķı¡ Mu√yî, Ya√yâ’dan otuz ziyâdedür. Tekrâr 
buyurdılar ki “Bir otuz ziyâdedür.” Pes tekrâr bu «â†ıra oldı ki bir ki yekdür 
ol da«ı otuzdur. ¡Aceb vâķı¡ oldı ki çün Risâle-i Va√det ’i yazdum, anlardan 
bu bir otuz didüklerini da«ı yazdum ki e√ad lafžını otuz kerre bir nefesde 
çeken mažhar-ı e√adiyyet olur. Çün ki mer√ûm ile geçen §o√betüñ târî«in 
√isâb itdüm, otuz yıl geçmişdi, [244a] mülâķât altmış ikide, risâle †oķuz yüz 
†oķsan ikide idi. Ol ķadar mu¡âmelât olmışdur ki niçe kitâb olmaπa ķâbildür. 
Ve mevâlî-i ¡ižâmuñ her biri ile mu¡âmelemüz bu vechle olup her birin bir 
nûr görmişüz. Müftî Fenârî Mu√yiddîn Çelebi ’den beri her birinden niçe 
ta§arrufât žuhûr itmişdür. 

◊attâ Büyük Çivi-zâde Efendi  &âniyâ »âce Çelebi  yirine ķâżî-¡asker 
olup Edirne ’ye, faķîr kendüleri görmemişdüm. Henüz on altı yaşında idüm. 
Ammâ Fu§û§  tetebbu¡unde πâyet √ır§um olmaπın, ek&eriyyâ Dâvûd-ı ¢ây§erî  
ve ¢âşânî ’yi götürürdüm. Bir ikindi namâzını Üç Şerefeli ’de ķıldum. İkin-
ci cemâ¡âtuñ imâmı yanında ķaldum. Ve şer√eyni kürsî üzere ķodum. Çün 
yanlarında Şer√u Fu§û§ li-Dâvûd-ı ¢ay§erî  ve Şer√u Fu§û§ li-¢âşânî  [244b] 
yazılmışdı. 

Ol imâmet iden kimesne bir imâm mücevvezesi ile ma√alle imâmı §ûretlü 
kimesne idi. Du¡âdan fâriπ olduķdan §oñra ķalķdı ve kitâbeyni alup evvelin ve 
â«irin yoķladı. Kitâblar ¢ıyıķ  cânibinde İbrâhîm Paşa Câmi¡i nde »ayrüddîn 
vaķfı  idi. ~ordı ki “Bu kitâblardan da«ı var mıdur?” Eyitdüm “Ol vaķfda iki 
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yüz miķdârı hemân Şey«-i Ekber  rażiyallâhu ¡anhu te™lîfâtı vardur.” Eyitdi 
“Yigit, sen √âfıž-ı kütüb misin? Bu kitâblar sende neyler?” Didüm ki “Şey«e 
πâyet ma√abbetümden √âfıž-ı ķütübden aldum götürürem, bolay ki bir ehlin 
bulam ta¡lîm eyleye.” Eyitdi “Yigit, sen tâzesin, bu maķûle var†alara düş-
me ki żalâletden ķurtulmaķ güç olur.” Eyitdüm [245a] “Her ķaçan şey«üñ 
kitâblarına mü†âla¡a itsem, «uşû¡um ve tażarru¡um ve §alâ√um ve §avmum 
ve taķarrübüm ziyâde müşâhede iderem ve anlarsız ki olam, ¡aksi žu√ur ider.” 
Eyitdi “Bu maķûleler hep nefs aldanķucıdur. Eger terk itseñ kütüb-i fıķha 
meşπûl olsañ da«ı enfa¡dı, hem dünyâña hem â«iretüñe fâyide ide. Bilmez 
misün ki Mu√yiddîn-i ¡Arabî  kitâblarına ¡ulemâ-yı ¡ižâm da«l itmişlerdür?” 
Eyitdüm “Gerçek buyurursız, √attâ şimdi ķâżî-¡asker olan Çivi-zâde Efendi  
şey«üñ ve mu¡teķıdlarınuñ küfrine fetvâ virmiş dirler. Ammâ benüm i¡tiķâdum 
oldur ki anlaruñ ¡ilm-i kelâm ve √ikmet ve ta§avvufa πâyetle tevaππulları var, 
hemân nâ-ehlden ve bâ¡i&-i żalâlet eyleyenlerden §ıyânetdür, yo«sa [245b] 
†âlib-i ◊aķ ve ≠ât ve esmâ ve §ıfât ve ef¡âl √aķâyıķı olan ¡âşıķları men¡ 
añlamazam. Ve hem faķîrüñ a§l dersüm »a†îb Sinân Çelebi ’den Hidâye ’dür” 
diyüp cüzdânum çıķarup eline virdüm. Tetebbu¡ itdi. Kitâb-ı ◊ac ’dan derse 
müta¡allıķ Fütû√ât-ı Mekkiyye ’den cüz™ vardı, ittifâķ ol cüz™i alup nažar itdi. 
Şol ma√al geldi ki buyurur:

 ِ ْ َ ْ ِ َوا ْ ِة ا َ َ  َ ْ َ اِف  َ אَزِة ا َ ِ ِ  ٍ ِ א َ  ْ ِ َ اِف  َ اِز ا َ َ  ِ ْ ِ َو ْ َ  ِ  ٌ ْ ”َو
 َ َ ْ َכ ْ َ ا َ ْ َ ْ  ا

ِ َ ِم َو ْ ِ ا ِ  ا  و  َل ا ُ ُ َر ْ ِّ َرأَ َِכ أَ ُ َذ َ َ ُل َو ُ ِ أَ ِ َو
 ِ  َ ِ َو ِ َאَف  ا  ً َ ا أَ ُ َ ْ َ  َ  ِ ْ َ ْ ا ا َ َ  

ِّ ِ כ  ِ اَ אِכ َ َא  َאَل  ِِכ أَْو  א َ َא  ُل  ُ َ  َ ُ َو
ِم  ْ َ  َ ُ ِإ َ  ُ

ِ ْ َ ْ َ ًَכא  َ  ِ ِ َ َ  ْ ِ  ُ َ  ُ ُ ْ َ  َ ن ا ِ َ אٍر  َ َ ٍ أَْو  ْ َ  ْ
ِ אَء  َ  ٍ ْ [246a] أَّيِ َو

379“ ِ َ א َ
ِ ْ ا

Pes ol imâm şeklli kimesne eyitdi “Göre Mu√yiddîn’üñ fożullıπını ki “Ve bihi 
eķûlu”380 diyüp kendüni müctehid maķâmında ķor. Eyitdüm “Peyπamberden 

379 “Tavafın cevaz vaktinin fazileti konusunda bir bölüm. Kimisi sabah ve ikindi 
namazlarından sonra tavafı caiz görmüştür. Ben de aynı görüşteyim. Bunun 
sebebi şudur. Ben Resûlullâh’ı (sav) uykuda gördüm. Kabe’ye yönelmişti. Şöyle 
diyordu: Ey bu evin mâlikleri! Ya da ey bu evin sâkinleri! İfadedeki bu kuşku 
benden kaynaklanıyor, bu evi hangi vakitte isterse, geceleyin, gündüz vakti tavaf 
eden onda namaz kılan hiç kimseyi engellemeyiniz. Çünkü Allah onun nama-
zından bir melek yaratır, o melek kıyamet gününe kadar onun için istiğfâr eder.”

380 “Ben de aynı görüşteyim.”
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§allallâhu ¡aleyhi ve sellem işitdüm dimegin kendüyi ehl-i §o√bet bilmişdi.” 
Eyitdi “Bu maķûle vâķı¡ası Fu§û§ ’ı evvelinde da«ı mas†ûrdur.” Eyitdüm “Bir 
kişi gördüm ve baña böyle didi diyicek, bizüm ¡adem-i i¡timâdumuza sebeb 
nedür?” Eyitdi ki “Bâķî kelâmı «ilâf-ı şer¡ üzere olduπı delâlet ider.” Didüm 
ki “Ek&er-i ¡ulemâ da«ı kütübini şer√ idüp kitâblarında med√ ķılmışlardur. 
Ve Kemâl Paşa-zâde  “Mürşid-i kâmil ve müctehid-i fâżıl” dimişdür. Bizüm 
i¡timâdumuz «ayra olmaķ [246b] evlâ degil midür?” Eyitdi “Bu i¡tiķâdla her 
kişi mühtedî olmaz.” Eyitdüm “Bu i¡tiķâda mühtedî olan olur mı?” Eyitdi 
“Çoķ söyleme mühtedîyi ķo, var Hidâye ’ye meşπûl ol.” Çün nažar itdüm, anı 
bir şey«-i mehdî gördüm. Pes mu§âfa√a idüp şer√leri aldum. 

Çün giri döndüm ki gidem ol ķadar mülâzimîn ve ķużât gördüm ki ayaπ 
üzere muntažır dururlar, ķıyâs itdüm ki namâza ķalķmışlar ola. Çün ol 
imâm-ı pîr ķalķdı, cümlesi ta¡žîm idüp iki §aff olup selâmladılar. Bildüm ki 
Çivi-zâde Şey« Me√med ’dür. Pes faķîr πâyet ıż†ırâba düşüp şermende oldum 
ve mütefekkir oldum ki “¡Acaba bir żarara müteveccih ola mı?” Ammâ çün ki 
aña ķalbümde inkâr görmeyüp †avrında žuhûrât-ı ◊aķ’dan olduπın [247a] 
müşâhede itdüm, «avf-ı πayr ķalbümden gitdi. Bir zamân §oñra bir âdemisi 
dönüp geldi ve didi ki “Efendi buyurdı ki yarın §ub√ namâzından §oñra ge-
lesin.” 

Pes ol gice bir vaķı¡a nümâyân oldı ki meger Şey« Mu√yidîn-i ¡Arabî  bir 
bâπçede żiyâfet ider imiş. Nâs cem¡ olmış ve dirler imiş ki “Şey«üñ πarażı 
«alķı bâπçeye ķoyup cümlesin yaķmaķdur.” Pes söge söge ķaçarlar imiş ve kimi 
e†râfında olan √avlıyı yıķup girmek isterler imiş. Çivi-zâde mer√ûm anları 
dögüp zecr idermiş. Ve kimi bâπçenüñ dört ķapusı varmış, andan girürler 
imiş. Çivi-zâde  mer√ûm anlara ta¡žîm idüp nesne dimez imiş ve faķîr an-
lardan imişüm. O, yolsız gelenlere “Varuñ ķapudan girüñ” dir imiş. Çün ki 
uyandum, ķalbümde küllî fera√ [247b] buldum. 

Ba¡de §alâti’§-§ub√ «ıdmetine vardum. Üç Şerefeli  ile Eski Câmi¡  mâ-
beyninde olan Balı Beg  evlerinde olurdı. ~uffe üstünde dururdı. Çıķmaķ iste-
düm, yolı güçle buldum. Çıķmaķda «ayli eglendüm. Çün gördiler, buyurdılar 
ki 381﴾א َ ِ ا َ ْ ْ أَ ِ َت  ُ ُ ْ ا ا ُ  Çün yolı ile geldüñ egerçi eglendüñ, lâkin yine“ ﴿َوْا

381 “Evlere kapılarından girin.” Bakara, 2/189.
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mühtedîsin.” Pes «ayli lu†flar itdiler. Ve §o√beti naķl itmek olmaz. Pes ol ki 
cümleyi bile aña münkir olmaz ve münker ķalmaz. 

Rûşenî : Aduñı münkir ķoma ķo mu¡teķıd
 Gerçi kişi münkire münker gerek (ne&r: Bi fet√i’l-kâf ) 

Ve ¢âżî-¡asker Nâžır-zâde Ramażân Efendi  Mı§r  ķâżîsı iken Bâbu’l-◊arķ  
ma√kemesinde olan nâyib dânişmendi ¡azl itmiş. Fuķarâ ile âşinâlıπı vardı, ge-
lüp sebebini bilmemek ile «ayli tažallüm itdi. Ramażân Efendi’ye varup e&nâ-
yı mu§â√abetde añup sebebini §ordum. [248a] »ayli perîşân oldı, eyitdi “Siz 
bu maķûle žâlime «âmî olmaķ ne ¡aceb ki bir kimesne ki baña eski nâyibden 
ziyâde aķçe getüre, o maķûle žâlimi «alķa musalla† itmek câyiz midür?” Şim-
diki zamânuñ ¡aksidür. Didüm ki “Ol ma√kemenüñ «alîc mura««am cârî ol-
mazdan evvel cümle ma√allesi «âlî olmaπın da¡âvâ az olur. ◊âliyâ «alîc cârî 
olmaπın e†râfı ma¡mûr ve «alķuñ seyrân-gâhı olmaπla me§âli√-i şer¡iyye çoķ 
vâķı¡ olur.” Pes sükût idüp şermende oldılar. Âdem gönderüp ol dânişmende 
Demür ¢apu niyâbetin virdiler. 

Faķîr Sul†ân ¢ayıtbay  mer√ûmuñ evķâfına nâžır idüm iki yüz filoriden 
ziyâde mu√âsebe ma¡lûmı alınur idi. Çivi-zâde-i &ânî  bir altun [248b] alur-
dı, Ramażân Efendi da«ı ke≠âlik. Ba¡dehu Mollâ Çelebi  geldi, ol da«ı ke≠âlik. 
~oñra Nişâncı-zâde  geldi, hem iki yüz elli filori aldı ve hem nežâreti alup 
¡Ömer-i Varrâķî ’ye virdi ki ◊asan Paşa  §alb itdi. Çivi-zâde mer√ûm Deşîşe 
vaķfınun defterini imżâ itdi, on iki pâreden ziyâde aldı didiler, Nişâncı-zâde 
biñ filori aldı. 

Nâžır-zâde Efendi  bir gice faķîri tenhâ alı ķoyup eyitdi “ ¡Ömrümde ķâżî 
olmaķ içün bir adım adup mülâzemet itmedüm. Şimdi pâdişâh baña ķażâ 
teklîf eyledi, ķabûl eyledüm. ¡Acabâ mes™ûl olur mıyum?” diyü √üznle istifsâr 
itdi. Eyitdüm “Eger siz ķabûl itmeseñüz bir žâlime virürler idi, müsülmânlar 
elem çekerler idi. Pes sizüñ gibiler şimdi ķâżîlıπı ķabûl itmek farż-ı ¡ayn-
dur.” Ta¡affüfüne √ad yoķdur. Bu ķadar zamân ki ķâżî ve ķâżî-¡asker oldı, bir 
√ükm itmedi, meger †arafeynüñ rıżâsı ile. Ba¡de’l-mevt vâķı¡ada İmâm Ebû 
Yûsuf  ’la görmişler. [249a] 

»âce ¡Ubeydullâh-ı Naķş-bendî  √ażretleri buyururlardı ki Seyyid 
¢âsım-ı Envâr  √ażretleri, Mevlânâ Cânî-yi Rûmî ’yi i¡tiķâd-ı tâmmıla ≠ikr 
iderlerdi. 
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Ve buyurdılar ki “Rûm ’da iken bir mec≠ûb var” didiler. Gördüm ki 
Mevlânâ Cânî’dür. Tebrîz ’de bile ta√§îl-i ¡ilm iderdük. Didüm “Beni bilür 
misin?” Didi: “Bilürem Seyyid’sin” Didüm ki “Saña ne √âl oldı?” Didi: 
“Ben de sencileyin ser-geşte idüm, her nesne beni bir cânibe çekerdi. Nâgâh 
bi nesne nümâyân oldı, beni benden ķapdı, diñlendüm diñlendüm” 

»âce dir ki “Her bâr ki Seyyid ¢âsım bu √ikâyeti söylerdi, elbette 
aπlardı ki Seyyid’üñ ķalbine te™&îr itmiş imiş.” 

◊ikâyet: ¢âżî-zâde Me√med Çelebi  dirler Mı§r ’da zâviyede sene «ams 
ve sittîn ve tis¡i-mi™ede bir tâze dervîş vardı, hemîşe riyâżet ve ¡uzlet üzere 
idi. [249b] Efendi mer√ûmuñ irşâdında bir kûşeden diñlerdi, ≠ikr-i erreden 
πayrıda dâ«il olmazdı. ¢açan girse cümle fuķarâya √âl-ba«ş olurdı. Ve anuñ 
sebebi ile meclis mütemâdî olduπı žâhir idi. Bir gün ‰arîķatçı Kürd ¢âsım 
»alîfe  aña “Dervîşlerden tecennüb idersin, imdi var kendi √âlüñe meşπûl ol” 
dimiş. Faķîre gelüp vedâ¡ itdi. “¢anda gidersin?” didüm. “Tañrı ta¡âlâya gi-
derem” diyü hay hay idüp aπladı, şöyle ki faķîr da«ı muvâfaķat idüp aπladum. 
‰arîķatçı gelüp ¡ö≠rin diledi. Ol eyitdi ki “Bizi Efendi «ıdmete §aldı, va-
rup &uπr-ı İskenderiyye  ve Reşîd ’de dîde-bân olmaπa giderem, hû hû diye diye 
«ânķâhdan çıķup gitdi. 

Ba¡dehu İskenderiyye ve Reşîd’de niçe kerre faķîr ve fuķarâ ile [250a] cem¡ 
oldı. ¡Acâyibi müşâhede olmışdur ki niçesi sâbıķâ beyân oldı. Bir müddet geçdi. 
Mı§r ’dan ol diyâra varup cem¡ olmadum, ammâ a√vâlini tetebbu¡ iderdüm. 
Kimse ile söyleşmeyüp ek&eriyyâ Reşîd berriyyesinde gezer dirlerdi. Çün ki yâr-ı 
ķadîmümüz olan Yaşlu ◊asan Efendi  Mı§r defterdârlıπından sene vâ√id ve 
tis¡înde ma¡zûl olup Rûm ’a gitmek lâzım geldi, İskenderiyye’ye degin ziyârete 
mürâfaķat itmişdüm, Reşîd bâπçelerinde bende-zâde Seydî Me√med  ile ten√â 
geşt ider iken, bir kûşede bir §açlı ¡uryân, «ilâle dönmiş √ayrân bir şa«§ durur. 
Ammâ bizi görmez ki πayrı cânibe müteveccih idi. Yap yap Seydî ile ķarîb olduķ, 
bir yirde oturduķ ki ol teveccühünden ferâπat eyleye, yanına varavuz. Şol ķadar 
durdı [250b] ki biz ¡âciz olduķ. Faķîr ilerü vardum. Çün nažar itdüm, gözle-
rinden bildüm ki ¢âżî-zâde Dervîş Me√med ’dür. Selâm virdüm, iltifât itmedi. 
Eyitdüm “Hele el√amdülillâh sizi dünyâda bir da«ı görmek müyesser oldı.” Yü-
zini â«er cânibine döndürüp eyitdi “Niçe bir beni dünyâ ķavmi ile cem¡ idersin, 
in§âfuñ yoķ mı?” didi. Faķîre «oş gelmeyüp öñinde “Diñle »ıżır İlyâs ” didüm. 
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Eyitdi “Ne »ıżır ve ne İlyâs ki ol √âżır olalı πayrdan ye™s gelmişdür. Seydî’ye 
işâret itdüm, elin öpdi. Eyitdüm “Senden §oñra şey«üñ kerîmesinden oπlumdur.” 
Bir nažar ile dönüp bir baķdı ve eyitdi “Bizden ¡Alî Efendi ’ye mübârek olsun 
diyesin ve sen da«ı «ıdmetinden cüdâ olma ki «ıdmeti saña √avâle olmışdur.” 
[251a] 

»âce ¡Ubeydullâh  √ażretleri buyururlardı Seyyid ¢âsım  dir idi ki 
“Sebzevâr ’da bir mec≠ûb gördüm, «â†ıra itdüm ki √âlde Baba Ma√mûd-ı 
‰ûsî  ile bu nice ola?” Divâne keşf idüp didi ki “Çendân mîzem, çendân 
mîzem ki Baba Ma√mûd-ra âb bered.” Ya¡nî ol ķadar §u dökem ol ķadar §u 
dökem Baba Ma√mûd’ı §u ala.” 

Reşe√ât ’da dir ki ba¡dehu bu mec≠ûb ki Mîr Dîvâne ’dür, Seyyid’e dir 
ki “Baba Ma√mûd benüm tîr-keşümden bir oķdur.” Ba¡de zamân Seyyid 
‰ûs ’da Baba Ma√mûd’a varur. Baba başını nemedi yeñinden çıķarur “Bî-
per ü peykân” dir ya¡nî “yeleksiz ve demrensiz” 

Ve »âce buyurur ki vâķı¡ada gördüm ki bir şâh-râhda †ururdum. Ol 
şâh-râh e†râfından ince yollar gider. Biz yoluñ [251b] başında Zeynüddîn-i 
»âfî  †urmış, beni †utdı ve didi ki ķâle’n-nebiyyu §allallâhu ¡aleyhi ve sel-
lem: 382“ ِ ِ ا ْ َ ِ  ٌ ْ אُع أَ َ  ”.ve didi ki “Seni bu yoldan ķaryeñe ileteyim ”اَ
Ammâ benüm ol şâh-râhı ķoyup πayra gitmege meylüm olmadı. Nâgâh 
gördüm ki Seyyid bir beyâż ata binmiş, ol şâh-râhdan beri geldi ve didi 
ki “Bu şâh-râh şehre gider, gel seni şehre alı gideyim.” Pes ardına binüp ol 
şâh-râha sâlik olduķ, Seyyid buña işâret idüp dir ki.

(Seyyid ¢âsım ): Men ez-ân şehr-i Kelânem ne ez-ân dih ki tuyî
 Bâ-heme «al…-ı cihân dâr u medârî dârem383

Me&nevî : Dih merev dih merd-râ a√maķ kuned
 Çeşm-i dil bî-nûr u bî-revnaķ kuned384

382 “Semâ¡ ehlullâha layıktır.”
383  Ben senin köyünden değil Kelân şehrindenim, bütün cihan halkıyla işlerim 

intizam iledir.
384 “Köye gitme, köy adamı aptal yapar; aklı ışıksız bırakıp işe yaramaz kılar.” 

Mesnevî, 3: 517.
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»âcenüñ Şey« Bahâüddîn ¡Ömer  ile ve Zeynüddîn-i »âfî  ile 
~o√betleri Beyânındadur

»âce buyurdı ki meşâyı«-ı [252a] »orâsân ’dan baña Şey« ¡Ömer 
§o√beti πâyet «ûb gelmişdür ki «alķuñ merâtibine göre §o√bet iderdi. 
Nihâyet gâhi çilleye girür idi. Hirî ’de her heftede bir niçe kerre varur idüm, 
§o√betlerinde nisbetüm ķavî olurdı.

Ve »âce buyurur ki Hirî ’de bir vâķı¡a gördüm ki bir ma√alle uπrardum 
ki Şey« Zeynüddîn-i »âfî ’nüñ imiş, †âyifesi benüm anda olmaπuma ibrâm 
itdiler. »â†ırum istemedi, geçüp gitdüm. Bir pâk ve mücellâ ma√alle iriş-
düm, meger Şey« Bahâüddîn ¡Ömer ’üñ imiş. Bir vâsi¡ §a√râda bir √avż 
kenârında Şey« ¡Ömer cum¡a namâzını ķılmaķ ister. Ol mevżi¡ baña «oş 
geldi ve uyandum. Pes şey«e ma√abbetüm ziyâde olup çoķ mülâzemet ider 
oldum.” [252b] 

Ve »âce buyururdı ki “Şey« Zeynüddîn murâķıb iken «alîfesi Mevlânâ 
Ma√mûd-ı ◊i§ârî  ba¡żı dervîşleri ile ders oķumaπa geldiler. Şey«i §a√v 
¡âlemine getürmek içün öksürüp ayaķların yire ururlardı. Şey« kendüye 
gelmedi. Â«ir, cümlesi murâķabeye meşπûl olup oturdılar. Şey« kendüye 
gelüp “Oķumaπa mı geldüñüz?” didi. Pes ifâdeye ve istifâdeye meşπûl ol-
dılar.” 

»âce buyururdı ki “Baña Mevlânâ Ma√mûd’uñ ve sâyirüñ bu evżâ¡ı 
πâyet nâ-«oş gelmişdür ki ¡azîzi istiπrâķdan ders içün mâni¡ olalar.” 

Ve buyururdı ki “Bir cemâ¡at «â†ırların bir kimesneye «avâle itseler ve 
¡âleminden düşürseler, ol şa«§ı ķatlden ziyâde olmaπın anlarda bu maķûle 
√âlât görmekle Şey« Zeynüddîn «ânesine az varurdum.” 

Ve »âce buyurur ki [253a] “Bir gün Şey« Bahâüddîn ¡Ömer ’e vardum. 
~ordılar ki “Şehrde ne «aber var?” Eyitdüm “Şey« Zeynüddînîlerdür ki 
heme ez-ûst.” Ya¡nî hep andandur. “Ve Seyyid ¢âsımîlerdür ki heme ûst.” 
Ya¡nî hep odur. “Siz ne dirsiz?” Buyurdı ki “Zeynüddînîler, †oπrudurlar.” Ve 
buña delâyil iķâmet itdiler. Mülâ√aža itdüm, ol delâyil ¢âsımîlerüñ ķavlini 
mü™eyyid idi. Didüm “Sizüñ delâyilüñüz Seyyid’üñ ķavline fâyidedür.” 
Şey« andan da«ı ķavî berâhîn iķâmet itdi. ¢avl-i ¢âsım’ı da«ı ķavî ķıldı. 
Bildüm ki murâdları bu imiş. Pes “¢avl-i Zeyn e§a√√dur” diyüp ķavl-i 
Seyyid’e mu¡teķıd olmaķ gerek. 
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»âce buyururlardı ki Şey« ¡Ömer’i çoķ oπardum, √ažžlar iderdi. Her-
giz ayaķları ķo«usundan «oş ķo«u baña gelmezdi. Ve arķaların oπardum, 
hergiz uyumazdı, illâ pînekî iderdi. [253b] 

»âcenüñ Mevlânâ Ya¡…ûb-ı Çar«î  ile Mülâ…âtları

»âce buyurur ki ol Hirî ’ye giderken Çil-du«terân ’da bir «oş-§ûret bâzirgân 
gördüm, «âcegân †arîķından idügin fehm itdüm. Eyitdüm ki “Bu †arîķı ķanķı 
¡azîzden gördüñüz?” Didi ki “Bu nisbet bize Hülfütû ’da »âce Bahâüddîn-i Naķş-
bend  «ulefâsından Mevlânâ Ya¡ķûb-ı Çar«î ’den irişdi.” Pes mevlânânuñ feżâyil 
ve şemâyilin «ayli beyân eyledi. Çün işitdüm, mevlânâya ¡azîmet itdüm. Hirî’ye 
vardum, Şey« Bahâüddîn ¡Ömer  ile anda dört yıl durdum. ~oñra Hülfütû’ya 
müteveccih oldum. Çeπâniyân ’da yigirmi gün ma√mûm oldum. »alķ Mevlânâ 
Ya¡ķûb’ı çoķ πıybet iderler idi, baña fütûr geldi. Â«ir fikr itdüm ki “Bu ķadar 
mesâfe ķa†¡ itdüm, hele varayım” didüm. [254a] Çün mevlânânuñ «ıdmetine 
irişdüm, evvel meclisde küllî lu†f üzere oldılar. İkincide πażabla buyurdılar ki 
“¢olay mıdur bir kimse bir kimsenüñ gelicegin iki aydan muķaddem görme-
ye?” Bildüm ki πażabları benüm sâbıķâ fütûrum içündür. 

Ba¡dehu »âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  ile bulışduķların ve ol πıybetleri 
istimâ¡ itdügüm beyân idüp ellerin uzadup “Gel bey¡at eyle” didiler. Vech-
lerinde bir bara§a müşâbih nesne görmegin müteveccih olmadum. Mevlânâ 
añlayup tîz ellerin çekdiler. Ve «al¡ ve lübs †arîķıyla §ûretlerin tebdîl idüp 
bir «ûb §ûretle žâhir oldılar ki bî-i«tiyâr mevlânâya §arılmaķ istedüm. Pes 
yine ellerin uzadup buyurdılar ki “»âce Bahâüddîn-i Naķş-bend  elüm eli-
ne alup buyurmışlardur ki senüñ elüñ [254b] benüm elümdür. Her kim ki 
senüñ elüñ †uta, benüm elüm †utmışdur. Ve benüm elüm †utan, bi’l-vâsı†a 
◊ażret-i Resûlullâh’uñ §allallâhu ¡aleyhi ve sellem elin †utmışdur. Pes bu 
el hemân »âce Bahâüddîn  elidür, †utuñ.” dimegin bî-tevaķķuf Mevlânâ 
Çar«î’nüñ elini †utdum. Mevlânâ baña nefy ü i&bâtı vuķûf-ı ¡adedî üzere 
telķîn itdi ve didi “»âce Bahâüddîn ’den baña vâ§ıl olan budur. Siz da«ı 
†âliblere ce≠be ile telķîn eyleñ.” Ba¡żı a§√âb, mevlânâya su™âl iderler ki “Bir 
mübtedîye hem telķîn itdüñüz, hem ta¡lîme icâzet virdüñüz.” Buyurmış ki 
“‰âlib böyle gerek ki isti¡dâd kesb idüp gele.”
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◊ikâyet: Bu faķîr, mer√ûm efendiye bir yıl tevaķķuf idüp inâbet itme-
düm ki sâbıķâ mer√ûm Şey« ¡Abdulla†îf-i Câmî ’ye inâbet [255a] idüp mücâz 
olmış idüm. Â«ir çün √aķîķate irişüp mücâz ve mecâzdan geçdüm, mer√ûm 
efendiye inâbet itdügüm sâ¡at «ilâfet virdiler. 

Nefe√ât ’da gelür ki Mevlânâ Ya¡ķûb buyurmışlar ki †âlib olan, pîr 
§o√betine »âce ¡Ubeydullâh  gibi gelmek gerek ki çerâπını müheyyâ eyle-
yüp hemân yaķmaπa mu√tâc ola. Mevlânâ, «âceye buyurmışdur ki “Bize 
irişen †arîķ ≠ikrdür, ce≠be ile terbiyet da«ı «ûbdur.”

Ma…§ad-ı Düvüm 

Tefsîr-i âyât ve √aķâyıķ ü √ikâyât ve √ażretden vâķı¡ olan kelimât 
beyânındadur ve bu, üç fa§ldur: Fa§l-ı evvel ma¡ârif ü ma¡ânî-i âyât ü 
e√âdî& ve kelimât-ı meşâyı«dadur. Fa§l-ı &ânî meşâyı«dan naķl itdügi 
√aķâyıķdadur. Fa§l-ı &âli& «â§§aten kendi kelimâtındadur.

Fa§l-ı Evvel Ma¡ârif ü Ma¡ânî-i Âyât u E√âdî& ve 
Kelimât-ı Meşâyı«dadur

»âce buyururdı: “◊amd, ifnâ-yı vücûddur ve şekûr olan ni¡metde 
mün¡imi göre ve tele≠≠ü≠-i ni¡met şükri münâfî degildür, eger √aķķa 
[255b] vu§ûla sebeb ola. Ve buyurdılar ki 385﴾َא ِ ْ ِذْכ َ  َ َ  ْ َ  ْ َ ْض  ِ ْ َ َ ﴿ 
nüñ žâhirinden πayrı bir manâsı da«ı vardur, ya¡nî ≠ikrde kendüyi kem 
idenlere ve me≠kûr ile olanlara ≠ikr teklîfinden i¡râż eyle ki anlar ¡ayn-ı 
≠ikrdür.”

Ve buyururlardı ki 386﴾ َ ِ אِد ا  َ َ ا  ُ  âyetinüñ ikinci ma¡nâsı bu ﴿َوُכ
ki ma¡nâ yüzünden anlara √â§ıl olan saña da«ı ola ki rum√-ı §adûķ, †oπrı 
süñüye dirler, pes anda olan «avâ§§ sende da«ı ola.”

Na@m: Bâ-¡âşiķân nişîn u heme ¡âşiķî guzîn
 Bâ-her ki nîst ¡âşiķî hergiz meşev ķarîn387

385 “Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren kimselerden yüz çevir.” 
Necm, 53/29.

386 “Ve doğrularla beraber olun.” Tevbe, 9/119.
387 “Âşıklarla otur kalk, daima âşıklığı seç. Âşık olmamış olanlarla dost olma.”



METİN302

Ve buyururlardı ki “Lâ ilâhe illallah” ≠ikr-i ¡âmmdur ve lafža-i Allâh 
«â§§dur. Ve “huve” ≠ikr-i e«a§§-ı «avâ§§dur ve √aķîķatde “Lâ ilâhe illallâh” 
≠ikri her ânda bir §ıfatı nefy idüp â«er tecellînüñ i&bâtı [256a] olmaπın 
istimrâr-ı mezîd olur. Ve dimekdür ki câmi¡-i ilâhî yoķdur, “illallah”. Pes 
kendüden «ulüvvi olan sırr-i insâniyyet şühûdına mâlik olur. 

Ve buyururdı ki 388﴾ ْ ُ ُ َذْر  ُ ِ ا ُ ﴿ ya¡nî ≠âtına müteveccih olup §ıfâtı 
ķo dimekdür. 

Ve buyururdı ki 389﴾ا ُ ِ ا آ ُ َ َ آ ِ א ا َ َא أَ ﴿ ¡uķûduñ tekrârına işâretdür, 
ya¡nî sizden olan îmândan πayrı ◊aķ’dan olan îmâna irişüñ ki “vallâhu’l-
mü™min”dür. 

Ve buyururdı ki 390﴾َن ُ ِ ْ ُ  َ  ْ ُ ْر
ِ ْ ُ  ْ َ ْ أَْم  ُ َ ْر َ ْ ْ َءأَ ِ ْ َ َ اٌء  َ َ ﴿ bir ķavme 

işâret olmaķ mümkindür ki melâ™ike-i müheyyemîn ķalbi üzere olalar ki 
πayra şu¡ûrları olmaya, nitekim geçdi. 

Li-mü™ellifihi: Ol ki oldu müheyyem-i emlâk
 Dâyim oldı şühûd-ı ◊aķ’da helâk

 Her biri mâ-sivâya baķmayuban
 Terk idüp kendüyi didi iyyâk

 Kendülerde vücûd-ı «od mevcûd
 Olur iyyâye olmasa işrâk

 Bulmadılar sülûkla zîrâ [256b]
 Olmadı bir helâk ü istihlâk

Ne&r: Pes anlara îmân teklîf olmaz ve olsa da netîce bulmaz. Ve buyu-
rurlardı ki 391﴾ٍْن َ  ِ  َ ُ ٍم  ْ َ  :ki beķâ ba¡de’l-fenâya iki vechle işâretdür ﴿ُכ 
Biri sâlik şühûd-ı ≠âtîde rüsû« bula, ba¡dehu esmânuñ kevnde te™&îrini ken-
düde bula ve esmâyı biri birinden mümtâz idüp her birinden √i§§e ala. Ve 
biri da«ı bir ânda cümle ¡âlemüñ cemî¡-i eczâsında ism-i ≠ât müstecmi¡-i 

388 “(Ey Muhammed!) “Allah” (indirdi) de, sonrak bırak onları.” En¡âm, 6/91.
389 “Ey iman edenler! İman edin.” Nisâ, 4/136.
390 “Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.” Bakara 2/6; 

Yâsîn , 36/10.
391 “O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.” Rahmân, 55/29.
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cemî¡-i §ıfât vâsı†ası ile te™&îr eyleye, hiç bir ân πâfil olmaya. Bu, mažhar-ı 
ķâyim-maķâm-ı ◊ażret-i Server’dür. Ve ◊ażret-i Server’üñ 392“ ٌ ْ ُ َو َ ا َ  ِ ” 
√adî&i ma¡nâsında buyururlardı “Murâd yâ vaķt-ı müstemirrdür ki şâmil-i 
evķât ola yâ vaķt-i ¡azîz-i nâdirdür.” Ve √adî&-i Cibrîl’de buyururlardı ki 
393“ ُ ْ َ َ ْ َ  ً َ ُ ْ أُ ُت  ْ َ َد  ْ َ ” ma¡nâsı budur ki maķâmum ki ≠ât ma¡a’§-§ıfât 
müşâhedesidür, [257b] eger barmaķ ucı ilerü gitsem, ol vücûdum ma√v 
olup bir πayrı √aķîķatle olurdum dimekdür.

Ve buyururlardı ki İmâm-ı enâm kerremellâhu vechehu َאُء ِ ْ َ ا ِ ْ ُכ َ ” 
ًא“394 ِ َ א اْزَدْدُت  َ  buyurduπunuñ ma¡nâsı yaķîn her zamân tezâyüddedür di-
mekdür ki πı†âyı bi’l-külliyye ref¡ itmek olmaz. Ve ta√ķîķ-i ≠ât, “min √ây&u 
hiye ≠ât”395 √icâbsız hergiz žâhir olmaz. Çün ol ≠ât hemîşe √icâbdadur, 
pes ref¡-i √ucub mümkin degildür. Ve yaķîn mutta§ıl tezâyüdde olur. 
Ammâ †arîķ-ı »alvetiyye ’nüñ ¡uzlet-nişîni ◊ażret-i Gülşenî  nevverellâhu 
merķadehu’s-seniyye ve anlardan müstefîd olan a√bâb-ı bî-vücûd tecellî 
berķınuñ istimrârına mažhar olmaπı bilâ-ma√all ü mažhar müşâhede itdiler.

Ve evliyâ kelâmı şer√inde buyururdı ki ا ُ ِ ْ َ َ ا  ُ ِ ُ  ْ َ ْن  ِ َ  ِ َ ا َ ا  ُ ِ ْ  ”أَ
396“ ِ ا  َ َ  ُ َ ْ َ  ْ َ  َ َ  Ya¡nî âgâh ve §aķ oluñ ve hemîşe ◊aķ’la oluñ ki 
mu§â√abet biri birinden âgâhlıķ iķtiżâ ider yâ«ûd ehl-i ◊aķ ile oluñ ki א َ ِ ﴿ 
ي﴾397 َ َ ِ  ُ ْ َ َ  dimek, ev§âf-ı müteķâbile ki celâl [257b] ve cemâldür, esmâ-
yı müteżâdde ta§arrufı ile «alķ olmaπın insân §o√betinde ol √użûrı bulmaķ 
gerekdür: 398“ِه ِ ُ ُ َل  ُ  ِ َ ْ َ  ْ َ  ٍ ْ َ  َ َ ْ َ  ِ ِ ا َ  ُ َ ْ َ  َ َ ْ ْ أَ َ ” ma¡nâsında bu-
yururlardı ki fevt olan zamânuñ tedârüküne ķâdir olımaz dimekdür. 

392 “Benim Allah ile hususi bir vaktim vardır.” Mirkâtu’l-mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-
Masâbîh, 1/58; 4/1610; Feyzu’l-Kadîr, 4/6.

393 “Bir parmak yaklaşsaydım, yanardım.” el-Kuşeyrî, Latâ™ifu’l-işârât, 1/121; 
Tefsîru’r-Râzî, 2/445.

394 “Perde açılmış olsaydı dahi yakînim yine artmazdı.” Latâ™ifu’l-işârât, 1/58; 
Tefsîru’r-Râzî, 31/81; Hilyetu’l-evliyâ™, 10/202.

395 “Kendisi zat olmak itibariyle.”
396 “Allah ile olun, bunu yapamaz iseniz Allah ile olanlarla olun.”
397 “Ellerimle yarattığıma.” Sâd, 38/75. Yazmada “ي  ”
398 “Kim göz kırpması kadar gözünü Allah’a kaparsa ömrü boyunca hidayet bula-

maz.”
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Fa§l-ı ¿ânî Meşâyı«dan Na…l İtdügi ◊a…âyı…dadur

Ve meşâyı«dan naķl idüp buyururlardı ki dimişlerdür eger bir dervîşüñ 
§ûretini bir dîvâra naķş itseler, ol dîvâr yanından edeble geçmek gerek. 
Ve buyururlardı ki Sehl b. ¡Abdullâh-ı Tüsterî  şol mertebe riyâżet itdi ki 
dimâπından ķan revân olup Allâh Allâh yazıldı. ~oñra pîri yâd-dâşt ta¡lîm 
eyledi.

◊ikâyet: Bu faķîr sene erba¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede dânişmend iken 
Elķâ§  seferinde Edirne ’de Üç Şerefeli Medresesi ’nde dânişmend idüm. Câmi¡de 
müderrisler öñinde En¡âm  [258a] oķuduķ. ~oñra ķapudan «alķ çıķsun diyü 
bir miķdâr tevaķķuf itdük. Şey« Ma√mûd  ve ¡Âşıķ Efendi  ve ◊âcî Memî  
dervîşleri ile ≠ikr iderlerdi, ammâ münkir «a†îbüñ «avfından semâ¡ itmege 
ķalķmazlardı. Çün faķîr ol müddetde πâyet riyâżet üzere idüm, müderrisleri 
ferâmûş itdüm. Bâşumda ¡örf varken bî-i«tiyâr meclis-i ≠ikre atılup żarbî 
dervîşleri żarb-ı ≠ikre ķaldırup ol ķadar semâ¡ itdüm ki bî-i«tiyâr dimâπum 
çatlayup hep «ûn-âlûd oldum. Çün bî-«od düşmişüm, Ma√mûd »alîfe  ki 
≠ikri geçmişdür, faķîri kendi mübârek eli ile vâfir oπup √ayât virdi. Çün ¡aķla 
indüm, sâbıķâ ≠ikr olan esmâ «u§û§unda ķulaπuma ba¡żı i√sânları žuhûr 
itmegin ol ke&retde va√det murâd idüp ism-i e√adı ki on birincidür, telķîn 
itdiler, rażiyallâhu ¡anhu. [258b] 

»âce ¡Ubeydullâh , »âce ¡Abdul«âlıķ ’dan rivâyet iderler ki buyurdılar:

 Der-i şey«î-râ bubend
 Der-i yârî-râ guşây
 Der-i «alvet-râ bubend
 Der-i §o√bet-râ guşây399

Na@m: »irķa-endûzî †arîķaş fi¡liest
 ¡İlm-âmûzî †arîķaş ķavliest400

399 “Şeyhlik kapısını kapatan sevgili kapısını açar; halvet kapısını kapatan sohbet 
kapısını açar.”

400 “Hırka dikmek yolu fiil ile; ilm öğrenmek kavl ile olur.”
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 Faķr «âhî ân be-§o√bet ķâyimest
 Nî zebânet kâr mîâyed ne dest401

Ne&r: »âce ¡Ubeydullâh  buyurur ki “İkindiden §oñra bir sâ¡at-i şerîf 
vardur ki anda ◊aķ’dan πayrıya meşπûl olmamaķ gerek yâ ehl-i ◊aķ «ıd-
metinde olmaķ gerek.” 

Ve buyururlardı ki “Bîgâneden √a≠er gerek, √attâ esbâblarından bile 
ki niçe kerre bîgâne ¡a§âsı ve libâsı dâ«il olmaπla meclisler tel« olmışdur. 
Cemâduñ te™&îri bundan žâhirdür ki bir zemîn-i maπ§ûbda yâ mu«âlif 
†âyifeden müte™e&&ir ve müte™ellim olan arżda namâz ķılmaķ ile Mekke -i 
mükerremede ķılınan namâz bir degildür.” 

Ve buyururlardı ki [259a] “Sâlik bir yirden bir yire gitse, yolda bir 
ma√alle varınca şöyle niyyet itmek gerek ki ol mevżi¡e varınca nisbetinden 
munķa†ı¡ olmaya. Ve ol ma√alden bir ma√alle da«ı varınca yine eyle niyyet 
eyleye, tâ maķ§ûda irince.” 

Ve buyururlardı ki “Dest be-kâr; dil be-yâr gerekdür.”
Mevlânâ Nižâmüddîn ’den naķl iderlerdi ki buyururlardı her kim ki 

kendünüñ varlıπı ķaydından «alâ§ı olmışdur, her ne eylerse mâni¡ degildür. 
Ve eger muķayyed ise her ne itse żarardur. Ve yine naķl iderlerdi ki her nes-
nede şerî¡at ve †arîķat ve √aķîķati bulmaķ ķâbildür, me&elâ yalan söylemek 
ki cemî¡-i edyânda √arâmdur, zebâna getürmemek şerî¡at ve göñülden ref¡ 
itmek †arîķat ve bir vechle «â†ıra idinmemek √aķîķatdür. 

»âce ¡Ubeydullâh ba¡żı fuķarâsından bî-√użûr olup buyurmışlar ki 
“Siz bu †arîķatuñ bârına ta√ammül idemezsiz. Bu †arîķ πâyet daķîķdür, 
bir kimesne kendü irâdetin terk idüp â«erüñ murâdı üzere mürîd olmaķ 
müşkildür. Siz bu ma§la√atuñ eri degilsiz, me&elâ eger ben size “Varuñ 
«ınzîr güdüñ, şarâb içüñ, puta †apuñ” disem hemân benüm küfrüme fetvâ 
virürsiz. Pes varuñ kendü şuπlüñüzde olun!” 

»âce Naķş-bend  îmânda iki kimesne ba√& ider iken [259b] buyurmış-
lar ki “Eger bizüm ile §o√bet murâduñuz ise îmândan geçmek gerek.” Pes 
bu îmânı añlamayup niçe müddet inkâr itmişler. ~oñra îmân-ı √aķîķîye 
irişmişler ki anda nizâ¡ yoķdur. Ve bir pîrden â«ere inâbet câyiz olduπın 

401 “Fakrlik isteyene bu sohbetle olur, yoksa bu ne elden ne de dilden olur.”
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beyân itmek ma√allinde naķl itdiler ki Ebû ¡O&mân-ı »îrî  evvel Şey« 
Ya√yâ Ma¡âd-ı Râzî ’den feyż alup ba¡dehu Şâh Şücâ¡-i Kirmânî ’ye irişür-
ler. ~oñra Şâh’la Ebû ◊af§-ı ◊addâd ’a varurlar, anuñ §o√beti πâyet te™&îr 
ider. ¢almaπa √icâb ider. ◊în-i vedâ¡da Ebû ◊af§-ı ◊addâd √ażretleri Şâh 
Şücâ¡-ı Kirmânî’ye dir ki “Bu civân-ı »îrî’yi bunda ķoñ.” Pes Şâh Şücâ¡ 
anda ķor. Kâr-ı «ayrı »îrî’nüñ Ebû ◊af§’da tamâm olur. 

◊ikâyet: Bu faķîr Rûm ’da Şey« ¡Abdulla†îf-i Câmî ’ye inâbet idüp «ilâfet 
almış iken yine işâret-i bâ†ınları ile Mı§r ’da efendi mer√ûma inâbet itdügüm 
gün icâzet-i «ilâfet buyurdılar ki bir zamânda †ayy-ı zamân oldı. 

Seyyid ¢âsım-ı Envâr’dan naķl iderler ki Zeynüddîn-i Tâyebâdî bir 
¡azîzüñ mürîdine §ordı ki “Şey«üñi mi artuķ seversin, yo«sa İmâm-ı A¡žâm’ı 
mı?” Ol şa«§ ba¡de’t-tefekkür didi ki “Şey«ümi ziyâde severem.” Ebû 
Bekr-i Tâyebâdî πażaba gelüp ol şa«§a “Kelb!” diyüp √iddetinden ķalķup 
içerü gitdi. Ben √ayretde ķaldum. Yine gülerek çıķup eyitdi: “Gelüñ vara-
lum, ol dervîşe ¡ö≠r [260a] idelüm.” Çün revân olduķ, yolda ol şa«§a râst 
geldük. Didi ki “Size sözümüñ tevcîhine giderdüm ki bunca yıldur imâm 
me≠hebinde mücâhede iderem, yine a«lâķ-ı nâ-pesendîdeden «alâ§ olma-
dum. Ammâ bu ¡azîzüñ «ıdmetinde bir ķaç gün olmaπla §ıfât-ı ≠emîmeden 
cümle «alâ§ oldum. Pes aña bi’ż-żarûre ma√abbeti ziyâde itsem, kitâblarda 
bu ma√abbeti ≠emm içün delîl varsa iķâmet eyleñ, rücû¡ ideyim” dir. Pes 
mevlânâ ol mürîd-i §âżıķdan ¡ö≠r diledi ve isti√sânlar itdi. 

Ve yine «âce buyururlardı ki “Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî  ile Bahâüddîn 
¡Ömer  mülâzemetine gider iken didi ki “Bir ķu†b olsa, bizi bizligümüz-
den «alâ§ itse.” Çün şey«e varduķ, mevlânâya müteveccih olup buyurdı-
lar ki “¢u†buñ ta§arrufın n’eylersin? [260b] Bu †âyifenüñ bundan artuķ 
ta§arrufları olmaz ki mürîdüñ maķ§ada vu§ûlüne mâni¡ olanı §o√betleri 
ref¡ eyleye ve mürîdüñ isti¡dâdı mekşûf olmaπla mevhibet-i ilâhî ķabûl 
eyleye.” Ammâ «âce buyururlardı ki “Pîr, mürîdüñ ķalbi âyînesine şems-i 
√aķîķatinden pertev §alup pîrüñ isti¡dâdına göre †âlibde nûr žâhir olur. Eger 
müstemir olursa, †âlibüñ mülki olur ve a§l ol isti¡dâddur maķ§ûd olan.

Ve buyururlardı: “Yâ sen yâruñda güm ol, yâ ol sende güm ola, yâ 
ikiñüz ◊aķ’da güm olasız.” 
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Ve buyururlardı ki “Ebû Sa¡îd Ebû’l-»ayr  buyurur ki “Ta§avvuf, vaķti 
evlâ olana §arf itmek evlâdur.” 

Ve buyururlardı ki “Cüneyd  rażiyallâhu ¡anhu kelâmını remz ile beyân 
ider iken bir gün √aķâyıķ-ı va√deti keşf ider. Çok tetebbu¡ iderler, bir 
müste√aķ bulmazlar. Â«ir §oñra bir kûşede [261a] Man§ûr-ı ◊allâc ’ı bu-
lurlar ki aña «i†âb ider imiş.” 

Ve Mevlânâ Nižâmüddîn ’den naķl iderlerdi ki buyururdı “Şey«lıķ 
mürîde cemâlle gözükmekdür ki bâ¡&-i üns ü irşâd ola. Bundandur ki §aķal 
†aramaķ ve destâr §armaķ ve bunuñ em&âli sünnet olmışdur.” 

Mevlânâ Ya¡ķûb-ı Çar«î ’den naķl iderlerdi ki Medîne ’de bir şey« dir idi 
“Şey«siz †âlib sülûk idemez.” Didüm ki ْ ُכ ْ َ َ  ُ ْ َ ْ ْ َوأَ َُכ ْ ِد َُכ  ُ ْ َ َم أَْכ ْ َ ْ  ﴿اَ
402﴾ ِ َ ْ ِ  kelâm-ı mu¡ciz-nižâmı kitâb ve sünnet kâfîdür dimekdür.” Pes pîr 
mebhût oldı. »âce Bahâüddîn ’e bu sü«an naķl olduķda isti√sân itmişler.

◊ikâyet: Bu faķîr bir meclisde Mı§r ’da “Men lâ şey«e lehu lâ dîne lehu”403 
mażmûnını beyân idüp Dede Rûşenî  √ażretlerinüñ bu beytini oķuyup ba¡żı 
ta√ķîķât da«ı iżâfe oldı. 

Rûşenî: Şey«siz âdem »udâ’yı bilmedi
 Pîrsiz olan Hüdâ’yı bulmadı

Ne&r: Bir dervîş sâbıķda olan su™âli niçe ziyâde ve te™kid ile ¡arż itdi. Niçe 
vechle cevâb virdüm, mütesellî oldı ve faķîr bu ma¡nâyı niçe kitâbda ta√ķîķ 
itdüm. Cümleden kitâb ve sünnete vâ§ıl olmaπa üstâd ve pîr lâzımdur, 
ķanda ķaldı ki bu †arîķde dün günde:404 

Me&nevî : Ân rehî ki bârhâ tu reftei [261b]
 Bî-ķulavuz ender ân âşuftei405

 Pes rehî-râ ki nedîdestî tu hîç
 Hîn merev tenhâ zi-rehber ser mepîç406

402 “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım.” Mâide 
5/3.

403 “Men lâ şey«e lehu lâ dîne lehu”: “Şeyhi olmayanın, dini yoktur.”
404 “dün günde” okuması şüphelidir.
405 “Defalarca gittiğin o yolda bile kılavuzsuz perişan olursun.” Mesnevî, 1: 2943.
406 “Öyleyse hiç görmediğin bir yolu sakın yalnız yürüme, yol göstericiden baş çe-

virme.” Mesnevî, 1: 2944.
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Ne&r: Men lâ şey«e lehu lâ dîne lehu407 

Nažm li-mü™ellifihi: Bilmeyen bilür ile bir olmaz
 Şey«siz sâlik olan pîr olmaz

 ◊aķķ’uñ ol k’olmaya bir şîrine §ayd
 Şey«i şey†ândur anuñ didi Cüneyd 

 Pîre irişmek olur ¢ur™ân -vâr
 Lîķ feyż alması olur düşvâr

 Şey«dür ◊ażret-i ¢ur™ân  ammâ
 Aña mürşid gerek ey ehl-i hüdâ

Ne&r: »âce ¡Ubeydullâh  √ażretleri buyururlardı ki “Keşf-i ķubûr ol-
dur ki §â√ibi §ûret-i mi&âliyyesi ile ol mükâşefe žâhir ola. Ziyâret iden 
kendüyi cümle ta¡alluķdan mu¡arrâ ide, ne maķûle nesne žuhûr iderse 
§â√ib-i ķabrüñ √âli oldur. Nitekim meclise bîgâne gelse ne «â†ıra olursa, 
ol kimesnenüñ √âlidür ki kendüliginden anlar «âlîdür. Şey«-i Ekber  buña 
“Tecellî-i muķâbile”dir. 

Bunı mü™ekkid «âce naķl iderler ki [262a] Mevlânâ Nižâmüddîn  ile 
Şâş  vilâyetinüñ evliyâsı ķubûrını ziyâret ider iken birinde buyurdılar ki “Bu 
ķabr §â√ibi cezbe-dâr imiş.” Vâķı¡â »âce İbrâhîm-i Kimyâger-i Mec≠ûb ’uñ 
ķabri idi. Ve birinde da«ı buyurdılar ki “Bunuñ §â√ibi ehl-i ¡ilmdür.” Fi’l-
vâķı¡ ¡ulemâdan Şey« Zeynüddîn-i Kûy-i ¡ârifân  ķabri idi.

◊ikâyet: Mer√ûm Şey« ¡Abdulla†îf-i Câmî , Edirne ’de faķîr ile ķubûr 
ziyâretine gitdük. Her birinde ¡acâyib vâķı¡ oldı. Cümleden Güreşçiler 
Tekyesi ’nde Ma√mûd Püryâr-ı Velî  tevâbi¡inden Pehlevân Cemâlüddîn  
mezârına indüm. Şey« √ażretleri faķîre muvâfaķat idüp müteveccih oldılar. 
Ba¡dehu faķîre müteveccih olup buyurdılar ki “Pur-zûr merdîst” ya¡nî ķuvvetli 
kişidür. Faķîr eyitdüm “Seri küştî-gîrânest.”408 Buyurdılar ki “Mâ hem πala† 
neguftîm.”409 Fi’l-vâķı¡ faķîre da«ı bir ¡aceb ķuvvet √â§ıl olmışdı. 

407 “Men lâ şey«e lehu lâ dîne lehu”: “Şeyhi olmayanın, dini yoktur.”
408 Pehlivanların başı.
409 “Ben de yanlış söylemedim.”
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Ve «âce buyururlardı ki ◊aķ ta¡âlâ πav&-ı a¡žama buyurmışlardur ki َא ” 
َא“410 ْ ِإ أَ ُ  َ َ  ْ ُ ُ ْ َ  َ َذا  ِ َ  ِ ْ َ ْ ِ ا َ  ِ ْ َ ْ א ِ  ُ  ِ ْ َ ْ אِر ا َ

ِ ْ א ِ َِכ  א َ ْ َ ِ  ْ ُ ُث  ْ َ  

Rubâ¡î: Ân-râ ki fenâ-şîve vu fa…r-âyînest
 Ne ¡ilm u ya…în ne ma¡rifet ne dînest

 Reft û zi-miyân hemîn »udâ mâned »udâ 
 el-Fa…ru i≠â temme huvallâh înest411

Fa…ruñ A√vâlini İder İfşâ

 Fa«r ider faķr ile çü fa«r-i rüsül
 Sen de faķrıla eyle ¡azm-i sübül

 Çün πınâ va§f-ı ◊aķ’dur ey efķar
 Cümleden faķrdur saña «oş-ter

 Cümle a«lâķ cem¡ olınsa eger
 Yoķdurur faķrdan da«ı ber-ter

 Faķr dünyâyı terkdür mu†laķ
 ±emm ü med√ ü ümîdden el√aķ

 Faķr odur k’ola resmle ev§âf
 Ma√v ≠ât-ı »udâ’da ey dil-i §âf

 Faķra didi şular ki hâlikdür
 İki ¡âlemde ma√v-ı sâlikdür

 Faķr-ı faķr oldurur ki ma√v olasın
 Ma√vdan da«ı kim anı bulasın

 Olmaz efķar çü mâlik ü memlûk
 ¢anda ķalur merâtibiyle sülûk

410 “Ey Gavs, arkadaşlarına söyle: Fakirliπi seçsinler, sonra fakirliğe karşı fakirliπi 
seçsinler. Fakirlikleri tamam olunca artık onlar değil yalnızca ben olurum.”

411  Onun için ne din ne ilim ne marifet ne de yakîn mühimdir; onun tariki fenâ-
fillâh, âyîni fakrdır. Aramızdan ayrıldı ve burada sadece Allah kaldı ki “el-Fa…ru 
i≠â temme huvallâh” sözünün zuhurudur.
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 Ger olursa bu resme faķr tamâm
 ◊aķ ķılur ≠ü’l-celâli ve’l-ikrâm

Fa§l-ı Sivüm »âce ¡Ubeydullâh  ◊a≥retlerinüñ Kelimâtı 
±ikrindedür 

Buyururlar ki “Şey« Bahâüddîn  benden su™âl itdiler ki “Mübtedîye se-
fer mi evlâdur yâ iķâmet mi?” Didüm ki “Mübtedîye sefer perîşânlıķdur.” 

Buyururdı ki “Vâķı¡â egerçi iķâmet temkîn §â√ibinüñdür, ammâ 
mübtedîye ķarâr yegdür ki yirinde küsta«lıķ idemez. Ammâ √aķîķat bu-
dur ki âdâb-ı žâhiri yirinde aķrân ve aķribâsından ta√§îl idüp §oñra [263a] 
†âlib-i pîr ola. Eger pîr yirinde varsa, «ıdmet ide ve illâ bulınca hicret ide, 
ammâ tażyî¡-i evķâtdan §aķına.” 

Ve buyururlardı ki “Faķra irişmek içün ol ķadar me≠ellet ve «ârlıķ çek-
mek gerek ki yoķlıπa vâ§ıl olup cemâl-i lâhûtı müşâhede eyleye.” 

Ve buyururlardı ki “Bir †âlib ki mâ-sivânuñ e≠âsından √ažž itmeye, 
ehlullâh silkine da«il olmaz ki fâ¡ili ◊aķ bilmez ve ma√bûbdan añlamaz. 
Gerçi †ab¡-ı insâna «oş gelmez, ammâ ◊aķķ’a rücû¡ idicek elem zâyil olur. 
Esmâya iştiπâlden ise âlâma §abr evlâdur ki râfi¡-i √ucubdur, √attâ başını 
yarup yüzüne ķanı aķsa yine nisbetinden ayrılmaya.” 

Ve buyururlardı ki “◊aķ ta¡âlâ cemî¡-i mevcûdâta devâm-ı tecellî 
itti√âdı ile müteveccihdür. Pes ¡uzlet idenler, «a†â iderler, meger mebhût 
olalar [263b] ki ma√bûbuñ ke&retde nümâyişi eşmeldür ki «alvetde √icâba 
düşürür ki bu nisbetüñ žuhûrına gâh nefs-i teveccühe mâni¡ olur, nitekim 
žâhir ma†lûbda «afâya bâ¡i&dür.”

Ve buyururlardı ki 412“א َ اِد َ ْ َ ِ  ُ َ َ َ אُء  َ ْ َ ْ  budur ki «alķla mu¡âmelede ”اَ
kerâhet görmekle ma√bûba rücû¡ ola. Anuñçün a√bâb bâzârlara varup ehli 
ile mu¡âşeret iderler ki «alķdan ◊aķķ’a rücû¡ ideler. 

Mı§r ’da ehlullâhdan biri, »ân-ı »alîl ’e tevâbi¡iyle πâyet ke&ret olan yirde 
bir müddet oturup andan çıķup ◊âfıž  dükkânında oturup ehl-i keyf olanlar 
ile münbasi† otururdı. Ba¡żılar bir mu√ibbine su™âl itmişler. Cevâb virmiş ki 

412 “Her şey, zıddı ile açıklığa kavuşur.”
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“»ânda i«vân biri biriyle bir pâre içün [264a] «u§ûmet itdükleri esmâ-yı 
müteżâddenüñ kemâliyle žuhûrı olmaπın maķâm-ı tenezzül müşâhede ider ve 
dükkânda erbâb-ı keyfüñ behtinde bî-keyf itti√âdı müşâhede ider.” Pes ¡ârife 
Allâh ta¡âlâ her √âlde mütecellî olmaπın su™âl olmaz ki ¡ârife su™âl olmaz. 
Ammâ mübtedî bu √âle taķlîd itmek olmaz ki nisbetini żâyi¡ ider.

Ve buyururlardı ki “Mübtedî evlenmek istese, çoķ istiπfâr ide ve ¡avret-
lerden ba¡îd ola, yâ §avm ve taķlîl-i †a¡âma meşπûl ola veyâ mezârâtdan va-
rup ¡ibret alup himmet isteye veyâ«ûd zinde olanlardan meded †aleb idüp 
def¡ ide ki mübtedîye mużırrdur ki evlenmek enbiyâ ve evliyâya lâyıķdur 
ki anuñla ma√cûb [264b] olmazlar ve ¡avâmmu’n-nâsa münâsibdür ki 
anuñla mertebe-i √ayvâniyyeti tekmîl ederler.”

Buyururlardı ki “Beş yüz yıl ¡ömrüm olsa ve istiπfâra §arf itsem, evlen-
dügüm günâhuñ tedârüki olmaz.” 

Bu kelimâta su™âl vârid olmaz ki âyât ve e√âdî&e mu«âlif iken niçün 
nefy itdiler dinilmez ki bu †alâķ-ı mâ-sivâ ı†lâķ üzere degildür, belki ol 
zamânda mübtedîlere münâsib olmaπındur, geçen gibi. 

Ve buyururlardı ki “Ma√abbet-i suverîde çün √ayvânât da«ı müşterek-
dür, şütür ve şîr gibi, pes fażîlet-i insân nerde žâhir olur, meger ol kimse ki 
bî-i«tiyâr ola ki nâ§ı√laruñ na§î√atı giriftârlar kâr-«ânesine dâ«il olmaz.” 

 ¢ıldı mecnûn egerçi ¡uzlet
 Va√ş u †ayrıla da itdi ülfet 

 Çün ki mu¡tâd idi ol hâmûna
 Ne fażîlet var ola mecnûna

 Bir beriyye ¡Arabı §a√râda 
 Pederi reddi ile âzâde 

 Eyleyüp meyl-i nikâ√-ı Leylî
 ¡Işķ nâmını çıķarmış «ayli

 Mu√yî ’yi gör ki ķużât u vüzerâ 
 Müftî vü pâdişeh ü şey« ü verâ



METİN312

 Olmadı ¡ışķına dünyâ mâni¡
 ∏ayrdan ¡ışķla oldı ķâni¡

 Ded ü dâmuñ arasına girdi
 Didi ķodı da«ı dâmı ķırdı

 Hind ’de bir güzel olsa peydâ
 Mı§r ’da Mu√yî ’dür aña şeydâ

 ¡Işķla Mu√yî  olalı meşhur
 Rûm ’dan ¡ışk ider aña mer√ûr413

Ve buyururlardı ki [265a] “Ehlullâh meclisinde ≠ikre i√tiyâc yoķdur 
ki gizli ma√abbet âşikârdur.” Faķîr direm ki me≠kûr olan biri ≠ikr neyler. 

Na@m: Tâ be-hâ vu hû işâret mîkunî 
 Yâ be-√arf-i hâ ¡ibâret mîkunî

 Bende-i √arfî neyâyed ez-tu kâr
 Cehd kun tâ ez-rehet «îzed πubâr

 Hâ biyefken vâv-râ âzâd kun
 Bende şev bî-hâ vu hûeş yâd kun414

Ne&r: Bu √âl, §o√bet-i ehlullâh ile √â§ıl olur. Bir pîrden ki bu nisbet 
√â§ıl ola, aña mürîd bir nesnede naķ§la nažar itse, ma√§ûli zâyil olur. 

Ve buyururlardı “E¡izzenüñ «ıdmetine vâ§ıl olan kendüyi πâyet ile 
mu√tâc göstermek gerek ki i√sânları vâ§ıl ola ve teveccüh eger pîre ve eger 
ķadîre gerekdür ki bî-külfet ola ki bu iķbâl ile saña muķbil dimek lâyıķ 
ola.” 

»âceye “»alvet der-encümen nedür?” diyü su™âl iderler. Buyururlar ki 
“Bâzâra giresin, «alķuñ âvâzı ķulaπuña girmeye.”

413 Kelime anlamlandırılamadı!
414 “Hâ ve hû ile işaret etmekle veya hâ harfini yazmakla bir harfe bende olandan 

iş gelmez. Gayret et, yolundan tozlar kalksın, Hâ’yı terk et, vâv’ı kaldır, hâ ve 
hû’suzlukla onu an, ona bende ol.”
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◊ikâyet: Faķîr Mı§r ’da zâviyede olan √ücremüñ altında demürciler işler-
ler idi. Gâhî ba¡żı a§√âb gelüp dirler idi: [265b] “Bu √ücrede olan rû√âniyyet 
πayrı yirde yoķdur. Eger bu demürciler †aķırdısı olmasa, ol vaķt ol âvâz 
ķulaπuma girür idi, ammâ diķķatümden ayırmazdı.” 

Ve buyururlardı ki “Mu√ammed-i Pârsâ  bu ķadar ¡ilm-i žâhir ü bâ†ın ile 
yine resâyil-i meşâyı«a hemîşe mü†âla¡a iderdi.” 

Buyururlardı ki “Bidâyet-i †arîķ a¡mâl-i √asene iledür ve nihâyetinde 
kesbüñ da«li olmaz ki bu meleke mülki olur. Cehd idüp yaķînde &ebât 
√â§ıl itmek gerek.” 

Ve buyurururlardı “Vicdân †alebden muķaddemdür. َ ًא َو ْ َ  َ َ َ  ْ َ ” 
415“ َ َ “adî&inüñ ma¡nâsı 416√ َو ُ َ َ َ ًא  ْ َ  َ َ َو  ْ َ ” dur ki evvelâ Allâh ta¡âlâ 
bir göñüle irâdet va§fı ile tecellî eyler, ba¡dehu irâdet ve †aleb isti¡dâdı √â§ıl 
olur. Su™âl olursa ki “Ta√§îl √â§ılı edilse pes †aleb beyhûde olmaz mı?” 
Cevâb oldur ki “‰aleb istîfâ-yı √ažž içündür, pes vicdân-ı muķaddem 
icmâl ve netîce-i †aleb taf§îldür.” 

Ve buyururlar idi ki “¡Amelî sevmek gerek; √użûr ve cem¡iyyeti de-
gil ki bunlar mevâhibdendür, i«tiyâr ve ¡âmelüñ da«li yoķdur. Ve ¡amele 
muvâžabet mûcib-i cem¡iyyet ü √użûrdur.”

Ve «âce √ażretlerine bu beyt «oş gelüp hemîşe oķurlardı.

(Na@m): Ber-âsitân-i irâdet ki ser nihâde şebî
 Ki lu†f-i dûst be-rûyeş derîçei neguşûd417

Ve buyururlardı [266a] ki kelâmda olan cemâl, ce≠be ve ta§arrufda 
yoķdur. Eger olsa enbiyâyı kelâmla gördermeyüp ce≠be ile gönderür idi. 
Ve sözün cemâli enbiyâ ve evliyâdan §âdır olandur. Ve bu ebyâtı oķudular.

Na@m:  Se nişân bûd velî-râ ez-nu«ust-i ân ma¡nî
 Ki çu rûy-i û bibînî dil-i tû be-û gerâyed418

415 “Kim bir şey talep eder ve onun için çabalarsa onu elde eder.” Özdeyiştir, bkz. 
Mecâni’l-edeb, 1/26.

416 “Kim bir şey bulursa, onu ister.”
417 “Başını gece irade eşiğine koyan kimsenin yüzüne dostun ihsanı kapsı açılmadı.
418 “Veli için üç nişan vardır, bunlardan ilki onun yüzünü gördüğünde ona meyle-

der.”
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 Duvum ân ki der-mecâlis çû su«an kuned zi-ma¡nî
 Heme-râ zi-hestî-i «od be-√adî& mîrubâyed419

 Suvum ân bûd be-ma¡nî velî e«a§§-i ¡âlem
 Ki hîc ¡użv-i û-râ √arekât-i bed neyâyed420

Bir gün ba¡żı a§√âba «i†âb-ı ¡itâb idüp eyitdi “Eger bizüm meclisümüz-
den bir hâl √â§ıl olursa, girü gelürsiz ve eger evķât iķtiżâsıyla bir kesel gelür-
se gelmezsiz. Çün kendi ≠evķ ü √âlüñüz içün gelürsiz, pes ma√abbetüñüz 
¡ârıżîdür.” Ve bu beyti oķudular.

(Na@m):  Der-dil çu şarâb şevķ-i mâ mîrîzî
 Bâyed çu «umâr gîret negurîzî421

Ne&r: Buyururlardı ki “Baña pîrlerüm iki nesne ¡inâyet eylediler: Biri 
her ne ki benden mektûb oldı, cedîd oldı, ya¡nî kimesneye taķlîd olmaya 
ve biri her ne dirsem, maķbûl ola ve mü™e&&ir ola.” 

~â√ib-i Reşe√ât  dir ki [266b] ikinci def¡a «âce «ıdmetine varduķda, 
menâķıbını müştemil bir ķa§îde didüm ki ba¡żı ebyâtı budur.

Na@m:  Ber-dâşt perde ez ru«sâr
 Eyne temşûne yâ ¡ulî’l-eb§âr

 Lem¡a-i âfitâb-ı †al¡at-ı û
 ‰al¡atun min meşârı…i’l-i@hâr422

 Heme eşyâ helâk în işrâ…
 Heme ≠errât ma√v în envâr423

 Heme râ §âf sâ«test în nûr
 Heme râ pâk sû«test în nâr424

419 “İkincisi, meclislerde bir söz söylese, manası orada bulunanları cezbedip hepsini 
kendinden geçirir”

420 “Üçüncüsü, cihanda güzide olup onun bütün azasından kötü bir şey sudur et-
meye.”

421 “Gönülden aşkımız için şarabı saçarsın, seni mahmurluk tutup kaçmayasın.”
422 Ey basiret sahipleri nereye gidiyorsunuz? Onun güzelliği güneşinin parıltısı zu-

hurundan bir parçadır. O yüzden perdeyi kaldırın.
423  Bütün eşya bu doğumda helak olmuş, bütün zerreler bu nurda mahv olmuştur.
424  Bu nur her şeyi saf eyledi ve bu ateş yakarak temizledi.
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 Lem¡a-i ûst der-mekîn u mekân
 Cilve-i ûst der-yemîn u yesâr425

 Nîst tekrâr der-tecellî-i û
 Gerçi bâşed birûn zi-hadd ü şumâr426

 Lîkin ân ez tecedüd-i em&âl
 Mînümâyed be-§ûret tekrâr427

 Cümle ≠errât-ı kevn âyinehâst
 Ki der-ân cilve mîkuned ru«-ı yâr428

 Der her âyîne™î be-âyînî
 Mînümâyed be-¡âşı…ân dîdâr429

 Gâh mestûr der pes-perde
 Gâh meşhûr ber ser-i bâzâr430

 Gâh der-perde mînüvâzed sâz
 Gâh bî-perde mîderâned târ431

 Perdegî ûst mâ heme-perde
 Perde-sâz-ı ûst mâ heme evtâr432

 Beher aπyâr na…ş-bend-i ezel
 Perdehâ beste pür zi-na…ş û nigâr

 Tâ şeved na…ş-ı perdeşân √âyil
 Ez temâşâ-yı nûr-ı ân-ru«sâr433

425  Kâinat ve içindekiler onun parıltısıdır. Her cihette onun tecellisi vardır.
426  Sonsuz sayıda olmasına rağmen onun tecellisinde tekrar yoktur.
427  Lakin hadiselerin yinelenmesinden dolayı onun tecellisi tekrar eder gibi görü-

nür.
428  Kâinattaki bütün zerreler birer aynadır ki onlara sevgilinin yüzü yansır.
429  Her bir aynada âşıklara sevgilinin yüzü bir merasimle görünür.
430  Bazen en alt perdede gizli, bazen halk içre ayan olur.
431  Bazen sazı ahenkle çalar, bazen de perdesiz şekilde teli koparır.
432  Perdeci odur bizler perdeyiz, sazende odur bizler ise onun çaldığı telleriz.
433 O cemalin nurunun temaşasına o perdelerin nakışları bir örtü olsun diye ezeli 

nakkaş ehil olmayanlar için nakış ve işlemeli perdeyi çekti.
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 Ey zi-pindâr-ı πayr der-perde
 »îz u ber-dâr perde-i pindâr434

 Ger der-în perde yâr mî«âhî
 Rûy-i dil sûy-i na…ş-bendân âr435

 Ân mu…îmân bâr-gâh-ı elest
 V’ân nedîmân-ı §adr-ı §uff e-i yâr436

 Heme der-bezm-i ¡ış…-ı şâh-nişân
 Heme der-rezm-i şev…-ı şâh-süvâr437

 Heme ¡âlî v’ezân miyân a¡lâ
 Şâh-ı ebrar u »âce-i Ahrâr438

Ne&r: Birâder-i †arîķat Mevlânâ Mûsâ , ķa§îdeyi «âceye ¡arż itmiş. Bir 
gün bu faķîre «i†âb itdiler ki Hirî ’de Seyyid ¢âsım  ebyâtı şöhret bulmış-
dı. Ba¡żı civânlar da«ı tev√id-âmîz şi¡rler dirlerdi ki Seyyid eşi¡¡asınuñ 
¡aķsinden idi. Gerçi anlaruñ √âli degil idi, ammâ isti¡dâdları olduπı içün ol 
kelimât-ı şûr-engîz anlardan da«ı §âdır olurdı. 

◊ikâyet: Sene vâ√id ve sittîn ve tis¡i-mi™e rebî¡u’l-evvelinde mer√ûm-ı 
maπfûr »ayâlî  [267b] Efendi √ażretlerine bir ķa§îde didüm ki ba¡żı ebyâtı 
budur.

Na@m:  Nûr-ı keşfile olup ol meh-i zâhir bâhir
 Gitdi žulmet olup envâr-ı mežâhir žâhir

 A«ter-i burc-ı şeref †âli¡ olup †âli¡de 
 Müşterî  Zühre  gibi sa¡d’de oldı zâhir

 Hem le†âfet ķameri †âli¡ ü žâhir oldı
 Hem sa¡âdet güneşi oldı şerefde bâhir

434 Ey gayrı hakkında zan besleyen kişi, kalk ve zan perdesini kaldır.
435 Eğer bu perdede bir yar arıyorsan, gönlünün yüzünü Nakş-bend’lerden çevir.
436 Elest bezminin sakinleri, dost meclisinin müdavimleridirler.
437 Her biri aşk meclisinde bir ulu ve er meydanında usta bir binicidir.
438 Bunların her biri uludur ama en yüceleri Ubeydullah-ı Ahrar’dır.
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 Nevr-i bâπ-ı ¡ažamet nûr-ı cihân-ı √ikmet
 Güher-i kân-ı ¡ilim dürr-i bi√âr-ı ≠â«ir

 Yûsuf-ı Mı§r -ı √ikem nîl-i √ilim ba√r-i ¡ilm
 Mâlik-i ta√t-ı ¡ižam dîn-i resûle nâ§ır

 Rûşenî -ba«ş-ı reh-i Rûşenî-yi rûşen-dil
 Gülşenî -vâr gül-i bâπ-ı cinân-ı nâżır

 Ya¡nî Şey« A√med bin Gülşenî  hem çu »alîl
 K’oldı envârı anuñ rûşenî her žâhir

 Başdan «âk-i rehüñ şemse virür zerrîn tâc
 Nûr-ı ma√ż itse vücûduñ n’ola nûr-ı fâ†ır

 ∏ayret-i gerdüñ ider pây-ı zülâli gilde
 ◊ayret-i feyżüñle «ûydadur ebr-i sâtir

 ~adr-ı irşâdı makâm itmegüñe sul†ânum
 Ra§ad-ı dehrde niçe şeref oldı §âdır

 Fet√-i ķurb eyledügüñ na§run minallâh oldı
 Mü™minîne bu beşâret n’ola olsa nâ§ır

 Muntažırdı niçe dem çeşm-i ter ey ku√l-i ba§ar [268a]
 K’ola irşâduñıla rûy-ı »udâ’ya nâžır

 ◊amd lillâh ki irişdük bu deme demlerle
 Mažhar it keşfüñe k’oldı saña bâ†ın žâhir

 Âfitâbüm ķoma ben ≠erreñi «âk-i πamda 
 Sâye §al üstüme mihr ile kerem ķıl vâfir

 Man†ıķu’†-‰ayr ’umı ¡A††âr ’a getürdüm Mu√yî 
 ◊ürmet-i si√r-i √elâli ne bilür her sâ√ir

 İtdi tefsîr-i √adî&inde ma¡ânî-i beyân
 Man†ıķum n’ola kelâmullâhı olsa ≠âkir

 Nažm nu†ķum vireli hem-çu Süleymân  nižâm
 Fa«r  ü Selmân  u Nižâmî  yine oldı fâ«ir
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 Ola tâ kim ra§ad-ı dehr münaķķaş bâķî
 ~adr-ı keşf üzre §udûra ola feyżüñ §âdır

 Ne ķadar §ûret-i ¡ışķ ide tecellî ¡ayna 
 Ola mir™ât-i ķulûba ru«-ı ≠âtuñ bâhir

 Ne ķadar ķudret-i ◊aķ ide muķadder ķaderi
 ¢adr-i ¡âlîde mü™ebbed ide şânuñ ¢âdir

Ne&r: Çün bu ķa§îdeye bâķî ebyâtı ile nažar itdiler, faķîre müteveccih olup 
“Kulluhu fî mir™âtike”439 buyurdılar. “El√amdülillâhille≠î nevvere ķulûbenâ 
bi’t-tecelliyâti ve †ahhere ervâ√enâ bi’t-teselliyâti.”440

»âce ¡Ubeydullâh  √ażretleri buyururlardı ki “Bu †âyife u§ûlini [268b] 
söyler «a†âda bir kâfir işitsem aña varup mülâzım olmaπı cânuma minnet 
bilürdüm “

~â√ib-i Reşe√ât  dir ki «âce ile ¢arşı ’da evvel mülâķâtümde buyurdılar ki 
“Na√v bir ¡ilmdür, u§ûli bir heftede żab† olur.” Ben ârzû itdüm ki n’olaydı 
dervîşligi yazalardı, bir heftede żab† olaydı. 

Ve bir gün «alvetde buyurdılar ki “ ¡Ulûmuñ «ulâ§ası tefsîr ve √adî& ve 
fıķhdur.” 

Me&nevî : ¡İlm-i dîn fıķhest u tefsîr u √adî&
 Her ki «âned πayr-i în gerded «abî&441

Ve bunlaruñ «ulâ§ası ¡ilm-i ta§avvufdur ve ta§avvufuñ mevżû¡ı ba√&-i 
vucûd-ı ba√tdur. Dirler ki “Cemî¡-i merâtib-i ilâhiyye vü kevniyyede 
hemân bir vücûd vardur ki kendi §uver-i ¡ilmiyyesi ile cümlede žâhir ol-
mışdur.” Pes bundan ba√& müşkildür ki ¡âlemde eşyâ-yı «asîseye vücûdı 
ı†lâķ itmek müşkildür ve itmemek ķâ¡idelerini bozmaķdur. Pes sâlike vâcib, 
ķalbi âyînesini πayr naķşından pâk itmekdür, tâ √aķîķat-i vücûd yüz gös-
tere. 

439 “Hepsi senin aynandadır.”
440 “Allah’a hamd olsun, kalplerimizi tecelliler ile aydınlattı, ruhlarımızı teselliler ile 

temizledi.”
441 “Din ilmi fıkıh, tefsir ve hadistir. Bunların dışındakilerş okuyanlar habistir.”
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Reşe√ât  §â√ibi buyurur ki bir kerre niyyet itdüm ki eger faķîre va¡ž it-
mek câyiz olursa, «âce işâret buyura. Çün «ıdmetine vardum, buyurdılar 
ki [269a] “Bir kimse ululardan birine varur, va¡ž itmek isterem ne niy-
yetle ideyim diyü su™âl ider. Cevâb virmiş ki günâha niyyet müfîd degil-
dür, zîrâ va¡iže iķtidârdan evvel na§î√at eylemek ma¡§iyetdür, pes ma¡§iyete 
niyyet olmaz.” Ma¡lûm oldı ki vâ¡ižüñ maķâmı ¡âli imiş. Buyurdılar ki 
“Mütekellimüñ zebânı, göñlünüñ nâyibi olup göñli ◊aķ ta¡âlâdan nâyib 
olmadın va¡ž câyiz degildür.” 

Ve buyururlardı ki “Nuķûş-ı πayr âyîne-i dilden silinse, ≠ât nümâyân 
olur.” 

Ve buyururlardı ki “Eklde πâyet ihtimâm gerek, √attâ †abbâ« ve «abbâz 
«ıdmetinden âgâh olmaķ gerek ki yiyenlere feyż √â§ıl ola.”

Bir gün meclislerinde bir müdde¡î riyâyla ce≠belendi, bu beyti oķudılar.

(Na@m): Kej-mej meyâ be-tuhmet-i mestî ki der-†arîķ
 Mâ-râ nişânehâst ezân şâh-i bî-nişân442

Dîger: Egri bügri gelme mestem diyü bu yolda bize
 Bî-nişân şâhuñ nişânı vardurur her şâniçün

Ne&r: Buyururlardı: “Evvel mübtedî olan mürîdüñ murâdı üzere olup 
≠ellâtıyla mu™â«e≠e itmemek gerek. Çün ki †arîķde mütemekkin ola, 
[269b] ta√ammül mürîd cânibine düşer. Ve mürîde lâzım olur ki her nefes 
kendi pâsbânı ola ki andan bed-nesne §âdır olmaya ve eger §âdır olursa, pîr 
mu™â«a≠e ide.”

Ve buyururladı ki “Bir ķaç gün ki ben √ayâtdayam, sa¡y idüñ ki «od-
bînlikden geçüp »udâ-bîn olasız, fır§atı πanîmet bilüñ.” Ve râbı†a †arîķında 
bu beyti oķurlardı.

(Na@m): Cây kun der-enderûnhâ «îş-râ
 Dûr kun idrâk-i πayr-endîş-râ443

442 “Yolda sarhoşluk töhmetiyle eğri büğrü yürüme, bizde nişansız şahtan nişanlar 
vardır.”

443 “Başka şeyler düşünen idrakten uzak dur, aralarında kendine yer edin.”
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Ya¡nî meşâyı« göñlünde yir it ki senüñ ta§arrufuñ anuñ ve anuñ ta§arrufı 
senüñ ola ki fenâ-fillâhdur. 

»âce ~afî dir ki bir faķîr «âce yüzüne çoķ nažar iderdi. Bir gün bu-
yurdılar ki “Bir şa«§ »âce Bahâüddîn  cemâline çoķ baķar imiş.” »âce 
Bahâüddîn  buyurmışlar ki “Yüzüme çoķ baķma, tâ ki göñlüñ bâda vir-
meyesin.” Ve bu mı§ra¡ı oķudılar (mı§râ¡): “Dîvâne şud her ki bîned ru«-ı 
mâ-râ”444

Ve buyururlar idi “Bu †arîķde üç nesne ile «avâ†ır-ı rediyyeden 
ķurtılınur: Biri bu †arîķda olan a¡mâle müdâvemet eyleye. Biri da«ı ken-
düyi ¡âciz [270a] bilüp niyâz ü iftiķâr ve ¡acz ü inkisâr ile «alâ§ı ◊aķ’dan 
isteye. Biri da«ı bâ†ın-ı pîrden hemîşe istimdâd eyleye ki bu √âl cümleden 
efżal ü aķrebdür.” 

Buyururlardı ki “¡İbâdet žâhirî ve ¡ubûdet bâ†ınîdür. Pes žâhir ü bâ†ına 
◊aķķ’ı ¡âlim bildügünden mâ-¡adâ pîrini da«ı ¡âlim bilüp hemîşe pîrini 
i√żâr idüp iki ķaşı mâ-beynine müteveccih olmaķ gerek, şöyle ki pîri 
nažarında √âżır olsa, ķa†¡â πaybet ve √użûr tefâvüt itmeye, tâ ki cümle pîr 
ola.” 

Ve buyurdı ki “Bu †âyife ile §o√bet idene lâzımdur ki bâ†ınlarından 
müstefîd ola.” Ve bu ebyâtı oķudılar: 

Me&nevî : Men beher cem¡iyyetî nâlân şudem
 Cuft-i bed-√âlân u «oş-√âlân şudem445

 Her kesî ez-žann-i «od şud yâr-i men
 Vez-derûn-i men necust esrâr-i men446

 Sirr-i men ez-nâle-i men dûr nîst
 Lîk çeşm u gûş-râ ân nûr nîst447

444 “Yüzümüze bakan divane olur.”
445 “Ben her toplulukta inleyip sızladım; bedbahtlara da eş oldum bahtiyarlara da.” 

Mesnevî, 1: 5.
446 “Herkes kendi zannınca yar oldu bana; ama kimse içimdeki sırları aramadı.” 

Mesnevî, 1: 6.
447 “Benim sırrım iniltimden uzak değil; ama gözde ve kulakta o ışık yok.” Mesnevî, 

1: 7.
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Ne&r: Ve buyururlardı “Riyâżet i«tilâl virür ve dimâπı ża¡îf ķılur, belki 
murtâżuñ keşfinde πala† bundandur.”

◊ikâyet: Bu faķîre bir riyâżetde ¡acâyib nesneler nümâyân oldı. Egerçi 
ba¡żı ta§arrufât-ı §a√î√a da«ı ¡ayân oldı, lâkin πayrıları żalâletde [270b] gör-
megin πurûr i√timâlin virdüm. Pîr √ażretleri bir gün bâπçede ķabûlî yimek 
teklîf itdiler. Nev¡an tereddüd idüp etmek yimek ile yimekden istiπnâ ve isti¡fâ 
itdüm. Buyurdılar “Sâbıķâ 448“ِم َ ْ ِ ْ ا  ِ  َ ِ א َ ْ َر  َ ”dimekle yimek yimek ile 
«alâ§ olmaduñ mı, yo«sa πurûrla ruhbân-beçeye mübtelâ mı olıcaķsın?” Tersâ-
beçe ibtilâsı ķırķ yıldan §oñra vâķı¡ oldı, İ√sâniyye’de beyân olmışdur, tetebbu¡ 
olına. Pes «avf idüp bir ķaşıķ ki yidüm, netîce-i riyâżet ü §avm ki müşâhede 
vü ¡îddür, nümâyân oldı. 

Ve buyururlardı ki »âce ¡Alâüddîn-i ∏ucdevânî  √ikâyet iderler idi 
ki »âce Bahâüddîn  ‰avâyis ’e gelüp bizi ∏ucdevân ’dan getürdiler. Şey« 
Mu√ammed-i Derzî-i ‰avâyisî ’ye “Yârânı eviñe alı gidüp żiyâfet eyle” didi. 
Çün ki evine varduķ, «âce da«ı anda gelüp “Ne ile żiyâfet idersin?” didi. 
Şey« Mu√ammed “Semiz †avuķlarum var” didi. »âce getürdüp kendi eliy-
le gördi ve didi ki “»oş «oş, yiyüp uyuyup §abâ√ bize gelüñ” diyüp gitdi. 
~abâ√ «ıdmetlerinde ≠ikre √âżır olduķ. 

Na@m: »oş buved «âbhâ-yi bîdârân
 »oş buved kârhâ-yi bî-kârân449

◊ikâyet: Şey« ¡A††âr  getürür ki ±ünnûn-ı Mı§rî ’nüñ bir mürîdi [271a] 
şey«e eyitmiş ki “¢ırķ yıldur yatsu namâzı âbdesti ile §abâ√ namâzın ķılup 
§abâ√a degin ¡ibâdet idüp gündüz §âyimem, ķa†¡â bir §aπîreye bile meylüm 
yoķdur. Bunları ≠ikrden murâdum ücret †alebi degildür, ammâ ķa†¡â bir 
nesne fet√ olmadı, bilmem mâni¡i nedür? Senden recâ iderem ki √icâbum 
nedür bildiresin ki ķorķum budur ki bir żalâletde olam?” Pes ±ünnûn di-
miş ki “Var bu gün yimegüñ yi ve gice «oş «oş uyı. Görelim ne žuhûr ider.” 

448 “İslam’da ruhbanlık yoktur.” İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 9/111. İbn Hâce bu lafız 
ile hadis olarak görmediğini belirtmiştir. Bundan naklen Keşfu’l-hafâ, Hindâvî, 
2/466, no:3154.

449 “Uyanıkların uykusu ile işi olmayanların işi hoş olur.”
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Pes mürîd eyle itmiş. Vâķı¡asında görir ki bir müferra√ bâπda cümle enbiyâ 
§alavâtullâhi ¡aleyhim ecma¡în cem¡ olup ◊ażret-i Server §allallâhu ¡aleyhi 
ve sellem §adrda otururmış. Ol şa«§ı da¡vet iderler. ◊ażret buyurur ki “Yâ 
fülân, ◊aķ ta¡âlâ saña selam ider, eydür ki ben senüñ bir ¡amelüñi żâyi¡ it-
medüm, cümlesine aż¡âf-ı mużâ¡af i√sân itdüm. Pes §aπ cânibine nažar eyle” 
dir. Çün Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem emr ider, pes dervîş §aπa 
nažar ider. Ol ķadar köşkler ve bâπçeler [271b] ve √ûrî ve πılmân ve sâyir 
me√âsin müşâhede ider ki va§f olmaz. Pes ◊ażret-i Server ¡aleyhisselâm 
buyurur ki “Bu cümle senüñdür ve da«ı niçe niçe nesneler vardur. Şimdi 
sen anı görmege ta√ammül idemezsin ki َ َو  ْ َ ِ َ أُُذٌن   َ َو َرأَْت   ٌ ْ َ  َ א  َ ” 
450“ ٍ َ َ  ِ ْ َ  َ َ  َ َ َ  dür. Ammâ Allâh ta¡âlâ buyurur ki bizden ol reh-zene 
ve ol mużille selâm eyle ki niçe bir bizüm ¡âşıķlarumuzı ve yolumuzda 
§âdıķlarumuzı iżlâl eyler, da«ı u§anup var geçmez mi?” Pes ol dervîş bîdâr 
olur, â&âr-ı nübüvveti «ânesinde ¡ayân bulur. ~abâ√ ±ünnûn ’uñ «ıdmetine 
varur. Her dervîş vâķı¡asını şey«e ¡arż ider, ammâ bu kimesne √icâbından 
sükût ider. Â«ir ±ünnûn dir ki “Dervîş, gördügüñ vâķı¡ayı niçün dimezsin 
ve bizüm żalâletümüz beyân ķılmazsın ve selâmumuz irgürmezsin?” Dervîş 
mülâ√aža ider, kendüye ma¡lûm olur ki ol meclisde ±ünnûn bile imiş. Pes 
[272b] çün ki Allâh ta¡âlâ saña selâm ider dir. Hemân ±ünnûn §ay√a idüp 
bî-hûş olur. Naķl olunur ki üç güne degin ¡aķlı gelmez. Ferâyiżi mestâne 
ķılur imiş. 

»âce ¡Ubeydullâh  buyurur ki “Dervîş ≠ikrde şöyle fânî olmaķ gerek ki 
nevm ve yaķaža berâber olup cennet ve cehennem fikrinden berî ola, tâ 
şey†ândan «alâs bula. Ve §o√betde hûş-der-demi isti¡mâl idüp laπv ve fikr-i 
πayrdan «alâ§ ola, tâ ki 451﴾ا ً ْ َ א  َ ِ َن  ُ َ ْ َ  َ ﴿ ehlinden olup dâyimâ ◊aķķa 
münâcâtda ola. Egerçi ◊aķ ta¡âlâ müdrek olmaz, ammâ sâlik †âlib gerek.”

450 “Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin aklı-
na gelmemiş olan....” Sahîhu’l-Buhârî, 4/118, 6/115, 9/144; Sahîhu Muslim, 
4/2174; Sunenu’t-Tirmizî, 5/199; Sunenu İbn Mâce, 2/1447; Musnedu Ah-
med, 13/489.

451 “Orada asla boş bir söz işitmezler.” Nebe, 78/35.
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Na@m: Dûst dâred dûst în âşuftegî
 Gûşiş-i bîhûde bih ez-«uftegî452

Ne&r: Ve buyururdı ki “‰âlib-i sâlik ¡âlem-i aķdesden bu √ażîża indük-
de ta¡alluķ baπlayup ķalmaz, belki va†an-ı a§lîsine irişmek içün şeb ü rûz 
mücâhede ve müşâhede ider.” 

Ve buyururlardı ki “ ¡İbâdet, şerî¡at mûcibince ķullıķdur ve ¡ubûdet 
√użûr-ı ķalble ta¡žîmdür.” Nitekim icmâlen geçdi.

Ve buyururlardı ki “Mi¡râc ikidür: Biri §uverîdür ki ◊ażret’e ma«§û§dur. 
Biri ma¡nevîdür, ol da«ı iki ķısmdur: Biri a«lâķ-ı ≠emîmeden [272b] 
a«lâķ-ı √amîdeye intiķâldur, biri mâ-sivâdan ◊aķ ta¡âlâya intiķâldür.” 

Ve buyururlardı ki “Seyr da«ı ikidür: Biri müsta†îl ki bu¡dda bu¡ddur. 
Ve biri müstedîr ki ķurbda ķurbdur. Seyr-i müsta†îl maķ§ûdı kendi 
dâyiresinden «âricde †alebdür. Ve seyr-i müstedîr kendi ķalbi e†râfın devr 
idüp maķ§ûdı kendüde istemekdür.” 

Ve buyururdı ki “ ¡İlm da«ı ikidür: Biri, ¡ilm-i verâ&et ki mesbûķ bi’l-
¡amel ola, nitekim Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: َ ِ َ  ْ َ ” 
453“ ْ َ ْ َ  ْ َ א  َ  َ ْ

ِ  ُ ُ ا َ َ َور
ِ َ א  َ ِ  Ve biri ¡ilm-i ledünnîdür ki mesbûķ bi’l-¡amel 

degildür ki ma√ż ¡inâyet-i bî-¡illet »udâyî’dür, nitekim buyurur: َאُه ْ َ  ﴿َو
א﴾454 ً ْ ِ א  ُ َ  ْ ِ ٌن“ ,  ُ ْ َ  ٌ ْ ٍن﴾ve 455 ”أَ ُ ْ َ  ُ ْ َ  ٌ ْ  ”.gibi ki bilâ-muķâbildür ﴿أَ

Ve buyururdı “ ¡Âlim-i tev√îd va√det-i ef¡âl ü §ıfât u ≠âtı bilüp ِ  َ ْ َ  َ ” 
456“ُ ِد ِإ ا ُ ُ ْ  diye. Eger mufa§§alan her birinüñ mažharında ķablehu ve ا
ba¡dehu müşâhede eyleye, aña ¡ârif-billâh dinilür.” 

Ve buyururlardı ki 457“ َ ْ َא ا  ¡dimek, kemâl degildür, belki “ene”yi ref ”أَ
itmekdür.”

452  Dost bu düşkünlüğü hoş görür, beyhude çalışmak uyumaktan evlâdır.
453 “Kim ilmiyle amil olursa, Allah onu bilmediklerinin bilgisine varis yapar.” 

Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 5/1728; Keşfu’l-Hafâ, Hindâvî, 
2/316; no:2542.

454 “Ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” Kehf,18/65.
455 “Devamlı bir mükafat” Fussilet, 41/8; İnşikâk, 84/25; Tîn, 95/6.
456 “Varlıkta Allah’tan başkası yoktur.”
457 “Ben Hakkım.”
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◊ikâyet: Mer√ûm Gülşenî  ķuddise sirruhu buyururlar imiş ki “Eger 
Man§ûr  benüm zamânumda ola idi, anı √âlden geçürüp Cüneyd -vâr َא  ”أَ
458“ ُ ْ َ ْ ”.didirüp [273a] maķâm ehli iderdüm ا

◊ikâyet: Bu maķâmda faķîre bir √âl √â§ıl oldı ki “ene”de “ene” müşâhede 
itmek degil, cümle ≠errât mevcûdâtda âfitâb-ı ≠ât-ı vücûdı nümâyân görmegin 
gâh kendüme √amd ü ta√sîn gâh πayrda ¡ayn-ı a¡yânı ¡ayânen ta¡yîn iderdüm 
ve râh-ı √aķķa’l-yaķîne giderdüm. ◊attâ mer√ûm efendi bir gün “Mekşûf olan 
ma√cûb olur ve ma√cûb olan mekşûf u mükâşef olur” diyü buyurdı. Faķîre bir 
ba√r-i √icâb geldi ki dünyâ ve â«iret anuñ ķa†reteynidür. Çün ki √arâret-i dil 
du«ânvâr ol ba√ri da«ı havâya münķalib itdi, ol √icâblar ref¡ olıcaķ, nûr-ı 
va√det keşf olup kendi žulmüme mu¡terif olup ¡ubûdiyyetümi farż bildüm ve 
¡ibâdete meşπûl oldum. 

Ve «âce √ażretleri buyururlar idi “A§l kâr peyvend √â§ıl idüp maķ§ûda 
vâ§ıl olmaķdur ki baña Pehlevân Ma√mûd Püryâr-ı Velî ’nüñ bu rubâ¡isi 
πâyet «oş gelür.

(Rubâ¡î): Cânâ be-ķimâr-«âne rindî çendend
 Bâ-merdum-i kem-¡ayâr gum peyvendend

 Rindî çendend kes nedânend çendend
 Ber-nesye vu nakd-i her du ¡âlem «andend459

Ne&r: Ba¡dehu buyurdılar ki “Pehlevân Ma√mûd tecellî-i ≠âta mažhar 
olduπını ve ma¡nâ-yı lâ ilâhe illallâh’ı bu rubâ¡îden fehm eyleñ.” [273b] 

Ve buyurdılar ki “Sa¡y eyleñ ki dâyimâ ◊aķķa teveccüh √â§ıl idesiz ki 
sizi âgâh itmege ķâbiliyyet olur ki bu teveccüh ◊aķdan’dur kendi ≠âtına ve 
ol müteveccihüñ ortada da«li yoķdur.”

Ve buyurdı ki “Fenâ-yı mu†laķuñ ma¡nâsı ev§âf ve ef¡âli ◊aķķ’a isnâd 
idüp kendüyi dâ«il itmeye. ~ûfiyye nefy ü i&bâtuñ cengi yoķdur didükleri 
budur.” 

458 “Ben kulum.”
459 Ey can, aşk kumarhanesinde düşük tabiatlı, bağını koparmışlarla dost olmuş 

birçok rint var. Kimse bunları bilmez, iki alemin veresiye ve peşinine gülüp 
geçerler. 
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Ve buyurdılar ki “Va§l ◊aķķ’la nisbetdür. Çün bu nisbet dâyim ola, 
va§l-ı dâyim √â§ıl ola. Bunı biz §ıπar-ı sinnümüzden böyle bilürüz. »âce 
Bahâüddîn  nihâyeti bidâyetde bulduķ didügi bu a§ldur ve biz vu§ûl 
vâsı†asıyuz, bizden munķa†ı¡ olup maķ§ûda ulaşmaķ gerek didügi bu 
va§ldur.” 

Ve buyurdı ki “◊âżır ma¡allâh hemîşe √użûr-ı dil ile ≠âkirdür. Ve vâ§ıl 
oldur ki andan √użû¡ müntefî olup hemân ◊aķ sub√ânehu √âżır ķala.” 

Ve buyurdılar ki “Evliyânuñ nihâyeti oldur ki anlardan müşâhede πâyib 
olmaya yâ πâyib ola müşâhede-i √aķîķîd”

Beyân-ı sırr-ı ma¡iyyet itdükde buyururlardı (mı§râ¡): “Na¡re kemter 
zen ki nezdîkest yâr”460 [274a]

Ne&r: Ve terk-i «od-perestîde buyururlardı (mı§râ¡): “Yek kadem ber-
fark-i «od nih yek kadem der-kûy-i dûst”461

Ne&r: Semâ¡da bir niçe müddet bu faķîre bu ma¡nâ lâyı√ olurdı ki (mı§râ¡): 
“Vucûduke ≠enbun lâ yuķâsu bihi ≠enbun”462diyüp i&neyniyyet ref¡ olmaķ √â§ıl 
olurdı. Bir pâyumı dünyâya bir pâyumı u«râya ķoyup rû√um va√dete vâ§ıl 
olurdı: “◊icâbuke «a†vetâni, irfa¡ mine’†-†arîķi fe-ķad va§alte”463 bu yektâ 
semâ¡da olurdı. Ammâ cem¡iyyet ile hû semâ¡ında olan keşf ü ≠evķ Meşâhid ’üñ 
on ikinci ¡âleminde tetebbu¡ oluna.

Ma…§ad-ı Sîvüm ªuhûr-ı Ta§arrufât-ı ∏arîbe ve Umûr-ı 
Ta¡ayyünât-ı ¡Acîbe Beyânındadur

Ve bu maķ§ad üç fa§ldur. Fa§l-ı evvel selâ†în ve √ükkâm ta§arrufundadur. 
Fa§l-ı düvüm «avârıķı beyânındadur. Fa§l-ı sîvum evlâd ve a§√âb 
¡ayânındadur

Fa§l-ı Evvel Selâ†în ve Ehl-i ªâhire Ta§arrufl arındadur

Buyururlardı ki himmet emr-i vâ√id üzere cem¡-i «avâ†ırdan ¡ibâretdür 
ki «ilâfı «â†ırâ gelmeye. A§√âb-ı tecrîd gâhî himmetini tecribe idüp mâ-

460 “Sesini düşür ki sevgili yanındadır.”
461 “Bir ayağını kendi başına, bir ayağını dostun mahallesine koy.”
462 “Senin varlığın bir günahtır, hiçbir günah onunla kıyas edilmez.”
463 Senin hicabın iki adımdır, yoldan kaldır hemen vasıl olursun.”
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fevķında ne maķâma vâ§ıl olduπın bilmek gerek ve teraķķîye sa¡y ķılmaķ 
gerek ki Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî  ile Hirî ’de güreşcileri seyr ider-
dük. Her ķanπısına teveccüh itsek πâlib olurdı, bir ¡ažîm heykel bir ża¡îf 
ve na√îfi istedügi gibi taķlîb iderdi. Anda bir zebûnlıķ müşâhede idüp 
Mevlânâ Sa¡düddîn √ażretlerine didüm ki “Himmet eyleñ ki bu ża¡îf cü&&e 
«ayli elemdedür.” Buyurdılar ki “Siz meşπûl oluñ, biz da«ı size yardım 
idelüm.” Pes çün teveccüh itdük, ol ża¡îf cisme bir ¡aceb ķuvvet √â§ıl oldı 
ki ol cesîmi âsânlıķ ile yirden kaldırup arķası üzere yire urdı. »alķdan 
πırîv ķalķup ta¡accüble √ayrete vardılar. Kimse a√vâle vâķıf olmadı. Henüz 
mevlânâ gözin açmamış idi, ben yeñlerin dutup didüm “»â†ırı cem¡ idüñ 
ki iş bitdi.” Pes gitdük. [274b] Niçe yirlerde da«ı teveccühümüzi ve nis-
betümüzi tecribe iderdük ki tenezzül olmaya. Ve’l-√â§ıl her neye himmet 
itsek ol πâlib olurdı, belki her kim ķaviyyü’l-himme olup bir nesnenüñ 
olmasına müteveccih olsa, ¡inâyet-i ilâhî ol murâdını √â§ıl ider, eger kâfir 
ve fâsıķ da«ı olursa.

◊ikâyet: Bu zamânda vâķı¡ olan umûr gibi ki Sul†ân Me√med ibn Sul†ân 
Murâd  sene seb¡ ba¡de’l-elf ve &emânda bî-pervâ olup rüşvet ve žaleme vâlidesi 
ve ∏ażanfer Aπa ’sı ve sâyir a¡vân-ı žulmi meşπûl olmaπın kâfirler himmetle 
niçe ķal¡alar aldı ve memleketi ortasında ◊üseyn Paşa  didükleri †aπî ve yaπı 
ve fâsıķ, ¢arâmân ’ı ve sâyir memâliki yaπmalayup ķatl ve nehbe meşπûl olmış-
dur. Sul†ânuñ men¡e himmeti olmamaπın def¡ idemez. Bu ma√alle geldükde 
ba¡żı fuķara ķardaşlar √âżır idi, eyitdiler “Çün bu ķadar ¡acz gösterildi, pes 
ķavî-i metînden isti¡ânet idelüm” diyüp du¡âdan §oñra fâti√a oķındı. Bir anda 
fuķarâ himmeti ile du¡â Cenâb-ı Vehhâb’a ¡urûc idüp ol ¡â§î ◊üseyn dutılup 
Rûm ’a ma√bûs iledüp siyâset olduπı muķarrer iken «aberi gelmedi. Bilmem 
ol sâ¡at cümlesini ◊aķ ta¡âlâ [275a] ķudreti ile ķahr itmiş ola. Bu ma√alde 
yigirmi gün yazmayup tevaķķuf itdüm. El√amdülillâh ol žâlimi İstanbul ’da 
siyâset ile ķatl idüp müsülmânları şerrinden «alâs itmişler. Şimdi fuķarânuñ 
himmeti oldur ki bâ¡i&-i i«tilâl-i memâlik olan mi√âl-i kâfir §ına, inşâallâh 
¡an-ķarîb ol da«ı olur. ∏ażanfer üç yıldan §oñra ķatl oldı.

Ve »âce buyururdı: “¢ur™ân  ile mu¡âraża câyiz olmaduπı gibi ehli ile ve 
himmet ehli ile da«ı muķâbele mümkin degildür; eger itseler maπlûb olur-
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lar.” Bu ¡acebdür ki dimişlerdür eger bir kâfir «â†ırını bir nesneye mutta§ıl 
√avâle eylese elbette müyesser olur ki ◊aķ ta¡âlâ rabbü’l-¡âlemîndür, îmân 
ve ¡amel-i §âli√ anda şar† degildür. ◊ikâyet-i Fir¡avn  ü Ber§î§â  ve πayruhu 
meşhûrdur.

Menķûldür vâķı¡ada görürler ki şerî¡at anlar «ıdmeti ile ķuvvet bula, 
pes müžâheret-i √ükkâm içün Semerķand ’a gelürler ki Mîrzâ ¡Abdullâh  ibn 
Mîrzâ İbrâhîm  ibn Mîrzâ Şâhru«  ile cem¡ olalar. Beglerinden biri «ıdmetle-
rine gelür. »âce √ażretleri dir ki “Benüm bunda gelmeklügüme bâ¡i& sizüñ 
mîrzâñuz ile bulışmaķdur, eger siz sebeb olursañuz anlaruñ «ayrına bâ¡i& 
olursız.” Ol beg bî-edebâne dir ki “Bizüm mîrzâmuz civândur, bî-pervâ 
bulışmaķ ¡asîrdür ve dervîşler bu maķûle umûr murâd itmek ne lâzımdur!” 
diyicek, Mevlânâ-zâde √ikâyet ider ki «âce πâyetle tünd olup buyururlar 
ki “Bizi selâ†în i√tiyâ†ı içün irsâl itdiler. Biz kendi kendümüzden gelme-
dük. Eger sizüñ begüñüz bî-pervâ ise πayrıyı getürürler ki pervâ eyleye!” 
diyüp ķalķup dîvâra ¡Abdullâh nâmını yazup tekrâr mübârek barmaķların 
yaş idüp silerler. Ve buyururlar ki “Bizüm mühimmâtumuz bu pâdişâh 
ve ümerâsından kifâyet itmez” diyüp ol gün Taşkend ’e müteveccih olur. 
[275b] Bir hefteden §oñra ol emîr ölür. Bir aydan §oñra Sul†an Ebû Sa¡îd 
Mîrzâ , Türkistan aķsâsından žuhûr ider ve ¡Abdullâh Mîrzâ’nuñ üzerine 
üzerine gelüp ķatl ider.

Sul†ân Ebû Sa¡îd ’üñ πalebesi bu vechle olmışdur ki menķûldür ki 
Ferket ’de «âce devât ve ķalem getürüp «alķuñ nâmların yazarlar. Ol e&nâda 
Sul†ân Ebû Sa¡îd nâmını yazarlar ve mübârek başlarında dülbende §oķarlar. 
Ol zamâna gelince Sul†ân Ebû Sa¡îd nâmı yoπımış. Ma√remlerinden bi-
risi dir ki “Bu ķadar ismler yazduñuz ve bu isme ta¡žîm itdüñüz, kimüñ 
nâmıdur ki kimsemüz bilmez?” »âce buyururlar ki “Bir kişinüñ nâmıdur 
ki biz ve siz ve ehl-i Taşkend  ve Semerķand  ve »orâsân  götüri anuñ ra¡iyyeti 
olacaķdur.” 

Meger Sul†ân Ebû Sa¡îd-i Mîrzâ , Türkistân ’da bir düş görür ki »âce 
A√med-i Yesevî  bir kimesneye işâret ider ki sul†âna fâti√â oķur. Sul†ân, 
»âce A√med-i Yesevî’den ol şa«§ûn ismin §orar. “¡Ubeydullâh ” diyü cevâp 
virür. Çün bîdâr olur, “Bu ismli kimse var mıdur?” diyü istifsâr ider. 
“Taşkend ’de bir ¡azîz vardur” diyicek, fi’l-√âl süvâr olup Taşkend’e ¡azîmet 
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ider. Çün «âce, sul†ânuñ gelicegin işidür, Ferket  cânibine ¡azîmet ider. Çün 
sul†ân Taşkend’e gelür, bulmayıcaķ Ferket’e gider. Çün yaķîn varur, «âce 
da«ı istiķbâle çıķar. Çün sul†ânuñ nažarı «âceye düşer dir ki “Vallâhi ol 
¡azîz ki »âce A√med-i Yesevî işâretiyle baña fâti√a okudı, budur.” diyüp 
atından iner. »âce da«ı inüp mülâķat olurlar. »âce «ayli teveccüh idüp 
münce≠ib ķılur. ~o√bet â√ir olıcaķ, sul†ân fâti√a istid¡â ider. »âce buyurur 
ki “Fâti√a bir kerre oķunur.” Pes sul†ân, «âcenüñ keşfinden √ayretde ķalur. 

Çün ¡asker tamâm gelüp cem¡ olur, sul†ân istid¡â ider ki “İcâzetüñüz ile 
Semerķand ’ı almaπa müteveccih olalım, destûr virün” diyicek, «âce dir ki 
“Eger niyyetüñ taķviyet-i şerî¡at ve şefķat-i ra¡iyyet ise yoluñ açuķdur ve žafer 
senüñdür.” Sul†ân da«ı [276a] ķabûl ider. Pes «âce icâzet virür ve eydür ki 
“Çün düşmen ile muķâbile olasın, tâ arduñdan ķarπalar gelmeye, √amle ey-
leme.” Vâķı¡â çün Sul†ân Ebû Sa¡îd , Mîrzâ ¡Abdullâh  ile muķâbil olur, Mîrzâ 
¡Abdullâh’uñ leşkeri Sultân Ebû Sa¡îd’üñ meymenesin §ırar, Sul†ân Ebû Sa¡îd 
hiç √amle itmez, √attâ meysereye da«ı hücûm iderler. Nâgâh Sul†ân Ebû 
Sa¡îd’üñ ¡askeri ardından bî-√ad ķuzπunlar ve ķarπalar peydâ olur, hemân 
sul†ân da«ı dil-ķavî olup √amle eyler. ¡Abdullâh Mîrzâ’nuñ atı balçıπa düşüp 
kendüyi dutup fi’l-√âl başın keserler. 

Mîrzâ ◊asan Bahâdır  √ikâyet ider ki çün iki leşker muķâbil oldılar, ben 
Sul†ân Ebû Sa¡îd  yanında idüm, bizüm leşkerümüzden niçeler ¡Abdullâh 
Mîrzâ leşkerine gitdiler. Sul†ân πâyet muż†arib oldı ve «avf müstevlî olup 
baña eyitdi “Hey ◊asan, ne görürsin?” Eyitdüm “»âce √ażretlerini ¡asker 
öñinde görürem, inşâallâh žafer bizümdür” didüm. Sul†ân eyitdi “Ben da«ı 
«âce şey«ini müşâhede iderem” didükde, benüm dilüme bu cârî oldı ki 
“Yaπı ķaçdı.” Cümle ¡askerümüzden da«ı bu âvâz çıķdı. Fi’l-√âl ¡Abdullâh 
Mîrzâ ’nuñ başın kesdiler. Ol gün Semerķand  fet√ oldı.

Mîrzâ Bâbür b. Baysun…ur b. Şâhru« Semer…and  ’ı 
Mu√â§ara İtdügidür

Mîrzâ Bâbür yüz biñ âdemle »orâsân ’dan Semerķand ’ı almaπa ¡azîmet 
ider. Sul†ân Ebû Sa¡îd , «âce √ażretlerine gelüp ¡ö≠r ider ki “Bâbür Mîrzâ’nuñ 
¡askeri bî-√addür, ben añunla muķâvemet idemezem. Benüm ¡askerümüñ 
ittifâķı budur ki destûruñuz ile Türkistân ’a gidevüz ve şehri size ve anlara 
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ķoyavuz.” »âce devecilere ķahr idüp yüklerin indirüp men¡ ider. ¡Asker 
bî-√użûr olup «avflarından dirler ki “Bizüm cümlemüzi öldürürler ki ķa†¡â 
muķâbeleye ķâdir degilüz.” Ammâ çün ki Sul†ân Ebû Sa¡îd, [276b] «âce 
√ażretlerine ķalbden mu¡teķıd idi, seferi terk idüp Semerķand’da ķarar 
ider. Çün Mîrzâ Bâbür şehre ķarîb gelür, muķaddime-i leşker olan »alîl-i 
Hind  cümlesinden ķuvvetde ve silâ√da ve leşkerde ķavî olmaπın gelüp ¡îd-
gâhda durur. Şehrden bir cüz™î âdem çıķup cenk iderler. »alîl giriftâr olur. 
Bâbür Mîrzâ «ayli şikeste-«â†ır olur. Kendi, Eski Semerķand √i§ârı nda 
ķonmış imiş. Âdemleri azuπa çıķduķça ehl-i Semerķand dutup burunla-
rın ve ķulaķların kesmegin leşker-i Bâbürî mü&ül olmaπın mi&âl-i ¡utüll 
müte™ellim olurlar. Bir niçe günden §oñra ¡ažîm vebâ-yı «ayl žuhûr ider. 
Leşker leşler ķo«usundan elbette rücû¡ itmegi ta§mîm iderler. 

Mîrzâ Bâbür , Mevlânâ Mu√ammed-i Mu¡ammâyî ’yi «âce √ażretlerine 
gönderüp §ul√ itmek diler. Mevlânâ Mu√ammed, «âce ile mülâķât 
olduķda e&nâ-yı mu§â√abetde dir ki “Bizüm mîrzâmüz πâyet πayûrdur, 
müteveccih olduπı ķal¡ayı almayınca rücû¡ itmez.” »âce √ażretleri buyu-
rurlar ki “Eger cedleri Mîrzâ Şâhru«  √uķûķı olmasa, Mîrzâ Bâbür’ün nice 
olıcaπı ma¡lûm idi, ammâ dedeleri zamânında Herât ’da faķîr bereket ve 
ferâπat ve cem¡iyyetler bulup «oş-√âl olmışam, anuñ bereketi içün Mîrzâ 
Bâbür’üñ rücû¡ı kendüye enfa¡dur.” Pes §ul√a müteveccih olurlar, ammâ 
Mirza Bâbür istid¡â ider ki «âce √ażretleri ķal¡adan çıķup mülâķât ola-
lar ve §ul√ yazıla. Çün «aber Sul†ân Ebû Sa¡îd ’e irişür, «âce √ażretlerinüñ 
çıķmasına rıżâ virmez ve dir ki “Siz bizi gitmekden men¡ itdüñüz, «ayrlar 
žuhûr itdi; lu†f idüp gitmeñüz, ola ki niçe «ayrât da«ı žuhûr ide.” Pes 
«âcenüñ «ulefâsından Mevlânâ ¢âsım  ’ı §ul√a irsâl iderler. 

Ve «âce √ażretleri, Sul†ân [277a] Ebû Sa¡îd ’den su™âl ider ki “Benüm 
çıķmamama mâni¡ olmaπa bâ¡i& ne idi?” Sul†an eydür ki “Evvelâ firâķuñuza 
ta√ammülüm yoķdur, «u§û§â bu zamânda; &âniyâ Mîrzâ Bâbür tâze ve 
çâplûsdur, ķorķdum ki nâgâh √ażretüñüze meyl idüp a√vâlümüz żâyi¡ ola.” 
»âce √ażretleri buyurmışlardur ki “Bâbür Mîrzâ’nuñ ¡askerini def¡ ve ref¡ 
ve men¡e sebeb a§l bu olmışdur ki Bâbür Mîrzâ’nuñ ba¡żı mülâzımları ehl-i 
Semerķand ’a böyle dimişler ki “Biz sizüñ oπullaruñuz ve ķızlaruñuz içün 
geldük.” Pes bu niyyetli olan kimesneleri ref¡ ve def¡ vâcibdür ki enbiyâ-
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yı ¡ižâm §alavâtullâhi ¡aleyhim ba√r-i tev√îdde müstaπraķ iken himmetle-
rin bu ma¡nâya ta§arruf itmişlerdür. Pes ittibâ¡an lehüm ¡aleyhimü’s-selâm 
ta§arruf câyizdür.” 

Ammâ Bâbür Mîrzâ  bülend âvâzla Semerķand ’uñ √i§âr-ı ķadîmi üzere 
çıķup mükerreren dimiş ki “¡Ârifüñ himmeti olmaz, ¡ârifüñ himmeti ol-
maz! Egerçi biz Semerķand’ı almaduķ, ammâ «âce ¡ârif olmaduπı ma¡lûm 
oldı ki himmeti ile bizi men¡ itdi.” Ammâ mîrzâya da«ı âferin ki «âcenüñ 
himmetini bilmiş. Ammâ bu maķâmı añlamamış ki ¡ârifüñ vücûdı olmaz 
ki 464﴾ َ َ َر َِכ ا َ َو ْ َ َ ِإْذ َر ْ َ א َر َ ْ mažharına mažhardur. Ve buyurur ﴿َو َ َ ﴿ 
465﴾ ْ ُ َ َ َ  َ َِכ ا ْ َو ُ ُ ُ ْ َ  Eger böyle olmasa enbiyâ-yı ¡ižâm ve evliyâ-yı fi«âm 
ķuvvet-i ķâhire ile musalla† olup ◊ażret-i Nû√  ve Hûd  ¡aleyhime’s-selâm 
gibi âb ve vebâ ve «ısf ve sâyir §ıfat-ı ķahr ile helâk itdüklerine su™âl vârid 
olurdı. Ammâ ol ki Şey« Mu√yiddîn  Fütû√ât ’da “¡Ârifüñ himmeti olmaz” 
didügi bu ma¡nâya göredür ki hiç mümkinüñ vücûdı ve ta§arrufı yoķdur 
ve her nesne ki ¡ilm ü ķudret ve ķuvvet ü irâdetdendür, [277b] ¡abdullâh 
olan bî-vücûdda nümâyân olur, götüri ¡âriyetdür. Eger ol §ıfâtdan biri-
si ile ta§arruf itse yine ta§arrufcuķdur. Eger «ademe-i ilâhîden olmadan 
¡abdullâh da«ı olursa, a§âleten ta§arruf ider. 

Na@m: Mâ temennâ vu’…tiżâ-yi «îş-râ
 Ez-»udâ dânîm ey merd-i »udâ466

 Mu√yiyâ √a……a’l-ya…în dân ¡ilm-râ
 Ki zi-¡ayneş şud ¡ayân a¡yân-i mâ467

 Fi¡l u …avl-i evliyâ-râ bâşed în
 Kerd-i îşân kerd-i ◊a… bâşed hemîn468

464 “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.” Enfal, 8/17.
465 “(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü.” Enfal, 8/17. Yaz-

mada “ א  .şeklinde yazılmış ”و
466  Ey Allah’ın adamı, bizler istediğimiz ve bize gereken şeylerin Huda’dan olduğu-

nu biliriz.
467  Ey Muhyî, bu ilmi hakka’l-yakîn olarak bil ki O’nun gözünden bizim gözleri-

mize dahi aşikâr olur.
468  Evliyanın söz ve davranışlarında olan bir şey vardır; onların yapıp ettikleri 

Hakk’ın fiilleri oluverir. 
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 Mâ remeyte i≠ remeyte-râ bi«ân
 Tâ bidânî ez-“mariżtu” …urb-i ân469

 Rûh-i murde dil-marîzî cân-figâr
 Key biyâbî …urb-i farżaş-râ tû bâr470

Ne&r: Ve bunuñ ta√ķîķinde Mevlânâ-yı Rûm  niçe yirde taf§îl itmişdür. 

Me&nevî : Z’evliyâ ehl-i du¡â «od dîgerend
 Gâh mîdûzend u gâhî mîderend471

 ¢avm-i dîgerî şinâsem z’evliyâ
 Ki dehâneş beste bâşed ez-du¡â472

Ne&r: Ammâ ķalbleri her ne √âle münķalib olsa, te™&îr ider. Nitekim 
Nef√atu’l-Es√âr ’da Şey« Cemâlüddîn  ta√ķîķâtında beyân olmışdur.

(Na@m): ¡Aķl u ¡ilmüm çü ziyâde oldı
 Cümle ten rû√ maķâmın buldı

 Çeşmüme olmadı perde mâni¡
 ¢alb nu†ķın ķulaπ oldı sâmi¡

 Her neye destüm olayıdı müşîr
 Gökde de olsa iderdi te™&îr

 ªâhir ü bâ†ın olan cümle √avâs
 Biri biri ¡amelin ķıldı misâs

 Göz ķulaķ gibi işitdi elde
 Vehm ü √ıfž oldı ¡aķl-veş √alde

469  “Mâ remeyte i≠ remeyte” (..Sen atmadın, O attı...) ayetini oku, ta ki O’nun 
yakınlığını “mariztu” (hastalandım)’dan bilesin.

470  Farzlar ağır gelirken ölü bir ruh, hasta gönül ve yaralı canınla nasıl Hakk’a ya-
kınlık elde edersin?

471 “Veliler içinde dua ehli başkadır. Onlar kimi zaman dikerken kimi zaman yırtar-
lar.” Mesnevî, 3: 1878.

472 “Veliler içinde bir kesim daha tanırım ki ağızları duaya kapalıdır.” Mesnevî, 3: 
1879.
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◊akîm-i ilâhî oldur ki merâtib-i esmâya vâ§ıl ola ve mažharlarında 
ta§arruf √â§ıl ķıla.

Naķl olur ki çün Sul†ân Ma√mûd ’un Semerķand ’ı almaπa birâderi 
Sul†ân A√med ’üñ üzerine teveccühi «aberi «âceye vâ§ıl olur, bir na§î√at-
nâme irsâl ider ki “Semerķand ķa§dına birâderüñüze ķılıç çekmek münâsib 
degildür, [278a] «u§û§â Semerķand’a ¡azîzler çoķdur. Nâgâh birisinüñ 
ķalbi münkesir olsa niçe kimseye żararı mu√aķķaķdur.” 

Me&nevî : Tâ dil-i merd-i »udâ nâmed be-derd
 Hîç ķavmî-râ »udâ rusvâ nekerd473

Ne&r: Niçe §ule√â ve ¡ulemâ ve mü™minîn dil-teng olup bâ¡i&-i bed-du¡â 
olur. Pes mültemes oldur ki biri biriñüz ile müttefiķ olup nâ-tamâm olan 
işleri tamâm idesiz ki: Mı§râ¡: “Ârî be-ittifâk cihân mîtuvân girift”474

Ne&r: Ammâ eger ◊aķ ta¡âlânuñ ķulları rencîde olalar, ◊aķ ta¡âlâ ile 
mu√ârebe idügi e√âdî&de &âbitdür. 

Na@m: Be-pîş-i çeşm çu «âkisterem meyâ kustâ«
 Ki hest der-teg-i û âteşî vu deryâyî475

Ne&r: Ba¡dehu «âce √ażretleri, Emîr Mezîd Arπun ’a da«ı emr itdi 
ki Sul†ân Ma√mûd ’a «aber göndere ki »âce ¡Abdul«âlıķ-ı ∏ucdevânî  
ra√imehullâhu silsilesinde niçe yüz biñ âdemle mu√ârebe ve mu«â§ame 
ve muķâtele ve muķâbele lâzım gelür, maπlûb olmaķ mu√aķķaķdur. Çün 
«âce √ażretlerinüñ mektûbı ile Emîr Mezîd ’üñ sipâriş-nâmesi Sul†ân 
Ma√mûd’a vâ§ıl oldı, diñlemeyüp ümerâsı ile gelüp Semerķand ’ı bî-şümâr 
¡asker-i müsella√ ile mu√a§ara iderler. Çaπatay  ¡askerinden mâ-¡adâ dört 
biñ Türkmân  ¡askeri bile hücûm iderler. Sul†ân A√med  muķâvemete ķâdir 
olamayıp firâra istî≠ân içün «âce √ażretlerine gelür. »âce buyurur: “Eger 
sen gider iseñ, cümle şehr «alķı esîr ve maπlûb ve maķhûr olurlar. Pes sen 
&âbit-ķadem ol, ben senüñ emrüñî irâdetullâh ile mutażammın olayım. 
Eger düşmen πâlib olursa, beni mu™â«e≠e eyle.” diyüp Sul†ân A√med’i 

473 “Tanrı erinin gönlüne dert gelmedikçe Tanrı hiçbir kavmi rezil etmedi.”
474 “Evet, uzlaşmayla cihan zabtedilir.”
475 “Ey küstah, gözüme küle basar gibi basma, onun altında deniz ve ateş vardır.”
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medrese √ücrelerinde mu¡tekif ider ve ķapusında oturur ve bir hecîn üzere 
[278b] bir niçe günlik azuķı baπlayup dir ki “Göñlüñ tesellî bulmaķ içün 
bu yüğrük cemmâze bu arada √âżır dursun. Eger Sul†ân Ma√mûd πalebe 
iderse şehrüñ ard ķapusından çıķup git, saña kimse yitişmez. Murâdum 
ķalbüñ mu†ma™in olmaķdur, yo«sa anlaruñ işi tamâm olmışdur” diyüp 
tesellî virdi. 

Ba¡dehu «âce √ażretleri ecille-i a§√âbından Mevlânâ Seyyid ◊asan  
ve Mevlânâ ¢âsım  ve Mîrzâ ¡Abdülevvel  ve Mevlânâ Ca¡fer’e  emr itdi ki 
“Sul†ân Ma√mûd’a √avâle olduπı dervâze üzere varup murâķıb olalar, tâ 
Sul†ân Ma√mûd ’un leşkeri münhezim olmayınca gelmeyeler.” Ve buyurdı 
ki “Eger ol leşker §ınmaya, hergiz benüm yanuma gelmeñ” diyü buyurıcaķ, 
ol döt ¡azîz ol ma√alle varup muraķıb oldılar. 

Mevlânâ ¢âsım  naķl ider ki çün burc üzerinde oturduķ, kendümüzi 
ma√v bulup cümle hemân «âceyi müşâhede itdüķ ve cümle ¡âlemi «âcenüñ 
vücûdundan memlû gördüķ. Ba¡dehu gerçi leşker-i Sul†ân Ma√mûd 
küllî hücûm idüp köpri cânibinden πalebe ķılup Sul†ân A√med’üñ ¡as-
keri inhizâm maķâmına varur, lâkin ol dört ¡azîzüñ bârû üzere başların 
«ırķalarına çeküp murâķıb oturduķların görmegin Sul†ân A√med ’üñ ¡as-
kerine ķuvvet-i ķalb √â§ıl olurdı. Ve şehr «alķı √ayatdan el yumuşlardı. 
Nâgâh ¢ıpçaķ  †arafından bir bâd-ı ¡â§ıf-ı tünd ü ¡anîf ķalķup hemân Sul†ân 
Ma√mûd’un leşkerine §arılup bir mertebe du«âñ girer, gir-â-girdlerin alup 
kimseye göz açdırmayup âdemi ve atları düşürüp yire yapya§§ı ider ve 
«ayme ve otaķlarını havâya atup yire ser-nigûn bıraπup bir ¡ažîm †ûfân ve 
bir şedîd ķıyâmet ķâyim oldı ki va§f olmaz. Bu e&nâda Sul†ân Ma√mûd, 
ümerâsıyla bir [279a] çökekde †urur iken bir hevl-nâk §adâ çıķup dört 
yüz miķdârı âdem mün«asif olup atları ile ol dîvâr altında helâk oldılar. 
Ve ol hevl-nâk §adânuñ heybetinden Terâkimenüñ atları ürküp biri birine 
çatdılar ve ķaçdılar. ¢avî olan süvârlar atlarını żabt itmeg[e] ve likâmların 
ta§arrufa ķâdir olmadılar. Biri birine düşüp girü girü çoķ çoķ hezîmete 
yüz dutdılar. Ve Sul†ân Ma√mûd  «avf ve ru¡bla leşkeriyle sür¡atle biri bi-
rin ba§araķ sâyir esbâbların ķoyup e†râf-ı şehrden †aşra çıķaraķ ve ķaçaraķ 
gitdiler. Sul†ân A√med’üñ ¡askeri ve şehrli beş fersenķ miķdârı ardlarına 
düşüp âdemlerin dutup atların ve esbâbların πâret iderler. Pes ba¡de-ez-
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ân ol ¡azîzler burc u bârûdan inüp «âce √ażretlerinüñ ba¡de’l-«idme «ıd-
metine vardılar. Ve «âce √ażretleri, Sul†ân A√med’i medrese √ücresinden 
çıķarup Sul†ân Ma√mûd bâr u büngâhınuñ żab†ına gönderüp kendüler 
»âce Kefşîr Ma√allesi ’ne teşrîf itdiler.

»âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  ◊a≥retlerinüñ Üç Pâdişâhı 
~ul√ İtdügidür

»âce √ażretleri buyururlar imiş ki eger biz şey«lik itmek isteye idük hiç 
bir şey« bir mürîd bulamaz idi ki bizi müsülmânlar me§âli√ine ķomışlardır 
ki žalemeden «alâ§ idevüz. Anuñçün pâdişâhlar ile i«tilâ† lâzım gelmişdür 
ve bu «u§û§da ◊aķ ta¡âlâ bir ķuvvet virmişdür ki eger »ı†â  pâdişâhlarına ki 
ulûhiyyet da¡vâsın iderler, bir ruķ¡a gönderem, terk-i sal†anat u enâniyyet 
idüp pâ-bürehne gelürler idi. Ammâ bu cümle ile ben emr-i »udâ’ya 
muntažıram ki irâde her ne iķtiżâ iderse anuñla ¡amel iderem ki ¡ubûdiyyet 
budur. 

◊ikâyet: El√amdulillâhi ¡ale’t-tevâfuķ ki bu dâ¡îyi da«ı bu mu†laķlıπla 
bu ķaydla muķayyed itdiler. Evâyilde ki şey«lik emr itdiler, İstanbul ’a vardum 
Ya¡ķûb »alîfe  ki Mu§†afâ Paşa Tekyesi  şey«i idi [279b] ve Ramażân »alîfe-
zâde  ki ¡Alî Paşa Tekyesi  şey«i idi ve Küçük Aya§ûfiyye ’de İlhâmî Efendi  idi, 
henüz Nûreddîn-zâde  gelmemiş idi ve Şey« ¡Abdulla†îf-i Bu«ârî Tekyesi ’nde 
idi. ◊aķîm Çelebi  kendi tekyesinde idi, ªarîfi Efendi  §ı√√atde idi, da«ı sâyir 
¡azîzler kemâl-i itti√âd ü ma√abbetde idiler. Her gâh cem¡ olsaķ ol ķadar 
lu†flarına mažhar olurduķ ki va§f olmaz. Bu dâ¡î ile elliden ziyâde mütevek-
kil dervîş vardı. Çün Minhâcu’l-¡Âbidîn  ile Fu§û§  ve Me&nevî  ve Leme¡ât  ve 
πayruhâ ķırâ™at olurdı, ≠ikr olan ¡azîzlerüñ fuķarâsından niçesi ma√abbete 
√âżır olurlar idi ve ¡ulemâ efendilerden da«ı niçesi teşrîf iderler idi. Ba¡żı 
gelüp inâbet itdiler. Çün anlardan ba¡żısı sâyir ¡azîzlerüñ fuķarâsından idügi 
ma¡lûm olurdı, “Var şey«üñden mektûb getür” dinilür idi. Bir gün bir kimes-
ne inâbet itmek istedi, “Var şey«ünden mektûb getür, senüñ umûruñı baña 
√avâle itmiş ola” didüm. Eyitdi “Tevbe virmekde tevaķķuf olur mı?” Didüm 
ki “Çün â«erüñ eli üzere tevbe itdüñ, tekrâr lâzım gelür. Yâ yine žâhiren 
andan yâ i√żâr ile câyizdür.” Ve didüm ki “Bu cânibe teveccühe bâ¡i& nedür?” 
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Eyitdi “Anda varduķça, √icâblar √â§ıl olur, sizüñ meclisüñüzde câme çâk ol-
mak deπil, libâs teni çâk idüp rûh-pâk oluram.” 

Ve gördüm ki §olaķ ve yeñiçeri ve sipâhdan da«ı çoķ kimse rücû¡ itmek 
ile fitne olmaķ lazım geldi, pes ol ru¡ûnet ve fir¡avniyyeti terk idüp Mı§r ’a 
yine rücû¡ idüp nâžır-ı nužârlıķ semti ile me§âli√-i müslimîne iştiπâl itdüm. 
Gerçi şey«lik fitnesinden «alâ§ oldum, ammâ ma¡nevî müteveccih olanlaruñ 
«ıdmeti «avâle olmaπın √âliyâ πâyib ve √âżır olanlar «ıdmetini √avâle itdiler. 
Ümîddür ki bu ķayddan da«ı mu†laķ olavuz. [280a] ◊attâ √ażret-i «âce ile 
muvâfaķata şükre bâ¡i& ol oldı ki buyurmış idi ki “Eger »ı†â  sul†ânlarına bir 
ruķ¡a göndersem, ulûhiyyet da¡vâsın iderler iken pâ-bürehne gelürler idi” di-
megin bu dâ¡îye da«ı bir ¡inâyet olmışdur ki çâr-kûşe dünyâda her ne vilâyetde 
her ne vechle olursa, muvâfıķ-ı irâdetullâh ber-vefķ-ı çâr-ender-çâr yazsam ol 
niyyet žuhûr ider. Pes anuñ şükrânesi ol irâde bu arada ketb oldı. 

Cümle ¡acâyibden biri bu ki √âliyâ ki â«ir-i sene i√dâ ¡aşer ba¡de’l-elfe 
gelince, «u§û§â bu yıl √avâdi&-i ¡acîbe ki žuhûr iderdi, elbette ber-muvâfıķ-ı 
vefķ bî-i«tiyâr yazardum. Ba¡żısı niçeye fâyide ve niçeye żarar olmaπı iķtiżâ 
ider idi. ◊attâ faķîr Mı§r ’da iken bir aπa, faķîre gelüp “Rûm ’da ķapu aπası 
olan ∏ażanfer Aπa ’ya du¡â-yı «ayr eyleñ” diyü «ayli tażarru¡ itdi. Ba¡de’d-du¡â 
çün gitdi, bu «u§û§da her ne ķadar ki §ı√√atine teveccüh itdüm, elbette helâki 
nümâyân olurdı, “Yâ du¡â żâyi¡ mi ola?” diyü teveccüh itdüm, şehâdet müyes-
ser ola diyü žuhûr itdi. Fi’l-vâķı¡ eyle oldı ki sipâh cem¡ olup anuñ ve ¡O&mân 
Aπa ’nuñ dîvânda boynın urdılar. Ve irâdetullâ√ ile kâfir πalebe itmekden «âlî 
degildür. ¢a†¡â a√bâbuñ du¡âsı te™&îr itmedi. Ta¡accüb yiri oldur ki Rûm’da 
olan şey«ler eger Üsküdar ’da Şey« Ma√mûd  eger Mu§†afâ Paşa ’da Şey« ◊asan  
vâfir vâfir ellerin öpdürüp du¡âlar idüp ķudretler gösterürler, İstanbul ’da 
yeñiçeri sipâhî ile biri birini ķırdılar, niçe gün [280b] ¢os†an†iniyye ’nüñ 
ķapuları ķapandı. Ek&er-i ¡asker bu şey«lerüñ kimi mürîdleri kimi mu√ibleri 
kimi mürîdleri tevâbi¡i iken žâhiren ve bâ†ınen varup §ul√ itmek deπil «ayra 
bile sa¡y itmediler, ke-ennehu isķâ†-ı §alât ve zekât ve ne≠r olmaduπı içün 
ihmâl itmişler gibi, «u§û§â def¡ ve ref¡ üzerlerine farż-ı ¡ayn idi ki važîfeleridür. 
Ammâ himmet-i evliyâ-yı ¡Arabistân  ile def¡ oldı ki ba¡żı ¡azîzler bu faķîre 
cenk ve §ul√ vâķı¡ olduπı anda «aber virdiler ve ketmini emr itdiler. Eyle fehm 
itdüm ki bu keşfi baña itmeyeler diyü setr ola. Yine bu sene-i cedîdde ki i&ney 
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ba¡de’l-elfdür, mevâ¡îd-i el†âf-ı ilâhî olmışdur, ümîd-i §a√î√dür ki «ayr ile 
žuhûr bula.

Ba¡dehu Sul†ân A√med , »âce ¡Ubeydullâh  ķuddise sirruhu √ażretlerine 
gelüp birâderleri Sul†ân Ma√mûd »ân  ve ¡Ömer Şey« Mîrzâ  bî-√ad leş-
kerle üzerine geldükleri içün kendi da«ı vâfir ¡asker ile muķâbil gidecegin 
beyân ider. »âce √ażretleri müsülmânlara “Biri biriñüz ile muķâtele câyiz 
degildür, bunuñ def¡i cümlemüze vâcibdür” diyicek, Sul†ân A√med  ibrâm 
u iķdâm idüp «âcenüñ bile gitmesini istid¡â ider. »âce her çend ki “¢alble 
teveccühe kifâyet iderüz” diyü cevâb virür, ammâ sul†ân mütesellî olma-
yup küllî tażarru¡ ider ki “ªâhiren da«ı §avâbda bulunmañuz münâsibdür” 
diyü bile alı gider. 

Çün Şâhru«iyye  mużâfâtından Aķķurπan  nâm mevżi¡e nüzûl itdiler, iki 
gün ķarâr itdükden §oñra «âce √ażretleri bî-ķarâr olup Mîrzâ A√med ’e dir 
ki “Murâduñuz nedür?” Mîrzâ eydür: “Murâdumuz sizüñ maķ§ûduñuzdur, 
her ne ki emr idersiz me™mûruz” diyicek, «âce √ażretleri ķalķup §â√ib-i 
Reşe√ât  bile giderler. Sâyir mevâli orduda ķalur. Mîrzâ ¡Ömer Şey«  ve 
Sul†ân Ma√mûd »ân ’a müteveccih olurlar. Çün [281a] anlar «aberdâr 
olurlar, yoluñ yarısına degin istikbâl iderler, Şâhru«iyye’ye dönüp nüzûl 
iderler. 

Mevlânâ ~afî  naķl ider ki «âce √ażretlerinüñ ek&er-i iltifâtları Sul†ân 
Ma√mûd »ân’a idi. Â«ir §ul√ emri muķarrer oldı ki iki leşker silâ√ları ile 
§afların ârâste idüp muķâbil duralar ve mâ-beynde bir ¡âlî sâyebân ķuralar. 
Her cânibden bir ķaç âdemle pâdişâhlar gelüp oturalar ve «âce √ażretleri 
anları §ul√ eyleye. Çün §abâ√ oldı, Sul†ân A√med Mîrzâ  leşkeri ile gelüp 
silâhları ile durdılar. Nihâyet cebe geymediler. »âce √ażretleri Şâhru«iyye ’ye 
varup Sul†ân Ma√mûd »ân ile Mîrzâ Şey« ’ı getüreler. Sul†ân Ma√mûd 
hemân çıķdı, ammâ Mîrzâ ¡Ömer Şey« te™ennî ile çıķmaπın «âce √ażretleri 
Sul†ân A√med’e Mollâ ~afî ’yi gönderür ki i√tiyâ† üzere ola ki Peyπamber 
§allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: 476“ ْ כ َ َ א َو َ ْ ِ ْ  ,Ba¡dehu çün cebesiz ”ِإ

476 “Deveyi bağla ve tevekkül et.” Yazmada א zamiri yok. et-Tirmizî, 4/249; Sahîhu 
İbn Hibbân, 2/510; Şu¡abu’l-îmân, 2/427; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 3/384; 
Feyzu’l-Kadîr, 2/7.
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silâhları ile cümle leşkerler muķâbil durdılar ve «âce √ażretleri mevâlî ile 
iki leşker ortasında durdılar, ammâ şâmiyâneyi na§b itmekde «ayli zamân 
nizâ¡ itdiler ki her biri kendi cânibine ķarîb olmaķ isterdi. 

Â«ir «âce öyle namâzına âbdest alup Şey« ~afî ’yi Mîrzâ Sul†ân A√med ’e 
irsâl iderler ki “Ben bir ża¡îf pîrem, bu sizüñ bu ķadar âlât-ı √arbüñüzi 
arķama alup götürmişem ki biri biriñüze düşmeyesiz. Benüm ķuvvetüm 
ancaķ bu ķadardur, artuķ †âķatum ķalmadı. Eger baña i¡tiķâduñuz varsa, 
ķoñuz, şâmiyâneyi her ķanda istelerse ķursunlar.” 

Çün ki Şey« ~afî, Mîrzâ Sul†ân A√med’e bu «aberi alı gitdi, Sul†ân 
A√med eyitdi “Ben √ażreti «âcenüñ rıżâsındayam, sâyebânı her ķanda 
ķurarlar ise ben varuram” diyüp âdem irsâl itdi. Çün istedükleri yirde 
[281b] şâmiyâneyi ķurdılar. Sul†ân A√med kendünüñ ma¡dûd âdemleri 
ile varup oturdı. »âce da«ı varup Sul†ân Ma√mûd  ile ¡Ömer Şey« ’i getür-
di. Çün sâyebâna ķarîb geldiler, Mîrzâ Sul†ân A√med piyâde sâyebândan 
†aşra çıķdı. Sul†ânlar da«ı atlarından inüp evvel Sul†ân Ma√mûd Sul†ân 
A√med’le mu¡ânaķa itdiler, ba¡dehu Mîrzâ ¡Ömer Şey« görüşdi ve Sul†ân 
A√med büyük birâderi olmaπın Mîrzâ ¡Ömer Şey« elini öpüp yüzine sürür 
idi ve aπlar idi. Kim varsa cümleye girye πalebe idüp biri biriyle ķarışup 
yine aπlaşdılar. E†râfda olanlara ma√abbeten bükâ ¡ârıż olup aπlaşurlar idi. 
Pes gelüp sâyebân altında oturdılar. Ve ol iki leşker süvâra muntažır durur-
lar idi ki eger nizâ¡ vâķı¡ ola uruşup dürişüp girişüp irişüp muķâtele ide-
ler. Ammâ ◊ażret-i »âce muķâbelesinde muķâtele §ûret baπlamadı, belki 
cümle mi√net ma√abbete ve niķmet ni¡mete tebdîl oldı. Mâ-√ażarı †a¡âm 
getürüp yinildi. ~ul√ üzere ¡ahd itdiler. »âce √ażretleri Taşkend ’i Sultân 
A√med ’den Sul†ân Ma√mûd ’a alı virdi. Şey« ~afî  Reşe√ât ’da dir ki ¡ahd-
nâmesini ben yazdum. Pes fâti√a oķunup müteferriķ oldılar.

Menķûldür ki anlar sâyebânda «âcenüñ a§√âbından birisine πaybet vâķı¡ 
olur, görür ki üç gögermiş bu«tî deve bir §a√râda biri birine ķa§d iderler. 
»âce √ażretleri üçünüñ da«ı mihârını dutup żab† ider. Çün mihârlarından 
yidüp çeker, √ilmle muvâfaķat ile πanem-mi&âl olup «âceye tâbi¡ olurlar.

◊aķîķatü’l-√âl in§âf budur ki bir niçe yüz biñ cenk-cû ve kîne-«û 
âdemler bir niçe fersa« yirden biri birinüñ ķatli ķa§d silâh baπlayup «ûn-
âşâmlıķ niyyetine geleler, bir sâ¡atde «âce √ażretlerinüñ yümn-i him-
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metinde ¡adâvetleri ma√abbete tebdîl ola. [282a] Pes «âce √ażretleri bir 
cânibden ve Sul†ân Ma√mûd  bir cânibden Taşkend ’e müteveccih oldılar ve 
bâķî cümle biri biriyle birâderâne yirlü yirine ¡azîmet itdiler.

◊ikâyet: Çün Rûm ’da ânifen ≠ikr olan nizâ¡ ve muķâtele ki sipâhla 
yeñîçeri mâ-beyninde vâķı¡ oldı, henüz muķeddemâtında bir gün ba¡żı a√bâb 
Mı§r ’da bende-«ânede söyleşür iken evlâd-ı ¡Arab dan ◊anbelî  müftîsi Şey« 
¡Abdurra√mân-ı Buhûtî  √âżır idi. Bir miķdârın fehm itmegin taf§îlini §ordı. 
Çün ¡Arabî beyân oldı, eyitdi: “Rûm’da kimse yoķ mıdur ki bu √amleyi gö-
türüp müsülmânları ı§lâ√ ide?” Eyitdiler ki “Eger olsa, žâhir budur ki cümle 
iderlerdi.” Eyitdi: “◊ayfâ vâķı¡ olmış, yo«sa Mı§r’da olan ba¡żı a√bâba ta√mîl 
iderdük.” Eyitdüm: “Baķiyyesi «ayrla §ul√ olunsa olmaz mı?” Eyitdi “Bi-
¡inâyetillâhi ta¡âlâ oldı.” Ve ķalķup selâm virüp gitdi. Ol sâ¡ati târî« ķoyup 
Rûm’dan, §oñra ol sâ¡atde nev¡an §ul√ olduπı «aberi geldi.

Na@m: Dest der-Hind  u «irka der-Mâhân 
 Tâc-bahşî çunîn kuned şâhân477

Mevlânâ Necmüddîn  naķl itdi, «âce √ażretlerinüñ bâzirgânı olmaπın 
»ı†â  §er√addinde ‰urfân  nâm şehr †uruķında ¢almaķ  tâyifesinden yüz 
müsella√ dilâver üzerümüze çıķdı. Cümle tüccâr mâlların teslîm it-
megi muķarrer itdiler, ammâ faķîr tefekkür itdüm ki “◊ażretüñ mâlını 
mu√ârebeden ve ölmezden evvel ķu††â-¡ı †arîķa virmek fütüvvet ve irâdât 
ve merdânelikden ba¡îddür” diyüp şemşîr çeküp ol √ażretüñ rû√âniyyetini 
i√żâr idüp ol ķavmüñ üzerine sürdüm ve kendümi πâyib görüp bir niçesini 
bî-ser eylemegin tüccâra da«ı cür™et gelüp hücûm itdiler. ¢u††â¡-ı †arîķden 
bâķî ķalan münhezim oldılar. Ben ża¡îf a§lâ ¡ömrümde bu maķûle umûrı 
görmemiş iken, çün ki bî-«od işledüm. Çün «ıdmet-i «âceye irişdüm, 
[282b] evvel sözleri bu oldı ki “≤a¡îf olan ķavîye istinâd itse ķavî olur ve 
ķuvvet ve fi¡l ve √avli ◊aķ’dan bulur.”

»âce Mu§†afâ Rûmî  şehr-i Sebz ’den geldükde, Sul†ân A√med ’üñ dîvân 
begi olan ◊asan Beg ’den bu kelâmı «âce √ażretlerine getürür ki ◊asan 
Beg didi ki “Mîrzâ A√med ’üñ bir cüz™î ülkesi ķaldı, «âce anı da«ı alsa bizi 

477 “Ruhsat Hint’ten, hırka Mahan’dan; böyle olur şahların taç bahşi.”
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dünyâ umûrından «alâs itse.” Çün «âce √ażretleri bu kelâmı istimâ¡ itdi, 
¡ažîm müteπayyir olup ol ķadar πażab müstevlî oldı ki mübârek ķılları ür-
perüp ellerin biri biri üstüne ķoyup buyurdılar ki “Ol kelb bize sellâ«lıķ 
ķılmaπı √avâle itmiş.” Pes bî-i«tiyâr ķalķup √aremine girür. On dört gün-
den §oñra «aber gelür ki Sul†an A√med me≠kûr ◊asan Beg’üñ derisini 
yüzdürmiş.

Naķldür ki «âce √ażretlerinüñ sârbânını ¡Arab  daruπası A√med dög-
miş. ◊ażrete şikâyet ider “Biz da«ı anı dögelüm” dir. A√med «asta olur, 
«âceden olduπını bilür. Sul†ân A√med’e âdem gönderür ki «âceden ¡afv 
†aleb ide. Çün sul†ân âdem gönderüp ¡afv içün ibrâm ider, «âce buyururlar 
ki “Ben ¡Îsî-i mücerred degilem ki meyyiti i√yâ idem, ammâ «â†ırı içün 
varup §oñra irişeyim” diyüp süvâr olur. Meyyitini mezâra bile alı gider.

Naķldür ki Sul†ân A√med’i tamπadan men¡ itmiş iken, on iki kimesne 
sul†ân tevâbi¡ine rüşvetler virüp yine yüritmek isterler. Çün «âce √ażretleri 
istimâ¡ ider, buyurur ki “»âce Bahâüddîn  cellâdlıķ ider idi, biz da«ı anuñ 
şâkirdlerindenüz. Görelüm kimler fâyide ider!” Pes ol meclisden «aber çün 
Sul†ân A√med ’e varur, «avf idüp ol «â†ıradan ferâπat ider ve ol on iki 
kimesnenüñ birisi işidüp tevbe idüp √ażrete gelüp «alâ§ olur. Ammâ on 
biri πafletde ķalmaπın ol gice cümle helâk olurlar.

Şey« Ebû Sa¡îd-i Âb-rîz  [283a] √ikâyet itdi ki bir gün «âce √ażretleri 
bende-«âneyi müşerref itmişdi. Büyük birâderüm, Cûyân  oπlından 
şikâyet itdi. »âce müteπayyir olup “Biz anuñ işin tamâm itdük” didiler. 
Az zamânda bî-edebligi zâhir olup tebdîl itdiler. ◊ażretlerine ¡arż itdüm, 
buyurdılar ki “Bu sehldür, biz anuñ işin kifâyet itdük, müşâhede idesiz.” 
Pes bir ķaç günden §oñra ef¡âl-i «abî&esi muķteżâsınca ata sürüdüp pâre 
pâre idüp yaķdılar.

Naķldür ki bir münkiri †a¡âm yir iken «âceyi πıybet ider. Loķma 
boπazına durup helâk olur.

Menķûldür Şey«-zâde İlyâs-ı Keşî  «âceye i¡tirâżen Emîr Dervîş Tar«ân ’a 
mektûb irsâl ider. Çün «âce vâķıf olur ki Şey«-zâde, «âceye i¡tirâżı zer¡de 
nâ-meşrû¡ ta¡addî itmiş ola diyü dir. Pes «âce tünd olup πâyibâne dir ki 
“Hey şey«-zâde! Şerî¡atı biz bilmeyicek kim bilse gerek?” Pes bir iki gün 
içinde Şey«-zâde ve oπulları cümle †â¡ûndan helâk olurlar.
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Naķl olur ki bir şey« ki ¡ilm-i žâhir ü bâ†ın ile mev§ûf olup elliden 
ziyâde «alîfesi vardı, «âcenüñ žuhûrına √ased idüp meclisine gelüp gözle-
rin «âceye müteveccih ķılup ķalble celâle meşπûl olur. »ace def¡ine mü-
teveccih olur. Bir sâ¡atdan §oñra başların ķaldurup öñlerinde bir minşefe 
varmış, ol şey«üñ yüzüne atar ve eydür ki “Bir meslûbu’l-¡aķl dîvâne ile 
ben nice §o√bet iderem ki hîç ma¡lûmı ķalmaya” diyüp «âce ķalķup gi-
der. Hemân ol şey« feryâd idüp bî-«od olup düşer. ~oñra ķalķup ¡uryân 
olup çârsû bâzârda gezer. »âceye râst geldükçe ardında gider, ammâ iltifâta 
mažhâr olmaz.

Nitekim zamânumuzda bir faķîr-ile’l-¢adîr’e bir müderris müftî her 
zamân inkâr ile i¡tirâż iderdi. Ol faķîr ta√ammül idüp dir idi ki “Hey mollâ! 
Senüñ nâmuñ Emîn  ola, «alķ senden niçün emîn olmaya?” Ol mollâ, faķîrüñ 
sözini diñlemezdi. Faķîr bir gün celâlullâh ile ol mollâya [283b] πażabla 
nažar idüp eydür ki “Biz senüñ eger ¡ilmüñde, eger πayrıda olan ta§arufâtuñı 
bi-i≠nillâh ref¡ itdük, var tedârüküñ gör.” Pes ol mollâ müftî-yi müderris, 
faķîre eydür ki “Eger ta§arruf idebilürseñ, idesin” diyü ķalķup evine gider. Bir 
ây miķdârı yabana söyleyüp he≠eyân-ı kelimât ile intiķâl itdi. 

Şey« Mu√ammed-i Bekrî , faķîre eyitdi “Çaķ böyle bir mollâya πażab lâyıķ 
mıdur?” Faķîr eyitdüm: “Ol faķîre ben bildügüm bu ki on iki kerre nâ-√aķ 
yire cefâ itmişdür ki her biri ķatl berâberi idi, faķîr sabr itdi.” Şey« Bekrî  
eyitdi ki “Vâķı¡â bizüm ol faķîre i¡tiķâdumuz √ilm ve in§âfladur. Pes ol mollâ 
cezâsın bulmış olur” diyüp su™âlinden berî oldı ve faķîre tesellî geldi. Yine ol 
e&nâda ba¡żı ümerâ varup ol mollâyı ol √âlde görüp √âlin §orarlar. Mürtebi† 
cevâb virmez. Bu ķadar fehm iderler ki “Beni fülân kimesne dögdi ve §uçuma 
göre ta¡≠îr itdi” diyüp intiķâl ider, sâme√ahullâhu ta¡âlâ ve ra√imehu.

◊ikâyet: Bu faķîr evâyilde Mı§r ’a geldükde Şey« Cevher-i ¡Abbâdî  mec-
lisinde ≠ikr-i erreye meşπûl olduķ. Muķâbilümde bir şedîd şa«§ ķaldı, omuz-
laruma yapışup erre çekerdi, şöyle te™sîr itdi ki yüregüm aπzuma gelüp cânum 
çıķmaπa teveccüh itdi. Çün gözüm açdum, ol şa«§ gözlerin belerdüp celâl ile 
müteveccih olmaπın beni maπlûb itmiş. Faķîr ise cemâl ve ma√abbetle ≠ikr 
iderdüm. Çün anı ol √âlle gördüm, bî-i«tiyâr omuzlarından eyle yire çekdüm 
ki arķası üzere düşdi. Eyitdüm: “Bize ma√abbet gerek, celâl ve πażab ehli 
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â«erdür” didüm. Şey« Cevher mer√ûm mescidün mihrâbında murâķabede 
πâyet pîr idi, Lâyi√î  mer√ûm ile Müftî Şey« ¡Alî-i Kudsî  yanında idi, didi-
ler ki “Şey« Cevher yirinden bir ķuş gibi §ıçradı, size gitdi, ol dervîşe baķup 
eyitdi: “Yâ Meyşûm , mâ leke ma¡a ehli’l-ma√abbeti ve’l-cemâli!”478 Ba¡dehu 
gelüp faķîri sînesine alup ķoçdı, vâfir tutdı, tâ ķalbümden inķılâb gitdi. Dö-
nüp ol şa«§a bir depme urup eyitdi: “¢um rû√ ile’s-sûķ ve ≠er √attâ”479 diyüp 
dönüp faķîre nažar itdi. Varup yine murâķabesine meşπûl oldı. Ve faķîre ol 
ķadar bas† ve cemâl ve ma√abbet ve üns te™sîr itdi ki niçe müddet bî-sebeb 
«ande ¡ârıż oldı. Ve ol şa«§ bî-hûş esvâķta gezerdi. Bir gün bana râst geldi, 
eyitdi: “¡İndeke in§âf, işfa¡ inde seyyidî Şey« Cevher!”480 Pes bir gün «â§§aten ol 
şefâ¡ate vardum. Evvelâ buyurdu: “Şefâ¡atukum maķbûletun, velâkin yerû√u 
ilâ Seyyid A√med el-Bedevî  yaķ¡udu fîhi seneten kâmileten”481 Pes eyle eyledi 
ve maķbûllerden oldı.

Menķûldür ki bu √ikâyete münâsib Semerķand  müftîsi »âce 
¡İ§âmüddîn  oπlı şey«ülislâm »âce Mevlânâ , »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  
√ażretlerine Sul†ân Ebû Sa¡îd  öldükden §oñra kemâl-i mertebe mün-
kir olup şütûm-ı πalîže ile yâd idüp ba¡żı ümerâ ve ¡ulemâ ile ittifâķ ider 
ki »âce ¡Ubeydullâh  ◊ażretlerine żarar irgürüp cemî¡-i mâlını almaπa 
fetvâ vire. Emîr ¡Abdul¡alî Tar«ân  eyitdi ki “Bu niyyeti giderüñ ki »âce 
¡Ubeydullâh √ażretleri mâlını kimse sebebi ile kesb itmemişdür ki ta¡addî 
[284a] ola ve biz ve siz anuñ sîlîsi żarbına müte√ammil degilüz, ferâπat 
evlâdur.” »âce Mevlânâ Müftî  ferâπat itmeyüp ümerâ ile ķavl ider ki hergiz 
»âce ¡Ubeydullâh √ażretlerinüñ sa¡âdet-«ânesine varmayalar. 

Bir gün »âce Mevlânâ Müftî’ye §ıfat-ı πażab ve †ama¡ ve πurur-ı ¡ilm-i 
žâhir πalebe idüp niyyet ider ki varup »âce ¡Ubeydullâh √ażretlerine 
envâ¡-ı za√met vire. Mevlânâ ¡Alî-i ¡Arrân’a iķdâm idüp bile alı gider. Ve 
ol √ikâye ider ki «âce √ażretleri Mâtürîd ’de olmaπın anda varduķ. »âce 

478 “Yâ Meyşûm! (?) Muhabbet ve cemal ehliyle ne alıp veremediğin var?”
479 “Kalk, pazara git ve orda kal.”
480 “Sende insaf var mı? (İnsaf et) Efendim Şeyh Cevher nezdinde benim için şefa-

atçi ol.”
481 “Şefaatin makbuldur, ama Seyyid Ahmed el-Bedevî’ye gider, orada tam bir yıl 

kalır.”
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√ażretleri müftîye istiķbâl itdi. Mevlânâ ¡Alî-i ¡Arrân  ◊aķ ta¡âlâya ol ķadar 
tażarru¡ ve niyâz ider ki müftî küstâ«lıķ idüp «âce √ażretlerine kelimât-ı 
mû√iş söyledügini diñlemeye ve «âce √ażretlerine ķalb-i §âf ile teveccüh 
ider. Müftî √âżırlanur ki söz söyleye, nâgâh ol e&nâda görürler ki ümerâ, 
«âce √ażretlerine niyâza gelürler. »âce √ażretleri ümerâya istiķbâle mü-
teveccih olduķda, müftî «avf ider ki ümerâ ile va¡desi «âce √ażretlerine 
varmamaķ idi. Naπâh göreler diyü «avfından ard dîvârdan çıķup hezâr 
belâyla kendümüzi aşaπa atup yüzümüz gözümüz †opraķ olup iki pîr «âk-
âlûde rûyla bir niçe zamân düzdân-vâr gizli yatduķ. Â«ir ba¡żı «ademe 
vâķıf olup atlarumuzı getürüp her birimüz bir cânibe revân olduķ. Artuķ 
»âce Mevlânâ’ya ķarîb olmadum. 

Ba¡dehu »âce Mevlânâ Müftî bir gün meclisinde »âce ¡Ubeydullâh 
√ażretlerini ≠emm §adedinde kendüyi görüp eydür ki “Anı ≠ikr itmeñ 
ki cu¡al gibi mâl cem¡i ile muķayyeddür.” »âce √ażretlerine müftînüñ 
kelâmını naķl iderler. »âce buyurur ki “Cu¡al ölümi ile öle.” Çün mîrzâ ve 
ümerâ, «âce √ażretlerinüñ şeb ü rûz «ıdmetine müdâvemet itmegin Müftî  
»âce Mevlânâ’ya Semerķand ’da durmaπa §ûret ķalmaz, »orâsân ’a gider. 

»âce Mu√ammed Cerrâ√-zâde Mevlânâ Ma¡rûf  √îkâyet ider ki çün 
müftî-i me≠kûr Hirî ’ye geldi, ekâbir-i Herât  [284b] bir iki kerre görmege 
vardılar, gördiler ki sâbıķâ ≠ikr olan bizüm Mollâ Emîn  gibi perîşân söy-
leyüp «âce √ażretlerini ķad√ ider ve eydür ki “Benüm ser-gerdânluπumı 
ol şey«üñ velâyetine √aml eylemeñ.” Bir gün bir kimesne aña eydür ki 
“Siz eben ¡an-cedd Semerķand ’uñ müftîlerisiz ve merci¡ ü muķtedâ-yı 
«alķ idüñüz ve mu¡azzez ü mükerrem idüñüz ve götüri Mâverâünnehr  
hep sizüñ «âdim ve tâbi¡iñüz idi, ne îcâb itdi ki «ânumânı â«ir-i ¡ömrde 
terk idüp diyâr-ı πurbete me≠ellet ve «ârlıπıla gelüp ve size kimsenüñ iķbâl 
ve ķabûli olmamaķ, pes cümle »âce ¡Ubeydullâh √ażretlerinüñ ķalbinüñ 
berkeşteligidür. Pes ol ¡azîze derûnuñuz §âf eyleñ ki §afâ bulasız” didükde, 
ķabûl itmeyüp he≠eyâna başlar. Ol e&nâda müftîye bir maraż ¡ârıż olur, bir 
müshil isti¡mâl ider. 

Mevlânâ Ma¡rûf  √ikâyet ider ki bir gün ¡iyâdete vardum, gördüm ki 
necâset içre oturmış ve elini necâsete §oķup burnuna alı gider ve ķoķar 
ve eydür ki “Mevlânâ Ma¡rûf, müshil ne «oş nesne olurmış!” Ve gâh gâh 
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andan bunduķlar düzüp πalîžlerin yuvarlayup oynardı ve ol âvânda «oş 
ķo«ulardan ve la†îf râyi√alardan müctenib ve mu√teriz ve müteneffir olur-
dı. Ve ol marażda öldü. 

Bir gün mu√tażır iken vardum. Mevlânâ Mu√ammed-i Mu¡ammâyî  
da«ı ol i√tiżârda √âżır oldı. »âce Mevlânâ-yı Müftî  gözin açdı, Mevlânâ 
Mu√ammed-i Mu¡ammayî’ye eyitdi “Çün »âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  
√ażretine irişesiz, bizüm taķ§îrâtumuz ¡ö≠rini dileyesiz ve diyesiz ki her ne 
ki itdük nefs ü hevâ muķteżâsıyla itdük ve cezâsını bildük ve bulduķ ve şim-
di cümleden istiπfâr itdük. Pes ma√ż-ı ¡inâyet ü kerem ile ¡afv buyurmaķ 
recâ iderüz” diyüp ol nefesde maķbûż oldı. 

Mevlânâ Mu√ammed  √ikâyet ider ki Semerķand ’a geldükde, «âce 
√ażretlerinüñ inbisâ†ı √âlinde [285a] √ażretine »âce Mevlânâ’nuñ ¡ö≠rini 
ve istiπfârını ¡arż itdüm. ∏âyetle müte™&&ir oldılar ve ba¡dehu münbasi† 
oldılar, şöyle ma¡lûm oldı ki cerîmesinden bi-tamâmihi geçdiler ve ¡afv 
itdiler.

◊ikâyet-i Pür-¡İbret: Bi-¡aynihi bu faķîr İstanbul ’da Ebussu¡ûd Efendi  
müftî iken medresesinde Üskübî Hidâyeci ¢âżı Ma√mûd Çelebi  ile hem-√ücre 
oldum. Sekiz ay şeb ü rûz ba√& üzere olurduķ ki πâyetle meşâyı«a münkir 
idi, «u§û§â Şey« Mu√yiddîn-i ¡Arabî  ve tevâbi¡ine ve Mevlânâ »udâvendigar  
ve tevâbi¡ine ve İbn-i Fârıż  ve mu¡teķidine hemîşe zebân-dırâzlıķ iderdi ve 
¢aramanî  ķatlinde482 şehâdeti §avâb bilüp ki≠ble sâyirler gibi cür™et itmiş idi. 
Meşâyı«-ı ¢os†an†iniyye  bu faķîri anı √ücreme alup i«tilâ† itdügüme ta¡ccüb 
iderlerdi. Ammâ Allâh ta¡âlânuñ ¡inâyet ve √ıfžı ile √iddet idüp niçe kerre 
«a†âsı žâhir olup istiπfâr ve tecdîd itmiş idi, ol eclden cür™et itmezdi. Ammâ 
¡ilm-i fürû¡da ve bir a§l ķuvveti vardı ki mülâzemete varduķda eger ķâżîler 
eger müderrisler belki ķâżî-¡asker müşkile olan mesâyil-i fıķhiyyeyi andan su™âl 
iderlerdi. Ol müddet ki anuñla hem-√ücre idüm, bâ¡i&-i riyâżet ü ¡ibâdet ve 
sebeb-i ¡iffet ü †â¡at idi ki ¡ayb-bîn olan münkirlerüñ irşâdı mürşidlerden 
aķvâdur ki mürşidleri da«ı irşâd iderler. 

Bir gün bezzâzistândan bir Me&nevî  aldum, √ücreye getürdüm. Bir 
mu¡teķıd so√tem vardı, ma√abbetinden anuñ elinde idi. Ma√mûd Efendi 

482 Satır altı: şehâdetinde
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eyitdi “Bu ne kitâbdur?” “Bir Fârisi kitâbdur” diyü ismini dimek istemedüm. 
Â«ir götüren †âlib-i ¡ilm ki §oñra ol da«ı ķâżî olmışdı ve kefere şehîd itdi-
ler, aña Ma√mûd Çelebi eyitdi ki “Rıżvân Çelebi , ol kitâb nedür?” Ol da«ı 
“Me&nevî’dür” didi. Bî-tevaķķuf Ma√mûd Çelebi eyitdi: “Baña virüñ, aķçesin 
virüp ocaπa yaķayım ki §avâb √â§ıl ola.” ◊użżâra «ayli güç geldi. Faķîr, 
Mevlânâ Rıżvân’a eyitdüm “Tefe™™ül eyle, görelüm Mevlânâ ◊ażretleri buñun 
†âli¡inde ne buyurur?” Çün ki açdı, üçinci cildde bu ebyât geldi [285b]

(Me&nevî): Lem ye≠uķ lem yedri her kes k’û ne«ord
 Key bu hem âred cu¡al enfâs-i verd483

 Nîst mevhûm er budî mevhûm-i ân
 Hemçu mevhûmân şudî ma¡lûm-i ân484

 Dûza« ender-vehm çun urd-i behişt
 Hîç nâyed rûy-i «ûb ez-«ûk-i zişt485

Ne&r: Çün ◊ażret-i Mevlânâ-yı Rûm  rażıyallâhu ¡anhu aña cu¡al didügü-
ni beyân itdüm, inkârından rücû¡ itmeyüp eyitdi “Bu kitâb hep bu maķûleler 
ev§âfınadur.” Eyitdüm ki “Bizüm içün da«ı fâl itsünler görelüm ne gelür.” 
Eyitdi “Bu ebyâtuñ aşaπısı sizüñ olsun.” Faķîr ķabûl itdüm. Kitâbı Fevrî 
Efendi  alup oķudı ki bu ebyât idi.

(Me&nevî): Hîn gelû-yi «od mebrîd ey mihân
 Înçunîn luķme resîde tâ dehân486

 Râhhâ-yi §a¡b pâyân burdeîm
 Reh ber-ehl-i «îş âsân kerdeîm487

483 “İçip de tatmayan bilmez. Bok böceği nereden hayal edecek gül kokusunu?” 
Mesnevî, 3: 2942.

484 “O hayal edilebilir değildir. Hayal edilebilir olsaydı yok olup giderdi.” Mesnevî, 
3: 2943.

485 “Cehennem nasıl hayal edebilir cenneti? Çirkin domuzdan hiç güzel yansır mı?” 
Mesnevî, 3: 2944.

486 “Böyle bir lokma ağzına dek varmışken ey ulular aklınızı başınıza toplayın, ken-
di boğazınızı kesmeyin.” Mesnevî, 3: 2945.

487 Biz peygamberler zor yollar kat edip mensuplarımıza yolu kolaylaştırdık. 
Mesnevî, 3: 2946.
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Ne&r: Bunuñ taf§îlini Me&nevî  ba√rinde olan Mevlevî  nâm kitâbumda 
ta√rîr itdüm. Anda √âżır olan a√bâbdan naķlen Mekke  ķâżî§ı olup anda 
intiķâl iden Kefeli ◊üseyn Efendi  mer√ûm Fâl-nâme  nâm kitâbında yazmış-
dur.

Aπrebi budur ki çün Mı§r ’a gelüp yine Rûm ’a vardum, yine a√bâb faķîri 
żiyâfet idüp ol meclis ahâlîsinüñ ek&eri √âżır idi. Ma√mûd Çelebi , Mı§r’uñ 
her nesnesinden su™âl iderdi, cümleden çârsûlarından §ordı. Eyitdüm: “Cüm-
leden miskciler çârsûsı vardur, geçen kimesne ¡ûd ve ¡anber ve misk râyi√asına 
müstaπraķ olur.” Eyitdi ki “¡Acebdür ki faķîr bu cümle revâyı√dan «u§û§â 
gül ve nesrin ķo«usundan müte™ellim oluram” didi. Meclis-i evveli bilen biri 
birine baķup ta¡accüb itdiler ki bundan ziyâde cu¡allik nice olur, bu ķadar 
¡ilmle fehm itmedi.

Da«ı a¡cebi bu ki çün faķîr Mı§r ’a gelüp sene «ams ve &emânîn ve tis¡i-
mi™ede yine Rûm ’a vardum. ¢âżî-zâde  müftî oldı, tehniyeye vardum, 
Ma√mûd Çelebi’yi anda buldum. Muķâbelede faķîr ıraķ iken aπzınuñ 
râyi√ası rû√uma elem virür idi. Müftî efendi ¡ale’l-¡acele cevâbın virüp §avdı. 
Faķîre eyitdi “Ma√mûd Efendi ile mu§â√ab[et] ¡aceb ¡a≠âb-ı rû√dur ki 
cu¡al-†ab¡dur!” [286a] Faķîr eyitdüm: “Cu¡al edâsını ¡aceb buyurduñuz ki 
Mevlânâ »udâvendigâr  ķuddise sirruhu buña cu¡al dimişdür, yine mollâdan 
§âdır olmaķ da«ı bir ta§arruf-ı â«erdür. Çün √użżâr-ı meclisüñ ba¡żısından 
a√vâl-i sâbıķa mollâ vâķıf olmış, faķîr yine cem¡ olduķda, buyurdılar ki “Biz 
Mevlânâ »udâvendigâr’a mu¡teķıd idük, √âliyâ i¡tiķâdumuz da«ı ķavî oldı, 
nefe¡anallâhu min berekâtihi” diyü buyurdılar.

Fa§l-ı Düvüm Ba¡≥ı »avârı…-ı ¡Âdât Beyânındadur ki Ba¡≥ı ¡Azîzler 
Na…l İtdiler

İstanbul ’ı Sul†ân Muhammed fet√ ider iken «âce √ażretlerini meşâyı«dan 
ve πayrıdan niçe kimesneler ol mücâhedede görmişlerdür. Anlar ki «âceyi 
Semerķand ’da görmişler, «âceyi bilmişler. Ve anlar ki ol mücâhedede on 
iki pîr ile görüp kim idügin bilmemişler, tevâbi¡i olan pîrlerden §ormışlar. 
“»âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî ’dür” diyü cevâb virmişler. Aķ Şemseddîn  
mer√ûm mülâķât itmiş. Hem «âce √ażretleri ba¡żı tevâbi¡iyle bir ay miķdârı 
Semerķand’dan πâyib olmış, çün žâhir olmış, kendülerde ve esbâblarında 
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â&âr-ı sefer nümâyân imiş, √attâ bir dervîşde tüfek yarası olup tîmâr it-
mişler. »âcenüñ bu maķûle â&ârınuñ nihâyeti yoķdur ve ķulûba müşrif 
olduπını mer√ûm Şey« ~afî  Reşe√ât ’ında beyân itmişdür, tetebbu¡ olına.

Menķûldür ki Taşkend ’de ba¡żı ma«§û§lar ile murâķabede iken başlarını 
ķaldurup buyurmışlar ki “Bir dişi kelb geldi, memesi †olu süd ve †oķuz seg-
beççe bile gelüp oturdılar” diyü buyurdılar. Nâgâh on kimesne peydâ oldı, 
biri Mevlânâ ¡Alî-i ¢uşî , †oķuz şâkirdi ile geldiler. »âce √ażretleri †a¡âm 
getürmek içün içerü gitdi ve ta¡âm gönderdi, anlar yiyüp gitdiler. ~oñra 
«âce √ażretleri †aşra çıķdılar.

Naķl olur ki bir gice Âb-berk ’de bir mu«li§üñ evinde yaturlar ve §â√îb-i 
«âneye emr iderler ki bir evde bile yatalar. [286b] Ol mu«li§ ve ba¡żı √użżâr 
√ikâyet iderler ki nı§fu’l-leylde «âce √ażretleri cümleyi ķaldırup cümle ol 
«ânede ve e†râfda esbâbı yükledüp götüri «alķla gitmek emr ider. Ek&eri 
i†â¡at idüp ba¡żılar tevaķķuf iderler. ◊attâ kendü piyâde dil-sûz yaπıdan 
ķaçar gibi giderler ve “Merâkibi tiz götürüñ” diyü emr ider. Bir oķ atımı bir 
yüksek yirde muntažır dururlar. Biz da«ı ta¡cîl-i tâmm ile esbâb ve merâkibi 
yitişdürdük. Anlar ki mütereddid ve müte¡accib idiler ki “Bu nı§f-ı leylde 
«alķuñ «âbına teşvîş virmege ba¡i& ne ola?” diyü ķaldılar. Nâgâh bir ¡ažîm 
seyl yitişür ki hergiz ol diyârda eyle olmamış. Ol «âneyi tamâm seyl alur ve 
her metâ¡ ve esbâb ve esbân ki almaķda ihmâl itmişler, cümlesini seyl alur 
gider ve çoķ âdemleri πarķ idüp alı gider.

◊ikâyet: Şükren lillâh ve √amden li’l-ilâh bu faķîr evlâd u tevâbi¡ ile 
Man§ûra ’da bir teķâżâ ķopdı. ¢âżî’l-√âcâtuñ emrine itâ¡at idüp ¡ale’l-¡acele 
gemiler †utup bir §abâ√ sür¡atla gemiye girüp oπullarumı ve tevâbi¡ümı iķdâm 
idüp ¡acele ile gemiye bindük. Man§ûra ķażısı İbrâhim Efendi  da«ı ¡acele ile 
gelüp bu isti¡câle ta¡accüb itdi ve sebebini su™âl itdi. Çün bî-i«tiyâr †aķâżâ 
ķopmış idi, ķâdîye “Bilmem” diyü cevâb virdüm, ammâ √ayret faķîri maπlûb 
itmiş idi. “Atları da«ı tîz götürüñ” diyü iķdâm itdüm. Çün â«ûrdan çıķarup 
getürmekde gözükdiler, ¡aķîblerinden bir kimesne yitişüp atları geçüp bize ge-
miye geldi ve «aber virdi ki “Ol siz olduπuñuz çâr†âķ evleri altındaki â«ûr 
ile cümle yıķılup «âke yeksân oldı, √attâ ķafesler ile ba¡żı decâclar bile «âk 
oldılar.” Pes ¢âżî Balıķ-zâde  √ayrete vardı ve bizden √ayret gitdi ve cümleden 
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tevâbi¡ ve √użżâra ta¡accüb ziyâde oldı. Ammâ ķâżî, [287a] faķîre and virdi 
ki bu «u§û§ı bir kitâbumda derc idem. Bu ma√alli yazar iken «a†ıra geldi, 
münâsib olmaπın ta√rîr oldı, şükren, lâ fa«ren.

Ma¡lûm ola ki «âce √ażretlerinüñ ta§arrufâtına √ad ve küşûfâtına ¡ad 
olmamaπın bu miķdâr ile iktifâ oldı. 

Fa§l-ı Sivüm Ba¡≥ı A√vâl-i Evlâd-ı Emcâd ve A§√âb u A√bâb 
Beyânındadur

◊a≥ret-i »âce Kelân  Ra√imehullâhu 

Evvelki ferzendleridür. Her gâh ki √âżır olsalar, «âce √ażretleri πâyet 
edeble sülûk iderler idi ve cümle ¡ulemâ ve ümerâ ve evlâda taķdîm ķılurlar 
idi. Bir gün ba¡żı ¡ulemâya su™âl-i bâ†ınî √â§ıl olmaπın ol meclisde «âce 
√ażretleri Tefsîr-i ¢âżî  getürüp tefe™™ül idüp gelen âyetüñ tefsîrini »âce 
Kelân’a √avâle ider. »âce Kelân merâtib-i tefsîri yedi ba†n beyân itdükden 
§oñra ol ķadar te™vîlât ¡ayân ider ki ¡ulemâ-yı kibâr in§âf idüp dirler ki eger 
Zema«şerî  ve Râzî  ve ¢âşânî  √âżır olsalar niçe ma¡ârif istifâde iderlerdi. 

~â√ib-i Reşe√ât  »âce ~afî  naķl ider ki bir gice bâzâr güni ًدا ْ َ  
ِ  ﴿ُכ

488﴾ َ
ِ
ٰ ْ َ ِإ َ א  ً َ َ  âyetinde √aķâyıķ-ı bî-şümâr taķrîrinden §oñra “Aķvâl-i َو

√ukemâ ki nârdan maķsûd πażab-ı Nemrûd  ve berd-i nâr i†fâ-yı πażabdan 
¡ibâretdür dirler” diyüp ol ķadar √aķâyıķ-ı √ikmet-âmîz beyân itdi ki 
eger Aris†û  ve Eflâ†ûn  ve Fârâbî  ve Ebû ¡Alî  √âżır olsalar in§âf iderler idi. 
Ba¡dehu †arîķata müte¡allıķ ol ķadar nevâdir ižhâr itdiler ki ba¡żısını «âce 
√ażretlerine ¡arż itdüm, anlar da«ı taf§îl itdükden §oñra buyurdılar ki 
“◊âliyâ bu ülkede »âce Kelân’dan kelân kimesne yoķdur, πanîmet bilmek 
gerekdür.” [287b] 

Çün žuhûr-ı Şâhbig »ân ’da Özbek  istîlâ buldi, Semerķand ’dan 
Andicân  †arafına firâr idüp anda cân teslîm idüp dârü’l-ķarârda ķarâr itdi, 
ra√metullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten. ~oñra na¡şını Taşkend ’e getürüp 
Şey« Ebû Bekr-i ¢affâl-i Şâşî  civârında vâlidesi ayaπı ucunda gömdiler.

488 “Ey ateş! İbrâhîm’e karşı serin ve esenlik ol.” Enbiya, 21/69.
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Menķûldür ki »âce Kelân’uñ ¡ammesi Mükâşife »atun  idi, »âce 
¡Ubeydullâh ’dan naķl itdi ki «âce √ażretleri tâzeliginde her ķaçan Taşkend ’de 
bir ķabż gelse «âneden çıķardı ve yine içerü girür idi, ammâ bir şekl-i â«erle 
girür idi. ◊attâ ev «alķı ecnebî §anup ķorķup ķaçarlar idi. »âce √ażretleri 
tebessüm idüp yine kendi şekline girür idi ve ol ķabżdan «alâ§ olur idi ve 
sâyirden da«ı va√şet gider idi ve bu «al¡ ve lübs §ıfatı ek&eriyyâ «âceden 
ķabżı zamânında olurdı. Bu «al¡ ve lübs meşâyı«-ı ¡ižâma çoķ vâķı¡ olur.

◊ikâyet: Nitekim ¢ażîb el-Bân-ı Mav§ılî  mecâ≠îbden olmaπın, şehr 
ķâżîsı bu niyyeti itmiş ki her gâh ki ¢ażîb el-Bân’a râst gele, √ad urup 
√aķâret ile teşhîr ide. Bir gün ķâżî görür ki ¢ażîb el-Bân ķarşudan ge-
lür, cefâyâ müteheyyi™ olur. Çün yine nažar ider, şehrüñ fuķahâsınuñ biri 
§ûretinde görür. Çün tekrâr nažar ider, sipâhî şeklinde görür. Çün yaķın 
gelür, ķâżîye ¢ażîb el-Bân eydür ki “Yâ mevlânâ ķâżî, ķanķı ¢ażîb el-Bân’ı 
dögersin?” Pes ķâżî atından inüp elin öpüp ¡özrler ider.

◊ikâyet: Bu faķîr, Nef√atu’l-Es√âr ’umda [288a] beyân eyledüm ki faķîr 
Seydî A√med-i Bedevî  mer√ûm ziyâretinde iken, mer√ûm-ı maπfûr Şey« ¡Alî  
ibn-i Şey« A√med  ibn-i Şey« İbrâhîm-i Gülşenî  nevverellâhu merķadehumu’s-
seniyye şey«-i mekân şeklinde nümâyân oldı ve cümle meşâyı« ve ümerâ ve 
ķużât ¡ayân gördi. Çün Mı§r ’da mülâķât olduķ, sormaķ «â†ıruma geldügi 
gibi buyurdılar ki “¡Aceb meclis oldı, sizi anda πarîb ķomaduķ.” Çün tebes-
süm itdiler, ol şey«-i mekân şekline girdiler. Faķîre √ayret müstevlî oldı. Çün 
Seydî A√med-i Bedevî ’de beglerden Na§û√ Beg ibn-i Namî Beg  şey«i, «al¡ ve 
lübsle müşâhede itmişdi, i¡tiķâd-ı tâmmıla Seydî Mu√ammed-i ◊âletî  ibn-i 
şey«-i me≠kûr ¡Alî-yi ~afvetî  ibn-i Şey« A√med-i »ayâlî  ibn-i Şey« İbrâhîm-i 
Gülşenî ’nüñ kerîmesini tażarru¡ât ve i¡tiķâd ve vesâyı† ile aldı, √âliyâ bâb-ı 
fuķarâya mülâzım olmaπın, ni¡me’l-emîr oldı.

Emîr ¡Abdulvehhâb  ki ¡Irâķ ’uñ müftîsidür, niçe kerre beyân itmişdür ki 
«âce √ażretleri bu ķadar ķudret ve miknet ve isti†a¡at ile √acca varmamaķ 
¡acebdür diyü fikr iderdüm. Gerçi selâ†înüñ men¡i i√§ârdandur diyü 
ta§avvur iderdüm, ammâ selâ†în «âcenüñ emrine tâbi¡lerdür diyü su™âl-ı 
ķalbîden «alâ§ olmadum. ◊attâ ◊arem-i şerîf de Şey« ¡Abdülmu¡†î  «ıd-
metine irişdüm, münâsebet ile «âce √ażretlerinüñ ba¡żı menâķıbını ≠ikr it-
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düm. Buyurdılar ki “»âce ile ◊arem-i şerîfde ve ¡Arafât ’da ben çoķ §o√bet 
itdüm” diyüp vâfir ≠ikr itdi. Faķîre «â†ıra oldı, πayrı «âce ola. Ta§avvuruma 
müşrif olup buyurdılar ki “»âce ¡Ubeydullâh-ı Taşkendî  √ażretlerinden 
†ayy-ı zamân u mekânı çoķ mı görürsiz?” Pes ma¡lûm oldı ki √acc-ı cüsmânî 
da«ı vâķı¡ olmış. »âce ve sâyirden †ayy-ı zamân u mekân çoķ vâķı¡ olmaπın 
†ayy oldı.”

»âce Mu√ammed Ya√yâ  ◊a≥retleri

İkinci ferzendidür, πâyet maķbûl ve ma√bûb olup «âce √ażretleri 
mezârları [288b] tevliyetini »âce Ya√yâ’ya virüp her gâh ki meclise gelse 
«âce √ażretleri √aķâyıķ-ı bî-şümâr ni&âr iderlerdi ki cümleye ma¡lûm idi ki 
»âce Ya√yâ teveccühindendür, «u§û§â meclisde meşâyı«-ı kibâr ve ¡ulemâ-
yı §â√ib-iķtidâr var iken. Mevlânâ Câmî  dimişdür ki “»âce Ya√yâ †arîķâ-i 
«âcegânda bir delîl-i vâżı√dur.”

Naķl olur ki »âce Ya√yâ, «âce √ażretlerinüñ vefâtından §oñra niçe yıl 
yatsu namâzından §oñra ķabr-ı mübârek muķâbilinde tâ §abâ√ namâzına 
degin diz çöküp edeble murâķıb otururlardı, meger teheccüde ķalķalar idi.

~â√ib-i Reşe√ât  beyân ider ki »âce Ya√yâ πâyet πayûr olmaπın gâhî 
a§hâbuñ a√vâline bî-√użûr olup niçe kerre ◊icâz ’a müteveccih olmışlar-
dur. Birinde Bu«ârâ ’ya ve ikisinde »orâsân ’a vâ§ıl oldı ve üçincide Yezd ’e 
vâ§ıl oldı. 

Gitmesine ve rücû¡ına bâ¡i& bu oldı ki bir gün »âce Ya√yâ ¢arşı ’da «âce 
√ażretleri ile «alvetde germ-â-germ §o√betde olup a§√âb †aşrada intižârda 
iken ikindi e≠ânını mü™e≠≠in virmegin «âce √ażretleri niçe sözlerin tamâm 
itmedin ķalķup âbdeste şürû¡ iderler. »âce Ya√yâ πażab-nâk olup †aşra 
çıķup a§√âba eydür ki “İşte ben gitdüm, benüm müzâ√ametümsiz √ażret 
ile siz §o√bet eyleñ” diyüp «âce √ażretlerinden icâzetsiz süvâr olup ◊icâz ’a 
müteveccih olur. »âdimleri ve tevâbi¡i bir müddetden §oñra vâķıf olurlar. 
Bir ķaç ķa†âr üştür ve ester ve esbâb ve esbân ta¡biye idüp âb-ı ¡Amû ’da 
ta¡cîl-i tamâm güçle yitişürler. Çün «âce √ażretlerine »âce Ya√yâ’nuñ 
a§hâb gitdügüni ¡arż iderler, «âce √ażretleri πâyet müte™e&&ir olup ¡ale’l-fevr 
»orâsân ’a Mevlânâ Câmi ’ye âdem ve mektûb [289a] irsâl ider ki “Eger 
mümkin ise »âce Ya√yâ’yı döndereler.” Çün »âce Ya√yâ Herât ’a varur, 
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merķad-ı Mevlânâ Sa¡düddîn-i Kaşπarî ’ye nüzûl ider. Mevlânâ Câmî  çün 
ziyâret ider, √üsn-i ¡ibâret ve lu†f-ı isti¡âret ile girü dönmesini ¡arż ider. 
»âce Ya√yâ edeb birle eydür: “Bu sefer ķalbümde mu§ammem olmaπın 
def¡ine ķâdir degilem.” Pes Mevlânâ artuķ söylemez ve »âce ¡Ubeydullâh  
◊ażretlerinüñ ķâ§ıdı Mevlânâ’nuñ mektûbı ile rücû¡ ider. 

Bir hefteden §oñra »âce Ya√yâ Yezd ’e giderler. Her vaķt ◊icâz ’a git-
mek niyyetin itse ısıtma †utup bî-i«tiyâr olup gidemez. Her gâh ki ferâπat 
niyyetinde olsa §ı√√at gelür idi. Bir nı§fu’l-leylde ıż†ırâb ile uyķudan uya-
nup ¡ale’l-¡acele atları †avîlesine kendi bindügi ata çıplaķ binüp müteveccih 
olur. Çün mülâzimân ve «âdimân ķalķup öñine varurlar, «âce eydür “Siz 
baña bir egerli at yitişdürüñ ki «âce √ażretleri beni tîz istedi” diyü yalıñ 
ayaπını ata urup »orasan ’a gider. Pes müte¡allıķlar esbâb ve e&ķâli ikin-
ci meclisde güçle ¡acele ile yitişdürürler. Çün Herât ’a geldi, eglenmeyüp 
Semerķand ’a müteveccih oldılar. 

Mevlânâ ~afî  beyân ider ki Herât ’dan bile gitdüm. Rebî¡u’l-â«irüñ evve-
linde sene &elâ& ve tis¡în ve &emâni-mi™ede idi, «âce πâyet ¡acele ile gitmegin 
benüm ve πayrınuñ atları ve kendüler ķaldılar. »âcenüñ bir niçe atı ķaldı. 
Çün Çil-du«terân’a vâ§ıl olduķ, baña «â†ıra oldı ki “◊icâz ’a teveccühde bu 
¡acele ne idi ve şimdi Semerķand ’a bu ¡acele nedür?” »â†ıruma müşrif olup 
buyurdılar ki “Sen bizümle gelemezsin, develer ve e&ķâl ve tevâbi¡le ķal, 
§oñra gelesin. Ol «â†ırayı gider ki ◊icâz ’a ¡acele ne idi, şimdi Semerķand ’a 
isti¡câl nedür; bâ¡i&i bu ki bizde Yezd’de «âce √ażretleri beni Semerķand’a 
da¡vet idüp kendi mübârek eli ile başmaπumı Semerķand cânibine dön-
derdi.” Pes baña bir ķalaķ √â§ıl oldı ki bî-i«tiyâr ol nı§f-ı şebde sovuķ iken, 
bürehne iken çıplaķ ata [289b] binüp Semerķand’a müteveccih oldum. 
¢arîb olduķça ol ķalaķ u ıż†ırâb ta«fîf olur diyüp atına ķamçın urup tünd 
çapup gitdi. Faķîr esbâbla bir aydan §oñra Semerķand’da «ıdmetlerine vâ§ıl 
oldum.

◊ikâyet: Faķîr sene «ams ve sittîn ve tis¡i-mi™e şevvâlinüñ evvel sebtinde 
kisve-i Ka¡be ’yi çıķarduķlarını seyr içün Mı§r ’da Bâb-ı Zuveyle ’de oturur iken, 
çün ki fuķarâ-yı Bedeviyye  ve sâyirler tev√id ile geldiler, faķîr bî-i«tiyâr bile 
da«il olup “Ce≠be ve şevķle tâ Ka¡be’ye giderler” i¡tiķâdı ile Bâb-ı Na§r ’a degin 
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varduķ. Meger kisveyi ol gün anda ķoyup √acîlar şevvâlüñ on sekizinde çıķup 
emîrü’l-√âcc alı gider imiş. Şey«lere “Niçün ≠ikrden ferâπat itdüñüz? Gide-
lüm!” didükde “ ¡Âdet budur” diyü cevâb virdiler. Fakîr πâyet müte¡ellim olup 
Câmi¡-i Cânbola† ’da murâķıb ķaldum. 

Meger efendi mer√ûm «âlüme vâķıf olmış, ‰arîķatçı Mevlânâ ¢âsım ’ı 
irsâl idüp faķîri da¡vet buyurmışlar. Çün «ıdmetde müteme&&il oldum, bu-
yurdılar ki “◊acca varup gelmege icâzetüm vardur, ammâ mücâverete rıżâm 
yoķdur, «u§û§â ◊anefî  olana.” Pes “Âh Mekke !” diyüp fuķarâ ile †arîķ ile vâ§ıl 
olduķ ki her bir «a†vede bir √acc idi. Rücû¡ itdükde “Âh Tekke!” diyüp bir 
yoldan geldük ki her ķademümüz bir felek oldı. Lâkin çün ki √accuñ şe¡âyiri 
Mekke’de tamâm oldı, şey«üñ “Mücâverete rıżâm yoķdur” didüklerini ferâmûş 
itdüm ve mücâvereti muķârrer ķıldum. Benümle bile olan fuķarâya “İsteyen 
ķalsun, isteyen gitsün” diyü icâzet virdüm. 

Bir gice Ka¡be ’ye ķarşu murâķıb oturur iken, nâgâh Şey« A√med b. Gülşenî  
nevverallâhu merķadehuma’s-seniyye, Bâb-ı Selâm ’dan gelüp †avâf itdi. 
Ba¡dehu faķîre iltifât idüp buyurdı ki “Benüm, mücâverete rıżâm yoķdur di-
dügümi unutduñ mı? ¢alķup tedârüküñi gör” diyüp πâyib oldı. Pes faķîr bîdâr 
olduķda, bir ıż†ırâb √â§ıl oldı ki tâ Mı§r ’da [290a] «ıdmetine vâ§ıl olmayınca 
def¡ olmadı. Çün vu§lat müyesser oldı, buyurdılar ki “Bizüm murâdumuz 
mücâvereti men¡ degildür, ammâ Mı§r’da senüñ na§îbüñ zamânıdur.” Pes iki 
aydan §oñra ¢âżî ◊asan Beg  tedârüki ile kerîmelerini bu faķîre virdiler. 

»âce Ya√yâ  ◊ażretleri buyurdılar ki Yezd ’den geldükden §oñra yine 
benden Mekke  dâ¡iyesi zâyil olmadı. Seyyid ◊asan ’a didüm ki “Baña 
Mekke’ye gitmege ru«§ât †aleb eyle.” Çün «âce √ażretlerine ¡arż ider, bu-
yururlar ki “∏arażı bu seferden nedür?” Pes ben didüm ki “Bu √adî& baña 
daπdaπa virür ki Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: ِ ْ َزاَر َ ” 
א“489 َ  ِ א َزاَر َ َ ًא َوَכ ْ َ  Pes «âce √ażretleri buyururlar ki “Baña üç gün mühlet 
virsün, andan cevâbını alsun.” 

Pes üçinci gice gördüm ki Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem žâhir 
oldılar. Mübârek ayaķlarına başumı ķodum. Buyurdılar ki “Vâlidüñi 
†aleb eyle, §ohbet idelüm.” Ben segirdüp tenbîh itdüm. ¡Ale’l-¡acele geldi. 

489 “Beni öldükten sonra ziyaret eden, sanki hayattayken ziyaret etmiş gibidir.”
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◊ażret-i Resûl §allallâhu ¡aleyhi ve sellem §aπ cânibine işâret idüp oturdı 
ve ben muķâbilede edeble oturdum ve gözüm yumup murâķıb oldum. 
Bir la√žadan §oñra başumı ķaldurup nažar itdüm, ◊ażret-i Resûlullâh’ı 
§allallâhu ¡aleyhi ve sellem iki ten gördüm. Pederümi πâyib olmış gör-
düm. Niçe kerre im¡ân-ı nažarla müteveccih oldum ikisi mâ-beyninde hiç 
farķ ve imtiyâz bulmadum. Çün bîdâr oldum, teheccüd zamânı idi, «âce 
√ażretlerine vardum. Murâķabede buldum. Başların ķaldurup buyurdılar: 
“»âce, murâduñuz √â§ıl oldı. Artuķ baña teşvîş virme ki pîr oldum idi ve 
§o√bet fır§atdur ve ülfet πanîmetdür.” Pes ayaķların öpüp artuķ ol «â†ıra 
ķalbüme «u†ûr itmedi.

Menķûldür ki «âce √ażretleri «alvetde »âce Ya√yâ’ya buyurur ki 
“»âce, siz Ya√yâ ¡aleyhisselâm  ile hem-nâmsız, ve İmâm ◊üseyn  b. ¡Alî  
b. Ebî ‰âlib  ile münâsebet-i tamâmuñuz vardur. Ol şarâbdan √ažž-ı ev-
fer na§îb olıcaķdur.” Pes »âce Ya√yâ ol kelâmuñ žuhûrına muntažır olur. 
◊attâ Şâhbig »ân  Semerķand ’a müstevlî olur. [290b] sene sitt ve tis¡i-
mi™e mu√arremi evvelinde »âce Ya√yâ’yı mu™â«a≠e ve mu†âlebe idüp 
cemî¡-i cihât ve emvâl ve esbâb ve emlâkını ta§arruf itdi. »âce Ya√yâ bu-
yurur idi “Ümîd iderem bu eyyâm-ı ¡âşûrâda pederüm »âce ¡Ubeydullâh 
√ażretleri işâret itdügi ve şehâdet ķılduπı şehâdet müyesser ola.” »ân it-
dügüne nedâmet gelüp «âceye evlâd u ensâbı ile »orâsân ’a gitmege icâzet 
virür. Ümerâ-yı Özbek, »ân ’a dirler ki “Eger «âce »orâsân ’a varur ise niçe 
fitneye bâ¡i& olur, hemân bunda ķatl evlâdur.” »ân men¡e ķâdir olmaz. 
»ufyeten «âceye bir yorπa at irsâl ider ki “¡Ale’l-¡acele tenhâ »orâsân’a 
gide ve evlâd u ezvâcı ben √ıfž iderem” dir. »âceye varduķda, ol «ânuñ 
ma√remine dir ki “Baña pederüm işâret ile beşâret virmişdür ki bu e&nâdâ 
şehâdet müyesser ola, ben aña muntažıram. Ammâ «ân √ażretlerine diyesiz 
siz kerem itdüñüz ve i√sân ķılduñuz, cezâkellâhu ¡annâ «ayren.” Ve »ânuñ 
esbini girü dönderdiler ve Kermîne  yolından »orasan’a müteveccih oldı-
lar. Tâ Taşkend ’e yitişdiler ki †oķuz ferseng »orâsân’dan ıraķdur ve yolda ol 
e&nâda buyururlar ki “Baña ¡aceb √ayret ve tefekkür te™&îr itdi ki «âce bañâ 
işâret ile beşâret virmiş iken böyle te™«îre bâ¡i& ne ola?” A§√âbına böyle 
taķrîr ider. Tâ Kebrâb  ķaryesine vâ§ıl olurlar ki Taşkend mużâfâtındandur, 
mu√arremüñ on beşinde nâgâh Özbek  †âyifesinden üç yüz miķdârı süvâre 
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ol §a√râda »âce Ya√yâ’nuñ ardından irişüp «âceyi iki oπlı ile şehîd iderler 
ki biri »âce Mu√ammed Zekeriyyâ ’dur ve biri ¡Abdulbâkî ’dür. Ve sâyir 
müta¡allaķlarını Semerķand ’a dönderüp getürürler. Cemâ¡at-i mu√ibbân 
u mu«li§ân «âce evlâdınuñ na¡şını »âce Kefşîr  ma√allesine getürdiler. Ol 
gün Semerķand’da ke&ret ü izdi√âmdan «avâ§§ u ¡avâmma bir πırîv oldı 
ki §anasın ķıyâmet ķopdı. Çün namâzın ķıldılar, cümlesini Me√a††a-i 
Mollâyâ ’na getürüp »âce ¡Ubeydullâh  √ażretlerinüñ ķabri yanında defn 
itdiler, ra√imehumullâhu ra√meten vâsi¡aten. Menķûldür ki ol ķâtiller mâ-
beynine nizâ¡ düşüp biri birini ķırmışlar [291a]

Mevlânâ Seyyid ◊asan 

»âce √ażretlerinüñ a¡lem-i a§√âbı ve aķdem-i a√bâbıdur. Küçük iken 
vâlidi Taşkend ’de «âcenüñ «ıdmetine alı gider. Meger bir †arafda bir 
žarfda ¡asel varmış, varup tenâvül ider. »âce §orar ki “Ey piser, nâmuñ 
nedür?” Eydür ki “ ¡Asel.” »âce tebessüm idüp dir ki “Bu oπlanuñ tamâm 
ķâbiliyyeti vardur ki ¡asele ednâ teşebbü& ile kendi nâmını ¡aselde güm 
eyledi. Eger cânı dimâπını ¡aselden †atluraķ nesne ile mu√allâ ideler, şeπaf 
u ma√abbeti da«ı ziyâde olup nefy-i vücûd ile §â√ib-i vücûd olur” diyüp 
kendi «alvetlerinde ma«dûmları gibi besleyüp mektebe gönderüp ba¡dehu 
ta√§îl-i ¡ulûm idüp müteba√√ir oldı ve «âce √ażretlerinüñ perverişi ile 
tekmîl ü ikmâl derecesine vâ§ıl oldı. A√vâlini πâyet pûşîde idenlerdendür. 
Mevlânâ ¢âsım  riyâżât-ı şâķķa ile merâtib-i ¡âliyeye vâsıl olmış iken, «âce 
√ażretleri dimişdür ki “Mevlânâ ¢âsım elli yıl Seyyid ◊asan ’a mülâzemet 
itmek gereksiz tâ anuñ mertebesi size ma¡lûm ola.” Ta§arrufâtı bî-√addür. 
Bu şehâdetle iktifâ oldı.

Mevlânâ ¢âsım 

»idmet-i «âceden bir ân cüdâ olmamaπın, “Sâye-i «âce ” dirler idi. 
»âce evâyilde bâπ «ıdmetine ta¡yîn itmişler. ~abâ√ gitdükde bir ķaç et-
mek ķoynına ķoyarlar imiş. A«şam geldükde ķuşaπın çevirdükde etmek-
ler ķoynundan düşer. »âce √ażretlerinüñ telķîni ile √â§ıl itdügi nisbetüñ 
ķuvveti ile bâπa «ıdmetine varup edâ-yı «ıdmetinden §oñra gelince nân 
var idügüne cânı mu††alı¡ olmaz imiş. ◊attâ ba¡żı mecâlisinde «âcenüñ 
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Mevlânâ ¢âsım  murâķıb ve πâyib olmaπın «âce buyurmışlar ki “Mevlânâ 
¢âsım dâyirede oturup dâyireden †aşra ¡urûc itmek «urûcdur ve √adden 
bîrûndur.” Mevlânâ ¡Abdurra√mân-ı Câmî , [291b] «âce √ażretlerinüñ 
a§√âbından Mevlânâ ¢âsım’ı mümtâz idüp med√ iderdi. 

Mevlânâ ~afî  beyân ider ki evvel kerre «âce √ażretlerinüñ «ıdmetine 
gitmek içün Mevlânâ Câmî ’den istî≠ân itdüm. Buyurdılar “»âce pîr olmış-
dur. Sen yigirmi iki yaşında tâzesin, vâsı†â lâzımdur.” Pes Mevlânâ ¢âsım ’a 
bu ruķ¡ayı yazdılar (ruķ¡a):

Ba¡de ez ¡arż-ı niyâzmendî vu şikestegî ma¡rûż-ı ân ki «ıdmet-i Mevlevî 
Mevlânâ Fa«rüddîn ¡Alî  ki nisbet be-faķîrân iltifât-i «â†ir bisyâr dâred. Be-
ârzû-yi zemîn-bûsî-i mülâzimân-ı âsitân-ı velâyet-âşiyân teveccüh numûde 
est. Şekk nîst ki be-¡ayn-i ¡inâyet mel√ûž ve be-idrâk-ı umniyyet ma√žûž 
«âhed şud. Ve’s-selâm ve’l-ikrâm. el-Faķîr ¡Abdurra√mân-ı Câmî . 

Çün ¢arşı ’da »âce Kelân ’la varup ruķ¡ayı Mevlânâ ¢âsım ’a virür-
ler, öpüp ayaπ üzere ķalķup ri¡âyet ider. Tâ anda olduķça žâhir ü bâ†ınla 
Mevlânâ’nuñ iltifâtına mažhar olurlar. Çün ikinci def¡a tekrâr varurlar, 
a√vâl-i †arîķatden ve «âce √ażretlerinüñ meclisi âdâbına müta¡allıķ ve 
«âcenüñ ķulûba müşrif olduπı içün √udûrında πâyet edeble olmaķ «u§û§ını 
telķîn eyleyüp niçe kerre ba¡żı √âķâyıķ ilķâ iderdi ki bî-«od olurdum diyü 
taķrîr ider ve Mevlânâ ¢âsım ’uñ ta¡lîm ü telķîni ile «âce √ażretlerinüñ 
§o√betinden istifâdeye küllî isti¡dâd geldi. Pes senüñ ķurbuñun da«lı da«ı 
vardur. 

Mevlânâ Mu√ammed-i ¢âżî  Mesmû¡ât ’ında yazmışdur: “»âce √ażretleri 
evvelki marażında beni Herât ’a †abîb getürmege irsâl itdi. Mevlânâ ¢âsım  
beni gönderi «ayli yol geldi ki iķdâm idüp “Tîz gel ve †âbîbi getür ki «âce 
√ażretlerini marîż görmeπe †âķatum yoķdur” diyüp «ayli yol benümle bile 
gitdi ve iķdâm itdi. Çün »orâsân ’dan otuz beş günde †abîb getürdüm, 
Mevlânâ ¢âsım  intiķâl eylemiş ve «âce √ażretlerini kemâl-i §ı√√atde bul-
dum. »âce √ażretlerine [292a] Mevlânâ ¢âsım’uñ fevtini su™âl itdüm. 
Buyurdılar ki “İki gün evvelden geldi ve eyitdi ki “Ben kendümi size fidâ 
itdüm.” Ve ben eyitdüm “¢âsım, sen faķîr kişisin ve çoķ müta¡allaķlaruñ 
vardur, böyle eyleme.” Eyitdi ki “Ben size müşâvereye gelmedüm ve bu iş 
olmışdur ve ◊aķ sub√ânehu ve ta¡âlâ ķabûl buyurmışdur.” Her ne ķadar 
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ki mübâlaπa itdüm, bundan πayrı cevâb virmedi. Bu √âlile gitdi.” İrte-
si «âcenüñ marażı mevlânâya intiķâl idüp intiķâl itdi ve «âce √ażretleri 
§ı√√at bulup †abîbe i√tiyâc ķalmadı.

Menķûldür ki çün Mevlânâ mu√tażır oldı, «âce √ażretleri √âżır oldılar. 
Mutta§ıl «ande ile §aπ cânibine baķardı. ~oñra «âce √ażretlerine iķdâm ile 
baķup intiķâl itdi. A§√âb «âceye su™âl itdiler. Buyurdı ki “Evvel bihişt’de 
maķâmını gördi, §oñra cümleden rû-gerdân olup bize müteveccih oldı.” 

Fevtine târî«: Şem¡-i fuķarâ ķâsım-i envâr-i vucûd
 Müstehlik u ma√v-i cem¡ u deryâ-yi şuhûd

 Zân rû ki sirişte bûd ez-feyż-i vucûd
 Târî«-i vefât-i û zi-“Feyyâż” guşûd490 (891)

Mîr ¡Abdülevvel  Ra√metullâhi ¡aleyhi

»âce √ażretlerinüñ dâmâdı olmışdur. Nîşâbûr ’dan Mâverâünnehr ’e 
varduķda yedi yıl nisbet-i şerîfeye mülâzemet itmişdür. ◊attâ «âcenüñ 
muķâbilinde görinse meclisden redd ider imiş ki müştaπil ola. Yedi yıldan 
§oñra oπullıπa ķabûl eylemişler. ~ulbiyye olan Şerîfe  ile ¡aķd-i nikâ√ itmiş-
lerdür ve andan üç oπlı olmışdur: Emîr Kelân , Emîr Miyân , Emîr-i »urd  
ve iki kerîme olmışdur. Ammâ Emîr Miyân, Edirne ’ye gelen »âce ¢âsım ’uñ 
pederidür ki evvelde fuķarâyla mülâķâtında beyân oldı. 

Ve buyururlardı ki “»âce √ażretleri bir köye süvâr gitse ben piyâde ard-
larından yitişürdüm.” Buyururlardı: “Seyyid-zâde , ¡aceb dûn-himmet ve 
bî-√amiyyetsin ki †a¡âm yimege gelürsin!” Ve yine süvâr olup bir yire da«ı 
giderler idi. Ben aπlayu aπlayu ardlarına düşerdüm. Çün yedi yıl tamâm 
oldı, bir gün beşeriyyet πalebe idüp başumı örtüp yatdum ve endîşe it-
düm ki “Ey ¡Abdülevvel , çok kimseler vardur ki devlet-i velâyetden 
ma√rûmdururlar, sen da«ı anlardan biri ol, vüs¡atüñ ķadar mi√netüñ yiter” 
diyüp mütefekkir idüm. Ol e&nâda √ücrede ayaķ †apırdısı geldi. Mültefit 
olmadum ve eyle yaturdum. Nâgâh işitdüm ki «âce √ażretleri âvâz itdiler 

490 “Fukaranın ışığı, varlık nurlarının kasımıdır. O, kendini fani etmiş, şühut der-
yası, cem makamının mahvolmuşu idi. İlahi feyzle yoğrulmuş Kâsım’ın vefat 
tarihi “Feyyâz” sözü idi.
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ki “¡Abdülevvel, ferâπatla yat ki götüri işlerüñ bi’t-tamâm kifâyet oldı.” 
[292b] Tamâm-ı ıż†ırâb ile yirümden §ıçradum. Gördüm, «âce √ażretleri 
√ücreden çıķup gitdi ve ben sûz u güdâz ve ķalaķ u ıż†ırâb ile düşdüm.” 

Mîr buyururlar idi ki “»âce √ażretleri ¡ibâdetlerinde bir gün bu beyti 
oķudılar ki.

Na@m: ~a√râ ferâ«est ey civân tu kûşei mâ kûşei
 Hemçûn mil« ez-kişt-i şeh tû «ûşei mâ «ûşei491

Ne&r: Mîr buyurdı ki “»âce √ażretlerinüñ iltifâtından baña bî-vâsı†â-ı 
ķavl ü fi¡l ü zebân bir √âl √â§ıl oldı. Ol √ażretüñ taķviyet-i bâ†ınî ile sîneme 
ve cânuma i†mînân vâ§ıl oldı. Yevmen-fe-yevmen mütezâyid olup bu √âl 
üzere niçe müddet mütemekkin oldum. Nâgâh bî-sebeb-i žâhir ol taķviyet 
zâyil olup mutta§ıl ¡itâb u ¡iķâbla «i†âb u cevâb nümâyân olup πażab ve 
√iddet ve şiddet ¡ayân oldı, şol me&âbede ki nefsüm ribķa-i inķıyâddan 
†aşra çıķa. »â†ıruma bu geldi ki “Çün cümle a√vâlüme mu††ali¡lerdür, eger 
ol evvelki te™yîdât ber-√aķ ise şimdi bilâ-sebeb bu zecr ü ķahr nedür? Eger 
ol √âlât maķbûl ü mer¡î degil ise niçün evvelden zecr ü ķahr ile men¡ it-
mediler?” Ve bu «â†ırayı itdüm ki “◊aşr güni enbiyâ ve rüsül §alavâtullâhi 
¡aleyhim ecma¡în ve evliyâ ve a§fiyâ rıżvânullâhi ta¡âlâ ¡aleyhim ecma¡în 
mecma¡ında su™âl eyleyem ki bu kemîne cümle umûrumı žâhiren ve 
bâ†ınen size tefvîż itdüm, niçe müddet iltifât ve ¡inâyet üzere ķabûl buyu-
ruldı. Eger maķbûl idi, niçün anuñ üzerine â«ir itmedüñüz? Eger maķbûl 
degil ise niçün men¡ buyurmaduñuz?” 

Çün bu «â†ıra beni muż†ar itdi, bî-i«tiyâr √ücreleri ķapusına vardum 
ki žâhiren tekellüm idem. Cür™etle içerü girdüm. »idmetlerinde bir kimse 
vardı, anı bir ma§la√ata gönderdiler ve baña müteveccih olup didiler ki 
“Mecma¡-ı enbiyâ vü rüsül ve «avâ§§-ı evliyâda benümle niçün mu«â§ama 
idersin? Minnetdâr ol ki anda ben mu«â§ama itmeyem.” Ba¡dehu buyur-
dılar ki “Bir ¡amel ki senüñ teşvîş ü elemüñe sebeb ola, ben ķaçan saña 
emr itdüm? Sen gitdüñ, i«tiyâr itdüñ, anuñ tedbîrin yine sen bilürsin.” Pes 

491 “Ey genç, sahra geniş, bir köşesi senin bir köşesi bizim; şahın tuz tarlası da öyle, 
bir hevek benim bir hevek bizim.” 
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yavuzlıķdan geçüp ve ¡inâyet ve lu†fla buyurdılar ki “Umûrda §abr gerek ve 
i¡tiķâd ve nisbetde ma¡lûm idene ki cümle a√vâli pîre bi’t-taf§îl ma¡lûmdur. 
[293a] Şey« oldur ki kendi maşrıķda olsa ve mürîdi maπribde olsa cemî¡-i 
a√vâlinden «aberdâr ola. Ol ecldendür ki ¡ârifler meşî«at i«tiyâr itmeyüp 
i«tiyâr ve şey« oldılar, ol ķayddan «alâ§ oldılar. Bir anda gâh maπribe revân 
gâh maşrıķa revân olalar, ol da«ı πayr içün ola, pes πayrı terk itdiler. Gerçi 
πayr ma√v olmışdur, ammâ ¡ârifler πayrda müşâhede ķılmışlardur.

Mevlânâ Ca¡fer  Ra√imehullâhu

»âcenüñ «ulla§-ı a§√âbındandur. ¡Âlim ve ¡âmil idi; ce≠be ve istiπrâķ 
ehlidür. Namâzını πâyet uzadur idi. Hergiz iştiπâl-ı žâhire muķayyed ol-
mamışdur, ne ticâret ne zirâ¡at. Ammâ sebeb-i tevbe ol olmış ki “¡Ulûma 
müştaπil iken vâķı¡ada «âceyi gördüm. Andan §ordum ki ķul ķaçan »udâ’ya 
irişür?” Buyurdılar ki “Ol vaķt ki kendüden fânî ola.” ~abâ√ bî-i«tiyâr 
medreseden çıķup «âceye ¡azîmet itdüm. A§lâ cem¡ olmayup beni žâhiren 
bilmezler idi. Çün gördiler, buyurdılar ki “Mevlânâ Ca¡fer, hiç bilür misin 
ki ķul rabbına ne vaķt irişür? Ol vaķt ki ◊aķķ’uñ ķullıπında kendüden fânî 
ola.” Ve »udâvendigâr ’uñ bu beytini oķudı.

Na@m: Çun tu nebûdî ki cumle bûd »udâ bûd u bes
 Çun tu nemândî ki mând cümle »udâ ey gedâ492

Ne&r: Pes bî-i«tiyâr «ıdmetlerin i«tiyâr itdüm. Sene &elâ& ve tis¡în ve 
&emâni-[mi™e] şühûrında Mevlânâ Burhânüddîn-i İ«tilâmî  intiķâlinden 
sekiz gün §oñra intiķâl itdi. Ol ta¡ziyede «âce √ażretleri sâyir ķurbân ve 
e†¡imeden mâ-¡adâ sekiz ķoyun büryân itdiler.

Mevlânâ Burhânüddîn-i »atlânî  Ra√imehullâhu

¡Ulûm-ı mütedâvile ta√§îlinden §oñra ķırķ yıl sefer ü √ażerde «âce 
√ażretlerinüñ «ıdmetinde olmışdur. Buyurdı ki Sul†ân A√med Mîrzâ  bir 
ķışda Türkistân ’a bile gitmek içün «âceye gelüp tażarru¡ itdi. »âce √ażretleri 
ķabûl idüp bile gitdük. ∏âyet §ovuķ idi. Cümlemüz za√met çekmegin, 

492 “Ey fakir, sen yokken Hak vardı, sen olmadığında kalan yalnız o.”
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Sul†ân A√med’den «ayli rencîde oldı ki bî-fâ™ide «âce √ażretlerine ve sâyire 
bu ķadar elem virdi. Çün Şâhru«iyye ’ye varduķ, üç günden §oñra nâgâh 
şehrde πavπa ķalķdı ki dört biñ müsella√ Moπol  ve biñ miķdârı Özbek  ki 
cümlesi kâfir olup memlekete tâ«t idüp niçe ķa§abayı vîrân ve «alķını ve 
esbâbların tâlân eyleyüp sul†ân üzerine hücûm itmişler. Pes cümle vilâyet 
«alķı «âceye gelüp i&tiπâ&e iderler. Çün Sul†ân A√med ¡askersiz gelmegin 
«âceye gelüp zeyl-i √imâyetine müteşebbi& olup tażarru¡ ile niyâz ider. 
Pes «âce √ażretleri bir niçe mevâlî ile varup ol leşkerüñ «ânı ve a¡yânı ile 
mu§â√abet idüp cümlesini ma√abbetullâh ile tes«îr idüp müte™e&&ir ider, 
şöyle ki ol meclisde olanlar bellerin ķırup dürüst îmânla mü™min olur-
lar ve götüri îmâna delâlet iderler. Götüri er ve ¡avret şeref-i İslâm’la mü-
şerref olurlar ve iki biñ miķdârı «alķuñ oπlı ve ķızı ki seby itmişlerdi ve 
on biñ miķdârı at ve deve ve sâyir mevâşî ki almışlardı, cümlesini «âceye 
baπışlarlar. [293b] 

Pes «âce √ażretleri cümlesini a§√âbı ile yirlü yirine irsâl ider ve ol ¡as-
kere iki mollâ virür ki biri ¢ur™ân  ta¡lîm ide ve biri ¡ilm ögrede. Pes «âce 
√ażretleri Sul†ân A√med’den icâzetlü Semerķand ’a rücû¡ ider. Mevlânâ 
Burhânüddîn  eydür ki bir menzilden §oñra «âce baña «i†âb idüp buyurdı 
ki “Sefer mi√netini bu müşâhede itdügüñ em&âli içün i«tiyâr itmişüzdür.” 
Mevlânâ mu√tażır iken «âce √ażretleri √âżır olurlar ve Pehlevân Ma√mûd 
Püryâr-ı Velî ’nüñ bu beytini oķurlar.

Na@m: Cudâyî mebâdâ me-râ ez-»udâ
 Diger her çi pîş âyedem şâyedem493

Ba¡dehu buyururlar ki 494“ُ َ ِإ ا ٰ َ ِإ ِل  ْ َ ِ  ْ َُכ א َ ُدوا ِإ ِّ َ ”

Mevlânâ Lu†fullâh-ı »atlânî 

Mevlânâ Burhânüddîn ’üñ hemşîre-zâdesidür. ~â√ib-i ¡ulûm-ı şerî¡at u 
†arîķatdur. Hemîşe bas† üzere «andân idi ve «âceyi şen iderdi ve «âce la†îfe 

493 “Bana Hak’tan ayrılık olmasın da başka bana her ne gelirse razıyım.”
494 “Lâ ilâhe illallâh diyerek imanlarınızı yenileyin.” Musnedu Ahmed, 14/28; el-

Mustedrek ¡ale’s-Sahîhayn, 4/285; Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 
4/1465. Hadis metninden kısmen ihtisar edilmiştir.
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ve mizâ√495 iderdi. »âce bir gün dir ki “Mevlânâ Lu†fullâh, evlendükde 
ne maķûle «atun alursın?” Mevlânâ eydür ki “Sebz ü şîrîn.” »âce eydür ki 
“∏ala† itdüñ ki bir ķaç zamandan şîrînlik gider, hemân sebzlik ķalur.” Ve 
buyurdılar: “‰âlibân-ı ◊aķķ’a ked«udâlıķ yaramaz gereklidür.” Ve bunı 
oķurlar.

(Na@m): Ked«udâyît mâye-i hevesest
 Ked rehâ kun tu-râ »udây besest496

Ne&r: Mevlânâ dimişdür ki kendi velâyetümde ◊ażret-i Server’i 
§allallâhu ¡aleyhi ve sellem düşümde bir ma√bûb şeklinde gördüm ve ol 
§ûret hemîşe baña nümâyân olurdı. Çün «âce √ażretlerine vâ§ıl oldum, 
bir gün buyurdılar ki “‰âlib-i √ażret olan, Resûlullâh’ı §allallâhu ¡aleyhi ve 
sellem √üsn-i vechle görür” diyüp faķîre nažar itdi. Çün ben da«ı im¡ânla 
nigâh itdüm, ◊ażret-i Server’i gördügüm şekl-i √asen ile müşâhede itdüm, 
pes irtibâ†um ziyâde olup «ıdmetde &âbit oldum. 

Mevlânâ dimişdür ki bir kerre «âcenüñ cü&&esi baña küçük gözükdi, 
«â†ıra itdüm ķudretullâhdur ki bu ķadar pâdişâhlara bu cü&&e ile √ükm ey-
leye. Pes yap yap şöyle büyüdiler ki √ücre bucaπına §ıķıldum, nefesüm güç-
le çıķmaπa başladı. Pes yine √ażretine ilticâ itdüm. Yine eski √âllerine rücû¡ 
itdiler. Mevlânâ Şey« ra√imehullâhu «âce √ażretlerinüñ mühimmâtında 
dâyim ķâyim idi ve Kübreviyye  †arîķı gibi √abs-i nefese mülâzım idi. 

Mevlânâ Sul†ân  ra√imehullâhu emr-i «âce ile √accdan geldükde bir 
kerre ¢arye-i Mâturîd ’de «âceye gider iken her çend ki murâķabe ile ken-
düyi cem¡ itmek ister, müyesser olmaz. Â«ir nefy ü i&bâta meşπûl olur. Bir 
miķdâr «użûr žuhûr ķılur. Mevlânâ eydür ki “Çün ol √ażretüñ √udûrunda 
bu √użûr ile √âżır oldum, buyurdılar ki “Mevlânâ, gâhî nefy ü i&bâta 
meşπûl olur mısız?” Didüm: “Belî.” Buyurdılar ki “Netîce-i şuπl-i nefy ü 
i&bât temekkün nisbetin virür.” Pes «âcenüñ ta√ķîķinden ma¡lûm oldı ki 
√użûr ma¡allâh birdür, ammâ bir √użûruñ nisbeti ki ≠ikre müteretteb ola, 
bir «â§§ renk üzeredür. Ve ol gûn-â-gûn renkleri farķ itmek firâset-i «â§§a 
mevķûfdur ki ba¡żı «avâ§§a evliyâullâhdan i«ti§â§ baπışlamışlardur.

495 Yazmada: †abî¡at ve mizâc
496 “Evlilik heves mayasıdır. Sen ked(ev)i bırak, sana Huda yeter.”
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Mevlânâ Ebû Sa¡îd-i Evbehî  Ra√îmehullâhu 

Otuz beş yıl «âce √ażretlerinüñ [294a] âsitânesine «ıdmet-i âmed-
şüd itmişdür. Tevbesine sebeb budur ki eyitdi “Semerķand ’da Uluπ Big 
Medresesi ’nde ¡ulûma meşπûl iken bî-i«tiyâr dervîşlik ârzûsı gelüp †aşra 
çıķdum. Bir †âlib-i ¡ilme râst geldüm. “¢andan gelürsin?” didüm. Eyitdi 
“Cebel-i Nûr ’dan, Şey« İlyâs-ı ¡Işķî  yanında idüm” diyüp ol ķadar med√ 
itdi ki bî-i«tiyâr münce≠ib olup √ücreme girmeyüp Cebel-i Nûr’a mütevec-
cih oldum. Çün »âce ¡Ubeydullâh  ◊ażretlerinüñ medresesine uπradum, 
«a†ıruma geldi ki hele «âceye bulışam, §oñra Cebel-i Nûr’a gidem diyüp 
içerü girdüm. Mevâlî otururlardı. Ben da«ı muķâbilede oturdum. Bir 
miķdâr sâkit olup mübârek başların ķaldurup beni mu«â†ab idüp bu beyti 
oķudılar.

Na@m: Der-kûh çi mîrevî be-men bâş
 İmrûz Mu¡â≠  der-cebel nîst497

Ne&r: Tamâm te™&îr itdi. Ammâ yine «â†ıra geldi, eger «i†âb baña ise bu 
beyti tekrâr oķuyalar didüm. Tekrâr faķîre müteveccih olup buyurdılar ki 
“Mevlânâ Ebû Sa¡îd, bu beyt Şey« Kemâl-i »ocendî ’nüñdür.”

Na@m: Der-kûh çi mîrevî be-men bâş
 İmrûz Mu¡â≠ der-cebel nîst498

Ne&r: Pes medreseden çıķup süvâr olup gitdiler ve benüm bâ†ınumı 
kendülere münce≠ib itdiler ve ben muż†arib ve √ayrân ķaldum. Fikr it-
düm ki «âce √ażretleri benüm adumı hergiz işitmemişdür, neden bildiler 
ve bu beyti ¡aceb ma√allinde keşf itdiler” diyüp bî-hûş-vâr medreseden 
çıķup Uluπ Big Medresesi ’ne «aber gönderdüm ki “Benüm anda olan eger 
kitâblarum ve eger esbâbum, cümle anda olan †alebenüñdür, ta§arruf it-
sünler.” Pes hemân «ıdmetlerin i«tiyâr itdüm, gâh ķabż gâh bas† √avâle 
itdiler, ķabûl itdüm.

497 “Dağa gitme, benimle kal; bugün Muaz (Muaz b. Cebel iması) dağda değil.”
498 “Dağa gitme, benimle kal; bugün Muaz (Muaz b. Cebel iması) dağda değil.”
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Mevlânâ Mu√ammed-i ¢â≥î  Ra√imehullâhu

¡Âlim ü ¡âmil, fâżıl u kâmil idi ve «âce √ażretlerinüñ menâķıb ve 
feżâyilinde ve «a§âyi§ ve şemâyilinde Silsiletu’l-¡Ârifîn ve Te≠kiretu’§-
~ıddiķîn  nâm bir kitâb-ı müste†âb-ı bâ-§avâb ta√rîr itmişdür. Anda ge-
türür ki çün ek&eriyyâ deķâyıķ-ı ¡ulûmdan √aķâyıķ beyân itseler, faķîre 
«i†âb buyururlardı. Bir gün didiler ki “Bu deķâyıķ u √aķâyıķı ki bizden 
işidürsin, küçükligüñde peder ü mâderüñden istimâ¡ itdügüñle mu«âlif 
[294b] bulur mısın?” Eyitdüm ki “»ayr.” “Pes saña bu rengde söz söyle-
mek münâsibdür.” 

Ma¡lûm ola ki Mevlânâ ¢âżî ’nüñ isti¡dâdına göre tertîb-i terbiyet bu-
yurmışlar ki ¢âżî’ye virdükleri va§iyyet-nâme da«ı dâlldür ki mertebe-i 
âdâbdandur, yo«sa ¡ışķ ve şevķ ve √arķ ve «arķ-ı ¡âdât πayrıdur.

Na§î√at-i ◊a≥ret-i »âce be-¢â≥î Mu√ammed : ◊aķîķat-i ¡ibâdet, 
«uşû¡ ve «użû¡dur ve meksûrü’l-ķalb olup dâyim niyâz u tażarru¡dur ki 
◊aķ ta¡âlânuñ ¡ažameti şühûdundan ķalb-i mü™mine nümâyân olur. Ve 
böyle sa¡âdet ma√abbete mevķûfdur. Ve žuhûr-ı ma√abbet mevķûfdur 
Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √ażretine mütâba¡ata. Ve mütâbâ¡at 
mevķûfdur sünnet †arîķin bilmeğe, pes bi’ż-żarûre ¡ulemâya mülâzemet 
lâzımdur ki vere&e-i enbiyâdur. Ammâ ol ¡ulemâdan ki ¡ilmi vesîle-i ma¡âş-ı 
dünyevî vü câh itmişlerdür, anlardan ba¡îd olmaķ gerek. Ve ol dervîşler ki 
raķ§ u semâ¡ ve şevķ u vecdi vâsı†a-i ekl ü şürb idüp √aramdan te√âşîleri ol-
maya, §o√betlerinden perhîz itmek gerek. Ve ol tev√îd ve ma¡ârif ki ¡aķîde 
noķ§ânına sebeb ola ve me≠hebe i«tilâl vire, diñlememek gerek. Ta√§îl-i 
¡ilmi ma¡ârif-i √aķîķat žuhûrı içün ki Peyπamberüñ §allallâhu ¡aleyhi ve 
sellem mütâba¡atına baπlanmış ola, aña sa¡y itmek gerek ve’s-selâm.

Mevlânâ »âce ¡Alî-i Taşkendî 

»âcenüñ ķadîmî a§√âbındandur. Bir kerre evâyilde †aleb-i ¡ilm içün 
Taşkend ’den Semerķand ’a gider. Çün «âce vâķıf olur, göreyim nice gide-
bilür dir. Bir iki ķonaķ gitmegin aña bir «astalık eyle ¡ârıż olur ki mevte 
müşrif olur. »âceden bilüp rücû¡a niyyet itdügi gibi ol maraż «afîf olur. 
Çün Taşkend’e gelür, bil’-külliyye ża¡f zâyil olur. »âce eydür: “Seni bizüm 
«ıdmetümüze ta¡yîn itmişlerdür, var «ıdmetüñde ol” diyüp niçe «ıdmet 
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ta¡yîn ider. Cümleden selâ†în ve sâyirlere günde yigirmi ruķ¡adan ziyâde 
yazup niçe ma§la√at da«ı görürdi. Ve anuñ yazısı ile olan ruķ¡aya kimse 
mu«âlefet itmez idi. Ve mutta§ıl perhîz ve riyâżet üzere idi. 

Şey« ◊abîb-i Neccâr-ı Taşkendî 

Murtâżlardan ve ķadîmî a§√âbındandur. ◊ikâyet ider ki bir kerre 
«âce ba¡żı yârâna bî-√użûr olup Taşkend ’den Ferket ’e gitdi. Yârân niyâz-
mendlik ve meskenet ve ¡ö≠r-«âhlıķ ile «âcenüñ ardınca müteveccih ol-
dılar. Meger «âce ¢arye-i Menâr ’da Mevlânâ Seyfüddîn-i Menârî  ķabri 
üzere imiş. [295a] Oπlı Mevlânâ Seyfüddîn-i Ferketî  √ücresinde iken, her 
kimse ki içerü girüp «âce √ażretlerinüñ celâline muķâbil olsa bî-hûş düşüp 
√ayât e&eri az ķalurdı. Pes Mevlânâ İsmâ¡îl  ve ol diyâruñ mu«li§leri başların 
çıplaķ idüp tażarru¡ itdiler. »âce √ażretleri iltimâsların ķabûl idüp ¡afv itdi 
ve cümlesi evvelki √allerine rücû¡ itdiler.

Mevlânâ Nûreddîn-i Taşkendî 

»âce √ażretlerinüñ maķbûli ve manžûrı idi. Naķl iderler ki bir gün «âce 
ma√abbet-i ≠âtîde sü«an iderken buyurdılar ki “Ma√abbet-i žâtî irtibâ† ve 
ta¡aşşuķdur ◊ażret-i ◊aķķ’a sub√ânehu ve ta¡âlâ, bir sebeb ve ba¡i& olmaya 
ve bir mûcib vâsı†â bulmaya, belki bir meyl ve inci≠âb-ı vüs¡at ola ki anuñ 
def¡ine ķâdir olmaya.” 

Ve buyurdılar ki bu nisbeti iki oπlancıķda müşâhede itdüm: Biri ol 
ki bizüm √alķamuz e†râfın †olaşurdı. Bir gün âbdeste ķalķdum, ibrîķa 
mübâderet itdi. Ba¡de ez-vużû didüm ki “Senüñ bunda gelmeñe sebeb ne-
dür ve bu √alķa e†râfında †olaşmaπa bâ¡i& ne oldı?” Eyitdi ki “Bilmezem bî-
i«tiyâr gelürem, ammâ şevķdur fehm iderem; her zamân ki bunda gelem, 
bâ†ınumda ◊aķ ta¡âlâya bir inci≠âb ve meyl buluram ve kendümi götüri 
levâzım ve gerek olandan fâriπ ve «âlî görürem ve ķalbüme bir ¡ažîm le≠≠et 
√â§ıl olur. Çün ki bu mecma¡dan müfâraķat iderem, bir tefriķa √â§ıl olur 
ki πamdan helâk olur.” 

Ve ikinci civân πâyet ma√bûb-§ûret idi, bizüm a§√âbumuz ile mu«teli† 
idi. Ol nevâ√îde aña çoķ kimesne ta¡alluķ ve ta¡aşşuķ itmişler idi ve bizüm 
a§√âbumuzı da«ı ol ta¡alluķ ile müttehem ve ma†¡ûn iderler idi. Didüm 
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ki “¡Ö≠r eyleñ, varup kendi ¡âlemine gitsün.” Her çend redd idüp destûr 
ile mübâlaπa itdiler, fâyide itmedi. Â«ir aπlayup ve çoķ ıż†ırâb ile eyitdi ki 
“Bundan ne fâyide ¡âyide olur ki ben bunda gelmeyem ve †aşra çıķarsam 
«alķda velvele olup keş-â-keş ile taķayyüdâta düşerem ve bu √użûr ve 
cem¡iyyetde √ażret-i «âceden «a§ıl olan żâyi¡ olur.” Yârân artuķ söylemedi-
ler ve maķbûl oldı. Â«iri anuñ bir maķâma irişdi ki bu nisbetüñ maπlûbı 
oldı, şöyle ki «âne yolını bulmazdı. »âce √ażretleri buyurur ki “Her 
zamân ki aña bir mühim sipâriş itmek istesem, ol işi [295b] işlemiş bulur-
dum yâ ol kârda bulurdum.” Ol piser-i §â√ib-i cemâl me≠kûr Nûreddîn-i 
Taşkendî ’dür. Her çend evâyilde men¡ itdiler, mümkin olmadı ve eyitdi 
“Benüm πarażum hiç yoķdur, hemân lu†f idüp beni ķoñuz ki √ażretüñ 
mübârek cemâline †oyınca baķayım.” Ve nisbetde â«ir şol mertebe ķavî ve 
mülâzım ve müdâvim oldı, her √âlde mest idi. 

Bir gün Mevlânâ-zâde-i Ferketî  eyitdi “Eger namâz vaķtinde bu †arîķa 
meşπûl olursañ, küfre mü™eddî olur, √a≠er eyle, tâ namâzdan çıķınca 
göñlüñi §aķla.” Mevlânâ Nûreddîn cevâbında ◊üseynî ’nüñ bu beytini 
oķur.

Na@m: Zân-rûy ki çeşm-i tust a√vel
 Ma¡bûd-i tu pîr-i tust evvel499

Ne&r: Su™âl ve cevâbı «âceye ¡arż iderler. Mevlânâ-zâde’ye buyururlar 
ki “Namâzda bir şa«§uñ göñlüne emlâk ve esbâb ve ¡abîd ve mevâşî ve 
zibl ve enbâr ve sâyir eşyâ-yı «asîse gelse kâfir olmaz. Eger bir mü™minüñ 
bir mü™mine ķalbi mürtebi† olsa niçün küfre mü™eddî olur?” Mevlânâ 
Nûreddîn’üñ ma√abbeti tâ aña mü™eddî oldı ki «âce √ażretleri yanı ķara 
çıķarup mevte müşrif olmış. Mevlânâ Nûreddîn ayaķlarına düşüp tażarru¡ 
ider ki “Bu maraż baña müntaķil olsun ve √ażretüñüz §ı√√at ve selâmet 
ile ¡âleme lu†f-ı irşâduñûz şâmil olsun ki benüm a§lâ dünyâda ta¡alluķum 
ķalmadı.” »âce √ażretleri buyurur ki “Sen tâze civânsın, göñlüñde niçe 
ârzû ve murâduñ vardur, bu dâ¡iyeden ferâπat eyle.” Pes bî-i«tiyâr giryân 
olup eydür ki “Benüm bundan πayrı bir ârzûm ve maķ§ûdum yoķdur, 

499 “Gözün şaşı olduğundan önce pirin mabudundur.”



METİN364

hemân du¡â eyleñ” diyü iķdâm ider ki “◊ażretüñe fidâ olam.” Pes »âce 
√ażretleri aña icâzet virmegin meşπûl olup ol yüküñ altına girüp ol marażı 
kendüye ce≠b ider ve mevlânâda žâhir olup «âceden πâyib olup §ı√√at 
bulur. Mevlânâ üç günden §oñra intiķâl ider, ra√metullâhi ¡aleyhi. Der 
şuhûr-ı sene erba¡în ve &emâni-mi™e.

Mevlânâ-zâde-i Otrârî  Ra√imehullâhu [296a]

Nâmı Mu√ammed ¡Abd ’dur. Dimişdür ki bir gün «â†ıruma geldi ki 
«âce √ażretleri niçün baña ≠ikr telķîn itmediler. Nâgâh baña müteveccih 
olup buyurdılar ki “Her iş her kimseye münâsib degildür, ≠ikr πayrı ki-
mesneleredür. Senüñ isti¡dâduña münâsib lu†fdur, senüñ aña i√tiyâcuñ 
yoķdur.”

◊ikâyet: Mı§r ’da mer√ûm »âyâlî Efendi ’den icâzet isteyüp «ulefâ erba¡îne 
girdiler. Faķîr da«ı recâ itdüm. Buyurdılar.

(Me&nevi): »alvet ez-aπyâr bâyed nî zi-yâr
 Pûstîn behr-i dey âmed nî bahâr500

Ne&r: Faķîr yine küstâ«lıķ idüp eyitdüm “◊âliyâ vaķt-i deydür.” Pes bu-
yurdılar ki “Sen Mu√î†’e mažharsın, mu√â† nice olursın? Ve celvet tecellîsine 
mažhar «alvete nice §ıπar? Ve şeπaf ve ma√abbet ile olan ¡âşıķ neyi cüst ü 
cû ider?” Ammâ faķîrde «alvet ve riyâżet teveccühi mütemekkin olmaπın, 
maķam-ı recâda vâķıf oldum. Çün tażarru¡ ve niyâzum müşâhede buyurdı ve 
buyurdı ki “Eger rû-pûş ile ola «alvet celvet olur.” Fehm idemedüm. Ol gice 
keşf oldı “»alvet ve riyâżetümi ižhâr itmeyüp «ufyeten meşπûl olam.” Çün 
erba¡înden «ulefâ ve sâyir fuķarâ çıķup her biri nažm ve ne&rle √âlini ¡arż 
itdiler, cümlesinüñ a√vâlini fâkire “Gör ve cevâbların vir” diyü emr itdiler. 
Faķîr isti¡fâ idüp tażarru¡ itdüm ki “Câyizdür ki ķardaşlarumuzuñ «â†ırına 
teşvîş gele, «u§û§â erba¡înden çıķmış olalar.” Ve hem faķîr πâyet żâ¡îf idüm ki üç 
günde bir yiyüp ol erba¡îni ķıllet-i kelâm ve «ufyeten ¡uzlet ile geçürmiş idüm 
ki ķa†¡â mecâl-i ķuvâ yoπıdı. Yine emrlerini yirine getürdüm ki iķdâm buyur-

500 “Halvet yabancılardan uzaklaşmaktır, dosttan değil. Kürk kış içindir, bahar için 
değil.” Mesnevî, 2: 25.
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mışlardı. Ammâ bu ża¡f ile çün otuz yedinci gün olmışdı, bu beden-i na√îf 
bir mertebe büyüdi ki Mı§r ’ı i√â†a itdi. Çün cevv-i semâya yayıldum, «âk bir 
noķ†a oldı ve bi’l-cümle cümleyi bende ve beni cümlede müşâhede itdüm. Ol 
ma√alde bir πaybet √â§ıl oldı. Çün kendüme rücû¡ itdüm, πâyet √aķîr ve nâçîz 
gördüm, ammâ ķalbümde ve rû√umda bir §afâ ve şevķ müşâhede ķıldum ki 
ile’l-ân e&eri žâhirdür ki sene &elâ& ve ¡aşer ba¡de’l-elfdür. 

Hem Mevlânâ-zâde  buyurur ki «âce √ażretleri benüm √ücreme gelüp 
kendülerden †a¡âm geldi, yimediler. Çün tetebbu¡ oldı, meger √a†abda şüb-
he varmış. ∏ażab-nâk oldılar ki †arîķatuñ menâ†ı πıdâdur, pes eklde πâyet 
i√tiyâ† gerek. 

Bir kerre †a¡âm gelmedi, [296b] Mevlânâ-zâde istiπrâķda idi, müte-
nebbih itmek istediler, olmadı. İķdâm ider iken, «âce buyurdı ki “Niçün 
bî-edeblik idersin ki ol bir ≠evķdedür ki kevneynden «aberi yoķdur.” Ve bu 
beyti oķudılar.

(Na@m): Munkir çi şevî be-√âlet-i zinde-dilân
 Nî her çi tu-râ nîst kesî-râ nebuved501

Ne&r: Mevlânâ-zâde, «âce √ażretlerinüñ icâzetiyle √acc idüp Şâm ’da 
merci¡un ileyh-i †âlibân olup anda intiķâl itdi. 

Mevlânâ ~afî  ta√rîr itdi ki Mevlânâ Câmî  ra√imehullâhu «a††ı ile 
bir kitâb žahrında gördüm ki yazmış ki “»ıdmet-i »âce ¡Ubeydullâ h 
edâmellâhu beķâhu be-Mevlânâ-zâde-i Otrârî  Mevlânâ Mu√ammed 
¡Abdullâh  be-Dimaşķ  nuvişte bûdend ki ba¡de ez ¡arż-ı niyâz-mendî 
iltimâs-i an ki himmet ber-ân dârend ki der-â«ir-i √âyât ez-âlâyiş ki be-
πayr ez-ân bâlâyiş kerden mûcib-i «ayâ yâbed.”

Mevlânâ Nâ§iruddîn-i Otrârî  

Mevlânâ-zâde’nüñ küçük birâderidür. Evâyilde ¡âşıķ-pîşe imiş. »âcenüñ 
«ıdmetine varur, a√vâlini keşf ider, ¡ışķı «âcenüñ tebdîl olur.

501 “Gönlü dirilerin hâllerine neden inkâr edersin, sende bu hâl yoksa başkalarında 
da mı yok!”
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Hindû »âce-i Türkistânî  ra√metullâhi ¡aleyhi 

¢udemâ-yı a§√âbdandur. Türkistan  Şey«-zâdelerinden bir sipâhî imiş. 
Riyâżetle «âcenüñ manžûrı olmaπın andan çoķ â&âr-ı πarîbe ve a√vâl-i 
¡acîbe žuhûr itmişdür. Cümleden «âce anı §a√râda görür ki havâda uçar 
ve ķuşlar gibi pervâz ider. »âceye bu †avr «oş gelmeyüp πażab idüp ol 
keyfiyyeti andan selb ider ve ol, havâdan bir †arîķ ile düşer ki a¡żası kûfte 
olur. Biñ zûrla ķalķup «âcenüñ ayaπına düşüp i¡ti≠âr ider, hîç fâyide itmez. 
Bir yıla degin nažar itmez ki bi-ķa§din ižhâr-ı kerâmât itmiş. ~oñra ¡afv it-
miş. Ammâ eger bî-i«tiyâr vâķı¡ ola maķbûldür, nitekim Nef√atu’l-Es√âr ’da 
beyân itdüm.

(Na@m): Bana naķl itdi Mu√ammed Çelebi 
 Ki Amâsiyye ’ye oldı nisebi

 Gülşenî-zâde gül-i bâπ-ı irem
 Necm-i dîn A√med-i ma√mûd-şiyem

 Bendesi «âk-i rehi Mu√yî ’den
 Böyle naķl itmiş o verd-i gülşen

 Dinilüp dünyâ ve ¡uķbâya vedâ
 »ânķâhda meger olmışdı semâ¡

 Dest-efşân olıcaķ dervîşân
 Oldı Mu√yî ’de hemân pâ-kûpân [297a]

Erbâb-ı ¡İlm ü ¡İrfânuñ Sa¡âdet-mendi Mevlânâ Sürûrî Efendi  
Ra√metullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten

Nâmı Mu§li√uddîn Mu§†afâ b. Şa¡bân ’dur. Gelibolı ’dandur. »âce-
zâdedür. Babası »âce Şa¡bân  cehd ile çoķ mâl «arc idüp oķutdı. ◊attâ 
Kâfiye ’yi √ıfž itdükde kendüye biñ aķçe ve kisve ve mu¡allimine biñ aķçe 
virdi. Sâbıķan olan Mevlânâ »âce-zâde babasını ta¡yîb ider idi ki Burusa ’da 
kitâb ve kâπıd almaπa bir aķçe virür imiş ve ¡abâ geydürür imiş. Bir gün 
babası, Şey« Şemseddîn-i Bu√ârî  «ulefâsından Mevlânâ Velî Şemseddîn ’i 
da¡vet ider. Şey« görür ki bir †âyife «âcenüñ yanında otururlar; aşaπılarında 
bir ¡abâ-pûş mülâ√aža ile mütefekkir oturur. Şey« §orar ki “Bunlar kimler-
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dür?” »âce cevâb virür ki “Cümlesi oπullarumdur.” Şey« eydür “Bu ¡abâ-
pûş da«ı oπluñ mıdur?” Eydür “Belî, velî oñmaduķ oldı. Birâderleri gibi 
bey¡ ve şirâya muķayyed degildür; şeb ü rûz ¡ilme meşπûldür. Anuñçün 
günde bir aķçe ta¡yîn itdüm, anı da«ı yiyüp içmez, yâ kâπıda yâ kitâba 
virür. [...] Şey« Şemseddîn «âce-zâde’ye nažar [...] oturmaπa lâyıķ olmayup 
ayaπ üzere duralar.”

Vâķı¡â eyle olur ki Rûm ’a varup Sul†ân Muhammed »ân  «âcesi 
olduķda, Edirne ’de iken babası ve birâderleri ķâżî-¡asker olduπını istimâ¡ 
idicek Burusa ’dan ¡azîmet iderler. Çün Edirne ’ye ķarîb gelürler, «âce-zâde 
da«ı erkân-ı devletle binüp babasına ķarşu gider. Çün pederi ıraķdan ol 
ke&reti görür, “Kimlerdür?” diyü su™âl ider. “Oπluñ ve anuñ tevâbi¡idür” 
diyüp cevâb virürler. Ta¡accüb ve √ayret alur. Çün «âce-zâde yaķın gelüp 
babasını görür, atından iner. Babası da«ı inüp cümle a¡yân inerler. Baba-
sı ile mu¡ânaķa [...] içün ¡ö≠r ider. »âce-zâde eydür ki “Eger beni mâldâr 
ideydüñ, bu mertebeye irişmez idüm.” ~oñra babasını Edirne’de żiyâfet 
[...] [297b] ve a¡yân gelürler. Ke&retden birâderleri oturacaķ yir bulmazlar, 
«ademe gibi ayaπ üzere dururlar. »âce-zâdenüñ «â†ırına gelür ki Şey« Velî 
Şemseddîn ’üñ didügi geldi, pes secde-i şükr ider. 

Pes ma¡lûm ola ki her kim §âyim ola, ¡îde vâ§ıl olur ve her kim berriyye 
za√metin çeker, Ka¡be ’ye dâ«il olur ve her kim terk-i murâd ider, maķ§ûd-ı 
√aķîķîyi √â§ıl ķılur. Çün Sürûrî Efendi  ta√§îl-i ¡ulûm u ma¡ârif itdi, Nihâlî 
Efendi ’ye dânişmend olup Sürûrîlik ile şöhret buldı. ¢adrî Efendi ’ye 
varup ķadr √â§ıl itdi. Andan ‰aşköpri-zâde  de &übûta vâ§ıl oldı. Andan 
¡Abdülvâsi ¡ Efendi’de vüs¡at-i ¡ilmi kâmil oldı. Andan İstanbul  ķâżîsi iken 
Fenârî-zâde Mu√yiddîn Efendi ’de §â√ib-i feżâyil oldı. Mu√yiddîn Çelebi  
ķâżî¡asker olduķda, te≠kirecisi oldı. ~oñra ¡Abdülvâsi¡ Efendi ’ye ba¡żı esrâr 
keşf itmegin mâ-beynlerinde va√şet oldı. 

Çün mufâraķat itdi, Emîr A√med-i Bu«ârî  zâviyesinde Ma√mûd 
Çelebi ’den bey¡at itdi ve √acca gidüp geldükde üstâdı râżî olup mülâzım 
virdi. Gelibolı ’da ~aruca Paşa Medresesi ’ne yigirmi aķçe ¡ulûfe ile müder-
ris oldı. Şey« Cemâl Efendi  intiķâl itdükde, zâviyesinüñ §â√ibi Pîrî Paşa  
§ı√√atde idi. Yigirmi beş aķçe ile medrese idüp Sürûrî Efendi ’ye virdi. 
~oñra otuz §oñra ķırķ aķçe ile oldı. Ba¡dehu maπrûr [...]
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Cümle esbâbını bey¡ idüp Şey« Bu«ârî Zâviyesi ’nde münzevî olmış idi. 
Çün ba¡de müddetin ¢âsım Paşa Medresesi  müderrisi oldı, ol cânibde bir 
bâπce yapup kendi da«ı bir mescid binâ itdi. Üstâdı ile bu feraπat içün 
tekrâr va√şet vâķı¡ oldı. Üstâdı √acca geldükde mu§âfât olup cümle umûrı 
yine aña tefvîż itdi. ~oñra üstâdı intiķâl idüp anı va§î itdi. Çün bege naķl 
ider, emrine muķayyed olup medreseden ferâπatını ¢âsım Paşa  istimâ¡ itdi 
ki ol zamân Mora Beglerbegi si olmış idi, Sürûrî böyle naķl itmiş [...]. İrsâl 
itdi ki “Ben medreseyi saña şar† itdüm, eger ķabûl iderseñ fe-bihâ ve illâ 
hedm iderem ve yevm-i √aşr mu™â«a≠e senüñ [298a] üzerüñe olur. Cüm-
leden biri bu âyeti yazmışdı. ¢âlallâhu ta¡âlâ: ٌ ْ َ  َ َو אَرةٌ  َ ِ  ْ ِ ِ ْ ُ  َ אٌل  َ  ﴿ِر
502﴾ِ ِ ا ْ ِذْכ َ  “Pes ¡ilm ü ¡âmele ve §alâ√-ı dîn ü dünyâya iştiπâl mâni¡ mi 
olur?” Mektûb vâ§ıl olmadın ba¡żı levâyı√la medreseyi ķabûl itdi. Lâkin 
ba¡żı fuķarâ sülûkı gibi §abâ√ mücevveze ile ¡ulemâ-yı žâhir libâsı ile med-
reseye gelüp √adî&-i şerîf naķl idüp tefsîr ve u§ûl ve Hidâye  ve Mevâķıf  
ta¡lîm iderdi. İkindi namâzında ¡abâ-pûş olup küçük §arıπıla câmi¡e gelüp 
ba¡de’§-§alât anı da«ı çıķarup ser-bürehne kebîr ü §aπîre Me&nevî  naķl ider-
di. Cümle taķrîri ta§avvufa müte¡allıķ idi. Bu faķîr bir dersini fevt itmez-
düm. »alvet ve celvetümde ne nümâyân olsa ol zamânda aña ¡arż iderdüm. 
Varup meclisinde bile «a§§aten du¡â iderdi. Bir gün eyitdüm “Ke&ret-i 
esmâ ve tekâbüli benüm √ayretüm ziyâde ider.” Eyitdi “Ve ķul rabbî zidnî 
ta√ayyuren.”503 Câmi¡e girüp ba¡de’§-§alât Me&nevî taķrîrine meşπûl [...] ki 
ke&ret-i esmâ vü teķâbül [...]

Ne&r: Ve buyurdı ki a§l √ayret żalâldur. Faķîre πâyet elem geldi ki 
żalâletle mev§ûf olmış olam. İrtesi i&neyn güni §abâ√ «ıdmetine vardum ki 
def¡-i şübhe idem. Buyurdı ki “≤alâlet ma√v olmaķdur ki i&bât-ı vucûd an-
dadur.” Pes tesellî buldum. Ammâ kemâl-i şühûd sene &elâ&e ¡aşer ba¡de’l-
elfde √â§ıl oldı. Dervîş ¡Ubûdî  Şer√-i Fu§û§-ı Dâvûd-ı ¢ay§erî  oķurdı. 
Çün [...] ُ َ َ َ  ِ َ َ ا أَوُل  َאَب  ِכ ْ ا ا  ُ أُوِر  َ ِ ا  َ ْ َ َ ْ ُ ْ ا  ْ ِ

ِ ُ ْ َ ِ  َ ِ ِ א ا ِد  ِ َ  َ  ”َو
“ ّيِ ِ َ ُ ْ َة ا َ ْ َ ً ِإ  َ َ ِ ِإ  ِ א َ َوا ِ َ ْ ُ ْ َ ا َ  √ayret ve żalâlet-i maķbûle ve 

502 “Hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah’ı anmaktan alıkoymadığı 
bir takım adamlar.” Nûr, 24/37.

503 “De ki Rabbim, hayretimi artır.”
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žulm-i nefs ne idügi ma¡lûm oldı. Mer√ûm ile √uķûķ çoķdur. Bu kitâb 
ta√ammül itmez. [298b] 

Sul†ân Mu§†afâ  ibn-i Sul†ân Süleymân  da¡vet idüp «âce itdi. Ek&er-i 
umûrda aña tâbi¡ idi, anuñ nâmına çoķ kitâb te™lîf itdi. Çün Sul†ân 
Süleymân da¡vet itdükde müşâvere itdi. Sürûrî Efendi  dimiş ki “Pederüñe 
¡âķ olmaķ ile şehâdeti vezn eyle, ķanķısını tercî√ iderseñ, eyle ¡amel eyle.” 
Çün ◊aķķ’a tefvîż-i emr idüp babasına vardı, ba¡żı ke≠≠âb müfsidlerüñ 
mekri ile şehîd eyledi ki “Mekr-i Rüstem ” târî« olmışdur. Bu dâ¡îleri, ol 
zamân Mı§r ’da idüm, bî-i«tiyâr bir mer&iye didüm. Ba¡żısı bunlardur ki 
≠ikr olur.

(Na@m): Çar«-ı «ûn-«âruñ işi ķan dökmedür çün dem-be-dem
 Nûşı nîş oldı vü gitdi ≠evķ u şevķ u ¡îş u dem

 Râ√-ı râ√at neş™esin ķıldı «umâr-ı hemde πarķ
 Hem §afâyı dürd-i derd itdi bu ke™s-i pür-elem

 Na√s-ı ekber girdi sa¡deynüñ arasına meger
 Kim «usûf irgürdi mihr-i çar«a dehr oldı žulm

 Yâ żarar irişdi âbâdan mevâlîd ehline
 K’oldı √ayvân u nebât u seng âlâm u πam

 ◊â§ılı bu «ırmeni bâd-ı fenâ virdi yile
 Eyledi kişt-i vücûdı hem hevâ ehli ¡adem

 ∏âfil olma «âb ķılma gözüñ aç ey hûşyâr
 Bu gü≠ergâh-ı fenâda ķılmadı kimse ķarâr

 İ¡timâd itme bu devr-i kej-reve ey şehriyâr
 Mu§†afâ ’ya ķalmadı ķalmaz sana da rûzigâr

 Rûzgâr-ı [zûr-kâr itdi anuñ kârını zâr]
 Pîre-zen-i [dünyâya meyl itmezken erlik eyleyüp]
 Boπmak emr itdüñ ana merdânelik midür bu kâr

 ~âf-dil rûşen-∂amîr olmışken ol âyine-veş
 Seng-i ceng-i cevr-i devr irgürdi aña inkisâr
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 İtdi ol servüñ nihâlin bâπ-bân-ı dehr ķa†¡
 Bâr-ver olmadı na√li ¡âlem oldı eşk-bâr

 Çün felek fülk-i vücûdın itdi girdâbında πarķ
 Oldı mâl-â-mâl «ûn-ı giryeden πarbıla şarķ

Ne&r: Bu bir mufa§§al tercî¡dür. Çün Mı§r ’dan a√bâb Rûm ’a iletdiler, 
Sürûrî Efendi  ile vâ§ıl olduķda, «ayli giryân olup faķîre vâfir du¡âlar itmiş 
Mer√ûm şey«le sene i&neyn ve sittîn ve tis¡i-mi™ede Rûm’a varduķ. Sürûrî 
Efendi ile mülâķât olduķda bir niçe mu§â√abet ve §o√betden [...] Sul†ân 
Mu§†afâ ≠ikr oldı. »ayli me√âsinini ≠ikrden §oñra faķîrüñ mer&iyesini alup 
bu beyti oķudu: [299a]

Na@m: İ¡timâd itme bu devr-i kej-reve ey şehriyâr
 Mu§†afâ’ya ķalmadı ķalmaz sana da rûzigâr

Ne&r: Çün şehzâde şehâdetinden §oñra ¢os†an†iniyye ’ye rücû¡ itdi, 
cümleyi terk idüp kendi mescidinde ¡uzlet i«tiyâr idüp bir √abbe gelüri 
yoπıken mescidünüñ erbâb-ı şe¡âyirinüñ važîfeciklerini kâmilen virür idi. 
Ma«§û§ları ve «u§û§â Mollâcıķ  ki kendünüñ «alîfesidür, bir aķçe ≠a«îresi 
yoπıdugini bilürler idi, ¡alâ-¡âdeti’l-mütevekkilîn πaybden «arc ider idi. 

Ma¡lûm ola ki bu faķîrüñ hem-ma«la§ı olan Gelibolı lı, ķâ∂îlıķdan 
ferâπat iden Mu√yî Efendi  Mı§r ’da √ikâyet itdi ki Sürûrî Efendi ’ye §or-
dum ki “ªarîfî ◊asan Efendi  ile †arîķat a√vâlinde niçesiz?” Buyurdı ki 
“Ol benden Allah taâlâyı yegrek bilür.” Bu faķîr ile mu¡âmelâtı çoķdur. 
Ba¡∂ısı bu kitâbda ta√rîr olmışdur. Â«ir-i ¡ömrinde Va§iyyet-nâme  diyü iki 
cüz™ miķdârı bir risâle ta√rîr idüp Mollâcıķ ile bu faķîre irsâl itdi. ◊âliyâ 
faķîr nâmına ol nâme bendedür. Cümlenüñ ta√rîri ta†vîldür. Bu kelâm 
andandur.

(Na@m): ¢avl ü fi¡l ü √âl cümle √aķdurur
 Râh-ı ◊aķ’da ķayd hep [mu†laķdurur]

Ne&r: Â«ir hey∂a mara∂ından sene tis¡ ve sittîn [...] yedisinde intiķâl 
itdi. ¢âsım Paşa ’da [...] lâ yu√§â «alķ cenâzesine cem¡ oldı. [...] on yıldan 
beri techîz içün iki biñ yüz aķçe §aķlardı ve zekâtını virür idi. ◊âliyâ mezârı 
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«astalara şifâ ve derdlere devâdur. Ra√imehullâhu ra√meten vâsi¡aten. 
Ve ba¡∂ı kitâbları bunlardur ki ta√rîr olur. ◊âşiye-i Tefsîr-i ¢â∂î Kübrâ  

ki ¢ur™ân-ı ¡ažîm i sür«le yazup ¢â∂î’yı çizer ve kendünün ta√rîrine [...] 
[299b] ki evveli budur: “el-◊amdu lillâhille≠î ce¡alenî keşşâfe’l-¢ur™ân ve 
§ayyerenî ķâ∂ıyen beyne’l-√aķķi ve’l-bu†lân.”504

Ve ◊âşiye-i ~uπrâ  ve Şer√u’l-Bu«ârî  ķarîbe’n-nı§f ve ◊âşiyetu’t-Telvî√  
ve ◊âşiyetu’l-Hidâye  ve Şer√-i Metn-i İsâgoci  ve Şer√u’l-Mi§bâ√  ve Şer√u’l-
Merâ√  ve Şer√u’l-Me&nevî  ve Şer√-i Dîvân-ı ◊âfıž  ve Şer√-i Gulistân  ve Şer√-i 
Bûstân  ve Şer√-i Şebistân-ı »ayâl  ve Tercüme-i Tu√fetü’l-Mülûk  ve Va§iyyet-
nâme-i Mu√yî  ve Kitâb fi’n-Nucûm  ve Rav∂u’r-Riyâ√în fi’l-Mu√â∂arât  ve 
Şer√-i Mûcez fi’†-‰ıb  ve Şer√-i Ba√rü’l-Ma¡ârif fi’ş-Şi¡r ve’l-¡Arû∂ ve’l-¢âfiye  
ve Şer√-i Mu¡ammâ-yı Kebîr li’l-Câmî  ve Şer√-i Mu¡ammâ-yı Mîr ◊üseyn  ve 
Şer√-i Mu¡ammâhâ-yı ¡Alî kerremellâhu vechehu  ve πayruhâ niçe resâ’il da«ı 
vardur ki «alķ müntefi¡ olurlar. Risâle-i Çûb-ı Çînî  ve Dühn ü Kibrît  gibi. 

Bu faķîr itti√âd itdügüm sâdât-ı Naķş-bendiyye ’yi ve ta§arruf ve ¡ilm ve 
ķudretlerin ta√rîr itsem, cüdâgâne bir büyük kitâb olur, pes i«ti§âr i«tiyâr 
olındı. ¢addesallâhu ervâ√ehum ve yu¡†illâhu mine’l-yemîni elvâ√ehum. 

Târî«-i itmâm: “Huve tamâm-ı Naķş-bendiyye ” (1013)

Ketebehu’l-√aķîr Mu√yi ’l-faķîr fî evveli rebî¡i’l-evveli sene &elâ§e ¡aşer 
ba¡de’l-elf ¡inde bi-turbeti İmâm eş-Şâfi¡î  ra∂iyallâhu ¡anhu.

504 “Allah’a hamd olsun, O, beni Kur’an’ın açıklayıcı yaptı ve beni hak ile batılı 
ayıran bir hakim yaptı.”
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 (Sul†ân Ebû Sa¡îd), 327, 328, 341
 (Sul†ân Ebû Sa¡îd-i Mîrzâ),327, 328, 

341
Ebû Sa¡îd-i Şey«ân, 273
Ebussu¡ûd, 343
 (Bu’s-Su¡ûd), 136

Çehârşenbe Depesi, 150
Çeπâniyân, 175, 184, 188, 300
Çeπâze, 201, 248
Çil-du«terân, 300
Çivi-zâde, 252, 295
 (Büyük Çivi-zâde Efendi), 293
 (Çivi-zâde Efendi), 294
 (Çivi-zâde Şey« Me√med), 295
 (Çivi-zâde-i &ânî), 296

D

Dâmπân, 204
Dânişmend ¡Alî, 160
Dâvûd
 (Hace, »âvend-i ‰ahûr’un oğlu), 

271
Dâvûd-ı ¢ây§erî, 293
Dâvûd Paşa »âcesi, 278
Dâvûd-ı ‰â™î, 126, 281
Deli Göñül
 (Ferhâd Dede), 232
Deñiz Şey«, 270
Dervâze-i Melik, 194
Dervîş ¡Ubûdî, 368
Dervîş ¢âsım, 255
Dervîş Âdem, 250
Deşt, 197
Deştkûlek, 174
Dımaş…, 209
Dicle, 207
Dih…ân-ı ¢altî, 149, 153
Dih-i Siyâvuşân, 212
Dîkgerân, 163, 165, 166
Dîvâne Kerîm Çelebi
 (Rı≥âyî), 224
Dühn ü Kibrît, 371

E

Ebî Bekr-i Sıddî…, 125
Ebî ‰âlib, 352
 (Ebî ‰âlib-i Mekkî), 125
Ebû ¡Alî, 347
Ebû ¡Alî Kâtib, 127, 128, 129
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Eski Semer…and ◊i§ârı, 329
Esvedî
 (Mevlânâ), 278
Etrâk, 157
Evliyâ-yı ∏arîb, 150
Evliyâ-yı Kebîr, 142, 144, 147, 148, 

149, 150
Evliyâ-yı Pârsâ, 150
Eymen
 (Vadi-i Eymen), 219
Eymen Baba, 139
Eyyûb
 (Eyüb semti), 122
Eyyûb Câmi¡i, 122

F

Fa«rüddîn ¡Alî ~afî
 (~afî), 213, 245, 246, 257, 265, 

347, 350, 354, 365, 268, 282, 
283, 285, 336, 337, 346, 347, 
350, 354, 365

 (Mollâ ~afî), 336
 (Fa«r), 214
 (Fa«rüddîn ¡Alî), 354
Fa«r
 (Fahreddin-i Iraki), 317
Fa«rüddîn-i Lûristânî, 200
Fâl-nâme, 345
Fârâb, 202, 203
Fârâbî, 347
Fâris, 197
Fârisî, 116, 135, 152, 192, 198
Fa§§-ı İbrâhîm, 292
Fatih Sultan Mehmed
 (Sul†ân Mu√ammed), 209
 (Sul†ân Mu√ammed »ân), 376
 (Sul†ân Me√med ibn Sul†ân 

Murâd), 326
Fâti√a, 244
Fa≥lullâh Ebi’l-Ley&î, 286
Feπânez, 173
Fenârî-zâde Mu√yiddîn Efendi, 367
Ferhâd Dede
 (Deli Göñül), 232

Ebû Yezîd-i Pûrânî, 201
 (Ebû Zeyd-i Nûreddîn-i Pûrânî), 

190
Ebü’l-Vefâ-yı »ârezmî, 241
Edirne, 109, 110, 112, 123, 133, 185, 

193, 224, 225, 265, 282, 290, 
293, 304, 308, 355, 367

Eflâ†ûn, 347
Ekmelüddîn
 (Şer√-i Hidâye ¡İnâye Müellifi), 184
 (Şeyh), 185
El…â§, 304
Elvân-ı Şîrâzî, 240
Emîr ¡Abdulvehhâb 
 (Irak müftüsü), 348
Emîr Burhân, 160, 161, 162
Emîr-i Büzürg, 1162
Emîr Eşref-i Bu«ârî, 165
Emîr ◊amza, 160, 161, 162, 163, 165, 

177
Emîr-i »urd, 162, 355
Emîr ◊üseyn-i Kelân, 153
Emîr İ«tiyârüddîn, 166
Emîr Kelân, 355
 (Emîr Kelân-ı Vâşî), 165
 (Kelân-ı Vâşî), 176
Emîr Külâl, 115, 124, 159, 160, 161, 

163, 165, 166, 167, 168, 171, 
176

Emir Mezîd Arπun, 332
Emîr Miyân, 112, 355
Emîr Nûr Mu√ammed, 129
Emîr ¡Ömer
 (Emîr Külâl’in oğlu), 160, 163
Emîr Şâh, 160, 163
Emîr Şâh Medresesi, 289
En¡âm
 (En¡âm Sûresi), 304
End«ûd, 202
Endâ…, 128
Ensâb, 128
Enverî, 224, 243
Eski Câmi¡, 295
Eski İbrâhîm Paşa Câmi¡i, 117
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»âce-i »urd
 (Mu√ammed, ¡Alî-i Râmiytinî’nin 

oğlu), 158
»âce-i »urd
 (Sa¡düddîn-i Kaşπarî’nin oğlu), 196
◊âcî ¡Abdullâh-ı Ha≥ârî, 121
◊âcî Memî, 304
»âdim ¡Alî Paşa, 118
»âdim Şey«, 140
◊âfı@
 (?), 310
◊âfı@ İsmâ¡îl-i Rûcî, 246
◊âfı@-ı Kaşπarî, 261
◊âfı@ Mu√ammed-i Semer…andî, 120, 

121, 122
◊âfı@ Sa¡d-ı Seyyâf, 272
◊âfı@uddîn
 (Ebu’n-Na§r Pârsâ’nın dedesi), 172
◊a…âyı…-ı Elf, 197
◊akîm Ata, 131
◊akîm Çelebi Efendi, 116, 123
»âk-rîz, 149
◊aleb, 209
◊allâc-ı Man§ûr
 (◊üseyn b. Man§ûr-ı ◊allâc), 263
 (Man§ûr), 155, 220, 243, 324
 (Man§ûr-ı ◊allâc), 307
»alîl Ata, 168
»alîl Beg, 205
»alîl-i Hind, 329
◊alvânî, 128
»alvetiyye, 111, 120, 125, 192, 259, 

303
◊amîdüddîn-i Şâşî, 161, 162, 178
◊anbelî, 251, 338
◊anefî, 205, 207, 351
»ân-ı »alîl, 310
»ân…âh-ı Melik, 176
◊aremeyn, 274
◊arem-i şerîf, 231, 348
»ârezm, 127, 128, 131, 153, 156, 159, 

180
»ârezmşâh, 156

Ferket, 178, 274, 327, 328, 362
Fet√-âbâd, 149
Fet√ullâ√
 (Fet√î, Mollâ Câmî’nin bir 

hizmetkarı), 205, 211
Fet√ullâh-ı Tebrîzî, 197, 289
Fettâ√ Çelebi, 291
Fevâyid-i Ziyâ™iyye, 214
Fevrî Efendi, 344
Fevzî Efendi, 278
Fey≥u’l-Velî, 288
Fîlmerz, 176
Fir¡avn, 327
Fu§û§, 215, 226, 292, 293, 295, 334
Fütû√ât-ı Mekkiyye, 202, 294, 330
Füyû≥u’l-Velî, 226

G

∏arîb
 (Evliyâ-yı Kebîr’in oğlu), 149, 150
∏a≥anfer Aπa, 326, 335
Gaznîn, 174
Gâzürgâh, 268
Gelibolı, 366, 367, 370
Geylân, 211
∏ıyâ&üddîn A√med, 244
∏ucdevân, 141, 152, 321
Gülâbâd, 129
Gül Baba, 265
Gülşen-i Râz, 240
Güranî Mescidi, 225, 226
Güreşçiler Tekyesi, 308

H

◊abîb-i A¡cemî, 126
◊abîb-i Neccâr-ı Taşkendî, 362
◊acerü’l-esved, 127
»âce Çelebi
 (Kazasker), 293
»âce Kefşîr Ma√allesi, 334
»âce Şa¡bân
 (Sürûrî Efendi’nin babası), 366
»âcegân, 153, 247, 284
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◊a≥ret-i Ya√yâ, 352
Hedyu’l-◊aremeyn, 232
Hemedân, 204
Herât, 126, 140, 168, 172, 176, 195, 

197, 198, 201, 203, 204, 209, 
245, 246, 282, 287, 329, 342, 
349, 350, 354

Hezâra, 163
»ı≥ır İlyâs, 297
»ı≥r Paşa, 252
»ırmen-tehî, 150
»ı†â, 334, 335, 338
◊icâz, 164, 168, 169, 184, 190, 204, 

206, 349, 350
Hidâye, 184, 185, 294, 295, 368
◊ikâyâtu’l-¡Âşı…în, 257, 258
◊ille, 204
Hind, 116, 119, 122, 312, 338
Hindî, 117, 145
»ired-nâme, 214
Hirî, 126, 199, 204, 228, 268, 280, 

282, 284, 299, 300, 316, 326, 
342

◊i§âr, 149, 174, 262, 287
Hocend, 138
»orâsân, 126, 142, 171, 176, 183, 184, 

190, 195, 199, 201, 202, 203, 
204, 205, 209, 287, 299, 327, 
328, 342, 349, 352, 354

◊ulvânî, 152
◊üseynî, 363
»udâ-dâd ◊üseyn, 276
»udâvendigâr, 357
»udâyâdî-i Türkî, 149
»urcerd, 196
»usrev, 262
Hûzyân, 138
Hülfütû, 174, 176, 287, 300
Hürmüz, 196
◊üsâmüddîn-i Bu«ârî, 161
◊üsâmüddîn Çelebi, 181
◊üsâmüddîn ibn Mevlânâ 
◊amîdüddîn-i Şaşi, 287

◊asan-ı ¡A††âr, 180, 183, 277
◊asan-ı Ba§rî, 126
◊asan Beg, 338
◊asan-ı Bulπârî
 (◊asan-ı Mec≠ûb), 149,  269
◊asan-ı Endâ…î
 (◊asan b. ◊üseyn-i Endâ…î), 126, 

129
◊asan Paşa, 296
◊asan-ı Sa……â, 269
◊asan-ı Sâverî, 150
◊asan-ı Simnânî, 126
◊âşiye-i Me†âli¡, 227
◊âşiye-i ~uπrâ, 371
◊âşiye-i Tefsîr-i ¢â∂î Kübrâ, 371
◊âşiyetu’l-Hidâye, 371
◊âşiyetu’t-Telvî√, 371
Ha†îb-i Şirbînî, 118
»a†îb Sinân Çelebi, 294
»âvend-i ‰ahûr, 161, 270, 279
Hav≥-ı mu…addem, 150
»ayâlî 316
 (»ayâlî Beg), 224
 (»âyâlî Efendi), 364
 (◊a≥ret-i »ayâlî), 290
◊ayâtî, 2432
»ayrüddîn Efendi, 243
»ayrüddîn Va…fı, 293
◊a≥ramevt, 231
◊a≥ret-i ¡Abbâs, 172
◊azret-i ¡Alî
 (İmâm ¡Alî), 126, 158
Hazret-i »ı≥r, 130, 141, 142, 152, 154, 

155, 175, 278
◊a≥ret-i Hûd, 330
Ha≥ret-i İbrâhîm, 112
◊a≥ret-i ¡Îsâ, 277
◊a≥ret-i Mu√ammed, 112, 214
◊a≥ret-i Mûsâ, 152, 219, 225, 263
◊a≥ret-i Nû√, 330
◊a≥ret-i ¡Ömer, 196
 (¡Ömer b. el-»a††âb), 269
◊a≥ret-i Süleymân, 112
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 (İmâm Mu√ammed b. el-◊asan b.
¡Abdullâh b.‰âvus b. Hürmüz eş-

Şeybânî), 196
 (İmâm Mu√ammed-i Şeybânî), 196
İmâm Mu√ammedrâ, 286
İmâm Mûsâ-yı ¢â@ım, 126
İmâm ~adrüddîn, 141
İmâm Şâfi¡î, 251
 (İmâm eş-Şâfi¡î), 371
İmâm Zeynül¡âbidîn, 125, 158
¡İnâyetu’l-¡Uşşâ…, 258
İncîrfaπnî, 152
¡Îsâ-yı Fâ≥ıl, 116
 (¡Îsâ-yı Bu«ârî), 113, 116
 (¡Îsâ-yı Murtâ≥), 113
¡İ§âmuddîn
 (Şey«ülislâm ¡İ§âmuddîn), 170, 188
¡İ§âmuddîn
 (Semerkand Müftüsü), 341
İs√â…
 (Hace, ¡Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın 

amcazadesi), 275
İs√â… »âce, 138
İskenderiyye, 297
İsmâ¡îl
 (Mevlânâ), 362
İsmâ¡îl Ata, 138, 269
İstanbul, 116, 117, 120, 122, 224, 225, 

291, 326, 334, 335, 343, 345, 
367

 (Sitanbul), 136
 (¢os†an†iniyye), 335, 343, 370
İstîcâb, 138

K

Ka¡be, 112, 116, 119, 121, 122, 123, 
127, 142, 184, 199, 208, 225, 
231, 232, 233, 246, 285, 350, 
351, 367

¢âdî ◊üseyn Beg, 256
¢adrî Efendi, 367
Kâfiye, 366
Kâπıdçılar, 225
¢âhire, 118

◊üsâmüddîn-i Pârsâ, 287
◊üseyn Efendi
 (Kefeli), 345
◊üseyn Paşa, 326

I

¡Irâ…, 126, 197, 209, 348
Irπad Bâzârı, 225
I§fahân, 126, 197

İ

İblîs, 217
İbn-i Fârı≥, 343
İbn »atîb-i Şirbînî, 252
İbn-i Neccâr, 126
İbrâhîm
 (»âce, ¡Alî-i Râmiytinî’nin oğlu), 

158
İbrâhîm
 (»âce, ¡Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın 

dayısı), 185, 282, 286
İbrâhim Efendi
 (Man§ûra …a≥ısı, Balı…-zâde), 346
İbrâhîm-i Kîmyâger, 279 
 (İbrâhîm-i Kimyâger-i Mec≠ûb), 

308
İbrâhîm Paşa Câmi¡i, 293
İbrâhim-i Şâşî, 273
İ«tiyârüddîn-i Dîkgerânî, 165
İ√sân-nâme, 134
İ√yâ, 116
İki Timur Medresesi, 185
İlhâmî Efendi, 334
İlyâs-ı ¡Iş…î, 360
¡İmâdulmülk
 (»âce), 274
İmâm ¡Alî Rı≥â, 126, 203
İmâm Bâ…ır, 125
İmâm Ca¡fer-i Sâdı…, 124, 125, 126
İmâm Ebû Yûsuf, 281, 296
İmâm ∏azâlî, 219
İmâm ◊üseyn, 125, 158, 204, 352
İmâm Mâlik, 141
İmâm Mu√ammed, 196, 281
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Kermîn, 151
Kermîne, 352
¢ıpça…, 333
¢ışla…, 166, 
¢ıvâmüddîn Mu√ammed, 196
¢ıyâsî, 224
¢ıyı…, 293
Kirmânî, 200, 272
Kitâb-ı ¡Abâdile, 112
Kitâb fi’n-Nucûm, 371
Kitâb-ı ◊ac, 294
Kitâbu ◊a……i’l-Ya…în, 218
Koca Balı, 1186
 (Koca Balı Dede), 1187
¢onya, 123
Köşk-i Hindvân, 159
¢udûrî, 197
Kudüs
 (¢uds), 224
 (¢uds-ı şerîf ), 252
¢ur™ân, 110, 201, 211, 218, 236, 252, 

308, 326, 358, 371
 (Mu§√af), 248
¢ûhistân, 194, 228
¢ûmistân, 194
Kûfîn, 162
Kûsû, 199
Kûzegerân, 164
Kübreviyye, 115, 359
 (Kübrevî), 111
Küçük Aya§ûfiyye, 120, 334
Küçük Türbe, 138
Külâl
 (»âce, Sa¡düddîn-i Kaşπarî büyük 

oğlu), 204
Kürdistân, 204, 209

L

Lâr 215
Lât 233
Lâyi√î Mu§†afâ Efendi, 116, 289, 341
Leme¡ât, 334
Lo…mân 224

¢al¡a-ı Bîrûd, 209
¢alt, 149
¢alma…, 338
¢ara Âmid, 209
¢ara Çelebi, 290
¢arâmân, 326
¢aramanî, 343
¢arâmi†a, 127
¢ara Mollâ, 257
¢arşı, 202, 283, 318, 349, 354
¢arye-i Mâturîd, 359
¢âsım-ı Bu«ârî, 109, 112
¢âsım Paşa, 368, 370
¢âsım Paşa Medresesi, 368
¢a§r-ı ¡Ârifân 159, 166, 171, 180
¢âşânî, 266, 293, 347
¢âyın, 222
¢â≥î ¡A≥ud, 205
¢a≥îb el-Bân-ı Mav§ılî, 348
¢â≥î ◊asan Beg, 351
¢â≥î ¡Îsâ, 207
¢â≥î Ma√mûd Beg, 280
¢â≥î Mu√ammed, 361
¢â≥î Mu√ammed Beg-zâde, 290
¢â≥î-zâde Dervîş Me√med, 297
¢â≥î-zâde Me√med Çelebi, 297
¢â≥î-zâde-i Rûmî, 197, 272
¢azvîn, 2104
Kebrâb, 352
Kefe, 116, 123
Kefşîr, 272, 273
Kelân
 (»âce, Sa¡düddîn-i Kaşπarî büyük 

oğlu), 213
Kelân
 (¡Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın oğlu), 347, 

354
Kemâl-i »ocendî, 360
Kemâl-i Meydânî, 162
Kemâl Paşa-zâde, 227, 295
Kemâl Şey«, 139
Kenserûn, 165
Kerbelâ, 204, 205
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Medrese-i Fîrûzşâh, 228
Medrese-i Gıyâ&iyye, 176
Mekke, 119, 122, 127, 164, 172, 191, 

193, 196, 208, 209, 232, 260, 
261, 269, 271, 292, 305, 345, 
351

Menâ…ıb-ı Reşe√ât, 140
Menâr, 178, 362
Meriç Nehri, 109
Merv, 126, 128, 164, 168, 201, 209, 

287
Mescid-i ~arrâfân, 148
Mesmû¡ât, 354
Mes¡ûd
 (Hace, ¡Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın amca-

zadesi), 275
Meşâhidü’l-Vücûd, 177, 193, 216, 221
Mevâcidü’ş-Şühûd, 193, 221
Mevâ…ıf, 125, 368
Mevâ…ıf-ı ¡A≥udiyye, 185
Mevdûd Şey«, 139, 140
Mevlânâ Ca¡fer, 333, 357
Mevlânâ Celâlüddîn-i Rûmî, 153
 (Mevlânâ Celâlüddîn), 201
 (Mevlânâ-yı Rûmî), 172
 (Mevlânâ -yı Rûm), 331, 344
 (Mevlânâ »udâvendigar), 343, 345
Mevlânâ ¢âsım, 125, 146, 329, 333, 

353, 354
 (Mevlânâ ¢âsım b. Mu√ammed b. 

Ebî Bekr-i Sıddî…), 125
 (Sâye-i «âce), 353
Mevlânâ Mu√yî, 212
Mevlânâ Mu√yî Tekyesi, 212
Mevlânâ Mûsâ, 316
Mevlânâ Müsâfir, 274, 282
Mevlânâ-zâde-i Otrârî
 (Mu√ammed ¡Abd), 364
 (Mu√ammed ¡Abdullâh), 364
Mevlevî, 197, 345
Meydân, 162, 188
Meyşûm, 341

Lu†fullâh-ı »atlânî
 (Mevlânâ Sul†ân), 358

M

Mâçîn, 272
Mâhân, 338
Ma√keme-i Sul†ân Şâh, 162
Mahmûd
 (Hace, ¡Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın baba-

sı), 275
Ma√mûd Efendi
 (¡Alî Paşa Zâviyesi şey«i, Ahmed-i
Buhari’nin damadı), 304
 (Ma√mûd »alîfe), 193, 304
 (Ma√mûd Çelebi), 123, 367
Ma√mûd Efendi
 (Üskübi Hidayeci, Kazı), 345
Ma√mûd-ı Faπnevî, 115
Ma√mûd-ı ◊i§ârî, 299
Ma√mûd-ı İncîrfaπnevî, 152
Ma√mûd Püryâr-ı Velî, 308
Ma√mûd-ı Şâşî, 276
Ma√vî
 (Mahvî-i Herevî-i Sahhaf ), 225
Ma…âmât, 137
Ma…§ûd Ata, 130
Ma…§ûd Beg, 205, 207
Ma¡lâ, 232
Mala†ıyye, 141
Man§ûra, 346
Man†ı…u’†-‰ayr, 317
Ma¡rûf-ı Ker«î, 125
Ma§baπa Hammâmı, 243
Mâtürîd, 341
Mâverâünnehr, 111, 119, 122, 141, 

176, 195, 203, 342, 355
Me&nevî, 111, 116, 133, 162, 182, 195, 

197, 222, 226, 248, 253, 254, 
256, 264, 298, 307, 318, 320, 
331, 332, 334, 343, 345, 368

Me√a††a-i Mollâyâ, 353
Me§âbî√, 244
Medîne, 172, 207, 208, 271, 307
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 (Mevlânâ Câmî), 153, 162, 172, 
184, 194, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 207, 
211, 213, 214, 215, 216, 221, 
228, 238, 243, 246, 258, 349, 
350, 354, 365

 (Mollâ Câmî), 118, 119
 (Nûreddîn), 196
Mollâcı…
 (Sururi Efendi’nin halifesi), 370
Mollâ Çelebi, 296
Mollâ Emîn, 342
Mollâ Fenârî
 (Müftî Fenârî Mu√yiddîn Çelebi), 

293
 (Şemseddîn-i Fenârî-i Rûmî), 172
Mollâ Pâyende, 113, 114
Mollâ Za¡fî Fıs…ıyyesi, 119
Mora Beglerbegi, 368
Moπol, 358
Mu@affer-i Kedkünî, 259
Mu¡â≠
 (Muaz b. Cebel), 360
Mu√ammed
 (Mevlana, Mevlana Cami’nin küçük 

kardeşi), 194
Mu√ammed
 (¡Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın amcası), 

275
Mu√ammed ¡Alî
 (Mu√yi-i Gülşenî’nin oğlu), 293
Mu√ammed ¡Alî ◊akîm-i Tirmî≠î, 189
 (Mu√ammed ¡Alî-i Tirmi≠î-i 

◊akîm), 138
Mu√ammed Baba Semmâsî, 124, 159, 

166
Mu√ammed Baba Semmâsî
 (Mu√ammed Baba Semmâsî’nin 

oğlu), 160
Mu√ammed Beg, 209
Mu√ammed-i Bekrî, 118, 340
Mu√ammed Cerrâ√-zâde Mevlânâ 

Ma¡rûf, 342

Mı§r, 115, 116, 118, 120, 121, 129, 
136, 164, 167, 172, 176, 177, 
184, 187, 193, 194, 224, 225, 
249, 250, 251, 252, 258, 261, 
278, 280, 289, 291, 292, 296, 
297, 306, 307, 310, 312, 317, 
335, 338, 340, 345, 348, 350, 
351, 364, 365, 369, 370

Miftâ√ Medresesi, 225
Minhâcu’l-¡Âbidîn, 334
Mîr ¡Abdülevvel, 112, 355
 (¡Abdülevvel), 355
 (Mîrzâ ¡Abdülevvel), 333
Mîrânşâh Mîrzâ, 171
Mîr Dîvâne, 312
Mîr ◊üseyn »ûrd-ı Vâykinî, 160
Mîr Ma«dûm, 298
Mîrzâ ¡Abdullâh
 (Timurlu Hükümdarı Şahruh’un 

torunu, Semerkand Hükümda-
rı), 327, 328

Mîrzâ ◊asan Bahâdır, 328
Mîrzâ ¡Ömer Şey«, 336
 (¡Ömer Şey« Mîrzâ), 202, 336
Mîrzâ Sul†ân A√med, 337
 (Sul†ân A√med), 332, 333, 336, 

338, 339 
 (Sul†ân A√med Mîrzâ), 202, 336, 

357
Mi§bâ√, 286
Mollâ Câmî
 (¡Abdurra√mân-ı Câmî), 196, 354
 (¡Abdurrra√man el-Câmî), 215
 (Câmî), 213, 286
 (◊a≥ret-i Câmî), 200, 213
 (◊a≥ret-i Ma«dûmî), 219
 (¡İmâdüddîn), 196
 (Mevlâ Câmî), 2438
 (Ma«dûmî), 199
 (Ma«dûmî Câmî), 199
 (Mevlânâ), 204, 205, 209, 211, 213, 

214, 215
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Mu«ta§ar-ı Tel«î§, 197
Mu√yiddîn İbnü’l ¡Arabî
 (Şey« Mu√yiddîn-i ¡Arabî), 201, 

217, 264, 294, 343 
 (Mu√yiddîn), 330
 (Şey« Ekber), 112
 (Şey«-i Ekber), 116, 219, 220, 238, 

266, 288, 292, 294, 308
Mu√yiddîn Çelebi, 367
Mu√yî Efendi
 (Gelibolılı Muhyi Efendi), 370
Mu√yi-i Gülşenî
 (Dervîş Mu√yî), 227
 (Mu√yî), 115, 116, 134, 135, 137, 

207, 225, 241, 293, 311, 312, 
317, 366

 (Mu√yî »alîfe), 190
 (Mu√yiyâ), 235, 330
Mu§†afâ
 (Şehzade Mustafa), 369
Mu§†afâ Paşa, 335
Mu§†afâ Paşa Tekyesi, 334
Mu§†afâ Rûmî, 338
Muπanniyân, 147
Mu†avvel, 197
Mübârek
 (»âce, ¡Alâüddîn-i ¡A††âr’ın
kardeşi), 180
Mübârek Şâh, 193
Mübârek Şâh Medresesi, 161
Mü™eyyediyye Câmi¡i, 255
Müftî
 (Mevlânâ, Semerkand müftüsü 

İsamüddin’in oğlu), 341
Mükâşif Sinân Dede, 282
Mükâşife »atun, 348
Müla««a§-ı Çaπminî Şer√i, 198
Münşî Efendi, 134
Müsâfir-i »ârezmî, 173
Müselliku’s-Sâlikîn, 151
Müşterî, 316

Mu√ammed-i Cezerî, 170
Mu√ammed Dede
 (»ır…a-pûş), 224, 225
Mu√ammed-i Derzî-i ‰avâyisî, 321
Mu√ammed-i Deştî 197
Mu√ammed Efendi
 (Mu√ammed Çelebi), 366
 (Amasyalı), 116
Mu√ammed-i Emîn-i Bu«ârî, 227
Mu√ammed-i Feπânezî, 173
Mu√ammed »alîfe, 165
Mu√ammed-i »abûşânî, 251
Mu√ammed-i ◊allâc-ı Bel«î, 159
 (Mu√ammed-i ◊allâc), 159, 179
Mu√ammed-i ◊ay≥arâvî, 209
Mu√ammed İncîrfaπnevî, 124
Mu√ammed-i ¢â≥î, 354, 361
Mu√ammed Kelân
 (Hace), 195
Mu√ammed-i Kûsevî, 201, 228
Mu√ammed-i Külâ√-dûz, 159
Mu√ammed-i Lâciverd-şûy, 123
Mu√ammed-i Mâverdî, 159
Mu√ammed-i Mu¡ammâyî, 329, 343
Mu√ammed-i Nâmî, 269
Mu√ammed-i Pârsâ, 152, 163, 165, 

168, 169, 170, 172, 173, 176, 
181, 200, 261, 271, 273, 277, 
313

Mu√ammed-i Râmiytinî, 124
 (»âce-i »urd), 158
Mu√ammed-i Râzî, 269
Mu√ammed-i Rûcî 250, 254, 255, 256, 

257, 259, 260, 261, 264, 265
Mu√ammed-i Sevici, 161
Mu√ammed Şâh-ı Bu«ârî, 151
Mu√ammed-i Şâşî, 276
Mu√ammed-i Taşkendî, 112, 113
Mu√ammed-i Tirmi≠î, 189
Mu√ammed Ya√yâ, 120, 122, 123, 349
Mu√ammed Zekeriyyâ, 353
Mu√avvel Dervîş Mu§†afâ, 286
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Ordu 202
¡O&mân Aπa 335
¡O&mân Paşa 252
¡O&mân Paşa
 (Vezir-i Azam) 259

Ö

¡Ömer-i Bâπistânî 269, 272
¡Ömer-i Varrâ…î 296
Özbek 179, 347, 352, 358
Özbek, »ân 352
Özdemir-zâde, 259

P

Pehlevân Cemâlüddîn 308
Pervîz Efendi
 (¢â≥î-¡asker), 291
Pîr Baba ◊asan, 119
Pîrcend, 222
Pîr »al†, 180
Pîr-i Hirî √ammâmı, 284
Pîrî Paşa, 367

R

Rama≥ân Efendi
 (¢â≥î-¡asker, Nâ@ır-zâde), 296
Rama≥ân »alîfe 224
Rama≥ân »alîfe-zâde 334
Râmiytin, 153, 157, 159
Rav∂u’r-Riyâ√în fi’l-Mu√â∂arât, 371
Rav≥a-ı şerîf, 121
Râzî, 347
Reşe√ât, 109, 124, 195, 203, 204, 211, 

213, 214, 216, 217, 222, 244, 
245, 261, 267, 298, 314, 318, 
319, 336, 337, 346, 347, 349

Reşe√ât-ı Mu√yî, 109, 124
Reşîd, 297
Rı≥âyî
 (Dîvâne Kerîm Çelebi), 224
Rı≥vân Çelebi, 344
Rindenî, 153
Risâle-i Çûb-ı Çînî, 371
Risâle-i Va√det, 293

N

Na…îb Efendi, 292
 (¢â≥î-¡asker Ma¡lûl-zâde Na…îb 

Efendi), 290
Na…ş-bendî, 115, 122, 124, 179
Na…ş-bendiyye, 109, 111, 112, 124, 

140, 193, 260, 268, 292, 371
Nâ§ır-ı Bu«ârî, 290
Nâ§iruddîn-i Otrârî, 365
Na§û√ Beg ibn-i Namî Beg, 348
Necef, 207, 208
Necmüddîn-i Kübrâ, 149, 223, 338
Necmüddîn ¡Ömer, 228
Nef√atu’l-Es√âr, 257, 258, 331, 348,
Nef√atu’l-Esrâr, 250
Nefe√ât, 153, 162, 172, 184, 203, 216, 

301
Neml
 (Sûre-i Neml), 115
Nemrûd, 347
Nesef, 166, 171
Nevçeπâniyân, 183
Ni¡met-i ◊aydarî, 215
Nihâlî Efendi, 367
Nîkrûz-ı Bu«ârî, 161
Nîşâbûr, 168, 172, 204, 355
Nişâncı-zâde, 296
Ni@âm A√med, 197
Ni@âmî
 (Nizami-i Gencevi?), 317
Ni@âmiyye Medresesi, 197
Ni@âmüddîn-i Deştî, 196
Ni@âmüddîn-i »âmûş, 187, 190, 198, 

247, 287, 305, 307, 308
Nûreddîn-i »ârezmî, 223
Nûreddîn-i Nûrî, 156
Nûreddîn-i Taşkendî, 362, 363
Nûreddîn-zâde, 292, 334

O

Oba 199
O…çılar 225
Oñatman 150
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Sahih-i Bu«ârî, 223
~an¡ân ‰aπı, 250
~aruca Paşa 186
~aruca Paşa Medresesi 367
~a√√âflar, 225
~a√√âf Mevlânâ Kâtibî, 224
Sa¡îd Ata, 130
Sâ…a-i Kitâb, 292
Sa……â-«âne, 249
Sâver, 150
Sâyilî
 (Şeyh), 224
Sayram, 138
Sebz, 338
Sebzevâr, 204, 298
Sefer Çelebi, 243
Sehl b. ¡Abdullâh-ı Tüsterî, 304
Selmân
 (Selman-ı Saveci?), 317
Selmân-ı Fârisî, 125
Sem¡ânî 128
Semer…and 121, 123, 126, 162, 170, 

171, 173, 178, 187, 188, 197, 
199, 201, 202, 262, 272, 282, 
283, 284, 285, 287, 289, 327, 
328, 329, 330, 332, 341, 342, 
343, 345, 347, 350, 352, 353, 
358, 360, 361

Semmâs 159, 160
Seriyy-i Sa…a†î, 120, 131
Ser-mezâr, 223
Seydî ¡Alî Efendi, 190
Seydî Me√med, 297
Seydî Mu√ammed-i ◊âletî, 348
Seydî Mu§†afâ b. Şücâ¡ Beg, 258
Seyfî Efendi
 (Defterdâr), 255
Seyfüddîn-i Bâ«arzî, 149
Seyfüddîn-i Bâlâ«âne
 (Seyfüddîn-i ma…hûr), 179
Seyfüddîn-i Ferketî, 362
 (Mevlânâ-zâde-i Ferketî), 363
Seyfüddîn-i »ârezmî
 (Seyfüddîn-i merdûd), 179

Rîvkere, 152
Riyâ≥î, 224
Rûc 245, 246, 247
Rûcî 203, 248, 268
Rûm, 112, 114, 116, 136, 141, 164, 

209, 232, 252, 281, 292, 297, 
306, 312, 326, 335, 338, 345, 
367, 370

Rûşenî, 296, 317
 (Dede Rûşenî), 307
Rüknüddîn ¡Alâüddevle es-Simnânî, 

153
 (¡Alâüddevle es-Simnânî, 220
 (Rüknüddîn ¡Alâüddevle), 145
Rüknüddîn-i »âfî, 179
Rüstem Paşa, 226, 232, 369

S

Sa¡âdet, 122
Sa¡d b. ¡Ubbâde-i En§ârî-i »azrecî, 215
~âdı…î 227, 249
Sa¡düddîn-i ∏ucdevânî, 151
Sa¡düddîn-i ◊amevî, 149
Sa¡düddîn-i Kaşπarî, 190
 (Mevlânâ Kaşπarî), 254
 (Mevlânâ Sa¡düddîn), 191, 194, 

195, 199, 200, 203, 228, 231, 
236, 247, 248, 259, 267, 287, 
326, 

 (Sa¡dü’l-Kâşπarî), 200
 (Sa¡düddîn-i Kâşπarî), 140,  141, 

145, 178, 179, 192, 199, 201, 
203, 204, 213, 216, 222, 223, 
226, 228,245, 246, 257, 259, 
262, 267, 268, 289, 306, 326, 
350

Sa¡düddîn-i Meşhedî, 203
~adrüddîn Mu√ammed
 (~adr Ata), 131, 139
~adrüddîn-i Revâsî, 246
Sa¡düddîn-i Teftâzânî, 197
~afiyyüddîn Mu√ammed
 (Molla Cami’nin oğlu), 214
~aπâniyân, 171
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Sur«âb-ı Tebrîz, 269
Süleymân
 (?), 317
Süleymân Ata, 130
Süleymân-ı Kermînî, 150
Süleymâniye, 186
Sürûrî Efendi, 124, 366, 367, 369, 370
 (Mu§li√uddîn Mu§†afâ b. Şa¡bân), 

366

Ş

Şâdmân, 202
Şâhbig »ân, 347, 352
Şâh Müteverri¡, 212
Şâ«ru«
 (Mîrzâ Şâ«ru«), 171, 183, 198, 280, 

327, 329
Şâhru«iyye, 282, 
Şâh Şücâ¡-i Kirmânî, 306
Şâm, 142, 208, 209, 365
Şâş, 131, 139, 140, 187, 202, 269, 271, 

272, 274, 308
Şemseddîn-i Bu√ârî, 366
Şemseddîn-i Cezerî, 170
Şemseddîn Mu√ammed-i Câcermî, 223
Şemseddîn Mu√ammed-i Deştî, 196
Şemseddîn-i Mu√ammed Esed, 201
Şemseddîn Mu√ammed-i Kûsevî, 201
Şemseddîn Mu√ammed Rûcî, 225
 (Şemseddîn Mu√ammed), 196
 (Mevlânâ Rûcî), 203, 248, 268 
 (Mevlânâ Mu√ammed-i Rûcî), 248, 

250, 254, 255, 256, 257, 259, 
260, 261, 264, 265, 

Şer√-i Ba√rü’l-Ma¡ârif fi’ş-Şi¡r ve’l-¡Arû∂ 
ve’l-¢âfiye, 371

Şer√-i Bûstân, 371
Şer√-i Dîvân-ı ◊âfı@, 389
Şer√-i Fu§û§-ı Dâvûd-ı ¢ay§erî, 368
Şer√-i Gulistân, 371
Şer√-i Hidâye ¡İnâye, 184
Şer√-i Metn-i İsâgoci, 371
Şer√-i Miftâ√, 197

Seyfüddîn-i Hoş-«ân-ı Bu«ârî
 (Seyfüddîn-i ma…bûl), 179
Seyfüddîn-i Menârî
 (Seyfüddîn-i ma√bûb), 178, 362
Seyyid ¡Abdul…âdir-i Meşhedî, 285
Seyyid A√med el-Bedevî, 341
 (Seydî A√med-i Bedevî), 348
Seyyid A§îl-i Mu√addi&, 194
Seyyid Ata, 131, 132, 137, 138, 157
Seyyid ◊asan, 333, 351, 353
Seyyid ¢âsım Envâr-ı Tebrîzî, 282, 287
 (Seyyid ¢âsım), 288, 289, 298, 316 
 (Seyyid ¢âsım-ı Envâr), 272, 296
 (Seyyid ¢âsım-ı Tebrîzî), 190
Seyyid Şerefüddîn Mu√ammed, 208
Seyyid Şerîf-i Cürcânî, 138,  184, 187, 

188, 197, 221
Seyyid-zâde, 355
Silsile, 206, 211
Silsile-i Nûriyye, 124, 125
Silsiletu’l-¡Ârifîn ve Te≠kiretu’§-~ıddi… în, 

361
Silsiletü’≠-±eheb, 205
Simnân, 204
Simsimiyye, 288
Sirâcüddîn-i Beyremesî, 287
Sirâcüddîn-i Külâl-i Pîrmesî, 177
Sû«âr, 159, 167, 171
Sû«ârî, 160
Sûfî-i Sû«ârî, 159
Sûkmân, 149
Sul†ân Bâyezîd Köprisi 110
Sul†ân Bâyezîd Medresesi 110
Sul†ân ◊üseyn
 (Baykara), 209
Sul†ân ¢ayıtbay, 296
Sul†ân Ma√mûd, 332, 333, 336, 337, 

338
Sul†ân Mu√ammed Câmi¡i, 114
Sul†ân Süleymân
 (Kanuni), 116, 123, 224, 232, 290, 

291, 293, 369
Sul†ân Veled, 181
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Şihâbüddîn
 (Alaüddin-i Attar’ın kardeşi), 180
 (¡Ubeydullâh-ı Ahrâr’ın dedesi), 275
Şihâbüddîn A√med-i Cendî, 248
Şihâbüddîn A√med-i Pîrcendî, 222, 223
 (Şihâbüddîn-i Pîrcendî), 226
Şihâbüddîn Mu√ammed-i Câcermî, 197
Şihâbüddîn-i Şirvânî, 176
Şîrâz, 184
Şîrπân, 287
Şirvân, 205
Şûristân Depesi, 128
Şühûdî, 232

T

Tâc »âce, 130, 131
Tacik, 167
Tâcüddîn-i Derπamî, 273
Tâcüddîn-i Deştkûlekî, 174
Ta«t-ı »atun, 202
Ta…ıyyeciler, 225
‰al√alılar, 127
‰arî…atçı Kürd ¢âsım »alîfe, 297
 (‰arî…atçı Mevlânâ ¢âsım), 351
Taşkend, 131, 132, 138, 139, 178, 187, 

202, 257, 274, 277, 279, 282, 
286, 287, 289, 327, 337, 338, 
346, 347, 348, 352, 353, 361, 
362

Taşkend Bâπistânı, 269
‰aşköpri-zâde, 367
‰avâyis, 321
‰âvus, 196
Tâyebâd, 168
Te≠kire Şer√i, 198
Tebrîz, 207, 209, 211, 272, 297
Tefsîr-i ¢adr, 197, 228
Tefsîr-i ¢â≥î,  286, 347
Tenezzülât-ı ¡Aş…ıyye, 212
Terâkime, 205
Tercüme-i Tu√fetü’l-Mülûk, 371
Tirmi≠, 171, 189
Timur, 171

Şer√-i Mu¡ammâhâ-yı ¡Alî kerremellâhu 
vechehu, 371

Şer√-i Mu¡ammâ-yı Kebîr li’l-Câmî, 
371

Şer√-i Mu¡ammâ-yı Mîr ◊üseyn, 371
Şer√-i Mûcez fi’†-‰ıb, 371
Şer√-i Şebistân-ı »ayâl, 371
Şer√u Fu§û§ li-Dâvûd-ı ¢ay§erî, 293
Şer√u Fu§û§ li-¢âşânî, 293
Şer√u’l-Bu√ârî, 366
Şer√u’l-Me&nevî, 371
Şer√u’l-Merâ√, 371
Şer√u’l-Mi§bâ√, 371
Şerefüddîn ¡Alî-i Yezdî, 201
Şerefüddîn ¡O&mân, 246
Şerîfe
 (Mîr ¡Abdülevvel’in hanımı), 355
Şerîfe-zâde
 (Defterdâr), 134
Şerîf ◊amza-i ¡U…aylî, 127
Şey« ¡Abdülmu¡†î, 348
Şey« A«te, 117
Şey« ¡Alî,  124, 139, 158, 348
Şey« »âfî, 190
Şey« ◊asan, 269, 335
Şey« Bu«ârî Zâviyesi, 368
Şey« Cemâl Efendi, 368
Şey« Cemâlüddîn
 (Cemâleddîn-i Hazrecî), 85, 96
Şey« Ma√mûd
 (Abdullah-ı İlâhî’nin halifesi şeyh

Nakşibendî Mahmud Çelebi), 335
Şey« Vefâ, 225
Şey« Yâdigâr, 160, 163
Şey« Ya√yâ Ma¡âd-ı Râzî, 306
Şey«o ¡Ömerî, 184
Şey«ü’l-islâm A√med Câm, 223
Şey«ülislâm Mevlânâ Seyfüddîn
A√med, 212
Şey«ü’l-islâm ‰ablâvî, 227
Şey«-zâde İlyâs-ı Keşî, 339
Şiblî, 159
 (Ebubekir Şibli), 220, 260
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Uzun ◊asan, 209
 (◊asan Pâdişâh),209
 (Sul†ân ◊asan), 207
 (Uzun ◊asan Ata), 131
 (Uzun ◊asan Beg), 205
¡Uzzâ, 233

Ü

Üç Şerefeli, 293, 295
Üç Şerefeli Medresesi, 304
Üskübî Hidâyeci ¢â≥ı Ma√mûd Çelebi, 

343
Üsküdar, 114, 335

V

Va§iyyet-nâme-i Mu√yî, 370, 371
Vâlihî-i ◊alebî, 193
Vâridât, 185
Vâş, 165
Vâykinî, 152, 153
Velî Şemseddîn, 366, 367
Veysî
 (Üveysi), 167

Y

Yâdgâr-ı Kenserûnî, 165
Ya√yâ Efendi
 (¢â≥î-¡asker), 290, 292
Ya√yâ Efendi
 (Beşiktaşlı), 290, 293
Ya¡…ûb »alîfe, 334
Ya¡…ûb-ı Çar«î, 124, 174, 269, 287, 

300, 307
 (Mürîd-i ¡Azîzân), 174
Yâsîn
 (Sure-i Yasin), 113, 302
 Yâsîn Sûresi ◊âşiyesi, 273
Yaşlu ◊asan Efendi, 297
Yemen, 231, 250, 259
Ye&rib, 196
Yesi, 129
Yezd, 349, 350, 351
Yûsuf-ı Hemedânî, 124, 126, 141

Timurtaş Köyi, 109, 110
To«ma…, 179
Tu√fe-i Câmî, 283
‰urfân, 338
‰ûr-ı Sînâ, 223
‰ûs, 298
Türbe-dâr ◊âcî, 285
Türk, 137, 138, 167, 278
Türkî Gülşenî, 186
Türkistân, 129, 132, 202, 270, 288, 

327, 328, 357
Türkmân, 348

U

¡Ubeydullâh-ı Ahrâr
 (»âce ¡Ubeydullâh), 113, 122, 123, 

138, 139, 140, 146, 148, 159, 
173, 176, 177, 178, 187, 188, 
195, 201, 219, 228, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 279, 280, 282, 286, 288, 
298, 301, 304, 305, 308, 310, 
318, 322, 336, 341, 342, 348, 
350, 352, 353, 360, 365

 (Şey« ¡Ubeydullâh), 246
 (Şey«-zâde-i Türkistânî), 282
 (»âce ¡Ubeydullâh-ı Ahrâr), 269
 (¡Ubeyd), 286
 (¡Ubeydullâhî), 273
 (¡Ubeydullâh-ı Na…ş-bendî), 174, 

239, 268, 296, 
 (¡Ubeydullâh-ı Taşkendî), 112, 115, 

117, 119, 120, 123, 124, 131, 
169, 176, 185, 188, 201, 287, 
334, 341, 343, 345, 349

Ulu Türbe, 138
Uluπ Big, 170, 188, 197
 (Emîr Uluπ Big), 170
 (Mîrzâ Uluπ Big), 171, 188
 (Uluπ Mîrzâ), 277
Uluπ Big Medresesi, 360
Urus, 149
Usta ¢âsım, 280
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Zer ‰aπı, 126
Zeyniyye, 111
Zeynüddîn ¡Alî, 184, 185
Zeynüddîn Ebû Bekr-i Tâyebâdî, 168
Zeynüddîn-i »âfî, 172, 190, 223, 246, 

287, 298, 299
 (Zeynüddînü’l-»âfî), 176
Zeynüddîn-i Kûy-i ¡ârifân, 279, 308
Ziyâüddîn Yûsuf
 (Mevalana Cami’nin oğlu), 214
Zühre, 316
±ünnûn-ı Mı§rî, 321

Z

ªahîrüddîn ¡Îsâ
 (Molla Cami’nin oğlu), 214
±âkir A√med Çelebi, 249
±âkir Dervîş Bekr, 225
ªarîfî ◊asan Efendi, 223, 370
 (ªarîfi Efendi), 334
Zâviye-i Bis†âmiyye, 227
Zema«şerî, 3647
Zemzem, 127, 261
Zencîr-i ±eheb, 109, 124
Zengî Ata, 130, 131, 133, 139


