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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 alanda, Me-
dine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, 
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-
ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-
nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak 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

Akkoyunlu, Memlûklu ve Osmanlı dönemlerinde meydana getirdi-
ği tesirlerle mühim bir sufî, daha hayattayken menakıplarıyla etrafın-
da aziz mertebesine yükselmiş ve cemiyet hayatında cezrî değişiklikler 
meydana getirmiş kuvvetli bir şahsiyettir İbrahim-i Gülşenî. 16. yy. 
kaynakları, onun kendilerini zahirî kayıtlardan azade gören kimi halife-
lerinin yol açtığı aksülamelleri, Maktul İbrahim Paşa’yla mücadelesini, 
Kanunî’nin kendisine intisabını ve daha bir yığın hususiyetini anlatır. 
Ömer-i Ruşenî’nin, halifeleriyle İran’dan Kuzey Afrika’ya, Kırım’dan 
Balkanlara yayılan Halvetîlik, menşeini Oğuz Ata’ya dayandıran Gül-
şenî’nin tecrübesi ve devraldığı zengin mistik mirasıyla gelişme kay-
detti. Akkoyunlu Devleti’nin doğu ve batı sufîliği için elverişli kültür 
coğrafyasında Halvetîlik içinden çıkan bu kol, esas teşkilâtlanmasını 
Mısır’da gerçekleştirdi. Kurucu şeyh İbrahim-i Gülşenî’den sonra Gül-
şenî adını alan bu Halvetî damar, bugüne kadar devam etti.

Neşrini hazırladığımız Muhyî-i Gülşenî’nin elinden çıkma Menâ-
kıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, 16. yy’da Gülşenîliğin kuruluş ve gelişme süre-
cini genişce ele alan yegâne eserdir. Kapalı kalan birçok bilgiyi ilk elden 
veren bu yapıt, kaleme alındığı yüzyılın Osmanlı tekke, medrese ve 
devlet yapısı hakkında değerli bilgiler içermekle kalmaz, Akkoyunlu ve 
Memlûklu dönemi için de mühim bir kaynak olma özelliği taşır. Eserde 
İbrahim-i Gülşenî’nin biyografisine paralel Akkoyunlu ve Memlûklu 
döneminin anlatıldığı parçalara ilâve olarak “Silâhdâr” başlıklı müsta-
kil bir bölümde Karakoyunlu ve Akkoyunlu hükümdarlarına dair özet 
bilgi verilir. Bütün bunların yanında eserin müellifi Muhyî’nin gözün-
den devrin siyasî ve sûfî hayatı diğer hiçbir menakıbda olmadığı kadar 
teferruatlı anlatılır.

Muhyî’nin 10 bölüme ayrılan eserinde 1. Mevlana’nın Mesnevî’de 
İbrahim-i Gülşenî’nin gelişini müjdelemesi 2. İbrahim-i Gülşenî’nin 
soyu 3. İbrahim-i Gülşenî’nin çocukluğu, Akkoyunlular döneminde 
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aldığı vazifeler ve burada gösterdiği harikulâdelikler 4. İbrahim-i Gül-
şenî’nin Ömer-i Rûşenî’ye intisabı 5. İbrahim-i Gülşenî’nin Ömer-i 
Rûşenî’den boşalan posta oturması 6. İbrahim-i Gülşenî’nin İran’dan 
Mısır’a göç edişi 7. İbrahim-i Gülşenî’nin Mısır dönemi 8. İbrahim-i 
Gülşenî’nin İstanbul’a gelişi 9. İbrahim-i Gülşenî’nin Mısır’a dönüşü 
10. İbrahim-i Gülşenî’nin ölümü ve ölümünün ardından meydana ge-
len kerametleri işlenir. 

Menakıbın müellif nüshası Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Ktp. 
No. 979’da kayıtlıdır. Bu nüshanın zahriyesinde Fuat Köprülü’nün 
“Bu kitap, müellifi Şeyh Muhyî-i Gülşenî’nin kendi hattıyladır. Telif ve 
teclid olunduktan sonra birkaç sene ilaveler yazmıştır ve tashihat icra 
etmiştir” kaydı da bulunur. Son varakları koptuğu için ketebe kaydı 
bulunmayan yazmanın müellif nüshası olduğu hükmünü Köprülü’nün 
hangi gerekçeye dayanarak verdiğini tahmin edebiliriz: Reşehât Tercü-
mesi. Kendi kütüphanesinde yer alan ve ketebe kaydı bulunan bu yazma 
da Muhyî-i Gülşenî’nin elinden çıkmıştır. Bu iki eser arasındaki hat, 
notlama usulü aynı tertiptir. Yazmanın 1a yüzü kopmuş, başka bir el 
tarafından orijinal yazma dışında bir nüshadan istinsah edilmiştir. 

Daha önce Tahsin Yazıcı menakıbın Arap harflerle tenkitli metnini 
gerçekleştirmişti.  Müellif nüshasına erişememiş, muhtasar bir nüsha 
olan Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, No. 1342 (S) üzerinden metni ha-
zırlarken, tespit ettiği Millet Ktp. Ali Emiri, No. 1045’da kayıtlı ikinci 
fakat tam nüshada (A) karar kılmış, ana metni A üzerinden bitirecek-
ken güya Diyarbakır’da bulunan müellif nüshasından istinsah edilmiş 
Millet Ktp. Şeriye, No. 1046 (B)yı nüsha farkı olarak çalışmasına ilave 
etmiştir.  Yazıcı, müellif hattından (?) istinsah edilmiş bir nüshayı ele 
geçiren Cavit Baysun’dan ısrarlarına rağmen olumlu cevap alamadığını 
ve vefatından sonra Baysun’un Yapı Kredi’ye intikal eden yazmaları ara-
sında da böyle bir nüshaya rastlamadığını söyler. Yazıcı, bu üç nüshadan 
ortak bir metin ortaya koyar ve farklılıkları dipnotlarda gösterir. 
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Son yıllarında yanında bulunduğum merhum Tahsin Yazıcı, bu ça-
lışmasının Lâtin harflere aktarılmasını istiyor, bu yolda girişimde bu-
lunacağını söylüyordu. Sağlığı bu teşebbüse engel olan Yazıcı, o sırada 
varlığını müjdelediğim Muhyî-i Gülşenî’nin müellif nüshası Reşehât 
Tercümesi ile Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî’sini hazırlamamı teklif etti. 
Muhyî’nin Bâleybelen’i ile meşgul olduğum için bu çalışmaları ertele-
miştim. Yıllar sonra Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Muhittin Macit’in tensibi ve Çeviri ve Yayım Daire Başkanı Yard. Doç. 
Dr. Ferruh Özpilavcı’nın teşviki ile kıymetli dostum Eyyüp Tanrıverdi 
ile beraber bu eserleri hazırlamaya muvaffak olduk. Sayın Muhittin Ma-
cit’in fevkalade gayretine müteşekkiriz. Yayım safhasında gösterdikleri 
çabalar için uzman Erhan Yıldız ve aziz dostumuz Ensar Karagöz’e içten 
teşekkür ederiz.

Çalışmamızı merhum Prof. Dr. Tahsin Yazıcı’ya ithaf ediyor, kendi-
sine Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Mustafa Koç





GİRİŞ

Menâkıb’a Göre İbrahim-i Gülşenî’nin Biyografisi

Soyu ve Çocukluğu

Umumiyetle siyadetleriyle müftehir diğer şeyhlerin aksine, soyunu 
Oğuz Han’a dayandıran İbrahim-i Gülşenî, Oğuznamelerin hatırala-
rını muhafaza etmiş olan Akkoyunlular devrinin dünyasında 1423’te 
Diyarbakır’da doğdu. Babası fıkıh, kelâm ve mantık sahasında eserlerin 
müellifi Mevlana Şeyh Muhammed-i Âmidî’dir. Annesi Antep ulema-
sından Müderris Şerefüddîn’in kızı Hediyyetullâh Hanım’dır. İbrahim-i 
Gülşenî’nin amcası ise iki yüzden ziyade müride malik sufiyyeden Seydî 
Alî Efendi’dir. İbrahim bu ilmî ve sûfî muhitte yetişir, Türkçe yazılmış 
kitaplardan dinî ilimleri tahsil eder. Menakıb çocukluk devresinde on-
dan zuhur eden müstesna hâllere yer verir.

Uzun Hasan Dönemi ve İbrahim-i Gülşenî

Siyasî kargaşaya yol açabilecek girişimlerde bulunan kardeşleri Ci-
hangir ve Üveys’i etkisiz hâle getirdikten sonra, ezelî rakibi Karakoyun-
lu devletini ortadan kaldırmış (873/1467), arkasından Ebu Said’i mağ-
lup ederek doğu sınırının güvenliğini temin etmiş (1469) ve nihayet 
Kafkaslarda yürüttüğü seferlerden sonuç alarak Gürcüleri haraca bağla-
mış olan Uzun Hasan’ın uzun sürecek saltanatının görkemli yıllarında 
İbrahim-i Gülşenî’nin hayatının ikinci devresi başlar. 

Kaynaklar, İbrahim’in Tebriz’e geliş tarihini açıkça söylemez. Ancak 
yukarıda belirttiğimiz siyasî vaziyet arasında İbrahim-i Gülşenî’nin Ak-
koyunlu sarayında aldığı resmî görevlerden en erken tarihlisi, Yadigâr 
Muhammed’i öldürterek Herat’ı işgal eden Hüseyin Baykara’yı teftiş 
görevidir (1470). Böyle bir diplomatik görevi yerine getirmesi gereken 
kişinin gerek saraya güven telkin etmek için duyacağı zaman, gerekse 
saray hizmetinde kullanılacak kişinin yaşça erişmesi gereken kıdem göz 
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önünde bulundurulursa, onun bu tarihten çok önce Tebriz’e geldiğini 
kabul etmek gerekir. 

İbrahim’in Semerkant, Buhara ve Horasan ulemasından öğrenim 
görmek için Diyarbakır’dan çıktığı yolculukta bir durak olarak tasar-
ladığı Tebriz, Kadı Hasan’ın temin ettiği imkânlarla İbrahim için uzun 
süre kalacağı ve asıl inkişafını yaşayacağı yere dönüşür. Bu yeni başken-
tin sarayında dinî ve sufî toplantılar tertip eden Uzun Hasan, şeyhlere 
gelir bağlar, onları her türlü vergiden muaf tutar, yarı resmî yetkilerle 
donatır. İlmiye zümresine intisapla başlayan, siyasî vazifelerle bürokra-
side bulunan ve nihayet sufîlikte karar kılan İbrahim, bu şahsî yolculu-
ğunda ihtiyaç duyacağı bütün bilgi ve tecrübe mirasını işte bu şehirde 
temin eder. 

Ancak Akkoyunluların başkenti Tebriz’de öğrenimi için kendisine 
her türlü yardım vaad edilen İbrahim, tahsil için herhangi bir teşeb-
büste bulunmaz. Öyle anlaşılıyor ki Kübrevî ve Nakşibendî sufîliğinin 
kaynağı olan Maveraünnehir’e tasarlanan seyahat, dervişane bir niyet-
ten ibaretti. 

İbrahim’in Tebrize gelişinde temas kurduğu ilk kişi Uzun Hasan’ın 
kazaskeri olan Kadı Hasan ile münasebetleri menakıbın ilk bölümünde 
önemli yer tutar. Aralarında baba-oğul bağı gelişen bu iki şahsın ilişkisi 
Hasan’ın İbrahim’e tam bir teslimiyetiyle, Yakub’un saltanatının ilk yıl-
larına kadar devam eder. İbrahim’in, Kadı Hasan’ın mülâzımlarına ait 
işlerin görülmesine yardımcılıkla başlayan görevinin sorumluluk alanı, 
bir süre sonra Kadı Hasan’ın vekâletini de içine alarak genişler. Artık 
kazaskerliğin bütün işlerini yürütmeye, Kadı Hasan’ın verdiği mührü 
bağımsız olarak kullanmaya başlar. Gösterdiği muvaffakiyet ve kera-
metlerinden etkilenen Uzun Hasan, onu tarhanlığa yükseltir.

İbrahim-i Gülşenî, bu siyasi gelişmeler arasında Uzun Hasan’ın iş-
lerini yürütmesi konusunda geniş yetkiler verdiği Kadı Hasan’ın ya-
nında, hükümet kararlarını yazma görevini (tevkiî) yürütmeye başlar. 
Menakıb, kısa sürede Uzun Hasan üzerinde müspet tesir temin eden 
İbrahim’in halkla devlet arasında yaptığı aracılıkları ve adaletin yeri-
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ne getirilmesinde gösterdiği hassasiyetleri gösteren bir yığın anekdota 
da yerverir. Bu menkıbelerde kendisine teklif edilen rüşvet karşısında 
sert duruşu, Akkoyunlu kadılarının haksız kararlarının önüne geçişi, 
Uzun Hasan önünde kendini küçük düşürmeye çalışanlar karşısında 
başarısı ve elçi olarak gönderildiği yerlerde gösterdiği ustalık notlanır. 
İbrahim’in elçilikleri, nasihatçılığı, müfettişliği hep bir manevi aydın-
latmayla sonuçlanır; aleyhinde bulunanlar Tanrı’nın tutan eli, yürüyen 
ayağı, gören gözü, konuşan dili mevkiine yükselen İbrahim’in kimya 
tesirli nazarının, kuvvetli hitap kabiliyetinin etkisiyle başarısız olurlar.

Akkoyunlu devrinin iki kuvvetli kadısı Kadı Hasan ve bilhassa hale-
fi Kadı Yakub ile İbrahim-i Gülşenî’nin eser boyunca müspet ilişkileri 
işlenir. Neredeyse bütün siyasî, hukukî ve içtimaî hayat İbrahim-i Gül-
şenî’nin etrafında dönmektedir. 

Fars eyaletinin valiliğini yürüten ve eyaletin başkenti Şiraz’da ika-
met eden şehzade Halil’den halkın duyduğu rahatsızlık üzerine oğlunun 
uyarılmasını isteyen Uzun Hasan, bu iş için İbrahim’i görevlendirir. Ak-
koyunlu devletini tevarüs edecek olan Halil’e babasının ikazını bildir-
mek, doğuracağı olumsuz neticeler itibarıyla mesuliyetli bir vazifedir. 
Annesi Selçuk Hatun vasıtasıyla bu gelişmeden haberdar edilen Halil, 
Şiraz’a gelen İbrahim’in ağır ikazlarına muhatap olur.

Sarayda güven temin eden İbrahim, sık sık muhatap olduğu bu dip-
lomatik görevlendirmeler yanında, bu görevler için gittiği yerlerde ilim 
meclislerine devam etmekten geri kalmaz. Hüseyin Baykara ve Molla 
Câmî ile kurulan temas, siyasî hadiseler arasında geçen ömrünün bu 
ilk döneminde gerçekleşir. Uzun Hasan’ın desteğiyle Horasan (Herat) 
hâkimi olan Yadigâr Muhammed (Şahruh’un küçük torunu), siyâsi ra-
kibi Hüseyin Baykara’nın taraftarlarının tertip ettiği bir baskınla yaka-
lanarak öldürülür. (Ağustos 1470). Herat’ı ele geçiren Baykara, Kum’da 
kendisine karşı asker toplayan Uzun Hasan’dan affını diler ve Herat’ta 
hutbeyi Uzun Hasan adına okutturacağını vaat eder. İbrahim, Uzun 
Hasan tarafından bu hususu teftiş için görevlendirilir. Bu vazifeyle gel-
diği Herat’ta Molla Câmî ile görüşür.
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Muhyî, dikkat çekici bir husus olarak Molla Câmî’nin derviş kı-
yafetine bürünerek İbrahim’i ziyarete geldiğini kaydeder. Bu mühim 
Nakşî sufîsi ile Gülşenî arasında Herat’ta kurulan bu ilişki birkaç yıl 
sonra daha da gelişir. Mollâ Câmî hacca giderken uğradığı Bağdat’ta, 
Silsiletü’z-Zeheb adlı eserinde Kadı Adud’dan naklettiği “Ekser-i halk 
kendi mevhum ve muhayyellerine ibâdet eder” sözü etrafında anlattığı 
hikâyenin konteksinden koparılması, çıkarma ve ilâveler yapılması ile 
aleyhine kışkırtılan Bağdat Şiilerinin ayaklanmasıyla karşılaşır. Bu sıra-
da Uzun Hasan tarafından yeğeni Bağdat valisi Maksud’u uyarmak için 
görevlendirilen İbrahim-i Gülşenî, bu amaçla geldiği Bağdat’ta yeniden 
Mollâ Câmî ile görüşür ve bu sıkıntılı zamanda ona arka çıkar. Dört 
ay süreyle Bağdat’ta kalan Câmî, bu nazik dönemde İbrahim-i Gülşenî 
ve Bağdat kazaskeri İsa’nın yardımlarını görür. Câmî hac dönüşü Teb-
riz’de Uzun Hasan’ın maiyetinden kazaskeri Kadı Hasan ve İbrahim-i 
Gülşenî tarafından karşılanır (17 Ekim 1473). Burada kaldığı 10 gün 
Uzun Hasan’ın sarayında konuk olan Camî, ardından Herat’a döner. 
Şarkın entelektüel din birikimini bünyesinde toplayan ve edebî eserle-
rinde vahdet-i vücudu aşkla ustaca yoğuran Câmî’nin, İbrahim-i Gül-
şenî üzerinde şahsî münasebetler dışında, eserleriyle bir tesir meydana 
getirmiş olmaması düşünülemez. 

Menakıb’ın takip ettiği kronolojide, Uzun Hasan-Fatih mücadelesi 
ve mücadelede İbrahim-i Gülşenî’nin vaziyeti atlanır.

Uzun Hasan, kardeşi Üveys’in (ö. 1475) Ömer Ruşenî’ye (ö. 
892/1487) intisabı ve Ruşenîlik elbisesi giymesi üzerine merak ettiği 
şeyhi Karabağ’dan Tebriz’e davet için tarhanı Gülşenî’yi görevlendirir. 
İbrahim-i Gülşenî ile Ömer-i Ruşenî arasındaki bu ilk temas, intisap-
la sona erer. Ruşenî, kışı Karabağ’da geçirdikten sonra Tebriz’e gelir. 
Ömer-i Ruşenî ile mülakatın ardından Tebriz’e dönen İbrahim-i Gül-
şenî’de olağanüstü değişiklikler meydana gelir: zikrin hararetiyle günde 
bir koyun yemek, günlerce süren açlık, uykusuz geçen gecelerde bo-
zulmayan abdest, kışı çok soğuk geçen Tebriz’de her gün bir çeşmeden 
alınan gusül... Artık riyazetle kemikleri sayılacak, sinirleri ve damarları 
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ortaya çıkacak derecede zayıflayan İbrahim-i Gülşenî’de manevî keşif-
ler ve ilahî tasarruflar başlar. Bu tasarruflar Uzun Hasan’ın İbrahim-i 
Gülşenî’ye karşı tazimi artırmasına ve halkın kendisine aşırı alaka uyan-
dırmasına neden olur. Gülşenî ilgiyi savuşturmak için melâmî tavırlara 
bürünür: yalnız başına mezarlarda dolaşma, harabelerde gizlenme...

Vaadi üzere Tebriz’e gelen Rûşeni, Uzun Hasan’ın tertip ettiği bir 
mecliste etrafında hayranlık uyandıran cerbezeli sözlerinin tesiriyle pa-
dişahı kendisine bağlar. Kısa bir süre sonra, devamlı kalmak için geldi-
ği Tebriz’de sarayda tertip edilen haftalık toplantıların müdavimi olan 
Ruşenî, Uzun Hasan’ın eşi Selçuk Hatun’un kendisi için yaptırdığı tek-
keye yerleşir. İbrahim, vefatına kadar Akkoyunlu hükümdarlarının ilgi 
gösterdiği bu şeyhin, kalabalık halife kadrosuna sonradan dâhil olması-
na karşın, gözdesi oldu. Menakıbın sayfaları arasında derviş (İbrahim-i 
Gülşenî) ve şeyh (Ömer-i Rûşenî) arasında cereyan eden temas ve âdâba 
dair bir yığın anekdot, tarihî vakalar arasında bilhassa okuyucuya seyr-i 
sülûk erkânını talim eder mahiyettedir. 

İbrahim-i Gülşenî’nin ilk gençlik yıllarından itibaren görev aldığı 
Akkoyunlu sarayında Uzun Hasan’ın himaye ettiği ilim ve sanat erba-
bıyla kurduğu ilişkiler göze çarpar. Bu muhitte müslüman şarkın yetiş-
tirdiği en büyük ahlâkçılardan Celâleddin-i Devvânî (ö. 908/1502) her 
taraftan kendisinden öğrenim görmek için gelenlerle etrafında kalabalık 
bir muhit teşkil etmiş, Uzun Hasan’ın oğlu Yakub döneminde de Fars 
eyaletinin kadılkuzatlığını üstlenmişti. Devvânî Şiraz’a gelen İbrahim’le 
yakından ilgilenir. İbn Arabî’nin düşünce sistemini benimsemiş olan 
Devvânî ile İbrahim’in kolayca anlaşacağı tabiidir. Muhyî, menakıb-
da bu ilişkiyi “Mevlânâ Celâleddîn-i Devvânî, şeyh hazretleri Şîrâz’dan 
gidinceye kadar sohbetlerini terk etmemiş, aralarında acayip latifeler 
geçmiştir” dedikten sonra bu hususu tevsik eden nakillere yer verir. 

Akkoyunlu’yu besleyen ilmî muhitte İbrahim’in Seyyid Mîr Sad-
reddîn, Mevlânâ Muhammed-i Şârih, Mevlânâ Alî Şefîkî, Seyyid Mur-
tazâ-yı Şerîfî, Emîr Fahreddîn-i Haydar, Mevlânâ Şemseddîn Behrâm-ı 
Bahhâs ve Mevlânâ Şeyh Hüsâmeddîn-i Nûr-bahşî ile görüştüğünü bi-
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liyoruz, ancak Menakıb bu isimlerle İbrahim’in ilişkisinin detayına yer 
vermez.

Sultan Halil Dönemi ve İbrahim Gülşeni

Ancak İbrahim-i Gülşenî için, himayesini gördüğü Uzun Hasan’ın, 
ardından da Kadı Hasan’ın ölümü ve daha önce Uzun Hasan’ın emriyle 
kendisini uyardığı Halil’in (ö. 1478) saltanatı kaygı verici bir dönem 
başlatır. İbrahim’in, resmî bir görevle Halil’i şehzadeliği sırasında Şi-
raz’da ikazı her ne kadar menakıbda Halil’in İbrahim’in manevi gücü 
karşısında ağlayarak elinde tevbe ettiği kaydıyla kine dönüşmemiş gibi 
anlatılırsa da, babasının ölümüyle Akkoyunlu tahtına çıkan Halil için 
eski husumet devam etmektedir. 6,5 ay süren Sultan Halil’in saltana-
tı, kardeşi Yakub’un elinde, menakıba göreyse Sultan Halil’in İbrahim 
aleyhinde bulunduğu için son bulur (1478).

Sultan Yakub Dönemi ve İbrahim-i Gülşenî 

Kardeşi Maksud’u öldürterek saltanatına başlayan Halil, etrafında 
güvensizlik ve huzursuzluk yaratınca, bu fırsattan istifade eden kardeşi 
Yakub’la (ö. 1490) giriştiği savaşta ölür. Babası Uzun Hasan’dan sonra 
Akkoyunlu hanedanının en uzun saltanatını süren Yakub dönemi, İbra-
him-i Gülşenî için verimli geçer. Babasının siyasetini takip eden Yakub 
ve Kadı Hasan’ın ölümüyle yerine geçen ve Yakub’un hocası olan Kadı 
Mesihüddin İsa Savecî, İbrahim için kuvetli bir hamidir. 

Yakub, tahta geçer geçmez, kardeşler arasında taht mücadelesinin yol 
açacağı kargaşadan yararlanmak isteyeceğini düşündüğü Fatih’in saldır-
masından korkar. Bu hususta istiharesini istediği İbrahim-i Gülşenî’den 
güven telkin eden sözler duyan ve ardından Fatih’in ani ölümünü haber 
alan Yakub, Halvetiliğe karşı yakınlığını Ömer-i Rûşenî’ye Cihanşah 
Hankah’ını tahsis ederek ve İbrahim’i yanından ayırmayarak gösterir, 
daha 15 yaşında tahta oturan Yakub, ölümüne kadar Halvetiliğin iki 
piri Ömer-i Ruşenî ve İbrahim-i Gülşenî’yi koruyacaktır. Yakub, babası 
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Uzun Hasan döneminde güçlenen ve kendi hükümetinde ivmesini artı-
ran bu iki sünnî sufînin mutlak etkisi altında uzun saltanatını sürdürür.

Çektiği ağır riyazetler, izhar ettiği kerametler ile halk arasında şöhre-
ti artan İbrahim, bu ilgiden sıkılarak eski melâmi tavırlarına bürünür. 
Aşırı alakayı savuşturmak için gizlenmeye ya da elinde şarap şişesi ol-
duğu hâlde sarhoşça çarşı pazarda gezinmeye başlar. Tebrizliler, başına 
kuzu postu sarınmış, derbeder, kendinden geçmiş, Tanrı’yla hemhâl 
olmuş, artık başka bir şey görmeyen İbrahim’i daha çok harabelerde, 
ıssız yerlerde ağlarken; kendisine beylerin, ahalinin yemesi için bıraktığı 
yiyecekleri yanında toplanmış hayvanlara verirken görürler. 

İsa’ya karşı tertiplerde onun yanında yer alan, Yakub’un hocası ve 
kazaskeri olmasında dahli bulunan İbrahim, kendisine ve Ömer-i Ru-
şenî’ye tam bir bağlılık gösteren İsa’nın en mühim destekçisi olur. Ya-
kub döneminin üç güç odağından birini temsil eden İsa (diğerleri Sufî 
Halil ve Süleyman) ile İbrahim-i Gülşenî arasındaki sıcak ilişki, bir süre 
sonra İsa’nın Halvetiliğe intisabıyla kökleşir. Artık Yakub’la İsa sık sık 
İbrahim’in sohbetlerine iştirak etmektedir. Menakıbda, Memlûklerin 
Akkoyunlu’ya karşı bir akının (1482) bertaraf edilmesinde İbrahim’in 
manevî katkısına, İsa’nın intisabından sonra yaşadığı hâllere bu vesileyle 
temas edilir. Kuvvetli bir şair olan Kadı İsa’yı İbrahim-i Gülşenî devlet 
işlerinden alıkoyacak derecede şiire düşkünlüğünden dolayı uyarmak 
zorunda kalır. 

Ömer-i Ruşenî’nin Türkmenler arasında faaliyet gösteren halifele-
rinin özelikle Karabağ taraflarında İbni Arabî’nin eserlerini okumala-
rı-okutmaları ve düşüncelerini savunmaları medreseli bir grubun reak-
siyonuna yol açar. “Fusûsîler” diye itham edilen ve tekfir edilen Ömer-i 
Ruşenî ve halifelerine önlerinde Fusûs yazmaları yakılarak gözdağı verilir. 
Muhyî bu olayların Rûşenî’ye halkın artan ilgisine duyulan kıskançlık-
tan kaynaklandığını not eder. Akideleri nedeniyle soruşturulmak üzere 
Karabağ’dan Tebriz’e getirilen Ruşenî, burada İbrahim ve Kadı İsa’nın 
araya girmesiyle bu sıkıntılı durumdan kurtulur. Artık Ömer-i Ruşenî, 
Yakub’un kendisine tahsis ettiği Cihânşâh Hankahı’nda devletin ko-
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ruması altında etkinliğini sürdürmeye başlar. Sık sık bir araya gelen 
Ruşenî ve halifesi İbrahim’in müdahalesi cesaret isteyen haksızlıklara 
karşı koyuşları, kendilerine iltica edenleri himayeleri, zalimleri hidayete 
erdirmeleri ile şöhret dairelerini genişletirler. 

Sultan Halil’in ölümünden sonra eşinin Kadı Hasan’ın kardeşi Hü-
seyin Çelebi’nin evlenmesiyle başlayan hadiseler zincirinde Hüseyin 
Çelebi’nin Halvetiliğe intisabı, kadıların devlette hallolunacak işlerde 
İbrahim’i vasıta etmeleri, Âmid Beyliğine Emir İlyas’ın yerine Şah Velî 
Bey’in atanmasına Veziriazam Süleyman Bey’in iltimasına rağmen İbra-
him’in karşı koyuşu, Süleyman Bey’in İbrahim’in velayetine ikrarı, Sufî 
Şeyh Ali Can’ın Gülşeniliğe intisabı, sufî ve ilim erbabına tahsis edilen 
gelirlerin ellerinden alınılmasının önüne geçilmesi, Ahıska Kalesi’nin 
fethinde himmeti, idareden rahatsız olduğu için göç eden ahalinin geri 
dönmesi için devlet erkânının gelirlerinin bir kısmından vazgeçmele-
rini sağlaması, Çakerli Ömer Bey’in Yakub’a suikast teşebbüsünü boşa 
çıkarması, kabir ahvaline muttali oluşu, önüne konanların helal-haram 
kaynaklı olup olmadığını bilişi, Kadı İsa ile Sufî Halil’in arasını bulu-
şu gibi devrin bir yığın siyasî, içtimaî ve dinî vaziyeti içinde mühim 
ve etkin bir sima olarak İbrahim’in müdahaleleri, keşifleri, kerametleri 
görülür. Bu sırada yer yer aşk ile kendinden geçen Gülşenî, sıkı riyazet 
altında Ma’nevî adlı Farsça eserini yazmaktadır.

Yakub devri din adamlarıyla İbrahim-i Gülşenî’nin ilişkileri de Me-
nakıb’da etraflıca anlatılır. Özellikle Yakub’un tertip ettiği bir mecliste, 
Şeyhülislâm Emir Abdülvehhab’la aralarında geçen münakaşa dikkat 
çekicidir. Yakub üzerinde uyandırdığı nüfuzla devlet işlerinde dine ay-
kırı gördüğü her hususta müdahil olan İbrahim-i Gülşenî’ye bir süre 
sonra Kâşân hakimliğini teklif eder. Teklif reddedilmiştir.

Menakıb’ın bu sayfalarında Rûşenî’nin Tebriz devresi geniş yer bu-
lur. Bilhassa Ömer-i Rûşenî’nin hilafette İbrahim-i Gülşenî’yi vurgu-
ladığı anekdotlarla Gülşenî’nin posta oturması dönemi işlenir. Diğer 
halifelerin itirazları ve kıskançlık kahriyyeleri arasında İbrahim’e karşı 
ana muhalefet Şiraz darugası Kara Sufî Halil’den gelir. Şeyh Cüneyd’in 
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(ö. 1460) oğlu Haydar’ın başarısızlıkla sonuçlanan isyan hareketi ve 
birtakım hadiseler zinciri Sultan Yakub döneminin nihayetine, karma-
şa dolu bir devrenin geleceğine işaret eder. Bu işaretleri etrafına, yakın 
dostlarına ifade eden İbrahim-i Gülşenî bu devrede hamisi Yakub’u 
(ö. 1490) kaybeder. 

Karmaşa Dönemi

Akkoyunlu tahtına, Yakub’un henüz dokuz yaşındaki genç oğlu 
Baysungur (ö. 1492) Mesih’i bertaraf ederek geçer. Baysungur’un la-
lası Sufî Halil Bey’in Yakub’un maiyetinde yer almış olanlara karşı sert 
tavrından İbrahim-i Gülşenî’nin dostları da nasiplerini aldı. Tedhiş ha-
reketleri arasında Kadı İsa şehit edildi, (1491) Yakub’a yakın olanların 
evleri işaretlendi. Artık İbrahim’in Akkoyunlu coğrafyasını terk etmesi 
için bir yığın olumsuzluk ardısıra gelmektedir. Gülşenî’nin İbn Arabî’ye 
itikadının sorgulandığı, oğlu Ahmed’in öldürtülmek istendiği ve Kadı 
İsa’dan sonra onun yerine geçen Molla Cân’ın teşvikiyle hapse atıldığı 
zamanlar... Muhyî, Uzun Hasan’ın oğlu Sultan Halil’le Sungur’un emin 
adamı Kara Halil’i nefrette aynîleştirir. Her ikisinin iktidarları ancak 
altı buçuk ay sürer. Molla Can, Gülşenî’ye aleyhtar olmanın cezasını 
daha sonra ateşte kızgın hale gelmiş kerpetenlerle vücudundan etleri 
koparıla koparıla öldürülerek bulur. Bu aralıkta İbrahim-i Gülşenî’nin 
hacc yolculuğu gerçekleşir.

Baysungur Mirza’nın kısa saltanatından sonra sırası Rüstem b. Mak-
sud’un (1492-1497) ve Elvend b. Yusuf ’un (1497-1504) iktidarları 
arasında İbrahim-i Gülşenî ile devlet ricali arasında geçen bir yığın va-
kanın son mertebesi Kızılbaş meselesinin zuhurudur. Rüyasında Şirvan 
tarafından ateşten bulutlar Tebriz’i istila etmiş, bütün Horasan’a yayıl-
mıştır. Zulmün işaretlerini hisseden Gülşenî için göç düşüncesi giderek 
belirginleşir. Menakıbın bu bölümünde Kızılbaş istilasının belirmesiyle 
boşalan Tebriz’de olup bitenler canlı bir şekilde tasvir edilir. 
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Diyarbakır’a Yolculuk 

Bir yığın badire dolu seyahatin ardından Diyarbakır’a gelinir. Men-
kıbe bu bölümlerde Kızılbaş’ın ısrarla İbrahim-i Gülşenî’yi takip edi-
şini, şeyhi ele geçirmek için bitip tükenmek bilmeyen teşebbüslerini 
işler. Diyarbakır hükümdarı Sultan Kasım’ın (Kasım b. Cihangir) şeyhe 
inkıyadı, tek çocuklu Kasım’ın onu da kaybetmesinin ardından Gül-
şenî’nin onu tesellileri, sultanın maiyetinin iğvalarıyla şeyh aleyhinde 
onun Sultan Elvend taraftarı olduğu yolunda vuku bulan taarruzlar 
ve nihayet Kasım’ın şeyhten Mardin’de yaptırdığı tekkeye postnişinliği 
için yaptığı ısrarlar karşısında huzursuz olan Gülşenî, o sırada Sultan 
Elvend’in amcası Kasım’dan toprak talebi ile gerilen ortamda Elvend’i 
Kasım üzerine saldırmaya teşvik eder. Neticede ordusu mağlup olan ve 
kendisi Mardin kalesine sığınan Kasım’a Sultan Elvend’in ısrarıyla elçi 
olarak giden Gülşenî şehrin ve saltanatın teslimini temin ederek Diyar-
bakır ve havalisinin büsbütün Elvend’in eline geçmesini sağlar. Ancak 
canına kefil olduğu Kasım’ın Elvend tarafından öldürülmesiyle muğber 
olur, yine de Uzun Hasan, Yakub ve takipçileri döneminde olduğu gibi 
Elvend’in iktidarı devresinde de adaletle muamele hususunda Gülşenî 
birçok faaliyet içinde yer alacaktır. 

Elvend’in ölümüyle boşalan iktidara İbrahim-i Gülşenî’nin El-
vend’in divan beyi Emîr Bey’i geçirme teşebbüsleri, Dulkadirli yanında 
bulunan Zeynel (b. Ahmed b. Uğurlu Mehmed)in gelişi ve diğer vaka-
lar içinde Kızılbaş tehlikesi Diyarbakır hududunda siyasî belirsizlikler 
arasında huzurlu bir melce arayan Gülşenî’yi Maraş ve ardından Kudüs 
üzerinden Mısır’a göçe mecbur eder. 

Mısır: Memlûklu’dan Osmanlı’ya

İbrahim-i Gülşenî’den önce, Memlûklu Devleti Hükümdarı Kayıt-
bay’ın hizmetindeyken dervişlik sevdasına düşüp İran coğrafyasında 
Ömer-i Rûşenî’ye intisap ederek hilafet alan Şeyh Muhammed Timur-
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taş ve Şeyh Şahin, Ruşenîliğin Mısır’da ilk mümessilleri olarak faaliyet 
gösterirler. Arkalarında kuvvetli bir takipçi çıkaramayan bu iki şeyhten 
ilkinin hakkında elimize geçmeyen bir menakıbname olduğunu bili-
yoruz. Pirdaşı Şahin’le Mısır’a dönerken yanlarında Akkoyunlu Hü-
kümdarı Uzun Hasan’ın mutemet kadrosundan Kadı Hasan’ın kardeşi 
Hüseyin Çelebi de vardır. Timurtaş, Hüseyin Çelebi’nin vefatından 
sonra mezarı üzerine yapılan türbede ikamet eder. Kansu Gavrî’nin de 
iltifat ettiği bu şeyh de aynı yerde medfundur. 16. yy’ın ikinci yarısında 
bu sufî ailenin otuz kadar mensubu vardır. Timurtaş’ın bıraktığı hur-
ma bahçelerine 101 yaşına gelmiş olan kızı Sittî Zeyneb’in arzusuyla 
Muhyî-i Gülşenî nezaret eder. Şeyh Şahin ise Ömer ibn Fârız’ın mezarı 
yakınlarında yerleşerek orada tekkesini inşa eder. Cuma günleri Mısır 
halkının ziyaret ettiği bu Halvetî şeyhi Hicrî 960’ta vefat eder. 

İbrahim-i Gülşenî ilk olarak Kahire yakınlarında Birketü’l-Hacc de-
nilen mevzide Kubbetü’l-Mustafâ’da konaklar. Burada Memlûk sultanı 
Sultan Kansu Gûrî ile temas kurulur. Sultanın arzusu ile Kahire’ye in-
tikal ederek Müeyyediye Camii hücrelerine yerleşir. Artık Gülşenî’nin 
günleri zühdle ve Bâb Züveyl’de masum yere ölüm cezası verilenlere 
şefaatle geçmektedir. Zaman zaman Kansu’nun meclislerinde bulunan 
İbrahim-i Gülşenî, yaklaşmakta olan Osmanlı istilası karşısında tedir-
gin olan Kansu’ya fitneyi uyandırmaması hususunda telkinlerde bu-
lunur. Çaldıran seferi öncesi Şam’a giden Kansu’nun Gülşenî’den dua 
niyazı, Gülşenî’nin gönülsüzlüğü menkıbenin bu sayfalarında etraflıca 
anlatılır. Mercidabık öncesi Kansu’nun vaziyeti, ardından savaş sırasın-
da olup bitenler menakıbta hadiselerin içinde yer alanlardan nakledilir. 
Kansu’nun vefatıyla Kahire’de hükümeti zabteden Tumanbay’ın Sultan 
Selîm’e mağlup oluşu ile Gülşenî’nin Osmanlı dönemi hayatı başlar. 

Menakıb, Gülşenî’nin etrafında Osmanlı devlet ricali, ordu men-
supları ve diğer zümrelerden kalabalık bir muhib kitlesinin teşekkül 
ettiğini kaydeder. Bu kısımda Akkoyunlu döneminden müridi İdrîs-i 
Bitlisî’nin Selim maiyetinde geldiği Mısır’da İbrahim-i Gülşenî’ye ye-
niden inabeti, Gülşenî’nin halifeleri ve onların hâlleri, Mısır sûfîleriyle 
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teması, varlığından huzursuz olan şehrin eski sakinleriyle mücadelesi, 
vahdet-i vücûd aleyhtarlarıyla muarazası, Mısır beylerbeyleriyle ilişki-
leri, Anadolu’da bilhassa Edirne ve İstanbul’da tekke dairesini genişlet-
me hamlelerinin anlatıldığı sayfalar arasında bilhassa Mısır’da velveleli 
günleri başlatan Hain Ahmed Paşa’nın istiklal mücadelesi karşısındaki 
şeyhin sert duruşu Gülşenî’nin oğlu Ahmed-i Hayâlî ve diğer halifeler 
Aşık Musa, Hasan-ı Zarîfî, Uryân Mehmed Dede gibi zevattan aktarılır. 

Kanunî’nin Hain Ahmed Paşa’nın öldürülmesiyle bir miktar sükûnet 
bulan Mısır’da büsbütün asayişi temin etmesi için gönderdiği Osman-
lı’nın ikinci nüfuzlu şahsiyeti İbrahim Paşa’yla hazret arasında daha ilk 
günlerde başlayan güvensizlik İbrahim Paşa’nın katline değin sürer. Me-
nakıbta gururdan gözleri kör olmuş şeklinde tavsif edilen bu yeni bey-
lerbeyi, Kemalpaşazade’nin Gülşenî’yle dost olması yolundaki telkinle-
rinin aksine hareket edecek, şeyhin Çoban Mustafa Paşa’ya gösterdiği 
muhabbet ve hürmetin kendisinden sakınılmasını hazmedemeyecektir. 
Aleyhinde teftişte bulundurduğu Gülşenî’nin oğlu Ahmed-i Hayâlî’nin 
Memlûklu hanedanına mensup hanımının Sultan Tumanbay’ın dul 
eşi olduğunu öğrenmesiyle paşanın husumeti şiddetlenir. Bir taraftan 
Çerkes bakiyelerinin Gülşenî’ye itimadını ve ona ordu mensuplarının 
itikadını gören paşa, umduğu hürmeti bulamayışının kahrı içinde dön-
düğü İstanbul’da Kanunî’ye Mısır gailesinin İbrahim-i Gülşenî bertaraf 
edilmedikçe giderilemeyeceği yolunda töhmetler serd eder.

Sarayın emriyle vaziyeti tahkik ettirilmek için yaşı bir hayli ilerlemiş 
ve gözleri âmâ pir-i fani Gülşenî’nin İstanbul’a deniz yolundan bir yığın 
vaka ile sevki yeni bir süreci başlatır.

İstanbul 

Menakıb İstanbul’da Çıkrıkçılar’da Eski İbrahim Paşa Camii yakı-
nına yerleşen ve bu camide vaazlar veren Gülşenî’ye ilmiye ve sufiye-
den kalabalık zümrelerin gelip gittiğini, bu kuvvetli şahsiyetin, tesiriyle 
Dersaadet’te büyük heyecan uyandırdığını anlatır.
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Gelenler arasında Şeyhülislâm Kemalpaşazade (ö. 1534), daha son-
ra şeyhülislâm olacak olan Muhyiddîn-i Fenârî (ö. 1548), Vezir Ayas 
Paşa (ö. 1539) gibi kudretli isimler de vardır. Tahkikatin merkezinde 
Gülşenî’in Ma’nevî adlı sufiyane manzum eseri ve bu eserdeki vahdet-
çi görüşler yer alır. Uzun zaman sonra Kanunî Eyüp’te gördüğü şeyhi 
görüşmek için saraya davet eder. Halifelerin zikir cünbüşü içinde tez-
kereye aldıkları yüz dört yaşındaki Gülşenî’yi saraya sevki menakıbın 
tatlı sahnelerindendir. Kanunî ile Gülşenî’nin sıcak geçen görüşmesi 
ve ayrıntılar menakıbta Veziriazam Rüstem Paşa’dan nakledilir. İbra-
him Paşa’nın Osmanlı tarihinde azametinin feci akıbete müncer olması 
bütünüyle Gülşenî’yi karşısına almasına tahmil edilir. Artık vaazlarını 
Ayasofya’da veren Gülşenî’nin şöhreti İstanbul’u kâmilen ihata eder. 
Menakıb bu sayfalarda birçok ünlü ismin şahit olduğu Gülşenî kera-
metlerini ilk elden nakleder.

Kahire’ye Dönüş ve Vefat

Kahire’ye dönüşün ardından Müeyyediye Camii’nin karşısında Gül-
şenî Hankahı’nın inşası gerçekleşir. Bugün meydanda türbenin yüksel-
diği ve etrafı kargir derviş hücrelerinin çevrelediği dergâh yapısı Müey-
yediye Camii istikametine bakan giriş kapısının bulunduğu kısım iki 
katlıdır. Tahtanî denilen alt kısımda bulunan hücreler tekkeye gelir için 
kiraya verilen dükkânlardan oluşur. Bu yapının inşasında hariçten her-
hangi bir nakdî yardım kabul etmeyen İbrahim-i Gülşenî bütün masra-
fını seccadesinin altına gayb elinin koyduğu akçelerle karşılar. 

940 Ramazanında (1534) Mısır büyük bir taun salgınıyla sarsıldı. 
Büyük bir zayiata yol açan hastalığın defi için yapılan bütün dualar ne-
ticesiz kalınca İbrahim-i Gülşenî Ramazan bayramından sonraki seki-
zinci gün kendisinden bu afetin bertarafını isteyen ileri gelenlere ayağa 
kalkıp “Benim ruhum cümlenize feda ve ıvaz olsun” deyip fatiha okur. 
Kalabalık dağıldıktan sonra gece sabaha kadar hatim indirirler. Sabah 
dua ve evradı müteakip dervişlere nasihatlarda bulunur ve sema eder. 
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Öğle namazının edasının ardından kıbleye yönelerek sakin bir hâlde 
oturur. Oruçlu olduğu hâlde akşam namazında imama uyar. İkinci 
rekâtta kıyama güç yetiremez, oturarak namazını ikmal eder. Namaz-
dan sonra ağlayarak” Ey nefis, niçin itaat etmezsin, ey beden niçin ayağa 
kalkmazsın? Bu gece mezarda ne cevap veririm?” der, sürekli kelime-i 
şehadete meşgul olur. Sonra Allah Allah ve bir kere hafifçe hû diyerek 
ruhlarını teslim eder (9 Şevval 940 - 23 Nisan 1534). 

Gülşenî’nin vefatından sonra vuku bulan harikuladeliklerin aktarıl-
dığı son bölümde, şeyhin vefatının teessürüyle bazı dervişlerin hazretin 
vefatına inanmak istemedikleri, şeyhin halvete girdiğini, artık halvetten 
çıkması gerektiği yolunda ısrarlı istekleri, şeyh öldü, defnettik sözlerine 
aldırış etmeden mezar odasına girmeye çalıştıkları menakıbta yer alır. 

İbrahim-i Gülşenî’nin vefatından yedi gün sonra posta oturan şey-
hin oğlu Ahmed-i Hayâlî ile tarikat yeni bir döneme girer.
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MENÂKIB-I İBRÂHÎM-İ GÜLŞENÎ

[1b] ◊amd ol Allâh ta¡âlâ’yâ ki √abîbinüñ nûrını cümle mevcûdât-
dan muķaddem manžûr itdi ve ol nûrdan her şey™e reşş idüp cümlesin 
¡ayn-ı nûr itdi. Ve §alât u selâm ol hâdî-i sübül ve muķtedâ-yı rüsül ve 
ra√met-i küll-i eşyâ ◊a≥ret-i Mu√ammed -i Mu§†afâ -i bâ-§afâ §allallâhu 
ta¡âlâ ¡aleyhi ve selleme ve şerrefe ve kerremehuya ola ki evlâd u a§√âb-ı 
nücûm-mi&âline iķtidâ idenleri Rabb-i ~abûr maπfûr itdi ve ümmet-i 
vasa†-ı mer√ûmesi ol nûruñ rûşeni ile cennet gülşenini ma¡mûr itdi.

Ammâ ba¡dü ma¡rû≥-ı faķîr-i ¢adîr Dervîş Mu√yî-i √aķîr1 budur 
ki §â√ib-i ekmelü’l-fe≥â™il ve mâlik-i ecmelü’l-«a§â™il, mažhar-ı ma¡ânî-i 
seb¡u’l-me&ânî ve mevcûd-ı fânî ◊a≥ret-i Dede Rûşenî nevverallâhu 
merķadehu’s-seniyyinüñ menâķıbını ta√rîr ve mû§ılu’l-ķavâfil ve maķ-
bûlü’l-ķabâ™il, mažhar-ı √aķâyıķ-ı Ma¡nevî  Şey« İbrâhîm -i Gülşenî 
ekremehullâhu’l-∏anî’nüñ ¡avâķıbını taķrîr ve »alvetiyye ’den sâyir 
meşâyı«-ı ¡ižâm ve pîrân-ı kirâmuñ a√vâlini silsile-i Nûriyye’de beyân 
ve †arîķ-ı Naķş-bendiyye ’de olan mürşidân ve ¡ulemâ-yı mürebbîyânuñ 
a¡mâlini Silsile-i ±eheb’de ¡ayân itmegi çün pîr-i âgâh ve mürşid-i râh-ı 
ilâh Şey« A√med-i »ayâlî ibn Gülşenî-i evvâh bu «âk-i dergâh ve ¡abd-i 
bî-iştibâha fermân itdi, pes muķaddemâ va≥¡ itdükleri menâķıb tertî-
bi üzere [2a] ta√rîr oldı. Ve ba¡≥ı &iķâtdan žuhûr bulan menķûlât ve 
vâķı¡âtdan §udûra gelen ma¡ķûlât da«ı tas†îr buldı

Ve bu ta§nîf-i müşâhidîn evvelinde beyân ve te™lîf-i mücâhidîn dî-
bâcesinde ¡ayân olmışdı ki §ufûf-ı erbâb-ı mücâhede ve §unûf-ı a§√âb-ı 
müşâhedenüñ ¡askeri ¡ar≥ u tektîb olduķda muķaddime ve cenâ√-ı 
yemînden §oñra ķalb-i leşkeri böyle tertîb ola:

1 Yazmanın kopmuş olan 1b’si başka bir kaleme aittir. Müstensih, istinsah tarihin-
de vefat etmiş olan Muhyî isminin zikredildiği bu cümleye “rahmetullâhi ta¡âlâ 
aleyhi” duasını ilave ederken cümleyi “ma¡rûz-ı fakîr Dervîş Muhyî rahmetul-
lâhi ta¡âlâ ¡aleyhi hakîr budur” şekline sokmuştur. 1b’nin imlasında Ali Emiri 
Şeriye 1045’i esas aldık. 
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“¢alb-i Kitâb-ı A§√âb-ı ‰arâyıķ” ki târî« ü nâmdur (977), “Sul†ân-ı 
Mükâşifîn-i Mücâhedât ve Burhân-ı Müşâhidîn-i Âyât-ı Beyyinâtı 
Beyânındadur” ki târî«i “A√vâl-i Gülşenî †ayyeballâhu’l-◊amîdü’l-
¡Aliyyü ma√allehu’s-seniyy” (977)dir. Ve bu ķalbüñ inķılâbı bir sâ¡î ve 
on taķallüb ve bir silâ√-dâr ve bir rikâb-dâr üzere nümâyân oldı. 

Sâ¡î, †âlibi ma√all-i maķ§ûda hidâyet ve râπıbı maķâm-ı ma√mûda 
delâlet beyânındadur.

Evvelki ta…allüb, ehl-i ¡ışķuñ ma«dûmı ◊a≥ret-i Mevlânâ  »udâ-
vendigâr Celâlüddîn  Mu√ammed  er-Rûmî ķaddesallâhu sırrahu ve 
√a§§ale lenâ birrehu ve πayrehu, Gülşenî nevverallâhu merķadehu’s-se-
niyyenüñ gelmesine işâretleri i√sânındadur.

İkinci ta…allüb, ba¡≥ı âbâ vü ecdâdınuñ a√vâli tibyânındadur.
Üçinci ta…allüb, kendünüñ §ıπar-ı sinninde olan umûr ve ¡Acem’de 

Sul†ân ◊asan  ve ¢â≥î ◊asan ve sâyir selâ†în ü meşâyı« u ¡ulemâ ile olan 
žuhûr i¡lânındadur.

Dördinci ta…allüb, Dede ¡Ömer-i Rûşenî ra≥ıyallâhu ¡anhu √a≥ret-
lerine itti§âli ve şarķda vâķi¡ olan ba¡≥ı şeref-i a√vâli ¡irfânındadur.

Beşinci ta…allüb, ba¡d-i Rûşenî, Gülşenî’nüñ seccâde-i ķu†biyyetde 
istiķlâli ve †âlibleri maķ§ûdına î§âli erkânındadur.

Altıncı ta…allüb, ¡Acem’den ¡Arab’a irti√âli ve †arîķde †arîķat muķ-
te≥âsınca geçen a√vâli devrânındadur. [2b]

Yedinci ta…allüb, Mı§r ’da olan umûrı ve şarķ u πarbda žuhûrı ityâ-
nındadur.

Sekizinci ta…allüb, Rûm ’da vâķi¡ olan â&ârı ve Sul†ân Süleymân  
mer√ûmla ve meşâyı« u ¡ulemâ-yı Rûm’la geçen a«bârı îķânındadur

‰o…u@ıncı ta…allüb, yine Mı§r ’a gelüp ta§arruf-ı cümle-i ¡âlem ve 
ižhâr-ı ism-i a¡žam itdügi burhânındadur.

Onıncı ta…allüb, intiķâlinden §oñra žuhûr iden envârı ve ¡ayân olan 
â&ârı pâyânındadur.

Silâ√-dâr, ba¡≥ı selâ†în-i cihân ve «avâķîn-i devrân seyrânındadur.
Rikâb-dâr, ba¡≥ı şâhân-ı ¡Acem ü Rûm ’uñ ba¡≥ı menâķıbları ve isti¡-

dâdlarınca merâtibleri erkânındadur.



SÂ¡Î

‰âlibi Ma√all-i Ma…§ûda Hidâyet ve Râπıbı Ma…âm-ı 
Ma√mûda Delâlet Beyânındadur

Ey †âlib-i râh-ı ◊aķ ve ey râπıb-ı nûr-ı mu†laķ, âgâh ol ki َ ا ِإ ُ ُ  ﴿َو
َن﴾2 ُ ِ ْ ُ ْ َ ا א أَ ً ِ َ  ِ ِ emriyle me™mûr olup ا َل َوأُو ُ ا ا ُ ِ َ َوأَ ا ا ُ ِ  ﴿أَ
3﴾ ْ ُْכ ِ  ِ ْ َ ْ -i†â¡atiyle žuhûr bulup bir mürşid-i kâmil-i mükemmil ara ا
maķ lâzım ve mürebbî-i fâ≥ıl bulmaķ mühimmdir. 

Me&nevî: Pîr-râ bigzîn ki bî-pîr ân sefer
 Hest bes pur-âfet u «avf u «a†ar4

 Ân rehî ki bârhâ tu reftei
 Bî-ķulaπuz ender ân âşuftei5

 Pes rehî-râ ki nedîdestî tu hîç
 Hîn merev tenhâ zi-rehber ser mepîç6

 Mihr-i pâkân der-miyân-ı cân nişân
 Dil medih illâ be-mihr-i dil-«oşân7

 Rev bicû yâr-ı »udâyî-râ tu zûd
 Çun çunân kerdî »udâ yâr-i tu bûd8

2 “Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz”. Nur, 24/31.
3 “Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) 

de.” Nisâ, 4/59. 
4 Piri seç, çünkü bu yol pirsiz, kılavuzsuz korkuyla, afetle, tehlikeyle doldur. Mes-

nevî, 1: 2942.
5 Defalarca gittiğin o yolda bile kılavuzsuz perişan olursun. Mesnevî, 1: 2943.
6 Öyleyse hiç görmediğin bir yolu sakın yalnız yürüme, yol göstericiden baş çevir-

me. Mesnevî, 1: 2944.
7 Temiz kişilerin sevgisini ta canının içine koy. Hoş gönüllülerden başkasının sev-

gisine gönül verme. Mesnevî, 1: 724.
8 Git, tez elden ilâhî bir dost ara. Böyle yaparsan Allah sana dost olur. Mesnevî, 2: 

23.
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 Ger tu seng-i sa«ra vu mermer şevî
 Çûn be-§â√ib-dil resî gevher şevî9

¢ı†¡a li-kâtibihi: Da¡vet-i dârü’s-selâm eyler »udâ
 Ger selâmet isteriseñ gel beri

 Başuñı pâ eyleyüp ¡azm-i reh it
 Gezme beyhûde bu yolda serserî [3a]

 Yâr bul yâre erenlerden ola
 Kim ricâlü’l-πaybdur bu yol eri

 Bâπ-ı «ulde ¡azm iden rûşen-dile
 Rûşenî vü Gülşenî’dür enveri

Ne&r: Pes sâlik-i tâbi¡ ve hâbi†-i †âli¡ ve †âyir-i râci¡e gerekdür ki 
imâm-ı zamânına ¡ârif ve imâmında vâķıf ola, tâ ¡âlim-billâh ve ¡ârif-i 
âgâh ola ki 10“ َ َ َ َو ًא َو ْ َ  َ َ َ  ْ َ ” ve 11“ َ َ َ َو َאَب َو ْ َع ا َ َ  ْ َ ”.

Me&nevî: Der-†aleb zen dâyimâ tu her du dest
 Ki †aleb der-râh nîgû rehberest12

 Leng u lûk u «ufte-şekl u bî-edeb
 Sûy-i û mîπîj u û-râ mî†aleb13

Ne&r: Ammâ tetebbu¡ ile bir mürşid-i kâmil-i mükemmil bulmasa ve 
tekmîl ile kâmil olmasa ve ol cehâletde ¡ömri nihâyet bulsa ve ma√rûmîn-
den olsa, √aķîķat-i müşâhededen dûr ķalur ve ¡ilm ü ¡irfândan mehcûr

9 Kaya ve mermer taşı bile olsan, bir gönül sahibine ulaşınca cevher olursun. Mes-
nevî, 1: 723.

10 “Kim bir şey talep eder ve onun için çabalarsa onu elde eder.” Özdeyiştir, bkz. 
Mecâni’l-Edeb, 1/26.

11 “Kim kapıyı çalar ve diretirse içeri girer.” Özdeyiştir, bkz. Zehru’l-Ekem fi’l-Em-
sâli ve’l-Hikem, 1/29.

12 İki elinle birden aramaya çabala. Çünkü arayış, yolda iyi bir kılavuzdur. Mes-
nevî, 3: 979.

13 Ağır aksak, sürünerek ve gizlice de olsa ona doğru sürün ve onu ara. Mesnevî, 3: 
980.
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14“ ً ِ ِ א َ  ً َ ِ  Ammâ ol ki mažhar-ı mürşidân-ı âgâh ve manžar-ı evliyâul-
lâh ola, ķıyâmetde «ıdmet itdügi mürşidi ile nebîsinüñ ¡alemi ta√tına 
da¡vet olına ve ◊aķ ta¡âlâ da¡vet itdüklerinde bulına, ke-mâ ķâlallâhu 
ta¡âlâ: 15﴾ ْ ِ

ِ א َ ِ ِ َאٍس  ا ُכ أُ ُ ْ َ َم  ْ َ ﴿ Ve böyle dinilmesün ki mürşid ķanda 
bulınur ve †aleb nice olur. 

Mı§râ¡: “Cihân pur Şems-i Tebrîz est merdî gû çu Mevlânâ ”16 

Dîger: “Dil-berân ber-¡âşiķân ez-¡âşiķân ¡âşiķ-terend”17

Ne&r: Mer√ûm Gülşenî’ye bir †âlib-i maπrûr bu ma†la¡ı oķur:

◊âfı@:  Ânân ki «âk-râ be-nažar kîmiyâ kunend
 Âyâ buved ki kûşe-i çeşmî be-mâ kunend18

Ne&r: Cevâbında şey« buyurur ki.

Na@m: »âk şev «âk tâ birûyed gul
 Ki be-cuz «âk nîst mazhar-ı gul19

Ne&r: Pes hemân isti¡dâd-ı †aleb †alebine gitmek gerek ve ma†lûb 
√u§ûline sa¡y itmek gerek. Her kim isti¡dâd √â§ıl ķıla, fi’l-√âl mürşide 
vâ§ıl ola ki bâb-ı ◊aķ hemîşe [3b] meftû√ u güşâdedür ve pîrler, †âlib-
ler irşâdına âmâdedür ki anlar irşâdla me™mûrdur ve †âlibi isti¡dâdınca 
ma†labına î§âlde mecbûrdur, nitekim Gülşenî revve√allâhu rû√ahu’s-se-
niyye maķâm-ı ķu†biyyetde ķarârına ve ma√all-i irşâdda ma¡ânî-i esmâ 
vü §ıfâtı ižhârına bu maķûle eş¡ârla îş¡âr itmişdür. 

14 “Kim zamanının imamını bilmeden ölürse cahiliye ölümü üzere ölmüş olur.” 
Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 6/2398; Mevsû¡atu’l-Elbânî fi’l-¡Akî-
de, 8/326; Minhâcu’s-Sunneti’n-Nebeviyye, 1/110.

15 “Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağırdığımız günü hatırla”. İsrâ, 
17/71.

16 “Cihan Şems-i Tebrîzî dolu. Sen Mevlâna gibi bir adam söyle!
17 Sevgililer, âşıklara âşıklardan daha âşıklardır. (Mevlana, Dîvân)
18 Nazarlarıyla toprağı altın hâline getirenler, acaba bir göz ucuyla bize de bakmaz-

lar mı ki? (Hafız, Dîvân)
19 Toprak ol toprak ki gül bitsin senden; topraktan başka güle mazhar nesne yok-

tur. (Mevlana, Dîvân.)
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Na@m: Girüp meydân-ı ¡ışķ içre başın †op eyleyen gelsün 
 Aya« yirine başını o meydâna ķoyan gelsün 

 Dirile ölmeyen geymez kefen faķruñ libâsını 
 Kefen yirine ol †oñı ölüp diri geyen gelsün 

 Olalı mübtelâ ¡ışķa §alâ direm felâ√ içün 
 Belâ vü mi√nete andañ göñül virüp döyen gelsün 

 Seçenler zehr ü tiryâķı bilemez le≠≠etin ¡ışķuñ
 Bu yolda nûş iden nîşi acı †atlu yiyen gelsün 

 Sevâd-ı a¡žam içinde §alâdur cum¡a-i ¡ışķa 
 ¢ıyâmet ķâmetinden çün imâm oldum uyan gelsün

 Güneşden fâş idüp ¡ışķı diyende ķâlile √âlin 
 İşidüp §ûret-i ķâlden revân ma¡nâ duyan gelsün 

 Cihânı terk iden geyür başına Gülşenî tâcın 
 O tâcı Gülşenî kimi bu terkile geyen gelsün

Ne&r: Bu yolda sa¡y-ı sâ¡î ra¡y-ı râ¡îye dâ¡îdür.



EVVELKİ TA¢ALLÜB

Ehl-i ¡Iş… u Şev…üñ Ma«dûmı ◊a≥ret-i Mevlânâ  »udâvendigâr 
Celâlüddîn -i Rûmî …addesallâhu sırrahu ve √a§§ale lenâ birrehu 

ve πayrehu, Gülşenî nevverallâhu mer…adehunuñ Gelmesine 
İşâretleri İ√sânındadur 

İmâm-ı senî Şey« İbrâhîm -i Gülşenî ¡aleyhi ra√metullâhi’l-∏anî, 
¡âlem-i &übûtdan vücûda gelmezden üç yüz yıl evvel kâşif-i esrâr-ı 
¡ulûm Mevlânâ -yı Rûm  efâ≥anallâhu min berekâtihi ve a¡âde ¡aleynâ 
min küşûfâtihi buyurmışdur.

(Na@m): Dîdem ru«-i «ûb-i Gülşenî-râ
 Ân çeşm-i çerâπ-i Rûşenî-râ20

 Ân ķible-i secde-gâh-i cân-râ
 Ân ¡işret u cây-i îminî-râ21

 Dil guft ki cân [4a] sipârem âncâ
 Big≠ârem hestî vu menî-râ22

 Cân hem be-semâ¡ ender âmed
 Âπâz nihâd kef-zenî-râ23

 ¡Akl âmed u guft men çi gûyem
 În ba«t u sa¡âdet-i senî-râ24

 În bûy-i gulî ki gerd çun serv
 Her puşt-i du-tây-i mun√anî-râ25

20 Gülşenî’nin güzel yüzünü ve o Rûşenî’nin gözünün nurunu gördüm.
21 Ve canın secde ettiği o kıbleyi, o emin yeri, o safayı gördüm. 
22 Gönül, oraya canımı teslim edeyim ve varlığımdan, benliğimden geçeyim dedi.
23 Can semaa geldi, ellerini çırpmaya başladı.
24 Akıl geldi, bu ulu baht ve yüce saadet karşısında artık ben ne diyeyim dedi.
25 Bu öyle bir gül kokusudur ki iki büklüm olmuş her sırtı serviye döndürür.
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 Der-¡işķ bedel şeved heme çîz
 Türkî sâzend Ermenî-râ26

 Ey cân tu be-cân-i cân resîdî
 Vey ten bigu≠âştî tenî-râ27

 Yâķût zekât-i dost-i mâ-râst
 Dervîş «ored zer-i πanî-râ28

 Ân Meryem-i derd-mend yâbed
 Tâze ru†ab-i ter u cenî-râ29

 Tâ dîde-i πayr ber-neyefted
 Me-nmây be-«alķ mu√senî-râ30

 Z-îmân egeret murâd emnest
 Der-¡uzlet cûy îminî-râ31

 ¡Uzlet-geh-i çîst «âne-i dil
 Der-dil «û gîr sâkinî-râ32

 Der-«âne-i dil hemî resâned
 Ân sâπar-i bâķî-i henî-râ33

 »âmuş kun u fenn-i «âmuşî gîr
 Bigzâr tu lâf-i pur-fenî-râ34

 Zîrâ ki dilest cây-i îmân
 Der-dil mî-dâr mu™menî-râ35

26 Aşkta her şey değişir, Ermeni’yi Türk yaparlar.
27 Ey can, sen canın canına eriştin; ey ten, sen ten olmaktan geçtin.
28 Dostumuzun zekâtı bize yakuttur; fakir olan, zenginin altınını yer.
29 Taze yaş hurmayı o dertli Meryem bulur.
30 Yaptığın yardımı halka gösterme de kimsenin gözü düşmesin.
31 İmandan muradın emniyetse, onu uzlette ara.
32 Kimin gönlü uzlethanedir? Sen gönül hanesinde oturmayı huy edin.
33 O hazmı hoş beka şarabını hep gönül hanesinde eriştirirler.
34 Sus, susmayı hüner edin, hüner dolu sözlerden vazgeç.
35 İnancı gönlünde tut, zira gönül onun hanesidir; Karşılaştırma için bkz. Dîvân-ı 

Kebîr, 5, s. 269.
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Ne&r: Bu πazel Rûşenî †ulû¡ına delîl-i vâ≥ı√ ve Gülşenî žuhûrına bur-
hân-ı sâni√dür ve Gülşenî mer√ûm ¡ışķa mažhar olduπına işâretdür ve 
»ayâlî Efendi dile manžar olduπına beşâretdür ki pîr-i a¡žamuñ ek&er-i 
ebyâtı ¡ışķı beyân ider ve pîr-i ¡ažîm her πazelinde elbette göñül a√vâlin 
¡ayân ider, tetebbu¡ olına. 

Ek&er pîr-i a¡žam Me&nevî ile irşâd itmegin ◊a≥ret-i Mevlânâ  Me&-
nevî’sinde bir niçe yirde işâret itmişdür. 

Me&nevî: Pîş-keş mîâremet ey ma¡nevî
 ¢ism-i sâdis der-temâm-i Me&nevî36

 Furcei kun der-cezîre-i Me&nevî
 Ger şudî ¡atşân-i ba√r-i ma¡nevî37

 Furce kun çendân ki ender her nefes
 Me&nevî-râ ma¡nevî bînî vu bes38

Ne&r: Ve mir™ât-ı [4b] Me&nevî’de rûy-ı Rûşenî bu vechile nümâyân-
dur.

Na@m: Âyine âverdemet ey Rûşenî
 Çun bibînî rûy-i «od yâdem kunî39

 Ey dil ü ey dîde vü ey Rûşenî
 Bil √aķîķatle severem ben seni

Ne&r: Ve böyle da«ı bir terkîbde tertîb itmişdür.

Na@m: Mes™ele mîpursimet ey Rûşenî der-rûşenî
 Tâ çi efsûn mîdemî πam-râ çu şâdî mîkunî40

36 Ey manevî, Mesnevî’yi tamamlamak üzere altıncı bölümü sana armağan olarak 
sunuyorum. Mesnevî, 6: 3.

37 Manevî denize susadıysan, Mesnevî adasında bir ark açıver. Mesnevî, 6: 67.
38 Her solukta Mesnevî’yi sadece manevî olarak görebileceğin bir ark aç. Mesnevî, 

6: 68.
39 Ey Ruşenî, sana bir ayna getirmeyi layık gördüm, çünkü sen gönül ışığısın. Mes-

nevî, 1: 3196. 
40 Ey Rûşenî sana açıkça bir mesele sorayım; ne efsun edersin de gamı sevince 

çevirirsin?
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Ne&r: Ve yine bir terkîbde îmâ ile buyurur.

Na@m: Ey bulbul ez-gulşen bigû zân serv u zân sûsen bigû
 Zân şâ«-i âbisten bigû pinhân megû rûşen bigû41

Ne&r: Ve Sul†ân Veled  ra≥ıyallâhu ¡anhu Me&nevî’sinde niçe yirde işâ-
ret ider. Cümleden.

Na@m: ~un¡-i âsâr-i velî şud Ma¡nevî 
 Hemçu taķrîr-i rumûz-ı Me&nevî

 Her kesî der-ķâl-i «âleş key resed
 Zân ki bîrûnest ez-rû√ u cesed

 Pâk-i cân mîbâyed u bârîk-bîn
 Tâ kuned û fehm-i în sirr-i metîn42

Ne&r: Bu maķûle beyyinât a§l-ı âyâtla man§û§ ve enbiyâya ma«§û§-
dur. Ve işâretle inşâ, sünnet-i evliyâ ve ¡ibârâtla îmâ †arîķat-ı a§fiyâdur: 
¢âlallâhu ta¡âlâ: َ ِ ٰ َو ُ َ َو

ِ
ٰ ْ ٍح َوِإ ُ  ْ ِ َْכ َو ِ ْ َو ُ َ َא

ِ  َ ِّ ِ َ ا ِ َא  ْ َ  ﴿َوِإْذ أَ
ًא﴾43 ِ َ ًא  َא ِ  ْ ُ ْ

ِ َא  ْ َ َ َوأَ َ ْ َ  ِ ْ  Bu faķîre lâyı√ olan vâ≥ı√ beyân budur ki ا
◊a≥ret-i Resûl’i §allallâhu ¡aleyhi ve sellem ≥amîr ile edâ ve taķdîm ile 
îmâ aña işâret ü inbâdur ki ¡âlem-i ¡amâdan a¡yân-ı &âbitede cümleden 
evvel rû-nümâ olduπını icrâdur ki ism-i şerîfini ta§rî√ itmeyüp ≥amîri 
tercî√, maķâm-ı i≥mârda cümleden muķaddem olduπını teşrî√dür ki
44﴾ ْ ُِّכ َ ِ  ُ ْ َ  de evvel mücîb olan [5a] ol √abîbdür. Bu ma¡nâda ta¡žîm ﴿أَ
muķarrerdür ve sibâķ u siyâķ-ı âyet bunuñ üzere mu√arrerdür. ¢â≥î ve 

41 Ey bülbül, bize gülşenden haber ver, o serviden ve susam çiçeğinden bahset; o 
meyveye gebe daldan söz et ama gizli ve örtülü değil, açıkça (rûşen)söyle.

42 Mesnevi’deki remizlerin acığa cıkmasıyla birlikte Ma‘nevi, o velinin eserlerinden 
biri oldu. Ruh ve beden kaydından beri olan kimse icinde bulunduğu hali nasıl 
soze doksun? Bu metin sırrı anlamak icin temiz bir gonul ve ince bir goruş ge-
rekir.

43 “Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh’tan, İbrahim, 
Mûsâ ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz onlardan sapasağlam bir söz almış-
tık.” Ahzâb, 33/7.

44 “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” A’râf, 7/172.
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müfessirûnuñ ol ¡âlemi ferâmûş idüp ta¡žîme ta«§î§ itdükleri, ≥amîrle-
rinde evvel mev¡ûddan bu ¡âlemi tel«î§ itdüklerindendür. 

Ma¡lûm ola ki Nû√ ’dan ¡ahd almaķ İbrâhîm  gelmesine beşâretdür 
ve andan Mûsâ ’ya ve andan ¡Îsâ ’ya işâretdür, §alavâtullâhi ¡aleyhim ec-
ma¡în. Vâv bilâ-tertîb, cem¡ içün olmaķ â«ır ol √a≥retden kinâyetdür ki 
“ ِ َ ا َ ِ ْ ا  َ ِإ ُع  ُ ا  َ ُ  ُ َ א َ ِّ ا :dür.45 »u§û§â Allâh ta¡âlâ buyurur ”اَ ً

ِّ َ ُ  ﴿َو
46﴾ ُ َ ْ أَ  ُ ُ ْ ا ي  ِ ْ َ  ْ ِ  ِ ْ َ ٍل  ُ َ ِ  Ve ◊a≥ret-i Resûl §allallâhu ¡aleyhi ve 
sellem niçelerüñ ne †arîķ ile gelmesine niçe †arîķ ile ta§rî√ itmişdür, 
nitekim Veys-i ¢aranî √aķķında ķâle’n-nebiyyu §allallâhu ¡aleyhi ve sel-
lem: 47“ ِ َ َ ْ ا  ِ َ

ِ  ْ ِ  ِ ٰ ْ ا  َ َ َ  ُ ِ َ  ِّ  Ve Mehdî ve sâyir a√bâba ol ”ِإ
ķadar işârât-ı ¡aliyye ve ¡ibârât-ı celiyye vâriddür ki ¡add olmaz: Minhâ 
mâ ķâle’n-nebiyyu §allallâhu ¡aleyhi ve sellem: ُ ُ ِ ْ ُ  ِ ْ َ ْ َ ا ْ א أَ ِ ي  ِ ْ َ ْ  ”اَ
48“ ٍ َ ْ َ  

ِ  َ א َ َ  ُ -Ve Bâyezîd -i Bis†âmî  ķuddise sırruhu, Şey« Ebü’l-◊a ا
san -ı ◊arraķânî ra≥ıyallâhu ¡anhuñ gelmesine yüz elli yıldan evvel işâret 
itmişdür. 

Bu maķûle işârât çoķ ve beşârâta nihâyet yoķdur. Eger böyle √âlât te-
cellî itmese ve ķalb-i müştâķîne tesellî virmese, bâl-i pür-melâl perîşân-
√âl olup iştiπâl-i ibti√âle kelâl gelürdi.

45 Son, başa dönüştür.
46 “Ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici” Saf, 

61/6.
47 “Ben Rahmân’ın nefesini Yemen tarafından duyuyorum.” Şerhu’s-Sunne, 

14/202; Musnedu Ahmed, 16/576; el-Mu¡cemu’l-Evsat, 5/57; son ikisinde ...”
“ כ   ا .şeklinde وأ  ر

48 “Mehdî bizden yani ehl-i beyttendir, Allah onu bir gecede hazırlar.” Musnedu 
Ahmed, 2/74; Sunenu İbn Mâce, 2/1367; Musnedu’l-Bezzâr, 2/243; Musannefu 
İbn Ebî Şeybe, 7/513; Hilyetu’l-Evliyâ™, 3/177.
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Ba¡≥ı Âbâ vü Ecdâdınuñ A√vâli Tibyânındadur

[5b] Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’nüñ neseb-i žâhirîsi Oπuz  Ata’ya irişür 
bu vechile ki ≠ikr olur: Şey« İbrâhîm-i Gülşenî ibn Mevlânâ  eş-Şey« 
Mu√ammed  bin Mevlânâ ◊âcî İbrâhîm ibn eş-Şey« Şihâbüddîn ibn 
Ay†oπmış bin Gün†oπmış bin ¢u†lu†oπmış bin Oπuz, ra√imehumul-
lâh. Yedi ataya degin Oπuz neslinden olduπına kitâblarında işâret itmiş-
dür ve Oπuz, vâ≥ı¡-ı lisân-ı Türkîdür; ammâ pederi mer√ûm Mevlânâ 
Şey« Mu√ammed-i Âmidî ’nüñ fıķh u kelâm u man†ıķda mü™ellefâtı 
ma¡rûf olup kendi âmir ü nâhî olmaķda seyf-i ķa†ı¡lıπla mev§ûf idi.

◊ikâyet: Sul†ân ◊amza  ibn Emîr ¢ara Yülük ¡O&mân  ki Diyâr-
bekr ’e babasından §oñra pâdişâh olmışdur, fâsıķ olmaπın şehr ķâ≥îsi 
¢ara ¢â≥î  žulmden √a≠er idüp sul†ân πâyib iken Sul†ân ◊amza’nuñ 
birâderi ¡Alî  Beg ’e teslîm itmek içün şehrüñ ķapuların baπlayup ¡â§î ol-
mışlar. Sul†ân ◊amza istimâ¡ itdükde gelüp şehri mu√â§ara itmiş. Çün 
şehrüñ ek&er ķavmi kâfirler imiş, bir gice ra«ne idüp Sul†ân ◊amza’yı 
id«âl itmişler. Ol da«ı birâderi ¡Alî Beg’e ta¡arru≥ itmemiş ki ¡Alî Beg, 
¢â≥î’ye dimiş imiş ki “Ben birâderüm ile sizüñ içün düşmen düşmen. 
Şehri siz ≥ab† idüñ.” Pes ¢â≥î’yi tevâbi¡iyle berâber helâk idüp istî§âl 
itmiş, hemân mer√ûm Gülşenî’nüñ ceddi ◊âcî İbrâhîm  ile anasınuñ 
atası ◊âcî Şerefüddîn  «alâ§ olmışlar ki ◊âcî Şerefüddîn, ¢â≥î’yi [6a] 
men¡ ider imiş ki “İmâma ¡i§yân ve sul†âna †uπyân câyiz degildür, fâsıķ 
da«ı olursa. ~oñra ķatlüñ câyiz olur ve ◊aķ’dan belâ gelür. Ferâπat evlâ 
ve sükût a√râdur” didügini Sul†ân ◊amza istimâ¡ itmiş imiş. Pes ri¡â-
yetle ikrâm itmiş, ammâ kâfirler bu müsâ¡adeyi itmegin sul†ân şehr-i 
Âmid ’i anlara teslîm itmiş. Anlar da«ı ol fur§atda bir iki ¡âlî kilîsâlar 
yaparlar ve hemîşe anda butlarına †aparlar. Her zamân küllî mâl ü «arâc 
«arc itmegin niçe müddet ma¡mûr ķılup râh-ı râstdan §aparlar, tâ şol 
zamân-ı ¡adâlete degin ki ķâmi¡-i â&âr-ı küffâr ve ķâli¡-i bünyân-ı eşrâr 
Sul†ân Selîm  »ân ibn Sul†ân Bâyezîd  ∏âzî  el-¡O&mânî ol diyârı alup 
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Diyârbekr eyâletini Me√med  Paşa ’ya virür. Ol da«ı ol kâfirlere iltifât 
itmeyüp mâllarına †ama¡ ķılmayup raπmen ¡alâ ünûfi’l-küffâr ol kilîsâyı 
bir ¡âlî câmi¡ eylemişdür: 46﴾אِدِه َ

ِ  ْ ِ אُء  َ َ  ْ َ  ِ ِ ي  ِ ْ َ  ِ ى ا َ ُ َِכ   ﴿َذ
Naķl olur ki çün Sul†ân ◊amza , kâfirleri müsülmânlar üzerine mu-

salla† itmiş. Şöyle olmışlar ki başmaķlarını mülevve& idüp mescid-i 
câmi¡den geçerler imiş ve mühmelât sürüp istihzâ ile müsülmânlara 
namâzda iken gülişürler imiş. Menķûldür ki Gülşenî mer√ûmuñ pederi 
Mevlânâ  Şey« Mu√ammed  câmi¡de namâzda iken bir kâfir secde-gâhını 
mülevve& itmiş. ∏ayret-i dîn-i metîn ve ma√abbet-i Resûl-i Emîn 
πalebe idüp 47﴾ ْ ُכ َ ا َ ْ ْ أَ ِّ َ ُ ْ َو ُכ ْ ُ ْ َ  َ وا ا ُ ُ ْ َ  muķte≥âsınca kâfirleri ﴿ِإْن 
döge döge [6b] mescidden çıķarmış. Kâfirler seg-vâr uluyuraķ evlerine 
πulüvv iderler ve Sul†ân ◊amza’ya şikâyete giderler. Sul†ân, Mevlânâ 
Mu√ammed’e âdem irsâl idüp da¡vet ķılur. Varan kimesne †alebde şid-
det ķılur. Mollâ Mu√ammed cevâb virür ki “Ben bu fi¡li şer¡ile ķıldum 
ve §avâb bildüm. Eger senden ve πayrıdan da«ı §âdır olsa men¡ ķılmaķ 
mu√aķķaķdur ki nehy-i münker §ıfat-ı ehl-i ◊aķ’dur. Çün ki siz de 
emr-i ◊aķķ’a rı≥â ve şer¡-i şerîfi icrâ niyyeti vardur, niçün müsülmân-
lar ile müsâyenet idüp âyet-i kerîmeye mu«âlefet idersiz ki Allâh ta¡âlâ 
buyurur: 48﴾دِة َ َ ْ א ِ  ْ ِ ْ َ َن ِإ ُ ْ ُ אَء  َ

ِ ْ أَْو وُכ ُ َ ي َو ّوِ ُ َ وا  ُ ِ َ  َ ا  ُ َ َ آ ِ א ا َ َא أَ ﴿ 
Bu e&nâda Sul†ân ◊amza’nuñ «atunı, şey«üñ dedesi ◊âcî İbrâhîm ’üñ 
mürîdi olmaπın sul†âna dir ki “Şey«üñ nehyi şer¡iledür.” Pes Mevlânâ’ya 
bir «il¡at ile âdem gönderüp ¡ö≠r iderler ve nidâ iderler ki “Min ba¡d 
kâfirler mescide girmeyeler!”: ْ َ  ِ ِ ي  ِ ْ َ  ِ ى ا َ ُ َِכ  ﴾; ﴿َذ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ا ِّ َ   49 ﴿َو
51﴾ ِ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ُذو ا אُء﴾50 ; ﴿َوا َ َ  

46 “İşte bu Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir”. 
En’âm, 88/6.

47 “Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanız), O da size 
yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.” Muhammed, 47/7.

48 “Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edin-
meyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz.” Mümtehine, 60/1.

49 “Mü’minleri müjdele.” Bakara, 2/223.
50 “İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir.” 

En’âm, 88/6.
51 “Allah, büyük lutuf sahibidir.” Bakara, 2/105.
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Ve Gülşenî mer√ûmuñ vâlidesinüñ nâmı Hediyyetullâh ’dur ki baba-
sı Şerefüddîn ’e vâķı¡asında dirler ki “Saña bir ķız hediyye virildi.” Ol se-
bebden nâmını Hediyyetullâh ķor. Dâyim §âyime ve ¡ibâdetde ķâyime 
imiş; dünyâ ziynetinden berî olup on ikiden yuķarı ¡adedi bilmez imiş. 
Fi’l-vâķi¡ nihâyet-i a¡dâd on ikidür ki kerrâtla §ayılmışdur. 

◊ikâyet: Bu faķîr, Şey« A√med-i »ayâlî ibn Şey« İbrâhîm -i Gül-
şenî’nüñ ki iki kerîmesin aldum, ikisine da«ı on beşden ziyâde ¡aded 
ögredemedüm. Ve altun ve inci ve cevâhire [7a] meyl idüp bir nesne 
teklîf itmediler; ma¡a-hâ≠â pederlerinden ve birâderlerinden niçe kerre 
niçe biñ altun ķaldı, ra≥ıyallâhu ¡anhumâ. 

Naķl olınur ki mer√ûm Gülşenî henüz tekellüm itmez iken iki ya-
şından evvel vâķi¡ olan «alķın kelimâtını bi-elfâžihi ve bi-ma√allihi 
§oñra naķl itmiş, √attâ iki kimesne mâ-beyninde olan kelâmı ki πayrı-
nuñ ı††ılâ¡ı olmamış, beyân eylemiş.” Ve kâne yesme¡u’s-su™âle bi-u≠u-
ni’l-kemâli ve yetekellemu bi-lisâni’l-√âli ķable’l-maķâli ve fi’l-mehdi 
§abiyyen.”52 

Şey« iki yaşında iken atası intiķâl itmiş, ¡ammusı Seydî ¡Alî  elinde 
yetim ķalmış. Ol da«ı terbiyetine ebûsı gibi †âlib olup sünnet üzere 
beslemiş. Dedesinden ve atasından mübâlaπa kitâblar mîrâ& degmiş. 
¡Ammusı, kitâbları isti¡âreye virüp ≥âyi¡ itmegin, beş yaşında iken atası 
ve dedesi maķberelerine varup der-âπûş idüp ta≥arru¡la aπlarmış ve dir 
imiş ki “Siz ◊aķķ’a ķarîbsiz. ◊aķ ta¡âlâdan baña ¡ilm-i ledün isteñüz, 
tâ ki kitâba mu√tâc olmayam ve illâ yanuñuza da¡vet eyleñ, tâ dünyâ 
bilmekden «alâ§ olam.” İşidenler ta¡accüb iderler imiş.

Naķl olur ki şey« ¡ammusından dört yaşında hemân َذاِت אِء  َ  ﴿َوا
وِج﴾53 ُ ُ ْ  .a ¡urûc itmiş, ba¡dehu ¡ilm-i ledünden cümle ¡ulûm keşf olmışا
¢âle’n-nebiyyu §allallâhu ¡aleyhi ve sellem: ُه َ َ ِ ا َ ً َو ِ א َ א  ِ ُ َو َ ا َ א ا َ ” 

52 Henüz beşikte çocukken kemal kulağıyla suali işitir, söylenmeden önce, hal di-
liyle sözü söylerdi.

53 “Burçlarla dolu göğe andolsun.” Burûc, 85/1.
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54“ ُ َ َ َ  Ve ķâlallâhu ta¡âlâ: 55﴾א ً ْ ِ א  ُ َ  ْ ِ َאُه  ْ َ َא َو ِ ْ ِ  ْ ِ  ً َ ْ َאُه َر ْ َ  ﴿آ
Menķûldür ki şey«üñ ceddi Mevlânâ  ◊âcî İbrâhîm  yüz on yaşına 

degin dersini fevt itmemiş ve fetvâsını kesmemiş. Bilâd-ı ¡Acem’den ve 
Rûm ’dan istiftâya gelürler imiş. Ferâyiz ’i şer√ itmişdür ve ma¡ķûlâtda 
niçe kütüb ü resâyili vardur. Fıķhda [7b] mesâyil-i müşkile √allinde 
Fekku’l-Muπla…  nâm bir kitâb-ı bâ-a√kâm-ı nîk-encâm itmişdür. Ve 
terbiye-i mürîdîn içün cüdâ «alvet-«âneler idüp niçe yüz kimesnenüñ 
žâhir ü bâ†ın me™ûnetin çeküp ta§avvufda da«ı niçe te™lîfâtı vardur. Şey« 
İbrâhîm-i Âmidî  diyü ≠ikr olur. Aña ma√abbeten şey«üñ nâmını pederi 
İbrâhîm ķomışdur. 

Menķûldür ki intiķâl idecek zamânda «alķla √elâlleşüp √elâline 
√aķķın virüp §uyını kendi ı§ıdup kefenini diküp √ücresine girüp yunup 
kefenine bürinüp intiķâl itmiş, ra√metullâhi ¡aleyhi. Fi¡l ü ķavli dâyimâ 
sünnet üzere olmışdur. 

Menķûldür ki çün Mekke -i mükerreme ve mev≥i¡-i mu¡ažžamaya 
pâ-bürehne varmış, mîķâtdan Beyt-i şerîf ’e varınca on biñ rek¡at namâz 
ķılmış. Bir yıl mücâvir olmış. Ek&eriyyâ Beyt-i şerîf ’de olurmış. ¢a†¡â 
oturmaķ vâķi¡ olmamış, meger teşehhüdde. Çün Medîne -i münevvere 
ve Rav≥a-ı mu†ahharaya müteveccih olmış, altı ay mâ-beyninde niçe 
biñ biñ kerre namâz ķılmış, √attâ ◊aremeyn-i şerîfeyn-i mu√tere-
meyn-i nažîfeyne varup gelenler, yolda anuñ teveccühini görüp piyâde 
olup ta¡žîm iderler imiş; ķa†¡â mültefit olmazmış. 

Menķûldür ki ◊asan  Pâdişâh ’uñ ¡ammusı me≠kûr olan Sul†ân 
◊amza , ibrâm u il√â√ ile ¢ara Âmid  ķa≥âsını virmiş. Bir iki gün √ükm-i 
şer¡ itmiş. Bir gün bir kimesne rüşvet teklîf itmiş; “¡azeltu nefsî”56 diyüp 
ferâπat itmiş. Sul†ân ◊amza her ne ķadar iķdâm u ibrâm idüp “Senüñ 

54 “Allah cahil bir veli edinmez, edinirse onu eğitir.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâti’l-Mesâbîh, 1/296; Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 2/212 no:2185; el-Lu™lu™u’l-Mar-
sû¡, 1/156.

55 “Ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiş-
tik.” Kehf,18/65. Yazmada “א ً ْ ِ א  ُ َ  ْ ِ َאُه  ْ َ .şeklinde ”َوآ

56 “Kendimi azlettim” İslam hukukunda bir terim.
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üzerüne far≥dur ki §adâķat u ¡ilmde münferidsin!” diyü il√â√ u terπîb 
itmiş; ķabûl itmemiş ki “¢a≥â far≥-ı kifâyedür. Bu ķadar ķa≥â bize kifâ-
yet ider” diyü cevâb virmiş. ¢a≥â ile bâ¡i&-i teklîf-i rüşvet olan şâkirdi 
¢ara Mollâ  imiş. Â«ır «arvâr [8a] bir «arvâr-ı zer virüp ķâ≥î olmış ki 
icmâl-i a√vâli geçdi.

Na@m: Be-rişvet «arî dâd ve ķâ≥î şud â«ir
 Eπer «ar nemî bûd ķâ≥î nemî şud57

Ma¡lûm ola ki Gülşenî √a≥retlerinüñ vâlidesinüñ atasına ki Mevlânâ  
Şerefüddîn  dirler imiş, Mevlânâ ¡Aynî  evlâdından, ¡Ayntâb ’da müderris 
imiş. Ol e†râfda anuñ fetvâsı ile ¡amel iderler imiş. Bir gice πâyet §ovuķ 
olmış, kimse gelmemiş ve kendi da«ı §ovuķdan çıķup aramamış. Çün 
«vâba varmış, dimişler ki “Sen istirâ√atle şeb¡ân u reyyân câme-«vâbda 
uyursın, ma√allüñde bir insân cey¡ân u ¡a†şân u berdân bî-«vâb olmaķ 
lâyıķ mıdur?” Pes ķalķup nı§fu’l-leylde ma√allesini gezer, kimesne 
bulmaz. Evine geldükde görür, bir kimesne eşigi altında ditreyüp yatur. 
Ta¡žîmle içerü getürür, yimek yidürür, şerbet içürür, yatacaķ yir ta¡yîn 
idüp esbâb virür; §abâ√ namâzına âbdest içün aña da«ı ibrîķ getürür. 
Ol şa«§ dir ki “Bize far≥ degildür.” Mevlânâ dir ki “Pes teyemmüm 
eyle.” Ol dir ki “Bize ol da«ı far≥ degildür.” Mevlânâ dir ki “Pes size ne 
far≥dur?” Ol şa«§ dir ki “Evvelâ telķîn-i şehâdet far≥dur.” Mevlâna bilür 
ki kâfir imiş. Telķîn-i şehâdeteyn ider, henüz vaķtde vüs¡at olmagın πusl 
idüp §abâ√ı bile ķılur.

Menķûldür ki intiķâl itdükde, tâbûtını naķl itdükde kimesnenüñ eli 
yitişmemiş havâda gitmegin, cümle «alķ görüp √ayrete varmış. Mezârı 
anda müteberrekdür. 

Naķl olur ki mer√ûm Gülşenî’nüñ ķuddise sırruhu, ¡ammusı olan 
Seydî ¡Alî ’nüñ iki yüzden ziyâde yalñuz yanında mürîdleri varımış ki 
A§√âb-ı ~uffe gibi geçinürler imiş. ◊udûd-ı [8b] şer¡i ri¡âyetde ve terk-i 

57 Bir eşeği rüşvet olarak verdi ve nihayet kadı oldu; eğer eşek olmasaydı kadı da 
olmayacaktı.
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dünyâ idüp ¡uzlet ü «alvetde ve biri birine lillâh ma√abbet ü meveddet-
de ve §avm u §alât u riyâ≥etde olup biñ dâneli bir tesbî√i varmış, §abâ√a 
degin i√yâ iderler imiş envâ¡-ı tehlîl ile.



ÜÇİNCİ TA¢ALLÜB

Kendinüñ ~ıπar-ı Sinninde Olan Umûr ve ¡Acem’de Sul†ân ◊asan  
ve ¢â≥î ◊asan ve Sul†ân Ya¡…ûb  ve ¢â≥î ¡Îsâ  ve Sâyir Selâ†în ve 

Meşâyı« u ¡Ulemâ ile ªuhûr İ¡lânındadur

Ol sul†ân-ı pîrân ve burhân-ı «abîrân, ol cüvânken pîr-vâr ve pîr 
iken cüvân-girdâr, mažhar-ı füyû≥ât-ı ∏anî Şey« İbrâhîm -i Gülşenî 
nevverallâhu merķadehu’s-seniyye, yedi yaşından on yaşına varınca 
leyâlî-i müteberrekenüñ §abâ√a degin i√yâsını terk itmemiş ve ol bâb-
da da«ı †arîķ-i lehv ü la¡ibe gitmemiş. Ol eclden ¡ammusı olan Şey« 
¡Alî  ile her ne meclisde cem¡ olsa, şey«den ziyâde Gülşenî’ye √ürmet 
ü ri¡âyet ķılurlar imiş ve ceddinüñ sırrını anda bilürler imiş. ¡Ammusı 
da«ı bî-√ased küllî i¡tibâr ider imiş ve evveli kendi terbiyesi ile olmaπın 
ifti«âr ider imiş. Ve ol diyâruñ götüri «alķı Gülşenî’nüñ ķavl ü fi¡l ü 
√âlini fâl †utup andan maķ§ûd u merâmlarına intiķâl iderler imiş. ªâhi-
ren murâdların beyân itdüklerinden mâ¡adâ maķ§ûdların ≥amîrlerinde 
gizleyüp münâların i«fâ ile şey«e teveccüh ķılurlar imiş; her ne iderse 
murâdların andan bulurlar imiş. 

Naķl olur ki Gülşenî sekiz yaşında iken ◊âcî ¡Alî  nâm bir hem-sâyesi 
seferde dört yıl eglenmiş. Nice olduπın kimse bilmez imiş. Üç «atunı ve 
evlâd u ensâbı mu≥†arib-√âl olmışlar. Cümleden Ba«tlu nâm bir «atunı, 
Gülşenî’ye gelüp tefe™™ül recâ idüp ķarşusında [9a] durur. Şey« ol sinde, 
ol √înde keşf idüp dir ki “Sen ba«tlusın. Eger baña bir ¡anberîne virür 
isen, ¡an-ķarîb maķ§ûda vâ§ıl olursın ve gelecegi vaķti saña müjde ide-
yim” diyicek, Ba«tlu “N’ola!” dir. Şey« dir ki “On ikinci gün gelür, 
var muntažır ol ve ¡anberîneyi √â≥ır ķıl.” Fi’l-vâķi¡ on ikinci gün gelür. 
Anlar şenlige meşπûl olur. Şey« §aπîrü’s-sinn olmaπın varup ol ma√alde 
¡anberînesin isteyüp πavπâ ider. ◊âcî ¡Alî, a√vâli §orar. Şey«üñ «aber 
virdüπin dirler. ◊âcî ¡Alî dir ki “Ol fâl olan gün baña şey« bir ķaç 
oπlancuķlarla Burusa ’dan beri görindi, √attâ Şey«-zâde İbrâhîm  Çele-
bi  bunda oπlancuķlar ile n’eyler diyü ķalķup aradum, bulmadum.” Pes 
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şey«e ¡anberîneyi ta¡žîm ile teslîm iderler. Bir ķaç gün benüm fâlım ¡an-
berînesidür diyü gezdürür. ~oñra varur, §â√ibesi olan Ba«tlu »atun ’a 
virür. ¢abûl itmemek ister. Gülşenî ra√metullâhi ¡aleyhi dir ki “Eger 
ķabûl itmez iseñ erüñ πâyib olur.” »avf idüp alurlar. 

◊ikâyet: Rûmili ’nde Budun  fet√ olup ba¡dehu İstuni , Belπrad  ve 
Esterπon  alınıcaķ bu faķîrüñ birâderini Sul†ân Süleymân  mer√ûm anda 
cümle ķılâ¡ üzere kâtib ķomış idi. Ve beş yıl πâyib olmış idi. Gâhî mek-
tûb ve ba¡≥ı esîrler ve esbâb gönderür idi, ammâ gelmesi «aberi Edir-
ne ’de yoπıdı. Vâlideye ve faķîre «ayli iştiyâķ müstevlî olmış idi. Vâlide 
mer√ûme, faķîre eyitdi: “Varsañ ¢ıncı Dede ’ye bir du¡â itdürseñ, belki 
anuñ du¡âsı berekâtında [9b] gelmesi «aberine vâ§ıl olavuz ki baña eyle 
görindi” dimegin vâlide emrine i†â¡atı vâcib bilüp Dede √a≥retlerine 
vardum. ¡Âdeti üzere Eski Câmi¡ ’de ķıbleye müteveccih buldum. Ardın-
da oturdum ki çün ķalķa, du¡â isteyem. Beni görmemiş iken nâmumla 
çaπırdı. Ben da«ı ilerü vardum, da«ı ¡ar≥-ı √âcet itmedin eyitdi: “Üç 
günden §oñra birâderüñ gelür. Var vâlideñe muştıla!” diyüp yine tevec-
cühe teveccüh itdi. Faķîr edeble ķalķup varup vâlideme muştıladum. 
Mer√ûme vâlidem üç kerre el√amdülillâh didi ve eyitdi ki “Ben da«ı 
eyle gördüm. Müştâķlaruñ vâķı¡ası yalan olmaz. Elbette tedârük görüñ!” 
diyü mer√ûme iķdâm itdi. Ta¡accüb idüp mümkin ü münâsib olanı 
gördük. Fi’l-vâķi¡ üç günden §oñra mer√ûm birâderüm geldi. Faķîr, 
birâdere Dede √a≥retlerinüñ müjdesin didüm. Birâder eyitdi: “Eger biz 
Filibe ’den çıķduπumuz gün Dede √a≥retleri bize yitişmese helâk olmış 
idük.” Faķîr nice oldı diyü §ordum. Eyitdi: “Dimege me™mûr degilem.” 
Pes ilâ yevminâ hâ≠â bilmem nice olmışdur. Mı§r ’da da«ı niçe kerre 
§ordum, eyle cevâb virdi. Â«ır  su™âlümden bî-√u≥ûrlıķ §ûretin gösterdi. 
Çün me™yûs oldum. Bir gün şâkirdi olan Seyfî Çelebi ’yi ki ol zamân 
Mı§r’da muķâ†a¡acı itmiş idi ki §oñra Şâm ’da ve Rûm ’da defterdâr olmış-
dur, aña √ikâyet †arîķı ile ¢ıncı Dede ’yi med√ idüp menâķıbın [10a] 
beyân iderken didi ki “Rûm’da Dede’nüñ bir mu¡teķidi Filibe’den Edir-
ne’ye ¡azm iderdi, †âyifesinden cüdâ düşer. Yedi kimesne yolın baπlayup 
dal yaraķ olup πâfil iken üzerine yürürler. Ne ķarâra ve ne firâra mecâl 
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olup «â†ırına ¢ıncı Dede gelür, “Meded eyle Dede √a≥retleri!” diyü 
çaπrur, hemân siyâh şemlesi ile √â≥ır olup bir siyâh at üzere ķılıç çeküp 
üçini ikişer pâre ider. Dördi bu √âli görüp ķılıçların yire bıraπup “Amân 
şey« efendi!” diyüp atlarından inerler. Şey« anlara tevbe virür, ammâ ol 
üç kâfirler imiş, hemân müsülmânlara ¡adâvet içün ķa†¡-ı †arîķ iderler 
imiş. Ol «alâ§ itdügi mu√ibbine dir ki “Ben ölmeyince bu sırrı kimseye 
fâş itme ki «alķ müzâ√ama idüp baña ķayd virürler.” Vâķı¡â Şey« Dede 
√a≥retleri ra√metullâhi ¡aleyhi intiķâl itmeyince ol mu¡teķid mürîd-i 
«âli§ kimseye dimedi. Ol e&nâda birâder gülerek faķîre nažar itdi. Pes 
recâ itdügüm √ikâyet sâbıķan ma¡lûm oldı. ¢ıncı Dede’nüñ menâķıbı 
çoķdur, beyân olur inşâallâh. 

Rücû¡ be-U§ûl ez-Fürû¡-ı Men…ûl: Çün Gülşenî ra√metullâhi 
¡aleyhi, dört yaşında 61﴾وِج ُ ُ ْ ا َذاِت  אِء  َ  a çıķar, yevm-i mev¡ûd gibi﴿َوا
şâhid ü meşhûdı müşâhede ider; esmâ-yı seb¡ayı birer birer seyyâr olup 
burûc-ı i&nâ ¡aşer seyrine gider. Ya¡nî çün ki kendi eyle «atm-i ¢ur™ân-ı 
¡ažîm idüp Türkî kitâblardan tefsîr ü √adî& le≠≠etin alur. [10b] 

Umûr-ı ¡âmmeye riyâ≥iyyâtda ilâhiyyâtüñ te™&îrini ve ¡aķliyyât ile 
naķliyyâtüñ taķrîrini mufa§§alen bilmek içün ol ba√r-i ¡ulûm-ı rabbânî 
bî-i«tiyâr Mâverâünnehr’e ¡azm ider. Çün iki gün gider, ¡ammusı vâķıf 
olur. Bir ķaç «alîfesini bir miķdâr nesne ile irsâl ider, evvelâ ola ki dön-
deresiz diyü sipâriş ider. Çün ki Gülşenî’ye bir §a√râda yitişürler, ıraķ-
dan görürler ki bir ata binmiş, bir niçe kimseler ile gider. Yaķın varınca 
ol kimesneleri göremezler ve şey«i da«ı görürler ki piyâde ≠ikr idüp 
tenhâ gider. Çün selâm virüp ¡ammusı peyâmını irgürürler ve dönme-
sini recâ iderler, Gülşenî ra√imehullâh dir ki “‰aleb-i ¡ilmden ve †arîķ-i 
◊aķ’dan rücû¡ câyiz midür ki baña bu teklîfi idersiz?” »alîfeler dir ki 
“Bu maķûle uzaķ sefere tenhâ piyâde gitmek tâze kimesneye ¡usretdür.” 
Gülşenî dir ki “Benüm refîķum Allâh ta¡âlâdur ve ba¡≥ı refîķlerümi gör-
señüz da«ı «ayâl añlarsız. Ve benüm dünyâ merkûbumdur â«ıret ¡azmi-

61 “Burçlarla dolu göğe andolsun.” Burûc, 85/1.
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ne ki 59“ِة َ
ِ َ ْا א ِإ ً َ َ א  َ ُ אْرَכ َ َא  ْ ِء ا ْ َ ْ ُ ا

ِ َ  َ ْ
ِ ” Dirler ki “Libâs ve azıķ 

ve «arçlıķ lâzımdur.” Cevâb virür ki “Benüm libâsum ve zâd u zevâdum 
taķvâdur ve kefîlüm ve vekîlüm Allâh ta¡âlâdur.” Çün «ulefâ ¡âciz ķalup 
şermende olurlar, ¡ammusı Şey« Seyyid ¡Alî  irsâl itdügi esbâb ve «arçlıπı 
¡ar≥ iderler. Gülşenî bir niçe zamân ķahķaha ile güler ve anlara dir ki 
“Bu ķadar â&âr gördüñüz, ◊aķ tebâreke ve ta¡âlânuñ ķudretine inan-
madunız mı?” Ba¡dehu ¡ammusına bu âyeti yazup selâmıla irsâl ider: 
¢âlallâhu [11a] ta¡âlâ:  ُ ِ َ ْ َ  َ  ُ ْ َ  ْ ِ  ُ ْ ُز ْ َ א َو ً َ ْ َ  ُ َ  ْ َ ْ َ  َ ِ ا َ  ْ َ   ﴿َو
60﴾ُ ُ ْ َ  َ ُ َ  ِ َ ا َ  ْ כ َ َ َ  ْ َ  Ol niyyet-i «ayrdan rücû¡ itmeyüp ve irsâl َو
olandan bir nesne ķabûl ķılmayup müteveccih olur. Çün Tebrîz ’e irişür, 
Uzun Sul†ân ◊asan  ’uñ ķâ≥î-¡askeri ve cümletü’l-mülki olan Mevlânâ  
◊asan ile mülâķât ider. ±ât-ı şey«de küllî isti¡dâd müşâhede idüp oπul 
idinür ve dir ki “Eger maķ§ûdüñ ¡ilm ü ¡irfân ise benüm cemî¡-i mülâ-
zımlarum senüñ ta√t-ı emrüñde olsunlar. Her ne ¡ilm ki istersin, ehliyle 
mübâ√a&e vü ta√§îl eyle. Semerķand  ve Bu«ârâ  ve »orâsân  ¡ulemâsı 
√âliyâ bizüm sul†ânumuza tâbi¡dür. Gitmek bâ†ıldur ki ta√§îl √â§ıldur” 
diyicek ¡azîmeti fes« idüp ¢â≥î-¡asker Mevlânâ ◊asan’uñ «ıdmetinde 
olan mülâzımlaruñ cümle mühimmâtını görmekle dünyâ cihetinden 
da«ı küllî meblaπ ta√§îl ider. ¡Ammusına beş yüz altun gönderüp dir ki 
61﴾ ُ ِ َ ْ َ  َ  ُ ْ َ  ْ ِ  ُ ْ ُز ْ َ  .mâlundandur, ķabûl idesiz ﴿َو

Çün ¢â≥î ◊asan , şey«üñ §adâķat u ¡iffet ü ¡adâletini ma¡lûm ider, 
kendi ek&eriyyâ ◊asan Pâdişâh ’la olmaπın cemî¡-i mülâzımlar ve √ükû-
met umûrını şey«e tefvî≥ idüp mühri teslîm ķılup tevķî¡ı yazmaķ emr 
ider. Şey« da«ı ol «ıdmetde müdâvim olur. Meger bir ķa≥iyye-i ¡užmâ 
vâķi¡ olsa anı serîr-i sa¡âdete ar≥ ider. Umûr-ı şer¡de cereyân ü istiķâmeti 
olup bir nesneye †ama¡ı olmayup ve armaπan ķabûl ķılmayup a§lâ rüş-
vet ve ber†île meyl itdürememişler. ◊aķķı ķoyup bâ†ıla meyl itmeyem 
diyü her √ükmde ta√arrî idüp √aķdan √a≠er üzere [11b] imiş.

59 “Kişinin biniti olarak dünya ne güzeldir, ahirete ulaşmak üzere ona binin.”
60 “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu bek-

lemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter.” 
Talâk, 65/2-3.

61 “Onu beklemediği yerden rızıklandırır.” Talâk, 65/3.
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◊ikâyet: Bir gice bir kimesne ma§la√at içün vâfir mâl getürür ki 
şey« ķabûl ide. Şey« bî-√u≥ûr olup “Al mâluñı!” diyüp ibrâm ider. Ol 
kimesne mâlı ķoyup gider. İrtesi cümle a¡yân içinde şey« dir ki “Bu gice 
baña bir kimesne ber†îl getürdi. Eger bu gice gelüp emânetini almazsa, 
anı rüsvây iderem ve ol murâdı olan ma§la√ata mâni¡ oluram, ammâ 
eger gelüp alursa, çün ki ol emre lâyıķdur, √u§ûline sa¡y iderem, vir-
mek √aķdur.” Pes artuķ hîç kimesne cür™et idüp «ıyânete sevķ idemezler 
imiş. İrtesi ol beg, gelüp mâlın almış. ◊aķ anuñ olmaπın şey« sa¡yler 
idüp murâdın √â§ıl itmiş.

◊ikâyet: ¢â≥î ¡Alî  nâm bir ehl-i ◊aķ bir cem¡iyyet-i kübrâda ki 
ümerâ vü ¡ulemâ √â≥ır iken şey«e eyitmiş ki “Yâ Mevlânâ  İbrâhîm , sen 
bir ehl-i ◊aķ mollâsın, lâyıķ mıdur ki Tebrîz  kâzîsi ¢â≥î Şerefüddîn , 
◊asan  Pâdişâh  dîvânından dün bir žulm nişânın çıķarmışdur ki Frenk 
da«ı râ≥î degildür?” Şey«, ¢â≥î Şerefüddîn’e eyitmiş: “Bu söz √aķ mıdur 
yo«sa πara≥dan mıdur? Ol nişânı getür, görelim.” ¢â≥î nişânı getürüp 
şey«e teslîm ider. Şey« cümle a¡yân içinde oķuyup su™âl eyler ki “Bu 
maķûle žulme Sul†ân ◊asan râ≥î mıdur?” Cümle a¡yân √attâ Cihân-
şâh ’uñ defterdârı √â≥ır imiş, nişâna vü √ükme nažar idüp dir ki “Sul†ân 
◊asan ¡âdildür, bu maķûle √ükme râ≥î degildür.” Bu maķûleler vüzerâ 
ve ehl-i πara≥ olanların re™yiyle çıķmışdur; âh ü vâh şimdiki zamân gibi. 
Hele bârî ricâl re™yi ile olsa! Kimi vâlide kimi anuñ gibi nâķı§ât √ükmi 
ile olur. Pes şey« [12a] “sul†ânuñ ismi bu maķûle žulm-nâmede olmaķ 
münâsib degildür” diyü sul†ânuñ nişânını ķa†¡ idüp öpüp başına §oķar 
ve eydür ki “Lâyıķ degildür ki bu pâdişâh-ı ¡âdilüñ rûzgâr içinde nâmı 
žulmile târî« ola ki 65“ ِ َ א َ

ِ ْ ِم ا ْ َ  َ א ِإ َ ِ  َ ِ َ  ْ َ א َوِوْزُر  َ ِ ِوْزُر ْ َ َ  ً َ ِّ َ  ً ُ  َ  ْ َ ” 
Pes ¢â≥î Şerefüddîn ol yırtılan varaķı alup meclisden şenâ¡atle çaπırı 
çaπırı çıķup ķara palâs geyüp boynına kemükler a§mış ki ol diyâruñ 
şekvâcılarınuñ ¡âdeti eyle imiş, Sul†ân ◊asan’uñ dîvânına varup feryâd 

65 “Kim kötü bir gelenek koyarsa o geleneğin ve kıyamet gününe kadar ona tabi 
olanların günahı ona.” Sahîhu Muslim, 2/704; Sunenu İbn Mâce, 1/74; Sune-
nu’n-Nesâ™î, 5/75; Musnedu Ahmed, 31/495, 510, 536, 542; Şu¡abu’l-Îmân, 
5/26; Şerhu’s-Sunne, 5/443.
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idüp başına †opraķ §açmış ve dimiş ki “Bu şehrde pâdişâh iki midür 
ki sul†ânuñ nişânını yırtıp bir kimesne yabana atdı?” Sul†ân seyre git-
mek içün ata biner iken ferâπat idüp emr eylemiş ki ¢âžî Şerefüddîn ’üñ 
şikâyet itdügi kimesneyi getüreler. ¢apucı başı İs√âķ Aπa  elli ya§avul ile 
varup meclisde şey« ķanπı§ıdur diyü §orduķda şey«i gösterürler imiş. 
Ol dir imiş ki “Bize Mevlânâ İbrâhîm’i gösterün, bu tâze yigidi biz n’i-
derüz? diyicek şey« fehm itmiş ki cehele mevlânâ ve şey« hemân §aķallu 
ola; şey« ise henüz on beş yaşında imiş. Pes şey« eyitmiş: “Ol şey« ü 
mevlânâ diyü istedügüñüz benem!” diyüp tevekkül-i tâmmıla ķalķup 
dîvâna varmış. Cümle ümerâ √â≥ır olmışlar. Dîvân begi Ulu Emîr Beg  
şey«e istihzâ ile eyitmiş: “Gel pâdişâhum, otur ki görelim ne kişisin!” 
Şey« dimiş ki “Pâdişâh Allâh ta¡âlâdur ve «alîfesi √âlâ Sul†ân ◊asan’dur 
ve ben Allâh ta¡âlânuñ bir §âdıķu’l-ķavl ķulıyam.” Emîr Beg  eyitmiş: 
“Pes niçün sul†ânuñ nişânını yırtduñ, bî-edeblik [12b] idüp «avf itme-
dün?” Şey« bî-pervâ dimiş: “Benüm ◊aķ’dan πayrıdan «avfüm yoķ-
dur ve ben ulü’l-emrüñ nişânını yırtmadum, belki bir žulm √ükminüñ 
üzerine yazmışlar, anı ayırdum. Sul†ânuñ ismi budur!” diyü başından 
çıķarup öpüp dîvân begine verdi ve didi ki “»alķ Cihânşâh žulmin-
den ¡aczde iken du¡â iderdük ki ref¡ ola, çün Sul†ân ◊asan geldi.” »alķ 
âsûde olduπını med√ iderken, ¢â≥î ¡Alî ķalķup cümle begler arasında 
¢â≥î Şerefüddîn’üñ √île ile alduπı žulm-nâmeyi didi. Çün √ükmi ve Şe-
refüddîn’i getürdüp cümle √u≥≥âr žulm idügin bilüp “¢a†¡ münâsibdür, 
pâdişâh-ı ¡âdilüñ nâmı bu žulm √ükminde münâsib degildür” dimegin, 
“¢a†¡ itdüm ki ma≥mûn-ı √ükm budur ki gücin žaleme Timur  zamânın-
dan beri re¡âyâdan küllî mâl alı gelmişler iken Sul†ân ◊asan geldükde 
√âllerin ¡ar≥ idicek, «arâc-ı arâ≥îden πayrı žulmleri men¡ itmegin cümle 
¡âlem du¡âlar iderler idi. Şimdi bu √ükm oldur ki hem mâ-teķaddem-
de olan miķdârı alalar ve hem iki da«ı ziyâde alalar. Pes bî-i«tiyâr bu 
žulmi def¡ içün itdüm. Sul†âna ¡ar≥ idüñ, emri ne ise mu†î¡am” diyicek, 
İs√âķ Aπa’ya “Var, pâdişâha işitdügüñ vech üzere ¡ar≥ eyle” diyü içerü 
gönderürler. Çün ki İs√âķ Aπa, ◊asan Pâdişâh’a mâ-vaķa¡ayı ¡ar≥ ider, 
Sul†ân emr ider ki ol nişânı yazanuñ barmaķların keseler ve min ba¡d 
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pâdişâhuñ pervânesi, ya¡nî mührli te≠kiresi varmayınca vezîrler emriyle 
emr yazılmaya. Ve şey«üñ ehl-i ◊aķ olup bî-«avf-ı πayr √aķķı [13a] 
icrâ itdügi sul†ânuñ ma¡lûmı olıcaķ fâ«ır «il¡at getürüp şey«e geydürüp 
tar«an eylemiş; ya¡nî her ne ki eyleye, kimesne mâni¡ olmaya. ¢âlallâhu 
ta¡âlâ: 66﴾ ِ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ُذو ا אُء َوا َ َ  ْ َ  ِ ِ ْ ُ  ِ ُ ا ْ َ َِכ   :Ve ķâlallâhu ta¡âlâ ﴿َذ
67﴾ ْ ُכ َ ا َ ْ ْ أَ ِّ َ ُ ْ َو ُכ ْ ُ ْ َ  َ وا ا ُ ُ ْ َ  :Ve ķâle §allallâhu ¡aleyhi ve sellem ﴿ِإْن 
68“ َ ْ ُ  َ ُ َو ْ َ  َ ْ ”اَ

◊ikâyet: Bir ķış içinde Sul†ân ◊asan , Şîrâz ’dan ¢ûm ’a gelmiş. Sebe-
bi bu ki Yâdigâr Mu√ammed  ’i »orâsân ’a beglerbegi göndermiş. Sul†ân 
◊üseyn Bayķara  bî-ķarâr olup bir gicede çölden Hirî ’ye gelüp Bâπ-ı 
Zâπân ’da ki târî«i “∏avπâ-yı Bâπ-ı Zâπân”dur, başını kesmiş. Sul†ân 
◊asan, ¢ûm yaķın olmaπın ¢ûm’a gelmiş ki ◊üseyn Bayķara’nuñ te-
dârükin göre ki Yâdigâr Mu√ammed ’e ķoşulan otuz biñ boydaķ ¡aske-
ri, Meşhed -i »orâsân’a ķarîb Esterâbâd ’da müheyyâ itmişler ki Sul†ân 
◊asan ne emr iderse anuñla ¡amel ideler yâ ◊üseyn Bayķara üzere çapa-
lar yâ rücû¡ ideler. Bu e&nâda ◊üseyn Bayķara, Sul†ân ◊asan’uñ ¢ûm’a 
geldügin istimâ¡ idicek bilür ki muķâvemet idemez. Sul†ân Ebû Sa¡îd 
Ebu’l-»ayr  neslinden bir ulı şey« varımış ki Şey« ¡Abdullâh -ı »orâsânî  
dirler imiş, ◊üseyn Bayķara §ul√ içün bir ¡ö≠r-nâme yazup şey«le Sul†ân 
◊asan’a irsâl ider ve bir mu¡teber âdemisini elçi idüp Şey« ¡Abdullâh ile 
bile gönderür. Çün ¢ûm’a gelür Şey« ¡Abdullâh, ¢â≥î ◊asan’uñ evine 
nüzûl eylerler ki andan πayrı kimesne §ul√e cür™et idemez imiş. 

Pes Şey« ¡Abdullâh , ◊üseyn Bayķara ’nuñ mektûbı ile elçisi-
ni ķâ≥î-¡askere bulışdurup §ul√ recâsın ider ki [13b] ◊üseyn Bayķa-
ra mektûbında böyle recâ itmiş ki “Yâdigâr Mu√ammed  ’üñ re¡âyâya 
žulmi olup şikâyet-nâmeler göndermegin bir işdür oldı, ammâ çün ki 

66 “İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.” 
Hadîd, 21/57.

67 “Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanız), O da size 
yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.” Muhammed, 47/7.

68 “Hak üstün gelir, hakka üstünlük sağlanamaz.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 1/144 
no: 362.
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Sul†ân ◊asan  √a≥retleri »orâsân ’ı bir begine virse gerek, pes ol begi ben 
olayım, «u†be Sul†ân ◊asan nâmına olsun; her ne ki emr ide, mu†î¡ 
olayım; dostına dost, düşmenine düşmen olayım.” Ve hem elçiye bir 
temessük virmiş ki her kim bu ma§la√atı bitüre, yedi biñ eşrefî vire. 
Çün ki ¢â≥î ◊asan mektûbı ve temessüki Sul†ân ◊asan’a ¡ar≥ ider. Çün 
sul†ân, ¢â≥î ◊asan’a mu«âlefet itmez imiş, ķabûl idüp §ul√e rı≥â virmiş. 
Şey« ¡Abdullâh görür ki ¢â≥î ◊asan’uñ i¡timâdı cümle Şey« İbrâhîm  
√a≥retlerinedür ki mührini ve tevķî¡ini ve √üķûmetini aña teslîm idüp 
anuñ meşveretinsiz bir iş işlenmez, ¢â≥î ◊asan’dan recâ ider ki oπluñ 
Şey« İbrâhîm’i benümle bile gönder ki §ul√ anuñ re™yi ile ola. ¢â≥î 
◊asan da«ı Sul†ân ◊asan’la meşveret ider. Padişâh buyurur ki “Elçi-
lere žâhir nişânın virelim, ammâ çeri göçmesi nişânın oπluña virelim 
ki tâ şehr-i Hirî ’de «u†beyi benüm nâmuma oķuduķların işitmeyince 
√ükmi virmeye ki benüm da«ı i¡timâdum añadur ki ben añı §ınayup 
tar«an itmişemdür.” Pes çün ◊üseyn Bayķara’ya varmışlar. Küllî ri¡â-
yetlerden §oñra Hirî’nüñ câmi¡lerinde «u†beyi Sul†ân ◊asan nâmına 
oķurlar. Şey« İbrâhîm da«ı ol √ükmi ◊üseyn Bayķara’ya teslîm ider. 
Çün √ükmi çeriye gönderürler, çeri da«ı emr mûcibince »orâsân’dan 
¡Irâķ ’a ¡azîmet idüp giderler. 

Ol seferde şey« √a≥retlerine Mollâ Câmî  √a≥retleri dervîş [14a] §ûre-
tinde gelüp niçe gün mu§â√abetler olur. Bu âşinâlıķdur ki §oñra Baπdâ-
dîler, Mevlânâ Câmî  √acca gider iken hücûm itdükde, şey« ol e&nâda 
Baπdâd ’a varur, Mevlânâ Câmî’ye ri¡âyet idüp Baπdâdîlere i«ânete bâ¡i& 
olur. Bu kitâbda Zencîr-i ±eheb  (977)de ki Silsile-i Naķşbendiyye’dür, 
Mevlânâ Câmî menâķıbında mufa§§alen gelür. 

Çün ki ◊a≥ret-i Şey« İbrâhîm , Hirî ’den Tebrîz  yaylaπına gelüp or-
duya ķonmış. Meger şey« »orâsân ’a gitdükde ¢â≥î ◊asan  mührini bir 
mu§â√ibine virmiş. Ol kimesne şey√üñ mürebbâlarını ¡azl idüp kendi 
âdemlerin na§b itmiş. Şey«üñ âdemleri şikâyet itmiş. İçinden birisi 
eyitmiş ki “Senüñ ķâžî yanında ri¡âyetüñ ķalmadı ve sözüñ geçmez 
oldı!” Pes şey« πa≥aba gelüp eyitmiş ki “Ben ol kimesneyi ¡azl itdüm.” 
Çün tetebbu¡ olınur, ol kimesne mükessa√ olmış bulınur. Ve şey« dir 
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ki “Benüm √ürmetüm niçe idügin bilmek isterseñ, var ¢â≥î ◊asan’uñ 
kendi oturduπı çadırı baña iste, √attâ benüm maķâmumı yanında 
ma¡lûm idesin.” Ol kimesne tereddüd ider. Şey« πa≥aba gelüp eyitmiş: 
“Yâ var iste, yâ oķumı †oldurmışam, şöyle ururam ki öte yanuñdan 
geçer!” Şey«üñ bu √iddetle kelâmını ¢â≥î ◊asan yaķın olmaπın istimâ¡ 
itdükde, eyitmiş ki “Şey«üñ ne didi ise, ķabûl eyledüm. »aymeyi alı 
gidün, tek «â†ırı bî-√u≥ûr olmasun ki ben anuñ «a†ırınuñ teşevvüşinden 
ķorķaram.”

◊ikâyet: Bir gün ¢â≥î ◊asan ’uñ üç «atunı varmış, şey«den ķâ≥îya 
şikâyet iderler [14b] ki “Bizi senden artuķ ≥ab† idüp sen bir nesne virseñ 
ol münâsib görmeyince virmez. ∏ayretüñ yoķ mıdur?” dirler. ¢â≥î dir 
ki “Benüm da«ı gâhî √ükûmetümi redd idüp nişânumı pâreler” diyicek 
yine ķâ≥î didügine peşîmân olup “Benden üçer †alâķ boş oluñ, eger 
ben ölmedin şâyi¡ idersenüz ki bizüm bereketümüz şey«üñ bizümle ol-
duπıdur!” Vâķı¡â tâ ¢â≥î ◊asan ölmeyince bu a√vâli kimesneye keşf it-
memişlerdür. Bî-πara≥ olmaπın ķâ≥înuñ nökerlerin kendi yanında ≥ab† 
idüp döger imiş; ķâ≥î nesne dimez imiş. Su™âl itmişler, dimiş ki “Her işi 
√aķķıla ider, ben √aķķa ķarşu ķoyamazam.”

◊ikâyet: Sul†ân ◊asan ’uñ oπlı Zeynel »ân , »orâsân  ser√addi olan 
Simnân ’a √âkim iken žulminden ra¡iyyet †aπılup şikâyete gelmişler. 
Simnân’ı Sul†ân ◊asan, Şâh ◊akîm ’e virüp 66“ ِ ِ ُ  َ א َو ً ِכ َ  ْ ِ -di ”أَْر
yüp bî-tedârük göndermiş. Zeynel »ân, Simnân’a ķarîb geldügin işi-
dicek Şâh ◊akîm’e «aber göndermiş: “Simnân’a gelmesün, yo«sa ba-
şın keserem!” Pes Şâh ◊akîm «avf idüp dönüp Kûh-i Tebrîz ’e gelmiş. 
Cümle ümerâ vü a¡yân, ¢â≥î ◊asan’uñ evünde ◊akîm’e tesellî içün 
cem¡ olmışlar ve √ayretde ķalmışlar ki eger sul†âna ¡ar≥ iderler ise oπlına 
ve kendülere πa≥ab i√timâli var; eger ¡ar≥ itmezlerse ihmâlden kendü-
lere ≥arar mu√aķķaķdur. Pes bu e&nâda Sul†ânu’l-evliyâ Şey« İbrâhîm -i 
Gülşenî içerü girür ve a√vâli §orup bilür. “Fe-bî-yan†ıķ” dilinden birine 

66 “Bir bilge gönder, tavsiyede bulunma.” el-¡Ikdu’l-Ferîd, 1/41; Cemheretu’l-Emsâl, 
1/98; Mecma¡u’l-Emsâl, 1/303.
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«i†âb idüp dir ki “Yâ fülân, saña Şîrâz ’ı virdüm.” Birine da«ı dir ki “Yâ 
fülân, saña I§fahân ’ı virdüm.” Ve birine da«ı dir ki “Saña Yezd ’i vir-
düm.” Cümle [15a] begler biri birine baķışup πamz ü lemz ü hemz ile 
gülişüp “Pâdişâhdan sizüñ i√§ânuñuz ziyâde!” diyü ba¡≥ılar istihzâ ider-
ler. Ol virdüm didügi kimesnelerüñ ba¡≥ısı “biz ķabûl itdük” dirler. Fi’l-
vâķi¡ az müddetde her biri ol man§ıba mâlik olur, ammâ ¢â≥î ◊asan, 
şey«üñ bu ce≠be ile bu maķûle kelimâtına bâ¡i& nedür diyü şey«den 
su™âl ider ki şey« bî-vech kelimât itmeyüp her sözi √ikmet-âmîz olurdı. 
Pes 67“ ْ ِ

ِ ُ ُ ِر  ْ َ  َ َ אَس  ا ا  ُ ِّ  muķte≥asınca şey« böyle beyân eyler ”َכ
ki “Benüm i¡†âm ile sul†ânuñ virmesinüñ ne farķı vardur ki ikisi da«ı 
nüfûz itmeye. Belki benüm ta¡yîn itdügüm ba¡de-müddetin žuhûr ider 
inşâ™allâh; pâdişâhuñ virdügi da«ı žuhûr ider be-şar†-ı ân ki √ükminde 
&âbit ola.” Pes bu meclisi ¢â≥î ◊asan, Sul†ân ◊asan’a bir meclis-i «a§da 
beyân ider. Sul†ân dir ki “Ben anı anuñıçun tar«an itdüm ki her fi¡l ü 
ķavli maķbûl ola.” Pes diķķatli bir √ükm yazup oπlı Zeynel »ân’a irsâl 
ider ki “Simnân’ı Şâh ◊akîm’e teslîm eyle ve illâ başuñ aluram.” Ol 
da«ı √ükme i†â¡at idüp Simnân ’ı teslîm itmiş. Ba¡dehu kimse √ükmine 
mu«âlefet itmemiş. 

Naķl olur ki Sul†ân ◊asan , Tebrîz ’de üçinci ķışlaķda oπlı Sul†ân 
»alîl’e vilâyet-i Fars’ı virüp Şîrâz  ta√tında iken vilâyet ehli, žulmin-
den dergâha şikâyete gelmişler. Sul†ân ◊asan πâyet bî-√u≥ûr olup 
§â√ib-i vilâyet-i kübrâ ve mažhar-ı ¡inâyet-i Mevlâ, kendüden fânî 
Şey« İbrâhîm -i Gülşenî ķaddesellâhu sırrahu’s-seniyye √a≥retlerini ¢â≥î 
◊asan [15b] ile †aleb ider ve dir ki “Oπlum Sul†ân »alîl  žâlim olmış. 
İsterem ki Mevlânâ  İbrâhîm Tar«an, irsâl idecegüm √ükmi ¡ale’l-¡acele 
alı gidüp diyecegüm sözleri varup «alķ içinde bî-«avf söyleye.” ¢â≥î-¡as-
ker, şey«e baķar. Şey« “Emr, uli’l-emrüñdür!” dir.

Pes bir √ükm yazılup şey«e virürler. Pâdişâh  ba¡≥ı nesne sipâriş idüp 
“¡Ale’l-¡acele varup gelesiz!” diyü irsâl itdükde, şey« hemân ol meclis-

67 “İnsanlarla akıllarının erdiği şekilde konuşun.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâti’l-Mesâbîh, 5/2156.
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den ķalķup revân olur. Meger Sul†ân »alîl ’üñ vâlidesi, muķaddemâ bu 
i√timâli virüp oπlına «aber irsâl itmiş imiş ve Sul†ân »alîl yolda âdem 
ķomış ki geleni †oπrı kendüye getüreler. Çün Şey« Şîrâz ’a ķarîb varur, 
yolda ķonulan begler şey«i alup †oπrı Sul†ân »alîl’e getürürler. Sul†ân 
ta¡žîm ü tekrîm idüp begler içinde §orar ki “Tebrîz ’den ķaç gündür çıķa-
lı?” Şey« dir ki “On yedi gündür.” Sul†ân »alîl gülüp “Bâķî me§âli√ 
da«ı buna göre §a√î√dür”dir. Pes şey« dir ki “Ben ¡ömrümde ki≠b söy-
lemedüm ve ki≠b ideni da«ı sevmezem, ammâ “himmetu’r-ricâl taķ-
la¡u’l-cibâl” belki ‘taķ†a¡u’l-cibâl.’ Biz bir anda gelsek da«ı ba¡îd degil-
dür. İşte sizüñ gibilere şâhid!” diyüp yazılan √ükmi dîvân beginüñ eline 
virür. Çün târî«ini oķurlar, «acil olurlar. Ve Sul†ân »alîl dir ki “Böyle 
ķışda ki §ular ve yollar †oñmış ola, bir ayda da«ı gelmek müşkildür. Bu 
kerâmet ü velâyetdür!” diyüp sâkit olur. Ve şey« dir ki “Çün ki velâyet 
ü ta§arrufa iķrâr itdüñ, babaña §aķın ¡âķ olma, yo«sa seni bu gice boπa-
ram, meger tevbe idesin!” dir ve bunı [16a] da«ı dir ki “Babañ bunı didi 
ki tüf ola ol žalimüñ §ûretine ki re¡âyâyı şikâyet itdüre!” Sul†ân »alîl ol 
gice niyyet ider ki yarın şey« √a≥retlerini helâk ide. Çün «vâba varur, 
şey« vâķı¡asında gelüp boπazın §ıķup dir ki “Bre žâlim, re¡âyâya itdügüñ 
žulm yitmez, Allâh ta¡âlânuñ «âli§ †oπrı ķullarına ķa§d idersin?” Pes 
Sul†ân »alîl, ölüm †abaķasına varur, bî-i«tiyâr barmaķların ķaldurup 
tevbeler ider. Çün bîdâr olur, tefekkürde oturup √ayretde ķalur. Meger 
ol nı§fu’l-leylde şey« √a≥retleri, ķonduπı ev §â√ibini ki Sul†ân »alîl’üñ 
ķâ≥î-¡askeri Mevlâ ¡Alâyî ’dür, ķaldurup Sul†ân »alîl’üñ sarâyına gelür. 
İçerü iķdâmla girüp âvâz ider ki “Tevbe itdüñ mi yo«sa beni öldürür 
misin? Gel beri!” diyü iķdâm ider. Sul†ân aπlayuraķ çıķup şey«den is-
ti¡fâ idüp istiπfâr ider ve du¡âlar †aleb ķılur, min ba¡d žulm itmez.

Naķl olur çün şey« √a≥retleri Fâris  seferinden Tebrîz ’e gelür, görür 
ki ¢â≥î ◊asan ’uñ mülâzımları elemdedür ki ķâ≥î-¡askerin biri da«ı ki 
¢â≥î ¡Alî  imiş, her ķâ≥îden yüzer biñ aķçe cerîme alur imiş. ¢â≥î ◊asan 
da«ı ol üslûb üzere cerîmeye ta¡addî itmek niyyetinde idügin mülâ-
zımlar beyân iderler. Şey« √a≥retleri geldükde §abâ√ imiş, ¢â≥î ◊asan’a 
girüp “Sen πâfil yatursın, dünyâñ ve â«iretüñi «arâb itmişsin!” diyicek, 
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ķâ≥î-¡asker beliñleyüp “Ne √âldür?” diyicek, şey« √a≥retleri: “Ben πâ-
yib olmaπın bu maķûle rüşvet neden žuhûr itdi? Mažlûmlaruñ [16b] 
bed-du¡âsından «avf itmez misin ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sel-
lem buyurur: 68“ ِ ِ א َ ْ ِ ا

ْ َ ا ِ  َ א أَ َ ِ َ ِم  ُ ْ َ ْ َة ا َ ْ ا َد ُ  diyicek mühr“ ”ِا
ile tevķî¡i yine şey« √a≥retlerine virdi: “Elbette kerem eyleyüp yine sen 
ķabûl eyleyüp çıķ anlara tesellî vir” diyü iķdâm idicek, √uķûķ ri¡âyet 
idüp çıķup mülâzımlara isti¡dâdlarınca man§ıbların ta¡yîn idüp her bi-
rini bir vilâyete irsâl ider. Sul†ân ◊asan, şey«üñ gelüp bu ifsâdı ı§lâ√ 
itdügin istimâ¡ idicek «il¡at ile ba¡≥ı i√sân irsâl ider. Şey« «il¡atı ķabûl 
ider, gelen mâlı fuķarâya taķsîm ider ki pâdişâhdan def¡-i belâ içün du¡â 
ideler.

Naķl olur ki ol gice sul†ân bir vâķı¡a görür ki üstine bir siyâh belâ 
musalla† olur. Şey« fuķarâsıyla gelür, her birinüñ elinde birer altun ķılıç 
ol siyâh √avâleyi urup pâre pâre iderler. İrtesi şey«i da¡vet idüp ta¡žîm 
ider. Şey« √a≥retleri dir ki “Bu ta§arruf yine sizüñdür ki ََء َ ْ د ا َ َ  ُ َ َ  ”اَ
69“ ِ ُ ُ ْ ا  ِ  ُ ِ َ  Çün ki sul†ân vâķı¡asıñ dimedin şey« ta¡bîr itdügini َو
bilicek i¡tiķâdını şey«e ziyâde ider, ba¡dehu hîç sözinden çıķmaz.

Naķldür ki şey«üñ ¡acâyibinden biri bu ki bir gün uy«usından bîdâr 
olup dir ki “Baña bir nesne nîş urmaķ ķa§dın eyledi, tetebbu¡ idüñ” 
diyicek görürler ki bir ¡aķreb, şey« üzerine √avâle olup gelmekde. Yine 
Gülşenî √a≥retleri urup helâk ider. 

Naķl olur ki Sul†ân ◊asan ’uñ Şemsüddîn  nâm vezîri sul†ân bu žulmi 
ilķâ ider ki ķâ≥î-¡askerler güzâf ile ¡ulemâ [17a] vü sâdât u meşâyı« u 
fuķarâ vü ķu≥âta berâtlar virmişlerdür ki ba¡≥ı iķ†â¡ vü «ayrâta ta§arruf 
ideler. Pes tekrâr a√kâm gönderilsün, müsta√aķlar mıdur yo«sa 
degiller midür gelüp tekrâr berâtların tecdîd ideler ki hem niçe πayr-ı 

68 “Mazlumun duasından korkun, çünkü mazlumun duası keskin kılıçtan daha 
keskindir.” Sahîhu’l-Buhârî, 2/128; 3/129, 4/71; Sahîhu Muslim, 1/50; İbn 
Mâce, 1/568; Sunenu Ebî Dâvûd, 2/104, genellikle א م    ة ا  إ د
אب .şeklinde ve bazı lafız farklılıklarıyla و ا 

69 “Sadaka belayı savuşturur, ömrü de arttırır.” ¡Umdetu’l-Kârî, 23/154; 11/181; 
22/92; Feyzu’l-Kadîr; 4/237. Bazı farklılıklarla.



Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî 61

müsta√aķdan niçe rızķa √â§ıl olur, hem küllî suyurπal resmi √â§ıl olur. 
Pes bu minvâl üzere √ükmler yazılup §adr-ı a¡žam, ¢â≥î ◊asan’a geldük-
de «ayli perîşân olup Gülşenî √a≥retine ¡aczile bu √âli beyân idicek, şey« 
dimiş “◊ükmleri nişân itme, yarın Sul†ân ◊asan’a ¡ar≥ eyle ki selâ†în-i 
sâbıķa kendülerden evvel pâdişâhlaruñ in¡âm u i√sân u «ayrâtların icrâ 
idüp â&ârların i√yâ itmegin «ayr du¡âlar √â§ıl ideleridi. Siz kendüñüz 
itdügüñüz «ayrâtı ib†âl itmek istersiz, eyi ¡alâmet degildür.” Pes √ükm-
leri nişânlamayup irtesi bu taķrîr üzere sul†âna ¡ar≥ itdükde, ķabûl idüp 
şey«üñ bî-πara≥ tedbîri olduπın ma¡lûm idüp i√sânlar ider. Gülşenî √a≥-
retleri a√sen-i vech üzere vüzerâ žulminden ¡ulemâ vü sâyiri «alâ§ idicek 
bu âyeti oķur:  َ

ِ  ِ א ِ  ْ ُ ْ אِد َ ِ َو َ َ َ ْ ِ ا َ ِ ْ َ ْ ِ َوا َ ْכ ِ ْ א ِ َِّכ  ِ َر ِ َ  َ  ﴿أُْدُع ِإ
71﴾ َ ِ ي ا ِ ْ َ  َ ُ َ َو ْ ُل ا ُ َ  ُ ﴾70 ; ﴿َوا ُ َ ْ  Bu √ikâyeti her gâh ki beyân أَ
itseler, dirler imiş ki “Bî-πara≥uñ sözi mü™e&&ir olur. Cehd idüñ ki her 
«u§û§da bî-πara≥ olasız.”

◊ikâyet: [17b] Bu √ikâyete münâsib faķîr Edirne ’de sene †oķuz yüz 
altmış üçde ki gâyet ķış ve †oñ olmaπın ve un ve azıķ gelmemegin ni-
çeler cû¡dan helâk oldı. Sul†ân Süleymân  mer√ûm sarây ehline gücle 
cirâyelerin tedârük itdi. Bu faķîr ile ķırķ miķdârı dervîşân vardı. Çün 
ķırķlar gibi ek&eriyyâ ķanâ¡at üzere olmaπın ķırķlanup cüz™î nesne ile ik-
tifâ iderdük, √attâ birâderden ve ba¡≥ı a√bâbdan nü≠ûr geldi, kifâyetden 
ziyâdedür diyü ķabûl olınmadı. Ol erba¡înde erba¡îne vâ§ıl olan √aķâyıķ 
ol riyâ≥at sebebi ile kimseye bir erba¡înde vâ§ıl olmamışdur. Ol e&nâ-
da bu faķîr vâsı†ası ile bir niçe kimesne müsülmân olmışdı. Cümleden 
Sa¡dullâh -ı ¢udsî  ki ¡ulûm-ı πarîbe bilürdi, Şâm ’da vâlidesi mevcûde ol-
maπın Şâm’da yeñiçeri olmaķ içün berât recâsına Büyük ¡Alî  Paşa ’ya bir 
dervîş ile mektûb gönderdüm. Çün ki ol zamânda Rüstem Paşa  vezîr-i 
a¡žam ve ¡Alî Paşa  vezîr-i &ânî idi. “Dîvânda berâtın yazdurayım, şol 
şar†ıla ki Şey« Mu√yî bu gün bize gele ki müştâķuz” dimiş. Pes fâyide-i 

70 “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en 
güzel şekilde mücâdele et.” Nahl, 16/125.

71 “Allah ise gerçeği söyler söyler ve doğru yola iletir.” Ahzâb, 33/4.
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müsülmânân içün ¡Alî Paşa’ya vardum. Ket«udâsı Ferru« Ket«udâ  ve 
ķapucı başısı ¡O&mân Aπa  ki ma√bûb u maķbûli idi, yolda râst geldüm. 
Eyitdiler: “Size gider idük şefâ¡at †alebine ki paşa bize πa≥ab itdi.” Ve 
sebebini söylemek istediler. Eyitdüm: “◊âcet degil ki inşâ™allâh şefâ¡at 
[18a] maķbûledür.” Pes çün içerü girdüm. Vâfir lu†flar itdükden §oñra 
buyurdılar ki “Yeñiçeri Sa¡dullâh  ķanı?” İşaret itdüm, varup elin öpdi. 
A√vâlin §ordı. Çün fe§â√at ü belâπat ile cevâb virdi, paşa “Niçün şey«i 
terk idüp Şâm’ı i«tiyâr itdün?” didi. Evvel ta¡accüb idüp sükût itdi ki 
faķîr yeñiçerilik recâ itdügümden πâfil idi. Faķîr cevâb virüp “Anda vâli-
desi vardur, anuñıçun faķîr anda göndermek isterem” didüm. Paşa eyit-
di: “Babayı bulan vâlideyi neyler?” Faķîr eyitdüm: “Bâyezîd -i Bis†âmî  
ra√metullâhi ¡aleyhi, yüz on iki şey«e vâ§ıl olmış. Â«ır  İmâm Ca¡fer  
ra≥ıyallâhu ¡anhu buyurur ki “Var vâlideñe «ıdmet eyle ki vâlideñe «ıd-
met ile maķ§ûda vâ§ıl olursın.” Fi’l-vâķi¡ eyledür ki faķîr, Eyyûb ’da si-
züñ hem-sâyeñüz olan Baba ◊aydar  «ıdmetinde olmaķ istedükde bu 
cevâbı virmişdür ve hem eyle olmışdur. Pes bizüm murâdumuz da«ı 
anuñ du¡âsıdur ki ol da«ı sâbıķan Şey« Ebû Medyen-i Maπribî  elin-
de müsülmân olmışdur.” Ba¡dehu Ferrû« Ket«udâ  ile ¡O&mân Aπa ’dan 
şikâyet itdi ki “Bu maķûle ķışda bize ≠a«îre tedârük itmemişler. »u§û§â 
bu ķadar mandıralarumuz ve voyvodalıķlarumuz varken şimdi √alķuñ 
minneti yükin çekerüz.” Faķîr eyitdüm: “Sizüñ «ıdmetinüz vizâretdür. 
Vizâret, yük çekmekdür. Siz iki kimesnenüñ yükin çeküp §uçın ¡afv 
itmezsiz, irte bir gün vezîr-i a¡žam olduķda cümle ¡âlemüñ yükini nice 
çekersiz?” diyüp Ferrû« Ket«udâ’yı ve ¡O&mân Aπa’yı çaπırup elin öp-
dürdüm. Paşa eyitdi: “¢â≥î-¡askerler ve πayrılar dilek itdi, ķabûl itme-
düm, ammâ siz a√sen-i [18b] vechile ilzâm itdüñüz” dimegin faķîr bu 
âyeti oķudum: 72﴾ ُ َ ْ َ أَ

ِ  ِ א ِ  ْ َ Paşa da«ı bu geçen âyeti oķudı ki ﴿ِإْد
73 ا َِّכ﴾  َر  ِ ِ َ  َ ِإ  Faķîr, mer√ûm Gülşenî ile Sul†ân ◊asan  ve ﴿أُْدُع 
¢â≥î ◊asan’uñ geçen mâcerâsını beyân idüp ol âyeti oķuduπın didüm. 

72 “Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır.” Mü’minûn, 23/96.
73 “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna ... çağır” Nahl, 16/125.
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Ol dem ¡Alî  Paşa bu √ikâyeti eyledi ki Mı§r  paşası iken vâķı¡ada gör-
düm ki mer√ûm Şeh-zâde Sul†ân Mu§†afâ  aķlar geymiş, babası Sul†ân 
Süleymân ’ı ziyârete gelmiş. Bir ķaç «atunlar ile bir şa«§, pâdişâha elle-
riyle işâret itmişler ki oπlını ķatl ide. Pâdişâh  da«ı elümden ne gelür, 
itsünler diyü boynını burup işâret itdi. Çün ķatl itdiler, bir pîr gelüp 
şeh-zâdenüñ eline yapışup ķaldurup alı gitdi ve baña didi ki ‘∏am 
çekme! Â«ır sen bunuñ «a§mı yirine √âkim olursın, sefer yaraπın gör.’ 
Varup elin öpdüm ve didüm: ‘Siz kimsiz ki sizüñ söylemeñüz ile ķal-
bümden «avf ve ru¡b? gitdi.’ Eyitdi: ‘Yarın saña oπlum gelüp benüm pî-
rehenüm getürür. Sen da«ı fuķarâya ri¡âyet idüp anuñ murâdın bitürüp 
bâķîsine va¡de eyle ve keşf-i sırr itme!’ didi. Pes çün bîdâr oldum, henüz 
yüregüm uyurdı. Muntažır oldum, ¡acabâ ne maķûle şey« gele? Gör-
düm Şey« A√med bin Şey« İbrâhîm -i Gülşenî fuķarâ ile geldiler, √attâ 
siz bile idünüz. Ve Şey« A√med, babasınuñ gömlegin getürüp ta¡žîm ile 
virdi. Ben da«ı yüzüme gözüme sürdüm, şey«üñ murâdı ne ise virdüm. 
Ba¡≥ı murâdı bâb-ı sul†âna müte¡alliķ idi, murâduñuz üzere ¡ar≥lar ya-
zılsun didüm. Şey« didi ki ‘İnşâ™allâh ¡an-ķarîb sizüñ elüñüzden anda 
[19a] olacaķdur’ diyüp şühedâ rû√ı içün ve maķ§ûd √u§ûli içün ve sefer 
mübârekligi içün Fâti√a oķuyup ķalķup gitdi. Vâķı¡ayı ¡ar≥a nu†ķum 
†utıldı hem keşf itme dinilmegin söylemedüm. Şimdi sizi görmegin 
«â†ıra geldi, şey«üñ bu velâyeti ketmde ķalmasun diyü keşf itdüm.” 
Ra√metullâhi ¡aleyhi ki fuķarâsınuñ çoķ «ıdmetin itmişdür, «u§û§â 
faķîre müte¡alliķ umûrı bî-√add olmışdur.

Naķldür ki mer√ûm Gülşenî ķuddise sırruhu, Mı§r ’da ba¡≥ı mecâli-
sinde beyân eylemiş şol ma√alde ki ba¡≥ı ¡ulemâ ve πayruhum ta§addur 
ta§avvurında ve istikbâr u istik&âr iftikârında olup 74“ ْ ُ ْ

ِ  ٌ ْ َ َא   âline√ ”أَ
mübtelâ olurlar. Buña münâsib bu √ikâyeti ¡ayân eylemiş ki çün sul†ân, 
şey«i tar«an eylemiş ki her ķalem-revi olan vilâyetde her ne eylerse 
kimse mâni¡ olmaya. Bir seferinde ki Şîrâz ’a varur, ķâ≥î ¡Alâ ’da ķonar. 
Meger irtesi ¡îd imiş. ¢â≥î eydür: “Yarın ¡ulemâ size ve bize gelüp cem¡ 

74 “Ben onlardan daha iyiyim.” Sâd 38/76’ya telmih.
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olurlar, ammâ her biri tefevvuķ fikrinde olmaπın ¡acabâ nice otururlar?” 
diyü şey«e ¡ar≥ ider. Şey« buyurur ki “On yirde §adr döşesünler ve ben 
senüñle eşikde iki cânibde oturalım ki her biri anlaruñ §adr olmış olur.” 
Fi’l-vâķi¡ eyle iderler. İrte cümle ¡ulemâ gelüp oturduķda her biri ken-
düyi §adrda görür ve √ažlar iderler, ammâ ¡acâyib ba√& olur. Mer√ûm 
Şey« A√med Efendi, pederi Gülşenî √a≥retlerinden rivâyet iderdi ki ol 
meclisde Mevlânâ  Celâl -i Devvânî  ve Seyyid Mîr ~adreddîn  ve Mevlânâ 
Mu√ammed-i Şâri√  ve Mevlânâ ¡Alî-i Şîfegî  ve Seyyid Murta≥â -yı Şerîfî  
ve Emîr Fa«rüddîn -i ◊aydar  [19b] ve Mevlânâ Şemsüddîn  Behrâm-ı 
Ba√√â&  ve Mevlânâ Şey« ◊üsâmüddîn-i Nûrba«şî  ve bunlar em&âli 
Seyyid Şerîf  şâkirdlerinden da«ı niçe niçe ¡ulemâ cem¡ olup her biri bir 
yirde 75﴾َن ُ ِ َ  ْ ِ ْ َ َ א  َ ِ ٍب  ْ ِ -muķte≥âsınca §adr maķâmında otur  ﴿ُכ 
duķdan §oñra evvelâ Seyyid Murta≥â beyân ider ki “¡Acebdür ki bur-
hânuñ tâ¡rîfi budur ki muķaddimât-ı yaķîniyyeden mü™ellef ķıyâs ola, 
intâc-ı yaķîn içün evvelki yaķînden maķ§ûd √â§ıl olmaz mı ki yaķîn-i 
â«er netîce ola?” Mevlânâ, şey«e nažar ider ki cevâb sizüñdür. Şey« 
buyurur ki “Man†ıķ sizüñdür, bizüm nu†ķumuz â«erdür. Lâkin ma¡lû-
muñuzdur ki man†ıķuñ netîcesi kelâmdur. Pes ¡ilme’l-yaķîn bilmek ge-
rek ve ¡ayne’l-yaķîni görmek gerek, tâ √aķķa’l-yaķîn nümâyân ola ve bu 
yaķîniyyât √â§ıl olduķdan §oñra mevt-i i«tiyârî ile 76﴾ ُ ِ

َ ْ ا ََכ 
ِ ْ َ  َ ﴿ 

ma¡nâsını fehm eyler” diyüp şey« √a≥retleri ol ķadar yaķîne müte¡alliķ 
ta√ķîķât ider ki yaķın olur ki cümle ¡ulemâ bî-hûş olalar.

Pes cümleden Mevlânâ Celâlüddîn -i Devvânî , şey« √a≥retleri 
Şîrâz ’dan gidince §o√betlerin terk itmemiş, ¡acâyib le†âyif geçmişdür. 
Cümleden biri bu ki:

Na…ldür: Mevlânâ Celâlüddîn -i Devvânî  bir gün ¡âdetince şey«i 
ziyârete gelür. Şîrâz ’da şey«e bir niçe biñ filori taķdime vü nü≠ûr gelmiş 
iken cümlesini fuķarâya be≠l ider imiş. Ol zamân ki Mevlânâ Celâl , 
şey«üñ «ıdmetine gelür, şey« «ıdmet-kâra işâret ider ki bir †a¡âm tedâ-

75 “Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir.” Mü’minûn, 23/53.
76 “Sana ölüm gelinceye kadar.” Hicr, 15/99.
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rükin göre. »âdim işâret ider ki “Nesne ķalmadı, ne ile alalım?” Şey« 
dir ki “İstiķra≥ eyle.” »ıdmet-kâr dir ki “Kimden alalım, müsâfirüz, 
kim virür? Ekâbirden «od [20a] recâ itmezsiz!” Pes şey«e bir fera√ ge-
lüp ayaπ üzere ķalķup bir ķaç kerre geşt idüp devr ider. Mevlânâ Celâl 
da«ı muvâfaķat idüp ayaπ üzere ķalķar. Çün şey«e sükûn gelüp oturur, 
mevlânâ fera√ u semâ¡uñ sebebini §orar. Gülşenî √a≥retleri buyurur ki 
“El√amdülillâh evimüz §a√âbe evlerine dönmiş” diyüp √ikâyeti beyân 
ider. Mevlânâ dir ki “Benüm idrârumdan bu gün yigirmi filorisi sizüñ-
dür. Lu†f idüp ķabûl eyleñ” dir. Şey«: “Allâh ta¡âlâ ķabûl eyleye ve: ْ َ ﴿ 
א﴾77 َ ِ َא ْ ُ أَ ْ َ  ُ َ َ  

ِ َ َ َ ْ א ِ אَء  َ mefhûmınca görelim †âli¡üñüzi diyü mu§â√a-
bete meşπûl olurlar. Nâgâh Sul†ân »alîl ’den bir âdem gelüp şey«e iki 
yüz filori ne≠r getürür. Şey« ķabûl idüp Fâti√a oķuduķdan §oñra Mev-
lânâ Celâlüddîn ’e dir ki “Bu sizüñ √aķķuñuzdur na§§ıla, elbette ķabûl 
eyleñ!” diyüp mevlânâya virür. Bunun em&âli Şîrâz’da şey«üñ niçe velâ-
yetin da«ı mer√ûm efendi naķl itmişdür.

◊ikâyet: Bu hikâyeti taķrîr itdükleri gün zâviyede dervîşâna bir para 
lâzım geldi. Faķîre mürâca¡at itdiler, yoπıdı. Cümle √ücrelerde olanlar-
dan istiķrâ≥ içün dervîş gönderüp †aleb itdüm, bulınmadı. Yüz elliden 
ziyâde dervîş vardı. Ek&erinüñ √ücresinüñ miftâ√ı ve kilîdi yoπıdı, me-
ger ba¡≥ı kitâbı olanlaruñ ve Dîvâne Derzî ’nüñ ki efendinüñ ba¡≥ı es-
bâbı olmaπın miftâ√ı vardı. ~oñra ol da«ı kendi esbâbuñı, gözedemezdi 
diyüp açıķ ķor idi, kimse ta¡addî itmezdi. Faķîr √ücreme bardaķ getür-
meyüp varup saķâ-«ânede içüp [20b] anda ķordum; metâ¡dan bir nes-
nemüz yoπıdı. Ol ma√alde Ma√alle  ķâ≥îsi Cemâlî-zâde  Me√med  Efen-
di  türbeyi ziyârete geldi. Faķîr türbe-dâr idüm. Yigirmi filori efendiye 
ta¡yîn idüp ve fuķarâya bir ol ķadar virdi, faķîre da«ı «ayli virdi. Ben 
şevķumdan ve şükrümden ki faķîr afķar-ı fuķarâ olmış idüm, her ne ki 
virdi anı da«ı fuķarâya virdüm ve birisinden bir ¡O&mânî istiķrâ≥ idüp 
efendiye gitmiş idüm. Çün efendinüñ «ıdmetine vardum, ol zamân 
Şey« Gülşenî ķuddise sırruhunuñ mer√ûm Monlâ Celâl  ile olan √ikâ-

77 Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır.” En’âm, 6/160.
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yesini beyân eyledi. Faķîr, Cemâlî-zâde ’nüñ ne≠rini virüp eyitdüm ki 
“El√amdülillâh bizüm cümle √ücrelerümüz §a√âbe «âneleri olmışdur!” 
diyüp bir pâre bir para ve ¡O&mânî «u§û§ında olan fuķarâ a√vâlini √ikâ-
yet itdüm. Buyurdılar ki “¢ıyâmetde meşâyi« livâ-yı √amde fuķarâsıyla 
kimi ¡ibâdetleri ile kimi riyâ≥etiyle kimi «ıdmetiyle kimi ķırâ™atle kimi 
esmâyıla müteveccih olduķlarında, bizüm fuķarâmuzuñ bir nesneleri 
yoķdur ki anuñla taķarrüb √â§ıl ola, meger yoķlıķ ve fenâ-yı fenâ ki yine 
finâ-yı fenâda münderic ola ki ol âdem ü nîstî ile ol mažhar-ı vücûd-ı 
a¡žam ve mužhir-i cûd-ı ekreme rû-sûde olalar” didi ve √ayretde ķaldı. 
Şöyle müşâhede itdüm ki √a≥ret √â≥ır oldı. 

Naķldür ki mer√ûm Gülşenî, mer√ûm Rûşenî ile mülâķât olmadın 
ce≠be irişüp otaπından çıķup ķımâş u emti¡a ve mâl ü menâl ü «ayl ve 
mevâşî vü √avâşî ve naķd ü «ayme ve her ne varsa ki bir niçe biñ filori 
olur imiş, cümlesini [21a] fuķarâ vü πayrıya yaπmâ diyüp fidâ ider. Çün 
cümlesini tâlân ider, ba¡≥ılar cünûna √aml idüp ziyârete varurlar. Şey« 
√a≥retleri, ķable’l-kelâm bu âyeti oķur: ¢âlallâhu ta¡âlâ: َא ْ ُة ا ٰ َ ْ א ا َ   ﴿أَ
ُ ُ א َ َ אَر  ُכ ْ َ ا َ ْ ٍ أَ

ْ َ  ِ َ َ َِد َכ َْو اِل َوْا َ ْ َ ِ ْا  ٌ ُ ََכא ْ َو َُכ ْ َ  ٌ ُ א َ َ ٌ َو َ ٌ َوِز ْ َ ٌ َو ِ َ  
78﴾ ٌ ِ َ اٌب  َ َ ِة  َ

ِ ِ ْا א َو ً َא ُ ُن  َُכ  ُ ا  َ ْ ُ  ُ ٰ َ َ  ُ ِ َ  ُ  Su™âl itmek ister-
ler. Şey« “Kelâmullâh, kelâm-ı tâmdur!” diyü cevâb virür.

◊ikâyet: Bunuñ gibidür ki efendi mer√ûm Gülşenî zamânında 
»ond  ki selâ†în neslinden olup Sul†ân ‰umanbay  «atunı idi, çün ba¡de 
Devlet-i Çerâkise  nikâ√ idüp efendi almışdı ki ķâyim-maķâmı mer√ûm 
Şey« ¡Alî  andandur. Bir gün ol e&nâda Mer√ûm »ayâlî Efendi’ye ce≠be 
√â§ıl olur. Mer√ûm Gülşenî’nüñ √â≥ır olan fuķarâsından yüzden ziyâde 
dervîşi alup sa¡âdet-«ânelerine alı gider. Ve «atunı Sul†ân »ond ’a dir ki 
“Esbâbuñı sen cüdâ eyle ki benüm kendi esbâbumla ma§la√atum var-
dur. »atun cüdâlıķ i√timâlin virüp dir ki “Günâhum nedür edâ eyle, 

78 “Dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övün-
me, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur 
gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra 
kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. 
Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap...vardır.” Hadîd, 57/20.
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andañ esbâbuñı cüdâ eyle.” Efendi dir ki “Ol senüñ ta§avvur itdügüñ 
ma¡nâ degildür. Hele sen cümle esbâbuñı cüdâ eyle!” Pes ol da«ı cüdâ 
ider. Efendi, dervîşlere “Bu esbâb sizüñdür, yaπmâ idün!” diyü işâret 
ider. Kimi altun kimi ķımâş kimi tu√af alup yaπmâ iderler. ¡Âşıķ »alîfe  
ile İskender »alîfe  bu faķîre √ikâyet itdiler ki on biñ filorilikden ziyâde 
idi ve bizüm da«ı ferâπ u fenâmuz ve terkümüz zamânı olmaπın bir 
kûşede oturup [21b] seyr iderdük. Mer√ûm A√med Efendi gelüp “Siz 
da«ı √i§§edâr oluñ” didi. Biz eyitdük: “Eger bizüm da«ı olsa bile yaπmâ-
ya virürdük. Bizüm √i§§emüz sizsiz” diyü cevâb virdük. 

Ol e&nâda dervîşlerden üç mec≠ûb, bir Hindî büyük mertebân getü-
rüp giderler idi ki içinde mürebbâ-yı Hindî vardı. Biz eyitdük “Behey 
dîvâneler, varup ķımâş yâ zî-ķıymet-esbâb alsañuz niçe bunuñ gibi ge-
lürdi!” Mec≠ûbâne baķup eyitdiler: “Dîvâne sizsiz ki ķımâş ķaçan §atı-
lur ve bahâsına mürebbâ ķaçana degin alınur? Dîvâne, naķdi nesneye 
degişendür.” Sul†ân »ond  bilmedi ki efendi, emvâlini cümle dervîşlere 
fidâ ider, dir ki “Bu esbâbuñ içinde ba¡≥ı nesne vardı ki bize lâzım idi, 
bârî anları biz ala idük olmaz mı idi?” Efendi mer√ûm dir ki “İ¡tirâ≥ı ķo, 
yo«sa şimdi senüñ esbâbuñı gösterürem, anı da«ı yaπmâ iderler!” »ond 
dir ki “Ol da«ı senüñdür. Nice bilürseñ eyle eyle.” Ammâ efendi √âl-i 
derûna vâķıf olmaπın tevaķķuf ider. Bu faķîre mer√ûm buyurur idi ki 
“Tâ ol terki itmedüm, maķ§ûda vâ§ıl olmadum. Ba¡i&-i itti§âl ol terk ü 
infi§âl olmışdur ki inķi†â¡-ı žâhir ü bâ†ın olmışdı.”

◊ikâyet: Nitekim Şey« ¡A††âr  ķuddise sırruhu, Nîşâbûr ’da re™îs-i 
√ukemâ ve şey«ü’l-İslâm olup cümle ¡ulemâ vü meşâyı« u e†ıbbânuñ 
merci¡ün ileyhisi iken yine küllî riyâ≥et çeküp ¡ibâdetde şeb ü rûz ķâyim 
imiş, lâkin maķ§ûdı olan keşf ü kerâmet olmaz imiş. »u§û§â Şey« Mec-
düddîn-i Baπdâdî  ve sâyir meşâyı«-ı ¡izâm ile §o√bet itmiş iken ķa†¡â 
√icâbı ref¡ olmamış. Meger bir gün bir faķîr gelüp bir nesne ister. Şey« 
“Allâh vire!” diyüp cevâb virür. Dervîş dir ki “Ey şey«, sen bu ta¡alluķ-
lar ile nice olursın [22a] ki dükkânlaruñda ve evüñde olan nesnelerüñ 
seni bend eyleyüp bende eylemişdür!” Şey« dir ki “Ben da«ı senüñ gibi 
oluram.” Dervîş dir ki “İmdi ben nice oluram gör!” diyüp aπaç çanaπını 
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başı altına ķoyup bir kerre yâ hû diyüp cân virür, ra√metullâhi ¡aleyhi. 
Pes şey«e tamâm §afâ √â§ıl olup üç dükkânı ve üç evi var imiş, cüm-
leden geçüp “¡A††âr yaπmâ, mâl-ı ¡A††âr yaπmâ!” diyüp Ferîduddîn-i 
¡A††âr  ol zamân ferîd olup ferd-i √aķîķîye vâ§ıl olur. Bu terkile murâda 
vu§latını Cevher-i ±ât ’da beyân itmişdür, tetebbu¡ olına ki yigirmi üç 
biñ beytdür. Cümle tefrîd ü tev√îde işâretdür. 



DÖRDİNCİ TA¢ALLÜB

Dede ¡Ömer-i Rûşenî ◊a≥retlerine İtti§âlı 
ve Şar…da Vâ…i¡ Olan Ba¡≥ı A√vâli ¡İrfânındadur

Bâ¡i&-i İntişâr-ı Envâr-ı Rûşenî ve Sebeb-i İntişâr-ı Envârı Gül-
şenî: Meger Sul†ân ◊asan ’uñ bir †âlib-i ◊aķ birâderi varmış ki hemîşe 
ehl-i ◊aķ’la yârmış, dâyimâ ehlullâh ile enîs ü celîs, nâmı Üveys  imiş. 
Sul†ân aña ¢arabâπ  e†râfında bir ülke virmiş imiş. Ol da«ı Dede √a≥ret-
lerine bulışup inâbet idüp «alvetine girmiş imiş. Çün Tebrîz ’e birâderi 
Sul†ân ◊asan’ı görmege gelür; sul†ân, başında Dede √a≥retlerinüñ tâcın 
görür, §orar ki “Bu kimüñ kisvetidür?” Üveys da«ı Dede’nüñ ev§âf-ı 
√amîdesinden bir miķdârın ≠ikr ider. Sul†ân görmekden evvel Üveys-
vâr ķulaķdan ¡âşıķ olur. ¢â≥î ◊asan müşâveresi ile armaπanlar virüp 
mektûb ile da¡vet içün Şey« İbrâhîm ’i irsâl iderler ki meşâyı« √ürmet ü 
âdâbını ol bilür. [22b]

Pes çün ki Dede √a≥retlerinüñ meclisine irişüp «âk-i pâyına rûy-
mâl olur, bî-i«tiyâr bir √âlet √â§ıl ķılur ki kendüyi ma√v idüp hemân 
şey«üñ ma√abbetini i&bât ider. Pes def¡-i žulmet idüp nûr-ı √aķîķîye 
vâ§ıl olur ki 79﴾ِ ِّ ْ َر ِ ٍر  ُ  َ َ  َ ُ َ َِم  ْ ِ ْ ِ َرُه  ْ َ  ُ َح ا َ َ  ْ َ َ  ma¡nâsın √â§ıl ﴿أَ
ķılur ve fürûπ-ı mihr-i Rûşenî’den ar≥-ı vücûdı müste≥î olup ِ َ َ ْ  ﴿َوأَ
א﴾80 َ ِّ ِر َر ُ ِ َْرُض   iyâsı cümle vücûdı ar≥ına şâmil olur ve kendüyi nîst≤ ْا
mažharı ve mürebbîsini hest mužhiri (evvelki mažhar meftû√ ve &ânî 
ma≥mûmdur ki evvele &ânî ≥amm olmaπla evvele fet√ √â§ıl olmışdur)81 
bilüp 82 ُ َف َر َ َ  ْ َ َ  ُ َ ْ َ َف  َ َ  ْ َ  ¡irfânında kâmil olur. Çün Aydın  ilinüñ 
şâhınuñ güneşinden Aydın mâhınuñ dergâhına rû-sûde olur, kendüyi 

79 “Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kim-
se (kalbi imana kapalı kimse gibi midir?).” Zümer, 39/22.

80 “Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır.” Zümer, 39/69.
81 Parantez cümlesi yazma derkenar notudur.
82 “Kendini bilen, rabbini bilir.” Keşfu’l-Hafâ, 2/262, no: 2532. İbn Teymiyye 

mevzu olduğunu, en-Nevevî de sabit olmadığını söylemiş.
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rübûde bulur, bî-i«tiyâr tevbe ķılur ve anı sa¡âdet-i dünyâ vü â«iret bi-
lür ve «alvet ü ≠ikr ü riyâ≥ete meşπûl olur, az zamânda ba¡≥ı maķ§ûdını 
ma√§ûl ķılur. Çün sul†ân ile √uķûķını ve irsâl itdügi ma§la√atı fikr eyler, 
Dede √a≥retlerine a√vâli ≠ikr eyler. Dede buyurur ki א َ ِ א َ َْو ِ  ٌ َ ُ ْ َ ُر  ُ ُ  ”اَ
א“83 َ ِ א َ ِ ِ  ٌ َ و ُ ْ َ ُر  ُ  Şimdi ķışdur, fuķarâya sefer müşkildür ki ķar ve َوا
yaπmur ve §ovuķ √âyildür. 84“ ِ َ َ ا ْ ِ  ِ א َ ْ ٌل َوا ُ ْ َ אِس  اِم ا َ َ ِכ ْ ِ ُر  ْ ُ ْ  ”اَ
diyüp cevâb virdi. Şey« çün Dede √a≥retlerinden bu kelâmı işitdi, teb-
liπ-i risâlet içün sul†âna dönüp gitdi. Çün Dede √a≥retlerinden şey« 
telķîn-i ≠ikr aldı, pes her ân meşπûl idi ki ma√abbetullâhda mecbûl idi. 
Çün Tebrîz ’e irdi, ¢â≥î ◊asan ’la Sul†ân ◊asan’a girdi, Dede √a≥retleri-
nüñ «aberin virdi. Sul†ân ¡ö≠ri ķabûl eyler, ammâ şey« [23a] kendüyi 
terk idüp Dede’ye münce≠ib olduπı sul†ânı melûl eyler.

Naķl olınur ki ol e&nâda √arâret-i ≠ikrden şey« günde bir ķoyun yir 
imiş, √attâ bir kerre tamâm bişmege §abr idemeyüp bir ķoyun kebâbın 
yiyüp yine †a¡âm istemiş. Bu ķadar ekl ile niçe günler geçüp teķâ≥â itmez 
imiş ve uyımayup âbdesti §ınmaz imiş. Çün bu nâr-ı √arâreti işâret ü 
beşâret-i mürşidle inârete tebdîl itmiş, az zamânda taķlîl ü riyâ≥et ile on 
günde bir kerre yimegi ta√§îl itmiş, kelâm-ı dünyâ kelâmın söylemeyüp 
ma¡nâ-yı kelâm-ı nefsîyi tekmîl itmiş. Ol e&nâda Tebrîz ’e ķışın πâyet †oñ 
olmış, «alķ √areketden ķalmış. Şey« her zamân bir çeşmeden πusl idüp 
teheccüd ve §abâ√ namâzın ķılurmış. Analıπı bir «atun varmış, bir niçe 
kerre tecribe itmiş ki on yedi gün yimek yimemiş, πâyet ≥a¡îf olmış, şöy-
le ki kemükleri §ayılup siñirleri ve †amarları nümâyân olmış, ammâ şol 
mertebe küşûfât u ta§arrufât el virmiş ki her kim muķâbil olsa, a√vâlini 
bi’t-taf§îl beyân idüp gâh kimine lu†fıla na§î√at ve kimine ķahrıla şiddet 
idermiş.

Naķl olur ki bir kerre Sul†ân ◊asan ’uñ iki muķarreb âdemîsi gelür. 
Birine ta¡žîm idüp dir ki “Sen bu gice niyyet itdügüñ «ayr maķbûldür, 
ammâ köyden gelecek mâluñdan vir ve ol kimesne §a√î√ √âcîdur, yine 

83 “Her şey kendi vaktine rehindir. Muvakkat şeyler kendi zamanına ilişiktir.” 
84 “Saygın insanlar özrü kabul ederler, gerisi kıyamet gününe kalır.”
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senüñ içün inşâallâh √acc ider, ammâ kâmil virmek gereksün.” Ve ol 
birisine ki pâdişâhuñ πâyet maķbûli imiş, eydür ki “Niçün §abâ√ πusl 
idüp tevbe vü istiπfâr itmedüñ? Var bunda oturma, tîz πusl eyle gel, 
tevbe eylegil.” [23b] Meger ikisinüñ da«ı a√vâli ol imiş ki ≠ikr itmiş ki 
birisi bir kimesneye √acc aķçesi virmek niyyet itmiş ki kendi pâdişâh 
cânibinden ma√§ûr imiş; ammâ √âcî olmış mıdur diyü tereddüd ider 
imiş ve hem şübheli aķçesi var imiş, anı virmek niyyet itmiş; köyden 
zer¡inden √elâl mâlı geldükde anı yirine ķoya ve hem ol niyyet itdü-
ginden §oñra eksik virmek niyyet itmiş imiş. Pes varup Sul†ân ◊asan’a 
a√vâli taf§îl idicek, πâyet √ažž idüp ¢â≥î ◊asan’ı çaπırdup “Var bizüm 
Tar«an Şey« İbrâhîm ’e selâm eyle, bizi du¡âdan ferâmûş itmesün” diyüp 
vâfir mâl virmiş. ¢â≥î-¡asker da«ı şey«e selâmı diyüp mâlı ¡ar≥ itdükde 
ķalķup ķaçmış. ¢â≥î-¡asker ta¡accüb idüp her çend öñin almış, †urma-
mış. Â«ır şey« eyitmiş: “İster misiz ki cümlenüzüñ √âlini beyân ide-
yim. Pes var evüñe, ¡acele eyle, tîz yitiş, kitâblaruñ gör!” diyüp gitmiş. 
Çün ķâ≥î-¡asker evine gelüp kitâb-«ânesine girür, görür manķaldan âteş 
§ıçramış, bir ķaç kitâbını yaķmış. Eger yitişüp açmasa cümle kitâblar 
ve esbâblar yanar imiş. Pes i¡tiķâdı şey«e da«ı ziyâde olmış, ammâ ol 
bir kimesne varup emr-i şey«le πusl idüp gelüp tevbe itmiş. Şey«üñ               
bu maķûle keşfleri şayi¡ olup «alķ küllî iķbâl itmegin ķaçup me-
cnûn-vâr ek&eriyyâ tenhâ meķâbir ü «arâbâtda pinhân olurmış, nitekim 
buyurur.

Na@m: İncitmeyesin «alķı illerden ırâπ ol kim
 Ey Gülşenî çün saña dîvânelik el virdi

Naķldür ki Dede √a≥retleri da«ı va¡desi muķte≥âsınca [24a] Tebrîz ’e 
gelür. Sul†ân ◊asan  bir cum¡a gicesi da¡vet ider. Çün ki ¡ulemâ vü 
meşâyı« gelüp cem¡ olurlar; Sul†ân ◊asan, Dede’ye «i†âb idüp dir ki 
“Bu oturanları bilür misiz?” Dede dimiş: “¡Ulemâ vü meşâyı« degil mi-
dür?” Sul†ân dimiş ki “Bunlar şol rüşveti √elâl gibi yiyüp müsülmânla-
ruñ √aķlarını bâ†ıl √ükm idenlerdür ve medreseleri «arâb idüp evķâfın 
§atup mülk idenlerdür. İmdi ben bunlaruñ bir niçesin öldürürem!” di-
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yicek, Dede √a≥retleri buyurur ki “Lu†f idüp böyle buyurmañ ki ¡ulemâ 
vere&e-i enbiyâdur, dinüñ direkleridür.” Ba¡dehu bu √ikâyeti beyân ider 
ki “Bişr-i ◊âfî  meşâyı«-ı kibârdandur, √attâ İmâm A√med-i ◊anbel  
ra≥ıyallâhu ¡anhu kendüye ta¡žîm ü «ıdmet ider imiş. Tevbe vü tevfîķına 
bâ¡i& bu olmış ki bir gün yolda bismillâhirra√manirra√îm yazılmış bir 
kâπıd bulur, hemân bir dirhemi varmış, anuñla bu«ûr alup bu«ûrla-
yup bir münâsib pâk yirde defn itmek ister, bulamaz. Hâtif dimiş ki 
“Göñlüñden pâk ve arı yir olmaz, anda §aķla.” Pes çeyneyüp yutmış ve 
mutta§ıl esmâullâha meşπûl olmış. 

Meşâyi«-i mükâşifînden biri vâķı¡asında ◊a≥ret-i Server’i §allallâhu 
¡aleyhi ve sellem görür. Buyurur ki “Var Bişr ’e beşâret vir ki Allâh ta¡âlâ 
buyurur ki Bişr benüm ismüme ta¡žîm itdi, ben da«ı anı «alķ için-
de mu¡ažžam ideyim ve benüm ismümi müba««ar itdi, ben da«ı anı 
müba««ar ideyim ve dünyâ vü â«iretde †ayyib ü †âhir ideyim.” Pes ol 
şey« bîdâr olup varup Bişr’e «âne-i «ammâr’da beşâret [24b] virür. Bişr 
tevbe ider. Çün ki ol zamân bürehne-pâ bulınur, ¡ömrinde yalın ayaķ 
gezerdi, anuñıçun ◊âfî  dinilmişdür. Allâh ta¡âlâ ol zamânuñ ķu†blıπın 
aña tefvî≥ idüp cümle meşâyı« teslîm iderler imiş.” Pes Dede √a≥retleri 
bu √ikâyeti naķl itdükden §oñra Sul†ân ◊asan ’a dimiş ki “Bu ¡ulemâ-
nuñ da«ı ķalblerinde ◊aķ ta¡âlânuñ kelâmı ve esmâsı ve ¡ilmi vardur. 
Pes anlaruñ revâyi√-i †ayyibesini istişmâm idüp cennet ķo«ularına vâ§ıl 
oluñ ki peyπamber buyurur: 85“ ِ َ َ ْ ِ ا َ

ِ  ْ ِ  ِ ٰ ْ َ ا َ َ  ُ ِ َ  ِّ  İmdi ol ”ِإ
Veysî-maķâmlaruñ yümn-i sa¡âdetlerine ķarîn olup enfâs-ı †ayyibelerin-
den nefesüñüzi mu†ayyeb eyleñ ki Ra√mân-ı Ra√îm size ra√m eyleye, 
nitekim Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: ْ َ َ א  ً ِ א َ َم  َ ْ أَْכ َ ” 
86“ َ َ ْ ا  َ َ َد  َ ا َم  َ أَْכ  ْ َ َو  َ ا َم  َ أَْכ  ْ َ َ  

ِ َ َ أَْכ  ْ َ َو  ِ َ َ  Ulemânuñ ta¡žîmi¡ أَْכ

85 “Ben Rahmân’ın nefesini Yemen tarafından duyuyorum.” Şerhu’s-Sunne, 
14/202; Musnedu Ahmed, 16/576; el-Mu¡cemu’l-Evsat, 5/57; son ikisinde ...”
“ כ   ا .şeklinde وأ  ر

86 “Kim bir âlime saygı gösterirse bana saygı göstermiş olur. Bana saygı gösteren 
de Allah’a saygı göstermiş olur. Allah’a saygı gösteren ise cennete girer.” Mufî-
du’l-¡Ulûm ve Mubîdu’l-Humûm, 1/330.
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emrinde âyât-ı ilâhî çoķ ve e√âdî&e nihâyet yoķdur. Pes anlara ta¡žîm 
far≥-ı ¡ayn ve tekrîm far≥ u deyndür. Eger bunlara ihânet ķa§d itseñ, 
√adî&-i me≠kûruñ ≥ıddı √â§ıl olur ve ¡adem-i ri¡âyetüñ a«bârı e†râf-ı 
¡âleme vâ§ıl olur; bâ¡i&-i bed-du¡â olup nıķmet nâzil olur. Belki her 
kim bunları ≠emm idüp la√mlerin âkil olur, žıll-i zâ™il gibi ¡an-ķarîb 
âfil olur, nitekim Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur ُم ُ ُ ” 
אَت“87 َ א  َ َ ْ أََכ َ َض َو ِ َ א  َ َ  ْ َ َ  ٌ َ ُ ْ َ אِء  َ َ ُ ْ  Çün sul†ân, bu taķrîri Dede ا
√a≥retlerinden istimâ¡ ider, sükût ider: meclis müteferrıķ olur. 

Yine bir cum¡a gicesi ¡âdet [25a] üzere ¡ulemâ vü meşâyı« cem¡ olur, 
sul†ân dir ki “Bu gice ķâl u ķîl eylemeñ ki ben bu ¡azîzi da¡vet itdüm 
ki ¡ayne’l-yaķînden bî-şekk müşâhede itdügini ¡ilme’l-yaķîn §ûretinde 
beyân eyleye ki √aķķe’l-yaķîn istidlâl ile ¡ayân ola.” Çün Dede √a≥retleri 
“fe-bî-yan†ıķ”dan vekîl ve 88﴾ َ ُ  ٌ ْ َ ِإ َو ُ ى ِإْن  َ َ ْ ِ ا َ  ُ ِ ْ َ א  َ  olup ﴿َو
ilhâm-ı ilâhî ile √aķîķat-i «ılķât-ı Âdem’den maķ§ûd ne idügin beyân 
idüp 89“ ِ ْ َ  ْ ُُכ ْ َ َ ْ َو ُכ

ِ ْ َ  َ َ א َ ْ ُ ا ْ َ َ ” ve 90“َك َ ْ َ ُ ْا ْ َ َ א  َ َ َك  َ ْ َ ” ve 
َف“91 َ ْ ُ

ِ  َ ْ َ ْ ُ ا ْ َ َ َ َف  َ ْ ُ أَْن أُ ْ َ ْ َ َ א 
ِ ْ َ ا  ً ـ ْ ُ َכ ْ  ,ma¡nâsını i¡lân idüp ”ُכ

çün ki ¡irfân âdeme ma«§û§dur, pes âdemüñ fa≥îletin ve enbiyâ vü 
evliyânuñ ◊aķ ta¡âlâya taķarrübin ¡ayân eyledi. Sul†ân dimiş ki 
“Yâ 92﴾ َ ْ أَ ُ  ْ َ אِم  َ ْ َ َِכ َכْא ٰ  aķķında ne dirsin?” Hemân bî-taķrîb√ ﴿أُو
¡ulemâ §ûretinde olanlardan birisi: “Dede sözi cümle küfrdür!” diyü 
nizâ¡ ider. ¡Ulemâ iki fırķa olup biri birinüñ sözlerin istimâ¡ itmeyüp 
ceng iderler. Sul†ân √ayrân u deng olur. Meger Cihânşâh  Pâdişâh  ’uñ 
Ferhâd  nâm bir büyük begi şey«üñ yanında oturur imiş, şarâb içmegin 

87 “Alimlerin etleri zehirlidir, koklayan hasta olur, yiyen ölür.” eş-Şakâ™iku’n-Nu¡mâ-
niyye, 1/39; krş. Mu¡cemu’l-Menâhi’l-Lafziyye, 1/640.

88 “O, nefis arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildiri-
len bir vahiydir.” Necm, 53/3-4.

89 “Alemi sizin için yarattım, sizi de kendim için yarattım.”
90 “Sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 2/192no:2123.
91 “Gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, bilinmek için yaratıkları yarattım.” Keş-

fu’l-Hafâ (Hindâvî), 2/156 no:2016; Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 
1/154.

92 “İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar.” A’raf, 179/7.



METİN - Dördinci Ta…allüb74

aπzı ķoķar imiş, Dede’ye dimiş ki “Sen nice şey«sin ki küfr söylersin?” 
Dede dimiş ki “Sen ol dilküye benzersin ki arslan şikârın yir iken ol 
şikenbede olan mühmelâtın yir imiş. Arslan ‘Niçün etinden yimezsin?’ 
diyicek, dilkü eyitmiş: “Şimdi bahârdur, «â§§a otlardadur, [25b] etlerde 
degildür. Sen bilmezsin, ben √ikmet ehliyem, anuñıçun bunı yirem.’ 
diyicek arslan ķaķıyup ‘Boķ yidügüñ yitmez, √ikmetden da«ı dem 
urursın!’ diyü bir tabanca urup dilküyi helâk itmiş. İmdi sen da«ı 
cum¡a gicesi şarâb içdügüñ yitmez, küfr dirsin. Saña da«ı şîrâne tabanca 
gerek!” diyü eliyle işâret ider. Ol begüñ yüzi gözi egilüp ķalķup gider. 
Dede √a≥retlerine √âl πalebe ider, âvâzını bülend idüp bî-i«tiyâr ba¡≥ı 
√aķâyıķ-ı la†îfe ve deķâyıķ-ı şerîfe ižhâr eyler ki ¡ulemâ in§âf ve ¡aczlerine 
i¡tirâf iderler ve ol §â√ib-i ķalbe ilķâ-yı sem¡ ile ba√r-i fa≥l-ı zatından 
iπtirâf iderler. Sul†ân münce≠ib olup mec≠ûb-vâr bî i«tiyâr i¡ti≠âr ider, 
lâkin gelmekde intižâr virdügini şey«den istifsâr ider. Dede da«ı dervîş-
ler bürehne olup ķış mâni¡ olduπın beyân eyler ve pâdişâhlara i¡timâd 
olmaduπın ¡ayân eyler ve bu âyeti oķur: ى ٰ ْ َ  َ א  َ ِ ٌل  ُ َر  ْ אَءُכ َ א  َ ُכ َ  ﴿أَ
َن﴾93 ُ ُ ْ َ א  ً ِ َ ْ َو ُ ْ א َכ ً ِ َ َ  ْ ُ ْ َ ْכ َ ْ ُ ا ُכ ُ ُ ْ -≤Sul†ân πâyet utanup Dede √a أَ
retlerine inâbet idüp dünyevî küllî ri¡âyet ü iclâl idüp maķâmına irsâl 
itdi: 94﴾ ِ ِ َ ْ ْ ِا َ ْ ُ ُذوا אُء َوا َ َ  ْ َ  ِ ِ ْ ُ  ِ ُ ا ْ َ َِכ   ﴿َذ

Naķl olınur ki Dede √a≥retleri evvel def¡a ki Tebrîz ’e gelmiş, on beş 
günden evvelden Şey« İbrâhîm-i Gülşenî, ¢â≥î ◊asan ’a varup eyitmiş 
ki “Ben Dede’ye istiķbâle giderem. Bir iki aşçı ile bir miķdâr ≠a«îre 
[26a] ve bir miķdâr ķoyun gitsün ki ben her gün eķalli bir ķoyun yime-
ge mu¡tâdem.” Pes Sul†ân ◊asan’a ¡ar≥ olup şey« ile yetmiş ķoyın ve aña 
göre yaπ ve bal ve pirinç bir niçe «ıdmet-kâr ile hem-râh iderler. Şey« 
her gün «â§§aten bir buçuķ ķoyun ve aña göre kerestî (  yiyüp üç (כ
günde dört ķırba §u içer imiş. Ne yirde def¡ itdügin kimesne görmemiş. 
Çün Dede’ye mülâķî olup râci¡an piyâde olup öñine düşmiş, gelince bir 

93 “Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip 
(onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?” Bakara, 2/87.

94 “İşte bu Allah’ın lütfudur, Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.” 
Hadîd, 21/57.
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kelime söylememiş ¢ur™ân-ı ¡ažîmden πayrı ve bir loķma yimek yime-
miş; sâyir süvârlardan ve πayrıdan žâhir ü bâ†ın ķuvvetlü gelmiş. Şöyle 
meşhûr olmış ki her kimesne murâdın andan ister olmış. Me&elâ kimine 
var saña filân man§ıb oldı yâ var sen filân kelimeye meşπûl ol dise, elbet-
te ol kimesne dünyevî vü u«revî murâdına irer imiş, √attâ ba¡≥ı kimes-
neye, var filân güne degin ¡ibâdet ve †â¡ata meşπûl ol dise, ol kimesne ol 
günlerde intiķâl ider imiş. 

Eger su™âl olursa ki vaķt-i mevt muπayyebât-ı «amsedendür, Allâh 
ta¡âlâdan πayrı kime&ne bilmez, cevâb oldur ki eger Allâh ta¡âlâ bir ki-
mesneye bildürse, câyizdür ki yine bilen oldur. Egerçi izhâr-ı kerâmet 
√ay≥-ı ricâldür, ammâ kerâmetsiz recül √ay≥sız «atun gibidür ki andan 
netîce √â§ıl olmaz.

Naķl olur ki Şey« İbrâhîm bir gün ¢â≥î ◊asan ’a varur, buyurur ki “Var 
sul†âna «aber vir, â«iret tedârükin görsün. Faķîr erba¡îne meşπûl oluram” 
dimiş. ¢â≥î [26b] ◊asan lu†fıla sul†âna ¡ar≥ itmiş ki “Tañrı abdâlı erba¡îne 
girmek niyyet itmiş, siz da«ı ¡ibâdete meşπûl oluñ, didi. “∏ara≥ını kendi 
bilür” diyicek, sul†ân tefekküre varup andan §oñra ķırķ ikinci gün intiķâl 
ider, ra√imehullâh. On bir yıl pâdişâh olmışdur. Büyük oπlı Sul†ân »alîl , 
pâdişâh olur ve ¢â≥î ◊asan da«ı intiķâl ider, ra√metullâhi ¡aleyh.

Naķl olur ki çün Şey« İbrâhîm ile Sul†ân »alîl ’üñ sâbıķan Şîrâz ’da 
ba¡≥ı umûrı vâķi¡ olmaπın nâdânlıπından şey«e sû-i i¡tiķâd üzere olup 
≥arar ķa§d ider imiş. Pes şey« bir gün ¢â≥î ¡Îsâ  ki muķarreblerinden 
imiş, cem¡ olduķda buyurur ki “Yâ Mevlânâ! Bu gice Sul†ân »alîl, faķî-
re √avâle olmaķ ister. Faķîr berķ-mi&âl çalup helâk itmişem.” Pes ¢â≥î 
¡Îsâ , şey«üñ celâl ile tekellüminden ru¡b √â§ıl idüp ba¡≥ı kimesnelere 
keşf ider. Ol e&nâda Sul†ân »alîl da«ı ķatlile intiķâl ider, ra√imehul-
lâh. Altı buçuķ ay pâdişâh olmışdur. Yirine Sul†ân ◊asan ’uñ küçük oπlı 
Sul†ân Ya¡ķûb  pâdişâh olur. 

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb  çün Şey« İbrâhîm ’e πâyetle mu¡teķid imiş, 
¢â≥î ◊asan  ve ¢â≥î ¡Îsâ  vâsı†ası ile şey«den recâ itmiş ki “Rûm  pâdişâhı 
Sul†ân Me√med , eger babam Sul†ân ◊asan’uñ intiķâl idüp oπulları biri 
birini ķatl itdügin istimâ¡ iderse gelüp memleketümüz alur. Pes şey« bi-
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züm için isti«âre eylesün” dimegin ¢â≥î ◊asan mutta§ıl ibrâm ider imiş, 
ammâ şey« Sul†ân Me√med’üñ ¡adl ü in§âfın ve ¡ulemâya ri¡âyetin bilüp 
«ayr du¡â ile yâd idermiş. Meger bir gice ba¡de’t-teheccüd §ûret-i ilhâm-
da bu nümâyân [27a] olur ki Sul†ân Me√med, ¡Acem diyârı niyyetinde 
iken ecel yitişüp intiķâl ider. Pes §abâ√ ¢â≥î ¡Îsâ ’ya şey« «aber gönderür 
ki “Sul†ân Me√med ∏âzî ya¡lemullâh Allâh ta¡âlâ ra√metine gitdi, oπlı 
Sul†ân Bâyezîd  «ûnkâr oldı. Şimdi anlar kendi ¡âlemlerine meşπûldür” 
diyicek ¢â≥î ¡Îsâ, Sul†ân Ya¡ķûb’a şey«üñ vâķı¡asını beyân eyler. Sul†ân, 
şey«e mu¡teķid olmaπın «abere muntažır olmışdı. Çün Erzincân  ve e†râf 
beglerinden Sul†ân Me√med’üñ ¡asker ile gelmesi «aberin mu√aķķaķ 
virmişler; Sul†ân Ya¡ķûb, ¢â≥î ¡Îsâ’ya dimiş ki “Ne ¡aceb, Tañrı abdâlı 
gördügi vâķı¡a žuhûr bulmadı!” Pes ¢â≥î ¡Îsâ şey«e ≠ikr itdükde, şey« 
başın «ırķasına çeküp iki derece πâyib olmış, başın ķaldurup eyitmiş:
َن﴾95 ُ ِ ِ َرا ْ َ א ِإ ِ َوِإ ِ א   Ol √alde Erzincân cânibinden yine «aber gelmiş ﴿ِإ
ki Sul†ân Me√med , Üsküdar ’ı geçüp ¡Acem’e ¡azm itmiş iken â«iret se-
ferin i«tiyâr idüp dünyâ seferinden ferâπat itmiş. Pes Ya¡ķûb muķâbe-
le içün Merend  yaylaπına gitmiş iken Tebrîz ’e rücû¡ idüp ¡adl ü in§âfa 
meşπûl olur ve şey«üñ dâyimâ na§âyı√ıyla mütena§§ı√ olur. 

Naķl olur ki Sul†ân ◊asan  intiķâl itdügi vaķt, şey« ce≠bede imiş, 
«arâbelerde tenhâ πâyib gezer imiş. Çün Tebrîz ’e gelür, «alķ ardına dü-
şerler. Râst sul†ân sarâyına gelür. Meger yirinde Sul†ân »alîl ’üñ «âli 
ve vezîri Mu√ammed Beg  oturur imiş. Varup yaķasından yapışup dir 
ki “¢anı bu evüñ bir uzun boylu §â√ibi vardı, ķanda gitdi? Yâ sen ni-
çün sefer yaraπın itmezsin?” Begler men¡ itmek istemişler, Mu√ammed 
Beg anları [27b] men¡ idüp aπlayup şey«den du¡â temennâ itmiş. Şey« 
begi §alı virüp bu âyeti oķumış ُ  ْ ُכ

ِ َ ُ  ُ ِ َ  ُ ْ ِ وَن  ِ َ ي  ِ َت ا ْ َ ْ ْ ِإن ا ُ ﴿  
َن﴾96 ُ َ ْ َ  ْ ُ ْ א ُכ َ ِ  ْ ُُכ ِّ َ ُ َ אَدِة  َ ِ َوا ْ َ ْ ِ ا

ِ א َ  َ دوَن ِإ َ ُ  Ve şey« †aşra gitdükde 

95 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.” Bakara, 
2/156.

96 “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. 
Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, O size 
yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” Cum’a, 62/8.
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Mu√ammed Beg’e ma√abbet-i ilâhî πâlib olup vizâretden ferâπat idüp 
â«ır-ı ¡ömrine degin ¡ibâdete meşπûl olmış ve hemîşe şey«e bulışup is-
timdâd ider imiş. 

Naķl olur ki şey« riyâ≥ât-ı şâķķaya meşπûl iken ta§arrufât-ı kevniyye 
¡ar≥ olup ķudret ismine mažhar olup her neye teveccüh itse olur imiş. 
Pes şey« fitne olmaķdan √a≠er idüp rû-pûş olmaķ içün mu«âlif §ûretin-
de nümâyân olur imiş. Gâh kendi ķa§d ile gizlenür imiş gâh bî-ta¡am-
mül ◊aķ ta¡âlâ ¡inâyetiyle √ıfž olurmış. Me&elâ bir kerre bir şarâb şîşesi-
ni eline alup mestâne-şekl çârsûda ba¡≥ı kimesnelere doķınmış. Ba¡≥ılar 
şey«üñ √âlin bilüp ta¡žîmle yolından §avılur imiş; ba¡≥ı nâdânlar ta¡addî 
ile tekellümler iderler imiş. 

Bu faķîr bu ma√alli yazduπum günler ◊icâzî Sükkerî-zâde  bir §ura√î 
†olu ķa†r-ı nebât getürdi, öñümde §andûķ üzere ķodı. Bir elma vardı, 
faķîr da«ı üzerine ķodum. Bu günlerde faķîre gelen eger müftîlerdür 
eger sâyir meşâyı«dur eger ümerâdur su™âl itmeyüp ta¡accüb ve şübhe 
iderek gitdiler. ◊anbelî müftîsi Şey« Abdurra√mân-ı Buhlûtî , yanında 
»âlidî  ¡O&mân Beg ’e “Nedür bu?” diyü su™âl itdi, §ıdk içün “ķa†rdür” 
didüm. Şey« Abdurra√mân-ı Buhlûtî : “Mev≥i¡-i töhmetde vuķûf [28a] 
câyiz degildür!” didükde, «ayli mübâ√a&e geçdi. Â«ır  “Sizüñ «â†ırıñuz 
içün ķa†rdür didüm, yo«sa ķa†resi √arâm olandur” didüm, zîrâ a§lı he-
diyye, mübtâ¡ degil idi, belki bir «u§û§ içün rüşvet idi. Murâdum ma§-
la√atın idüp √aķķını da«ı virüp §oñra isti¡mâl itmek idi. Bir dostumuz 
anda √â≥ır idi; hemîşe irâdet da¡vâsını idüp niçe tecribelerden ķâl olmı-
şam diyü √ikâyât bas† ider idi, ol ma√alde istiπfâr iderek başın §alaraķ 
ķalķup gitdi. ~oñra inkâra düşüp bizi ķayddan «alâ§ idüp kendi ķayda 
düşdi. Bu maķûle umûr ķayd-ı nâsdan ķaçmaķ içündür ve şey«liķden 
firârdur.

Naķl olur ki şey« bir erba¡îninde cemî¡-i ¡âlemüñ tesbî√ini istimâ¡ 
idüp ma¡ârif ü √aķâyıķ §ûret baπlayup √ûr u πılmân ve «ûb avâzlı ma√-
bûblar ¡ar≥ olur, a§lâ iltifât itmez. Pes cümlesi geldükleri ¡âleme rücû¡ 
iderler.
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◊ikâyet: Bu faķîr, Mı§r ’a gelmedin Edirne ’de Şey« Ma√mûd -ı ◊al-
vetî  √alvetine girüp maķâm-ı nühümde Fettâ√-ı √aķîķî keşfi ile cüm-
le eşyânuñ tesbî√ini gûş idüp πaybet-i √aķîķîde câm-ı cihân-nümâ-
dan mest olup i√â†a-i ķalbî ile mâ-sivâ ref¡ olduķda bu müstezâdı 
dimişdüm.

Na@m: Tesbî√ini eşyânuñ idüp cân ķulaπı gûş
 ¡Işķ itdi «urûş
 Câm-ı feleki ¡ışķla çün itdüm o dem nûş
 ¢ıldı götüri cûş
 Çün ķapladı dünyâyı göñül vüs¡at-ı ◊aķ’la
 Yâ Rab anı §aķla
 Añduķda anı oldı hemân πayrı ferâmûş
 İtdi dili bî-hûş [28b]

Ne&r: Pes Mı§r ’a gelükde, mer√ûm Gülşenî’nüñ geçen keşfini mer√ûm 
efendiden istimâ¡ itdükde, mes†ûr olan müstezâdı √ikâyet ile «ıdmetlerine 
¡ar≥ itdükde buyurdılar: “Vâhid (2)-i e√ad (3) ki Fettâ√ vâ√id-i e√ad (32)
da cemî¡-i √urûfı nümâyân eyleye ve ~amed (137) ≥amîme olıcaķ esmâ-yı 
√üsnâ lafžatullâh (66)da ma¡lûmuñ ola” diyü du¡â itdiler. Çün merâtib-i 
esmâda yedi senede teraķķî, beşinde tenezzül ne vechile olduπı ma¡lûm 
olmaπın mütesellî olmışdum, ammâ buyurduķları elfâžda nev¡an ba¡≥ı 
√isâb i√timâlin virmegin «â†ıra tereddüd «alecân iderdi, tâ bu ma√al-
li kitâbet ma√alline ki çün vâ√idi, e√adla √isâb itdüm, otuz iki oldu ki 
√urûf-ı câmi¡a, otuz ikidür. Çün bu iki ism, ~amed ismiyle ma√sûb ola, 
yüz altmış altı olur ki altmış altı lafžatullâhdur ve yüz esmâ-yı √üsnâdur. 

Naķl olur ki Gülşenî mer√ûm ek&eriyyâ gâh beyâbânda ser-gerdân 
ve gâh «arâbelerde bî-sâmân gezer imiş. Bir kerre tenhâ bir §a√râda 
cümle ¡âlem fevt olup ◊aķ’dan πayrı bir şey görmeyüp nâlân u gir-
yân iken bir şa«§ nümâyân olur. Ol zamân ba¡≥ı maķâ§ıdını da«ı √â§ıl 
ķılur ve esmâ gencine vâ§ıl olur ve kenz-i ma«fînüñ †ılsımını açar ve 
cevâhir ü zevâhir-i √urûfla √aķâyıķ dürlerin ¡âleme §açar, ol ma√alde 
Mevlânâ’nuñ bu ebyâtını oķur.



Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî 79

Na@m: Resîdem ber-beyâbânî ki ¡işķ ez-vey bedîd âmed
 Biyâyed pâkî-i mu†laķ der-û her ki pelîd âmed
 Hezârân ķufl u her ķuflî çu ar≥ u âsmân bâşed
 Du se √arfî çu dendâne ber-ân cumle kelîd âmed97

Gâhî ba¡≥ı [29a] bendeleri efendilerden ve ümerâ vü fuķarâdan şey«e 
ba¡≥ı e†¡ime alı gidüp mehâbetinden söyleşmeyüp ķoyup giderler imiş. 
Cânverler, yanında cem¡ olurlar imiş; her birine münâsibince taķsîm 
ider imiş, gâh √ayretinden muķayyed olmaz imiş. ◊ayvânât bî-edebâne 
cür™et itmezler imiş.

◊ikâyet: Evâyilde ¡Uryân Me√med Dede  ki Gülşenî manžûrıdur, 
faķîre gelüp celâl ile “¢alķ gidelim!” diyüp ķaldurup ¡azm-i ¢arâfe  it-
dük. Cebel-i Muķa††am ’a çıķup §a√râya vü beriyyeye müteveccih oldı. 
¢uşlıķlıķ yol gitdük. Faķîri bir tepe üstünde otur diyü işâret itdi. Çıķup 
oturdum. Bir sâ¡at miķdârı πâyib oldı. Ba¡dehu bir â«er †arafdan gel-
di; yanınca ¡acâyib πarâyib cânverler ve deveķuşları vardı. Çün faķîri 
gördiler, durdılar. Me√med Dede  ¡a§âsıyla işâret itdi, cümle †aπıldılar. 
Faķîri işâret ile †aleb itdi ve gitdi. Ardına düşdüm. Evvel πâyet «avf gel-
di, §oñra bir ¡aceb üns geldi ki insânla ve sâyir eşyâyla mu¡âmele √â§ıl 
oldı. Bir miķdâr gitdük. Bir birkecik kenârına geldi. İki âdem oturur-
lardı. Çün selâm virüp işâret ü icâzet ile biz da«ı oturduķ. Edeble nažar 
itdüm: Biri Şey« ¡Abdülvehhâb-ı Şa¡râvî  idi, ammâ libâsını taπyîr itmiş 
idi, biri ◊icâzîlerden idi, ammâ aña ta¡žîmi ziyâde iderler idi. Ol ķadar 
ma¡ârif söylediler ki ¡aķl u rû√ mütelâşî oldı. ◊icâzî bir kitâb çıķarup 
Şey« ¡Abdülvehhâb-ı Şa¡râvî ’ye virdi ve ķalķup ◊icâz  †arafına gitdi, †ar-
fetü’l-¡aynde πâyib [29b] oldı. Şey« Şa¡râvî ol birkeden âbdest aldı. Biz 
da«ı alduķ. İmâmet itdi, öyle namâzını ķılduķ. Vu«ûş ve †uyûr gelüp 
§u içerlerdi, ķaçarlardı. Şa¡râvî da«ı gitdi. Me√med Dede ile tenhâ ķal-
duķ. Ba¡≥ı nâ-merbû† kelimâta başladı. Â«ır elindeki nobu†ı ķaldurup 

97 Aşkın ortaya çıktığı bir sahraya ulaştım, kirlere bulaşan herkes orada mutlak 
paklığa ulaşır. Her biri yerle gök gibi olan binlerce kilit varsa iki üç söz o 
kilitlerin cümlesine anahtar oldu.
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başuma urmaķ diledi. Faķîr başumdan şemlemi bıraπup teslîm itdüm. 
Nobu†ı ķodı, bir büyük bıçaķ çıķardı, «iddetle ba¡≥ı kelimât idüp §oñra 
didi: “Sen degil misin ki esrâr-ı meşâyı«ı ižhâr idersin! Seni ķatl itmek 
vâcibdür” diyü üzerüme geldi. Mu«âlefet itmedüm. Bıçaπı boπazuma 
†ayadı ve çekdi. Şöyle müşâhede itdüm ki boπazlandum ve ķanlar şâh 
†amarumdan aķdı ve cânum çıķup öldüm ve bî-«od oldum. Çün yine 
kendüme geldüm, Me√med Dede gitmiş; tenhâ ol birke kenârında cân-
verler ile ķalmışam. Kimi benden ķaçdı kimi üstüme hücûm itdi. Iraķ-
dan bir şeba√ gördüm, âdem §anup yaķın vardum. Meger bir siyâh †aş 
imiş. Da«ı ileri gitdüm. ~ahrâ ve bâdiyeye düşdüm, yolum yitürdüm. 
»avf-ı mevt †ârî oldı. Didüm ki evvel öldün, «avf itmedüñ, şimdi ni-
çün «avf idersin. Pes bir âdem gördüm gelür, yaķın vardum. Gördüm 
efendi mer√ûmuñ bâπ-bânı Dervîş Bâyezîd -i Bostânî ’dür. Selâm vir-
düm ve eyitdüm: “Bu arada n’eylersin?” Eyitdi: “Efendi saña gönderdi 
ve bu ma√alli didi. Tiz dön gidelim!” diyüp öñüme düşdi. Bir anda 
Mı§r ’a irişdük. Çün efendi mer√ûmuñ «ıdmetine bâπçede irişdük, ikin-
di olmamış idi. Şey« Mu√ammed -i Bekrî  ile Şey« [30a] ¡Abdülvehhâb-ı 
Şa¡râvî ve mezbûr ¡Uryân Me√med Dede anda idiler. Efendi buyurdı ki 
“Sen şehr âdemisin, saña §a√râ münâsib degildür.” Pes dervîşândan is-
tifsâr itdüm ki “Şey« ¡Abdülvehhâb ve Me√med Dede ne vaķt geldiler?” 
Eyitdiler: “~abâ√ işrâķ namâzını şey«le ķıldılar.” Pes beni √ayret alup 
tefekküre vardum. Çıplaķ Me√med Dede yanuma gelüp eyitdi: “Eger 
şöyle ki bu cümleden biri §ı√√atde iken bu sırrı fâş idesin, †arîķatdan 
ma√rûm olasın!” Pes cümlesi sene elfden (1000 / 1591-92) muķaddem 
intiķâl itdiler. Şimdi sene &emân ba¡de’l-elfüñ cumâ≠e’l-ûlâsınuñ yigir-
mi ikisidür (1008/ 10 Aralık 1599). 

Naķl olınur ki bir gice Gülşenî vâķı¡asında görür ki bir deryâ or-
tasında bir beyt-i ma¡mûr ¡imâret eyler. ◊a≥ret-i Resûlullâh §allallâhu 
¡aleyhi ve sellem şey«e işâret ider ki bu †aşı şöyle ķo ve bu †aşı böyle ķo. 
Pes şey« da«ı ◊a≥ret-i İsmâ¡îl  ¡aley√i§§elâm, ◊a≥ret-i İbrâhîm ’e ¡aley-
his§alâtu ve’s-selâm i†â¡at itdügi gibi ol †aşları yirlü yirinde ķoyup bir 
ma¡bed yapar. Çün bîdâr olur, bir mükâşif ta¡bîr ider ki bir ziyâret-gâh 
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yapasın ki sâkinleri ¡ilm ü ¡irfân deryâsına müstaπraķ olalar. Mer√ûm 
Gülşenî tâ zâviyeyi binâ idüp erbâb-ı ¡irfâna ma√al olduπın müşâhede 
idince ta¡bîrinüñ žuhûrına muntažır imiş.

La†îfe-i Vâ…ı¡a: ¡Abdülbâsı†  nâm bir dervîşi «alvetde murâķabede 
iken feryâd ider. Dervîşler ve şey« mütenebbih olurlar. Şey« da¡vet idüp 
dir ki “Ne maķûle büyük √âdi&eye râst geldüñ ki böyle feryâd eyledüñ?” 
¡Abdülbâsı† [30b] dir ki “Çün ki ma¡lûmuñuzdur, ta¡bîre ne i√tiyâcdur!” 
Şey« gülerek buyurur ki “Tamâm ta§rî√an dimeyince ta¡bîr olmaz.” Pes 
dervîş, bî-hicâb dir ki “Sizüñ rücûliyyet âletüñüz minâreden büyük 
olup benüm mâ-ba¡düme &ülü&i miķdârını id«âl idüp beni âsmâne 
ķaldurmış. Gitdükçe uzanup cevv-i semâya çıķmaπın «avfumdan bî-
ihtiyâr feryâd itdüm ki siz vâķıf olduñuz.” Pes şey« buyurur ki “Eger 
ta√ammül ideydüñ, seni fevķa’l-¡ulyâya iltürdi ki ricâlüñ rücûliyyeti 
§ûretidür. Çün ki &ülü&i √â§ıl olmış, on iki ķırâ† yigirmidür ki nı§fıdur 
ve on ikinüñ &ülü&i dörtdür. ◊aķ oldı ki «ilâfet virile, ammâ ≠ikre 
meşπûl ol ki nihâyet bulasın.” Ma¡lûm ola ki bu maķûleler gerçi žâhire 
mu«âlifdür, ammâ ¡ilm-i te™vîlde ma¡mûl ü muvâfıķdur. 

Naķl olur ki evâyilde Gülşenî ra√imehullâhu şol mertebe müs-
taπraķ-ı ¡ışķ-ı ilâhî olurmış ki yolda gezerken bî-hûş-mi&âl, «alķ mest 
§anurlar imiş, √attâ bir kerre bir nâdân eyitmiş: “Çaķ böyle bengî olmaķ 
münâsib midür?” Pes şey« bu ¡âleme gelüp ol şa«§a celâl ile baķmış, ol 
kimesne bî-hûş olup yıķılmış. Şey« yine cemâl yüzinden varup başın 
oπup ķaldurmış. Ol kimesne artuķ dünyâ ma§la√atına ķarışmamış. 

Bâ¡i&-i İlti…â Ma¡a’l-¢â≥î ¡Îsâ : Sâbıķan Sul†ân ◊asan , oπlı Sul†ân 
Ya¡ķûb ’a «vâce ve mürebbî bulmaķ içün ¢â≥î ◊asan’a emr itmiş idi. 
Cümle fu≥alâ †âlib olmışlar. Â«ır şey« √a≥retleri ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ kemâl-i 
¡ilm ü ¡irfânuña vâķıf [31a] olmaπın ¢â≥î ◊asan’a dimiş ki “¢â≥î ¡Îsâ 
cümleden evlâdur, sul†ân anı tevcîh itsün” dimegin Sul†ân ◊asan, 
şey«üñ med√i ile ¢â≥î ¡Îsâ’yı Sul†ân Ya¡ķûb’a «vâce eylemiş imiş. Meger 
Tebrîz  ķâ≥îsı Şâh Murta≥â ’nuñ ķayını Mevlânâ ¡Abdurra√mân  «vâce 
olmaķ recâsına Sul†ân ◊asan tevâbi¡ine çoķ mâl «arc itmiş. ¢â≥î ¡Îsâ 
«vâce olıcaķ bî-edebâne çoķ teşnî¡ itmişler. Mütekellim olup küstâ√âne 
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bî-edeblik eyleyenler bir yirde müctemi¡ iken mâ-beynlerinde ol gün 
nizâ¡ ile muķâtele olmaπıla müteferrıķ olmışlar. ¢â≥î ¡Abdurra√mân’uñ 
gözi çıķup firâr ider. ◊alķ işitdükde şey«üñ ķuvvetine cümlesi in§âf 
iderler.

Naķl olur ki çün şey«[üñ] ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ Sul†ân Ya¡ķûb ’a «vâce 
olmasında olan umûrı ķâ≥îya žâhir oldı, ¢â≥î ¡Îsâ  cân u dil ile bende 
oldı. Şey« dünyevî bir nesne ķabûl itmemegin ¢â≥î ¡Îsâ şermende olup 
«ıdmet itmege muntažır idi, √attâ Sul†ân ◊asan  intiķâl idüp Sul†ân 
Ya¡ķûb pâdişâh olup ¢â≥î ¡Îsâ hem «vâce hem ķâ≥î-¡asker oldı. Ol 
e&nâda bir sebeb ile Sul†ân Ya¡ķûb ordusına şikest irdi. Sul†ân ve ķâ≥î-
¡asker †aπa ¡azîmet itmişler idi. Nâgâh şey«e bu ilhâm olur ki sul†ân, 
ordusına ire ve anlaruñ a√vâlin göre ve anlara ķuvvet-i ķalb irgüre. Çün 
orduda ¢â≥î ¡Îsâ «aymesine nâzil olur, ķulları varup †aπda ¢â≥î ¡Îsâ’ya 
şey«üñ geldügin muştılayup «aber virürler. ¢â≥î bî-«avf [31b] orduya 
ve şey«e «ıdmet idüp dir ki “Bize iki √ayât virdüñüz. Bir √ayât-ı žâhirî 
ki a¡dâdan «alâ§dur; bir √ayât-ı bâ†ın ki «aymemüze tenezzüldür.” 

Ol e&nâda Sul†ân Ya¡ķûb  da«ı işidüp otaπına bî-hirâs gelüp ķâ≥îyı 
da¡vet ider. ¢â≥î sul†âna gitdükde Terâkime ¡ulemâsından otuz ķırķ ne-
fer mevâlî, şey«e gelüp «ayr maķdem diyüp ¡ar≥-ı a√vâl itmişler ki “Biz 
Fârsî bilmezüz ve §adr olan ¢â≥î ¡Îsâ  Türkî bilmez. Bizüm a√vâlümüze 
ve merâtibimüze mu††ali¡ olmamaπın §abâ√ Vezîr-i a¡žam Süleymân 
Beg ’e varduķ. ◊âlümüzi ¡ar≥ itdükde va¡de itdi ki ikindi dîvânında 
Sul†ân Ya¡ķûb’a biz şikâyet itdükde ¢â≥î ¡Îsâ ’yı ¡azl itdürüp ¢â≥î ¡Alî ’ye 
âdem göndermiş, getürüp ķâ≥î-¡asker ide. Ve ¡ulemâ şey«e dimişler ki 
“Çün ki siz teşrîf itdüñüz, bizüm a√vâlümüz siz görüñ ki cümleden 
tevķî¡lerimüz içün ¢â≥î ¡Îsâ bir kâtib ķodı ki her birimüzüñ tevķî¡i içün 
merâtibine göre niçe biñ dirhem alur” diyicek şey« ¡ulemâya dimiş ki 
“Siz du¡âya meşπûl oluñ, ben ol kâtibi ¡azl itdüm, ammâ eger ¢â≥î ¡Îsâ 
¡azl olursa, sul†ânuñ «vâcesidür, yine ķâ≥î-¡asker olursa câyizdür ki size 
intiķâm ķa§d idüp ≥arar ide. Pes murâduñuz olanı na§î√at ideyim, siz 
da«ı ol da«ı âsûde olasız.” Çün ķâ≥î, sul†ândan gelür, şey« evvelâ ta«vîf 
idüp ¡a§r dîvânında vezîr ¡ulemâ ile ittifâķ idüp ¡azl olacaπın beyân ider. 
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¢â≥î ¡Îsâ dir ki “Mâdâm ki siz bundasız, bize ¡azl yoķdur. Pes emrüñüz 
nedür buyurın, aña göre [32a] ¡amel ideyim.” Şey« buyurur ki “Mührile 
tevķî¡üñ baña vir ve kâtibi ¡azl idüp bir ‰ürkî bilür âdemi kâtib eyle” 
diyicek mührile tevķî¡i öpüp şey« √a≥retleri öñinde ķor. Şey« ¡ulemâyı 
getürüp dir ki “Berâtlaruñuz ben bu şar†ıla mühr ve tevķî¡ iderem ki 
bir sâ¡at tevaķķuf itmeyüp yirlü yirüñüze gidesiz ve altı aydan §oñra 
yine dîvândan murâduñuzı √â§ıl idüp bir √abbeñüz gitmeye ve ol Türkî 
bilmeyen ¡Acemi ¡azl idüp bir Türkî bileni va≥¡ itdük ki a√vâlüñüz bilüp 
nesne †ama¡ itmeyüp ķâ≥îya ¡ar≥ ide.” 

Pes cümle ¡ulemâ tesellî bulup ol anda ordudan çıķup gitdiler. Vezîr 
ikindi zamânında ¡ulemâyı şikâyet içün tetebbu¡ itdürür. Çün şey« ı§lâ√ 
idüp mollâlar gitdügin bilür, şey«i sul†âna ≠emm eylemek ister. Bî-i«-
tiyâr med√ idüp sul†âna dir ki “Şey« İbrâhîm  gelmegin ¡askerümüze 
ra√met geldi ki ¡ulemâ şâkiren ≠âkiren bi’l-«ayr maķâmlarına gitdiler.” 
Çün ¢â≥î ¡Alî  geldi ki ķâ≥î-¡asker ola, Vezîr Süleymân  Beg’e bulışur. 
Vezîr ¡ö≠r ider ki “¢açan ¢â≥î Îsâ’yı ¡azl içün sul†âna ¡ar≥ itmek istedüm, 
Şey« İbrâhîm havâda müteme&&il olup barmaπıyla işâret itdi ki eger 
mu«âlif ¡ar≥ iderseñ, seni iki biçerem. Pes ķalbüme «avf gelüp med√ile 
¡ar≥ itdüm.”

Naķl olur ki ¢â≥î ¡Îsâ , şey«den defâ¡atıla ta§arrufât müşâhede 
idüp §alât u §alâ√a meşπûl iken iki bed-me≠heb ¡Irâķî  ve ¢âsım  nâm 
mül√idler ķâ≥îya mülâķî olup şol mertebe i≥lâl [32b] iderler ki §alâtda 
tekâsül ve §alâ√da teπâfül eyleyüp her gâh şey«e ol mül√idleri med√ 
ider. Şey« anlaruñ √âlin keşfile bilüp ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َوا َ ْכ ِ ْ א ِ َِّכ  ِ َر ِ َ  َ  ﴿أُْدُع ِإ
98﴾ ُ َ ْ َ أَ

ِ  ِ א ِ  ْ ُ ْ אِد َ ِ َو َ َ َ ْ  âyeti ile ¡âmil olup a√sen-i vechile def¡-i ا
meclis idüp §abr idermiş, ammâ teveccühden «âlî olmamaπın bir gice 
vâķı¡asında ķâ≥îya celâl ile baķup ol iki mül√idi bir birine urup helâk 
ider. ¢â≥î bîdâr olur. »aber gelür ki ¡Irâkî ile ¢âsım evlerinde maķtûl 
bulınup ķulları ķaçup gitmiş. Her çend ki tetebbu¡ iderler, bulınmaz ve 

98 “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en 
güzel şekilde mücâdele et.” Nahl, 16/125.
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nice ķatl olındılar bilinmez ve ma¡lûm olmaz. ¢â≥î ¡Îsâ  «avf idüp şey«e 
inâbet ider, min ba¡d ferâyi≥ ve sünneti terk itmeyüp teheccüd ü §alâ√a 
meşπûl olup şey«üñ mecâlisine müdâvemet ider, tâ şol mertebe ki pe-
deri ve aķribâsı √ased iderler, mutta§ıl şey«i ≠emm iderler, te™&îr itmez, 
√attâ dirler ki “¢â≥î ◊asan ’uñ oπlı şimdi şey«üñ yanındadur, murâdı 
§adâreti senden aña alı virmekdür” diyicek ¢â≥î Îsâ dir ki “Şey« √a≥ret-
lerine sal†anat virseler almaz, ķanda ķaldı ki §adârete benden almaķ içün 
şenî¡ ola! Şübheñiz varsa tecribe eyleñ.” Pes tecribe içün ¢â≥î ◊asan 
tevâbi¡inden bir münâfıķı şey«e irsâl idüp dir ki «alķ, ¢â≥î ¡Îsâ’dan mü-
teneffirdür. Siz cümleden a¡lem ü elyaķsız; cümle ümerâ vü ¡ulemâ sizi 
isterler” diyicek şey« 99“َאٌن ْ ُ َא  ْ َ َ  ْ َُכ  َ ْ َ ” diyüp ol şey†ân-§ıfata dimiş 
ki “Seni gönderen münâfıķlara var, di ki ‘Sal†anat degil, cümle mâ-sivâ-
yı ◊aķ’dan [33a] πayrı virseler, inşâ™allâh iltifât itmezem. ªann-ı fâsid-
den ferâπat idüp ı§lâ√-ı nefse sa¡y eylesünler ki â«iretde fâyide ol ider. 
Eger benüm ¢â≥î Îsâ ile mu§â√abetümi su™âl iderler ise, münâsebet-ı 
ķadîme ve müžâharet-i şerî¡at-ı müstaķîme içündür. Ol da«ı üzerüme 
far≥ olmamaπın terki evlâdur” diyü bir niçe kerre ķâ≥î da¡vet itdükde 
varmayup geldükde bulışmamaπın ¢â≥î ¡Îsâ ol †âyifeyi redd idüp getür-
mez oldı, √attâ şey«e varup tevbe idüp ¡ö≠rler dileyüp ta≥arru¡ vü niyâz 
iderler ki ¢â≥î ¡Îsâ ile mu§alâ√a ola. Pes çün ki ķâ≥î bir def¡a da«ı ge-
lür, tekrâr âşinâlıķ tar√ın bıraπur. ¢â≥îya şey« dir ki “Benüm gara≥um, 
«alķ senüñle §afâ-yı derûnla dost olmaķdur, √attâ ol eclden niçeler ki 
senden şikâyet iderler, ben da«ı muvâfaķat idüp ≠emm itmişemdür ki 
anlar hem-reng añlayup sırlaruñ ižhâr itdiler. Çün sebebin bildüm, bir 
√ikmetle «â†ırlarından saña incinmegi i«râc idüp şimdi mu√ibb-i √âli§ 
olmışlar” dir, bir niçesin ¡add ider ¡illetlerin ve def¡-i ¡adâvetlerin beyân 
itdi.

◊ikâyet: Bu faķîri mer√ûm efendi Rûm ’da fuķarâ ile ķoyup Mı§r ’a 
gitdi. Faķîr da«ı (mı§râ¡) “¢ara ķâ≥î ¢ara nâyib ķara etmek ķara mûm” 

99 “Sizin bizim üzerimizde hiçbir hakimiyetiniz yoktur.” Hicr 15/42, Nahl 16/99, 
İsra, 17/65’e telmih.
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yılında Edirne ’de iken bir √ammâmda ◊asan  Efendi nâm bir ķâ≥î ile 
mu§â√abetde faķîri bilmedi, ammâ Mı§r’a varduπum ma¡lûm itdi. 
Münâsebetle [33b] şey« ≠ikr oldı. İnkâr vâdîsinden ba¡≥ı ki≠b ≠ikr itdi 
ki benüm ol didükleri efsâne, ki≠b idügi ma¡lûmum idi, ammâ tecâhül 
idüp faķîr muvâfaķat itdüm. Maπrûr olup ol ķadar πayr-ı vâķi¡ naķller 
itdi ki naķli bile câyiz degildür. Faķîri πâyet münkirlerden žann itdi. 
‰aşra çıķduķda meger faķîrüñ esbâbı yanında §oyınmış imiş. Çün 
¡âzimâne kisvetüme bir nažar §alar, mer√ûmuñ bendelerinden idü-
güm bilür. Dervîşlerden su™âl ider. Faķîrin nâmın işidicek tîz geyinme-
ge meşπûl olur. Faķîr da«ı √ammâmdan çıķup ta¡žîmler itdüm, hem 
√ammâmcıya lâzım «ıdmeti dervîşler edâ itdiler. İrtesi İstanbul ’a sefer 
itdük. Üç aydan §oñra me≠kûr ◊asan Efendi  faķîre geldi, tevbe ķıldı ve 
didügi ekâ≠îbi yalan idügin iķrâr idüp Mı§r’a bizümle bile gidüp efendi-
ye i¡ti≠âr idüp tevbeyi tecdîd itmek istedi. Faķîr vekâlet sebebi ile anlar 
¡afv itdiler. “Siz müsülmânlar «ıdmetine meşπûl oluñ” didüm. Ba¡dehu 
me≠kûr ¢â≥î ◊asan her yirde ki ķâ≥î olmış, a√sen-i vechile, √üsn-i sî-
retle sülûk itmiş ve √aķķ-ı kitâbetden πayrı nesne almaķ vâķi¡ olmamış. 
Pes 100﴾ ُ َ ْ َ أَ

ِ  ِ א ِ  ْ َ .emrine tâbi¡ olmaķ gerek ﴿ِإْد
Naķl olur ki ¢â≥î ¡Îsâ , şey«den cüdâ olsa bî-rûh olmaπın niçe kerre 

âdem irsâl idüp şey« gelmeyicek kendi varur imiş. Şey« dir imiş: “Ben 
bunda degilem, Dede √a≥retleri yanındayam. Eger beni √aķîķatüm-
le isterseñ anda gel” diyüp Dede «ıdmetine gider imiş. Bi’l-â«ere bir 
gün ķâ≥î, Dede √a≥retlerine [34a] varur, görür ki cümle murâķıb olup 
oturmışlar, ol da«ı başın aşaπa idüp oturur. »â†ırına bu gelür ki Dede, 
şey«üñ eline yapışup kendüye teslîm itse. Pes Dede, ayaπ üzere ķalķup 
şey«üñ eline yapışup ķâ≥înüñ eline teslîm ider ve şey«e dir ki “¢â≥îyı 
saña teslîm itdüm.” ve ķâ≥îya dir ki “Senüñ «â†ıruñ baña ķayd virdi idi” 
diyicek ķâ≥î, i¡tiķâd-ı tâmmıla Dede’nüñ elin öpüp du¡â diler. 

Ol e&nâda Sul†ân Ya¡ķûb  yaylaπa müteveccih olur; şey« Dede’yi anda 
getüre diyü sipâriş ider, ammâ Dede’yi Berda¡ ’da olan fuķarâsı da¡vete 

100 “Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır.” Mü’minûn, 23/96.
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teveccüh itmegin anda gider. Ammâ şey«e ı§marlar ki “¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ 
†arîķa girmesine teveccüh eyle ki pâdişâhuñ ve tevâbi¡inüñ ı§lâ√ına 
bâ¡i&dür” dimegin şey« emrine i†â¡at idüp ¢â≥î Îsâ’yı ol Fa«rüddîn -i 
mül√idüñ ve ¢âsım  didükleri bed-me≠hebüñ i≥lâlinden «alâ§a sa¡y itdi. 
Ve anlar helâk olduπı sâbıķan beyân oldı. Ammâ Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ ek&er 
ehl-i hevâ olan ümerâsı anlaruñ iπvâları ile fısķda müşterek olmışlar. 
Şey« mutta§ıl anlara ¢ur™ân ve √adî&e ve ehl-i sünnet ve cemâ¡ate ittibâ¡ 
eyleyüp zu«ruf olan ķavle uymañ diyüp men¡ iderdi. Nefslerine güç 
gelüp sul†âna şey«i ≠emm iderlerdi. Â«ır  Sul†ân Ya¡ķûb dimiş ki “Tañ-
rı abdâlı ehl-i √aķdur, aña ittibâ¡ eyleñ; ol mül√idlerüñ ef¡âl ü aķvâli-
ni redd idüñ!” diyü emr ider. ¢â≥î ¡Îsâ  «od müsta¡idd-i fey≥ olmaπın 
behâne isterdi, hemân şeb ü rûz şey«le mu¡âşeret [34b] idüp gündüzler 
§âyim olup giceler namâzda ķâyim olur, şöyle ki ķâ≥îlıķ «ıdmeti ek&eriy-
yâ görilmez olup â«ır şey«e tevâbi¡ ü aķribâsı ta≥arru¡ iderler ki ķâ≥îya 
ķa≥â «ıdmetin eyleye diyü emr ide. Pes şey« ķâ≥îya dir ki “¢â≥îlıķ bir 
¡ibâdetdür, «u§û§â Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: ُل ْ َ ” 
101“ ً َ َ  َ ِ

ْ َ אَدِة  َ
ِ  ْ ِ  ٌ ْ َ  ٍ َ א َ  Pes ķâ≥î, şey«üñ emriyle yine ¡avdet idüp 

aķribâ vü tevâbi¡ini terbiyete meşπûl olur. 
◊ikâyet: Bu faķîr sene sittin ve tis¡a-mi™ede (960 / 1552-53) Mı§r ’da 

nâyib idüm. Çün Şey« A√med ibn İbrâhîm-i Gülşenî’ye bey¡at itdüm, 
ķa≥âdan ferâπat idüp ma√kemeye varmadum. Üstâdum olan Mı§r 
ķâ≥îsı merhûm Bâķî Efendi , şey« √a≥retlerinüñ bâπına geldiler. Şey« 
√a≥retlerine dimişler ki “Mu√yî benüm oπlumdur, sizüñ ķuluñuz oldı. 
Pes sizden recâ iderüm ki ma√kemeyi terk itmesün. Varsun ki bizüm 
sizüñle irtibâ†-ı žâhirîmüzdür; ma¡nevîyi «od siz bilürsiz.” Pes şey« “İr-
tesi ma√kemeye var!” diyü emr itdi. Faķîr eyitdüm “Çün ki dervîşlik 
devletine vâ§ıl oldum, πayr umûr «ıdmetinden ¡afv eyleñ.” Şey« √a≥-
retlerinüñ her ķaçan πa≥abları olsa bî-i«tiyâr şarķî edâlar iderler idi, bu-
yurdılar ki “Pes sen gelmişseñ, dervîş ve mu†î¡ olasañ yâ «od-rây olasañ! 

101 “Bir saat adalet, yetmiş yıl ibadetten iyidir.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâtil-Mesâbîh, 4/1534; Nasbu’r-Râye, 4/67.
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Vargilen ve emri †utgilen!” Faķîrde bir ¡aceb «avf peydâ oldı, bî-i«tiyâr 
“Emr sul†ânumuñ!” didüm. Buyurdılar ki “Emr Allâh’uñdur!” Fi’l-√âl 
«ande idüp buyurdılar ki “Bir mažlûmı eger ≠immî olursa da«ı, bir 
žâlimüñ elinden eger faķîh de olursa, «alâ§ itseñ ikisinüñ [35a] da«ı 
i«lâ§ına bâ¡i& olursun. Pes emrleriyle çün ol gün ma√kemeye vardum. 
Bir na§rânî gelüp eyitdi ki “Benüm πaybetümden bir ¡Arab nâyibi baña 
benzer bir na§rânî üzere biñ filori ķar≥ yazdurmış ve benüm adumı ve 
babam ve dedem adını ve ma√alle ve ev§âfumı yazdurmış; ba¡de-zamân 
benden da¡vâ idüp biñ altunı ala. »u§û§â ol na§rânînüñ ismi ve resmi 
baña muπâyirdür.” Pes âdem gönderüp hem faķîhi ve hem ol na§rânîyi 
getürdüp lu†fıla bî-†ama¡âne teftîş idicek cümle iķrâr itdiler. Pes ķâ≥îya 
tevbe virüp anlaruñ bir √abbesin almamaπın evvelki na§rânî, müsülmân 
oldı; &ânî da«ı anı görüp müsülmân oldı. Bu cümle şey«üñ velâyetidür 
ki i†â¡at etmek ižhâr itdi. 

Naķl olur ki ¢â≥î ¡Îsâ  andan §oñra §alâ√ıla ¡âlemi ı§lâ√ üzere oldı, 
ammâ şey«e bir mertebe ma√abbet itmiş ki bir ân cüdâ olımaz imiş. Yâ 
şey«i iķdâmla evine getürür imiş yâ şey«üñ kendi «ıdmetine varur imiş. 
Niçe kerre yayan yalın ayaķ nı§fu’l-leylde varur imiş. Şey«üñ «uddâmı 
dirler imiş ki “Bir ¡azîzi evinde evlâdı vü fuķarâsı ile √u≥ûrda ķomaz 
mısın?” Pes ba¡≥ısını mâl u ķımâş ile mütesellî ider imiş tâ bir ân şey«le 
§o√bet eyleye ve şey«i iķdâm idüp bile alı gider imiş. Ve bi’l-cümle 
ekâbir-i ¡Acem ve sul†ân u fuķarâ şey«e ma√abbet idüp ¡ulemâ da«ı 
«ıdmet ider oldılar. 

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb  bir gün ķâ≥îya dir ki “Varup şey«üñ 
olduπı yirde mu§â√abet idelim.” Meger ķâ≥îya, şey« sâbıķan dimiş ki 
“Nâgâh sul†ân bunda gelmek isteye, men¡ eyle [35b] ki beni ķayda uπ-
radur ki «alķ murâdları içün mürâca¡ate başlarlar, √attâ şöhret âfeti lâ-
zım gelür ki dervîşlik ile ta¡alluķ-ı nâs bir yire cem¡ olmaz.” Pes ķâ≥î, 
Sul†ân Ya¡ķûb’a bu a√vâli ¡ar≥ idicek sul†ân dir ki “Hele biz varalım, 
ziyâret &evâbın bulalım.” Çün binüp şey«üñ «ânesine ķarîb olurlar, 
şey« kendüye geleceklerin bilüp ķapusını mu√kem ķapadır. Sul†ânuñ 
mu§â√ibleri iķdâm iderler, açmaz. Ol niza¡da sul†ân irişür, a√vâle vâķıf 
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olup ķâ≥îya dir ki “Söz senüñ imiş. İmdi ķayd virmeyüp gidelim” diyüp 
bâπ-ı şimâle ¡azm iderler. Bunı tedbîr iderler ki ķâ≥î ķarâyibinden ve 
sul†ân muķarreblerinden Şey« Necm ’i, Şey« İbrâhîm -i Gülşenî √a≥ret-
lerine bir te≠kire ile irsâl iderler. Ma≥mûnı bu ki “El√amdülillâh bizüm 
ķalem-revümüzde bir sizüñ gibi ehl-i √aķ ve taķyîd-i πara≥dan mu†-
laķ ola, lâzımdur ki biz da«ı anuñ umûrında taķ§îr ķılmayavuz. İmdi 
«ıdmetüñüze ba¡≥ı nesne ni&âr oldı, lu†f idüp elbette ķabûl idesiz ki 
hemân bizüm πara≥umuz ķabûlüñüz ve «ayr du¡âdur” dimiş ve irsâl 
itdügi nü≠ûr bunlardur ki ≠ikr olur: Yüz on iki tümen mâl, bir ķa†ar 
deve ve bir tavla at, tamâm ra«tı ve yaraπıyla ve anlara münâsib otaķ 
ve lâyıķ olan memâlik, «adem ü √aşem ü esbâb ki √a≥ret-i şey«e der-
vâyist ola. Çün şey« ol pervâneyi oķumış, dimiş: “Bu virecegüñüz eşyâ 
ki beytü’l-mâldandur, anı bir kimesneye virüñ ki cihâda gide, yo«sa bize 
√arâmdur. Siz itdügüñüz isrâfa bizi da«ı şerîk itmek dilersiz, hemân 
nice getürdüñüz ise yine ol žalemeye alı git!” diyüp ķabûl itmemiş.

Naķl olur ki Dede [36a] √a≥retlerine irişdükde evâyil-i sülûkinde dül-
bend ü tâcı terk idüp başına bir ķuzı postını tâc idinmiş. ¢â≥î ¡Îsâ  kendi 
aķribâsından √icâb ider imiş ki şey«i böyle geze. Her ne ķadar dülbend 
virmiş, şey« paralayup fuķarâ ve erâmil-i ≥a¡îfelere virür imiş. Â«ır Dede 
√a≥retlerine ķâ≥î ta≥arru¡ itmiş ki şey« dülbend §arına. Pes Dede bir gün 
başından tâcını çıķarup şey«e geydürmiş; şey«üñ postdan tâcını kendi 
geymiş ve şey«e dimiş ki “Göre, senüñ tâcuñ geyen ne şekle girür! Pes 
lâyıķ mıdur saña mensûb olanlar √icâb çeküp elem-zede olalar? Pes a√-
bâbı incitmek câyiz degildür” dimegin ba¡dehu şey« tâ tâc tebdîli işâret 
olmayınca Dede’nüñ tâcını başından çıķarmamış, meger ≥arûretde. 

Mü§âdefe: ¡Aceb √ikâyetdür ki bu ma√alli yazar iken Dervîş A√med 
Çelebi  ki sâbıķan Mı§r ’da rûz-nâmeci iken dervîş olmış idi. Bir √âlet 
gelüp cümle esbâbını tâlân idüp başına bir miķdâr ¡aselî §açaķlar §arup 
gezer diyü istimâ¡ itmiş idim. Nâgâh √ikâyet-i sâbıķı sene &emânin ve 
elfde (1008 / 1599-1600) yazar iken geldi, hemân ¡ale’l-fevr müsved-
deyi eline virdüm. Çün oķudı, ta¡accüb idüp “¢ırķ gün baña bu yiter!” 
diyüp bilmem √âli nice olacaķdur. Soñra √acca vâlidesi ile bile vardı 
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ve ¢uds ’e vardı. Gelüp «ilâfet alup İstanbul ’a gitdi. Şimdi sene ¡aşr 
ba¡de’l-elf (1010 /1601-02) â«ırında ‰op«âne’de bir mescidde tekye 
peydâ idüp küllî cem¡iyet üzeredürler. Ba¡dehu şimdi sene i&ney ¡aşere 
ba¡de’l-elfde (1012 / 1603-04) πâyet sükûn üzere yine Mı§r’a gelmişdür, 
«âliyâ «ânķâhda.

Naķl olur ki Sul†ân ◊asan ’uñ sâbıķan Sul†ân ¢ayıtbay ’uñ devîdâr-ı 
kebîri Yeşbek ile Bire  ķal¡asında [36b] mu√ârebesi olmaπın, Sul†ân 
Ya¡ķûb ’dan memleketi almaķ âsândur diyü da¡vâ ile ve ¡asker-i enbûh-
la Sul†ân Ya¡ķûb’uñ üzerine Diyârbekr ’e ¡azm itdügi Sul†ân Ya¡ķûb’a 
ma¡lûm olıcaķ «ayli müşevveş olup ¢â≥î ¡Îsâ ’ya dir ki “Tañrı abdâlına 
ta≥arru¡ eyle ki du¡â vü teveccüh ile bu hücûmı bizüm üzerümüzden 
◊aķ ta¡âlâ ref¡ eyleye ki muķâvemetleri müşkildür.” Pes ¢â≥î ¡Îsâ  niçe 
kerre şey«den du¡â ve teveccüh recâ ider, şey« ķâ¡idesi üzere dir ki “¡Ab-
düñ ta§arrufı olmaz, meger seyyidi i≠n vire. 102“ِج َ َ ْ َאُح ا ْ ِ  ُ ْ  Hemân ”اَ
ķâ≥î, e§-§abrdan fereci muķarrer bilüp Sul†ân Ya¡ķûb’a §abrıla beşâret 
«aberin virür. Bir gice şey« πaybden vâķı¡a-ı vâķı¡ı ¡âleminde ba§ar-ı 
ba§îret ile müşâhede ider ki Sul†ân Ya¡ķûb muķâbele irsâl itdügi ¡asker 
ki serdârları Süleymân  Beg ve ~ûfî »alîl  imiş, Diyârbekr ¡askeri ve beg-
leri bile iken şey« ke-ennehu bunlar cânibinden †alî¡a ve çar«acı olmış, 
buyurur ki “Bî-i«tiyâr mecbûr-§ıfat irâdetullâh ile ol serdâr ki Sul†ân 
¢ayıtbay cânibinden gelmiş imiş, üzerine yüridüm. Hîç bir kimse ¡as-
kerinden men¡ idemeyüp ķalb-i ¡askere girüp ol ķudret oķı ile serdâ-
ruñ ķalbini urup ol oķ helâk ider ki anlar bâdî olmışlardur.” ¡Âlem-i 
πaybetden şehâdete nüzûl ider, pes vâķı¡asın ¢â≥î ¡Îsâ’ya taķrîr ider. Ol 
da«ı Sul†ân Ya¡ķûb’a ¡ar≥ itdükde, fera√-nâk olup şey«e varmaķ diledi. 
¢â≥î râ≥î olmadı ki “Şey« bî-√u≥ûr olur” didi. Çün yigirmi gün geçdi, 
Tebrîz ’e ¡adûnuñ başın [37a] getürdiler ve didiler ki “Çün cenge girdik, 
bir kimesne bizden mübâriz oldı, «a§m ¡askerine girdi, tâ ķalb-i ¡askere 
irdi. Ol e&nâda ¡asker-i «a§m perîşân olup §ındı. Başlarınuñ başın bulup 
getürdük.” Ba¡dehu Sul†ân Ya¡ķûb hîç şey«e mu«âlefet itmedi.

102 “Sabır kurtuluşun anahtarıdır.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 2/23no:1590.
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Naķl olur ki bir ķışlaķda şey« ehli ve tevâbi¡iyle meger sul†ân ķona-
caķ yirde ķonmış. Eşik aπası “Niçün bunda ķonduñ?” dimegin dönüp 
Tebrîz ’e ¡ažîmet ider. Sul†ân vâķıf olup Velî nâm aπasına πa≥ab idüp dir 
ki “Ol a§l velîyi râ≥î idüp getür, yo«sa seni helâk iderem!” dir. ¢â≥î ¡Îsâ  
da«ı bile ılπayup şey«i yitişürler. Döndürmek içün ta≥arru¡ vü niyâz 
iderler. Şey« dir ki “Şol şar†ıla dönerem ki ba¡de’l-yevm benüm tar«an-
lıķ √ükmümi eyle bize siz ki her ķanda gidem ve ne yirde ķonam ve ne 
işleyem ve her kime emr bi’l-ma¡rûf ve nehy ¡ani’l-münker eyleyem, ki-
mesne mâni¡ olmaya.” Pes sul†âna ¡ar≥ iderler. Mollâ İdrîs ’e emr ider ki 
şey« didügi minvâl üzere bir √ükm yaza ve da«ı ziyâde bu ki eger sul†â-
nuñ sarâyında ķona ve tevâbi¡ ve vüzerâ vü ķu≥âta √ükm ide, kimesne 
mâni¡ olmaya.” ¢â≥î ¡Îsâ  recâ ider ki √attâ ¢â≥î ¡Îsâ’ya da«ı diyü yazalar. 
Şey«e gelicek ¢â≥î ¡Îsâ’ya dir ki “İfrâd bi’≠-≠ikrden murâduñ riyâdur.” 
¢â≥î dir ki “Fi’l-vâķi¡ sizüñ menzil ü ma√filüñüz √â§ıl-ı dildür. Ümîd-
dür ki bî-√âyil-i âb u gil ol ma√file mâyil olasız.” Pes bu ķâfiyelerde bu 
πazeli diyüp şey«e irsâl eyler.

Na@m: Ger ber-âyed zi-leb-i la¡l-i tu kâm-i dil-i mâ
 În ķadar bes buved ez-her du cihân [37b] √â§il-i mâ103

 Menzil-i mâ çu ser-i kûy-i tu ey serv-i sehîst
 Bâg-i firdevs bured reşk zi-ser-i menzil-i mâ104

 Tâ nesûzed dil-i mâ şem¡-§ıfat rişte-i cân
 Ez-ru«-i «vîş ber-efrûz şebî ma√fil-i mâ105

 Ber ser-i râh-i tu ey serv eger «âk şevem
 Hem-çunân lâle-i mihret bidemed ez-gil-i mâ106

103 Eğer senin lal renkli dudaklarından gönlümüzün muradı sadır olsa, bize iki ci-
han kazancı olarak bu yeter.

104 Bizim konağımız senin mahallen civarı olduğundan beridir Firdevs bahçeleri 
bizim meskenimizi kıskanmaktadır.

105 Gönlümüz can ipliğini mum gibi yakmasın diye, bu gece meclisimizi sen yana-
ğınla aydınlat.

106 Ey servi, senin yolun üzerine toprak olursak, muhabbetinin lalesi toprağımızdan 
yeşerir.
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 Âb ez-dîde-i gam-dîde revân sâ«teîm
 Tâ meger serv-kad-i yâr şeved mâyil-i mâ107

 ¡Îsâ  ân lahza be-mâ ru« binumâyed cânân
 Ki nebâşed be-cihân perde-i cân √âyil-i mâ108

Ne&r: Çün berât-ı mes†ûr ile bu πazel şey«e vâ§ıl olur ki kemâl-i in-
bisâ† √â§ıl olur. Mec≠ûbâne, zamân u mekâna sâyilâne bu πazeli revâne 
ider.

∏azel: Ben bu ile gelmedin ķanda idi †uraπum
 ¡Ayn-ı ¡ademden vücûd bulañadur §oraπum

 ¡İlme göre ¡aynuñın ¡ayna göre πaynuñın
 Nûn ü ķalem bir iken neydi ķaradan aπum

 Genc-i «afî ma¡rifet-i mu†laķ iken bî-cihet
 ¢aydıla diñ menķabet bendile nedür baπum

 Yoπıken işbu mekân varmıdı diñüz zamân
 Olup aña tev™emân devrile §olum §aπum

 Rûşenîden zer¡üñüñ √â§ılını biçmege 
 Ay başına Gülşenî görsediyor oraπum

Naķl olur ki Mevlânâ  İdrîs  ki sul†ân’uñ muvaķķı¡ı idi, Rûm ’a Sul†ân 
Selîm ’e gelüp oπlı Defterdâr Ebü’l-Fa≥l’dur; vezîri Şey« Necmeddîn  
Mes¡ûd  ile ki Sul†ân ◊asan ’uñ yegenidür, ¢â≥î ¡Îsâ ’ya varurlar. Şey«üñ 
πazeli ol e&nâda gelmiş. Çün tefekkür iderler, çoķ ma¡nâya şâmil bu-
lurlar. Mollâ İdrîs bu πazeli Fârsî şer√ itmegi şar† ider. Fi’l-vâķi¡ kendi 
«a††ı ile faķîr Mı§r ’a gelmezden evvel Edirne ’de sene erba¡ ve «amsîn 
ve tis¡i-mi™ede (954 / 1547-48) mü†âla¡a itdüm. ¡Aceb [38a] √aķâyıķ 
derc itmiş idi. Ba¡dehu ¢â≥î ¡Îsâ  ile Şey« Necmeddîn  Mes¡ûd ve Mollâ 
İdrîs ile şey«e ¡ažîmet iderler, her biri ¡âķıbet-i √âlini istifsâr idüp du¡â 

107 Servi boylu yarimizin gönlü bize meyl etsin diye gam çeken gözden çokça yaş 
akıttık.

108 İsa, sevgili bize yanağını gösterir ki can perdesi bu dünyada bize mani olmasın.
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dilerler. Şey« her birinde niçe zamân murâķabe idüp evvelâ ¢â≥î ¡Îsâ’ya        
dir ki “Ya¡lemullâh sizüñ bu maķ†a¡uñuz ķa†¡a delâlet-i ķa†¡îdür ki di-
mişsiz.

Na@m: Der-râh-i ¡işķ ¡Îsî-i miskîn şehîd şud
 Allâh şâhidü ve kefallâhu şâhidâ109

Ne&r: Şühedâ maķâmına müte¡alliķ çoķ ta√ķîķât ider. Ve Necmed-
dîn  Mes¡ûd ’a dir ki “Sizüñ da«ı maķ†a¡uñuz a√bâbdan inķı†â¡la intiķâle 
dâlldür ki dimişsiz.

Na@m: Nesîm-i §ub√-i vi§âl-i tu key demed k’â«ır
 Çu şey« bâ-dil-i pur-sûz der-hevâ-yı tu mîrem110

Ne&r: Ve Mollâ İdrîs ’e dir ki “Sizüñle câmi¡-i Mı§r -ı câmi¡de söy-
leşevüz.” Fi’l-vâķi¡ çün irti√âl-i serâ-perde-i Sul†ân Ya¡ķûb  be-civâr-ı 
◊a≥ret-i ¡Allâmu’l-πuyûb ve žuhûr-ı †ûfân-ı fitne vü âşûb ¡ar§a-i memâ-
lik-i şimâl ve cenûbda telâ†um ķıldı, evvelâ ¢â≥î ¡Îsâ  şeref-i şehâdete 
vâ§ıl olup √ayât-ı ebedî √â§ıl ķıldı, ba¡dehu Şey« Necmeddîn , kisvet-i 
mefâ«ır ve libâs-ı ma¡âlî vü me™â&irin keşâkeş-i nevâyib-i zamân dest-i 
mâlik-i âcâl ile pâymâl itdi ki ¢ızılbaş  elinde giriftâr olup istî§âl itdi. 
Ammâ Mollâ İdrîs, Mı§r’a Sul†ân Selîm  »ân-ı ¡O&mânî ile geldükde 
◊a≥ret-i Gülşenî ile cem¡ olup niçe √ikâyesi vardur, cümleden biri:

Naķl olur ki Mevlânâ İdrîs , Mı§r ’da ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ ve Şey« Necmed-
dîn  Mes¡ûd ’uñ πazellerin cem¡ idüp iki dîvân tertîb idüp bir a¡lâ dîbâce 
ta√rîr ķılup şey« Gülşenî √a≥retlerine getürür. [38b] Gülşenî ķuddi-
se sırruhu görmeden evvel mollâya dir ki “Siz ehl-i √aķ olduπuñuzuñ 
√aķîķati žâhir olmaķ içün a√bâb-ı ķadîmüñ â&ârını i√yâ eyleseñüz ki 
eger Kâ≥î ¡Îsâ  ve eger Şey« Necm ’üñ ba¡≥ı menâķıb ve dîvânlarını cem¡ 
itseñüz bizüm «â†ırumuz «oş olurdı” diyicek Mevlânâ İdrîs ikisinüñ 
da«ı menâķıbın beyân idüp cem¡ ķılduπı dîvânlarını Gülşenî’ye ¡ar≥ 

109 “Miskin İsa, aşk yolunda şehit oldu. Allah buna şahittir ve şahit olarak Allah 
yeter.”

110 Visalin sabahının yeli her estiğinde şeyh gibi yanık gönülle sana arzudan ölürüm.
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ider. Pîr da«ı alup du¡â ider. Ol dîvânlar bi-¡aynihi faķîre vâ§ıl oldı. 
Bu ma√alli yazar iken oπlum ◊asan  ¡Alî  recâ itmegin aña virdüm. Ol 
kitâbda Mollâ İdrîs-i Bidlîsî  ki Defterdâr Ebu’l-Fa≥l  Efendi’nüñ pederi-
dür, Sul†ân Ya¡ķûb , ¢â≥î ¡Îsâ  ve Necmeddîn √aķķında ve ◊a≥ret-i Gül-
şenî na¡tında buyurur ki.

Na@m: Zân du kes yâft mulk-i Ya¡ķûbî
 Nažm u zîbî be-πâyet-i «ûbî111

 Kar-i dîn burde ân yekî be-felek
 Kevkeb-i mulk-râ fürûπ în yekî112

 ~adr-i âfâķ ◊a≥ret-i ¡Îsâ 
 Necm -i mes¡ûd Müşterî-âsâ

 Ân yekî muķtedâ-yi şâh be-¡ilm
 Vîn yekî πam-gusâr-i «alķ be-√ilm113

 ¡Îsâeş dâde şer¡-râ i√yâ
 Mulk ez-necm pur zi-nûr u ≥iyâ114

 Bûd rû√î be-cism-i dîn-i ¡Îsî
 Rûşen ez-necm ¡âlem-i ķudsî115

 Geşte ân yek be-râh-i dûst şehîd
 Ba¡d-i şeh în yekî be-sîne keşîd116

 Ân yekî yâft menzil-i şuhedâ
 Geşt πârib yekî çu-necm-i hudâ117

111 Şu iki kişi Yakub’un mülkünde gayet güzel süslü bir makam buldu.
112 Birisi dini feleklere kadar yüceltti, diğeri mülk yıldızının aydınlığı oldu.
113 Biri ilmiyle şahın muktedası, diğeri hilmiyle halkın dert ortağı.
114 İsa şeriatı ihya etti, Necm ise memleketi nur ile doldurdu. 
115 İsa dininin cismiyle var olan bir ruhtu, kudsî âlem Necm ile aydınlık.
116 Birisi dostun yolunda şehid oldu, diğeri şahtan sonra çok geçmeden öldü.
117 Biri şüheda menziline erişti, diğeri bir yıldız gibi battı.
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 Dehr-i bed-¡ahd u çar«-i kec-reftâr
 Kerd cânem zi-hicreşân efgâr121

 Der-firâķ-i çunân şeh-vâr-i kân
 Zindegî geşt pîş-i men tâvân122

 Sâz-i mul√aķ be-âlem-i taķdîs
 ±ikr-i ân zumre der-du¡â-yi İdrîs 123

 Şâh Ya¡ķûb  der-behişt-i berîn
 Yâft ber-ta«t-i maπfiret temkîn124

 Rû√-i ân [39a] her rukn-i saltanateş
 ◊aķ resâned be- žill-i maπfireteş125

 Bâd ma√fûž rû√eşân be-liķâ
 Mâ tecellâ √abîbu men  ¡aşiķâ 126

 Bâd pur-nûr turbet-i her dû
 Mâ beda’n-necmu li’l verâ fehedû 127-

 Şukr-i în dem murebbî-i fu≥alâ
 Dâd yâdem zi-meclis-i ânhâ128

 Kîst ân murşid-i tarîķ-i ķadîm
 Pîr-i âfâķ Şey« İbrâhîm 129

121 Sözünde durmayan zaman ve eğri davranışlı felek onlardan ayrılıkla canımı 
yaraladı.

122 Böyle bir sultanın firakıyla yaşamak bana bir cezaya döndü.
123 O, takdis âlemine ilhak etmiş bir saz; o topluluğun zikri daim İdris’in duasında-

dır.
124 Şah Yakub cennet katında mağfiret tahtında temkin buldu.
125 Onun ruhunu Hak taala saltanatın her rüknünde mağfiretinin gölgesine ulaştır-

sın.
126 İki sevgilinin ruhları görüşmeye kadar mahfuz kalsın,
127 Her ikisinin toprağı nurla dolsun,
128 Şu ana şükür ki fazilet ehlinin mürebbisi onların meclisinde öğretti.
129 Kadim yolun mürşidi olan kimse kimdir? Ufuklar piri olan Şeyh İbrahim.
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 Gulşenî ân ki bâπ-i mi§r-i cihân
 Şud zi-enfâs-i vey çu-bâπ-i cinân127

 Ân zamân bûd §â√ib-i irşâd
 Şâh Ya¡ķûb  behr-i vey munķâd128

 Bûd ¡İsî vu Necm  der-«idmet
 Dâşt  û bâ-Hudâ-yi «od ulfet129

 În dem ehl-i mi§r zi-inşâdeş
 Yâft ¡O&mâniyân-veş irşâdeş130

 Meclis-i û hemişe cân-ba«şed
 Dem-i û her nefes revân-ba«şed131

 Fey≥-i fa≥leş hemîşe cârî bâd
 Rev√-i rû√-i revâneş sârî bâd132

 Bûd İdrîs  bende-i îşân
 Yâ rab û-râ be fa≥l-i «îş resân133

Na…l-i ~a√î√-i »oş-Edâ Ez-Kelâm-ı Mesî√-i Cân-Fezâ Be-¢alb-i 
Fesî√-i Evliyâ: Çün Sul†ân Ya¡ķûb , Gülşenî’ye i¡tiķâd ile √ürmet ve 
¢â≥î ¡Îsâ  inķıyâd ile «ıdmet ve Şey« Necm  ictihâd ile ma√abbet ve 
Mollâ İdrîs-i Bidlîsî  istimdâd ile mid√at iderdi. Cümleden ¢â≥î ¡Îsâ  
«alvetde şey«e ta≥arru¡ vü niyâz ider ki “Ne †arîķ ile bu yola girilür ve 
mü™min olana bu râhuñ «avfından ne burhân ile √ükm-i emân virilür? 
Pes şey« buyurmış: “Taķvâ ve tecrîddür. İπtinâ ve tefrîd eyle ki nâmuñ 
çün ki ¡Îsâ‘dur, pes cümleden saña tecrîd evlâdur, yo«sa bu ķadar bâr-ı 

127 Gülşenî o kimsedir ki Mısır ülkesinin bahçeleri onun nefesiyle cennet bahçesine 
dönüştü.

128 İrşat sahibi olduğu o zaman Şah Yakub ona tabi oldu.
129 İsa ve Necm onun hizmetinde idiler, o ise rabbiyle ülfet kurmuştu.
130 Bu sırada Mısır halkı şiirlerinden Osmanlılar gibi irşad oldular.
131 Onun meclisi her zaman can bahşeder, nefesi her nefse ruh bahşeder.
132 Faziletinin feyzi her zaman cari olsun, ruhunun esintisi her yere sirayet etsin.
133 İdris onların kulu idi, ya rab onu kendi fazlına eriştir. 
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girânla bu yola ¡azîmet mu√âldür ve böyle ≥a¡îf [39b] ve bî-mecâl-i bâr-
gîr ile menzile varmaķ ne mecâldür! Zâduñ ziyâde az ve azuñ cüm-
leden mümtâz; büyük «a†âñ, ma√bûb idündügüñ nâ-pâyidâr yârdur. 
134“ ٍ َ ِ َ  ِ ّ َא َرْأُس ُכ ْ ُ ا ” Nedâmetüñ lu¡b ve lehv olanile ifti«ârdur: 
َِد﴾135 َْو اِل َوْا َ ْ َ ِ ْا  ٌ ُ ََכא ْ َو َُכ ْ َ  ٌ ُ א َ َ ٌ َو َ ٌ َوِز ْ َ ٌ َو ِ َ َא  ْ ُة ا ٰ َ ْ א ا َ  Îsâ¡ ﴿أَ
Peyπambere ¡aley√i§§elâm bir igne √icâb olmışdur.” Pes şey« terki terk 
itmek, terk-i evlâdur dimegin ķâ≥î, ¡Îsâ Peygamber ¡aley√i§§elâm terk it-
dügine berk yapışup cemî¡ mâ-melekini §alı virüp otlaķların ve mevâşî-
sin çayıra §alup emvâl ve esbâbını müsebbibü’l-esbâb içün tâlân eyleyüp 
bir sâde derim evini münaķķaş ķâlî ve «ayme ve otaπa tebdîl idüp şöhret 
esbâbı âfetinden «alâ§ olmış. Şey« dimiş ki “Üçinci gün ba¡de’ž-žuhr 
saña aķribâ ve tevâbi¡üñ sul†ân-ı žâhir cânibinden musalla† olsalar ge-
rek. 136“َאٌن ْ ُ َא  ْ َ َ  ْ َُכ  َ ْ َ ” diyüp cevâb viresin ki ◊aķ ta¡âlâ buyurur:
َכ ِ ِإن َر ْ ِ ْ َ ا ِ  ْ ُ ُ َ ْ َ َכ 

ِ َא َذ ْ َة ا ٰ َ ْ ْد ِإ ا ِ ُ  ْ َ َא َو ِ ْ ِذْכ َ  َ َ  ْ َ  ْ َ ْض  ِ ْ َ َ ﴿ 
ى﴾137 ٰ َ ْ ِ ا َ ِ  ُ َ ْ َ أَ ُ ِ َو ِ ِ َ  ْ َ  َ  ْ َ ِ  ُ َ ْ َ أَ ُ  

Pes ķâ≥înuñ aķribâsı ve tevâbi¡î Sul†ân Ya¡ķûb ’a varup “¢â≥î dîvâne 
oldı, cemî¡ mâ-melekini yaπmâ itdi. Eger sizden bir tedârük olmaz ise 
kendüye ≥arar i√timâli vardur!” diyicek Sul†ân Ya¡ķûb me≠kûr babası 
yegeni Necm ’i cümle ķâ≥îlarıyla ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ aķribâsına [40a] ķoşup ir-
sâl itdi ki vâķı¡-ı √âli bilüp gelüp ¡ar≥ ideler. Çün şey« buyurduπı vaķtde 
cümlesi ķâ≥îya varurlar, derim evinde namâz ķılur bulurlar. »ayli sâkit 
olup tevaķķuf iderler. ¢â≥înuñ ol zamân «â†ırına gelür ki şey« bu gün 

134 “Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.” Tefsîrur’-Râzî, 12/414; el-Lubâb fî 
¡Ulûmi’l-Kitâb, 7/479; Tefsîru’n-Neysâbûrî,3/4; ed-Durru’l-Mensûr, 8/488; 
Hilyetu’l-Evliyâ™, 6/388; Feyzu’l-Kadîr, 3/368; Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâti’l-Mesâbîh, 8/3263; Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 1/397no:1099.

135 “Dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övün-
me, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir.” Hadîd, 57/20.

136 “Sizin bizim üzerimizde hiçbir hakimiyetiniz yoktur.” Hicr 15/42, Nahl 16/99, 
İsra, 17/65’e telmih.

137 “Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka 
bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilimden ulaşabildikleri 
nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni 
de daha iyi bilir.” Necm, 53/29-30.
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öyleden §oñra gelürler diyü işâret itmiş idi, ¡acabâ ne mâni¡ oldı diyü 
«ıdmet-kâr †aleb ider ki isti«bâr içün irsâl ide. Şey« Necm  ve sâyir ķu≥ât 
ki kendü perverdeleri idi, babası ve ķardaşları ile dâ«il olurlar. Meger ol 
e&nâda ¢â≥î ¡Îsâ  bu âyetüñ tilâvetine yitişmiş ki ِ ِّ ِ َوأُ ِ ْ أَ ِ ُء  ْ َ ْ  ا

ِ َ َم  ْ َ ﴿ 
138﴾ِ ِ ْ ُ ٌْن  َ  ٍ ِ َ ْ َ  ْ ُ ْ

ِ ٍئ  ِ ْ ِ ا ّ ُِכ  ِ ِ َ ِ َو ِ َ
ِ א َ ِ َو ِ -Çün ki babası ile birâder َوأَ

leri ve sâyir §â√ibleri âvâz ile bu âyeti oķuduπını istimâ¡ iderler, ta¡accüb 
iderler. Şey« Necm dir ki “Ta¡alluķâtı terk itmekle iki günde böyle keşfe 
mâlik oldı. ¢â≥îya na§î√at, sû™-i edebdür!” diyüp ziyâret †arîķi ile oturur. 
¢â≥î “Bizüm rı≥âmuz Şey« İbrâhîm  elindedür. Varuñ su™âli aña eyleñ 
ve sul†âna cevâbı andan aluñ, ammâ cümlemüz cehd idelim ki anlardan 
olmayavuz ki Allâh ta¡âlâ anlaruñ √aķķında buyurur: َ ِ ا  ً

ِ َא َن  ُ َ ْ َ ﴿ 
َن﴾139 ُ ِ א َ  ْ ُ ِة  َ

ِ ِ ْا َ  ْ ُ َא َو ْ ِة ا ٰ َ ْ  â≥înuñ babasına ve aķribâsına bir¢ ا
√âlet müstevlî olur ki şey«e inkârları zâyil olup ma√abbet √â§ıl olur. Ol 
e&nâda şey« bu πazeli bir dervîş ile irsâl ider.

Na@m: Belâ-yi ¡işķ-râ [40b] ¡âşiķ be-ser bâyed «arîd ez-cân
 Çu ser-bâzân-i ¡işķ ez vey şudend ez-serverî-«âhân140

 Be-derd u renc u mihnethâ şuden çun mubtelâ v’ângeh
 Belâ-yi ¡işķ-râ ber ser-keşîden derd-i bî-dermân141

 Der-în râh-i belâ yek reh fenâ ez ¡işķ mîbâyed
 Ki û huccet buved ķat’î beķâ-yi ¡işķ-râ burhân142

 Be-hasret ey piser ¡umrî keşîdem intizârî tâ
 Çun cân bînem revân âyî be-«alvet-«âneem mihmân143

138 “Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından ka-
çacağı gün, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.” 
Abese, 80/34-37.

139 “Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler, Ahiret konusunda ise tama-
men gaflettedirler.” Rum, 30/7.

140 Aşk bağlıları ondan efendilik istedikleri zaman âşık aşk belasını canıyla baştan 
satın almalıdır. 

141 Dert, acı ve mihnetlere mübtela olduğunda işte o zaman aşk belasını başa çek-
mek dermansız dertlilerin dermanıdır.

142 Bu bela yolunda aşkta fena olmalı ve aşkın bekası için kesin delil olmalıdır. 
143 Ey oğul bir ömür çilehaneme revan olup gelmeni beklemek ve hasret ile geçti.



METİN - Dördinci Ta…allüb98

 Çi bâşed ey şeh-i «ûbân bigûyî Gulşenî-râ hem
 Ber-i ¡îd-i cemâl-i men bişev hem bende hem ķurbân144

Ne&r: Cümlesi şey«e varup «ıdmetler idüp tevbe iderler. Şey« √a≥ret-
leri, ¢â≥î ¡Îsâ ’ya dir ki “Çün senüñ tefrîd ile tecrîdüñ kemâl buldı, pes 
şimdiden §oñra dünyâ ve mâ-fîhâ size ≥arar itmez ve ma√abbeti göñlüñe 
girmez ki ◊aķ ta¡âlâ evi olup πayrı putları şikest itmişsindür. ¢âlallâhu 
ta¡âlâ:145﴾ْزِق ِّ َ ا

ِ َאِت  ِّ אِدِه َوا َ
ِ ِ َج  َ ْ  أَ

ِ ِ ا َ ا َ َم ِز َ  ْ َ  ْ ُ ﴿  ve bu √adî&üñ 
fe√vâsı ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: َ َ א َ ْ ا  ُ ْ َ َ ” 
146“ ِ ْ َ  ْ ُُכ ْ َ َ ْ َو ُכ

ِ ْ َ  ve buyurur 147“ ٍ ِ א َ  ٍ ُ َ
ِ  ٌ ِ א َ אٌل  َ  َ ْ

ِ ” ve buyu-
rur: 148“ِة َ

ِ َ ْا א ِإ ً َ َ א  َ ُ אْرَכ َ َא  ْ ِء ا ْ َ ْ ُ ا
ِ َ  َ ْ

ِ ” ve bu ma¡nâya münâsib 
niçe âyât ve e√âdî& ile dünyâ ehl-i â«irete ≥arar itmeyüp ki ٌ ْ َ  ٍ َ א َ ُل  ْ َ ” 
149“ ً َ َ  َ ِ

ْ َ אَدِة  َ
ِ  ْ ِ  dir. Var fuķarâ ma§la√atını ¡adlile gör” diyü emr 

itdi ve çadırlarını ve esbâbını yaπmâ itdükde ba¡≥ısın şey«üñ âdemleri 
≥ab† idüp ba¡≥ısın şey« §atun almışdı. Cümlesin bilâ-muķâbil yine ¢â≥î 
¡Îsâ’ya virdiler. [41a] Ve didi ki “Bu gün idecegüñ ¡adâlet içün inşâ™allâ-
hu ta¡âlâ saña derece-i şühedâyı na§îb ide ve yedi cennet ehli saña πıb†a 
ideler ki yedi nefsi i√yâ idesin.” Vâķı¡â şehîd oldı.

Na@m: Çîst dunyâ ez-»udâ πâfil buden
 Nî ķimâş u a†las u ferzend u zen150

Ne&r: Çün ki ¢â≥î ¡Îsâ , şey«üñ emriyle yine ķâ≥î-¡askerlik «ıdmetine 
nüzûl idüp ¡âlem-i tefrîd ve sal†anatdan ferâπat itdi, ol gün Bayındır  

144 Ey güzeller sultanı, cemalimin bayramına gelip hem köle hem de kurban olur-
san ne olacağını Gülşeni’ye de söyle.

145 “De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” 
A’râf, 7/32.

146 “Alemi sizin için yarattım, sizi de kendim için yarattım.”
147 “Hayırlı mal hayırlı bir kişi için ne güzeldir.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 2/387;  

א א  ا אل ا .şeklinde ا
148 “Kişinin biniti olarak dünya ne güzeldir, ahirete ulaşmak üzere ona binin.”
149 “Bir saat adalet, yetmiş yıl ibadetten iyidir.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Miş-

kâti’l-Mesâbîh, 4/1534; Nasbu’r-Râye, 4/67.
150 Dünya nedir? Allah’tan gafil olmak. Kumaş, para, oğul, kadın değildir. Mesnevî, 

1: 984.
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beglerinden İyâs Beg  nâm bir şedîd beg yedi ķulını sul†âna ¡ar≥ idüp 
ķatl itmege alı giderler, şarâb içüp biri biriyle πavπâ itdükleri içün. ¢â≥î 
¡Îsâ  râst gelür, günâhların §orar. Meger İyâs Beg bile imiş ki πâyet √iddet 
ve πa≥abından öldürdüklerin görmek istermiş. ¢â≥îya cevâb virür ki 
“Bu vâcibü’l-ķatller ķullarumdur. Hem şarâb içdiler hem πavπâ itdiler. 
Sul†âna ¡ar≥ itdüm, siyâsetlerin baña tefvî≥ itdi. Ben ķatl itmege alı 
giderem ki küştenîlerdür.” ¢â≥î su™âl ider ki “Hîç kimesneyi ķatl itdiler 
mi, yâ mecrû√ ķıldılar mı?” İyâs Beg cevâb virir ki “»ayr, ammâ bâzâr 
içinden biri birine yumruķlar urup benüm ¡ır≥uma ≥arar itdiler.” ¢â≥î-
¡asker dir ki “Bunlara ta¡zîrden πayrı nesne lâzım gelmez” diyüp birer 
birer ellerin çözdürüp ta¡zîr ider. İyâs Beg ķâ≥îya mu«âlefet idemez. 
¢â≥î, beg râ≥î olıcaķ ķadar mâlından bu yedi kimesnenüñ bahâsını virür. 
Her çend İyâs Beg almazlanur, ammâ ķâ≥î, sul†ân başına and virür. Çün 
ķabûl idüp bunlar ķâ≥înuñ memlûkı olurlar. ¢â≥î atından inmedin 
[41b] cümlesini âzâd ider. Bunlar bu sa¡âdete irdüklerinüñ sebebini 
su™âl iderler. ¢â≥î tevâbi¡inden birisi dir ki “Bu cümleye ķâ≥înuñ şey«i 
olan Şey« İbrâhîm işâreti ve himmeti ve terbiyesi sebeb olmışdur ki bu 
gün yedi «ayr itseñ gerek diyü işâret itmişdür.” Cümlesi ķâ≥înuñ elin 
öpüp kâπıdların alup varup şey«e inâbet iderler ve dervîş olurlar. Ol 
zamânda seb¡a ve yediler diyü yâd olınurlar imiş.

Naķl olur ki bir gün şey«üñ meclisinde sul†ânuñ ba¡≥ı muķarrebîni 
ve ümerâsı dirler ki “Gerçi ķâ≥î size dervîş oldı, ammâ ¡örf ve ¡ucbdan 
geçmedi.” Şey« “Yarın ma¡lûm olur” dimiş. Meger sul†ân irtesi ¢â≥î ¡Îsâ  
ile Şey« Necm ’i şey«i da¡vete gönderüp geldükde, ķâ≥î, şey«üñ rikâbına 
yapışur. Şey« ķomaz. ¢â≥î dir ki “Bu benüm fa«rüm olacaķdur.” Çün 
sul†ânla cem¡ olup niçe na§î√atden §oñra sul†ândan çıķarlar. ¢â≥î ile 
Cihânşâh Meydânı ’na geldükde, şey« «alķı görür ki her biri bî-ķay-
dâne meydâna girüp hengâme hengâme revâne olup gezerler. Anlaruñ 
√âline reşk idüp ķâ≥îya muķayyed olur. ¢â≥î da«ı atından inip bile ge-
zer. Çün nökerleri bile imiş, şey« dir ki “Yine bize ķayd virdüñ. Var 
kendi ¡âlemüñe git” dir. ¢â≥î nökerlerin da«ı redd idüp şey« ķanda 
gider ise bile gider. Meger ol su™âl idenler ıraķdan seyr iderler imiş. Pes 
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kendüler ol maķâmı i«tiyâr idemedüklerine mu¡terif olup gelüp şey«üñ 
ayaπına düşüp i¡ti≠ârlar iderler, Ammâ yine şübheden «âlî olmamaπın 
ba¡≥ısı ıraķdan tecessüs iderler. Şey« ve [42a] ķâ≥î bir kîpâcı dükkânına 
gelürler. Şey« ķâ≥î-¡askere dir ki “Bundan bir çanaķ kîpâ alup getür 
götür, gidelim.” ¢â≥î dir ki “Yanumda fuķarâ niyyetine getürdügüm 
aķçeden πayrı yoķdur.” Şey« dir ki “Biz da«ı fuķarâdañuz, bizüm 
√aķķumuzdur.” Pes ķâ≥î bî-tevaķķuf çanaπı şikenbe ile pür idüp şey«üñ 
yanınca uzun çârşûdan çıķınca götürür. Kenârdan ol †anz ile i¡tirâ≥ 
iden begler görüp itdüklerine tekrâr peşîmân olurlar. Çün çârsûdan 
çıķarlar, bir kör dilenci görürler. Şey« dir ki “Bu kîpâyı bu faķîre vir 
ki bunun √aķķıdur.” Dervîş emr-i şey«le aña virür. Ol ma√alde ķâ≥îya 
dir ki “Şimdi irâdetüñ tamâm oldı, «ilâfete lâyıķ olduñ.” Ba¡dehu ķâ≥î 
her zamân dir imiş ki “Eger sa¡âdet-«ânesine varınca ol kâseyi dürüst 
götürsem ve ¡ır≥-ı nâ-dürüsti başdan pamâl itsem, †âs-ı çar«ı çar«a 
ķoyup kâse-bâz-vâr ta§arruf iderdüm.”

Naķl olur ki çün Dede √a≥retlerinüñ «ulefâsı ¢arabâπ  Terâkimesine 
irşâd içün münteşir olurlar. »alķ ma√abbetle ≠ikr ü fikre meşπûl olup an-
lara mürâca¡at itmegin ol diyâruñ †âlib-i ¡ilmleri ba¡≥ısı √ased idüp bunlar 
“Fu§û§îler dür” diyü tekfîr iderler, √attâ cem¡ olup Dede √a≥retlerine varup 
nâ-şâyeste kelimât idüp bir ķaç Fu§û§  alup yaķarlar. Dede √a≥retleri dimiş 
ki “Ben Şey« Mu√yiddîn  √a≥retlerinüñ vekîli degilem. İçinde bu ķadar 
¢ur™ân-ı ¡ažîm var, √arķ «a†âdur!” diyicek cümlesi üşüp Dede √a≥retle-
rini teftîş içün Tebrîz ’e getürürler. ¢â≥î ¡Îsâ ’ya varup «ayli bî-edeblikler 
eylerler. Çün Şey« İbrâhîm «aber-dâr olur bî-i«tiyâr atılup [42b] ķâ≥îya 
varur. Görür ki bir niçe yüz §u«te-i nâ-pu«te cem¡ olmış. ◊âllerin §orar. 
Çün beyân iderler, şey« dir ki “Ne ¡aceb her ķaçan bir ≥arûretüñüz olsa 
baña gelüp bitürürdüm. Şimdi bu ne küstâ«lıķdur ki ķurbân ve zekât ve 
§adaķa içün √ased idersiz. Varuñ yirlü yirünüze gidüñ. Fuķarâ dünyâ †âli-
bi degillerdür. Müsâma√a itsünler her kişi na§îbin alur” diyü def¡-i meclis 
ider. Çün şey« ¢â≥î ¡Îsâ  ile bulışur, bu tedbîri iderler ki Sul†ân Ya¡ķûb ’ı 
varup Dede √a≥retlerine alı giderler ki “el-ķâdimu yuzâr”151dır. Dede √a≥-

151 “Yoldan gelen ziyaret edilir.”
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retleri ķâdim olmaπın sul†ân varup ziyâret idüp du¡âsın alur. ¢â≥î ¡Îsâ 
¡ulemâyı da¡vet idüp “Şey« İbrâhîm sizüñ cümle murâduñuz ider” diyüp 
Dede √a≥retlerini ≥iyâfete da¡vet ider. Cümle ¡ulemâ Şey« İbrâhîm’e ve 
¢â≥î ¡Îsâ’ya mu«âlefet itmeyüp Dede √a≥retlerinüñ elin öpüp du¡â alurlar 
ve istiπfâr iderler. Mevlânâ  ¡Abdulπanî  ve Mevlânâ İşmûyil , Dede √a≥ret-
lerinüñ «ıdmetinde yedi gün «alvet idüp çoķ fevâyid ta√§îl iderler.

◊ikâyet: Fu§û§  sebebi ile bu faķîr çoķ riyâ≥et-i i«tiyârî ve riyâ≥et-i 
i≥†ırârîden bî-√add fevâyid √â§ıl itmegin ba¡≥ısını beyân itmek lâzım 
oldı. Cümleden Edirne ’de «a†îbler ile geçen aķvâlüm ve Çivi-zâde-i 
Kebîr  ile olan a√vâlüm ve √âliyâ sene &emânin ba¡de’l-elf recebinde 
(1008 / Ocak-Şubat 1600) ta√ķîķâta mecâlüm ve mu†laķâ bî-ķaydâne 
žâhirden bâ†ına ve bâ†ından žâhire intiķâlüm cümle Fu§û§’dan olan √âl-i 
bâlümdür.

Naķl olur ki Şîrâz  beglerbegisi ~ûfî »alîl , Şîrâz’dan oπlı Şey« ¡Alî  
Beg  ile geldükde, vâfir [43a] pîşkeş getürüp ¢â≥î ¡Îsâ  âdemîsi ile şey«e 
hediyye içün alı giderler. Her ne ķadar ki iķdâm iderler, ķabûl itmeyüp 
âhiri ve«âmetdür diyü redd ider. Vâķı¡â §oñra ba¡≥ı √âl vâķi¡ olur ki 
alanlar peşîmân olurlar. 

Na@m (Gülşenî):  Yüzüñ §uyını §atup alma bahâsına pul
 Degmez yüzüñ §uyına ma«lûķ olan ¡a†âsı 

 Minnet yükin götürme k’ol kâhise olur kûh
 Kemter olur eşikden ol bâr mübtelâsı

 Gün gibi bâb-ı «alķa yüzüñ süriyü düşme
 ◊aķ ķapusın dilerseñ terk eyle bâb-ı nâsı

 Ey dil ķanâ¡atıla olπıl πanî ve bil kim
 Yegdür faķîre na«dan eskice bûriyâsı

Ne&r: Naķl olur ki ķaçan Dede √a≥retlerine Fu§û§ ’la ¢arabâπ  mütfî-i 
mâcinleri töhmet idüp Sul†ânYa¡ķûb √u≥ûrında cem¡ olup ikfâr itmişler. 
Dede cümle i¡tirâ≥ların def¡den §oñra bu tem&îli getürmiş ki Rûm ’dan 
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mevâlî-yi ¡ižâmdan Fenârî-zâde lerden biri √acc niyyetine Mı§r ’a gelür, 
her ba√&de ¡ulemâ-yı Mı§r’a πalebe ider. Â«ır  ¡ulemâ πara≥larından 
sul†ân-ı Mı§r’a ¡ar≥ iderler ki “Bu şa«§uñ babası Fu§û§ şer√ idüp Şey« 
Mu√yiddîn ’e mu¡teķiddür. Cümle müftîlerümüz bu şa«§uñ ķatline fet-
vâ virdiler; ķatl olmaķ gerekdür!” dimegin sul†ân, Fenârî-zâde ’den cevâb 
istemiş. Mollâ dimiş ki “Su™âl hemân baña degildür, a§l size ve a§luñu-
za su™âldür ki benüm ceddüm a¡lem-i ¡ulemâ-yı dîn-i İslâm idi, ammâ 
sul†ân kendi âbâsına cümleden a¡lemdür.” Pes sul†ân [43b] mun§ıf ol-
maπın Fenârî-zâdeye «il¡atler virüp cümle mühimmâtını görüp √acca 
irsâl itmiş. Dede √a≥retleri buyurmışlar ki “¡Ulemâ-yı Mı§r Şey«-i Ek-
ber ’e, zamânında münkir idi, ¡aceb idi ki dört me≠hebüñ müftîleri yine 
Fu§û§ ve πayruhâ dersine √â≥ır olurlar idi. Her biri merâtibince i¡tirâ≥lar 
idüp Şey«-i Ekber’den cevâbın alurlar idi.” Pes Sul†ân Ya¡ķûb , Dede 
√a≥retlerini «il¡at ve i√sânla Cihânşâh  »ânķâhı ’nı virüp mutta§ıl «ıd-
metin eksik itmezdi. 

Beyân-ı Ba¡≥-ı Seyrân-ı Şey«-i Ekber  ¢addesellâhu 
Sırrahu’l-Enver 

Na@m: Şey«-i Ekber  nâmı çün oldı ¡ayân
 Lâzım oldı ba¡≥ı a√vâlin beyân

 Niçesin ta√rîr ķıldı ehl-i râz
 Cümleden bu ķul buldı imtiyâz

Naķl olur ki Mı§r ’da Şey«ülislâm İbn ¡Abdusselâm ’uñ bir §ûfî-meşreb 
Şey« Sirâcüddîn  nâm maķbûl şâkirdi şey«ülislâmdan recâ ider ki â¡lem-i 
¡ulemâ-yı zamân ve ķu†b-ı devrân kim idügin beyân ide. Şey«ülislâm 
eydür ki “‰âķat getüremezsin ve bu emâneti götüremezsin.” Ol mürîd-i 
§âdıķ ve şâkird-i muvâfıķ niçe zamân mülâzemet ve §adâķat ile «ıdmet 
ider. Â«ır şey«ülislâm dir ki “Öyle zamânında Câmi¡u’l-Ezher  §a√nın-
da √â≥ır ol ki namâza gelür.” Pes ol vaķt şey«ülislâmla ma√all-i iftâda 
oturur iken nâgâh Şey«-i Ekber  ķapudan žâhir olur. Şey«ülislâm dir ki 
“Ol a¡lem-i ¡ulemâ-yı ¡âlem olan bu fâcirdür ve ol ķu†b-ı devrân olan 
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bu kâfirdür!” Çün Şey«-i Ekber müftîyi görür, yüzin â«er †arafa dön-
dürür. Şey«ülislâm [44a] şaşar ve ķalem elinden düşer. Şâkirdi tevfîķ-i 
kelâmeyn içün √ayretde ķalur. Bir yıla degin §abr ķılur. Bir gün Şey«-i 
Ekber’üñ meclisine varur. Meger Fu§û§ ’da Fa§§-ı Süleymân ’da ٍء ْ ُ َُכ  ” 
152“ ِ َ א َ ْ ُع ا ُ ْ َ  ِ َ א َ ْ َ ا ِ  didügi ma√alli şer√ ider imiş. Şey«-i Ekber, Şey« 
Sirâc ’a bir nažar ider. Sirâc kendüyi cüz™-i lâ yetecezze™ bulur. Şey«-i Ek-
ber va√det-i vücûda müte¡alliķ ol ķadar kelimât ider ki yazılsa on †oķuz 
kitâb olur. Ba¡dehu bir nažar da«ı ider, Sirâc kendüyi cümle-i ¡âlem 
bulur ki Şey«-i Ekber buyurupdur.

(Na@m): Kullu şey™in fîhi ma¡nâ kulli şey™
 Fe-tefa††an va§rifi’≠-≠ihne ilâ

 Ke&retin lâ tetenâhî ¡adeden
 ¢ad †avathâ vahdetu’l-vâ√idi †ayy153

 Zi-dil yek ķa†re-râ ger ber-şikâfî
 Birûn âyed ez-û §ad ba√r-i §âfî154

Ne&r: ◊attâ Şey« Sirâc  dir imiş: “Cemî¡-i efrâd-ı ¡âlemi seyr itdüm.” 
Çün ba¡de’l-meclis Şey«-i Ekber , Şey« Sirâc’a buyurur ki “Ol müftî-i 
mâcine söyle ki esrâr-ı ilâhîyi fâş itmesün, kendi «ıdmetinde olsun.”

◊ikâyet: Bu faķîre Mı§r ’da Câmi¡-i Mü™eyyediyye ’de dervîşler şevķle 
semâ¡ iderlerdi, semâ¡ ve raķ§ ve √areket sû™-i edebdür diyü «â†ıra oldı. 
Ol ma√alde mer√ûm efendiye baķdum. Bir lu†f nažarın itdi, yedi güne 
degin bî-«od idüm. Egerçi «alķla žâhiren mu¡âmele ider idüm, ammâ 
gâh gâh şöyle şevķ πalebe iderdi ki eger §o√bet eger ke&ret eger çârsû 
bî-i«tiyâr semâ¡ iderdüm, √attâ yine bir gün kendüler temkîn zamânı 
geldi diyü nažar itmegin teskîn geldi. El√amdülillâhi’l-Vehhâb ķırķ beş 

152 “Alemden her cüz, alemin bütünüdür.”
153 “Her şeyde her şeyin manası var, bunu kavra ve zihni yönlendir. Sayı olarak son 

bulmayan bir çokluğa Onu da Bir’in birliği öylece içine almıştır.” Yazmada “lâ 
yetenâhî ¡adeden” şeklinde.

154 Bir damlanın yarsan kalbini, içinden temiz yüz deniz dışarı çıkar. Şebüsterî, 
Gülşen-i Râz.
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yıldur, şimdi elli yıldur ol nažar zâyil olmaz ki el-Vehhâb ismi ķırķ beş-
dür ve el-Vâ√id ellidür. [44b] Her kim mâ-sivâ görmeye, »udâ’yı görür, 
kendüsin yitirür ve işin bitirür. 

Naķl olur ki ¢â≥î ◊asan  birâderi ◊üseyn Çelebi  ki Dede √a≥retleri 
«ulefâsındandur, menâķıbı gelür ki Mı§r ’da medfûndur, meger Sul†ân 
Ya¡ķûb ’uñ birâderi Sul†ân »alîl  öldükden §oñra «atunını nikâ√ itmiş. 
Gelüp Gülşenî evinde olmış ve recâ itmiş ki bâπçesinde bir «ayme ķura 
ve dimiş ki “Şimdi bir ¡ıyâlüm var, anda gelüp cem¡ oluram.” Gülşenî 
√icâb idüp kimdür diyü §ormamış. Ba¡≥ı kimesneler Sul†ân Ya¡ķûb’uñ 
vâlidesi Begüm  »atun ’a πamze iderler ki “Oπluñ Sul†ân »alîl’üñ «atunı 
olan »ânî »atun ’ı, ◊üseyn Çelebi nikâ√ itmişdür.” Pes Begüm »atun 
πayret idüp Sul†ân Ya¡ķûb’ı ve Sul†ân »alîl oπullarını ve ķardaşı Mesî√ 
Beg ’i ve Yûsuf Beg ’i ve Mîrzâ ¡Alî ’yi da¡vet idüp “Bre πayretsizler! Bu 
ne işdür ki bir ra¡iyyet benüm gelinümi evlene! Varuñ, elbette ikisini 
da«ı öldürüñ!” diyü iķdâm ider. Pes ol gice öldürmegi muķarrer iderler. 
Meger me≠kûr »ânî »atun ’uñ lâlâsı vâķıf olup gelüp »ânî »atun’a 
«aber virür. ◊üseyn Çelebi giryân ve nâlân gelüp Gülşenî’ye a√vâli ¡ar≥ 
ider. Şey« dir ki “Niçün emr-i nikâ√ı gizli itdüñ? Yo«sa mut¡a idenler 
me≠hebine mi gitdün?” ◊üseyn Çelebi çoķ ta≥arru¡ ve zârî ider, √attâ 
«atunı aπlayup şey«e dir ki “Size i¡timâd idüp gelmiş idük. Sizüñ «od 
bu taf§îlden «aberüñüz yoπımış. Pes ikimüzi da«ı bu gice ķatl ider-
ler!” diyicek, şey« dir ki “¢orķmañ, ◊aķ ta¡âlâ mu¡înüñüzdür.” Â«ır 
Gülşenî, ¢â≥î ¡Îsâ ’ya gider ve dir ki “Bu maķûle umûr pûşîde [45a] 
olmaķ münâsib degil idi. Çün bu şeklile âşikârâ oldı, i«fâsı evlâdur. 
Bunlaruñ ķatli rüsvâylıķdur ki böyle «atunı kendüñüze nisbet idesiz ki 
Âmid  vilâyetine varup gelmiş ola. Ve hem pâdişâhlara küfv ¡ulemâ ve 
şey«lerdür. Sul†ân ◊asan  ķızın Şey« ◊aydar ’a virdi ve Sul†ân Cihân-
şâh , Ni¡metullâh -ı &ânî’ye virdi. Pes evlâsı şehrden gitsünler dimekdür 
ki söz keleci ba§ıla. Sul†âna böyle ¡ar≥ eyle. Buraya mu«âlefet itmesün” 
diyicek ¢â≥î ¡Îsâ  varup ¡ar≥ itdükde Tañrı abdâlınuñ sözi √aķdur diyü 
vâlidesini ve aķribâsını ķatlden men¡ idüp emr ider ki yigirmi nefer 
çavuş ile Tebrîz ’den ◊üseyn Çelebi ile «atunını Van ’a aparalar ve anuñ 
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vâlîsi, ◊asankeyf  begine teslîm ide. Ol da«ı ol urfâneyi Urfa ’ya yitişdire 
ve anuñ begi Bire  ķal¡asına alı gidüp Fırât  §uyından geçirüp döneler. 

Gülşenî √a≥retleri, ◊üseyn Çelebi ’yi bu vechile sürdüklerin istimâ¡ 
idicek bî-√u≥ûr olup ¢â≥î ¡Îsâ ’ya «aber gönderür ki “Bir kimesne bir 
meşrû¡ iş itmegile «â†ırlarına «oş gelmemegin böyle ta√ķîr ile şehrden 
süreler, eger žâhiren bir ehl-i √aķdan bir nâ-meşrû¡ žann itseler nice 
iderlerdi ola? Ben «od âdem gönderdüm, kendi rı≥âsı ile gitsün didüm 
idi. Pes sizüñ ma√abbetinize i¡timâd yoπımış” diyicek, ķâ≥î da«ı Sul†ân 
Ya¡ķûb ’a böyle ¡ar≥ idicek sul†ân i¡ti≠âr idüp dir ki “Benüm aķribâmuñ 
◊üseyn Çelebi ’nüñ ķatline küllî sa¡yleri olmaπın «avf itdüm ki ≥arar 
[45b] ideler, anuñıçun âdem ķoşdum.” diyü cevâb virür. ¢â≥î gelüp 
şey«e i¡ti≠ârını beyân ider. Ammâ ◊üseyn Çelebi, ◊aleb ’e irişdükde 
»ânum »atun ’uñ oπlının «vâcesi Mollâ Mu√yiddîn  nâm kimesne, 
◊üseyn Çelebi’yi melikü’l-ümerâya da¡vet idüp “Bu »ânum »atun 
benüm nikâ√lı «atunumdur, sen nice ta¡addî itdüñ!” diyü da¡vâ ider. 
»ânum, melikü’l-ümerâya bir tesbî√ inci virür ki dört biñ filori deger-
miş ve hem Mollâ Mu√yiddîn’e da«ı küllî mâl virüp bu şermendelik 
ile ¢uds ’e giderler. »ânum »atun, ¢uds ’e intiķâl itdükde intiķâl ider. 
◊üseyn Çelebi, Âmid ’e ¡avdet ider. »ânum »atun’uñ «azînedârı Fe-
ra√şâd  ’ı nikâ√ ile alur. Sul†ân Ya¡ķûb vâlidesi Begüm ’e yine dirler ki 
“Oπluñ Sul†ân »alîl ’üñ mâlını »ânum almış idi, şimdi ◊üseyn Çe-
lebi’ye ķalup kimse duymasun diyü «azînedârı Fera√şâd’ı nikâ√ itmiş-
dür.” Pes Begüm »atun  istimâ¡ idicek fera√la şâd olur, √ükm yazdurur 
ki Fera√şâd’ı getüreler yâ ◊üseyn Çelebi’yi bile getüreler. Şey«üñ bu 
«u§û§a «aberi yoπımış ve ol e&nâda ◊üseyn Çelebi’nüñ ķardaşı ¢â≥î 
◊asan ’uñ oπulları Ya¡ķûb ve Mu√ammed , Sul†ân Ya¡ķûb ve şey«e şikâ-
yete gelmişler imiş ki ◊üseyn Çelebi bizüm babamuzuñ mâlını yiyüp 
telef itmişdür. ◊âliyâ »ânum »atun’dan küllî mâl ķaldı. Bizüm √aķķu-
muzı alı virmek içün bu vilâyete getürmek gerekdür” dirler imiş. Şey« 
mutta§ıl tesellî virüp te™«îr itdürür imiş. Nâgâh şey« bir gice bî-i«tiyâr 
[46a] şehrden †aşra gider, ◊üseyn Çelebi’nüñ iki mürîdi şey«e gel-
mişler imiş, râst gelür. Şey« žann itmiş ki ķardaş oπullarını tesellîye 
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gelmişlerdür. Su™âl idicek dimişler ki “Biz i«tiyârımuz ile gelmedük. 
◊üseyn Çelebi’ye √ükm geldi ki «atunını alup gele yâ göndere. Pes 
kendi gelmeyüp bizüm ile «atunını irsâl itdi. Henüz Tebrîz ’den †aşra 
bir köydedür. Size tefvî≥ itmişdür, bir çâre eylen ki »ânum »atun’uñ 
«azînedârı olmaπın Sul†ân »alîl mâlı içün işkence olınmaķ i√timâli 
vardur” diyicek şey« dir ki “Hemân dönüp şehre girmedin ve kimse sizi 
görmedin varup Fera√şâd’ı alup yine ol πayretsiz ◊üseyn Çelebi’ye alı 
gidüñ ki bunda sul†âna ben tesellî vireyim. Kişi «atunını yanından niye 
ayırdur?” ~ûfî ¡Abdulbâsı†  ve Mu§†afâ  dönüp Fera√şâd’ı dün nı§fında 
alup Âmid’e alı giderler. 

Bir iki aydan §oñra Sul†ân Ya¡ķûb , Dede √a≥retleri Tebrîz ’e ķışlamaπa 
gelüp tamâm şey«le §afâda iken meger Begüm  »atun  tekrâr √ükm-
le âdemler gönderüp ◊üseyn Çelebi ’yi Fera√şâd ’la getürmişler. Varup 
Dede √a≥retlerinüñ evine ķonar ve a√vâlini beyân ider. Dede √a≥retleri 
πâyetle perîşân olur. Meger Gülşenî ol gün ¢â≥î ¡Îsâ  ile imiş. Yolda gelür 
iken Dede’ye muķâbil gelür. Dede √a≥retleri buyurur ki “Sen seyrde-
sin, biz elem çekerüz! Bir müfsid, †arîķ-i »alvetîy’i fesâda virdi. Bizüm 
¡indellâh cevâbumuz ne olacaķdur?” Şey« dir ki “Ol müfsid kimdür?” 
diyicek Dede √a≥retleri dir ki “Ol ◊üseyn Çelebi  didükleri nâ-der-
vîşdür ki kendi ¡alâyıķ-ı mühmelesi olan «alâyıķ ile gelüp bizüm eve 
düşmişdür ve bize belâ irişmişdür. [46b] Saña intižâr çekerdüm ki bir 
¡ilâc idesin ki ben şermden «alâ§ olup ¢arabâπ ’a külfetüm alup gidem.” 
Şey« dimiş ki “Benüm sul†ânum, hîç teng-dil olmañ. Eger sa¡âdet-«â-
nede olduπı elem ü tenglik virür ise bende-«âneye gönderüñ gelsünler, 
hem ¡ilâcın da«ı ideyim, hemân sul†ânumuñ himmeti gerekdür” diyi-
cek Dede √a≥retleri «oş-√âl olup el ķaldurup şey«e du¡âlar ider. Şey« 
dir ki “Benüm sul†ânum, sen anları benüm evüme gönder. Ben dönüp 
ķâ≥îya varup ¡ilâc ideyim” diyüp dönüp gider. Çün ķâ≥îya gelüp a√vâli 
söyleşür iken Begüm »atun †arafından imâmı Mollâ Ma√mûd  gelüp 
«atundan selâm getürüp dir ki “Begüm »atun buyurdı ki oπlı Sul†ân 
»alîl ’üñ mâlını alan ◊üseyn Çelebi’yi »ânum »atun ’uñ «azînedârı 
Fera√şâd’la getürtdüm. Eger oπlumuñ mâlını virürlerlerse «oş ve illâ 
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Fera√şâd’a işkence virürem. İķrâr idicek ◊üseyn Çelebi’nüñ ki≠bi žâhir 
olur. Hem mâlı cebr ile aluram hem ki≠bi içün teşhîr iderem tâ ki πay-
rılar ¡ibret alalar.” Şey« cevâb virür ki bu maķûle nâ-meşrû¡ sözı Sul†ân 
Ya¡ķûb müte¡allaķâtından kimesne işitmesün ki e†râfuñ pâdişâhları du-
yarsa sul†âna žulmile i¡tiķâd idüp niçe umûr-ı nâ-müvecceh netîce vi-
rür ki şikence olınca olmayan nesne iķrâr olsa şer¡de maķbûl degildür. 
Anlar benüm evümde ķonuķdur. Da¡vâcıñuz benem. Her ne ki şer¡ıla 
&âbit ola, benden aluñ” diyicek Mollâ Ma√mûd  ķâ≥î-¡askere dir ki “Siz 
ne cevâb buyurursız? ¢â≥î ¡Îsâ  dir “◊aķ oldur ki şey«den istimâ¡ itdüñ. 
Var Begüm’e böyle cevâb vir!” [47a] diyicek Mollâ Ma√mûd, Begüm 
»atun’a cevâbı alı gider. Begüm dir ki “Çün ki benüm şey«üñ ķonuπı 
olmışlar, anlara benüm √ükmüm ķalmaz, ammâ sâyir vere&e içün ķâ≥î-
dan bir nâyib alup varuñ şey«üñ evinde da¡vâ idüñ. Eger bir nesne 
iķrâr iderse alup vere&eye virüñ. Eger itmez ise and virüñ ki biz da«ı 
vere&e cânibinden su™âlden «alâ§ olavuz.” İrtesi Mevlânâ  Ma√mûd  bir 
ķâ≥î ile teftîş iderler. Ba¡≥ı esbâbı iķrâr idüp virür. Ba¡≥ısını inkâr itme-
gin ◊üseyn Çelebi’ye and virürler. Dede √a≥retlerinüñ ve şey«üñ «â†ırı 
içün nesne dimeyüp giderler.

Naķl olur ki bir gün ◊üseyn Çelebi ’ye şey« ķâ≥î ile tenhâ bunı 
su™âl iderler ki “Begüm  »atun ’dan ve Sul†ân Ya¡ķûb ’dan ķorķmayup bu 
nikâ√ı ¡acabâ kime itdürdüñüz ola?” ◊üseyn Çelebi  dir ki “Na§reddîn 
»vâce  √ikâyetidür ki meger vehmden ölmiş, bir §a√râda yatmış. Kimse 
gelüp ķaldurmamış. Â«ır acıπur, varur «atunına kendi ķanda ve ne yir-
de olduπın ve öldügin beyân ider. »atunı ehl-i ma√alleye “»vâce öldi, 
gelin varalım getürelim” dir. »alķ dir ki “Kim geldi, «aber getürdi?” di-
yicek «atunı dir ki “∏arîb «vâcenüñ kimisi var? Öz kendi öldi ve kendi 
geldi, «aber virdi, yine gitdi! Pes bizüm gibi faķîrlerüñ kimisi ola?” 
diyicek şey« ve ķâ≥î sâkit olup dururken nâgâh Begüm »atun’uñ vekîli 
◊âcî »alîl  gelür. Bu üçi bir yirde görüp √ayretle oturur. ¢â≥î “Niye 
geldüñ?” diyü §orar. Şey«e baķup sükût ider. ◊üseyn Çelebi ķalķup 
gider. ¢â≥î “Murâduñ söyle!” diyü ibrâm ider. ◊âcî »alîl dir ki “Şey« 
işidecek söz degildür” dir. ¢â≥î-¡asker dir ki [47b] “Şey« işitmeyecek 
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kelâmı ben da«ı işitmem.” Şey« dir ki “Ol dimez ise ben diyem ki siz 
ve πayrı ķaçan benüm nâ-meşrû¡ işe mübâşeretüm görmişdüñüz. Be-
nüm nikâ√ emrinde ne da«lüm vardur, «u§û§â şimdi size da«ı ma¡lûm 
oldı ki ben vâķıf degilem.” ◊âcî »alîl ķalķup şey«üñ elin öper ve ¢â≥î 
¡Îsâ ’ya dir ki “Beni Begüm »atun çaπırup «ufyeten perde ardından şim-
di didi ki var ķâ≥î-¡askere «ufyeten §or ki bu nikâ√ı itmege kim cür™et 
itdi ki benüm žannum şey«üm Mevlânâ İbrâhîm ķıymışdur. Pes şey« 
keşf itdi” diyicek ķâ≥î-¡asker dir ki “Bundan evvel şey« şimdi ◊üseyn 
Çelebi’ye su™âl eyledi” diyü √ikâyeti bi’t-taf§îl beyân ider. Ve şey« dir ki 
“Bu maķûle su™âl ve ol maķûle gezende «atunı kendülere nisbet itmek 
añlamazam. Bu senüñ tesvîlâtuñ ancaķ!” dimegin ◊âcî »alîl şermende 
olur. Şey«, ◊üseyn Çelebi’yi anlaruñ dilinden bu vechile «alâ§ ider.

Naķl olur ki Gülşenî, Dede √a≥retleri ile cem¡ olduķda hîç â«er ki-
mesne «alvetlerine dâ«il olmazdı, hemân namâza çıķup yine «alvete 
girüp murâķabe ve mu§â√abet iderler imiş. Bir gün ¢â≥î ¡Îsâ  ket«udâsı-
nı gönderüp şey«i †aleb ider ki “Bir mühimm ma§la√atum vardur, lu†f 
idüp elbette gelmek gerek” diyü Dede √a≥retleri yanında ibrâm ider. 
Şey« dir ki “Özüm πâyibdür, ķâ≥î kimi ister?” Ket«udâ, Dede √a≥ret-
lerine ta≥arru¡ ider ki göndere. Dede, şey«e dir ki “Var ol kişiyi letden 
«alâ§ eyle.” Şey« bilür ki √ikmet var. Çün ki ķâ≥î-¡askere varur, ¡ale’l-πaf-
le içerü girür. Görür ki nâyibi Şerefüddîn ’i dögeyor. Fi’l-√âl men¡ ider 
ve dir ki [48a] “Kažm-ı πayž ecrini niçün fevt idüp πa≥abla âlûde olur-
sız? Vâcibu’r-ri¡âye ra¡iyyeti ri¡âyetle râ¡î olmaķ gerek ve büyükler kü-
çüklerüñ zellâtını müsâma√a itmek gerek, «u§û§â kendüye tâbi¡ ola.” 
Meger ķâ≥î, ba¡≥ı †a¡âm itmiş. Şey« dir ki “Dede √a≥retlerinüñ †a¡âm-ı 
ma¡nevîsinden bizi ma√rûm itdüñ, †a¡âm-ı žâhir sizüñ olsun!” diyüp 
gitmek ister. ¢â≥î, Dede’ye bile gitmek içün at egerledür. Çün ķapuya 
gelürler, görürler ki Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ vezîrleri ¢â≥î Îsâ’yı ziyârete gel-
mişler. Pes ķâ≥î, şey«e i¡ti≠âr idüp içerü döner. 

Şey«, Vezîr-i a¡žam Şâh Ma√mûd  Cân ’a dir ki “Ben ¢â≥î Şerefüd-
dîn ’i «alâ§ itdüm, ammâ siz benüm vekâletüm ile yine yirini recâ idüp 
muķarrer itdürüñ. Gerçi Şerefüddîn i√sânı bilmez, ammâ bize ve size 
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münâsib olanı yirine getürüñ.” Ol e&nâda Şerefüddîn †aşra çıķar, vezîrle-
re √ikâyet ve şikâyeti şöyle ider ki “Ben gice ve gündüz ķâ≥înuñ mühim-
mâtını görüp belâ çekerem, yine baña cefâ ve ¡a≠âb ider ve Şey« İbrâhîm  
geldükde tâ ķapuya varur ve yirini aña virür ve ne «ıdmet buyursa 
murâdınca görür” diyüp √asedinden aπlar ve ol ef¡î aπılar döker. Vüzerâ 
ta¡accüb iderler ki şey« anuñıçun «ayr va§iyyet ider, ol bî-√ayâlıķ idüp 
şerr söyler; şey« √â≥ır iken böyle edâ ider. Cümle şey«e baķup cevâba 
muntažır olurlar. Şey« evvelâ vüzerâya dir ki “Size sipâriş itdügüm 
«u§û§ı elbette itdürmek gereksiz.” Dönüp Şerefüddîn’e dir ki “Dünyâ 
ve dünyâ ¡i≠≠etin isteyen her zamân ≠elîl olur. Du¡â idelim ki size ◊aķ 
ta¡âlâ dünyâ vü â«iret ¡i≠≠etin [48b] vire” diyüp Fâti√a oķurlar. Dönüp 
Şerefüddîn’e tebessüm ile baķar. Şerefüddîn bî-i«tiyâr olup şey«üñ atı 
ayaπına düşer. Şey« atdan inüp başını ķaldurur. Cümle vüzerâ atların-
dan inüp şey«üñ elin öperler. Şey«, Dede √a≥retlerine gider, görür ki 
tenhâda şey«e muntažır olup müteveccih oturır, hemân ki şey«i görür 
dir ki “Şerefüddîn’e ol tenezzül ile şeref-i dînde teraķķî √â§ıl oldı” dir. 
Vâķı¡â Şerefüddîn ol müddetden §oñra zamânesinüñ a¡deli ve erva¡ı ve 
aķna¡ı oldı.

Naķl olur ki ¢arabâπ ’da ve e†râfında Pîrî Ket«udâ  nâm bir žâlim 
peydâ olur. Cümle meşâyı« ve ¡ulemânuñ idrârâtına ta§arruf idüp ķar≥ 
diyü niçelerüñ mâlın alup virmez imiş. Cümle ehl-i memleket, Dede 
√a≥retlerini bile ķaldurup Tebrîz ’e gelüp on dört kerre teftîş iderler. 
Kimse anuñ «avfından şikâyet ve şehâdete varamazlar. ¢â≥î ¡Îsâ  dir ki 
Dede √a≥retlerinden şermende olduķ ki bu pîr-i nâ-bâliπuñ üzerine 
bir nesne &âbit olmadı. Şey« dir ki “İnşâ™allâh ve 155﴾ ُ َ ْ َ أَ

ِ  ِ א ِ  ْ َ  ﴿ِإْد
muķte≥âsınca ben cümlesini a√sen-i vechile ir≥â iderem.” İrtesi Pîrî 
Ket«udâ’yı cümle ¡ulemâ ve §ule√â ve ümerâ mâ-beyninde med√ idüp 
¡adâletle du¡â ider. Ket«udâ’nuñ ba¡≥ı kimesneleri ki şey«e mülâzemet 
iderler imiş, ket«udâya «aber virürler. Bî-i«tiyâr şey«e gelür. Şey« vâ-
fir ta¡žîm ider ve dir ki “Sizüñ gibi vecîh âdemlerüñ hemîşe meşâyı« 

155 “Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır.” Mü’minûn, 23/96.
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ve ¡ulemâya ri¡âyet ve i¡tiķâd idüp i√sân ve in¡âm itmek şânlarından 
olmaπın ek&er-i nâs sizden râ≥î olup du¡âlar iderler” diyüp ≥iyâfet ider. 
Çün ķalķup gider; şey«, Dede √a≥retlerine [49a] varup ¡ar≥ ider ki 
“Ehl-i √uķûķ varup √aķların isteyeler ki ¡ilâcın ben itmişem” dir. Çün 
ehl-i √uķûķ varup Pîrî Ket«udâ’dan √aķların isterler, tereddüd itmek 
ister. Anlar dirler ki “Varup şey«e √âllerümüz ¡ar≥ idelim.” Görür ki 
rüsvây olur, √aķların virür. Şey«, ¢â≥î ¡Îsâ ’ya dir ki “Sizden Pîrî Ket«u-
dâ’ya bir «il¡at istesem gerekdür, irsâl idesiz.” Pes Ket«udâ’yı şey« da¡vet 
idüp vâfir şükrân ¡ar≥ ider, dir ki “El√amdülillâh i¡tiķâdumuz žuhûr 
buldı. Ümîd oldur, ¢arabâπ’a varduķda meşâyı« ve ¡ulemâdan du¡âlar 
istimdâd idüp müstefîd-i †arîķat olasız” diyüp bir nažar-ı «â§§la nigâh 
eyler. Bî-i«tiyâr bu da«ı şey«üñ pâyına düşer, inâbet ider. Şey« dir ki 
“Mâdâm ki Dede √a≥retlerine rücû¡ idüp «â†ırın †ayyib itmeyesin, saña 
fey≥ olmaz.” Pes Dede √a≥retlerine alı gidüp inâbet itdürür. ~oñra ¢â≥î 
¡Îsâ’dan bir «il¡at getürdüp yine tevķî¡ yazdurdup ma¡a-ziyâde ¢arabâπ’a 
varup ¡adl ü in§âfla sülûk idüp meşâyı« ve ¡ulemâya «ıdmet üzere ķâyim 
oldı. Dede √a≥retleri «oş-√âl olup şey«e bî-√add du¡â idüp ¢arabâπ’a 
¡ažîmet itdi. Me≠kûr Pîrî Ket«udâ her dem Dede √a≥retleri «ıdmetinde 
olmaπın pîr olup pîrlige yitişdi.

Naķl olur ki ¢â≥î ¡Îsâ  ba¡≥ı žurefâ ile şi¡r ve mu¡ammâya meşπûl olup 
me§âli√-i nâsda ihmâlini şey« istimâ¡ ider. Bir varaķa yazar ki “Niçün 
َאُوَن﴾156  ْ ْ ا ُ ُ ِ َ اُء  َ َ ا﴾den olup [49b] 157﴿َوا ُ َ َ آ ِ  ile müste&nâ ﴿ِإ ا
olmazsın?” Da«ı bunun em&âli teşnî¡ler ile gönderür. Varaķa ķâ≥înuñ 
elinde iken Dede √a≥retleri ķâ≥îya varur. ¢â≥î dir ki “Sizüñ mürîdüñüz 
bizüm şey«ümüz ve begümüz görüñ nice teşnî¡le varaķa irsâl itdi!” di-
yüp mektûbı Dede’ye virür. Dede gördükde “Câyiz ki πayrılar anuñ aπ-
zından yazup «a††ını benzetmişler ola. Şey«i çaπıralım, §oralım” diyüp 
»alîfe Mu√yiddîn ’i irsâl ider. Şey« emre i†â¡at idüp ¡ale’l-¡acele gelür. 
Dede √a≥retleri “Bu varaķa senüñ «a††uñ mıdur?” didükde, “Belî be-

156 “Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar.” Şuarâ, 224/26.
157 “Ancak inananlar başka”. Şuarâ, 26/227.
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nüm «a††umdur, da«ı aπreb yazsam gerek idi. Sizüñ elüñüze gire diyü 
«avfumdan icmâl itdüm” diyicek Dede sa¡âdet-«ânesine gider. Şey« 
ķâ≥îya dir ki “Ben saña yazduπum, müsülmânlaruñ ma§la√atında ihmâl 
itdügüñ içün idi ki ol saña fâyidedür, ammâ siz fâyideden ziyânı farķ 
itmeyüp bizi pîrimüze ķovlarsız. Ol bizüm ve sizüñ a√vâlüñüz bilmez 
mi?” ¢â≥î dir ki “Dede √a≥retlerine ¡ö≠r içün bir hediyye irsâl vâcib 
oldı. Himmet ile her ne ki †âli¡inde gele, anuñdur” didügi √înde, Şîrâz  
†arafından bir §andûķ tu√af ve tefârîķ gelür. Cümlesini açmayıp Dede 
√a≥retlerinüñdür diyü şey«e teslîm ider. Şey«, Dede’ye alı gider ve ¡ö≠r 
idüp dir ki “Ben ķâ≥îya hemîşe bu maķûle na§âyı√ı itmesem, me§âli√-i 
müslimîn mu¡a††al olurdı” diyicek, Dede √a≥retleri, şey«e du¡â idüp bu 
âyeti oķur ki 158﴾ ِ َْכ ُ ْ ِ ا َ َن  ْ َ ْ َ وِف َو ُ ْ َ ْ א ِ وَن  ُ ُ ْ َ אِس  ِ  ْ َ ِ ْ ٍ أُ َ أُ ْ َ  ْ ُ ْ  ﴿ُכ

Naķl olur ki Sul†ân [50a] Ya¡ķûb  meclisinde şey«ülislâm müftî-i 
enâm Emîr ¡Abdülvehhâb  ile şey« cem¡ olur. E&nâ-yı §o√betde, şey« 
√a≥retleri 159﴾ ْ ُכ ْ أَْذُכ  

ِ و ُ אْذُכ َ ﴿ bâbında √aķâyıķ beyân ider iken meger 
müftî tevâbi¡inden Yezd  ķâ≥îsı kendi murâdı içün müftî ile bile gelmiş 
imiş. Mâ-beyn-i kelâmda dimiş ki “Bu gice Bu«ârî ve Muslim’de bir 
√adî& gördüm, pâdişâhuma muştılıķ için geldüm ki bir kimse lâ ilâhe 
illallâh dise cennete dâ«il olur ki Peyπamber ¡aleyhi’s-selâm buyurmış-
dur: 160“ َ َ ْ ا  َ َ َد  َ ا ِإ   َ َ ِإ  َ َאَل   ْ َ ” Pâdişâh , müftîye baķmış. Müftî 
da«ı dimiş ki “Belî bir kerre lâ ilâhe illallâh diyen cennetlikdür.” Şey« 
dimiş ki √adî&de olan men¡ mu†laķ degildür, îmân ve «ulû§la muķay-
yeddür. Eger mu†laķ olsa kâfirler da«ı dâ«il olmaķ lâzım gelür ki Allâh 
ta¡âlâ buyurur َ َ َ ْ َوا  َ ْ ا  َ َ َو َْرَض  َوْا اِت  َ َ ا  َ َ َ  ْ َ  ْ ُ َ ْ َ َ  ْ ِ َ  ﴿َو

158 “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülük-
ten men edersiniz.” Âl-i İmrân, 3/110.

159 Öyle ise yalnız beni anın ki, ben de sizi anayım.” Bakara, 2/152.
160 “Kim lâ ilâhe illallâh derse cennete girer.” Sunenu’t-Tirmizî, 4/320; Musnedu 

Ahmed, 12/271; Sahîhu İbn Huzeyme, 3/304; Sahîhu İbn Hibbân, 1/363; Şer-
hu’n-Nevevî ¡alâ-Muslim, 2/41, 2/71; Fethu’l-Bârî, 11/267; ¡Umdetu’l-Kârî, 
8/2, 23/265.
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161﴾ُ ا  ُ ُ َ َ  Ammâ ol ki Allâh ta¡âlâ buyurur: 162﴾ ْ ُכ ْ أَْذُכ  
ِ و ُ אْذُכ َ ﴿ Yâ-

yı mütekellim ne idügin bilen anlar, yo«sa her lisânla ≠âkir olan ehl-i 
ķalb ü sırr olmaz. Pes anlar ki hevâların ilâh itti«â≠ itmişlerdür, anlar 
hevâların ≠âkirlerdür” diyicek, sul†ân dimiş ki “Vâķı¡â her yaramazlıπı 
işleyüp Allâh ta¡âlâ kerîmdür, bir kerre lâ ilâhe illallâh dimekle cennete 
dâ«il oluram diyüp mu§ırr-ı günâh olan emn üzere olmaķ lâzım gelür.” 
Şey« sul†âna tebessüm iderek dir ki “Şey«ülislâmuñ murâdı yine «ulû§ 
üzere diyendür dimekdür” diyüp ı§lâ√-ı ķa§d ider. Yezd ķâ≥îsı, şey«e 
baķup i¡tirâ≥la dir ki 163﴾ا ً

ِ ا َכ ُכ ْ َ ْ ً َو ِ َ ا  ُכ َ ْ َ ْ َ ﴿ Şey« √a≥retleri buyu-
rur ki “Tebessüm â«er, ≥ı√k [50b] â«erdür ve ≥ı√k ve fera√ ehli â«erdür, 
ve bükâ ve zühd ehli â«erdür. Merâtib §â√ibi ebu’l-vaķt olan §â√ib-i 
maķâm bilür” didükde, sul†âna bir fera√ ve ≥ı√ķ peydâ olur ki ken-
düyi yeñemeyüp bî-i«tiyâr ķahķaha ile bir sâ¡at miķdârı güler. Cümle 
«alķ ta¡accübe ķalurlar. Şey«üñ bu ta§arrufından müftî olan Şey«ülis-
lâm Emîr ¡Abdülvehhâb  münfa¡il olup şermende ķalur. Şey« √a≥retleri 
i¡ti≠âr idüp πâyibâne du¡ânuñ te™&îri ziyâdedür diyü ķalķup gider. Müftî 
da«ı √âyretde ķalur. 

Â«ır ol Yezd  ķâ≥îsınuñ murâdını ¡ar≥ idüp recâ ider. Sul†ân Ya¡ķûb  
eydür ki “Yarın ķâ≥î-¡askerden «aberin alasız” diyicek müftî da«ı gi-
der. Sul†ân, ¢â≥î ¡Îsâ ’ya dir ki “¢açan şey« fera√ ve ≥ı√ķ ehli â«erdür 
didi, baña bir sürûr-ı ķalb √â§ıl oldu ki a§lâ dünyâ sürûrlarına benze-
mez idi. Anuñıçun bî-i«tiyâr ķahķaha ile güldüm. El-ân ķalbümde ol 
fera√ mevcûddur. Ammâ şey«e Yezd ķâ≥îsı ķarşu söyledügi içün nişâ-
nını virme, meger varup şey«i mütesellî eyleyüp andan varaķa getü-
re.” Çün ķâ≥î-yi Yezd’e bu cevâb ķâ≥î-¡askerden vâ§ıl olur, şey«e mülâ-
zemet ider. Şol mertebe şey«üñ ce≠besi te™&îr eder ki şey« √a≥retleri, 
sul†âna varaķa yazup ķâ≥îyı iltimâs idüp nişânuñ çıķardup ķâ≥îya virür. 

161 “Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize 
kim verdi? diye soracak olsan, mutlaka, “Allah” diyeceklerdir.” Ankebut, 29/61.

162 Öyle ise yalnız beni anın ki, ben de sizi anayım.” Bakara, 2/152.
163 “Az gülsünler, çok ağlasınlar!” Tevbe, 9/82.
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¢â≥î şey«üñ «ıdmetin ķa≥â üzere tercî√ idüp bir niçe müddet gitmez. 
Â«ır şey« icâzet-nâme yazup “Var ehlüñe, ¡ıyâlüñe git!” diyü emr ider 
ve bu √adî&-i ķudsînüñ ma¡nâsını tefhîm ider ki ķâlallâhu ta¡âlâ:  ِإَذا” 
164“ ُ ْ ِ  ٍ ْ َ  ٍ َ  ِ  ُ ُ ْ َذَכ  ٍ َ  ِ  ِ

َ َذَכ َوِإَذا   ِ ْ َ  ِ  ُ ُ ْ َذَכ  ِ ِ ْ َ   ِ ي  ِ
ْ َ  ِ

َ َذَכ
[51a] Ve bu πazeli diyüp aña virür. 

Na@m: İsteyüp yâ Rabbî bir dil bulmazam lâyıķ saña
 ±ikr idüp aduñ diyende olmaya anda hevâ

 ‰ayyib ü †âhir hevesden arı dilden isterem
 Şavķıla ≠ikrüñ diyeler işidem yâ Rabbenâ

 İşidürem «alķ içündür »âlıķ’a ≠ikri n’idem 
 Ek&erî «alķı cihânuñ fikr idüp dilde riyâ

 Depredüp dilüñ hevâdan añma §ûfî »âlıķ’ı 
 ~allayup bâdıla başuñ ķarπu kimi her yaña

 Kes dilüñ ķurbaπa kimi ķâlile ≠ikr itmedin
 Dönüben mâhîye itgil §am†ıla ◊aķķ’a nidâ

 Tevbe ķıl ķâlile ≠ikri itmedin √âl ehli ol 
 İsteriseñ ide sensiz ≠ikrini senden »udâ

 ¡Acz olur dilinde ≠ikri ma¡rifetden kâmilüñ
 Derk aña dir √ayret issi ekmel-i ehli’n-nühâ

 Lâ ve illâdan geçüben di hüviyyet ≠ikrini 
 Tâ bilesin nedür andan ¡acz-i lâ u√§â &enâ

 Lî-ma¡allâh ≠ikri nedür §orana direm bunı
 İrişüp me≠kûre olmaķ fikr ü ≠ikrinden cüdâ

164 “Kulum kendi yanında beni andığında ben de onu kendi yanımda anarım. 
Beni bir topluluk içinde andığında ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde 
anarım.” Sahîhu’l-Buhârî, 9/121; Sahîhu Muslim, 4/2061; Sunenu İbn Mâce, 
2/1255; Sunenu’t-Tirmizî, 5/473, yaklaşık şekillerde.
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 Rûşenîden özge n’itsün Gülşenî ≠ikrin diñüz
 Derd ü kerdi odur anuñ ibtidâ ve intihâ

Naķl olınur ki ◊üseyn Çelebi ’ye Dede √a≥retleri «ilâfet virüp ¢ara 
Âmid ’e irsâl itdükde, Âmid Begi Emîr İlyâs  mürîd olmış. Ol e&nâda 
Sul†ân Ya¡ķûb , Âmid’i Şâh Velî Beg ’e virmiş. Çün ki Emîr İlyâs’dan 
re¡âyâ râ≥î imiş, «alķ ittifâķıyla ◊üseyn Çelebi  bir ¡ar≥a-dâşt yazup bir 
«alîfesi ile ve Âmid’üñ bir ket«udâsı ile şey«e ve dîvâna göndermişler ki 
“Şâh Velî Beg, râfı≥î bir žâlimdür, bu diyâr üzere musalla† itmek lâyıķ 
degildür yine [51b] Emîr İlyâs’ı muķarrer eyleñ ki «alķ andan râ≥îdur.” 
Çün ¡ar≥, ◊üseyn Çelebi «alîfesi ile şey«e gelür. ¡Ar≥ı şey« ¢â≥î ¡Îsâ ’ya 
virür ve eydür ki “◊üseyn Çelebi bizüm hem-†arîķımuzdur. Anuñ ¡ar≥ı 
§ıdķıla olmaπın sul†âna söyleñ ki yine İlyâs Beg’i muķarrer itsün. Fi’l-
vâķi¡ Şâh Velî Beg hem râfı≥î hem žâlimdür.” Pes ¢â≥î ¡Îsâ  bu minvâl 
üzere ¡ar≥ idicek Sul†ân Ya¡ķûb yine İlyâs Beg ’i Âmid’de begligi üzere 
muķarrer idüp berât virür. Velî Beg istimâ¡ idicek mürebbîsi olan vezîr-i 
a¡žam Süleymân  Beg ’e varup dir ki “Çün ki sözüñ geçmezdi, beni niye 
maπrûr itdüñ!” Meger bir †avîle bedevî at ve ba¡≥ı tu√af virmiş imiş, ol 
√arâretle vezîrüñ a«ûrına girüp atlarını kendi eliyle çözüp nökerlerine 
virüp gitmiş. Süleymân Beg  da«ı πayretlenüp dîvânda ¢â≥î Îsâ’yla «ayli 
mâ-cerâsı geçmiş. ¢â≥î-¡asker dimiş ki “A§l bu tedbîri Tañrı abdâlı itdi.” 
Pes Süleymân Beg dimiş ki “Çün ki vezîr-i a¡žamuñ √ürmeti, «u§û§â 
umûr-ı dünyâda ¡i≠≠eti bir mollâ ķadar degildür, ferâπat evlâdur!” di-
yüp dîvândan ķalķup gider. On iki gün dîvân anuñ «â†ırı içün ba††âl 
olur, zîrâ Süleymân, Ya¡ķûb’uñ hem lâlâsı hem ķayın atası imiş. Begler 
ve sâyir a¡yân araya girüp barışdurmışlar. Fitne def¡i içün ķâ≥î-¡asker, 
vezîri da¡vet itmiş. ~o√betde iken ¢â≥î Fütû√  nâm bir mollâ, şey«e bir 
†âlib-i ¡ilm, tâze yigitçik getürür ve eydür ki “Bu cüvân hem ķâbil hem 
emîñdür, size ķul olmaπa geldi, ķabûl eyleñ. Gerçi §ûfîleriñüz ve dervîş-
leriñüz vardur, ammâ bu size «â§§a «ıdmet-kâr [52a] olur.” Şey« dir ki 
benüm iki «â§§a «ıdmet-kârum var, anları †oyuramazam, bu zâyid ķa-
lur” dir. ¢â≥î Fütû√ §orar ki “Ol iki «ıdmet-kâr kimlerdür?” Şey« dir ki 
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“Biri Sul†ân Ya¡ķûb ve biri ¢â≥î ¡Îsâ.” Meger şey«üñ otaπı ķâ≥î-¡askerüñ 
otaπına ķarîb imiş. ¢â≥î ¡Îsâ ile Vezîr Süleymân Beg bu kelâmı dinlerler 
imiş. Vezîr ķâ≥îya dir ki “Tañrı abdâlını da¡vet eyleñ görelim ne dir?” 
¢â≥î dir ki “Benüm sözümle gelmez, siz da¡vet eyleñ.” Vezîr, ¡ammusını 
gönderür. Meger ķâ≥î ile vezîrüñ mâ-beyninde bir yüksek yiri §adr 
itmişler ki vezîr anda otura; i«tiyâr itmemiş imiş. Vezîr eger şey« gelüp 
bî-teklîf ve tekellüf ol ma√alde oturur ise velâyetine iķrâr iderem diyü 
vezîr niyyet itmiş. Şey« gelüp selâm virüp ol yirde oturmış. Vezîr ittifâķî 
düşdi diyü yine ķalbine şekk düşer ve ķâ≥î ķalbine nev¡â taπayyür gelür. 
Şey« †arafeynine baķup bu âyeti oķur: ¢âlallâhu ta¡âlâ: ْ ِ َ َن  ُ ُ َ אل ﴿  
َ ِ ِ َא ُ ْ َِכ ا َ َو

ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َو ِ ُ َ
ِ ُة َو ِ ْ ِ ا ِ ََذل َو א ْا َ ْ ِ  َ َ َ ْا ِ ْ ُ َ  

ِ َ ِ َ ْ َ ا َא ِإ ْ َ  َر
َن﴾165  ُ َ ْ َ َ  ¢â≥î şermden ser-fürû ider. Vezîr §orar ki “Âyetüñ ma¡nâsı 
nedür?” ¢â≥î eydür ki “¢albümüze gelen nifâķı yüzümüze urup fikr-i 
bâ†ıldan rücû¡ idüp ¡i≠≠et, a§l fuķarânuñ olduπın bilüñ dimek ister.” 
Pes şey«e ce≠be gelüp ol ķadar √aķâyıķ beyân ider ki √u≥≥âr eger vezîr 
eger ķâ≥î-¡asker eger müftî eger sâyir ¡ulemâ ve fuķarâ giryân ve nâlân 
olup «ayli kimesne inâbet ider. Vezîr i¡ti≠âr idüp dir ki [52b] “Sizüñ 
emrüñüz √aķdan olmaπın mu«âlefeti ≥alâldur.” Pes min ba¡d bed-me≠-
heblere mu¡âvenet itmeyüp hemîşe ehl-i √aķķa ri¡âyet idüp ¡adâlet ile 
§alâ√a meşπûl olup şey«üñ «ıdmetin ve §o√betin terk itmedi.

Naķl olur ki bu geçen e&nâda ¢azvîn  ķâ≥îsı Mollâ Şerîf ◊üseyn , 
şey«i ziyârete gelmiş. Çün şey« ce≠be ile yûf yûf πazellerin diyüp kâtibi 
Mu§li√uddîn »alîfe  yazar imiş. ¢â≥î edeble sâkit oturup müteveccih 
imiş. Meger Berda¡ ’dan Şey« ¡Alî   Cân  nâm bir seccâde-nişîn ki ek&eriyyâ 
kelâmı te™vîl idermiş, vâfir mürîdleri ile gelür; şey« ce≠bede olmaπın aña 
iltifât itmez. Seccâde-nişîn mürîdlerinden ve «alķdan utanup bî-√u≥ûr 
olur. Şey« bu beyti dir ki kâtib yaza.

165 “Onlar, “Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan 
mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın Peygam-
berinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.” Münâfikun, 
63/8.
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Na@m: Ey şude ≥âll u mu≥il reh-zen-i erbâb-i gil
 Gûş kun ez-ehl-i dil lâf-i tu-râ yûf yûf166

Ne&r: Seccâde-nişîn kendüye i¡tirâ≥ añlayup ev≥a¡-ı πarîbe ile güler, 
çün ki ek&eriyyâ te™vîl idermiş. Şey« da«ı aña münâsib âvâz-ı bülend 
ile «i†âb idüp eydür ki “Eger evüñde on dört yaşında ķızuñ varsa ve 
emred oπluñ varsa getür ki to«m √â§ıl olsun! Da«ı var §açuña §aķa-
luña nûre ur, emred ol da«ı gel!” diyicek seccâde-nişîn dervîşlerinden 
√icâb itmiş ki kimi ¡a§âsını kimi seccâdesini götürmegin müte™ellim ol-
mışlar, hemân ¡a§âyı götürmek istemişler. Şey« √a≥retleri seccâde-nişî-
nüñ şikeste ve bî-«od ve nâçîz olduπın görür ve teslîm ile cehl-i ba§î† 
maķâmına irdügin müşâhede ķılur, pes ¡âlem-i ¡ilm-i ledün ta¡lîm idüp 
[53a] eydür ki “¢ız, nefsüñüñ §ûretidür ve oπlan rû√dur. ¢açan bunlar 
fey≥den istifâdeye isti¡dâd √â§ıl ķılup iki on dördi nihâyet-i †ulû¡ıdur. 
Çün şems-i √aķîķatden nûr alalar, ol zamân gel dimek idi. Çün fehm 
itmedüñ, şey«lıķ √icâbı ve zühd-i žâhir mâni¡ oldı. Pes da«ı rûşen mi&âl 
getürdüm ki §aķal &ıķletinden «alâ§ ol didüm, ya¡nî «ayâlât-ı fâsideyi 
terk eyle ve cürd ü mürd olup ehl-i cennet ol dimekdür” diyicek ol 
seccâde-nişîn Şey« ¡Alî  Cân  çün şey« √a≥retlerine nažar ider, bî-i«tiyâr 
ce≠be √â§ıl olur. Çün ¡âlem-i ¡aķla nüzûl ider, şey« √a≥retlerine inâbet 
idüp niçe zamân telķîn-i esmâdan ta√§îl-i reh-i müsemmâ ider. Şey« 
icâzet yazup Berda¡ ’a gider.

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb ’a vezîrleri ¡ar≥ iderler ki “Timur  »ân  
zamânından beri olan suyurπalât şimdi ziyâde olmaπın «azîne-i ¡âmi-
reye ziyâde ziyân virmişdür; ib†âl olınmaķ gerek” dimegin sul†ân da«ı 
ib†âline nişânlar emr ider. ¢â≥î çün ki ¡ulemâ vü meşâyı« ve müteķâ¡i-
dîn içün ta¡yîn olan suyurπalâta ya¡nî ¡ulûfe ve iķ†â¡ ve idrârâta şey«le 
sebeb olmış idi, ol ma√alde cevâb virmeyüp dîvân bozulur ve emrler 
yazulur. Ol e&nâda şey«e, «alvetinde bir √âlet √â§ıl olur ki ¢â≥î Îsâ’yı 
bir ķarañulıķda bulur, çeküp bir ķıraña alı gider ve anda meşâyı« ve 

166 Toprak (dünya) ehlinin yolunu kesen, sapmış ve halkı saptırmış olan, gönül 
ehlinden sözüne yufları dinle.
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¡ulemâya ni¡met çeker. Pes şey« bî-i«tiyâr ķalķup ķâ≥îya gelür ve vâķı¡a-
yı diyi virür. ¢â≥î da«ı a√vâli beyân ider ve πamını söyler. Şey« dir 
ki “Bu sehldür. [53b] Sul†ân ◊asan  zamânında da«ı böyle vâķi¡ oldı, 
yine evliyâ himmeti ile def¡ olur” diyüp Sul†ân Ya¡ķûb’a bir ¡ar≥a-dâşt 
yazar ki ma≥mûnı budur ki “Selâ†în-i sâbıķa itdügi «ayrât şimdiye de-
gin cârî ola. Sul†âna ¡i≠≠et bu mıdur ki kendi zamânında itdügi «ayrlar 
ba††âl ola. Belki niçe sâdât ve meşâyı« ve ≥u¡afâ ve ¡ulemâ √âliyâ i√sân 
ümîdine gelmişlerdür; anlaruñ da«ı murâdların virmek gerekdür” diyü 
mektûbı bir dervîşe virür, “Bi’z-zât pâdişâh eline teslîm eyle!” diyü emr 
ķılur. Çün sul†ân ma≥mûnına vâķıf olur, “Ol yazılan a√kâm nişânların 
ib†âl itsünler!” diyü emr ider ve buyurur ki “Yarın dîvânda Tañrı abdâlı 
gelüp otursun, emr yarın anuñ olsun; cümle vüzerâ ve ümerâ ve defter-
dârlar emrine mu†î¡ olsun!” diyü ¢â≥î ¡Îsâ ’ya emr ider. 

Pes cümleye tenbîh olur. Şey« «aberdâr olıcaķ cümle suyurπal †âlib-
lerine «aber ider. İrtesi şey«le bile dîvâna gelürler. Cümle vüzerâ ve gay-
rlar ķarşu çıķup ta¡žîm ile dîvânda √ükm yirinde oturur. Ol gün a«şama 
degin ¡adlile ol ķadar √ükm ider ki πayrılar yetmiş yılda √ükm idemez-
ler. Ve yetmiş iki berât yazılup ¡ulemâ ve sâdât ve fuķarâya ki niçe müd-
det faķrıla mülâzemet idüp ¡âciz olmışlar imiş, bir √abbelerin aldurma-
yup pâdişâhdan √âllerince yol «arçlıπın alı virüp vilâyetlerine gönderür. 
Meşâyı«a bu vechile i¡timâd ve √ürmet Sul†ân Ya¡ķûb ’dan sünnet ķa-
lur ve ol vežâyif §â√iblerinüñ ek&eri şey«e inâbet idüp kimi važîfelerin 
terk idüp şey«üñ «ıdmetinde ķalur, √attâ mer√ûm [54a] efendi Şey« 
A√med ibn Gülşenî dir idi ki benüm «vâcem Mu§li√uddîn-i Şîrâzî  ol 
cemâ¡atden idi.

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb  A«ı§ķa  ķal¡asın mu√â§ara itmiş, alama-
mış. ¢ış irişmiş, πâyet ¡âciz olmışlar; dönüp gitmek da«ı bî-πayretlikdür 
diyü √ayretde imiş. Meger şey«i bile alı gitmiş imiş. ¢â≥î ¡Îsâ ’ya dimiş ki 
“Şey«den du¡â iltimâs eyle, ola ki ķal¡a fet√ ola.” Şey«e didükde, dimiş 
ki “Dede √a≥retlerinüñ rı≥âsına mevķûfdur. »umsdan bir nesne ta¡yîn 
eyleñ, bu cum¡a fet√ olur.” Pes sul†ân ta¡yîn itdükden §oñra şey«le ķal¡a-
ya yürürler, alımazlar. Şey« şermende olup bir kûşeye varup murâķıb 
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olur. Sul†ân i¡tiķâdla eydür ki “~abr idüñ, fet√ bizümdür.” Meger kefere 
√i§âr e†râfına çam aπaçlarını metres itmişler imiş, nâgâh ol aπaçlara ot 
düşürürler. Ol aradan kâfirler iç ķal¡aya girürler. Aña da«ı ot düşer. 
»u§û§â πâyet yüce imiş, pes Allâh ta¡âlânuñ ¡inâyeti ve Resûlullâh §al-
lallâhu ¡aleyhi ve sellemüñ mu¡cizâtı ve şey«üñ ve evliyânuñ himmeti ile 
âsân vech üzere kimesne telef olmadın ol ķal¡a fet√ olur.

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ vüzerâ vü a¡vânı žulmile re¡âyâya 
ziyâde «arâc yükledüp i√dâ&ât itmegin ek&eri πayrı pâdişâhlar vilâyeti-
ne firâr idüp gitdükçe memleket «arâba müteveccih olmış, biñ yıldan 
§oñra ¡O&mânîler memleketi gibi. Şey«, ¢â≥î ¡Îsâ ’ya dir ki “Elimüzle bu 
žulmi def¡ idemez isek, dilümüz ile def¡ mümkindür” diyüp ķaldurup 
Sul†ân Ya¡ķûb’a varurlar. Ba¡de’l-mu§â√abe şey« fet√-i kelâm idüp dir ki 
“Memleketüñ re¡âyâsı [54b] â«er iķlîme gitdüginden ve bu diyâr «arâba 
yüz †utduπından sul†ân «aber-dâr mıdur, yo«sa πafil midür?” Sul†ân dir 
ki “Ma¡lûmumdur, ammâ tedbîr nedür, nice idelim?” Şey« dir ki “Âsân-
dur, sul†ân bir yıl yâ iki yıl kendü ¡âyidesinüñ &ülü&inden ferâπat idüp 
vüzerâ ve sâyirler da«ı emr eyle, ferâπat itsünler. Re¡âyâ cem¡ olurlar, 
belki ¡adâlet istimâ¡ idicek πayrı vilâyet «alķı bile gelüp ma¡mûr olur.” 
Sul†ân ķabûl idüp kendi ¡âyidesinüñ &ülü&ünden ferâπat idüp sâyir vü-
zerâ ve πayrı erbâbuñ da«ı re¡âyâdan &ülü&ini ref¡ ider. ∏ayrı kişvere 
gidenler cümle gelürler ve niçe πayrılar da«ı cem¡ olurlar. Üç yılda şöyle 
ma¡mûr olur ki eski virdükleri «arâcdan bir ol ķadar da«ı ziyâde virür-
ler. Sul†ân Ya¡ķûb eydür ki “Şey« bizüm diyârumızuñ bereketidür. ◊aķ 
ta¡âlâ anı bizüm ķalem-revimüzden çıķarmaya.” Şey«e bu kelâmı ¢â≥î 
¡Îsâ  yitişdirdükde, şey« dir ki “Belî, mâdâm ki anuñ √ükmi cârîdür, 
ammâ 167“ َ ِ َ ْ ُ ْ ا  ِ َ ُ  ْ ِ َאُق  ُ  َ א  ِ اُر  َ

ِ ْ  .dir. ¢â≥î ¡Îsâ √ayrete varur”اَ
Â«ır dir ki “Bu kelâmuñuz neye işâretdür?” Şey« dir ki “Senüñ şehâdet-
le beşâret ve benüm firârumdan ¡ibâretdür.” ¢â≥î «avf idüp sükût ider. 

167 “Güç yetirilemeyenden kaçmak peygamlerlerin sünnetlerindendir.” Keşfu’l-Hafâ 
(Hindâvî), 2/99no: 1823; el-Lu™lu™u’l-Marsû¡, 1/129; Reyhânetu’l-Elibbâ™, 1/265; 
el-Eşbâh ve’n-Nezâ™ir, 1/334.
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Fi’l-vâķi¡ ¢ızılbaş  «urûcunda ķâ≥î şehîd olur ve şey« Mı§r ’a gelür.
Naķl olur ki şey« Terâkime mevâlîsinüñ iltimâsları ile Sul†ân 

Ya¡ķûb ’dan recâ itmiş ki ra¡iyyetlik «arâcın ¡ilmleri şerefine üzerlerinden 
ref¡ ola. Bir iki yıl merfû¡ olmış, §oñra Hindûşe  nâm bir ¡âmil-i mâl 
mîrîye ≥arardur diyü ¡ar≥ ider. Sul†ân alınsun diyü emr ider. ¡Ulemâ 
istimâ¡ idüp gelüp şey«e tažallüm iderler [55a] ki “Senüñ «ayruñı 
mennâ¡-ı «ayr, 168﴾ ٍ ِ أَ  ٍ َ ْ ُ ﴿ olanlar men¡ itmek isterler” diyicek şey« 
bî-i«tiyâr olup dîvâna varup vüzerâ ve ¢â≥î ¡Îsâ ’ya «i†âb idüp eydür 
ki “Bu Hindûşe’ye eger ¡Azrâyil bir mollâ şeklinde gelürse, sende mâl 
vardur diyü √âlet-i nez¡de nizâ¡ itmek muķarrerdür. İmdi sul†âna ¡ar≥ 
eyleñ, ¡ulemânuñ bed-du¡âsın almasun, yo«sa kendüye degil a«ere da«ı 
≥ararı tecâvüz ider.” Çün ¡ar≥ iderler, Hindûşe’yi men¡ idüp ¡ulemânuñ 
berâtların muķarrer ider ve Hindûşe’nüñ iltizâmından bir miķdâr aşaπa 
varurla, ammâ Hindûşe ta¡addîsini terk itmez. Â«ır «asta olur, mara≥-ı 
mevtinde mollâlar ile ceng ider şeklinde intiķâl ider. ¢â≥î ¡Îsâ , şey«e 
dir ki “Buyurduπuñuz oldı.” Şey« eydür ki “Belî, ¡ulemâ hem cân vi-
rürler hem cân alurlar. Pes cân virüp cân alup ¡ilmullâh ile ¡âlim olup 
¡âlim-billâh olmaķ gerek.”

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb ’ı ķayın atası Şirvân  Şâh  da¡vet idüp şey«le 
bile geşt idüp yine Tebrîz ’e rücû¡ itdükde, Çakerli ¡Ömer Beg ’üñ ülkesi 
Muπân  ilinde imiş; deñiz kenârında olmaπın meger ba√rde olan ördek 
ve ķazı ve sâyir ķuşları gice ile bir gemiye âteş yaķup bir gemi ile da«ı 
ıraķdan çeng ve çeπâne ile ürküdüp âteşi ķaranlıķdan çıķıcaķ pencere 
mülâ√aža idüp gemiye düşüp §ayd iderler imiş. Pes ¡Ömer Beg ’üñ πarâ≥ı 
bu imiş ki sul†ân gice ile gemide iken πarķ ide ve başın alup Bayındır  
Beg ’e alı gide ki mu¡âhede ķılmışlar imiş ve sul†ân, ¢ızıl ‰aπ ’a [55b] 
geliceklerin bilmişler imiş (mı§râ¡): “Bilürsin dost olmaz eski düşmen”

Ne&r: Çün sul†ân, Muπân  §a√râsına nüzûl ider, ¡Ömer Beg , sul†ânuñ 
«alvetine du«ûl ider ve şikâr-ı †uyûrı beyân ider ve «ayli ma√abbet ¡ayân 
ider. Sul†ân ve vüzerâ da«ı varmaπı cezm iderler. Bir ķaç gün oturaķ ķı-

168 “Saldırgan, günaha dadanmış”, Kalem, 68/12.
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lup bezm iderler. ¡Ömer Beg, ¢â≥î ¡Îsâ ’ya bile gitmege da¡vet ider. ¢â≥î 
eydür ki “Benüm rı≥âm begümüñ elündedür” diyü şey«e nažar ider. 
¡Ömer Beg, şey«e ta≥arru¡ ider ki bile gide ve eydür ki şey« √a≥retlerine 
bir bedevî at ra«tıyla ve beş yüz ķoyun ve bir ķul ve ba¡≥ı «ıdmet-kâr 
da«ı vâ§ıl olur. “¢â≥înuñ «od «ıdmeti başķadur. Kerem eyleyüp bizüm 
dûdmânumuzı müşerref eyleñ” diyü şey«e iķdâm ider. Şey« murâķa-
beye varur ve başın ķaldurup ķahķaha ile güler ve dir ki “Allâh baña 
buyurur: 169﴾ِ َُכ ْ َ ا ْ ِإ ُכ

ِ ْ َ ِ ا  ُ ْ ُ  َ  Ben varmaķ degil, ķâ≥î ve sul†ân ﴿َو
bile varmaķ câyiz degildür” diyüp yine murâķabesine rücû¡ ider. ¢â≥î, 
¡Ömer Beg ’e dir ki “İşte cevâbuñı alduñ! Bizden anda varur kimesne 
yoķdur ki şey«üñ emrine mutî¡üz.” Pes ¡Ömer Beg, hemân sul†ânı alı 
gitmek tedârükinde olur. Ol e&nâda sul†ân, şey«e ve ķâ≥îya «aber gön-
derür ki “Şu maķûle şikâr seyri varmış, bile gidelim.” ¢â≥î, şey«e dir ki 
“Cevâbuñuz nedür?” Şey« dir ki “◊aķ ta¡âlâ nehy idüp buyurmışdur 
ki 170﴾ِ َُכ ْ ا  َ ِإ  ْ ُכ

ِ ْ َ ِ ا  ُ ْ ُ  َ ﴿َو   Ve bizüm şikâr olmaķ murâdumuz 
degildür. Siz da«ı √a≠er eyleñ!” diyicek ķâ≥î, sul†âna «aber gönderür ki 
“Tañrı abdâlı böyle didi, bâķî siz bilürsiz” diyicek pes sul†ân gitmekden 
ferâπat idüp [56a] Tebrîz ’e ¡azm ider, zîrâ şey«üñ kelâmını niçe kerre 
tecribe itmegin √ikmete muntažır olur. Tebrîz’de †â¡ûn var diyü istimâ¡ 
ider. ‰aşrasında √ıyâvânda kendünüñ Firdevs  nâm bâπında ķonar ve 
ķâ≥î ve şey«, vezîrüñ bâπında ķonarlar. 

Yatsu namâzın ķılar iken bâπ içine bir himyân ile mektûblar atarlar. 
Çün ķâ≥î getürüp oķur, müteπayyir olur. Meger Bayındır  »ân’uñ ilçisi 
¡Atâullâh ¡asker-i sul†âna tefriķa ve fitne virmek içün kâπıdlar yazmış, 
anlar imiş. Mektûbların kimse görmedin §abâ√ ķaçup gitmiş. Bayın-
dır »ân  sâbıķu’z-≠ikr ¡Ömer Beg ’le ¡asker çeküp gelmek üzeredür diyü 
câsûs gelmegin Sul†ân Ya¡ķûb  mu≥†aribu’l-√âl olur ki ¡askeri ķışlamaķ 
içün †aπılmış imiş. ~ûfî »alîl , Na«cıvân ’da bu hücûmu istimâ¡ idicek 
ılπarıla gelüp sul†ânı hemân ķaldurup ¡Âdilbaycân  cânibinden ¡Irâķ ’a 
gider ve şey«e iķdâm idüp bile alı gider. 

169 “Kendi kendinizi tehlikeye atmayın.” Bakara, 2/195.
170 “Kendi kendinizi tehlikeye atmayın.” Bakara, 2/195.
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Sul†ânuñ müneccimleri ki her biri sul†ândan yüz biñ ķaraca aķçe 
¡ulûfe yirler imiş, şey«e dimişler ki “Hele biz ≥arûret ile giderüz, siz niye 
i«tiyâr itdüñüz ki sul†ânuñ inhizâmı muķarrerdür ki biz nücûmda tec-
ribe ve seyr ile ma¡lûm itdük.” Şey« dimiş ki “U§†urlâb-ı ilâhîde böyle 
müşâhede olur ki Bayındır  maķtûl olup sul†ân man§ûr ve mužaffer gele 
ki 171“اٌب ٍ َכ ِّ َ ُ  adî&i §ı√√at bula.” Anlar yine i¡tiķâdları üzere ba¡≥ı√ ”ُכ 
kelimât idicek, şey« dimiş ki “Eger sözüñüz yalan olursa ¡ulûfenizi ķa†¡ 
itdüreyim mi?” Müneccimler ta≥arru¡ idüp dimişler ki “Meded! Kim-
seye bunı söyleme [56b] ve öyle eyleme!” diyicek şey« dimiş ki “Eger 
sizüñ ¡amelüñüz ķa†¡î olsa, şimdi tereddüd ve şübhe †ârî olmazdı.” Şey«-
le müneccimlerüñ bu kelâmını ķâ≥î istimâ¡ ider imiş. Çün şey« †oπrı 
«aberin virdügin işitmiş, bile gitmekde tereddüdi var iken ķuvvet-i ķal-
bile ¡ažîmet itmiş. Şey«e dimişler ki “Sul†ânuñ ¡askerin tahmîn eyle.” 
Çün ¢azvîn  ser√addine varmışlar, nihâyet biñ miķdârı ¡asker ancaķ var-
mış. Şey« dimiş ki “Allâh ta¡âlâ buyurupdur: ًة َ

ِ ً َכ َ ِ  ْ َ َ َ  
ٍ َ ِ َ  ٍ َ ِ  ْ ِ  ْ  ﴿َכ

172﴾ َ ِ ِ א َ ا َ  ُ ِ َوا ْذِن ا ِ ِ  Çün ¡Irâķ  ser√addinde bir vîrân kârbân-sarâya 
ķonmaķ isterler, câsûs gelür ki “Bayındır-ı bâπî-i †âπî gice ¡askerinden 
beş biñ münte«ab erile sul†ânı şebî-«ûn itmek içün πâyib olmış. Bu gice 
πafil yatmañ!” dimegin §abâ√a degin süvâre †ururlar.

İrtesi yine ¡ažîmet iderler. Öyle namâzını ķılup ¡asker bî-«vâbdur, bir 
miķdâr istirâ√at itsünler diyü sul†ân ķonmaķ tedârükin ider. Şey« dir 
ki “Dün iki ķonaķ ba¡îd idüñüz, §abâ√a degin uyumaduñuz. Şimdi bir 
ķuşlıķlıķ yol ķarîb olduñuz. Eger bî-«od yatarsañuz, e†râfuñuzdan yüz 
kişi gelse feryâd itse cümle biri biriñüzi ķırarsız. Elbette göçüñ gidelim. 
Fur§at bizümdür” dimegin şey«üñ re™yine ve emrine tâbi¡ olup bir fersa« 
gidicek âdemle «aber gelür ki düşmen §af düzüp ya§alın baπlamadadur 
dimegin ulaπuñ söziyle hemân şey« eydür ki “Fur§at bizümdür yürimek 
gerek diyüp kendi ¡azm ider ve bunı oķur: ُ ِ א َ ْ ا  َ َ َوَز  َ ْ ا אَء  َ  ْ ُ  ﴿َو

171 “Her müneccim yalancıdır.”
172 “Allah’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. 

Allah, sabredenlerle beraberdir.” Bakara, 2/249.
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ًא﴾173 ُ َز َכאَن   َ ِ א َ ْ ا  Sul†ân Ya¡ķûb ’a ķuvvet-i ķalb √â§ıl olup şey«üñ ِإن 
[57a] ardınca düşmen üzerine yürür. Şey« nažar ider ¡askeri sâbıķan biñ 
biñ ancaķ vardur dinilen âdemler ile on biñden ziyâde görünür ve düş-
men ¡askeri çoķ iken biñ ancaķ görinür. Ve Bayındır  ¡askerinden ¢ûm  
vâlîsi Man§ûr Beg  yüz döndürüp velî-ni¡meti Sul†ân Ya¡ķûb †arafına 
yardıma geldügi gibi, Bayındır’uñ ¡askeri sınup ķaçmaπa yüz †utarlar. 
Bayındırîleri bayırlara yandurup çayır çayır ķaçırurlar ve ol bâπî-i †âπî 
hemân otaπı terk idüp †aπdan †aπa »orâsân ’a gider. ~ûfî »alîl  ardınca 
az kimesne ile ķova gider. Sul†ân dir ki “~ûfi ile âdem azdur, Bayındır ile 
çoķdur, meded varsun” dir. Şey« istimâ¡ idüp dir ki “Ricâlü’l-πayb, ~ûfî 
iledür. Yarın ikindi zamânında size başdan tesellî «aberi gelür.” Sul†ân: 
“Tañrı abdâlınuñ sözine mu«âlefet eylemeñ, kimse gitmesün” dir. İrtesi 
ikindi ezânı virilür iken ~ûfî »alîl  †arafından Bayındır’uñ başın getü-
rürler 174﴾ َ ِ َ א َ ْ ِ َرّبِ ا ِ  ُ ْ َ ْ ا َوا ُ َ َ  َ ِ ِم ا ْ َ ْ ُ ا ِ َ َدا

ِ ُ َ ﴿
Naķl olur ki şey«e su™âl iderler ki “◊aķ ta¡âlâ i√sânıyla keşf-i ķubû-

ra mâlik olduķdan §oñra meyyitüñ ¡a≠âb ve na¡îmi bilinür mi ve aña 
müsâ¡ade itmek olur mı?” Şey« buyurur ki “Belî olur ki sâbıķan meşâ-
yı«dan biri bir mezâra uπrar, §â√ibini ¡a≠âbda müşâhede ider. Çün dö-
nüp girü uπrar, görür ki ¡a≠âb ref¡ olmış. Bâ¡i&i ne ola diyü müteveccih 
olur. ~oñra ma¡lûmı olur ki bir küçük oπlı varmış, oķumaπa virmişler. 
[57b] Meger bismillâhirra√mânirra√îm dimiş, ol isimlerüñ şerefine 
¡a≠âbı ref¡ olmış.” Buña beñzer ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ «vâcesi Mevlânâ  Fa«rüddîn  
intiķâl itdükde ķâ≥î, şey«e ta≥arru¡ ider ki mevlânânuñ a√vâline müte-
veccih ola ki perîşân-√âl iken göçmiş ¢âsımî-meşreb olmaπın. Meger 
şey«üñ Mevlânâ Yûsuf  adlu bir mükâşif dervîşi varmış, anuñla Fa«rüd-
dîn’üñ ķabri üzerine varurlar, πâyet ¡a≠âbda bulurlar. Gelüp şey«, ķâ≥î-
ya dir ki “Anuñ ¡a≠âbı ref¡ olmaz, illâ sizüñ anuñıçun «ayrata teveccü-

173 “De ki “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” 
İsrâ, 17/81.

174 “Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a 
mahsustur.” En’âm, 6/45.



Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî 123

hüñüz ve ed¡iyeñüz ile ki siz anuñ ķulısız 175“ا ً ْ َ  
ِ
َ َ  ْ َ َ ًא  ْ َ  ِ َ َ  ْ َ ” 

mûcibince.” Pes ķâ≥î, «vâcesi içün kendi bir «atm oķur ve şey«üñ re™yi 
ile ba¡≥ı erâmil ve eytâma §adaķa itdürür. Ol gice ķâ≥î vâķı¡asında görür 
ki Fa«rüddîn’e zebânîler ¡a≠âb itmek isterler, bir nûr anı i√â†a idüp ba¡≥ı 
eytâm ve erâmil zebânîleri çeküp alı giderler. İrtesi şey«e ta¡bîr itdür-
mek ister. Şey« taķrîrinden muķaddem dir ki “Senüñ anuñıçun ķırâ™at-ı 
¢ur™ân’uñ nûr olup anı žulmetden ķurtardı ki ¢ur™ân-ı ¡ažîm nurdur, 
176﴾ُ َ َ َل  ِ ـ ْ ي أُ ِ َر ا ا ا ُ َ  muķte≥âsınca «alâ§ oldı. Ve i√sân itdügüñ ﴿َوا
kimesneler a¡vân-ı cefâyı def¡ itdüler, bu gice ¡a≠âbı ref¡ oldı.” ¢â≥î §oñra 
vâķı¡asını taķrîr idüp şey«üñ keşfine in§âf ider. Pes kişinüñ ta¡lîm ve 
ta¡allüm ve «ayratda olan §a¡yi 177﴾ ٰ َ א  َ אِن ِإ  َ ْ ِ ِ  َ ْ َ -muķte≥â ﴿َوأَْن 
sınca ve her kimse kendi fi¡line mübtelâdur ki 178﴾ٌ َ ِ ْ َر َ َ א َכ َ ِ  

ٍ ْ َ  ﴿ُכ 
muķte≥âsınca netîcesi kesb [58a] dünyâda ve â«iretde žâhiredür. 

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ ķızı Şâh Aπa  bir miķdâr √elvâ ile ba¡≥ı 
nü≠ûr göndermiş. Şey« ķabûl itmeyüp “Bu √elvâ degil belki §u√tdur!” 
dimiş. Şâh Aπa bî-√u≥ûr olup âdem göndermiş ki “Benüm √elâl rızķım-
dandur.” Şey« dimiş ki “Ben râyi√asından ve a§lından bildüm ki cehen-
nem †a¡âmıdur, ammâ kendi öñince tetebbu¡ itsün ki √arâmdandur.” 
Çün aslı √arâm idügi Şâh Aπa’ya žâhir olur, şey«e vâfir ¡ö≠rler ider ve 
i¡tiķâd-ı tâmmıla şey«den tevbe ider.

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb  ile şey« ve ķâ≥î §o√bet ider iken sul†ân, 
ķâ≥îya dir ki “Vüzerâ senden bî-√u≥ûrlardur. Cümlesini ¡azl müşkildür 
ki memleket anlaruñ re™yi ile ķâyimdür” diyüp sükût ider ki şey« √a≥-
retleri buyurur: “Mülk şer¡ile ve ¡adlile ķâyimdür; Allâh ta¡âlâ ¡adlüñüz 
ziyâde ide. Du¡â πâyibâne mü™e&&irdür” diyüp ķalķup gider. ¢â≥î da 
bile çıķar gider, ammâ √ayret ve πamdan bilmez ki nice ider, şey«den 

175 “Kim bana bir harf öğretirse beni köle etmiş olur.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 
2/316 no:2543; Tefsîru’n-Neysâbûrî, 3/361; Mu¡cemu’l-Menâhi’l-Lafziyye, 1/514 
benzer şekillerde.

176 “Ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya.” A’râf, 7/157.
177 “İnsan için ancak çalıştığı vardır.” Necm, 53/39.
178 “Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.” Müddessir, 74/38.
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meded ile na§î√at ister. Şey« dir ki bu meclise πayr vâķıf olmadı. Evliyâ 
himmeti ile da«ı َ

ِ  ِ א ِ  ْ ُ ْ אِد َ ِ َو َ َ َ ْ ِ ا َ ِ ْ َ ْ ِ َوا َ ْכ ِ ْ א ِ َِّכ  ِ َر ِ َ  َ  ﴿أُْدُع ِإ
179﴾ َ ِ َ ْ ُ ْ א ِ  ُ َ ْ َ أَ ُ ِ َو ِ ِ َ  ْ َ  َ  ْ َ ِ  ُ َ ْ َ أَ ُ َכ  ُ ِإن َر َ ْ -âyeti muķte≥â أَ
sınca inşâ™allâh bu πam da«ı def¡ olur.” ¢âžînuñ «azînedârına emr itdi, 
bir iki ķımâşı getürüp bir âdemisi ile alup ~ûfî »alîl  ki cümle ümerâ ve 
vüzerâdan eşedd idi ve anuñ Ca¡fer  nâm bir vekîli ve mu§â√ibi var idi 
ki şey« niçe me§âli√ini bitürmiş idi, çaπırup ol ķımâşları Ca¡fer [58b] 
Beg’e virdi ve eyitdi: “¢â≥î ile beglerüñ nizâ¡ı memlekete küllî ≥arardur, 
pes biz ve siz §ul√e sa¡y idelim.” Ca¡fer Beg eyitdi: “Siz »alîl Beg ’e mü-
teveccih olup bir miķdâr a√vâli beyân eyleñ. Ben da«ı varayım, inşâ™al-
lâh «ayrlar žuhûr ide.” Pes şey« ~ûfî’ye vardı. ~ûfî »alîl  ķapuya ķarşu 
gelüp ta¡žîm ile §adra geçürüp ķarşusına oturup ba¡de ¡ar≥ı’l-ma√ab-
be “»ayr maķdem! Bu bende-nüvâzlıπa bâ¡i& nedür?” diyü su™âl itdi. 
Şey« eyitdi “İ«tilâf-ı ârâdan i«tilâl-i memleket lâzım gelür. İmdi sizüñle 
¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ nizâ¡ı ve nez¡i memleket «alķına feza¡ virür. Elbette §ul√la 
ma√abbetüñüz isterem ki sizüñ ve anlaruñ tevâbi¡i âsûde olup şer¡-i 
şerîf ķuvvet bula, «u§û§â ismüñüz müteşerri¡ ve §ûfî diyü meşhûrdur” 
diyüp teveccüh idicek, Emîr »alîl bî-i«tiyâr olup dir ki “Gerçi vüzerâ 
ile ittifâķ idüp ¢â≥î ¡Îsâ ’yı ref¡ itmek muķarrer idi, ammâ sizüñ em-
riñüze mu«âlefet ≥arardur. Pes ikindi namâzında Baba Ferec  ziyâretinde 
cem¡ oluñ. Görelim ne √ikmet žuhûr ider!” didi. 

Çün ¡a§r zamânında Baba Ferec ’de ķâ≥î ile ~ûfî »alîl  cem¡ olup 
mu§afâha idüp namâz ķılup otururlar. Nâgâh ~ûfî »alîl ’üñ yegeni 
»ûy  √âkimi ◊âcî ¡Abdullâh nâm bir §âli√ kimesne imiş ve hem Dede 
√a≥retlerine inâbet itmiş imiş, içerü girür. Evvel şey«üñ elin öpüp §oñra 
ķarîbi olan ~ûfî »alîl Beg  ile ve ¢â≥î ¡Îsâ  ile mu§afâha idüp oturmış 
ve eyitmiş ki “El√amdülillâh ki bu ictimâ¡ ve ma√abbeti gördüm ki 
»ûy’da vâķı¡ada görmiş [59a] idüm ki bir ķaç arslan ¢â≥î ¡Îsâ  √a≥ret-

179 “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en 
güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en 
iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir.” Nahl, 16/125.
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lerini pârelemek isterler. Şey« gelüp eñ büyügini yapışup arķasın §ıπar. 
Ol da«ı râm olup niyâz ider. Getürüp ķâ≥î yanında otur diyü işâret ider, 
hemân ol arslan silkinüp Emîr »alîl olur, bâķî arslanlar da«ı ta≥arru¡ vü 
niyâz idüp yaturlar. Çün vâķı¡ayı Dede Rûşenî √a≥retlerine ≠ikr itdüm 
ve ezberden ‘Dervîş İbrâhîm ’e ya¡nî Gülşenî’ye ve Emîr ~ûfî ’ye ve ¢â≥î 
¡Îsâ’ya selâm eyle, ittifâķ-ı «ayrdan rücû¡ itmesünler ve sâyir vüzerâya ve 
ümerâya da«ı na§î√at itsünler’ diyüp beni ¡acele ile gönderdi. Bâķîsin 
siz bilürsiz” diyüp sâkit olur. Cümlesi biri birine baķışup √ayrete var-
dılar. Şey« du¡â idüp müteferriķ oldılar. Çün sâyir vüzerâ bu ictimâ¡ 
ve √ikâyeti istimâ¡ itdiler, cümlesi ķâ≥î ve şey«i ≥iyâfetler idüp evvelki 
ittifâķlarından rücû¡ iderler. 

◊ikâyet: Bu faķîr sene «ams ve &emânîn ve tis¡i-mi™ede Rûm ’da 
idüm. Me√med  Paşa  ile Defterdâr Veys Efendi ’nüñ ki §oñra Mı§r ’a paşa 
olup anda intiķâl itdi, ¡ažîm va√şetleri oldı ki biri birini ķatl itmek câ-
yiz oldı diyü kâπıd emîni faķîrüñ hemşîre-zâdesi Ma√mûd  «aber virdi 
ki “Yarın dîvânda ¡ažîm fetret vardur.” Pes faķîr süvâr olmaķ diledüm, 
Ma√mûd Efendi  eyitdi ki “Lu†f idüp anlaruñ birisine bu gün varmañ ki 
her biri ¡adûsı ķapusında âdem ķomışdur, gelenleri göreler.” Faķîr eyit-
düm: “Ol ¡adûlarına göredür, ammâ mu√ibbleri §ul√ içündür” diyüp 
evvel Me√med Paşa ’ya varup eyitdüm: “Siz vezîrsiz ki yük götürmek 
şânuñuzdandur. Eger πayrılaruñ yükini siz çekmez iseñüz kim çeker? 
¡Afv ve §ul√ le≠≠etinden ma√rûm olmañ, «u§û§â ¡ö≠r ideler.” Eyitdi ki 
“¡Ö≠r mu√âldür!” Eyitdüm: “Ol benüm ≠immetüme!” diyüp vedâ¡ it-
düm. Pes Veys Efendi ’ye vardum ve eyitdüm: “Niçün fitne ve fesâda 
bâ¡i& olmaķ istersiz, «u§û§â rûzgâr-dîde ve kâr-âzmûde olasız?” Fi’l-√âl 
müteπayyir olup vechinde πa≥âb nümâyân oldı ve eyitdi: “Neden dir-
siz?” Eyitdüm: “İşitdüm ki sûķa kelâmı ve erâzil mu√âveresi gibi Vezîr-i 
a¡žam Me√med Paşa √a≥retleri ile yarın dîvânda mücâdele etmek diler-
mişsiz ki düşmenlerüñüz gülüp dostlaruñuz πam-nâk olalar.” “Yâ ney-
lemek gerek?” diyüp ¡acze düşdükde, eyitdüm: “¢abûl itmek şar†ı ile 
¡ilâcını diyeyim” didi ki “¢abûlümdür.” Eyitdüm ki “Temcîdde evine 
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var. Defterdâr geldi diyicek kendüye küllî «avf †ârî olur ki e&vâbumı 
yazmaπa mı geldi ola diyü †aşra çıķar. Ba¡de’s-selâm ve ba¡≥i’l-kelâm yü-
zine baķmayup mu§âfa√a ile di ki ‘Ey §â√ib-i sa¡âdet, bizüm nizâ¡umuz-
dan dostlara elem ü πam, düşmenlere §afâ vü ¡âlem √â§ıl olduπından 
mâ¡adâ biz da«ı a«lâķ-ı ≠emîmeye mübtelâ olup şeb ü rûz kîn ü kibr ü 
buπ≥ u ¡adâvet ile olıcaķ me§âli√-i müslimîn ≥âyi¡ olup â«iretde mes™ûl 
oluruz. Pes e§-§ul√u «ayrün!’ diyüp Fâti√a oķuyup ķalķup selâmla; gör 
ki dîvânda â&ârı nice žuhûr ider.” Eyitdi: “Varmaķ ve bunları tenezzül 
olmaπın söylemek nefsüme güçdür.” Eyitdüm: “Rû√uñuza âsândur 
hem va¡demüz ķabûlüñüz idi” diyicek ķabûl itdi. Vâķı¡â varmış. İrtesi 
dîvânda «alķ cenglerine muntažır iken vezîr-i a¡žam, defterdâra bir mer-
tebe ta¡žîm ider ki sâyir vüzerâ ve πayrılar ta¡accüb iderler; √attâ ek&er-i 
me§âli√de efendi √a≥retleri siz görüñ diyü muķayyed olur. Tamâm §ul√ 
ve §alâ√ üzere oldılar. Bu faķîre da«ı §avâbları √â§ıl oldı, √attâ hemşî-
re-zâdem √ikâyet ider ki “Ol gün †arafeynde olanlaruñ ek&eri «ançer ve 
varsaķ ile gelmişler idi. Ba¡de’d-dîvân biri birini ≥iyâfete meşπûl oldılar.” 
Pes 180﴾ ٌ

ِ َ  ِ ُ َو َ اَوةٌ َכ َ َ  ُ َ ْ َ ََכ َو ْ َ ي 
ِ َذا ا ِ َ  ُ َ ْ َ أَ

ِ  ِ א ِ  ْ َ -Ârif ol¡ ﴿ِاْد
dur ki nefsi şey†ânını müsülmân idüp rû√ına tâbi¡ ķıla ki ķarşulıπından 
«alâ§ olup maķâm-ı ◊akîm’e mažhar ola.

◊ikâyet: Yine ol senede Sul†ân Murâd  «vâcesi Sa¡dî Efendi  ile Şem-
sî  Paşa ’nuñ da«ı mâ-beyni Şey†ân oπlı  içün nizâ¡ olmışdı. Beşik†aş ’da 
«vâceye vardum. »ayli şikâyet itdi. Ben eyitdüm: “Şimdi ben Şemsî 
Paşa’ya varup §ul√ iderüm, ammâ siz ķalbüñüzi müteveccih ķıluñ” 
diyüp Şemsî Paşa’ya varup andan da«ı ¡inâdı def¡ itdüm, ammâ tenâfüs 
ķomaz, hele “Mâ-lâ yudreku kulluhu lâ yutreku kulluhu”181ya sa¡y vâ-
cibdür, ammâ cibillî münkir olanı meşâyı«a iķrâra getürmek mümkin 
olmadı; manžûr-ı ehlullâh olmayup muntažırînden olup ķaldılar, anlar 
da«ı mažhardur.

180 “(Kötülüğü) En güzel bir şekilde sav, bir de bakarsın ki, seninle arasında düş-
manlık bulunan kimse anki sıcak bir dost oluvermiştir.” Fussilet, 41/34.

181 Tamamı idrak edilmeyenin tamamı terk edilmez. 
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Naķl olur ki ¢â≥î Î§â’yıla tenhâ mu§â√abetde iken Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ 
maķbûl şâ¡iri ki Mollâ Şehîdî ’dür, ķâ≥îya bir a¡lâ ķa§îde diyüp ¡ar≥ itmiş. 
¢â≥î bir at, yigirmi biñ aķçe ve bir «il¡at virmiş. Otuz gün miķdârı geç-
dükde yine bir ķa§îde da«ı getürüp “Bu andan a¡lâ olmışdur, bunuñ câ-
yizesi da«ı ziyâde olmaķ gerekdür” dir. ¢â≥î πâyet bî-√u≥ûr olup Mollâ 
Şehîdî’yi bir ma§la√ata gönderür. ~oñra şey«e dir ki “Şu ķallâş ve müsrifi 
gördüñ mi bir ayda bu ķadar virdügümi ≥âyi¡ idüp gelmiş, yine benden 
nesne †ama¡ eyler.” Şey« √a≥retleri ķâ≥îya dir ki [59b] ben seni §â√ib-i 
himmet bilürdüm, sen «od erzel-i nâs imişsin. Baña †alâķ lâzım gelsün 
eger min ba¡d senden bir nesne ķabûl idersem!” ¢â≥î ¡Îsâ  πâyet perîşân 
olup dir ki “Baña bî-himmet ve erzel diyüp size ne≠rile «ıdmetümüzi 
redd içün şar† idüp almayasız, «u§û§â bizüm cümle mâlumuzı sizüñ 
himmetiñüz ile oldı bilüp size ni&âr itmege bahâne araruz. Böyle şar† 
itmek lâyıķ mıdur?” diyende, şey« eydür ki “Bî-himmet olduπuñ oldur 
ki ger Şehîdî günde bir ķa§îde getürse câyizesini ziyâde idüp virmek 
gerekdi, «u§û§â böyle a¡lâ ķa§îdeler ola ve sen ehl-i †ab¡ ve şâ¡ir olasın, 
şu¡arâ câyizesi miķdârını bilmeyesin ve virdügüñ unıtmayasın, belki her 
günini √isâb idesin. Pes min ba¡d senden nesne ķabûl itmek â«ırı ¡ayn-ı 
†ama¡dur ve ben bu şar† itmekde bî-i«tiyâr idüm, nitekim yine senüñ 
ebyâtuñda vâķi¡ olmışdur.

(Na@m): Ger ez-cunûn zi-tu dil ber-kenem mekun ¡aybem
 Ki bî-vefâyî-i ¡âşik be-ihtiyâr be-dest182

Ne&r: Pes ¢â≥î ¡Îsâ  eydür: “Bu beytinden §oñra olan ¡ayba da«ı il-
tifât buyura idiñüz, bu ķadar teşnî¡-âmîz itmez idüñ” diyüp bu beyti 
oķur.

Na@m: Be-rûy-i men çi bedîhâ-yi men şumâr kunî
 Mekun şumâr u bigzâr k’în şumâr be-dest

182 Cünun ile kalbimi senden koparırsam beni ayıplama ki aşığın vefasızlığı 
iradesiyle olursa kötüdür.
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 Gunâh-i tust ki dil beste der-û ¡Îsî
 Mahabbetî ki zi-yek sûst ustuvâr bed-est183

Ne&r: Çün ¢â≥î ¡Îsâ , şeref-i şehâdetile zinde-i câvîd oldı ki Allâh ta¡âlâ 
buyurur: 184﴾َن ُ َز ْ ُ  ْ ِ ِّ َ َر ْ ِ אٌء  َ ْ ْ أَ َ ًא  ا َ ْ ِ أَ ِ ا ِ َ  ِ ا  ُ ِ ُ  َ ِ َ ا َ ْ َ  َ ﴿َو
[60a] Defter-i mâ§ârîf u in¡âmâtını tetebbu¡ iderler, şey«üñ nâmına bir 
√abbe bulımazlar. Ta¡accüb iderler ki şey«üñ mâ§ârîfi cümle ķâ≥înuñ 
žann iderler imiş. Ol «od «azîne-i πaybdan «arc ider imiş, √attâ zâvi-
ye-i şerîfeyi Mı§r ’da binâ idüp niçe yüz fuķarâya infâķ ķılduķda cümle 
¡âlem ta¡accübde olmışlardur. Ve fuķarâsı da«ı ol kimyâ-yı ķanâ¡ata ve 
ķanâ¡at-ı kimyâya mâliklerdür. El√amdülillâhi ¡alâ na¡mâ™ihi. Ve gâhî 
§ûret-i faķrda eyle nümâyân olurlar ki dünyâlıķ bir nesnelere olmaz, 
nitekim sâbıķan kendülere Mollâ Celâl-i Devvânî  ile Şîrâz ’da vâķi¡ olan 
√ikâyesi gibi. Tebrîz ’de yine Mevlânâ Şey« ◊üsâmüddîn-i Nûrba«şî  ve 
πayruhumâ geldükde bir nesneleri bulınmayup istiķrâ≥ da«ı mümkin 
olmamış ki ma†lûb olan eş«âs dimişler ki “Şey« sul†ânuñ ve vüzerâ-
nuñ ve ¢â≥î ◊asan ’uñ merci¡ün ileyhisidür; memleketüñ mâlı aña ge-
lür. Bizden ķar≥ istemek istihzâ gibidür!” diyü virmemişler. Şey«e bu 
nâçîzlikden §afâ gelüp semâ¡ ider. Ol e&nâda sul†ândan ve ķâ≥îdan vâfir 
nesne gelür, a§lâ ķabûl itmez. İbrâm iderler, eydür ki “Anuñ şükrânesi ki 
evimüz §a√âbe evine dönmiş. ¢abûl ider isem ol bereket gider.” Ammâ 
ol günler ol ķadar ma§rûf ider ki cümlesi ta¡accüb iderler.

Bu bendenüñ «ıdmet-kârı Ferîdûn Çavuş , Mı§r ’da ∏arbiyye  kâşifi 
olup her gün sipâha ve πayre bir küllî simâ† çekdüginden mâ¡adâ 
eş«â§uñ evlerine envâ¡-ı †a¡âmdan yüz †abla gönderüp her gün hemân 
ekl ü ¡alîķa iki yüz elli filori ma§rûfı vardur. A§lâ bu faķîr dirhem yaπ ve 
bir ķadeh birinc ve bi’l-cümle bir nesne ķabûlüm olmamışdur, «u§û§â 
sene selâse ¡aşere ba¡de’l-elfde (1013 / 1604-05) faķîr, İmâm Şâfi¡î ’de 

183 Yüzüme karşı kötülüklerimi niçin sayıyorsun, sayma, bırak zira saymak kötüdür. 
İsa sana gönül bağladıysa senin günahındır. Tek taraflı muhabbet sağlam 
değildir.

184 “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölerler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rable-
ri katında rızıklanmaktadırlar.” Âl-i İmrân, 3/169.
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¡uzlet üzere iken o «arcı her gün lâzım gelüp birinci ve πayrıyı her 
gün bâzârdan aluruz. Elliden ziyâde nefsüñ «arcı üzerümüze vâcibdür
 185﴾ ُ ِ َ ْ َ  َ  ُ ْ َ  ْ ِ  ُ ْ ُز ْ َ -Bu cümle ile yine kâşif-i me≠kûr temen ﴿َو
nâ-yı du¡âdan mâ¡adâ žâhiren umûr-ı dünyâda müsâ¡ade recâ ider. 
◊ikâyet iderler ki bî-nihâye πallesinden mâ¡adâ bir niçe biñ ürzi, bi-
rinci √â§ıl olmış. Pes bu faķîr ki geçinmesine cümle ¡âlem √ased iderler, 
«u§û§â şimdi.

◊ikâyet: Ma¡lûm ola ki evâyilde şol mertebe nefret-i dünyâ bu faķî-
re müstevlî oldı ki mer√ûm efendiye bile ķalbümden i¡tirâ≥ gelür idi ki 
bu ķadar câriye ve evlâd ve ensâb ne ķayddur! ◊attâ bir gün Mı§r  paşası 
Duķakîn-zâde Me√med Paşa  ki ¢â≥î-¡asker ¡O&mân Efendi ’nüñ baba-
sıdur, sene sittîn ve tis¡i-mi™ede (960 / 1552-53) ‰uraķ  [60b] Çelebi  ki 
evvel anuñ «ıdmetinde idi ki §oñra Sul†ân Selîm ’üñ mu§â√ibi ve defter-
dârı olmışdur, bu faķîre paşa √a≥retleri zâviyeye bir §urre içinde bir miķ-
dâr altun ve bir §ûf ve iki dülbend göndermiş. ‰uraķ Çelebi  ¡âdetümüz 
üzere mu§â√abetden §oñra «ıdmet-kârına işâret idüp anları öñüme 
ķodı ve eyitdi ki “Paşa √a≥retleri size ma√abbeten bunları irsâl itdi ki 
du¡âdan ferâmûş itmeyesiz.” Faķîre taπayyür-i √âl √â§ıl olup eyitdüm: 
“Benüm zâviyede sâyir dervîşlerden πayrı bir raπîfüm ziyâdedür ki 
«ilâfet etmegidür, ben anı yimeyüp §adaķa iderem. Çün ki ben §â√ib-i 
§adaķayam, §adaķaya neden mu√tâc olurum?” ‰uraķ Efendi ķabûl idüñ 
diyü iķdâm itdi. Â«ır didim ki “Fâti√a ve du¡â §â√ibi beyne’l-ķa§reynde-
dür, ya¡nî şey« efendidür, anlara alı gidüñ ki anlar ba√rdür; bu maķûle 
âlûdelük ile bulanmazlar.” Yine ibrâm itdi ki “Anlaruñ √i§§esi virilmiş-
dür, bu sizüñ √i§§eñüzdür, ķabûl eyleñ.” Gördüm ki iķdâm ider, √ücreyi 
terk idüp ķalķdum ki †aşra gidem. Etegüme yapışup eyitdi ki “N’o-
la murâduñuz üzere şey«e î§âl idelim” diyüp dâmânumı §alı virmedi. 
Faķîr eyitdüm ki “Dâmenümi §alı vir, yo«sa ķıyâmet güni dâmenüñe 
yapışurum.” Gülerek eyitdi ki “Anda da«ı biz sizüñ dâmenüñüze yapı-
şuruz.” Pes oturup eyitdüm: “Lu†f idüp bu müza«rafâtı götürüñ.” ‰aş-

185 “Onu beklemediği yerden rızıklandırır.” Talâk, 65/3.
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radan Dervîş Şühûdî ’yi çaπırup esbâbı ve §urreyi virüp efendi mer√ûma 
irsâl oldı ve dinildi ki efendi √a≥retlerinden ne §âdır olursa gelüp «aber 
vire. Teslîm itdükde [61a] buyurmışlardur ki “Bu esbâb bir şa«§uñdur 
ki 186“َُه ْ َ ِ َכאَن   ُ ُכ ِ ْ َ א  َ َو  ُ ْ َ ْ  ≤mûcibince bizümdür ve deryâdan fey ”اَ
olan nehrden her ne ki reşş ü reş√ olur cümle ba√rdandur, pes ba√ra 
rücû¡ı evlâdur.”

Ve a¡ceb-i ¡acâyib budur ki bu gün ki bu kitâbuñ bu ma√allini 
ta√rîr iderdüm ki sene &emân ba¡de’l-elfüñ recebinüñ on sekizidür 
(1008 / 3 Şubat 1600), el√amdülillâh elliden ziyâde evlâd ve ensâb ve 
memâlîk ve πayruhum mevcûd iken «ubze-pâre †aleb itdiler, yoπıdı. 
»idmetkârlardan †aleb olındı, “Nemüz varsa naķdden size virdük” di-
diler. Tevâbi¡ümüz olup evümüzde olan çavuşlardan ki ◊üseyn Vâ¡iž 
Çavuş  ve Dervîş ¢âsım  Çavuş  ve ferîd-i cihân Ferîdûn Çavuş  ve Me√-
med  Çavuş  ibn ◊üseyn-i Vâ¡iž ve evlâdumuz olan Seydî Me√med  ve 
Seydî Mu§†afâ  ve Seydî A√med  ve Seydî ◊asan  ¡Alî ’den †aleb olındı. 
Cümle derûn u bîrûnda on pâre bulındı. Şol ķadar §afâ geldi ki bu 
pîrlikde az ķaldı ki semâ¡ idem. Ve ek&erine su™âl itdüm ki “Size «arc-
lıπuñuz olmamaķ ile elem ve πam gelmez mi?” Cevâb virdiler ki kefilü-
müz Rezzâķ olıcaķ niye πam çekerüz!” Küçük oπlum ki ◊asan ¡Alî ’dür, 
on beş yaşında olup Metn-i Tel«î§  ile Küçük ◊âşiye  oķur ve Şey«-i Ekber  
ra≥ıyallâhu ¡anhu kelâmın istimâ¡ ider, bu faķîrüñ Nef√atu’l-Es√âr ’ından 
ezberinde olmaπın bu ebyâtı oķudı.

Na@m: Bende-zâde ki odur «âli§ ķul
 Fuķarâ vü ¡ulemâ ¡abdidür ol

 Gülşenî-zâde  Mu√ammed  nâmı
 Umaram «ayr ola encâmı

 Çün ki benden oķudı oldı o ķul
 Şey«-zâdemdür efendümdür ol

186 “Kul sahip olduklarıyla efendisinindir.” Tefsîru’n-Neysâbûrî, 2/124; Feyzu’l-Ka-
dîr, 10/476; Bedâ™i™u’l-Fevâ™id, 1/78, yakın lafızlarla.
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 Oldı oπlumken o ķulum seyyidüm [61b]
 Lîk yoķdur birisiyle ķaydum

 Bir niçe tecribeden §oñra âgâh
 Kîmiyâyı dimege ķıldum râh

 Bir seferde didüm ey nûr-ı fu™âd
 »arclıķ nâķı§ u a«râc ziyâd

 ~an¡atıla ķılalım ma§rûfı 
 Añladı §an¡atıla ma¡rûfı

 Didi kim «vân-ı §abâ√ oldı tamâm 
 Pişeyor şâm içün envâ™-ı †a¡âm

 Yarına oldı kefilüñ Rezzâķ
 Ey peder pes niçün olalım ¡âķ

 Rızķumuz virmezise ger Rezzâķ
 Kimdürür kim ola anı «allaķ

 Dir idüm ögredem aña §an¡at
 Geçdi san¡at baña ol pür-√îlet

 Her kim eylerse ķanâ¡at pîşe
 Kîmiyâyı ķıla mı endîşe

 Kîmiyâger ola ger «ır§ ehli
 Yüz ķarası aña besdür cehli

 Ey piser çün ki sen alduñ ta¡lîm
 Eyle ķardaşlaruña hem tefhîm

 Mu§†afâ  A√med ü Fet√i vü ◊asan 
 Gülşenî bâπı ola tâ Rûşen

Naķl olur ki şey«e şol ķadar √ayret müstevlî olurmış ki niçe gün kim-
seyi bilmez imiş, √attâ mer√ûm efendi √ikâyet ider ki “Mı§r ’da henüz 
¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’da iken ķırķ gün a§lâ birimüzi bilmezdi ve §alât fevt 
itmezdi ve Ma¡nevî ’yi ta√rîr iderdi. ¢a†¡â yimek yimedi ve §u içmedi. 
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İttifâķ yanında §u içdüm, elin uzatdı; çün ki §undum elin çeküp almadı 
ve içmedi. Vâfir †utdum, ola ki ala didüm. Ne aldı ve ne redd itdi, yine 
¡âlem-i √ayrete gitdi. Gâh olurdı ki Ma¡nevî’yi yazmaπa meşπûl olurdı, 
bir günde biñ iki yüz beyt diyüp yazardı. Sâbıķan Sîmî  nâm şâ¡ir içün 
dimişlerdür (mı§râ¡): “Sîmî du hezâr beyt guft ve binuvişt”.

Ne&r: Pes Gülşenî √a≥retlerinüñ iki yüz beyt sehldür. Sâbıķâ bundan 
aπrebi beyân olmışdur ki beş kâtib didügi mu«telifetü’l-evzân ebyâtı 
yazmaπa yitişmemişdür.

Naķl olur ki ol zamândaki mecnûn-sıfat bî-«od olup kendi kendüye 
münâcât ve ebyât ve √aķâyıķ [62a] söyler imiş, «u§û§â evâyilde ba¡≥ılar 
ezberlerler imiş. Gâhî mebhût ve bî-«od olup Me&nevî’nün bu ebyâtına 
mažhar olurmı.

Na@m: Bes ¡aceb der-«vâb rûşen mîşeved
 Dil derûn-i «vâb revzen şeved187

 »ufte-i bîdâr bâyed pîş-i mâ
 Tâ be-bîdârî bebîned «vâbhâ188

 Ân ki bîdârest bîned «vâb-i «oş 
 ¡Ârifest û «âk-i û der-dîde keş189

 Duşmen-i în «vâb-i «oş şud fikr-i «alk
 Tâ ne bestet fikretet bestest √alk190

 ◊ayretî bâyed ki rûyed fikr-râ
 »orde √ayret fikr-râ vu zikr-râ191

187 Uykudayken birçok ilginç şey ortaya çokar. Uykudayken gönül pencereye dö-
nüşür. Mesnevî, 2: 2223.

188 Uyanıkken düşler görecek uyanık uyurlar olmalı bizim yanımızda. Mesnevî, 3: 
1114.

189 Uyanıkken güzel düşler gören ariftir. Onun toprağını sürme diye gözüne sür. 
Mesnevî, 2: 2224

190 İnsanın düşüncesi bu güzel uykunun düşmanıdır. İnsanın düşüncesi uyumadık-
ça manevî boğazı kapalıdır. Mesnevî, 3: 1115.

191 Düşünceyi bitirecek bir hayret gerek. Hayret, fikri de yiyip yok eder zikri de. 
Mesnevî, 3: 1116.
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Gülşenî: Bilmezem uyur uyanı« olduπum √ayret budur 
 Vireli ¡ışķıla göñlüm fikriñüñ sevdâsına

 Kim bilür göñlüm «ayâlin fikrüñ ilen ey perî
 Kim ne vechile düşeyim ≠ikrüñüñ sevdâsına

Naķl olur ki gâhî öz özine cân göziyle nažar idüp tâbiş-i şems-i 
√aķîķatden nûr i√â†a idüp sûziş-i nâr-ı ma√abbetden nâle vü feryâd 
idüp bî-«ord u «vâb gezmiş. “»alķ kime ¡âşıķsun?” diyü §orarlar imiş, 
bu ebyâtı oķuyup cevâb virür imiş.

Na@m: Yâ §aπîre’s-sinni yâ ra†ba’l-beden
 Yâ ķarîbe’l-¡ahdi min şurbi’l-leben

 Rû√uhu rû√î ve rû√î rû√uhu
 Men re™â rû√ayni √allâ fi’l-beden

 ~a√√a ¡inde’n-nâsi ennî ¡âşiķun
 ∏ayre en lem ya¡rifû ¡işķî li-men

 İķ†a¡û vaslî ve in şi™tum §ilû
 Kulle şey™in minkumu ¡indi √asen195

Ne&r: Gâhî bir mı§râ¡ ile cevâb virür imiş

Mı§râ¡: “¡Âşiķam ammâ nedânem ber-kiyem”196

Ne&r: Ve gâhî Mollâ-yı Rûm ’uñ bu rubâ¡îsini oķuyup feryâd ider-
miş.

Na@m: ~ad mer√ale zân sûy-i «ired «âhem şud
 Fâriπ zi-vucûd-i nîk u bed «âhem şud

195 Ey yaşı küçük, bedeni taze, süt içme vakti yakın olan! Onun canı benim canım, 
benim canım onun canı. İki canın bir bedende zuhurunu kim görmüş? İnsanla-
ra göre ben aşığım, ama kime âşık olduğumu bilmezler. İster alakanızı kesin ister 
sürdürün, sizden vaki olan her şeye bana göre güzeldir.

196 Aşığım, ama kim olduğunu bilmiyorum.
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 Ez bes-i «ûbî ki der-pes-i perde menem 
 Ey bî-«aberân ¡âşiķ-i [62b] «od «âhem şud194

Ne&r: Bu ma¡nâda şey«üñ çoķ maķâlâtı vardur.

Gülşenî: Me-râ dîvâne zân sâzed «ayâl-i ân perî-peyker
 Ki «od-ber-«od şevem ¡âşiķ çu sevdâyî ez-ân dil-ber195

Naķl olur ki Mı§r ’da bir meclisinde bî-i«tiyâr olup Mevlânâ ’nuñ bu 
beytine müte¡alliķ ta√ķîķât ider iken dimiş ki beyt budur.

Na@m: Ey birâder bî-nihâyet dergehîst
 Der-her ân çi mîresî billâh mâîst196

Ne&r: Sâlike lâzımdur ki √acb-ı žulmâniye a§lâ iltifât itmedüginden 
mâ¡adâ √acb-ı nûrânîyi da«ı ref¡ eyleye ki nûrânîden çıķmaķ müşkildür. 

Bâyezîd  ¡aleyhi’r-ra√metu’l-Mecîd dir imiş ki “Eger §u üzere yüriseñ 
«as u «âşâk da«ı yürür; eger havâda uçsañ, siñek da«ı uçar; eger †ayy-ı 
zamân ve mekân dirseñ yel ve berķ da«ı ider, ammâ kemâl ◊aķķ’a 
ķul olmaķdur.” Lâkin bu güzer-gâhlara uπrayup geçmek mürşid ol-
maπa bâ¡i&dür ki πayrı sâlik ol var†aya düşse «alâ§ eyleye, nitekim Dede 
√a≥retleri buyurur.:

Na@m: ‰ınma gözet baķma çerer puşma hîç
 Rind-i cihân ol yüri †oķınma giç

Diger: Her demde yüz gözile biñ kez yüzini görseñ
 Var yine görmek iste zinhâr olma ķâni¡

Yâ¡nî yüz ismde biñ ismi müşâhede itsen ki nihâyet-i a¡dâddur.

194 Akıldan yüz merhale uzaklaşmak, iyi ve kötüyü vücuttan kurtarmak istiyorum. 
Ey habersizler, perdemin arkasında o kadar güzellik var ki kendime âşık olasım 
gelir.

195 O peri yüzlünün hayali bizleri o sebepten  divane etmiştir ki kendi kendimize 
aşık olalım

196 Ey birader, o sonsuz bir dergahtır, onda her neye vasıl olursan billahi bizizdir o.
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Ne&r: Bu ta√ķîķât mâ-beyninde şey« √a≥retleri, Du¡âcı Dede ’ye 
nažar idüp dir ki “Murâd ‰aπı ’nuñ √ikâyetini sen bilürsin. Eger ol √âle 
muķayyed olsam, ol maķâmda ķalmaķ lâzım gelürdi.” Dönüp ªarîfî 
◊asan  Efendi ’ye eyitmiş: “Eger sen da«ı maķâm-ı insilâ«da ķalayduñ 
ma√§ûr olurduñ.” Çün ki ikisine bu «i†âbı idüp Gülşenî √a≥retleri πay-
rı ta√ķîķa meşπûl olur. Ba¡de’l-meclis a§√âb §orarlar, ªarîfî Efendi  ve 
Du¡âcı Dede ol [63a] iki √ikâyeyi bas† iderler. İkisini da«ı faķîr hem 
Du¡âcı Dede’de ve hem ªarîfî ◊asan Efendi ’den istimâ¡ itdüm. 

Ammâ Du¡âcı Dede  bir pîr idi ki yüzden ziyâde yaşamış idi, Dede 
Rûşenî √a≥retlerine inâbet idüp «ıdmet itmiş idi, ammâ Rûşenî saπ iken 
anuñ itmâmını Gülşenî’ye √avâle itmegin pîr ile Mı§r ’a gelmiş idi. Pîr 
zamânında ve mer√ûm Şey« A√med zamanında gâhî türbe-i müşerrefe 
ķapusında ayaπ üzere ķalķup mufa§§al du¡â iderdi. Şey«ler √u≥ûrında 
cümlesi âmîn diyüp ta≥arru¡ vü niyâzı ziyâde iderler idi, √attâ bir gün 
du¡â ider iken selef-i §âli√ini ≠ikr idüp bî-«od-§ıfat şevķle yâd itmegin 
efendi mer√ûma ve dervîşlere ce≠be √â§ıl olup bî-i«tiyâr semâ¡a ķalķıl-
dı, §abâ√dan beyne’§-§alât geçince semâ¡ oldı. Ek&er-i fuķarâ semâ¡dan 
çıķmaķ vâķi¡ olmadı ve mer√ûm efendi ek&erini ol vaķtüñ ayaπ üzere 
durdılar. Cümleden Du¡âcı Dede semâ¡dan çıķmadı. Â«ır-ı ¡ömrine de-
gin zâviyede oldı. 

Faķîr türbe-dâr iken gâhî miftâ√ı alup §abâ√a degin içerüde ayaπ üze-
re †urur idi. Bu «ıdmeti faķîr anlardan ta¡allüm itdüm. ¢a†¡â dünyâya 
müte¡alliķ kelimât itmezdi, hemân bir gün faķîre bir sebîke altun pâresi 
virdi ve eyitdi: “Bunı bir müsülmâna bey¡ eyle ve kefen ve penbe al ve 
baķiyyesini benüm meyyitüme «ıdmet iden dervîşlere vir ve baķiyyesini 
†a¡âm pişir, dervîşler yisünler. [63b] ve baķiyyesinden on iki filorilik para 
boz, beşini †aşrada ba¡≥ı fuķarâya bildügüñ gibi vir ve yedisini kendüñe 
istedügüñ nesneye «arc eyle ve benden olduπını bir yıla degin kimseye 
söyleme.” Çün sebîkeyi ķırķ altuna §atdum, alan bir şey« idi, √aķķını vi-
rüp alduķda ol √înde πâyib oldı. Ta¡accüb itdük. Çün va§iyyeti üzere es-
bâb-ı meyyiti alduķ, zâviyeye alı gitmege √icâb itdüm, bir yirde emânet 
ķodum; kimse bilmezdi. Çün tekye ķapusına geldüm, efendiyi §an†çılar 
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çârsûsından gelür gördüm. Tevaķķuf itdüm. Gelüp selâm virdükde, bu-
yurdılar ki “Du¡âcı Dede  bize du¡â itmiş, du¡âlar size” dimiş. Çün √ücre-
sine varduķ, muntažır ve mu√tâ≥ır gördük. Efendi mer√ûm ile selâmdan 
§oñra bir miķdâr sükût üzere †urdılar. ~oñra barmaπın ķaldurup şehâ-
deteyn getürdi ve intiķâl itdi, ra√metullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten. 
Ammâ ol √ikâyet ki Dede zamânında Gülşenî’den naķl itdi, budur:

◊ikâyet: Gülşenî mer√ûm Tebrîz ’de iken √âlete müstaπraķ olup 
kendüyi Murâd ‰aπı ’nuñ eteginde bulur ki yılda bir kerre ziyâret-gâh-ı 
«â§§ u ¡âmm imiş. Anda Dede Rûşenî’nüñ üç «alîfesine râst gelür ki 
biri Fet√ullâh  »alîfe  ve biri ¢oçî »alîfe  ve biri Se«î »alîfe ’dür. Bunlar 
cümle Gülşenî ile hem-râh olurlar. Se«î »alîfe riyâ≥etden ≥a¡îf olmaπın 
†aπa çıķamaz, şey« götürüp †aπa çıķarur. Bunlar du¡âlar iderler ve ziyâ-
ret ķılurlar. Çün e†râfdan [64a] ne≠r ve †a¡âm getürmek mu¡tâd imiş, 
bir kimesne me≠kûr olan «ulefâ öñine bir büyük tâs ¡asel ve vâfir nân 
getürüp yimege meşπûl olduķda şey«i da«ı çaπırmışlar. Şey« yimekde 
¡ö≠r itmiş. ~âyim ola diyü †ınmamışlar. Şey« eteginden ķar üzerine darı 
§açarmış ki ķuşçaπuzlar yisünler dir imiş. Eteginde nesne görinmez iken 
iki kîle miķdârı §açmış. »ulefâ ta¡accüb iderler imiş. Çün kendüye √âl 
πalebe itmiş, bir kerre bülend âvâzla hû dimiş. Pes kendüye gelmiş, gör-
miş ki Tebrîz’de yirinden ırılmamış. 

Meger Dede √a≥retlerinüñ sâbıķu’≠-≠ikr »alîfe ◊üseyn Çelebi , Gül-
şenî ile §o√bete gelmiş imiş; ol da«ı murâķıb oturur imiş. Çün Gülşenî 
feryâd itmiş, ol da«ı mütenebbih olmış ve şey«den a√vâli §orarmış. Gül-
şenî taķrîr olan a√vâli dimiş. Târî« ma¡lûm olmaπın tevaķķuf itmişler. 
Tâ dört aydan §oñra Dede √a≥retleri ķışlamaπa Tebrîz ’e gelmiş, şey«üñ 
evinde ķonmış. Çün ki şey« her †âyife ile hem-reng şeklinde imiş, Dede 
√a≥retleri “~arı ~altuķ ” diyü «i†âb ider imiş, nitekim sul†ânlar ve ümerâ 
ve ķu≥ât “Tañrı abdâlı” dirler imiş. Pes bir gün ◊üseyn Çelebi , me≠kûr 
olan «ulefâya Dede √a≥retleri √u≥ûrında §ormış ki “Murâd ‰aπı ’na 
fülân zamânda varduñuz mı ve sizüñle ~arı ~altuķ  hem-râh olup Se«î 
»alîfe ’yi †aπa çıķardı mı?” diyicek dimişler ki “Bizümle bir mec≠ûb-şekl 
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yüzi niķâblı kimesne hem-râh oldı ve Se«î »alîfe’yi elma gibi [64b] 
götürüp †aπa çıķardı. Biz bal yidik, anı da«ı da¡vet itdük. Yimedi ve 
eteginde nesne yoπıken iki keyl miķdârı darıyı ķar üzere §açdı ve didi ki 
ķuşçuπazlar yisünler. Ba¡dehu hû diyüp πâyib oldı, ammâ ~altuķ degil 
idi, ya¡nî 197﴾ ْ ُ َ  َ ِّ ُ  ْ ِכ ٰ -Çün gitdi, ¡acâyib elvânlı ķuşlar gelüp fi’l ﴿َو
√âl yiyüp ¡acâyib mevzûn §adâlar idüp uçup gitdiler ki bülbüller da«ı 
ol §adâyı idemezler.” Ol ma√alde şey« √â≥ır degil imiş. Dede √a≥retleri 
buyurmışlar: “Buña maķâm-ı insilâ« dirler. Ehl-i nes« ve fes« ve res« 
bu aradan πalata düşmişlerdür.”

Ammâ ol √ikâyet ki ªarîfî Efendi ’ye vâķi¡ olmış, kendüden ve pîrüñ 
sârbânı ¡Alî  Dede’den istimâ¡ itdüm, oldur ki ◊asan  Efendi  İstanbul ’da 
faķîre buyurdılar ki “Müftî »vâce Çelebi  müftî olduķda mübârek-bâda 
vardum. Meger Sul†ân Me√med  imâmı Ayπır İmâm  anda imiş. Ebus-
su¡ûd  Efendi  beni gördükde buyurdılar ki “İşte imâm efendi, bu fetvâ-
nuñ müftîsi geldi, 198“ ِ َ َ א َ ُ ْ ُ َכא َ َ ْ َ ا ْ َ ” Biz bildügümüz bunlar görür-
ler. Ol √âli bunlardan su™âl eyle” didükde, imâm didi ki “Ba¡≥ı meşâyı« 
bir ķaç yirde nümâyân olur dirler, câyiz midür?” Lâyi√î Efendi  ki vezîr-i 
a¡žam «vâcesi ve şey«i olmışdur, ol zamân ªarîfî Efendi’nüñ mürîdi 
ve seccâdecisi idi, anda √â≥ır imiş, ol da«ı ªarîfî Efendi taķrîrinden 
mâ¡adâ naķl eyledi ki ol √âlde ªarîfî [65a] Efendi’ye bir √âl √â§ıl oldı 
ki Ebussu¡ûd Müftî »vâce Çelebi  Efendi §â√ibu’t-tefsîr, bir †ıfl-ı eb-
ced-«vân gibi oldı ve Ayπır İmâm bir mâde gurbeye döndi. 

ªarîfî Efendi  ol ma√alde bu √ikâyeti böyle bas† itdi ki “Mı§r ’da 
Şey« İbrâhîm ’üñ «ıdmetinde kemâl-i fenâ üzere idüm. Namâz-ı ¡a§rda 
şey«e muntažır olduķ, ammâ sa¡âdet-«ânesinden inmeyüp anda olan 
dervîşânla cemâ¡at olup ķıldılar. Çün ki Mü™eyyediyye Câmi¡i ’nüñ 

197 “Fakat onlara öyle gibi gösterildi.” Nisâ, 4/157.
198 “Haber, görmek gibi değildir” Musnedu Ahmed, 3/341; Musnedu’l-Bezzâr, 

11/272; Sahîhu İbn Hibbân; 14/96; el-Mustedrek ¡ale’s-Sahîhayn, 2/351; 
¡Umdetu’l-Kârî, 15/266; Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 2/415; Fey-
zu’l-Kadîr; 5/357.
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mü™e≠≠ini ķâmet itti, cemâ¡ate ķalķmaπa «immet itdüm, √arekete ķâdir 
olmadum. Pes yâ Allâh diyüp §ıçradum. Gördüm ki benüm gibi bir 
şa«§ yirümde murâķıb ķaldı. Varup namâzı ķıldum. Selâm virdükde, 
dönüp baķdum yine ol şa«§ ol ma√alde murâķıb oturur idi. Pes bî-i«-
tiyâr bunı iķti≥â itdüm ki §an†çılar çârşûsından Bûlâķ ’a vardum. Andan 
Şubre  ķa§abasına, andan Fuvve ’ye müteveccih oldum. Yolda ¡Âşıķ »alî-
fe ’ye râst geldüm. “Ne ¡aceb ki şey«den cüdâ olduñuz? ¢anπı gün çıķ-
duñuz?” didi. Selâm virüp geçdüm. Çün Reşîd ’e ķarîb vardum, şey«üñ 
sârbânı ¡Alî  Dede develer ile gelürdi, beni görüp inüp mu§âfaha itdi ve 
“Şey«üñ √âli nedür ve dervîşler nicedür, ķaç gündür Mı§r’dan çıķalı?” 
diyüp su™âl itdi. Ben eyitdüm: “Cümlesi «oşdur!” Selâmlayup cüdâ ol-
dum. Çün Reşîd muķâbilesine vardum, ¡âlem-i ¡aķla nüzûl itdüm. Pî-
rüñ §o√beti «â†ıruma geldi, dönüp Mı§r’a geldüm. Henüz ikindi ile a«-
şam mâ-beyni olmamış idi ki Mı§r’da Mü™eyyediyye Câmi¡i’ne geldüm, 
hemân ol benüm §ûretüm olan şa«§ yanına geldüm. [65b] Gördüm 
henüz murâķıb olup oturur. Bî-i«tiyâr yâ hû diyüp yapışdum. Yirin-
den §ıçradı. Çün nažar itdüm, kendümden πayrı kimesne görmedüm. 
¡Aceb şübheye düşdüm, zâhid idüm ki ne¡ûzu billâh, pes def¡-i şübhe 
içün √ammâma varup πusl itdüm. Tekrâr ikindi namâzını ķıldum. ¢ab-
le’l-maπrib Gülşenî √a≥retleri gelüp câmi¡de ≠ikre √â≥ır olmaķ ¡âdetleri 
idi. Çün olduķları †abaķadan aşaπa indiler, ta¡žîmle selâma ķalķdum. 
İltifât ile müteveccih oldılar. Yanlarına vardum. Buyurdılar ki “◊asan  
»alîfe mübârek olsun. İşte bu beden-i mi&âl-i müktesebî ile «ıdmetde 
olan sâlikîn Allâh ta¡âlânuñ emriyle «ıdmet iderler.” Faķîr ta≥arru¡ vü 
niyâz itdüm, “Benüm «ıdmetden murâdum bu degildür. Beni böyle 
taķayyüdden «alâ§ eyleñ” diyüp ayaķlarına düşdüm. Fâti√a oķuyup 
ma√all-i ≠ikre revâne oldılar. İki günden §oñra ¡Âşıķ »alîfe  geldi; üç 
günden §oñra Sârbân ¡Alî Dede  geldi. Her biri üç günlik yolda baña 
ba¡de’l-¡a§r bulışduπın «aber virdi. A§lâ şübhe ve şekküm ķalmadı ki 
†ayy-ı mekân u zamân ve beden-i mi&âl-i müktesebî ile niçe §ûretde 
nümâyân olup seyrân câyizdür.”
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Pes Şey«ülislâm Müftî-i enâm »vâce Çelebi  √a≥retleri buyurdılar ki 
“~a√î√dür. Bizüm da«ı i¡tiķâdumuz budur ki Â§af bin Ber«ıyâ, Belķîs’uñ 
¡arşını göz yumınca ◊a≥ret-i Süleymân ’a getürdi hem mer√ûm pederüm 
da«ı bu maķûle √âlât göstermişdi.” Ve müftî, ◊asan  »alîfe’ye su™âl itdi 
ki “Dünyâda a¡ceb-i ¡acâyibden ne gördüñ beyân eyle!” diyüp ibrâm 
itdi. ◊asan Efendi : “Üç nesne gördüm. İkisini diyeyim, birini teklîf 
[66a] buyurmañ!” didi. Müftî Efendi : “Hele ol ikiyi buyuruñ” didi. 
◊asan Efendi ikisini taķrîr itdi. Faķîr, Lâyi√î Efendi ’den cümlesin işit-
düm. Ol iki mu†avveldür, ammâ ¡acâyibdendür; Meşâhidü’l-Vücûd ’da 
beyân itmişümdür, tetebbu¡ olına. Çün kim üçincisinüñ taķrîrinde te-
vaķķuf itdi, Müftî Efendi «ayli iķdâm itdi. Â«ır  ◊asan Efendi eyitdi: 
“Sehl-i mümteni¡dür ve ferd-i câmi¡dür ve §ûret-i žulmetde lâmi¡dür ve 
vâķi¡-i râfi¡dür. Ya¡nî Mı§r ’da Mü™eyyediyye Câmi¡i ’nde minberüñ §aπ 
cânibinde seccâde-nişîn Şey« İbrâhîm -i Gülşenî nâm bir ¡Acem pîrin 
gördüm; andan a¡ceb dünyâ vü â«iret ehlinde bir nesne görmedüm” 
diyü sâkit oldı. Müftî Efendi vâfir tenezzül idüp ve ma√abbet gösterüp 
üç kerre “ªarîfsin ◊asan Efendi!” didi. Bu cümle Lâyi√î Efendi’nüñ 
naķli ve taķrîridür ve kendi Me&nevî şer√inde icmâl ile dimişdür, ammâ 
Mı§r’da Sârbân ¡Alî  Dede, faķîre √ikâyet-i insilâ«ı bi-¡aynihi râst gelüp 
üç günlik yolı bir sâ¡atde alup yine rücû¡ itdügin beyân itdi. 

Ammâ ¡Âşıķ Efendi, Edirne ’de sene seb¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede 
(957 / 1550-51) faķîr yanında çün ki İstanbul ’da Mu√yiddîn -i ¢ara-
manî  vâķı¡asında ◊asan Efendi ’den ba¡≥ı nesne naķl oldı, ¡Âşıķ Efendi  
bî-√u≥ûrlıķ şeklin gösterdi. ◊užžâr inkâr eyleyüp ķadh itmek istediler. 
¡Âşıķ Efendi buyurdılar ki “Ehl-i ta§arrufdur ve ehl-i keşfdür ve ebu’l-
vaķtdür. Anuñ itdügi √ikmet içündür, √attâ cümleden Mı§r ’da mer√ûm 
zamânında †ayy-ı zamân u mekân itdügüne ben şâhidem” diyüp √ikâ-
yet-i me≠kûre ile ba¡≥ı ta§arrufâtın [66b] da«ı beyân itdi.

Ve’l-√â§ıl eger sâlik ve hâbi† olan i«vân gördüklerin beyân ve ≠evķ 
itdüklerin ¡ayân idüp zamân ve mekân †ayy ķılup ve ķulûb-ı mürdeyi 
√ayy ķılduķların ižhâr ve žâhir ü bâ†ında evvel ü â«ır žuhûr ideni âşikâr 



METİN - Dördinci Ta…allüb140

iderler ise, İmâm ¡Alî  kerremellâhu vechehu buyurduπı gibi ا َ َ  َ ِ ُ َ ” 
199“ ِ ُ ُ ْ َ َ َ ُم َو ُ ْ ُ ْ olur. Ve’lna«tim bi’l-«ayr.”200 ا

Naķl olur ki An  çayı kenârında Sul†ân Ya¡ķûb ’la ¢â≥î ¡Îsâ  ķonup 
§o√bet iderken şey«i görürler ki bir yüksek †aş üzerine çıķup bî-ķaydâ-
ne oturır. Sul†ân, ķâ≥îya dir ki “Şey«i da¡vet itseñ, §o√betinden müs-
tefîd olsaķ olmaz mı?” ¢â≥î dir ki “Şimdi ol özge ¡âlemdedür, gelmek 
mu√âldür.” Sul†ân dir ki “Eger gelürse ne virürsin?” dir. “Dil-«âhuñuz, 
ya¡nî göñlüñüz istedügi her ne ise sizüñdür!” Sul†ân dimiş ki “Eger ge-
lürse saña Şa¡şa¡ ’dan gelen atı aluram ve gelmez ise ben saña biñ filori 
vireyim.” Meger ol atı istermiş, ķâ≥î virmez imiş. Öceşdükden §oñra, 
şey«i bilmez bir πalîž ya§avul gönderürler. Çün şey«e gelür, “Gel seni 
sul†ân ister” dir. Şey« eydür: “Benden πayrı sul†ân mı vardur! Yüri git, 
yo«sa bir †aşla başuñı biñ pâre iderem!” Ol kimse eydür: “Dîvâne mi-
sin? Sul†ân işidür, §oñra senüñ √aķķuñdan gelür.” Şey« eydür: “Sul†ân 
◊aķ’dur, hemîşe semî¡dür. Var ol seni gönderen ¡âciz-i faķîre di ki biñ 
altuñı hemân virsün, varmazam.” Çün ya§avul gelüp biñ altunı hemân 
virsün, varmazam didügin söyler. Sul†ân, şey«üñ keşfine in§âf idüp 
ķâ≥îya biñ altunı teslîm [67a] ider ve dir ki “Eger şey« ķabûl iderse aña 
da«ı biñ altun virile.” ¢â≥î ¡Îsâ  «ande idüp dir ki “Şey« ķabûl itse ben 
cümle mâ-meleküm virürdüm ki 201“َُه ْ َ ِ ُ َכאَن  ُכ ِ ْ َ א  َ ُ َو ْ َ ْ  ,İrtesi ķâ≥î ”اَ
şey«le mülâķî olduķda meger henüz ce≠bede imiş, ķâ≥î yaķın varmaķ 
ister. Şey« elindeki ¡a§âyı ķaldurup üzerine yürür, dir ki “Bre bî-edeb, 
fe-bî yantıķdan eger ehl-i √aķdan bir söz §âdır olsa aña «ande mi ider-
sin! Pes sen mažhar-ı keşf olamazsın!” diyü ķovar. ¢â≥î niçe gün ¡ö≠rler 
ider, √attâ şey« «oş-√âl olduķda ķâ≥î-¡asker bu πazeli şey«e irsâl ider.

199 “Bu boğaz kesilirdi ve beni kesinlikle taşlardınız.” Sahîhu’l-Buhârî, 1/35; 
Fethu’l-Bârî, 1/216; Umdetu’l-kârî, 2/43; Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâti’l-Mesâbîh, 1/335.

200 “Güzel bir şekilde son verelim.”
201 “Kul sahip olduklarıyla efendisinindir.” Tefsîru’n-Neysâbûrî, 2/124; Fethu’l-ka-

dîr, 10/476; Bedâ™i™u’l-Fevâ™id, 1/78, yakın lafızlarla.
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Na@m: Menem esîr-i πam-i ¡işķ u mübtelâ-yi firâķ
 Kebâb geşte dil u cân zi-sûzhâ-yı firâķ202

 Ne ma√remî ki bedû dem zenem zi-πussa-i ¡işķ
 Ne hem-demî ki bigûyem zi-derdhâ-yi firâķ203

 Binâ-yi §abr u şekîbem zi-bî« kened âhir
 Ki kende bâd be-seng-i fenâ binâ-yı firâķ204

 Halâ§îm nebuved hergiz ez-πameş gûyî
 Ki âferîd me-râ İzid ez-berây-i firâķ

 Zi-dîde «ûn biguşâ ¡Îsiyâ ki mu†rib-i †ab¡
 Zened be-meclis-i cân dembedem nevâ-yı firâķ205

Ne&r: Çün şey«e inbisâ†ı zamânında bu πazel vâ§ıl oldı, kendi √âlini 
beyân ve kendüyi unudup ve unutduπın da«ı unutmaķda bu Türkî πa-
zeli diyüp ķâ≥îya irsâl itdi.

Na@m: Dembedem dîvâne göñlüm eyleyüp sevdâ-yı ¡ışķ
 ‰aπa dîvâne gibi düşdüm olup şeydâ-yı ¡ışķ

 Fâriπ oldı «ayr ü şerden ¡ışķa †apşuran özin
 Ne bilür dîvânedür ol rind-i bî-pervâ-yı ¡ışķ

 Düşeli sevdâ-yı ¡ışķa duymaz oldum √âlümi
 Bilme özüñ ey göñül kim olasın dânâ-yı ¡ışķ [67b]

 ~aluban nâmûs u ¡ârı olmayan bed-nâma baķ
 ¡Âr u πayretden olandur reşkilen rüsvâ-yı ¡ışķ

202 Aşk gamına esir ve ayrılığa müptela olan benim; firak ateşlerinden bağır kebap 
oldu!

203 Ne bir mahremim var ki ona aşk derdinden dem vurayım ve ne de bir dostum 
var ki ona ayrılık acısını anlatayım!

204 Sabır binam kökünden yıkıldı; artık hicran binası fena taşıyla yıkılsın!
205 Ey İsa, gözden akıt kanı ki tabiat çalgıcısı can meclisinde sürekli ayrılık nağmesi 

çalar.
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 Derd-i bî-dermân imiş derdine dermân ¡âşıķın
 Pes devâsın andan iste mübtelâ-yı dâ-yı ¡ışķ

 Fur§atuñ fevt itme ey dil elde iken i«tiyâr
 Dime kim †añla bu gündür istegüñ ferdâ-yı ¡ışķ

 Ayılan güneşden aydın dir gören ¡ışķuñ yüzün
 Gün kimi rûşen göz açup gören dir sîmâ-yı ¡ışķ

 Göz yumup iki cihândan birligile geçe gör
 Tâ olasın Gülşenî-sân ey göñül bennâ-yı ¡ışķ

Naķl olur ki ¢â≥î ¡Îsâ , Sul†ân Yâ¡ķûb’uñ umûr-ı mu¡ažžama ve 
mu§â√abetine meşπûl olmaπın ķâ≥î-¡askerligi büyük ķardaşı Şey« ¡Alî ’ye 
tefvî≥ eylemiş imiş. ¢â≥î ¡Îsâ  şey«le §o√bet ider iken gelse ķarşu varup 
ta¡žîm ider imiş. Şey« ķalķmayup iltifât itmez imiş ve selâmın almaz 
imiş. ¢â≥î ¡Îsâ şey«e dimiş ki “Bir müsülmânuñ niçün selâmını almaz-
sın?” Şey« dir imiş ki “¢anı müsülmân ki ِه ِ َ  ْ ِ َن  ُ ِ ْ ُ ْ َ ا

ِ َ  ْ َ  ُ
ِ ْ ُ ْ  ”اَ

206“ ِ ِ א َ ِ -Bu senüñ birâderüñ nâ-√aķ yire müsülmânları döger ve nâ َو
√aķ √ükm ider!” ¢â≥î ¡Îsâ la†îfe ķa§d idüp dimiş ki “»avf itmez misin 
ki küfrüñe √ükm ide?” Şey«: “◊âkim olan müsülmân gerek” dimiş. 

İttifâķ ol zamânda meger şey« dîvân yolında durup mažlûmları 
žâlimler elinden ķurtarmaķ ¡âdeti imiş. Nâgâh görür ki bir şerîfi 
mu√a§§ıllar aparup şehrden i«râc içün çekerler. Çün şey« √a≥retlerini 
görür, dâd dâd diyü feryâd ider. Şey«: “Dâduñ kimdendür?” dir. Eydür 
ki “¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ ķardaşı ¢â≥î ¡Alî ’den ki Şey« Ebû İs√âķ-ı ¢ulsufî «â†ırı 
[68a] içün beni şehrden √aķâret ile süreyor. Şey« tetebbu¡ ider, şühûd-ı 
¡udûl žulm olduπın şehâdet iderler. Şey« şerîfi mu√a§§ıllaruñ elinden 
alup ķâ≥î-¡askere varur, eydür ki “Niçe bir žulm idersin, in§âf olmadı 
mı?” Meger ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ yanına sul†ânuñ vüzerâsı Şâh Ma√mûd  Cân  

206 “Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güven duyduğu olduğu kişi-
dir.” Sahîhu’l-Buhârî, 1/11; 8/102; Sahîhu Muslim, 1/65; Sunenu Ebî Dâvûd, 
3/4; Sunenu’t-Tirmizî, 4/313; Sunenu’n-Nesâ™î, 8/105; Musnedu Ahmed, 11/66; 
Fethu’l-Bârî, 10/446; Feyzu’l-Kadîr, 5/52, Keşfu’l-Muşkil Min Ahâdîsi’s-Sahî-
hayn, 3/77.
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ile Emîr Zekeriyyâ  gelmişler imiş. Şey«e dimiş ki “Benüm žulmüm ne-
dür?” Şey« dimiş ki “¢ardaşuñı «alķa musalla† eylemek kendüñ žulm 
itmek degil midür?” ¢â≥î dir ki “Benüm ķardaşum bir kimseden bir gül 
ķoķımaz; žulm «od rüşvete müte¡alliķdür. Benüm ķardaşum Şurey√ -i 
zamânedür. İşidenler gerçek žulm itdi §anurlar” diyicek, şey« dir ki 
207“ َ ْ ُ  َ ُ َو ْ َ  َ ْ  Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √a≥retlerine ”اَ
emr olduπı, ķâyim-i maķâmları da«ı me™mûrdur, gerek siz ķabûl idüñ 
gerek itmeñ! Ke-mâ ķâlallâhu ta¡âlâ: ْ َ ْ َو ِ ْ ُ ْ َ אَء  َ  ْ َ َ  ْ ُכ ِّ ْ َر

ِ  َ ْ ِ ا ُ   ﴿َو
َאًرا﴾208  َ ِ ِ א ِ َא  ْ َ ْ א أَ ْ ِإ ُ ْכ َ ْ َ אَء  َ  Gerçi 209“ ٌ ِ ْ َ  َِ َ ْ َ ا ْ َ  ُ ْ -mûcibin ”اَ
ce ve 210﴾ ُ َ ْ َ أَ

ِ  ِ א ِ  ْ َ  emrine tâbi¡ olmaķ gerek, lâkin başuñuza ﴿ِإْد
ķaķup şermende olmayınca sizüñ gibiler rücû¡ itmez. Senüñ ķardaşuñ 
diyen mürâyîye ķaçan Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ vâlidesi tevâbi¡î gelse ayaπa 
ķalķup ķarşu varur ve a√yânen a¡lem-i ¡ulemâ Mevlânâ  Celâlüddîn-i 
Devvânî  meclise gelse iltifât itmeyüp ihânet ider, «u§û§â Peyπamber 
§allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur ْ َ َ  ِ َ א َ ْ أَ َ ِ َو َ א َ ْ أَ َ َ א  ً ِ א َ אَن  َ ْ أَ َ ”  
אَر“211 َ ا َ َ َد אَن ا َ ْ أَ َ َ َو אَن ا َ  du√ûl-i nâr vesâyit sebebiyle [68b] olıcaķ أَ
i«ânet ve i¡ânet berâberdür. Ol mürâyî, ¢â≥î Şurey√’e nice nisbet olur ki 
İmâm ¡Alî  kerremellahu vechehu †arafından ķâ≥î iken İmâm ¡Alî  ile bir 
¡âmmî mâ-beyninde da¡vâ olup ¢â≥î Şurey√’e gelürler. İkisini berâber 
durπurup √ükm ider. Ba¡de’l-√ükm ķalķup imâma ta¡žîm ider ve ey-
dür ki “Ba¡de hâ≠â √ükm sizüñdür” ve kendi yirine oturdur. »u§û§â 
İmâm ¡Alî √aķķında ◊a≥ret-i Server §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurdı 

207 “Hak üstün gelir, hakka üstünlük sağlanamaz.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 
1/144no:362.

208 “De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin”. 
Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki” Kehf, 18/29.

209 “Topluluk içinde nasihat etmek, azarlamak demektir.” Tefsîru’n-Neysâbûrî, 
2/439; Hâşiyetu’ş-Şihâb ¡alâ Tefsîri’l-Beyzâvî, 7/382.

210 “Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır.” Mü’minûn, 23/96.
211 “Kim bir âlime saygısızlık yaparsa bana saygısızlık yapmış olur. Bana saygısızlık 

yapan ise Allah’a saygısızlık yapmış olur. Allah’a saygısızlık yapan da ateşe girer.” 
Mufîdu’l-¡Ulûm ve Mubîdu’l-Humûm, 1/330.
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212“ ِ َ  ْ אُכ َ ْ  Bir kimesne ki aña ķâ≥î ola, aña bir žâlimi teşbîh lâyıķ ”أَ
mıdur?” ¢â≥î ¡Îsâ cevâb bulmayup dir ki “Sen şey«lıπı ya«şı bilürsin; 
ķâ≥îlıπı anlar bilür ve hem √ükm-i ķâ≥îyı istînâf itmek olmaz.” Şey« 
dir ki “Mütedeyyin ķâ≥înuñ √ükmi istînâf olmaz, ammâ senüñ ķarda-
şunuñ ek&er √ükmi πara≥dan türemegin ib†âli vâcibdür. Ve ben şerî¡atı 
√aķķa’l-yaķînden ¡ayne’l-yaķîn nice žuhûr itdi görüp ¡ilme’l-yaķîn ile 
bilmişem. Siz ķâl u kîlden žannıla şekkdesiz. Ben saña √aķķıla √ükm it 
diyü emr iderem. Eger itmezseñ gözüñi çıķaruram!” diyü bir barmaπı-
nı uzadur ve meclisden ķalķup gider ve «ıdmet-kârlarına emr ider ki 
«aymelerini anlaruñ yanından ķaldura. Vüzerâ ķâ≥înuñ infi¡âlını görüp 
anlar da«ı gider. ¢â≥î «aymeden çıķmaπa ķa§d ider, ayaπı †ınâba ilişür; 
düşer, bir gözüne za«m irür, çıķa yazar, ammâ e†râfı §oyılup mecrû√ 
olur. Gözin baπlayup şey«e âvâz itmiş: “Gözümi çıķarduñ, ķanda gi-
dersin! ªâlim ben miyem, yo«sa sen misin?” diyü şey«üñ ardınca [69a] 
segirdürmiş ve dimiş ki “Min ba¡d emrüñe mu†î¡am, her ne ki buyurur-
sın anı iderem.” Şey«üñ πa≥abı sâkin olup ķâ≥înuñ gözini baπlu görür, 
la†îfe §anur. Çün ķâ≥î açar, şey« gözinüñ za«mını görür, gitmegi terk 
ider şol şar†ıla ki ol şerîfi žaleme elinden «alâ§ idüp ¢â≥î ¡Alî min ba¡d 
kimse dilegi ile kimseye žulm itmeye. Fi’l-vâķi¡ eyle olur. 

Naķl olur ki şey«üñ çâr†âķı muķâbilesinde bir büyük aπaç varmış, 
şey«üñ medd-i nažarına mâni¡ olurmış. Bir gün oturanlara dir ki “Bu 
aπaç bizüm seyrümüze mâni¡dür. Ne ola idi ki bunı √âkim bu ma√al-
den ķaldura idi.” Ol e&nâda şey« aşaπı âbdeste iner. Çün yine yuķarı 
çıķar, baķar görür ki aπacı kesmişler, götirüp alı gitmişler. ◊â≥ırlar da«ı 
ta¡accüb iderler. Çün §orarlar, meger Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ yeni ¡imâretine 
lâzım gelüp almışlar. Şey«üñ «â†ırına gelür ki “El√amdülillâh «â†ır-ı 
ra√mânînüñ te™&îri oldı.”

Ol e&nâda Dede √a≥retleri Tebrîz ’e gelür, şey«üñ köşkine çıķar. Gü-
neşüñ te™&îrin görüp dir ki “Bunda bir ķaç sögüt getürüp diksünler ki 

212 “İçinizdeki en yetenekli hüküm verici Ali’dir.” Fethu’l-Bârî, 10/590; Şerhu Sahîhi’l-
Buhârî, 10/244; Feyzu’l-Kadîr, 1/219; Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 1/183, no: 489.
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gölgesi fâyidedür” diyüp dervîşlere emr ider. Fi’l-√âl getürüp dikerler ve 
şey«e dir ki “Dervîş ma√cûb oturup a√vâl-i keşfi keşf itmemek gerek.” 
Pes şey« bilür ki Dede √a≥retleri «â†ırasını keşf idüp murâdı terbiyedür. 
Dede’nüñ elin öpüp ayaπ üzere †urur. Dede buyurur ki “Üç gün §abr 
eyle, keşf mekşûf [69b] olur” diyüp Fâti√a oķurlar. Üç günden §oñra 
Dede √a≥retleri, şey«i çaπırdur. Geldükde eydür ki “Va¡demüz tamâm 
oldı, elbette keşf-i niķâb ve ref¡-i √icâb žuhûrı vâcibdür. Her çend biz 
perde idelim disek, güneşe perde olmaz.”

Pes şey« görür ki ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ ve Şey« Necm ’üñ âdemleri ellerinde 
bir mektûb var Dede √a≥retlerine. Pes Dede mektûbı şey«e virüñ diyü 
işâret ider. Anlar tereddüd idüp “Mektûb sizedür, siz oķuñ” diyü De-
de’ye virürler. Dede √a≥retleri alup şey«e virüp oķu diyü emr ider. Çün 
oķur, ma≥mûn-ı mektûb bu ki ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ dilinden ki “Şey«üñ dik-
dügi sögüt §u yolında olmaπın Şey« Necm ’üñ bâπına §u gelmege mâni¡ 
olmışdur, «u§û§â cümlenüñ seyrân-gâhıdur, ammâ Tañrı abdâlına teklî-
fe √icâb iderüz ve «avf iderüz ki celâli πâlib olmaπın «â†ırı müteπayyir 
olmaπıla ≥arar çekevüz.” Çün şey« oķur, Dede √a≥retlerine baķup dir ki 
“Sizüñ rı≥â-yı şerîfüñüz nicedür?” Dede √a≥retleri buyururlar ki “Be-
nüm rı≥âm senüñ rı≥âñdur. Pes sen da«ı Allâh ta¡âlâ rı≥âsı içün olsun 
anlaruñ «â†ırı içün ol √icâbı ref¡ eyle.” Fi’l-√âl bâπ-bânlara emr idüp ol 
bî-ber olup bâr-ı girân olan sögüt aπaçlarını ķal¡ iderler. Ba¡dehu bî-√i-
câb Dede ile mu§â√abete meşπûl olurlar.

~â√ib-i menâķıb naķl ider ki Mı§r ’da şey« buyurdı “Ehl-i ma√şer 
cümle cehennemden §ırâ† üzere geçerler ki 213﴾א َ َواِرُد ِإ   ْ ُכ ْ ِ -bu ﴿َوِإْن 
yurılmışdur, ammâ mü™minlerüñ cehennemi َ َ  ُ ِ َ  ِ ُة ا َ َ ُ ْ  ا

ِ َאُر ا ﴿ 
ِة﴾214 َ ِ ْ َ ْ -olacaķdur ki sûziş-i [70a] ¡ışķ, nâķı§ u ķalbi ehl-i ķalb ve kâ ا
mil-¡ayâr eyler ve nâr-ı firâķ ve √arâret-i iştiyâķ-ı uşşaķ bi’l-â«ere maž-
har-ı dîdâr eyler” didügi ma√alde bu √ikâyeti beyân eyledi ki Tebrîz ’de 
Sul†ân Ya¡ķûb  meclisinde cenneti va§f idüp didüm ki “Allâh ta¡âlâ mü™-

213 “(Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur.” Meryem, 19/71.
214 “O, Allah’ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.” Hümeze, 104/5-9.



METİN - Dördinci Ta…allüb146

minlere göz ve sâyir «avâss ve nefs ve rû√ √ažž idecek her ne varsa virüp 
dört ırmaπdan içüp bî-√add √ûrî ve πılmân ķoçup niçe köşk i¡†â olur” 
diyicek sul†ân fer√ân olup “Pes √u≥ûr ile diñlenürüz” dirimiş. Şey« 
eyitmiş: “Nice âsûde olursız, hele nârullâhi’l-mûķadeye dâ«il olmaπı 
iltimâs eyleñ ki anda size yir vireler ki cehennem insân yiridür, √ay-
vân dâ«il olmaz ki ol da«ı cennet gibi bâķîdür. Siz hemân cehennem-i 
¡avâmmda çalu çırpı olmaķ içün la¡ib ve lehv ve lehbe meşπûlsiz en¡âm 
gibi, belki en¡âmdan a≥all §ummun bukmun olup bî-¡aķlâne πaflete sa¡y 
idersiz bu âyetler muķte≥âsınca” dir. “Nitekim Allâh ta¡âlâ buyurur:
َن﴾215 ُ ِ ْ َ  َ  َ ِ ا  ُ ْכ ُ ْ ا ا   ِ ا  َ ْ ِ َواّبِ  ا  َ ﴿ِإن   Ve ķâlallâhu ta¡âlâ:
216﴾ ً ِ َ  َ أَ  ْ ُ  ْ َ אِم  َ ْ َ ْ َכא ِإ   ْ ُ ِإْن  َن  ُ ِ ْ َ أَْو  َن  ُ َ ْ َ  ْ ُ َ َ أَْכ أَن   ُ َ ْ َ ﴿أَْم 
َن﴾217 ُ ِ َא ْ ُ ا ُ َِכ  ٰ אَرُة﴾Ve ķâlallâhu ta¡âlâ: 218 ﴿أُو َ ِ ْ אُس َوا א ا َ ُد ُ -as¢ ﴿َو
vet-i ķalbüñüzden sizi seng-i §ammâyıla berâber itdi” diyicek sul†ân dir 
ki “Yâ nice sülûk itmek gerek ki bu ķasvetden «alâ§ olavuz?” Şey« dir ki 
“Mâ-sivallâhdan tevbe, bârî mâ nehallâh’dan rücû¡ idüp ķalbüñüzi nâr-ı 
ma√abbetullâh ile ķâl eyleñ, tâ ki 219﴾ِة َ ِ ْ َ ْ َ ا َ  ُ ِ َ  ِ ُة ا َ َ ُ ْ  ا

ِ َאُر ا ﴿ 
den ehl-i ķalb ile cennet-ı rû√a dâ«il olasız; giderek ¡adlile maķâm-ı 
şühedâya ¡urûc idesiz.” Sul†ân bî-i«tiyâr tevbe [70b] idüp ba¡dehu ¡adl 
ü in§âfa sa¡y idüp şühedâ maķâmın bulur.

Naķl olur ki Sul†ân Ya¡ķûb , ~ûfî »alîl ’i Şîrâz  emâretinden ¡azl itdük-
de Tebrîz ’e gelüp dîvân begligine †âlib olur. ¢â≥î ¡Îsâ , sul†ândan dilek 
idüp «il¡at geydürmek içün şey« √a≥retleri bile olmaķ müteyemmen-
dür, bile olmaķ gerek diyü şey«e ibrâm ider. Şey« dir ki “Ben anı vâķı¡a-
da gördüm. Bir faķîri bir †ablaķî çubuπı ile urdı. Anuñ bed-du¡âsı ~ûfî 
»alîl ’i man§ıbda ķomaz; sümege minnet itmiş olursın.” ¢â≥î: “Benüm 

215 “Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını 
kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar ve dilsizlerdir.” Enfâl, 22/8.

216 “Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacak-
larını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da 
şaşkındırlar.” Furkan, 25/44.

217 “İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” A’râf, 179/7.
218 “Yakıtı insanlarla taşlar olan.” Bakara, 2/24.
219 “O, Allah’ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.” Hümeze, 104/5-9.
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«â†ırum içün hele bile gidelim” diyü ibrâm ider. Ol e&nâda »alîl Beg  
gelür, ol da«ı şey«e niyâz ider, bile ķaldurur. Şey« dir ki “Be-şar†-ı añ 
ki elüñ ve dilüñ §aķlayasın!” Yolda gider iken fuķarâ, ķâ≥îdan ¡âdetle-
rince nesne recâsına ķarîb varurlar. ~ûfî »alîl’e «oş gelmez. Elinde bir 
ılπın çubuπı varmış; bir dervîşi bir kez urup söger. Ol dervîş âh diyüp 
bir cânibe gider. Şey« vâķıf olup tetebbu¡ ider; a§lâ bulınmaz. ¢â≥î ¡Îsâ  
vâķı¡anuñ vuķû¡ına ta¡accüb ider. »alîl Beg ’e dir ki “Bu senüñ ma§la√a-
tuñ igen pâyidâr olmayacaπına şey« işâret itmiş idi. Gel terk eyle” dir. 
»alîl Beg dir ki “Çün sul†âna ķarîb geldük, hele «il¡at geyeyim. Göre-
lim §oñı nice olur.” Pes ma¡zûl olan Süleymân  Beg ibn Bîcân ki sul†ânuñ 
ķayın atası imiş, †alaķa yemîn itmiş ki eger »alîl Beg dîvân begliginde 
ķalursa artuķ sul†ânla cem¡ olmaya. Pes on iki gün dîvân olmamış. Çün 
ki sul†ânuñ aķribâsından imiş, yine dîvân begi itmiş. Şey«üñ vâķı¡a ve 
kelâmı râst olmaπın ¢â≥î ¡Îsâ ve ~ûfî »alîl şey«e i¡ti≠ârlar itmişler. [71a]

Naķl olur ki Sul†ân ◊asan , Cihânşâh ’ı ba§duķda Aķķoyunlu  begleri 
ve ket«udâları, belki ba¡≥ı sipâhîler, şikest olan ¡askerüñ kimi ķızın kimi 
¡ıyâlin şer¡î nikâ√la almışlar. ~oñra Sul†ân Ya¡ķûb  devrinde Tebrîz ’den 
Yu√ân  yurdına ķonduķda, çün ki ol zamânda ek&er-i ehli dîvân ¢araķo-
yunlı  olmış idi. Sâbıķan Cihânşâh’uñ ¡ammusı ķızını Aķķoyunlu Selîm  
Ket«udâ  almaπın, ayırmaķ içün πulüv iderler. Aķķoyunlu da«ı hücûm 
iderler. Sul†âna ol «atun da«ı şikâyet itmegin, sul†ân da«ı ayırmaπa 
≠âhib olur. ‰â™ifeteyn ise muķâteleyi muķarrer iderler. 

Eşik aπası Velî Aπa , ¢â≥î ¡Îsâ ’ya gelüp iki †âyife ķıtâl ideceklerin 
beyân ider ve eydür ki “Eger bunı ı§lâ√ itmeseñüz mülkümüz «arâb 
olur.” ¢â≥î dir ki “Şey«den πayrı kimesne ı§lâ√ itmez, varup aña ta≥arru¡ 
eyleñ.” Ol e&nâda şey« √a≥retleri gelür. Velî Aπa niyâz idüp dir ki “Eger 
bu a√vâli ı§lâ√ iderseñüz, evvelâ benden ne≠ir altı bedevî at ve sâyir beg-
lerden her birinden da«ı ziyâde tuhaf gelsün.” Şey« dir ki “Altı at degil, 
yedi iķlîmüñ mâlı içün bir iş işlemezem ki rüşvetdür, ammâ πara≥sız 
Allâh içün def¡ ve ķa†¡-ı fitne içün murâd idüp sul†âna bir mektûb ya-
zayım, siz î§âl eyleñ” diyicek ķâ≥î ve Velî Aπa dirler ki “Biz ķâdir degilüz 
ki sul†ânuñ πâyetle πa≥abı ve bi-√u≥ûrlıπı vardur.” Şey« dir ki “~avâbda 
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baña şerîk lâzım degildür, yarın göresiz” diyüp irtesi Sul†ân Ya¡ķûb ’a bir 
mektûb gönderdi ki icmâlen §ûreti budur:

“Sen ki ◊asan  oπlı Ya¡ķûb ’sın. Bil ki pâdişâhlar şer¡-i şerîfüñ «âdimi-
dür. Şer¡a mu«âlefet yümn degildür. [71b] Eger dünyâ vü â«iret sa¡â-
detin isterseñ, şer¡-i şerîfe i†â¡at eyleyüp ol «atunı zevcine teslîm eyle ve 
nâķı§âtu’l-¡aķl tedbîrine uyma ki Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem 
buyurur: 220“ ُ ُ ِ א َ  ُ אِوُرو َ ” ki ol «atun ki saña mâmâdur; bilmeyüp 
senüñ mülküñ elüñden çıķarup seni vebâle ķoymaķ ister. Eger anlaruñ 
tedbîri ile ¡amel iderseñ, senüñ mülküñden çıķmaķ ve gitmek lâzım-
dur.” 

Çün ki Sul†ân Ya¡ķûb  mektûbı görür, “Tañrı abdâlınuñ emri ancaķ, 
oķuñ, i†â¡at olunsun!” dir. Kâtib-i dîvân Mevlânâ İdrîs  ichârla oķur. 
Sul†âna «ayli şermendelik gelüp fi’l-√âl Devlet Mâmâ ’ya âdem irsâl ider 
ki ol «atunı zevci ile şer¡i-şerîfe göndere ve min ba¡d umûr-ı memlekete 
müte¡alliķ bir nesneye ķarışmaya ve dir ki eger ķarışur iseñ, senüñ ba-
şuña Tañrı’nuñ belâsını getürürem ki Tañrı abdâlı eyle √ükm itmişdür. 
Pes cümle a¡yân sul†ânuñ bu in§âfına in§âf ideler ve ba¡dehu cümlesi 
†arîķ-i ¡adâlete giderler.

◊ikâyet: Zamânumuzda olan â&âr-ı eşrâ†-ı sâ¡at gibi ki bir ¡avret, 
bir yahûdî ¡acûzesi sa√√âre ki Kirâ  diyü ta¡žîm ü tekrîm idüp niçe ehl-i 
¡ilm ve ķâ≥î nâmına kefere-i fecere, cehennem-«ânesine varup murâd-ı 
dünyâ içün niçe kerre bulışup derdmend Vâ¡iž İştibli Emîr Efendi  bu 
maķûle ¡ulemâyı ma¡zûl-i ebed itmek gerek didükde ažlem-i √ükkâm 
olan vâcibu’l-izâle bir mel¡ûne yahûdiyye şikâyet itmegin bîçâre vâ¡iži 
bir gice bir ķaç zebânîler gönderüp evinde giceligi ile alup İstanbul ’dan 
Selânik ’e alı gitdiler. Â«ır va¡ž ü na§î√atın diñleyen müsülmânlar kimi 
ta≥arru¡ vü niyâz idüp kimi hücûm itmegin gücle [72a] yine ¢os†an†i-
niyye ’ye getürdiler. ◊âliyâ ol mel¡ûne ile metbû¡ı olan metbu¡-ı nâr 
memleket-i ¡O&mânîye √ükm ider. Cümle vüzerâ ve √ükkâm, şerrinden 

220 “Kadınlarla istişare edin, görüşlerine muhalefet edin.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 
2/4no:1529.
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ķorķup i†â¡at iderler. ◊âliyâ küffâruñ πalebesine bâ¡i& oldur. Mı§r ’da 
olan ba¡≥ı √ükkâm «od tâbi¡-i tâbi¡dür. Bir iki kerre √aķķ-ı na§î√at içün 
kendüye vardum. ~ûretâ ķabûl gösterdi. Ben gitdügüm sâ¡at ا ْ َ َ  ﴿َوِإَذا 
221﴾ ْ ِ

ِ ِ א َ َ  َ  muķte≥âsınca men¡ itdügüm žulmden mâ¡adâ niçe žulm  ِإ
da«ı i√dâ& itdi.

Naķl olur ki şey« emr bi’l-ma¡rûf ve nehy ¡ani’l-münkerde bir †abaķa-
da imiş ki meger bir ehl-i ¡ilm ar≥-ı meyteyi i√yâ idüp niçe zamân ta§ar-
ruf itmiş iken çün Berda¡ ’da Dede √a≥retlerine anda olan arπı tevâbi¡iyle 
sul†ân †arafından temlîk iderler. Ol ¡âlim Tebrîz ’e gelüp √âlini şey«e 
bildürür. Şey« dir ki “~abr eyle bir ķaç zamân ki Dede √a≥retleri ol 
mu√a§§ıllar ile Tebrîz’e gelür. Ol Tebrîz’e geldükde, √aķ kimüñ ise vâ§ıl 
olur, zîrâ Dede √a≥retleri kimesnenüñ √aķķına †ama¡ itmez.” Çün bir 
iki aydan §oñra Dede √a≥retleri ve tevâbi¡i Tebrîz’e gelürler, ol ¡âlim, 
şey«e gelür. Şey« ol mu√a§§ılları âdem gönderüp getürür, “Bu faķîr 
ehl-i ilmüñ i√yâ itdügi yiri niçün alduñuz?” diyü su™âl ider. Anlar dir ki 
“Ol arπı ve tevâbi¡ini sul†ân, Dede √a≥retlerine temlîk itdi. Ol mezra¡ 
anda dâ«il olmaπın ta§arruf itdük.” Ol ¡âlim dir ki “Bir ölmiş yir idi, 
Dede’ye ol yirler virilmezden [72b] evvel ben i√yâ itdüm, benümdür” 
dir ve elinde olan temessükleri göstericek şey« mu√a§§ıllara dir ki “Bu 
ehl-i ¡ilmüñ mezra¡ını kendüye teslîm eyleñ ve şimdiye degin ta¡addî 
ile ne alduñuz ise teslîm eyleñ, Dede √a≥retlerini vebâle ķoymañ!” diyü 
ibrâm idüp √ükm ider. 

Muha§§al-ı kelâm, mu√a§§ıllar Dede √a≥retine varup dirler ki “Sen 
mürîd ve mu√ibb didügüñ bir münkir düşmen imiş ki sen ‘Benüm ~arı 
~altuπum, Cüneyd  ve Bâyezîd  mürebbâsı maķâmındadur’ diyü va§f 
idersin, ol «od fuķarâ erzâķına mâni¡ bir §â√ib-i πara≥mış!” diyü ¡acâyib 
söylerler. Dede √a≥reti tafsîl-i √âli yine anlardan bilüp fi’l-√âl ķalķup 
şey«üñ evine gelür. Anlaruñ müvâcehesinde şey«e dir ki “Allâh ta¡âlâ 
senden râ≥î olsun nice ki ben senden râ≥îyam ve ¡âķıbetüñ «ayr olsın 
nice ki benüm ¡âķıbetüm «ayr olmaπa sa¡y itdüñ ve ◊aķ saña ¡a†â icrâ 

221 “Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman.” Bakara, 2/14.
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eyleye, nitekim bu «u§û§da √aķ icrâ eyledüñ ve beni √arâm yimekden 
«alâ§ itdüñ. Râh-ı ◊aķ’da benüm «â§§ oπlum sensin. Her ne ķadar ben 
bu √arî§ câhillere tenbîh iderdüm ki §aķınuñ πayruñ √aķķını bizüm 
mâlumuza ķarışdırmañ, zîrâ ķalbüme şübhe gelürdi. Anlar tenzîh-i nefs 
içün riyâ ile √âşâ ki biz de †ama¡ ola dirlerdi. Ol faķîrüñ rezaķası «od 
şer¡-i şerîf muķte≥âsınca kendünüñdür ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi 
ve sellem buyurur: 222“ ُ َ  َ ِ َ  ً َ ْ َ א  ً َא أَْر ْ ْ أَ َ ” Pes anlara her zamân tenbî-
hüm fâyide itmedi. El√amdülillâh şimdi sevgilü oπlumdan ižhâr-ı √aķ 
žuhûr itdi” diyüp ol ehl-i ¡ilmüñ rezaķasını kendüye †apşurdılar ve ol 
ķadar müddetde alınan mâlı, şey« benüm fuķarâya ne≠rüm olsun diyüp 
kendi mâlından [73a] ol ehl-i ¡ilme teslîm itdi. Dede √a≥retleri ba¡dehu 
şey«e benüm ehl-i √aķ ~arı ~altuπum diyü «i†âb iderdi.

◊ikâyet: Bu ma√alle geldükde sene &emân ba¡de’l-elf şevvâlinüñ on 
beşinde (1008 / 29 Nisan 1600) Rûm ’dan Mı§r ’a «aber geldi ki me≠kû-
re mel¡ûne Kirâ  didükleri yahûdiyyeyi müsülmânlar cem¡ olup pâre 
pâre eylemişler. Taf§îli budur ki müsülmânlardan sipâhîler cem¡ olup 
Müftî ~un¡ullâh Efendi ’ye varup mel¡ûnenüñ müsülmânlara istîlâsını 
ve manâ§ıb umûrında olan √ükûmetini ve niçe müsülmânlaruñ telefine 
bâ¡i& olduπını beyân idüp ķatline fetvâ isterler. Müftî ehl-i √aķ kimes-
ne olmaπın tevaķķuf itmez, lâkin, “Varuñ »alîl  Paşa  vâsı†ası ile Sul†ân 
Me√med ’e ¡ar≥-ı √âl idüñ. Ola ki anlaruñ da«ı re™yleri muvâfıķ-ı şer¡ 
ola” diyicek, varup pâdişâha ¡ar≥ idicek ķatline emr ider. Çün ki vâli-
delerine bâ¡i&-i rüşvet idi, sul†ândan ta≥arru¡ ve zârî ile ¡afv recâ ider. 
Pâdişâh : “Çün ki bâ¡i&-i i«tilâl-i memâlik ü memâlîk imiş, ķatli evlâdur; 
eger seni da«ı isteseler virürdüm!” diyicek me™yûs olur. 

Mel¡ûne, ¢aπıdhâne  cânibine bir peremede gizlenüp ķaçup gider 
iken bulup getürüp vezîrüñ ķapusı öñinde ķatl idüp pâre pâre ideler, 
“la¡netullâhi ¡aleyhâ ve ¡alâ men yu¡âvinuhâ”.223 Bir elini kesüp ba¡≥ı 

222 “Kim ölü bir araziyi diriltirse o onundur.” Sahîhu’l-Buhârî, 3/106; Musnedu 
Ahmed, 8/23; Sunenu’d-Dârimî, 3/1700; Sunenu Ebî Dâvûd, 3/178. Yazmada 
“ א  א  א أر .şeklinde. Kaynaklarda hadisin değişik rivayetleri mevcuttur ” أ

223 Allah’ın laneti onun ve ona yardım edenlerin üzerine olsun.
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§â√ib-i man§ıb-ı ¡âlî olanuñ getürüp ķapusına a§a ķorlar ve dirler ki 
“Öpe geldügüñ eldür; ķurudup hemîşe ziyâret eyle!” 

Mel¡ûnenüñ ol ķadar mâlı çıķar ki niçe yıl ¡asker-i İslâm’a sefer içün 
her ay üç yüz biñ filori [73b] virseler yine ziyâde ķalur. Ba¡≥ı žâhir olan 
budur ki ≠ikr olur: Evvelâ zümürrüd aķsâmından ba¡≥ı şâh-dâneler çıķ-
mış ki kimsede ve «azîne-i pâdişâhda yoπımış, cümlesini dört yüz biñ 
filori ta«mîn itmişler. Ve lü™lü™leri bi¡aynihi ke≠âlik ve sâyir cevâhiri 
ke≠âlik. mu√a§§al yalñuz ķıymetî †aşlar on beş kerre yüz biñ filori 
ta«mîn olur ve ol ķadar naķd filorisi çıķar ilâ yevminâ hâ≠â ki â«ır-ı ķâ¡-
de-i sene &emândür (1008 / 12 Haziran 1600), yüz on kerre yüz biñden 
ziyâde oldı, mutta§ıl bulınmaķdadur. Emlâk ve aķmişe ve emti¡asınuñ 
nihâyeti yoķdur. Bu maķûle «abî&eyi mâl-ı «abî&i ile ≠ikr sâyir «abî&eye 
ve «abî&lere ¡ibret içündür, Allâh ta¡âlâ in§âf vire.

Naķl olur ki şey« Tebrîz ’de irşâd meclisinde «alķa na§î√at ider iken 
bir kimesne gelüp eyitmiş ki “Senüñ yegenüñ baña ķâ≥îlar müžâhereti 
ile žulm idüp yüz elli altunum aldı.” Pes şey« va¡ž ve irşâddan ferâπat 
idüp tetebbu¡ ider. Fi’l-vâķi¡ √aķ ol kimesnenüñ idügi žâhir olıcaķ √ükm 
iden Şemsüddîn  nâm ķâ≥îyı getürür, “Niçün nâ-√aķ √ükm itdüñ?” diyü 
su™âl ider. ¢â≥î dir ki “Sizüñ yegenüñüz olmaπın √aķ anuñ žann idüp 
ri¡âyeten √ükm idüm.” Şey« dimiş ki “Sen nâ-√aķ √ükm itdügüñ içün 
saña teşhîr lâzımdur. Elbette olmaķ gerek!” dimegin ¢â≥î Şemsüddîn 
“tubtu ve raca¡tu”224 diyüp şey«üñ ayaπına düşer. Bile gelen ķâ≥îlar 
şefâ¡at iderler gücile «alâ§ iderler. Şey« yegeni alduπı meblaπı aldurup 
§â√ibine redd ider. Şey«e vâlidesiyle hemşîresi gelüp dirler ki “Ecnebî-
lere müsâ¡ade idersin, bize meded itmezsin!” Şey« [74a] vâlidesine dir 
ki “Eger senüñ ile da«ı bir ehl-i √aķķın nizâ¡ı olup √aķ anuñ olsa, ben 
√aķdan ¡udûl itmeyüp ol ehl-i √aķķa √aķķını √ükm iderem.”

Naķl olur ki Şey« √a≥retleri, Dede √a≥retlerinden naķl iderler imiş ki 
Seyyid Ya√yâ  √a≥retleri ¡arabası ile Bâkû ’den Şirvân ’a gider iken bir ulaķ 
¡araba atını almaķ dilermiş. Her ne ķadar fuķarâ dilek iderler imiş, ķa-

224 “Tövbe ettim ve döndüm.”
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bûl itmez imiş, zîrâ eger virilse ¡a†aşdan ol yolda niçe kimesneler helâk 
olmaķ muķarrer imiş. Dervîşlerüñ lâbe ve ta≥arru¡ına iltifât itmeyüp 
atları ¡arabadan çözmek istemiş. Dervîşlerden Baba ¢u†b ’a, Seyyid √a≥-
retleri “Sen da«ı ne †urursın?” dimiş. Seyyid’üñ murâdı ı§lâ√ ķıl dimek 
iken Baba ¢u†b ¡arabanın bir aπacını çeküp urup ulaπı atdan düşürüp 
köteklemege başladı. Her ne ķadar Seyyid √a≥retleri ferâπat eyle dir, 
Baba işitmez imiş, ammâ ulaķ bu cür™eti göricek re™îsüñüz kimdür diyü 
bir dervîşden §orar. Ol da«ı Seyyid √a≥retlerini va§f idüp beyân ider. 
Meger işitmiş imiş, Seyyid √a≥retlerinüñ ayaπına düşüp istiπfâr ve tevbe 
ider. Seyyid √a≥retleri du¡â ider. Ulaķ yolına gider, ammâ Seyyid √a≥-
retleri ¢u†b ’a ¡itâb ider ki “Otuz yıldur «ıdmet idüp dervîşlik idersin, 
ammâ bir ķıluñ müsülmân olmamış!” ~oñra her kimseden bir mu«â-
lif vâķi¡ olsa, Baba ¢u†b √ikâyetini getürür imiş, gâh kinâye ve gâhî 
ta§rî√ile beyân ider imiş. 225“ ِ ِ א َ ِ ِه َو ِ َ  ْ ِ َن  ُ ِ ْ ُ ْ َ ا

ِ َ  ْ َ  ُ
ِ ْ ُ ْ  Dede ”اَ

√a≥retleri da«ı her kişiden ki bir bî-edeblik §âdır olsa ¢utb’uñ √ikâyetin 
beyân ider imiş ve Gülşenî √a≥retleri ke≠âlik.

◊ikâyet: Buña münâsib [74b] mer√ûm şey«le Rûm ’a ¡azm itdü-
gümüzde ¢a†iyye ’ye ķonduķ. »azîne-i Mı§r ’ı Duķakîn-zâde Me√med  
Paşa , Defterdâr Bâyezîd  Beg ’le göndermiş idi, bizümle hem-râh idi. 
Çün ki Bâyezîd Beg , Gülşenî √a≥retlerine irâdet getürüp »âyin A√med 
Paşa  fetretinde pîrüñ emrine tâbi¡ olup çoķ ta§arrufât müşâhede itmiş-
di, ķâfilenüñ ķonup göçmesini efendi √a≥retlerine tefvî≥ itmişdi. Pes 
efendi ricâle derhâl ra√îl emr idüp ta«t-ı revânların ve sâyir me√âffele-
rin yükledüp ta«t-ı revânla revân olmaķ §adedinde iken bir süvâre ge-
lüp şiddetle ta√t-ı revânı yeden Dervîş Vücûdî ’yi debbûs ile urup şey«e 
niçe nâ-şâyeste kelimât itdi. Faķîre anuñ Dervîş Vücûdî’ye şiddetinden 
nev¡â √iddet gelüp eyitdüm: “Niçün böyle bî-edebâne kelimât ve ef¡âl 

225 “Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güven duyduğu olduğu kişi-
dir.” Sahîhu’l-Buhârî, 1/11; 8/102; Sahîhu Muslim, 1/65; Sunenu Ebî Dâvûd, 
3/4; Sunenu’t-Tirmizî, 4/313; Sunenu’n-Nesâ™î, 8/105; Musnedu Ahmed, 11/66; 
Fethu’l-Bârî, 10/446; Feyzu’l-Kadîr, 5/52, Keşfu’l-Muşkil Min Ahâdîsi’s-Sahî-
hayn, 3/77.
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idersin? Allâh ta¡âlâdan ķorķmaz mısın ki bir belâya giriftâr olasın?” 
Faķîrden bu ķadar kelimât olduķda efendi √a≥retlerinüñ dervîşlerin-
den Mı§r sipâhîlerinden ve müteferriķalarından ±âkir A√med Çelebi  ve 
Bevvâb-ı ◊a≥ret-i [Gülşenî] Rı≥vân Çelebi  ve sâyirleri o şa«§a ol ķadar 
şiddet itdiler ki faķîr men¡ine himmet itdüm, müyesser olmadı, √attâ 
mâ-beynlerine √âyil oldum. Şey« √a≥retleri ta«t-ı revândan †aşra çıķup 
¡ışâyı ķılalım diyü §alâta meşπûl oldı. Çün evrâd tamâm oldı, buyurdılar 
ki “Bizüm ±âkir A√med Çelebi  ķu†b kendidür ve Rı≥vân Çelebi baba 
olmışdur.” Pes bunlar bu sözden fer√ân oldılar, ammâ efendi √a≥retle-
rinüñ murâdı Baba ¢u†b  √ikâyesi idi. Faķîr da«ı bâdî olduπuma πâyet 
nedâmet geldi, ammâ faķîr «ayr niyyet itmegin çün ta«t-ı revâna bin-
meyüp esbe süvâr oldılar. 

Faķîr ¡âdetümce ardlarınca giderdüm, √attâ atum atlarına öñür olmış 
idi, iltifât buyurdılar. Yanaşduķda buyurdılar ki “Dervîş olan bed-du¡â-
ya ķarîb kelimâtdan √a≠er itmek gerek [75a] ki πayre küllî te™&îr itse, 
kendünüñ da«ı e†râfına te™&îr ider. Vâķı¡â çün ol mâni¡-i rükûb olan 
râkib varup defterdâra «aber virmege gitdi. ¡Acele ile at ķoşmaπın bir 
çuķura düşüp helâk oldı. Bâyezîd  Beg  a√vâli istimâ¡ idüp ¡acele ile efen-
di «a≥retlerine i¡ti≠âra geldi ki ol kimesneyi ben irsâl itmedüm didiler. 
Çün gice ile olup vâfir «alķla segirderek geldiler, faķîrüñ atı ürküp faķîr 
atdan düşüp ķolum yirinden çıķdı. Efendi √a≥retleri ¡afvla lu†f ü i√sân 
idüp kendi mübârek eliyle rab† itdi, hemân ol irtibâ†la ķolumuñ veca¡ı 
gidüp istiķâmet buldı ve irtibâ†-ı evvel ol irtibâ†la yektâ oldı.

Naķl olur ki Dede √a≥retleri Tebrîz ’e gelüp bir ķışlaķda a√bâb der-
vîşlere ne≠r içün vâfir ķımâşlar ve esbâb virmişler. Çün yaylaķ içün Ber-
da¡ ’a rücû¡ itmişler, Erπana  gedüginde bâcdârlar: “Bu esbâb bâzirgân 
meta¡ıdur; bâc virüñ!” didükde, her çend ki dervîşler ta≥arru¡ vü niyâz 
itmişler; ķabûl itmemegin Mollâ Fet√ullâh  yumruπın dügüp boπazı 
†amarların gerüp dimiş: “Şimdi sizi ¢â≥î ¡Îsâ ’ya varup Mollâ İbrâhîm  
vâsı†ası ile zencîre geçürüp envâ¡-ı ¡a≠âb itdürürem” diyicek Dede 
√a≥retleri vâķıf olup Fet√ullâh ’a dimiş ki: “Ben seni müsülmân olduñ 
žann iderdüm, senüñ bir ķıluñ «od müsülmân olmamış.” Bâcdârlar, 



METİN - Dördinci Ta…allüb154

Dede √a≥retlerinüñ tevâbi¡i olduπın bilicek ayaπına düşerler. Ol ta¡addî 
iden bâcdâr «avf u «aşyetden bî-«od olup düşer. Öldi §anurlar; nefes 
virmez. Fi’l-vâķi¡ √areketden ķalur. Dede √a≥retlerine [75b] beyân ider-
ler. Dede gelüp başını dizine alup ed¡iye oķuyup ķulaπına bir nesne 
dir gibi egilür. Fi’l-√âl aķsırup el√amdülillâh diyüp ķalķar, oturur. Ol 
√înde Dede √a≥retlerine inâbet ider, min ba¡d «ıdmetinden cüdâ ol-
maz; tâ «ilâfet virüp Erπana’da irşâd içün irsâl ider. 

Ammâ Mollâ Fet√ullâh ’a mutta§ıl celâl ile nažar idüp «ulefâ ve sâyir-
ler dilek itdükçe bu rubâ¡îyi oķur imiş. 

Rubâ¡î: Ey dil tû demî mu†î¡-i sub√ân neşudî
 Ve zi-fi¡l-i bed-i «vîş peşîmân neşudî

 ~ûfî vu faķîh u muftî vu dânişmend
 În cümle şudî velî musulmân neşudî226

Ne&r: Ve bu beyti da«ı oķurmış: 

 Hemân §ır §ır ķabaķ §ır §ır ķabaķdur
 Dögerseñ yarasa ķırlanπuç olmaz

Ne&r: Çün ķışlamaπa Dede √a≥retleri dervîşleri ile yine Tebrîz ’e ge-
lürler, Mollâ Fet√ullâh , Şey« İbrâhîm  √a≥retlerine ta≥arru¡ ve il√â√ eyler 
ki Dede √a≥retlerinden recâ eyleye ki günâhını ¡afv ide. Şey« çâresiz 
olup dilek itmegi ķabûl itmiş. Bir gün √ammâmda Dede √a≥retleri 
şey«e dimiş ki “Gel benüm çignümi oπ.” Şey« da«ı ķalķup oπmış. Dede 
√a≥retleri buyurmışlar ki “Sen oπmaķ bilmezsin ancaķ ben seni oπayım” 
diyüp ķalķup şey«i oπmış. Şey« dimiş ki “Benüm sul†ânum, tâ †aba-
num altını bile!” diyü ta≥arru¡ itmiş ki Ebû ‰âlib ’i Peyπamber «a≥retleri 
§allallâhu ¡aleyhi ve sellem yuyup †abanını yumamaπın nâr andan te™&îr 
itse gerek, ebeveynüñ imânına vâķıf olmayanlardan diyü ba¡≥ılar naķl 
itmişlerdür. Dede √a≥retleri buyurmışlar ki “Sen benüm sevgülü ¡azîz 

226 Ey gönül, bir dem Hakk’a muti olmaz ve kendi kötü fiilinden pişmanlık duy-
mazsan, sufî, fakih, müftü ve danişment olabilirsin, ama Müslüman olamazsın! 
(Mevlana, Dîvân)
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oπlumsın, dile benden ne dilerseñ maķbûlumdur, hemân Fet√ullâh ’ı 
dileme!” dimiş. Şey« √amd idüp dimiş: “El√amdülillâh dilememişem 
ki benüm dilegüm ol idi ki eger dilesem cevâbum sükût olurdı” diyicek 
Dede √a≥retleri [76a] tebessüm itmiş. Şey« rı≥â añlayup Dede’nüñ mü-
bârek ayaķların öpmiş, ammâ Fâti√a oķumamışlar.

Naķl olur ki şey« hemîşe Dede’nüñ πa≥abından geçen √ikâyetler 
mûcibince «avf iderdi. Bir gün Tebrîz ’de Dede √a≥retleri şey«e πa≥abla 
gelüp dimiş: “Ben senüñ içün bunda gelürem; sen benüm a√vâlüme 
mu††ali¡ olmazsın!” diyicek şey« bir mertebe «avf ider ki Dede’nüñ 
ayaπına düşüp dir ki “Senüñ emrüñden πayrıya irâdetüm varsa ķa≥a-
ullâha rı≥â virmiş olmayam.” Dede √a≥retleri buyurur ki “Ben senden 
râ≥îyam, ammâ şimdi bir ser-«oş râfı≥î ķapumda gelüp ķusdı ve ◊a≥-
ret-i ¡Ömer ’e nâ-şâyeste kelimât itdi.” Pes şey«, Dede √a≥retleri ile va-
rup görürler ki bir siyâh-§ûret kendüden bi-«aber yatur. Şey« dimiş 
ki “Bu bir bî-«aber ser-«oşdur, √aķķı bâ†ıldan nice farķ ider? Bunuñ 
küfrine i¡tibâr yoķdur.” Dede √a≥retleri şey«e ¡itâb ider ki “Ben bu iti 
sen ķapumdan süresin dir idüm, sen baña na§î√at idersin!” diyüp evi-
ne girmeyüp çille-«ânesine gitmiş. Şey« «avfa düşmiş ki ¡acabâ Dede 
√a≥retleri anuñ √aķķında ne diye. Dervîşlere Dede dir imiş ki “Bu râfı≥î 
benüm adumı ¡Ömer bilüp baña ve evüme girene çıķana söger, bunı 
def¡ itmek gerek!” diyicek, dervîşlerüñ her biri ellerine aπaçlar alup ol 
ser-«oşa yürimişler. Dede √a≥retleri da«ı ziyâde bî-√u≥ûr olup dervîşlere 
dimiş ki “Siz da«ı Mollâ Fet√ullâh  gibi mi olduñuz? Ben evvel √arâre-
tümde Şey« İbrâhîm ’e ¡acâyib söyledüm, bir ķılı ķımıldamadı ve §abr ile 
ma¡ķûl cevâb virdi, «u§û§â ol ser-«oşı degil belki küllî kimesneleri men¡ 
ve ≥arba mâlikdür, siz hemân âdem ķatline mi gidersiz? Dervîşlik bu 
mıdur? Sizüñ nefsüñüzde «abâ™i& olmasa âlet-i [76b] √arb sizde neyler!” 
diyüp ek&erin redd itmegin şey« kemînden çıķup Dede √a≥retlerinüñ 
ayaπına düşüp §ûfîleri dilek eyleyicek, Dede √a≥retleri ķabûl itmişler. 
Lâkin şey«e dimişler ki “Ol râfı≥î ser-«oş-vâr eşikden gider ki ◊a≥ret-i 
¡Ömer’e bizüm vâsı†amuz ile çoķ zebân-dırâzlıķ itdi.” Şey« dimiş ki 
“Benüm sul†ânıma, ◊azret-i ¡Ömer’e ulaşanuñ ¡âķıbeti «ayr olmaz!”
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Şey« ba¡≥ı «ademesine dimiş ki “Varuñ dört kişi anı götürüñ, bir 
mezbeleye bıraπuñ ki a¡vânı olan kilâb ¡avân-ı dûza«a alı gideler.” Çün 
«ıdmet-kârlar ol necisi ķaldurmaπa varurlar ölmiş bulurlar. ¢aldırup 
bir mezbeleye bıraπurlar. Gelüp şey«e ve Dede √a≥retlerine «aber vi-
rürler. Dede √a≥retleri, şey«e πa≥abla nažar ider. Şey« eydür ki “Sul†â-
nıma ma¡lûmdur ki bu ķadar ķulûba elem virdüginden mâ¡adâ, πayret-i 
¡Ömerî’dendür” diyüp Dede √a≥retlerinüñ ayaπına düşer. Dede √a≥ret-
leri buyururlar ki.

Me&nevî: Ber-ser-i aπyâr çun şemşîr bâş
 Hîn mekun rûbâh-bâzî şîr bâş227

Ne&r: Ve buyurdılar ki “Dervîşüñ πayreti πayretullâhdandur.” Ve bu 
√adî&-i şerîfi oķurlar: َم َ  ِ ِ َ ْ َ  ْ ِ ِّ َو ِ  ُ َ ْ أَ  ُ ُ َوا ْ ِ  ُ َ ْ َא أَ ٌر َوأَ ُ َ َ ا  ً ْ َ  ”ِإن 
228“ َ َ َ א  َ א َو َ ْ ِ  َ َ َ א  َ א  َ ْ ِ  َ ِ ا َ َ ْ ا

Naķl olur ki tecrîd ile tefrîd ve ķanâ¡atde buyurmışlardur ki “‰âlib-i 
√aķķa eger cümle ¡âlemi ¡ar≥ itseler iltifât itmez. İbrâhîm  meşreb-i √is-
sinüñ yıldızına ve ¡aķlınuñ ayına ve rû√ınuñ güneşine aldanmaz: ِّ  ﴿ِإ
א﴾229 ً ِ َ َْرَض  َوْا اِت  َ ٰ ا  َ َ َ ي 

ِ ِ  َ ِ ْ َو  ُ ْ  diyüp teveccühini ¡arş-ı َو
berîne eyleyüp [77a] 230﴾ ٰ َ א  َ َو  ُ َ َ ْ ا َزاَغ  א  َ ﴿ §â√ibine mažhar olur” 
didükden §oñra bu √ikâyeti beyân eyledi ki Sul†ân Ya¡ķûb  Kâşân  ülkesi-
ni ķardaşı Yûsuf »ân ’a virmiş iken anı â«er yire ķaldurup vezîri »vâce-
gî ’yi şey«e irsâl itmiş ki şey« Kâşân’a varup √âkim ola. Şey« vâfir «ande-
den §oñra »vâcegî’ye dimiş ki “Hele kendi sal†anatını virsün, ķabûlüm 
olur mı? Bizüm intisâbumuz ol ķavme olur ki cümleden biri İmâm ¡Alî  

227 Başkalarının başında kılıç gibi ol. Tilkilik etme, aslan ol. Mesnevî, 2: 124.
228 “Sa¡d kıskançtır, ben ondan daha kıskancım, Allah ise benden daha çok kıskanç-

tır, kıskançlığından dolayı açık ve gizli kötülükleri yasaklamıştır.” Cümledeki 
birinci א  ifadesi fazlalıktır. Mustahrecu Ebî ¡Avâne, 3/214; el-Mu¡cemu’l-Evsat, 
3/160; Mekârimu’l-Ahlâk li’l-Harâ™itî, 1/177; ed-Durru’l-Mensûr, 6/139; Mec-
ma¡u’z-Zevâ™id, 4/328, “... .kısmı yok ”و 

229 “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndür-
düm.” En’âm, 6/79.

230 “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” Necm, 53/17.
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kerremellahu vechehuyadur ki imâmetinde ķardaşı ¡Aķîl ’e beytü’l-mâl-
den bir direm ta¡yîn itmiş idi. Külfesi çoπalmaπın bir niçe gün riyâ≥etle 
nı§f-ı dirhem ile geçinüp nı§fını cem¡ idüp İmâm ¡Alî ’yi evine da¡vet 
idüp anuñla ≥iyâfet ider. İmâm §orar ki “Bu †a¡âm nedendür?” ¡Aķîl 
dir ki “Külfem çoķ olup važîfem az olduπın size ¡ar≥ idüp bir miķdâr 
važîfemi ziyâde itmegi recâ idem diyü riyâ≥et ve ķıllet ve cû¡ı bir niçe 
gün i«tiyâr idüp her gün nı§f-ı dirhemi cem¡ idüp bu ≥iyâfeti itdüm” 
diyicek, İmâm ¡Alî buyurur ki “Çün ki sen nı§f-ı važîfeñle geçinmege 
mâlik imişsin, pes nı§f-ı dirhem saña yiter” diyü nı§fını beytü’l-mâlden 
ķa†¡ ider. 

Bu √ikâyeti şey« »vâcegî ’ye diyüp eydür ki “Bi-πayrı √isâbdan rızķ-
lanan 231﴾ ُ ِ َ ْ َ  َ  ُ ْ َ  ْ ِ  ُ ْ ُز ْ َ  den müsterzâķ olan, ķavm-i ¢ûm  u ﴿َو
Kâşân ’ı neyler!” diyü cevâb virür ve bunı dir ki “Var Sul†ân Ya¡ķûb ’a 
digil ki üç güne deginki sen kendüñ içün bişürtdügüñ †a¡âmı yimege 
mâlik olmayacaķsın; â«er yirden na§îb olıcaķdur.” Fi’l-vâķi¡ eyle olur ki 
sefer [77b] lâzım gelür. Her gün otaπında bişen †a¡âmdan nesne na§îb 
olmayup â«er yirden geleni yimek lâzım gelür. Üç günden §oñra şey«üñ 
kelâmı «â†ırına gelüp bâ¡i&-i izdiyâd-ı irâdet olur. 

Şey« bu √ikâyeti Mı§r ’da beyân eyleyicek Mollâ İdrîs -i Bitlisî ki 
Defterdâr Ebu’l-Fa≥l ’uñ babasıdur, Sul†ân Selîm  ile Mı§r’da idi, meger 
Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ ol zamânda nişâncısı olmaπın bu √ikâyeti mufa§§alan 
bilür imiş. Şehâdet idüp taf§îli ile diyüp ol √alleri añup girye itmiş. 
Dîvân-ı ◊âfı@ ’a nažîre diyüp «amse §â√ibi olan Mevlânâ  Çâkerî  √â≥ır 
imiş, eyitmiş ki “Sizüñ taķrîrüñüz ile bizüm i¡timâd ve i¡tiķâdumuz 
ziyâde oldı.” Şutur-◊ucre vü »âr  ve Ba√r-i ‰avîl  §â√ibi Mevlânâ Beyânî  
dimiş ki “Şey«e i¡tiķâdı πayr şehâdetiyle mi idersin?” Çâkerî  dimiş ki 
“Görmedügüm bir nesneye şâhidsiz i¡timâd lâzım degildür.” Mevlânâ 
Emîr Beyânî √iddete gelüp “Gözüñ patlasın!” dimiş. Ol gün bir gözine 
aķ düşüp kör olur. Mevlânâ Beyânî bu ķı†¡ayı söyler.

231 “Onu beklemediği yerden rızıklandırır.” Talâk, 65/3.
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Na@m: Çâker-i çeşm-i Çâkerîyem men
 Ki çu dur der-sadef nihân dâred
 Guftemeş ez-çi rû hemî pûşî
 Guft çeşm-i bedem ziyân dâred232

Ne&r: Mer√ûm Mevlânâ  Beyânî  ile Edirne ’de sene i&neyn ve sittîn ve 
tis¡i-mi™ede (962 / 1554-55) cem¡ olup altı ay bir yirde olduķ. Bu dâ¡î 
ile olan fuķarâya §alât ve evrâdda naķîb idi. ◊âfıž ’uñ üç yüz miķdârı 
πazelini ta«mîs itdi.233 ¢a§îde-i Bürde ’ye πâyet «ûb mufa§§al ¡Arabî şer√ 
dimişdür, bî-nuķ†a vü raķ†â Fârsî ķa§îdeleri vardur; ≠ikr olan meclisi 
mufa§§alan beyân eyledi. [78a] Ammâ kendi Çâkerî ’ye gözün patlasın 
didigünü ketm idüp bir faķîr didi diyü naķl itdi. ~oñra faķîr, İskender 
»alîfe ’den Mı§r ’da işitdüm ki Mevlânâ Beyânî didi didi.

Naķl olur ki Tebrîz ’de Sul†ân Ya¡ķûb , Dede √a≥retleri fuķarâsı içün 
mescid ve zâviye ve √ucurât yapmış. Henüz yapu esbâbı içinden çıķ-
madan Dede √a≥retleri şey«e dimiş: “Bu esbâb ve a«şab çıķmaπa «ayli 
müddet gerek; fuķarânuñ ictimâ¡ı tefriķa bulur.” Şey« dimiş ki “Siz bir 
avuç †opraπı †aşra atuñ, ben †aşı atayım, fi’l-√âl pâk olur.” Fi’l-vâķi¡ eyle 
itdükde dervîşler ve şey«üñ «ıdmet-kârları üç sâ¡atde pâk itmişler. 

Naķl olur ki yalñuz †opraπını bir ayda niçe yüz ırπad †aşımaπa ķâdir 
olmaz imiş. Sul†ân Ya¡ķûb  gelüp gördükde, Dede’nüñ ayaπına düşüp 
ta¡accüble ta≥arru¡lar ider. Dede √a≥retleri Fu≥ayl bin ¡Iyâ≥ ’uñ √ikâye-
tini didi:

◊ikâyet: Fu≥ayl bin ¡Iyâ≥  ki kibâr-ı meşâyı«dandur, evvel ķu††â¡-ı 
†arîķuñ re™îsi idi. Tevbe itdükde her πarîmi ile √elâlleşüp bir yahûdî ķal-
dı. Eyitdi ki “Ben saña √elâl itmem, tâ evüm öñinde olan mezbeleyi pâk 
itmeyince.” Meger bir †aπ gibi idi ki niçe yüz âdem niçe yılda ancaķ pâk 
idebilür idi. Fu≥ayl  √a≥retleri öyleye degin †aşıyup bî-«od düşüp yat-
dı. Yahûdî evinden çıķduķda gördi ki ol Keşîş ‰aπı  gibi †opraķ gitmiş; 

232 Sedefte inci gibi saklı Çâkerî ’nin gözünün bendesiyim. Ona neden yüzünü ör-
tüyorsun dedim, dedi ki kem gözden ziyan erişir.

233 Beyânî , Tahmîs-i Dîvân-ı Hâfız, Kayseri Raşit Efendi Ktp. Raşit Efendi, 1278.
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şey« yatur, bir ejder başı üzere başını gölge itmiş. Çün şey« bîdâr olur, 
ol müsta¡idd-i İslâm eydür ki “¢avlümüz yirine gelmiş. Gerçi benüm 
√aķķumdan ziyâde ücretli «ıdmet oldı, [78b] lâkin ben ¡ahd itmişem-
dür ki alduπuñ miķdârı mâlı baña bi-¡aynihi viresin. Pes evüm içinde 
bisâ†um altında ol miķdâr mâlı ķomışam. Saña ne≠r itdüm, var alup 
baña vir, tâ andum yirine gelsün.” Pes evine bile girüp ķâlîsini ķaldu-
rup altında ol miķdâr altun bulup aña virür, hemân bî-i«tiyâr aπlayup 
şey«üñ ayaπına düşer ve eydür: “Dînüñ √aķ dindür ve sen da«ı ehl-i 
√aķsın ki ben dînüñi ve seni tecribe içün bisâ†um altında †opraķ ķodum 
idi. Tevrât ’da Allâh ta¡âlâ buyurur ki ‘Her kim ki †opraπa altun i¡tiķâdı 
ile yapışsa ve ol †opraķ altun olsa, ol kimesnenüñ dîni √aķ dindür, aña 
girmek gerek.’ Pes senüñ dînüñ √aķ dîndür” diyü müsülmân oldı ve 
dîni teraķķî itdi. 

Sul†ân Ya¡ķûb ’a Dede √a≥retleri dir ki “Siz «od mü™min-i mu-
va√√id-i mu¡teķidsiz, pes sizüñ teraķķînüz mücâhededen müşâhede 
olmaķ gerek.” Sul†ân ol gice ba¡≥ı √âlât müşâhede itmegin irtesi Dede 
√a≥retlerine tecdîd-i inâbet ider.

Naķl olur ki Şey« İbrâhîm  √a≥retleri büyük oπlı Dervîş Me√med ’e 
sipâriş ider ki žuhr vaķtinde iki sînî √elvâ ile bir a¡lâ seccâde getürüp 
Dede √a≥retlerinüñ «âķ-i pâyı üzere döşeye. Dede √a≥retleri meclisde 
kelimât ider iken buyurmış ki “Bu Tebrîz ’de ma√abbet da¡vâsın ider 
çoķ, ammâ bir §âdıķ yoķ ki gelüp tekyemüzi mübârek eyleye.” Henüz 
sözini tamâm itmeden şey«üñ oπlı Dervîş Me√med √elvâ ve seccâde ile 
gelüp mübârek olsun diyü du¡â temennâ ider. ◊užžâr cümle ta¡accüb 
iderler. Dede √a≥retleri, [79a] ba¡de’d-du¡â şey«e nažar idüp buyurur 
ki “Sen bize bir a¡lâ seccâde virdüñ, biz saña andan eyisini virelim ki 
mer√ûm Seyyid Ya√yâ  √a≥retlerinüñ seccâdesini saña teslîm idelim” di-
yüp Seyyid √a≥retlerinüñ seccâdesini getürdüp şey«e du¡â idüp teslîm 
ider. Ve buyurur ki min ba¡d şey«üñ seccâdesini sol cânibinde kendi 
yanında döşeyeler; eger sul†ân da«ı gelürse cüdâ itmeyeler. Pes ba¡≥ı 
fuķarâ √ased idüp ol günde şey«üñ seccâdesini sirķat idüp πayrı seccâde 
ķorlar ki bilmeyüp anı žann ideler. Şey« seccâdeye nažar itdükde dimiş 
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ki “Bize seccâde-nişîn ma¡nâsı gerek. Seccâde §ûret ehlinüñdür.” İttifâķ 
Dede √a≥retleri vâķıf olur, buyurur ki “İbrâhîm seccâde senüñdür, ge-
lecek hefte kendi mâlına al.” Pes ol sârıķ ol heftede intiķâl ider. Şey« 
mezâddan §atun alup Dede √a≥retlerine getürüp tekrâr du¡â alur, ammâ 
yine ba¡≥ılar buπ≥ların terk itmeyüp şey«üñ ≥ararına teveccüh iderler. 
Dede √a≥retleri şey«e «i†âb idüp eydür ki “Bir niçe sefîh baña ≥arar ķa§d 
idüp meşπûl oldılar.” Şey« dir ki “Sul†ânumuñ cümle bendeleri, mu¡-
teķidleri mürîdleridür; küstâ«lıπa ķanda cür™et iderler?” Dede √a≥retleri 
buyurur ki “Saña ķa§d eylemek baña degil mi? Baña ķa§d ◊aķķ’a degil 
mi?” diyüp bu beyti oķur. 

Me&nevî: Ey besâ kes-râ ki §ûret râh zed
 ¢asd-i §ûret kerd u ber-Allâh zed234

Ne&r: Ve buyurur ki “Anlar ≥ararı kendülere itdiler” ve bu âyeti ve 
beyti oķur: 235﴾ َ ِ אِכ َ ْ ُ ا ْ َ  ُ ُ َوا َ ا َכ َ وا َو ُ َכ َ  ﴿َو

Me&nevî: Ey merî kerde piyâde bâ-suvâr
 Ser ne«vâhî berd uknûn pây-dâr236

Ne&r: Ve √âletlenüp bu âyeti ve bu beytleri oķur: ¢âlallâhu 
ta¡âlâ: 237﴾وَن ُ

ِ َכא ْ ا َه  ِ َכ  ْ َ َو ِرِه  ُ  ِ ُ  ُ َوا  ْ ِ
ِ ا َ ْ َ ِ  ِ ا َر  ُ ا  ُ ِ ْ ُ

ِ وَن  ُ ِ ُ ﴿   
[79b].

Na@m: Çerâπî-râ ki İzid ber-furûzed
 Her ân ki puf kuned rîşeş bisûzed238

234 Suret tarafından yolu kesilen ve surete vurmaya yeltenip de Allah’a vuran o ka-
dar çok insan var ki. Mesnevî, 2: 1174.

235 “Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlı-
sıdır.” Âl-i İmrân, 3/54.

236 Ey atlıyla mücadeleye giren yaya, bu işten başını kurtaramazsın, şimdi dur. Mes-
nevî, 1: 1615. 

237 “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler iste-
meseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” Saf, 61/8. Yazmada وا  ayrıca أن 
ون כא ن yerine ا א .yazılmıştır ا

238 Allah’ın tutuşturduğu çırayı söndürmek isteyen, kendi sakalını yakar.
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Dîger: Rûşenî’nüñ göñli bir ķindîldür rûşen-delîl
 Püf dime yanar bürûtuñ √â≥ır-ı ķındîl bâş

Ne&r: İki günden §oñra bir gün ol şey«e müteveccih olan kimesneler 
bir çârdâķda iken ol «âne yıķılup ikisinüñ ayaπı ķırılup biri mecrû√ olur. 
Te≠kere ile varup şey«üñ ayaπına düşüp i¡ti≠âr ile ¡afv †aleb idüp şey«-
den Dede √a≥retlerine şefâ¡at isterler. Cümle dervîşler ile şey« ķalķup 
Dede √a≥retlerine varurlar. Çün Dede √a≥retlerini murâķıb görürler, 
anlar da«ı murâķıb olup otırurlar. Dede başın ķaldurup buyurur ki “Ey 
dervîşân, bu günden §oñra cümleñüz vâķı¡aların Şey« İbrâhîm ’e ¡ar≥ 
eylesün. Her kim ki anuñ mişkâtından nûr iķtibâs ider, Rûşenî’yi bulur 
ve illâ žulmetde ķalur. ◊âliyâ †arîķat muķte≥âsınca cümleñüzüñ umûrı 
aña tefvî≥ oldı. Taf§îlini bir aydan §oñra ma¡lûm idersiz” diyüp Fâti√a 
oķur ve «alvetine girür. Cümle ķalķup Şey« İbrâhîm’üñ elip öperler. 
Şey« √ayretile evine gelür. Bir ķaç günden §oñra Dede √a≥retleri şey«i 
†aleb ider. Şey«, Dede √a≥retlerini mu√tâ≥ır görür. Bir miķdâr kelimât 
ve murâķabe ve Yâsîn’den §oñra ķulaπ ¡urup diñler. Â«ır nefesinde bu 
âyeti oķur: 239﴾َن ُ َ ْ َ  ْ ُ  َ َو  ْ ِ ْ َ َ ٌف  ْ َ  َ  ِ ا אَء  َ

ِ أَْو ِإن   َ  ķaddesellâhu ﴿أَ
ta¡âlâ sırrahu’l-«afiyye ve ra√metullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten.

◊ikâyet: Bu dâ¡î, mer√ûm şey«üñ â«ır kelâmını böyle istimâ¡ itdüm 
ki lâ ilâhe illallâh Mu√ammedun Resûlullâh Allâh Allâh [80a] Allâh hû 
hû hû diyüp bir miķdâr durdı. ~oñra yâ Allâh diyüp yâ’yı uzatdı, â«ır 
nefesi ol idi. Bu ¡acebdür ki “yâ Allâh” √isâbda yetmiş yedidür, kendi 
sinn-i şerîfleri yetmiş yedidür ve †oķuz yüz başında †oπmışdur. ‰oķuz 
yüz yetmiş yedide intiķâl itdi. Ve bu kitâbda olan tevârî«üñ ek&eri †oķuz 
yüz yetmiş yedidedür. Ra√metullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten. Ammâ 
evvelâ hû’ları da«ı uzadup çekdi, §oñra “yâ Allâh”dan artuķ nefes virme-
di: 240﴾َن ُ ِ ْ ُ ْ ُ ا ُ َכ 

ِ َ ﴿َوأُو

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

240 “Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.” Bakara, 2/5.



◊ikâyet olur ki Dede √a≥retleri intiķâlinden on beş gün evvel der-
vîşlere söz oķuñ diyü emr itmiş. Cümlesine bir ¡aceb √âl müstevlî olmış 
ki tekellüm bile idemezler, «u§û§â ≠âkirleri √â≥ır imiş. Â«ır  kendüler 
tebessüm idüp Yûnus ’uñ bu πazelini oķurlar.

Na@m: Ol dürr-i yetîmem ki görmedi beni ¡ummân
 Bir ķa†reyem illâ ki ¡ummâna benem ¡ummân

Ne&r: Cümle dervîşleri mu§âfa√a idüp vedâ¡ ider; ba¡dehu artuķ 
§o√bet itmez, ammâ «ıdmetinden Gülşenî √a≥retleri bir ân gitmez ve 
πâyib olmayup mu§â√abet idüp fevâyid kesb ider. Gülşenî √a≥retleri 
Dede √a≥retlerinüñ firâķından bî-√add πazeliyyât ve bî-¡add ebyât di-
mişdür Fârsî ve Türkî, tetebbu¡ olına.



BEŞİNCİ TA¢ALLÜB

Ba¡de Rûşenî, Gülşenî’nüñ Seccâde-i ¢u†biyyetde İsti…lâli ve 
‰âlibleri Ma†lûblarına Î§âli Erkânındadur

Çün ki mer√ûm ve maπfûr ◊a≥ret-i Rûşenî ra√metullâhi ¡aleyhi 
minellâhi’l-∏aniyyi intiķâl itdi, ◊a≥ret-i Gülşenî nevverallâhu 
merķadehu’s-seniyye emrine imti&âl itdi; ba¡de’l-¡azâ irşâd-ı «ulefâ vü 
dervîşâna iştiπâl itdi. Çün ki Sul†ân Ya¡ķûb  ve ¡ulemâ ve ümerâ ve «ulefâ 
ve fuķarâ istiķbâl itdi, ba¡≥ı «ulefâ isti&ķâl isti¡mâl itdi. Allâh ta¡âlâ, anla-
rı [80b] i≥mi√lâl idüp istî§âl itdi.

Menķûldür ki Gülşenî mer√ûm bir meclisde “Oπluñ ataya ta§arrufı 
olmayup eger ķa§d ide, kendüye rücû¡ idüp helâk olur” didükde bu 
√ikâyeti beyân eylemiş ki “Çün mer√ûm Dede’nüñ işâretiyle maķâmın-
da irşâda başladum, ba¡≥ı «ulefâ √ased idüp esmâ-yı ķahriyyeye meşπûl 
olmışlar. Bir gice vâķı¡ada kendümi bir gümüş aķ ve âyîne gibi bir dûr u 
dırâz §a√râda ¡uryân gördüm, ammâ bedenüm ķamerden ziyâde aydınlıķ 
virür idi. Gerçi a§lâ žâhir libâsı yoπıdı, ammâ ke-ennehu libâs-ı bâ†ın ile 
pûşîde olup √aķîķatde 241“ى َ ْ ُ ا ُ ُ א َ

ِ  mûcibiyle nâs gözinden mestûr ”َو
idüm. Şol mertebe kendüm da«ı ma√fûž idüm ki πayreti πayriyyet ķo-
mamışdı. Ol √ayretde yaturken hâtifden âvâz geldi ki “Yirüñde &âbit ol, 
sen benüm √ıfžımdasın.” Ammâ üç cânibinden «ulefâ hücûm iderler. 
Başı cânibinden kimi pûlâd kimi aπaçdan oķlar atarlar girü dönüp ken-
düleri urur. ¢arşusından gelenler ķılıçlar ve bıçaķlar ile gelmişler. Ayaπı 
†arafından gelenler ke≠âlik. İçlerinden Man§ûr »alîfe  bile imiş, şey«i 
çalmaķ ķa§d ider. Şey«üñ kendüden sol ayaπı uzanup Man§ûr ’uñ bud-
ları arasına soķılup havâya atar, başı ayaπı bir niçe kerre dönüp nâbûd 
olur. ∏ayrı «alîfeler da«ı «avf idüp ķaçarlar, pes √ıfžullâh ile mestûr 
ķılur. Bu âyetüñ muķte≥âsınca ķâlallâhu ta¡âlâ: ُ َ א  َ َوِإ ْכ

ِّ َא ا ْ َ  ُ ْ َ א   ﴿ِإ

241 “Onların elbisesi takvadır.” A’râf 7/26’ya telmih.
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َن﴾242 ُ ِ א َ َ  Ve ķâle’n-Nebiyyu §allallâhu ¡aleyhi ve sellem: َכאَن ِِ ْ َכאَن  َ ” 
243“ ُ َ  ُ  Pes ¡ale’s-se√er ¡âdet-i ķadîmesi üzere [81a] Gülşenî √a≥retleri ا
«ulefâ ve dervîşân ve sâyir mu√ibbâna irşâda başlar. E&nâ-ı §o√bette 
¢ara ~ûfî »alîfe  ki cümle münkirlerüñ re™îsi imiş, aña «i†âb idüp bu 
√ikâyeti dir ki “Fir¡avn bir §alķım üzüm yir iken şey†ân gelüp üfürmiş, 
incü olmış. Gidüp gelmiş, yüzine bir tabanca urup πâyib olmış. Fi’l-√âl 
yine gelmiş üfürmiş, yine üzüm olmış. Eyitmiş ki ‘Ol zamân ki üfür-
düm, bir daķîķada maşrıķa varup geldüm. ~oñra ki saña tenbîh içün 
tabanca urdum, çün bir dereceden eķall πâyib oldum, maπribe varup 
niçe umûr gördüm ve elüñde olan üzümi gâh incü gâh üzüm itdüm. 
Bu benüm ednâ ķudretüm iken yine ķullıķ da¡vâsını itmege ķudretüm 
yoķdur. Sen bu yüzün ķarası ile niçe Tañrılıķ da¡vâsını idersin?’

Pes Gülşenî ¢ara ~ûfi ’ye böyle «i†âb ve ¡itâbdan §oñra «alîfelere eyit-
miş: “Bâreķallâh, ķardaşlar mer√ûm Dede √a≥retlerinüñ na§î√atı ¡aceb 
yirine getürdüñüz ki her zamân buyurmaz mı idi ki žâhirde cellâd ol-
maķ yegdür ki bâ†ında bir mü™min ķardaşuñ helâkine ķa§dla meşπûl 
olasız, «u§û§â Allâh ta¡âlâ buyurur: ا ً ِ א َ  ُ َ َ اُؤُه  َ َ َ ا  ً ِّ َ َ ُ ًא  ِ ْ ُ  ْ ُ ْ َ  ْ َ  ﴿َو
א﴾244 ً ِ َ ًא  ا َ َ  ُ َ  َ ُ َوأَ َ َ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ا ِ َ א َو َ ِ  Ve Resûlullâh §allallâhu ¡aley-
hi ve sellem buyurur: 245“ ُ َ َ َ  ْ َ  ُ ا  َ َ َ ّبِ  ا َאُن  ْ ُ  

ِ َد ْ  u§û§â Allâh» ”اَ
ta¡âlânuñ «â§§ ķullarına ķa§d iden ¡umûmâ helâk olmaķ muķarrerdür” 
diyü vâķı¡ayı taķrîr ider. [81b] Pes az müddetde ol ķa§d idenler cümle 
helâk olurlar : 246﴾ َ ِ َ א َ ْ ِ َرّبِ ا ِ  ُ ْ َ ْ ا َوا ُ َ َ  َ ِ ِم ا ْ َ ْ ُ ا ِ َ َدا

ِ ُ َ ﴿
Naķl olur ki mer√ûm Gülşenî √a≥retlerine Dede √a≥retleri dimiş 

ki “Çün Seyyid Ya√yâ  ¡aleyhi’r-ra√metü ve’r-rı≥vân minallâhi’r-Ra√î-

242 “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette 
biziz.” Hicr, 9/15.

243 “Kim Allah için olursa Allah da onun için olur.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâti’l-Mesâbîh, 3/980; İrşâdu’s-Sârî, 7/467.

244 “Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. 
Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” 
Nisâ, 4/93.

245 “İnsan, Rabb’ın binasıdır, onu yıkana Allah lanet etsin.”
246 “Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a 

mahsustur.” En’âm, 6/45.



Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî 165

mi’r-Ra√mân, bu ¡âlem-i fenâdan ol ¡âlem-i beķâya rı√let itdi, evlâd-ı 
kirâmına ol mertebe ri¡âyet iderdüm ki hem seyyidümüz hem seyyid-zâ-
demüz olmaπın rı≥âlarından †aşra olmazdum, √attâ olduπum şehrde ol-
sunlar, inâbet itmek isteyen dervîşi evvelâ anlara √avâle iderdüm.”

Pes Gülşenî √a≥retleri buyurur ki “Bu taķrîr bize ta¡lîm olmaπın çün 
ki Dede √a≥retleri intiķâl itdi, meger vüzerâ re™yi ile Dede’nüñ evlâdına 
intiķâl iden arķları müfettiş gönderüp mu≥âf olan ziyâdeyi ķaldurup 
cefâ itmişler. Yüz yetmiş biñ ķaraca aķçe olurmış. Mu√a§§ıllar isteyüp 
Dede’nüñ mu¡temedlerini ¡a≠âb itmek üzere olmışlar.” Pes Dede’nüñ 
evlâdı Seyyid A√med , ¢aramanî  »alîfe ’yi Şey« Gülşenî’ye irsâl iderler 
ve a√vâli yazarlar. Şey« ma¡lûm itdügi sâ¡at ılπarla Tebrîz ’den ¢arabâπ ’a 
varur ki sul†ân anda ķışlamış. ¢â≥î ¡Îsâ ’ya mülâķî olduķda hemân ba¡-
de’s-selâm dir ki.

Na@m: Rûşenî’nüñ göñli bir ķındîldür rûşen-delîl
 Püf dime yanar bürûtuñ √â≥ır-ı ķındîl bâş

Ne&r: ¢â≥î ¡Îsâ  ta¡accüb idüp ba¡de’t-ta¡žîm dir ki “Bu ılπara bâ¡i& 
diyü bu beyti bî-taķrîb [82a] oķumaπa sebeb nedür?” diyü istifsâr ider. 
Şey« dir ki ķâle’n-nebiyyu §allallâhu ¡aleyhi ve sellem: 247“َא אُد َ َא أَْכ َُد    ”أَْو
Pes mer√ûm Dede Rûşenî √a≥retlerinüñ evlâdına cefâ, Rûşenî’nüñ 
göñline cefâ degil midür? 248﴾ ٌ ِ َ َ َِّכ  َ َر ْ َ  den «avf itmez misiz ﴿ِإن 
ki vezîrleriñüz, Dede’nüñ vere&esi üzerine mu√a§§ıllar ķoyup incidür-
ler imiş” diyicek ķâ≥î hemân ķalķup Sul†ân Ya¡ķûb ’a müteveccih olur. 
Mas†ûr olan beyti şey« √a≥retlerinüñ «a††ı ile alı gider. Meger sul†ân, 
şey«üñ ılπarla geldügin işitmiş, hemân ķâ≥îyı gördügi gibi dir ki “Tañrı 
abdâlı gelmiş. Bize ne «ıdmet buyururlar?” diyicek ķâ≥î, beyti sul†âna 
virür ve a√vâli beyân ider. Sul†ân πâyetle vezîrlere bî-√u≥ûr olup ¡azl 
itmek istemiş. ¢â≥î ¡Îsâ  dimiş ki “Eger ¡azl iderseñüz şey« bî-√u≥ûr olur, 

247 “Evlatlarımız ciğerlerimizdir.” Tefsîru’r-Râzî, 29/516; Hâşiyetu’ş-Şihâb ¡alâ Tef-
sîri’l-Beyzâvî, 7/435; el-Lubâb fî ¡Ulûmi’l-Kitâb, 19/7; Keşfu’l-Hafâ  (el-Kudsî), 
1/262; ed-Durru’l-Muhtâr, 4/136.

248 “Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir.” Bürûc, 12/85.
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hemân evlâduñ «â†ırını ri¡âyet” diyicek Sul†ân Ya¡ķûb i√sânı ¡âdeti üze-
re ķımâşdan ve sâyir eşyâdan †oķuzar nesne virür ve bir muķarreb begi 
ile √ükm gönderür ki mu√a§§ıllar şimdiye degin ne aldılar ise bî-ķu§ûr 
Dede’nüñ vere&esine vireler ve min ba¡d kimesne anlara ve anlaruñ re-
zaķalarına ve kimesnesine da«l ve ta¡arru≥ itmeyüp suyurπallarına i≥âfe-
leriyle kendüler ta§arruf eyleyeler. Ve niçe niçe lu†flar i≥âfe itdi.

◊ikâyet: Bu faķîre mer√ûm Şey« A√med-i »ayâlî bu taf§îlî 
menâķıbda olan vech üzere beyân itdükde işâretleri ma¡lûm olmaπın 
evlâd-ı kirâm ve sâdât-ı [82b] ¡ižâmumuz olan mâdâm ki seccâde-nişîn 
yâ bir ma§la√ata yaķın oldılar, irâdetlerinde dâmen der-miyân ve «ıd-
metlerinden pûyân oldum ve ol irâdet ve «ıdmetden murâda vâ§ıl olup 
ma«dûmlıķ √â§ıl ķıldum ve cânda cânân buldum.

◊ikâyet: Şey« ¡Alî  -i ~afvetî  ibn Şey« A√med-i »ayâlî ibn Şey« 
İbrâhîm -i Gülşenî nevverallâhu merķadehumu’s-seniyye çün ki sec-
câde-nişîn-i ķu†b-ı zamân ve ķâyim-maķâm-ı πav&-ı devrân oldı, Çi-
vi-zâde-i &ânî  Mı§r ’a ķâ≥î olıcaķ ba¡≥ı müfsidîn iπvâsıyla Şey« ¡Alî’nüñ 
elinde olan nežâretleri ki vâlidesinüñ âbâ ve ecdâdı olan selâtîn-i Çerâ-
kise ’den kendüye meşrû†dur, ol nežâretleri πayre virmiş. Mer√ûm Şey« 
¡Alî, bende-«âneyi müşerref itdiler, buyurdılar ki “Şer¡le √aķķumuz 
olan meşrû† nežâretlerimüzi Çivi-zâde Efendi  â«ere virmiş. Eger sükût 
idersek mes™ûl olmaķ var, bârî i¡lâm idüp far≥ı edâ idelim. »u§û§â biz 
anlardan size ve bize ikişer Şâm  ķımâşı recâ iderdük ve √uccetlerimüzi 
yazdurup irsâl itmek ümîdinde idük, inşâ™allâhu’l-¡azîz yine murâdumuz 
√â§ıldur. Pes varup meşrû† olduπın beyân eyleñ” diyü emr itmegin, ol 
gice hemşîreleri yanında bende-«ânede ķalmalarını recâ idüp icâzetleri 
ile ķalķup ķâ≥îya gider iken yolda ķâ≥îya râst geldüm. 

Meger ol gice Mûtâb-zâde Defterdâr A√med Paşa ’ya gelürler imiş. 
“Uπurumuz «ayrdur! İyi râst geldüñ, dön [83a] gidelim” diyüp dön-
dürdiler. Pes a«şam mu§â√abet √îninde Şey« ¡Alî’ye müte¡alliķ olan 
evķâf-ı meşrû†ayı ≠ikr itdüm. Çivi-zâde mer√ûm didi ki “Şey« ¡Alî  ken-
düler ≥ab† itmeyüp Kürd ¢âsım  nâm †arîķatçıları ta§arruf itmegin alup 
mu¡temed âdemlere virdüm ol şar†la ki ¡ulûfesin ve sâyir der-âmedin 
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şey«e vireler.” Faķîr eyitdüm: “Pes kendüleri nefs-i vaķf mâlından yi-
mek lâzım gelür” didükde, fikre varup §oñra “Yâ nice idelim?” didi. 
Faķîr eyitdüm: “◊uccetlerin yazdurup irsâl eyleyüp i¡ti≠âr eyleñ ve 
maķ§ûduñuzı beyân eyleñ ki «â†ırları «oş ola.” Allâh ta¡âlâ râ≥î ola ki 
ol meclisde √uccetleri yazdurup imzalayup bir ¡ö≠r-nâme ile iki Şâm  
ķımâşı irsâl eyledi. 

Faķîr eyitdüm: “Şey« ¡Alî bu gice bende-«ânededür, anda alı git-
sünler” diyicek eyitdi: “Pes size da«ı Şâm  bergüzârı lâzımdur” diyüp 
iki ¡inâyet ķutnîsini da«ı ¡inâyet eyleyüp bende-«âneye irsâl itdi. Şey« 
¡Alî ’nüñ ikişer ķımâş gönderüp √uccetleri irsâl ümîd iderük didügi «â†ı-
ra gelüp tebessüm itdüm. Sebebini iķdâm idüp ķâ≥î efendi su™âl itdi. 
“Ferîdûn ķuluñuzdan §oruñ” didüm. Çaπırdup su™âl itdükde, Şey« ¡Alî 
didügi taf§îli beyân itdi. Çivi-zâde Efendi  ta¡accüb idüp defterdâra ve 
√u≥≥âra nažar idüp yemîn itdi ki “Eger ben ve eger pederüm, meşâ-
yı«uñ bendeleriyüz, lâkin taķvâ â«er ve fetvâ â«erdür” didi. 

Naķl olur ki Şey« Gülşenî, Mı§r ’da e&nâ-yı §o√betde Fu§û§ ’ı med√ 
ider iken naķl iderler ki [83b] Dede √a≥retleri zamânında ¢arabâπ  mol-
lâları Şey« Mu√yiddîn -i ¡Arabî ’ye ra≥ıyallâhu ¡anhu inkâr idüp Fu§û§’ını 
ķanda buldılar ise alup yaķmışlar ve Dede’ye hücûm eylemişler, nite-
kim ≠ikr oldı. Çün mer√ûm Dede √a≥retleri intiķâl itdi, Şey« √a≥ret-
leri Sul†ân Ya¡ķûb  ile ¢arabâπ’da ķışlar. Anda olan ¡ulemâ ve sâyir vilâ-
yetden gelen fu≥alâ ile ol ķış ek&er mübâ√a&eye meşπûl olurlar. Ammâ 
ķa§d ider ki Fu§û§’uñ müşkil olan mes™elelerinden e&nâ-yı mübâ√a&ede 
bir niçesi her meclisde √all ola ve Şey« Mu√yiddîn’üñ kitâblarından 
niçesi taķrîr ola. Bu ma¡nâyı az kimesne fehm ider imiş. Niçe mec-
lisden §oñra şey« dimiş ki “Siz Şey«-i Ekber ’üñ Fu§û§’ına inkâr idüp 
oda yaķarsız, ne delîl ile bunı irtikâb itdüñüz?” İçüñüzden dört mollâ 
i«tiyâr eyleñ, bî-πara≥âne ba√& idelim. ◊aķ ķanķı cânibde ise žâhir ola” 
diyicek meger Sul†ân Ya¡ķûb’uñ ķalem-revinde ne ķadar ¡ulemâ varsa ol 
ķış gelüp şey«le ba√& iderler imiş. Bir niçe gün ve niçe gice ta√ķîķâtdan 
§oñra iķdâm ider. Dört cânib ¡ulemâsı dört ¡âlimi i«tiyâr idüp şey«le 
Fu§û§ ta√ķîķâtına meşπûl olurlar. Çün her şübheli yiri açarlar, müla√aža 
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iderler ki Şey« İbrâhîm  √a≥retleri ile ol ba√& sâbıķan geçmiş, şey« aña 
münaķķah cevâb virüp şer¡-i şerîf ve fıķh-ı münîf ile beyân eyleyüp te-
sellîlerin almışlar imiş. Pes cümle mülzem olıcaķ götürisi şey«e teslîm 
idüp tesellîmi aldum diyüp inâbet iderler. Ba¡≥ısını «alvete ķoyup ol ķış 
¡ažîm mücâhedeler ve delim müşâhedeler [84a] olur. 

Cümleden Mevlânâ ¡Abdulπanî  el-Muπânî  niçe ma¡anî ile ‰ar-
du’l-Lu§û§ ¡An »u§û§i’l-Fu§û§  nâm kitâbını ta√rîr idüp şey«e ba¡de’l-
«alve ¡ar≥ ider. Şey« buyurur ki “Înest bunyân-ı mer§û§.”249 Ve Mev-
lânâ İşmûyil  Reddu’n-Nuşû§ ¡an Nu§ûsi’l-Fu§û§  nâm kitâbını şey«e ¡ar≥ 
itdükde, “huve’l-«ulû§” diyüp cevâb virür. Çün e†râf-ı ¡âleme münteşir 
olurlar, cümle kimi şer√, kimi iķrâ, kimi ķırâ™at iderler, nitekim Mollâ 
Celâl-i Devvânî  işâret itmişdür. 

Naķl olur ki şey« buyurmış ki “Esfelüñ a¡lâya te™&îr ķa§dı kendüye 
≥arar ider, nitekim Tebrîz ’de bir şey«-zâde bir münkire ≥arar ķa§dına 
ism istedi, »alvetî †arîķında câyiz degildür diyü cevâb virdüm. İbrâm 
itdi, didüm ki “Zeynî  †arîķında vardur, lâkin sen ehli degilsin. ¢orķa-
ram ≥ararı saña ¡avdet ide ki 250﴾ ْ َُכ  َ  َ ُ ًא َو ْ َ ا 

ِ ُ َ أَْن  َ  dür. ◊aķ ﴿َو
ta¡âlâya tefvî≥-i emr itmek evlâdur. ∏ara≥ içün bir müsülmâna ≥arar 
ķa§dı câyiz degildür” diyicek, şey«-zâde varup bir â«er şey«den ism-i 
ķahr alup «a§mı olan müsülmâna ķa§d ider. Ol e&nâda süvâre gider 
iken bindügi esb iki ayaπ üzere ķalķup ardına düşüp şey«-zâde eger 
altında ķalur. Na¡şla evine getürürler. Ecel-i müsemmâsından baķiy-
ye ķalmaπın kendüye geldükde Şey« İbrâhîm -i Gülşenî nevverallâhu 
merķadehu’s-seniyyeye istiπfârlar ile isti¡fâ «aberin irsâl ider. Çün §ı√√at 
bulur, Gülşenî elinde tevbe ķılur; bî-i«tiyâr «a§mı olan kimesne kendü-
ye râm olur.

Naķl olur ki bir gün Gülşenî, Dede ra√imehullâh ile tenhâ §o√bet-i 
«â§§ [84b] ider iken ¢â≥î ¡Îsâ , Dede √a≥retlerine âdem gönderüp recâ 
ider ki “Şey«i bize gönderüñ ki şey«den ve anuñ vâsı†ası ile √a≥retüñüz-

249 Bu sağlam bir binadır.
250 “Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz.” Bakara, 2/216.
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den müstefîd olavuz ki bizüm anlara her vechile taķlîdümüz ve ma√ab-
betümüz vardur.” Çün Gülşenî, ķâ≥î «ânesine ķarîb olur, bir fûte ķuşa-
nur esbâbını πayrılara yaπmâ idüp içerü girür, nitekim Şey« A√med-i 
»ayâlî ibn Gülşenî da«ı itmişdür. A§l bu sünnet Ebû Bekr  ra≥ıyallâhu 
¡anhudan ķalmışdur.

Meger Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ beglerbegisi Emîr Behrâm ile ķulı sul†ân 
ki her zamân ikisi da«ı şey« √u≥ûrında fenâ ve terk da¡vâsın iderler 
imiş; ķâ≥înuñ ≥iyâfetine gelüp münbasi† otururlar imiş. Çün şey«i ¡ur-
yân bir fûte ile görürler, ta¡accüble biri birine baķarlar, hemz ü lemz 
ü πamz iderler. Ve ķâ≥î müta√ayyir olur. Şey« buyurur ki “Ey müd-
de¡îler ve muķallid-i bî-taķlîdler, da¡vâ-yı bî-ma¡nâlaruñuz nice oldı? 
Eger √ammâmda bir bürehne görseñüz yâ bir ¡uryân dervîş müşâhede 
itseñüz, «ande itmezsiz. Dünyâ «od √ammâm gibidür ki kimi girür, 
kimi çıķar, anlara gülmezsiz. Ol âdeme gülüñ ki «ayyâ† ve nessâc itdügi 
cübbe ve destârla âdem ola. A§l-ı «ilķat-ı «alķa «ande idersiz, iltizâm-ı 
mâ-lâ yelzem idene i¡tibâr idersiz, «u§û§â ol «ilķat-ı şer¡le mestûr ola 
ki tennûredür. Pes sizüñ sâbıķan beķâ ve fenâ da¡vâsını itdügüñüz bâ†ıl 
imiş!” diyicek ķâ≥î ve begler i¡tirâf iderler, ammâ ta≥arru¡ iderler ki ba¡≥ı 
esbâb geye. Getürdükleri «ıl¡atları cümle «alķa fidâ idüp fe-bî yantıķ-
dan kelimât eyleyüp anlara ce≠be √avâle ider. Cümlesi bir maķâma vâ§ıl 
olur ki 251“ ٍ َ َ  ِ ْ َ  َ َ  َ َ َ  َ ْ َو َ ِ َ َ أُُذٌن  ٌ َرأَْت َو ْ َ  َ א  َ ”dür. Pes şey«e 
muvâfaķat [85a] idüp cümlesi bî-«od-vâr esbâb ve pûşişlerin yaπmâ ķıl-
dılar. Bir zamân ķıbleye müteveccih oturup ol ķadar §afâ-yı derûn √â§ıl 
iderler ki niyyet ķılurlar ki artıķ dünyâ umûrına ķarışmayalar. Şey« dir 
ki “Bu ¡amellerüñüzde sünnet-i Ebî Bekr  ile melâ™ike ¡ameli yirine gel-
di” diyicek ¢â≥î ¡Îsâ  ¡uryânu’r-re™s ve’l-beden ol a√vâli beyân itmesini 
recâ ider.

251 “Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin aklına gel-
memiş 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 Ahmed, 13/489.
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◊ikâyet: Şey« dir ki “◊a≥ret-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem 
πuzât-ı müslimîne §a√âbeden müsâ¡ade †aleb itdükde, ◊a≥ret-i ¡Ömer 
ra≥ıyallâhu ¡anhu nı§f-ı mâlını fidâ ider. ◊a≥ret-i Ebû Bekr  gelmezden 
evvel Cebrâ™îl ¡aley√i§§elâm tennûre-pûş olup ◊a≥ret-i Server’e §allallâhu 
¡aleyhi ve sellem gelür. ◊a≥ret ol şekl ile geldügini Cebrâ™îl ¡aley√i§§elâ-
ma su™âl eyler. Buyurur ki “Cemî¡-i melâ™ike √âliyâ böyle tennûre-pûş 
olmışlardur, ◊a≥ret-i Ebû Bekr’e muvâfaķat içün; «ıdmet-i şerîfe gel-
dükde ma¡lûm olur” diyicek ◊a≥ret-i Resûl ¡aley√i’§-§alâtu ve’s-selâm 
a§√âba Cebrâ™îl ¡aley√i§§elâmuñ kelâmın beyân itdi. 

Ol e&nâda gördiler ki ◊a≥ret-i Ebî Bekr  ra≥ıyallâhu ¡anhu geldi ve 
setr-i ¡avretden πayrı nesnesi yoķ; ol setr-i ¡avreti da«ı ◊a≥ret-i ¡Âyi-
şe ’den ra≥ıyallâhu anhâ isti¡âre itmiş idi. ◊a≥ret su™âl itdükde didi ki 
“Cümle mâlumı a§√âba dîn yolına fidâ itdüm.” Peyπamber §allallâhu 
¡aleyhi ve sellem su™âl itdi ki “Ehl ü ¡ıyâlüñe ne ķoduñ?” Ebû Bekr  ra≥ı-
yallâhu ¡anhu buyurdı ki “Allâh ta¡âlânuñ ma√abbeti ile resûli ma√ab-
betini ķodum.” Bu ma√alde da«ı Resûl ¡aleyhi’§-§alâtu ve’s-selâm [85b] 
Ebû Bekr’e ra≥ıyallâhu ¡anhu 252“ْم َ ْ א َ  َ ْ َ  .diyü buyurdı ”أَ

Gülşenî ra√imehullâh ¢â≥î ¡Îsâ ’ya didi ki “Sen da«ı i§âbet itdüñ, 
ammâ bu √âle mülâzemet idemezsin” diyüp ķalķup gider. Ol cemâ¡ate 
bir ≠evķ √â§ıl olur ki yedi güne degin mest gibi olurlar; meger tevâbi¡i 
kendüleri geydürür imiş. Yine şey«, Dede √a≥retlerinden istî≠ân idüp 
her birinüñ ifâķatına müteveccih olur, §oñra şey«den çoķ çoķ ta≥arru¡ 
iderler ki ol √âle vâ§ıl olalar. Şey« buyurur ki “◊âl-i ≠evķ âmedenîdür. 
Tecellîyât-ı ◊aķķ’a mažhariyyet gerek. Sa¡y eyleñ ki √âlden maķâma 
vâ§ıl olasız ki Mevlânâ  ra≥ıyallâhu ¡anhu buyurur. 

Me&nevî: Hest bisyâr ehl-i √âl ez-§ûfiyân
 Nâdirest ehl-i maķâm ender miyân253

252 “Doğru yaptın, ona bağlı kal.” Musnedu’l-Bezzâr, 13/333; Bahru’l-Fevâ™id, 
1/101.

253 Sufilerin arasında hâl ehli çoktur, lâkin aralarında makam ehli azdır. Mesnevî, 1: 
1438.
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Ne&r: Bu faķîr ta¡accüb iderüm ki tennûre sünneti ◊a≥ret-i Ebî 
Bekr ’den ra≥ıyallâhu ¡anhu ķalmış ola da«ı anı isti¡mâl iden ehl-i fenâ-
nuñ ba¡≥ısı ◊a≥ret-i Ebî Bekr’üñ ra≥ıyallâhu ¡anhu ◊a≥ret-i Resûl’e 
§allallâhu ¡aleyhi ve sellem ma√abbet ve inķıyâdını bilmeyüp fa≥îletine 
inkâr iderler.

Naķl olur ki şey« √a≥retleri tenhâ ¢â≥î ¡Îsâ  ile «alvetde iken ba¡≥ı 
ümerâ ve vüzerâ gelmiş. Şey« bir kûşeye varup oturmış. Her çend iķ-
dâm itmişler, dâ«il olmamış. »ıdmetine varmışlar, ķaçup bir kûşeye 
da«ı gitmiş. Bir miķdâr oturup gitmişler. Şey« evüñ bir kûşesini ¡a§â ile 
çizüp ķâ≥îya dimiş ki “Eger benüm ile §o√bet ister iseñ bu çizdügüm 
ma√alli baña temlîk eyle ve illâ 254﴾َِכ

ْ َ  َو
ِ
ْ َ اُق  َ

ِ ا  َ َ ﴿ ¢â≥î temlîk itdüm 
dimiş, ammâ sebebini §ormış. Şey« dimiş ki [86a] “Bu benüm «ayâlden 
tâ¡mîr olmış evümdür. Her gâh ki bir nâşî ehl-i dünyâ gele, bu «âne 
içine gürîzân oluram. Bu ma¡nâ ile ol ehâlî-i §ûretüñ §ûretlerinden «alâ§ 
olup murπ-i dilümi in¡ikâs-ı esmâ ve §ıfat-ı «ayâli dâmında dâne-çîn 
iderem.” Nitekim şeh-bâz-ı Rûmî dimişdür. 

Me&nevî: Ân «ayâlâtî ki dâm-i evliyâst 
 ¡Aks-i meh-rûyân-i bustân-i »udâst255

Ne&r: Ba¡dehu şey« her ķaçan ol «ayâlden ¡imâret itdügi «âneye dâ«il 
olsa, kimse yanına varmayup va√detde murâķıb olurmış ve her gâh ki ol 
πaybet maķâmından ķalķup πâyib olsa, ol maķâma dâ«il olan mu¡teķide 
niçe √âlât √â§ıl olurmış ve murâdına ol «ayâl-«ânede vâ§ıl olurmış ve 
«ayâlât-ı fâsideden «alâ§ olup maķâm-ı «â§§u’l-«â§§ı bulurmış.

Rivâyet: Mer√ûm Şey« A√med-i »ayâlî ibn Şey« İbrâhîm -i Gülşenî 
nevverallâhu merķadehuma’s-seniyye, bu faķîre mer√ûme vâlidesi Sey-
yide’den rivâyet ider ki dimiş: “Evâyil-i sülûkumda mer√ûm vâlidüñ, 
bir gün Dede √a≥retlerinden mec≠ûbâne geldi. Çün mübârek gözlerine 
baķdum, bî-i«tiyâr bir √âlet-i ¡acîbe √â§ıl olup feryâd idüp bî-hûş ol-

254 “İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir.” Kehf, 78/18.
255 Evliyaya tuzak olan hayaller, Huda bahçesindeki ay yüzlülerin aksidir. Mesnevî, 

1: 73.
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dum. Bir ķaç sâ¡ata degin mültefit olmamış. ~oñra gelüp bir nažar da«ı 
itmiş, anuñla ifâķat buldum. Her zamân ta≥arru¡ iderdüm ki ol evvelki 
nažarla bir iltifât ideler.” Buyururlardı ki “~abr eyle, isti¡dâd gelsün, 
murâduñ ve benüm murâdum √â§ıl olur. Çün saña [86b] gebe oldum, 
ya¡nî Şey« A√med’e, bir öyle namâzın ķılup seccâdede oturmışdum. 
Şey« √a≥retleri gözlerin yummış, †aşradan baña âvâz itdi. »ıdmetine 
vardum. Baña baķ didi. Çün nažar itdüm, şey« da«ı gözin açdı. Ol 
nažardan bir ¡aceb √âlet √â§ıl oldı, evvelkiden ziyâde yine feryâd idüp 
bu kerre bî-«od olup yıķılmışam. A«şam ķarîb olmış. Gülşenî √a≥retleri 
yine ķûmî, §allî diyü âvâz itdi, bu ¡âleme nüzûl itdüm, ammâ bir ≠evķe 
mažhar idüm ki lisânla taķrîr ve ķalem ile ta√rîr olmaz, tâ sen †oπınca ol 
¡âlem benden zâyil olmadı” didi. Mer√ûm Şey« A√med, faķîre didi ki 
“Çün taķrîr itdi, ol e&nâda baña bir √âl √â§ıl oldı. Yedi güne degin ¡âķıl-ı 
bî-hûş ve dânâ-yı medhûş idüm. Gerçi √udûd-ı şer¡i ri¡âyet iderdüm, 
ammâ √âl-i derûn πâlib idi.

◊ikâyet: Du¡âcı Dede  bu faķîre naķl itdi ki “Tebrîz ’de mer√ûm 
Gülşenî, meclisinde bir §abâ√ buyurdılar ki ‘Bu gice vâķı¡ada gördüm 
ki Şey« ◊asan -ı Şirvânî  benüm ile görüşür şeklinde olup ≥arar ķa§d 
itdi ki helâk ide. Ben da«ı çün ki bâdî ol idi ve benüm πara≥um yoπıdı, 
§abr itdüm. Â«ır gördüm ki helâkuma iķdâm ile ķa§d ider, senüñ gibi 
ehl-i πara≥uñ cezâsı budur diyü yire urdum; başı ķopdı. »aber virüñ, 
tevbe ķılsun, tâ tevfîķe mažhar ola.’ Çün ki cümle Tebrîz «alķı içinde 
buyurdı, ba¡≥ılar varup Şey« ◊asan’a «aber virdükde, ‘»ayâl-«ânede 
mi gördi?’ [87a] diyü istihzâ itmiş. Yedi günden §oñra intiķâl itdi. Yine 
şey« varup namâzın ķıldı.”

Naķl olur ki bir meclisde buyurdılar ki “Dervîşlikde bir le≠≠et vardur 
ki eger cümle ma√bûbeler ile olan ilti≠â≠ ve sâyir müştehiyâtda bulınan 
infâ≠ cem¡ olsa, ol le≠≠ete berâber olmaz.”

Menķûldür ki bu beyândan §oñra yigirmi dört gün mâ-sivâ ile mu¡â-
mele itmemiş, ne ekl ve ne şürb ve ne kelâm ve ne libâs, hemân √udûd-ı 
şer¡ vâcib olduπı ķadar. Ve buyururlardı ki “Bir câmi¡ içinde imişim ki 
ortasında uzun bir ķubbe vardı. Murabba¡, bir kûşesinden §u aķar ve bir 
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kûşesinden süd ve bir kûşesinden şarâb-ı †ahûr ve bir kûşesinden ¡asel-i 
mu§affâ aķar; «alķ-ı ¡âlem isti¡dâdlarınca her biri gelüp içerler, ammâ 
niçeler ¡a†şân olup e†râf-ı ba¡îde müteveccih olurlar. Pes ol ķubbe üzere 
çıķup râh-ı Mekke ’de olan nidâlar gibi ‘Yâ ¡a†şân, yâ cî¡ân!’ diyü çaπır-
dum. Ba¡îd olan «alķ cem¡ oldı. ¡A†şân ol çeşmelerden içdiler, ammâ 
cî¡ân olan cevâba muntažır oldılar. Nâgâh havâdan ba¡≥ı eşkâl †abaķlar 
ile mâyide getürdiler. Pes ol cî¡âna virdüm, ek&eri yidiler ve götürdiler 
ve ba¡≥ılar hemân yimek ile ķanâ¡at itdiler. Meger ol ≠elle ķalduranlaruñ 
«ıdmet-kârları varmış, anları da«ı seyr itdiler.”

Naķl olur ki buyurdı: “Keşf-i žâhir ile maπrûr olmañ ki √ayvânâtda 
da«ı vardur. [87b] Me&elâ at ve ķatır ve sâyir §anculansa, meķâbirde devr 
itdürürler ki mu¡a≠≠eb kimse varsa müşâhede idüp ķaşanur, ol §ancı 
def¡ olur. Bunlaruñ keşfi da«ı insâna keşf olmışdur.” Ve buyurur idi ki 
“Sul†ân Ya¡ķûb ’la yaylaķ ve ķışlaķda devr ider idik. Çadırda âvâzla ≠evķ 
ve şevķle §o√bet-i ≠ikr ider iken vuhûş ve †uyûrdan «aymeye diñleyüp 
dâ«il olurlar idi. E†râfumuzda ola «ıyâm ehline, kimse incitmesün diyü 
dervîşler tenbîh itmegin şey«üñ mürîdleridür diyü kimse †utmazdı.”

◊ikâyet: Mevlânâ Cihâdî  ki Defterdâr Ma†râķî Na§û√ Beg ’üñ birâ-
deridür, «ânķâhda hem-civârum idi, √ücresi çârsûya mu†ill idi. Važî-
fesinüñ nı§fını cânverâna §arf idüp rub¡ını dervîşâna virür idi ve rub¡ı 
ile dervîşâne geçinür idi. ‰uyûr ile şol mertebe mu¡âmele iderdi ki ser-
çe ve ķarπa ve çaylaķdan va√şî yoπıken bunlar ve bunlaruñ em&âli her 
gün penceresinden içerü girüp elinden važîfe-«vârları idi. Bâlîni seng ve 
bisteri bir seccâde miķdârı √â§ır idi; nân ve zeyt ve ¡aselden πayrı nesne 
alduπın kimse bilmezdi. ~oñra faķîr dünyâ ile âlûde olduķda gâhî lu†f 
idüp teşrîf iderdi. 

Bir bişmiş nesne yimesini recâ ve ta≥arru¡ itdüm. Lâkşe256 diyü bu-
yurmaπın ¡ulûfemden bişürdürdüm. Üç ķaşıķdan ziyâde almazdı, gâhî 
anı da«ı yimedi. Gâhî ¡ulûfemden i√tiyâcum olduπın [88a] keşfle bilüp 
bir sebîke virürdi. Küllî meblaπa bey¡ iderdüm, ammâ emri üzere nı§fını 

256 Tutmaç yemeği.
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fuķarâya §arf iderdüm. Ber nevbet &ülü&ini §arf itdüm. Ol gün tîz geldi, 
eyitdi: “Sende fuķarânuñ nı§f-ı &ülü& √aķķı ķalmış, tîz vir!” diyü πa≥ab 
itdi. Faķîr anı başķa baπlamışdum, öñinde ķodum. Başķa olduπın gö-
rüp gülüp ķalķup gitdi ve eyitdi “Ol meblaπı bile al gel.” Çün ¢û§ûn  
ma√kemesine varduķ, bir medyûnı √abse alı giderler imiş, “Ol meb-
laπı buña vir” didi. Virdüm; meger deyni miķdârı imiş. Yine dönüp bu 
bende «ânesine geldük. »ayli lu†flar itdi. Â«ır-ı ¡ömrinde §an¡atı ta¡lîm 
murâdı idi. Çün istegüm πayr idi, na§îb olanı aldum. Â«ırında Allâh 
Allâh diyü intiķâl itdi. Ra√metullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten.

◊ikâyet: Efendi mer√ûm buyurdı ki “Birâderüm vardı, elinde nûr 
gibi ža¡ferânla Allâh ismi yazılmış idi. İntiķâl itdükde Allâh didi ve ne-
fesi munķa†ı¡ oldı. Lâlâsı ķabre ķoduķda †aşra çıķup bir gün bir gice 
bî-«od oldı. ~oñra beyân itdi ki ‘¢abrde elümden bir sebz-pûş nûrânî 
pîr aldı, ol cemâl-i bâ-kemâl beni medhûş itdi’ didi.”

Naķl olur ki Gülşenî √a≥retleri meclisde buyurdılar: “Sâlike olan is-
ti¡dâdını ve ķudret ve ķuvvetini yâ kendi bilüp yâ mürebbîsi re™yi ile 
¡amel idüp cû¡ ve şiba¡da ifrâ† ve tefrî† itmemek gerek. [88b] Mer√ûm 
Seyyid Ya√yâ  ve Maπfûr Dede  zamânında niçe dervîşler günde bir bâ-
dem ile geçinürler idi ve kimi bir ķoyundan ziyâde yise şiba¡ √â§ıl ol-
mazdı. Lâkin birisi √âlini ižhâr itmezdi, ifşâ iden maķâmından dûr olur-
dı.” Buyurdı ki bir gün Güre  §uyı yanında ķışlaķda ¢â≥î ¡Îsâ  ve Sul†ân 
Ya¡ķûb ’la fâriπu’l-bâl §o√bet iderken bir şey« gelüp eyitdi ki ‘Yılda iki 
erba¡îne girürem ki ķırķ günde ķırķ bâdem ile ķanâ¡at iderem. Şimdi 
«alvetümüñ zamânıdur, biriñüz niyyetine girüp riyâ≥ete meşπûl olayım’ 
dir. Sul†ân ve ķâ≥î, şey«e baķup “Ne buyurursız?” didükde, şey« dimiş 
ki “Ne ola idi bu √âli ≠ikr itmeye idi, ammâ on gün on bâdemle «alvet 
itsün, gelsün; ben gördügi vâķı¡ayı kendüden evvel beyân ideyim, lâkin 
kendi ta¡bîr itsin, pes sülûkinde mutavassı† olur” diyicek mezbûr Şey« 
◊âcî Sinân  «alvete girüp tamâm on günden §oñra ol cemâ¡at yine müc-
temi¡ iken çıķa gelmiş, bir bed-«ulķ cânvere dönmiş. Şey« ķâ≥îya dimiş 
ki “Bu gice vâķı¡asında Şey« Sinân  bir inek gördi ki iki buzaπı †oπur-
mışdı, ammâ te™vîlini ve vâķı¡ayı §oruñ” diyicek ¢â≥î ¡Îsâ , ◊âcî Sinân’a 
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§orar ki “Bu gice vâķı¡ada ne gördüñ?” ◊âcî dir ki “Bir inek gördüm, 
iki buzaπısı vardı.” Sul†ân Ya¡ķûb ve ¢â≥î ¡Îsâ §orarlar ki “Niçe te™vîl 
itdüñ?” ◊âcî Sinân dir ki “Dünyâ bir saπmal inekdür; sizler buzaπısısız, 
andan müstefîdsiz. Çün ki niyyetüñüze «alvet itdüm, [89a] pes sizüñ 
§ûretüñüzdür” diyicek sul†ân ve ķâ≥î dirler: “Sen bizi √ayvân iken insân 
itmek gerek idi. Biz Gülşenî himmeti ile insân olmış iken bizi √ayvân 
idersin, ol da«ı gâv ola, ammâ ol senüñ bâ†ınuñ §ûretidür” diyüp şey« 
muķaddemde vâķı¡asını bildügini didiler. 

Pes Şey« √a≥retlerine rücû¡ idüp vâķı¡anuñ te™vîlin dilerler. Gülşenî 
didi: “◊âcî Sinân, cû¡dan ma«ma§a maķâmına varup kendüñün köy-
de olan inegi südi ta§avvurıyla «vâba varmaπın anları müşâhede itdi” 
diyicek Şey« Sinân  ol ta§avvurıyla yatup köyde olan ineklerin bilüp 
vâķı¡a eyle vâķi¡ olduπına Gülşenî’nüñ ı††ılâ¡ına mu††ali¡ olıcaķ Şey« 
Gülşenî √a≥retlerine inâbet idüp ma¡nâya irişüp da¡vâdan ferâπat ider. 
~oñra ¢arabâπ ’da ķalan «ulefâsından olmışdur. Bu taķrîr mer√ûm ¢â≥î 
¡Abdurra√mân ’uñdur257 ki şâri√-i Hidâye  ve ¢udûrî ’dür.

◊ikâyet: Bu faķîri mer√ûm efendi ce≠b-i küllî itmege bâ¡i& yaķaža-
da vâķi¡ olan a√vâlümi beyân itdüklerinden mâ¡adâ, vâķı¡ada nümâyân 
olanı ¡ayân iderler idi. Cümleden biri, rü™yâda gördüm ki mer√ûm Şey« 
¡Abdülla†îf -i Câmî  âbdest almış, namâza gider gibi müteveccih. Çün 
nažar itdüm, Şey« A√med-i ◊ayâlî ibn Gülşenî muķâbilinde muntažır 
†urur. Çün Şey« ¡Abdülla†îf varup ma√abbetle mu¡ânaķa itdi. ±evķum-
dan yine vâķı¡ada bir miķdâr bî-hûş oldum. Çün yine vâķı¡ada kendü-
me geldüm; efendi [89b] tenhâ ķalmış, şey« gitmiş. Efendi baña baķup 
eyitdi: “Biri birden göresin. Mer√ûm Şey« ¡Abdülla†îf gitdi.” Faķîr 
ayaπına düşüp “Siz bâķî oluñ” didüm ve bîdâr oldum. ~abâ√ «ıdmetle-
rine girdükde hemân ba¡de’s-selâm buyurdılar ki.

Na@m: Gör evvel ü â«ırı bâ†ında žâhir
 Gelen birdür giden birdür ķalan hemân bir

257 Metinde Ahmed Hayâlî’nin damadı Abdurrahîm şeklinde geçer.
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Ne&r: Tecellî-i va√det bir mertebe beni ma√v itdi ki ne mertebe ne 
ben ne ma√v ķaldı ve bir vücûda mažhar itdi ki mu†laķ olup cümle 
ķuyûddan mu¡arrâ ķıldı. Ba¡dehu buyurdılar ki “Mer√ûm Şey« ¡Abdül-
la†îf  el-Câmî  intiķâl itdi añlaram.” Faķîr bi-¡aynihi vâķı¡ada gördügüm 
gibi ayaķlarına düşüp “Siz bâķî oluñ” didüm. Buyurdılar: “Bu gice a√-
bâbı da¡vet eylesünler, zâviyede mevlid olsun.” Faķîr mest-vâr «ânķâha 
vardum, ol gice cem¡iyyetde inâbet itdüm. 

Naķl olur ki Gülşenî’den, vâķı¡asında Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ vâlidesi du¡â 
ister oπlı ve ķızı içün; ķabûl itmez. Ve sul†ân vâlidesi müteme&&il olup 
ol da«ı ķızı içün du¡â ister. Aña da«ı cevâb virür. Pes bu vâķı¡ayı ¢â≥î 
¡Îsâ ’ya şey« taķrîr ider. Fi’l-vâķi¡ ol ma√alde bir πam «aberi gelür. Şey«-
den ol iki «atun fürâdâ du¡â dilerler. Şey«: “Gice vâķı¡ada cevâb vir-
düm” diyü cevâb virür. ¢â≥î ¡Îsâ  ta¡accüb ider. 

Rivâyetdür ki şey« ile ķâ≥î ol günde Sul†âniyye ’ye giderler imiş. 
Pâdişâh  cânibinden tîz yitişüñ diyü bir peyk, nâme getürür ki Şey« 
◊aydar  «urûc itdi dir. Bunlara ise yolda bir ejderhâ ķa†¡-ı †arîķ ider. 
¢â≥î fâl †utar ki eger bir kimesneye âzâr itmeden ķatl olursa düşmen 
maķhûrdur. Pes [90a] bî-ta¡b ķatl iderler ve bir tapaπa uπrarlar. Kimse 
iķdâm idüp girmez, şey« bismillâh diyü atın sürer. ¢â≥î anı da«ı fâl 
dutar. Şey«üñ çuķası düşmiş iken havâdan ķapup öte cânibine geçüp 
yol ider ve fâlüñüz «ayrdur diyü bülend âvâzla §adâ ider. Fi’l-vâķi¡ žafer 
anlaruñ olur ve ¡âlem nižâm bulur. 

Rivâyetdür ki ol e&nâda ¢azvîn ’den †um†urâķ ile bir şey« gelmiş 
¡Alâ™ud devle Simnânî  mer√ûm †arîķından. Böyle da¡vâ itmiş ki Şey« 
◊aydar  ¡askeri pâdişâhuñ ¡askerine πâlib ola ki aña eyle keşf olmış ola. 
¢â≥î ¡Îsâ ’ya tereddüd gelüp Gülşenî’ye ra√metullâhi ¡aleyhi anuñ da¡vâ-
sını taķrîr ider ve dir ki “¡Alâ™uddevle silsilesinde bundan evlâ şey« yoķ-
dur. Bize tereddüd virdi. Siz ne buyurursız ki bizüm i¡timâdumuz žâ-
hir ü bâ†ın sizedür.” Şey« Gülşenî √a≥retleri «ayli zamân murâķıb olup 
§oñra ķâ≥î √u≥ûrında ol şey«le böyle muķâvele iderler ki eger Şey« ◊ay-
dar πâlib olursa Gülşenî, »alvetî tâcın artıķ geymeye; eger Şey« ◊aydar 
maķhûr olursa a§l şey«üñ tâcın başından ala ki artıķ kimse böyle fitne 
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ve fesâda cür™et itmeye. Nâgâh on günden §oñra Şirvân  †arafından fet√ 
«aberi ile Şey« ◊aydar’uñ başı gelmiş. Çün ki ol şey«e bu bed-nâmlıķ 
√â§ıl olmış, pâdişâh ol şey«e πa≥ab itmek istemiş. Gülşenî √a≥retleri 
şefâ¡at idüp «alâ§ itmiş ve dünyâ √u†âmından her ne maķ§ûdı var ise 
žafer şükrânesi alı virmiş. Ol da«ı rızķ ve †âmât itmege tevbe ķılup bir 
miķdâr «ıdmetinde [90b] olup yine ¢azvîn ’e gitmiş.

Naķl olur ki Dede √a≥retlerine “Ar≥ullâhi vâsi¡atun”de258 tecellî-i i«-
ti§â§î-i ≠âtî ki «âricü’l-mir™ât ola, “esra¡ min lema¡i’l-berķ259 üç def¡a vâķi¡ 
olmış ki aña göre basî† mürekkebdür ve mu†laķ muķayyeddür ve πınâ 
faķrdur ve tev√îd ke&retdür ve ism ü resm ü va§f §ıπmaz. Bir §o√betde ol 
tecellî-i berķî-i ≠âtî-i a«a§§ı «âricü’l-mir™ât olduπın remz ve îmâ ile ta¡bîr 
ider iken dimiş ki “Bu bir √âletdür ki birden bire virilür, nitekim bu 
meclisde bir kimesneden πayrı fehm itmez” dimiş. Çün Dede √a≥retleri 
intiķâl ider, Gülşenî mer√ûm ol tecellîde ek&eriyyâ ma√v olur. Ammâ 
Gülşenî √a≥retleri ol taķrîr e&nâsında Rûm ’dan Şey« Mu√yiddîn -i Şâmî  
nâm bir kimesne gelür, “Vâķı¡a ve vâķı¡ât ¡ilmi baña virilmişdür” diyü 
da¡vâ ķılur ve “¢ırķ şey«e ķırķ yıl «ıdmet itdüm, her biri mürşid-i kâmil 
idi” diyü mübâhât idüp kimseyi göze göstermez. Gülşenî √a≥retleri 
kendüye ol tecellî-i berķî-i ≠âtî «âricü’l-mir™ât olmasını aña beyân ider. 
Ol şey« dir ki “Tecellî-i a«a§§ mir™âtsız olmaķ mu√âldür” diyü ¡inâd 
ider. Gülşenî ra√imehullâh dir ki “¢ırķ yıl ķırķ şey«e «ıdmet itmek-
den bir ân bir mürşid-i kâmile teslîm olsañ, ol tecellîye vâ§ıl olurduñ. 
¡Âlî-cenâblara †aş atma, eger atsañ da«ı anlardan lu†f mîvesi nüzûl ider” 
diyüp bu beyti oķur. 

Na@m: Mâ şâ«-i bulendîm pur ez-mîve-i tev√îd
 Ger reh-guzerî seng zened mîve feşânîm260

Ne&r: Ol ânda, anda aña bir πaflet müstevlî olur ki «vâba varur ve 
¡âlem-i mi&âlde görür ki yirden göge Nemrûd gibi †aş atar. Pes rücû¡ [91a] 

258 Allah’ın arzı geniştir. Nisa, 3/97’den mülhem.
259 Şimşeğin çakmasından daha hızlı.
260 Biz tevhit meyvesi dolu ulu bir ağacız. Bir yoldan geçen taş atsa meyve saçarız.
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idüp kendi üzerine düşer ve kendi şaşar. Gülşenî’nüñ mi&âli ol mi&âlde 
müteme&&il olmaπın ol †aşuñ def¡ini ilticâ ider. Şey« Gülşenî da«ı fe-bî 
yab†ış §â√ibine teveccüh eyleyüp ol †aş işâretle havâda mu¡allaķ ķalur. 
Şey«-i mezbûr ≠evķından mu¡allaķlar ķılur ve †aşuñ ¡adem-i vuķû¡ın-
dan ve kendüñüñ ¡adem-i vuķûfından ol vâķı¡ada der ki “Ben bu ta-
şuñ altında namâz ķıluram.” Çün bîdâr olur, §afâlar ižhâr ķılur, ammâ 
Gülşenî ra√imehullâh √âline vâķıf olur ve bu πazel ile ta¡bîrin kâşif 
olur. 

∏azel: ‰aşın atar ¡ârife ta¡nıla gözsiz faķı
 Bilmez aña †aş Nemrûd olur ol şaķı

 Her kim atar †aşını ehl-i √aķķa ta¡nla
 Kâfir-i mu†laķ odur tanımadı çün √aķķı

 Mü™miniseñ di baña ķayd-ı ma¡iyyet nedür
 ◊aķ didügüñ mu√sine olduπı dem müttaķî

 ¡İlme göre cüz™ ü kül çün ki hüvviyyetde bir
 »â§sıla ¡âmmî diñüz ķandan alur revnaķı

 Rûşenî’den sırrı fâş eyleme başdan §aķın
 Gülşenî kimi müdâm ser-«oş iken din √aķķı

Ne&r: Pes ol ta¡bîr ol şey«üñ hidâyetine vâsı†a oldı ve Gülşenî ile 
bâ¡i&-i râbı†a oldı, nitekim Şey« Zeynüddîn-i »avvâfî , mürîdi Dervîş 
A√med-i Semerķandî ’den su™âl ider ki hîç ce≠be-i celî bir yirde me≠kûr 
olmış mıdur ki biri biri ardınca mütevâtiren gele ve munķa†ı¡ olmaya. 
Dervîş A√med’e da«ı √ayret müstevlî olur. 

Bu kitâbı itmâmdan §oñra bir gün Şey« ~adreddîn-i ¢onevî ’nüñ 
Nu§û§ ’unda bu taf§îli gördüm ki buyurur: ِ ُن  َُכ  َ  َ ِ ا ا َאِت 

ِّ َ ا  ”ِإن 
א“261 َ  ٍ َ َ ْ َ  ِ َ َ ِ  َ آٍة َو ْ

ِ  ِ  َ ٍ َو َ ْ َ  

261 “Zâtî tecelliler, bir görüntüde olmaz, bir aynada dahi olmaz ve herhangi bir 
mertebeye göre de değildir.”
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Menķûldür ki ْ ِ ِّ َر  َ ْ ِ אٌء  َ ْ أَ  ْ َ ًא  ا َ ْ أَ  ِ ا  ِ ِ َ  ِ ا  ُ ِ ُ  َ ِ ا  َ َ ْ َ  َ  ﴿َو
َن﴾262 ُ َز ْ ُ  âyet-i kerîmesin tefsîr iderken Mı§r ’da buyurmışlar ki 
“Tebrîz ’de bir mertebe celâl müstevlî oldı [91b] ki eflâkuñ şiddetle 
√arekâtından az ķalurdı ki kendümi mu≥ma√ill idem. ¡Âķıbet meger 
Sul†ân Ya¡ķûb ’uñ ¡âķıbeti imiş, ra√metullâhi ¡aleyhi.”

Mer√ûm Du¡âcı Dede  naķl ider idi ki Tebrîz ’de şey« ol e&nâda bir gice 
nı§fu’l-leylde dervîşleri içerü da¡vet itdi ve Emîr Çelebi  ya¡nî Şey« A√-
med-i »ayâlî ibn Gülşenî ra≥ıyallâhu ¡anhumânuñ «vâcesi Mu§li√uddîn 
»alîfe ’ye eyitdi: “Emîr A√med senüñ mu¡allemüñ olmaπın ķulumdur 
diseñ ki≠b olmaz, ammâ §orana mu«âlefet itme ki senüñ necâtuñ ve 
anuñ «alâ§ı andadur. Bu işârât sefer-i firârda gelse gerek.” Ba¡dehu cüm-
lemüze «i†âb idüp buyurdı ki: 263“ َ ِ َ ْ ُ ْ ا  ِ َ ُ  ْ ِ َאُق  ُ  َ א  ِ اُر  َ

ِ ْ  Bu ”اَ
gice bir ¡aceb vâķı¡a nümâyân oldı. Ya¡lemullâh aña delâlet ider ki dev-
let-i Ya¡ķûbî tamâm ola ve biz ba¡de envâ¡i’l-belâ celâl ile celâ-yı va†an 
idevüz.” Pes yine içerü sa¡âdet-«ânesine girdi. Meger ¢â≥î ¡Îsâ  da«ı bir 
ķorķınç vâķı¡a görmiş, çıķa geldi. Şey« yine çıķup vâķı¡ayı inķirâ≥-ı dev-
letle ta¡bîrden §oñra eyitdi: “Size lâzım şimdi terk-i dünyâ vü man§ıb-
dur, ammâ mâni¡ mâni¡dür. El√amdülillâh niçe yıllardur şer¡-i şerîfi icrâ 
idüp ol ¡ibâdet ile ¡ubûdiyyete vâ§ıl olduñ ve sul†ânı «ayra dâll olmaπıla 
çoķ «ayrât √â§ıl ķılduñ. Pes terk-i dünyâ ve bir kûşede inzivâ ile ifnâ-yı 
mâ-sivâ eyle ki bu devletüñ nihâyeti ve bu §a†vetüñ πâyetidür” diyüp bir 
πazel çıķarup virdi ki bu iki beyt andandur.

Gülşenî: Derd-i bî-dermân imiş derdine dermân ¡âşıķuñ [92a]
 Pes devâsın andan ister mübtelâ-yı dâ-yı ¡ışķ
 Fur§atuñ fevt itme ey dil elde iken i«tiyâr
 Dime †añla kim bu gündür istegüñ ferdâ-yı ¡ışķ

262 “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri 
katında rızıklanmaktadırlar.” Âl-i İmrân, 3/169.

263 “Güç yetirilemeyenden kaçmak peygamlerlerin sünnetlerindendir.” Keşfu’l-Hafâ 
(Hindâvî), 2/99no: 1823; el-Lu™lu™u’l-Marsû¡, 1/129; Reyhânetu’l-Elibbâ™, 1/265; 
el-Eşbâh ve’n-Nezâ™ir, 1/334.
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Ne&r: Pes ķâ≥î, emr-i şey«e i†â¡at ve terk ü tecrîde niyyet ider, ammâ 
Şey« Necm ’le müşâvere ve bu bâbda mu√âvere idelim, ola ki ol da«ı 
bize muvâfaķat ve bu «u§û§â mu†abaķat ide dir. Şey« dimiş ki “Şey« 
Necm dünyâ †âlibidür ve man§ıb râπıbıdur; bu re™ye uymaz ve evķâtına 
güymez ve ol zînet-i dünyâ †alebinde bî-i«tiyârdur; belki seni da«ı men¡ 
itmek vardur, nitekim Allâh ta¡âlâ buyurur: َ ِ اِت  َ َ ُ ا אِس  ِ  َ ِّ  ﴿ُز
ِث ْ َ ْ אِم َوا َ ْ َ ْ ِ َوا َ َ ُ ْ ِ ا ْ َ ْ ِ َوا ِ ْ ِ َوا َ َ ا ِ ِة  َ َ ْ َ ُ ْ ِ ا

ِ َא َ ْ َ َوا ِ
َ ْ אِء َوا َ ِّ  ا

ِب﴾264 َ ْ ُ ا ْ ُ ُه  َ ْ ِ  ُ َא َوا ْ ِة ا ٰ َ ْ َאُع ا َ َכ 
ِ  Çün ki Emîr Şey« Necm, ¢â≥î َذ

¡Îsâ ’nuñ perverdesi olup pâdişâhuñ mu§â√ibi ve vezîr-i a¡žamından e¡azz 
ve ekrem imiş, ķâ≥î da¡vet idüp terk ve ¡uzlet a√vâlini beyân eyleyüp 
ķa≥âdan ferâπını ¢â≥î ¡Îsâ  ¡ayân eyler Şey« Necm giryân olup dimiş ki 
“Ben sensiz cesed-i bî-rû√um. Beni öldürüp ķanda gidersin ki sul†ân 
ben gitmege rı≥â virmez. Size «od mu√âldür ve √a≥ret-i şey«den cüdâ-
lıπa ne mecâldür, ammâ bu seferi idelim, §oñra Şey« √a≥retlerinüñ emri 
ne ise ol †arîķa gidelim.” Gülşenî √a≥retleri ķâ≥îya dimiş ki “Ben saña 
dimedüm mi böyle ≥a¡îf re™yli yoldaşla müşâvere iderseñ da«ı mu«â-
lefet eyle ki re™yi nefsden olmaπın 265“ ُ ُ ِ א َ  ُ אِوُرو َ ” de dâ«illerdür.     
[92b]

Me&nevî: Ey musâfir bâ-musâfir rây zen
 Zân ki pâyet leng dâred rây-i zen266

Gülşenî: Geçdi ¡ömrüm yoldaşa güymek ile
 Neyleyim kim yoldaşum gelmez bile

264 “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi 
nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insanlara süslü gösterildi. Bunlar dünya haya-
tının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.” Âl-i 
İmrân, 3/14.

265 “Kadınlarla istişare edin, görüşlerine muhalefet edin.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 
2/4no:1529.

266 Yolcuya danış ey yolcu, kadına danışırsan yalpalarsın çünkü. Mesnevî, 4: 2209.
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Ve bu âyeti oķumış: ا ُ א َ  ْ ِ
ِ ِ א َ َ  َ ا ِإ ْ َ َ א َوِإَذا  َ ا آ ُ א َ ا  ُ َ َ آ ِ ا ا ُ َ  ﴿َوِإَذا 

َ ِ َِכ ا َ َن أُو ُ َ ْ َ  ْ ِ
ِ א َ ْ ُ  ِ  ْ ُ ُ َ ْ َو ِ ِ ُئ  ِ ْ َ ْ َ  ُ ُؤَن اَ ِ ْ َ ْ ُ  ُ ْ َ א  َ ْ ِإ ُכ َ َ א   ِإ

267﴾ َ ِ َ ْ ُ ا  ُ א َכא َ ْ َو ُ ُ אَر َ
ِ  ْ َ ِ א َر َ َ ى  َ ُ ْ א ِ  َ َ َ ُوا ا َ َ ْ  ا

Şey« Necm  πâyetle müte™ellim olup dimiş ki “Siz bizi mâl ve 
man§ıbdan dûr düşürüp sul†ânuñ nažarından mehcûr ķılmaķ dilersiz 
ve «alķı başumuza üşürüp ¡âlemde rüsvây ve maķhûr ķılmaķ istersiz!” 
Gülşenî √a≥retleri buyurur ki: 268“א ً ِ َ  ِ َك  َ َ א  َ  َ ْ َ ا

ِ ْ َ ُ ِإن   َ ْ  ”اَ

Me&nevî: Tâ be-dîvâr-i belâ nâyed seret
 Ne şunûd pend-i dil ân gûş-i keret269

 »od bidânî çun ber-ârî ser zi-«vâb
 »atm şud vallâhu a¡lem bi’§-§avâb270

Ne&r: Pes sizüñle vedâ¡ lâzım geldi: ي ِ ْ ُض أَ ِّ َ ْ َوأُ َُכ ُل  ُ א أَ َ وَن  ُ ُכ ْ َ َ َ ﴿ 
َאِد﴾271

ِ ْ א ِ  ٌ
ِ َ  َ ِ ِإن ا َ ا -â≥î ¡Îsâ ’ya dimiş ki “Ben ¡âlem-i rü™yâda gör¢ ِإ

dügüm budur ki Sul†ân Ya¡ķûb , vâlidesi ile bir ķızmış √ammâma gir-
mişler ve baña böyle ilhâm oldı ki andan çıķmazlar. Pes inķirâ≥-ı devlete 
dâlldür, tedârüküñüz görüñ” diyüp «alvetine girür. Ol gice Şey« √a≥ret-
leri Se«end yaylaπından Tebrîz ’e gidecegin ķâ≥î bilüp şey«üñ ve kendü-
nüñ atlarını â«er â«ûra gönderür. Şey« √a≥retleri tetebbu¡ idüp at bul-

267 “İman edenlerle karşılaştıkları zaman, “İnandık” derer. Fakat şeytanlarıyla 
(münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, “Şüphesiz biz sizinle beraberiz. 
Biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder 
(alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp 
dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış 
kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru 
yolu bulamamışlardır.” Bakara, 16-14/2.

268 “Hak acıdır, hakkı söylemem yanımda dost bırakmadı.”
269 Başını bela duvarına çarpmadıkça o sağır kulağı gönlün öğüdünü duymaz. Mes-

nevî, 5: 2063.
270 Uykudan başını kaldırdığında kendin anlarsın. Bitti, Allah doğrusunu daha iyi 

bilir. Mesnevî, 2: 1913
271 “Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüp-

hesiz Allah, kullarını hakkıyla görendir.” Mü’min, 40/44.
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mayıcaķ √ayretde iken meger şey«üñ yegeni Tebrîz’e gitmege atın [93a] 
egerleyüp †urur imiş. A√vâle vâķıf olıcaķ şey«e atını çeki virmiş. Şey« 
da«ı binüp Tebrîz’e gitmiş idi. ¢â≥î ¡Îsâ  şey«i yoķladur, πayib bulur. 
Gele diyü tevaķķuf ider, a§lâ «aber bilmez. Nâgâh ¢arabâπ ’a ¡ale’l-¡acele 
göçerler. Şey« bile olmamaπın «ayli elem çekerler. Şey« Tebrîz’de olduπı 
«aberi vâ§ıl olıcaķ Tebrîz’üñ ekâbirine mektûblar ve şey« √a≥retlerine 
ta≥arru¡-nâmeler irsâl iderler. Müfîd olmaz ve iltifât itmez. Â«ır  Sul†ân 
Ya¡ķûb, cümle ¡ulemâ ve √ükkâm, Tebrîz’e mu√kem √ükmler irsâl ider 
ki varup şey«e ibrâm u il√â√ idüp diyeler ki “Da¡vete icâbet vâcibdür, 
«u§û§â ulü’l-emre «u§û§â «aste ola, «u§û§â â«ır-ı ¡ömrinde tecdîd-i tev-
be itmek isteye, «u§û§â da¡vet-i ķâ≥î da«ı ≥amîme ola, «u§û§â sâbıķda 
bile olmaķ mu¡tâd ola. Pes elbette iķdâm itsünler!” diyü niçe √ükm 
gelmegin şey«e ibrâm iderler. Şey« dir ki “Biz anda varmaķ muķarrer, 
ammâ mutta§ıl devletleri tedennîdedür” diyüp gönderdükleri ata bin-
mek ķa§d itdükde rikâbı ķayışı yeñi iken ķırılur. Şey« eydür ki “¡Alâ-
met-i ûlâdur” ve yolda atı §ancılanur ölür, “¡alâmet-i &âniyedür” dir ve 
sul†ânuñ anası intiķâl itdügi «aberi gelür, “¡alâmet-i &âlisedür” dir ve 
pâdişâhuñ birâderi Yûsuf Beg  intiķâl «aberi gelür, “¡alâmet-i râbi¡adur” 
dir ve sul†ânuñ «asteligi müştedd olduπı «aberi gelür, “bu ¡alâmet-i re-
diyye ¡alâmet-i «âmisedür” dir. 

Şey« orduya ķarîb olıcaķ ¢â≥î ¡Îsâ , a¡yânla ķarşu çıķar, şey«le sul†âna 
¡ıyâdete varurlar. Sul†ân fera√-nâk olup nev¡-i §ı√√at √â§ıl [93b] olur, 
ammâ şey« √a≥retleri: “Â«ırete teveccühüñüz cümleden ehemmdür” 
diyüp du¡â idüp ķalķup gider ve yoldan ta¡bumuz vardur diyü ¡ö≠r 
ider. ¢â≥î ¡Îsâ  anda ķalur. Sul†ân dir ki “Şey«den tecdîd-i tevbe itmek 
murâdumdur, yine getür” diyü ķâ≥îya emr ider. İrtesi şey«le varup §afâ-
yı «â†ır ve teveccüh-i tâmmıla tevbe ider. Şey« bu âyetüñ ma¡ânîsin 
ta√ķîķ ider ki Allâh ta¡âlâ buyurur: َِכ َ ُو َ א  ً ِ א َ  َ ِ َ َو  َ َ َوآ َאَب   ْ َ  ﴿ِإ 
َאٍت﴾272 َ َ  ْ ِ

ِ َא ِّ َ  ُ ُل ا ِّ َ ُ  Sul†ân vâfir giryeden §oñra kendi bu âyeti oķur:

272 “Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların 
kötülüklerini iyiliklere çevirir.” Furkan, 25/70.
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273﴾ُ َא ا ٰ َ َ أَْن  ْ َ َي  ِ َ ْ َ ِ א  א ُכ َ ا َو َ َ ِ َא  ٰ َ ي  ِ ِ ا ِ  ُ ْ َ ْ  Pes ol §adâķatle on ﴿اَ
iki günden §oñra Sul†ân Ya¡ķûb , Allâh ta¡âlâ ra√metine gider. Â«ır-ı 
¡ömrinde bu beyti dimişdür ve şey«e virmişdür:

Sul†ân Ya¡…ûb : Ger mâh bidâned ki zi-derd-i tû helâkem
 Ez-rûy-i felek çetr keşed ber-ser-i «âkem274

ِכ  ْ ُ ْ َِכ ا א َ  ُ ِ ا ُ ُت“276 , ﴿ ُ َ  َ ي  ِ َ ا ْ َ ا ُ ” , 
َن﴾275 ُ ِ ِ َرا ْ َ א ِإ  َوِإ

ِ ِ א  ﴿ِإ
 ُ ْ َ ْ َك ا ِ

َ ِ אُء  َ َ  ْ َ ل 
ِ ُ אُء َو َ َ  ْ َ  ِ ُ אُء َو َ َ  ْ ِ َכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ـ ْ َ אَء َو َ َ  ْ َ َכ  ْ ُ ْ ِ ا ْ ُ

 277﴾ ٌ
ِ َ ٍء  ْ َ  ِ ّ َ ُכ َ َכ  ِإ

FA~L SUL‰ÂN YA¡¢ÛB ¡ADÂLETİ MUN¢ARI≤ OLUP ~ÛFÎ 
»ALÎL-İ MÜRÂYÎ ŞA¢ÂVETİ ªUHÛRI BEYÂNINDADUR

Gülşenî ¡aleyhi ra√metullâhi’l-∏aniyyi Mı§r ’da bu iki √adî&i şer√ it-
dükde ki Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: ْ َ  َ  ِ  ”ِا
278“ ِ ْ َ َ ِإ ْ َ ْ َء :ve buyurur أَ ِ ُ  َ َא  ْ َ ا ِ َج  ُ ْ َ  أَْن 

ِ َ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ا َ اٌم  َ َ ” 
א“279 َ ْ َ َ ِإ َ ْ ْ أَ َ  َ  Bu √ikâyeti beyân itdi: Sul†ân Ya¡ķûb  çün ¢arabâπ ’da ِإ
intiķâl itdi, ~ûfî »alîl  ki Baysunķur ’uñ evvelî oπlınuñ [94a] lâlâsı idi; 
şürb ü žulmile ma¡rûf ve √ased ü «od-pesendlik ile mev§ûf idi; †oπrı 

273 “Hamd, bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi ol-
masaydı, biz hidayete ermiş olamazdık.” A’râf, 7/43.

274 Eğer ay helâkimin senin derdinden olduğunu bilse, felek yüzünden toprağımın 
üzerine örtüyü çeker.

275 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.” Bakara, 
2/156.

276 “O, ölmeyen Diri’dir.”
277 “De ki. “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dile-

diğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin, 
Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin.” Âl-i İmrân, 3/26.

278 “İyilik yaptığın kişinin kötülüğünden kork.” Mecma¡u’l-Emsâl, 1/145; Keş-
fu’l-Hafâ (Hindâvî),, 1/52no:86; el-Makâsidu’l-Hasene, 1/121.

279 “Kötü kişinin kendisine iyilik yapana kötülük yapmadan dünyadan çıkması ha-
ram kılınmıştır.” el-Keşkûl,  2/133; Nazratu’l-İgrîz, 1/69. Yazmada “ .şeklinde ”إ
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olanlara ¡adû ve egriler ile hem-zânû idi. Sâbıķan ¢â≥î ¡Îsâ  niçe niçe 
i√sânlar idüp mâ-beynlerinde «ayra mu¡âhede var iken çün ta§arruf 
~ûfî »alîl -i yûfî-i ≠elîle degdi, Mollâ Cân  nâm bir müfsid-i bî-encâmı 
ķâ≥î idüp nâ-√aķ yire ¢â≥î Îsâ’yı şehîd itdi. Me≠kûr Mollâ Cân-ı bî-rû√, 
şey«e âdemler gönderür ki ¢â≥î ¡Îsâ  gitdi, şey« gelsün baña müsâ¡id 
olsun. ¢a†¡â rı≥âsına mu«âlefet itmeyem dimiş. Şol ma√alde gelürler 
ki şey« √a≥retleri dervîşlerine ve ba¡≥ı a√bâbına bunı taķrîr ider imiş 
ki ¢â≥î ¡Îsâ ehl-i √aķ idi ve şehâdete müsta√aķ idi ve şehâdetine kendi 
şehâdet itmişdür, nitekim sâbıķda beyân oldı ki dimişdür.

Na@m: Der-râh-i ¡işķ ¡Îsi-i bî-dil şehîd şud
 Allâhu şâhidu vu kefallâhu şâhidâ280

Ve bu √ikâyetleri beyân ider imiş ki çün Ya√yâ  Peyπamberi §alavâtul-
lâhi ¡aleyhi şehîd itdiler, ķanı bıñar gibi niçe yıllar ¢uds ‘de ķaynadı, 
yâ Bu«t-na§r gelüp ķatl-i ¡âmm idüp anlaruñ ķanı ◊a≥ret-i Ya√yâ’nuñ 
ķanı üstüne dökülince. ~oñra ol ķanlar dökülmegin teskîn buldı. Ve 
bu √ikâyeti da«ı didi ki çün Şey« Mecdüddîn-i Baπdâdî ’yi, Sul†ân 
Mu√ammed -i »vârezmşâhî  şehîd itdi, Şey« Necmeddîn  -i Kübrâ  çün 
istimâ¡ ider, ba¡de’t-teveccüh buyurur ki “◊aķ ta¡âlâ, Sul†ân Mu√am-
med’üñ mülkini πayre virmegi va¡de itdi.” Çün Sul†ân Mu√ammed işi-
dür, pâ-bürehne olup bir legen pür altunı başına [94b] ķoyup şimşîr 
der-dehân ve kefen ber-gerden şey«üñ «ıdmetine gelüp ķapuda durup 
¡ar≥-ı niyâz eyler ki “Eger diyet ile olursa işte mâl eger ķı§â§ ile olursa 
işte şimşîr ve gerden!” diyü maķâm-ı ¡aczde durur. Şey« Necmeddîn 
buyurur ki  281﴾ًرا ُ ْ َ َאِب  ِכ ْ ِ ا َِכ  -Anuñ diyeti senüñ götüri mül ﴿َכאَن َذ
küñ ve başuñ ve niçe biñ başlar ve biz da«ı ol ser-endâzlardan oluruz.” 
Sul†ân Mu√ammed me™yûs olup giryân ve nâlân dönüp gider. Ve ¡an-
ķarîb Cengiz »ân  ¡askeri «urûc ider, Sul†ân Mu√ammed’i ve tevâbi¡ini 
ve şey«i tâ Şâm ’a gelince «arâb ider. 

280 Kalbini kaptırmış İsa, aşk yolunda şehit oldu. Allah buna şahit ve şahit olarak o 
yeter.

281 “İşte bu Kitap’ta (Levh-i Mahfûz’da) yazılmış bulunuyor.” İsrâ,58/17.
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Çün Gülşenî nevverallâhu merķadehu’s-seniyye bu √ikâyetleri beyân 
ider ve buyurur ki “¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ diyeti ~ûfî »alîl  ve aña ol ķanda şerîk 
olanlar cümle ¡an-ķarîb biri birini ķırsalar gerekdür ve yirleri dâr-ı 
cehennem olsa gerekdür, nitekim Allâh tebâreke ve ta¡âlâ buyurur:
ًא ا َ َ  ُ َ  َ ُ َوأَ َ َ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ا ِ َ א َو َ ِ ا  ً ِ א َ  ُ َ َ اُؤُه  َ َ َ ا  ً ِّ َ َ ُ ًא  ِ ْ ُ  ْ ُ ْ َ  ْ َ  ﴿َو
א﴾282 ً ِ َ  Mollâ Cân ’uñ ķâ§ıdları, mektûbını ve «aberini Gülşenî √a≥-
retlerine virüp cevâb isterler. Şey« buyurur ki “Rivâyet olan √ikâyet-
lerden hidâyet olmadı mı ki su™âle cür™et idersiz? Ammâ benüm ¢â≥î 
¡Îsâ ’ya ma√abbetüm ehl-i √aķ olup √aķķa rücû¡ı içün idi, yo«sa nâ-
√aķ yire bir ¡âlim-i rabbânî öldürse anuñ olduπı memleketde olur mı 
idüm? Egerçi ben da«ı bir miķdâr ta¡b çekerem, lâkin henüz müdde-
tüm vardur [95a] bi-i≠nillâh, varuñ cevâb virüñ ki mu†laķı muķayyed 
ķılmaπa sa¡y itmesün. Elinden gelürse tevbe ķılup kendi da«ı mu†laķ 
olsun” diyicek ķâ§ıdlar varup Mollâ Cân-ı  cânî-i «âyine «aber virür-
ler. Hemân ķâ≥î-yi «annâs-§ıfat vesvâs içün bir niçe şey†ân-§ıfatı bile 
alup ~ûfî-i yûfîye varur. Cümleden biri bir mu√tesib ki sâbıķan Sul†ân 
Ya¡ķûb  a§maπa emr ider, şey« ¡acele ile varup «alâ§ ider ve niçe anuñ 
gibi şey«üñ keremini görmişler, cümle ~ûfî »alîl ’e şehâdet iderler ki 
“Şey« ba¡≥ı ¡adem-i i†â¡at ve niçe mu«âlif kelimât ider. ¡Ulemâ anuñla 
ba√& itmek gerek ve anuñ √aķķından gelmek vâcibdür” diyü müza«ref 
çoķ nâ-şâyeste kelimât idüp sul†âna ¡adem-i i†â¡atından şütûm-ı ke&îre 
ile yâdlar ider diyü sul†ânı iπ≥âb iderler. 

Şöyle ki İbrâhîm ’e ¡aley√i§§elâm âteş-i Nemrûd gibi πa≥abı işti¡âl 
idüp bir niçe zebânîye zebân-ı âteş-bâzîden, zebâne-i âteş-vârından 
böyle leheb žuhûr ider ki “Varuñ, Şey« İbrâhîm’i bir mu√a§§ıla virüñ 
ki ķaçmayup ¡ulemâ ve ķâ≥î √u≥ûrında teftîş ola.” Meger ol teslîm it-
dükleri mu√ibb-i evliyâ-yı emcâd ve ķâbil-i fey≥ ü irşâd imiş ki şey« 
√âletlenüp müteveccih olduķda bî-i«tiyâr ayaπa düşüp dest-i tevbe ider. 

282 “Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. 
Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” 
Nisâ, 4/93.
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Şey« nažar idüp sergüzeştin sorar. Ol ķapucı başı dir ki “Ben Burusa ’dan 
Şey« Mollâ ◊abîb’üñ mürîdiyem. Bî-i«tiyâr baña sefer ârzûsı düşdi. Bu 
diyâra düşüp bu žâlimüñ «ıdmetine [95b] giriftâr oldum. Ammâ meger 
√a≥retüñüñ «alâ§-ı žâhirine sebeb olmaķ içün imiş ki bu §ûfî-yi nâ-§âfî 
»alvetiyye  †arîķına münkir olduπın niçe kerre bildüm, √attâ sizi şehîd 
idüp cümle †arîķ-i Seyyid Ya√yâ ’yı mu≥ma√ill itmek murâdıdur. Pes 
bu gice √a≥retüñüzi Gürci ’den bir †arîķ ile Şirvân ’a müteveccih ideyim 
ve ben gelüp gice nı§fında πâyib oldı; orduda gizlenmişdür diyü cevâb 
vireyim” diyüp ta≥arru¡lar ve lâbeler ider. Şey« buyurmış ki “Ra≥îtu bi 
ķa≥â™illâhi ve ķaderihi”283: 284﴾َאِد

ِ ْ א ِ  ٌ
ِ َ  َ ِ ِإن ا َ ا ي ِإ ِ ْ ُض أَ ِّ َ ﴿َوأُ

Ol mürîd-i §âdıķ bir mu§√af getürür, şey«e virür, dir ki “Bârî bu 
nemrûddan İbrâhîm -vâr «alâ§ içün in¡âma meşπûl olalım.” Şey« mu§√af 
getürmesini fâl dutup tefe™™ül eyler. Evvel §a√îfede bu âyet gelür: ْ َ َ  ﴿َو
وَن ُ ُכ ْ َ א  ِ  ٍ ْ َ  ِ َُכ   َ ْ َو ِ ْ َ َ ْن  َ ْ َ  َ َن﴾285 ; َو ُ ُ َ א  َ ِ ُرَك  ْ َ  ُ ِ َ َכ  ُ أَ َ ْ َ  
َن﴾286 ُ ِ ْ ُ  ْ ُ  َ

ِ ا َوا ْ َ َ ا ِ َ ا َ  َ  ِإن ا
Pes ol §âfî-yi derûna dimiş ki “Ben ricâlullâh içinde ¡ışķ mey-

dânında ķaçanlardan degilem; «a§mum «u§û§â nefsünüñ ma¡mûli 
olanlar olalar. Zihî sa¡âdet ki siyâdet-i şehâdet ifâde-i ziyâdet-i ¡ibâ-
det eyleye. Hîç revâ mıdur ben «ıyânet idüp firâr idem ve seni da«ı 
«ıyânet ve belâda ķoyup gidem, belki dîn bâbında &âbitu’l-ķadem 
ve râh-ı şerî¡atda İbrâhîm  ibn Edhem gibi demâdem muķaddem 
olmaπıla anlardan olalım ki ◊aķ ta¡âlâ buyurur: َ ِ ا  َ َ َِכ  ٰ ُو َ ﴿ 
א﴾287 ً ِ َر َِכ  ٰ أُو  َ ُ َ َو  َ ِ ِ א َوا اِء  َ َ َوا  َ ِ ِّ ِّ َوا  َ ِّ ِ ا  َ ِ  ْ ِ ْ َ َ  ُ ا  َ َ ْ أَ

283 “Allah’ın kazasına ve kaderine razıyım.”
284 “Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla gören-

dir.” Mü’min, 40/44.
285 “Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyo-

ruz.” Hicr, 15/97.
286 “Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüp-

hesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.” 
Nahl, 16/127-128.

287 “İşte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, 
şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar en güzel arkadaştır.” Nisâ, 69/4.
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[96a] Ol mu√ibb-i §âdıķa tamâm tesellî gelür. İrtesi gice pâdişâhı bek-
lemek anuñ nevbeti imiş, anda gidüp şey«i beklemege tevâbi¡inden bir 
kimse ķor. Ol şa«§, şey«i çıķar ķaçar i√timâlin virüp mübârek ayaķlarına 
buķaπı urur. Ol √înde ol žâlimüñ evine âteş düşüp cemî¡-i mâ-meleküñ 
yandı diyü «aber alur. Şey«e âteş-i πa≥abı işti¡âl idüp dir ki “Benüm 
varum yanmaπa hep sen sebeb olduñ! Bilmem ne maķûle kimesnesin!” 
diyü tevbî« ider. Şey« tebessüm idüp eydür ki “Râst söyledüñ ki beni bil-
medüñ ve müsebbibü’l-esbâb senüñ žulmile cem¡ itdügüñ mâl-ı «abî&i 
benüm sebebüm ile i√râķ itdi. ∏am çekme, Allâh ta¡âlâ √elâlden anuñ 
¡ıva≥ını virür” diyüp söyleşür iken ol ķapucı başı gelür. Şey«üñ ayaπında 
buķaπı görür, πâyet bî-√u≥ûr olup πa≥abla ol şa«§ı urup helâk itmek ister 
ki “Niçün evliyâullâha böyle idersin? Evüñe âteş düşdügi tenbîh yitmez 
mi? Dünyâñ gitdi, dinüñi niçün ≥âyi¡ idersin?” Pes şey« şefâ¡at ider ki 
“Bilmeyüp beni ķaçar i√timâlini virüp eyledi; ma¡≠ûrdur” diyüp ≥arb ve 
¡a≠âbdan men¡ ider. Ol şa«§a şey« bir nažar itmegin bir ¡aceb ce≠be √â§ıl 
olup şey«üñ elinde tevbe ider. Artıķ ol maķûle umûra dâ«il olmaz. 

Çün ki ol e†râfda olan ¡ulemâ-yı kibâr şey«e bu i«ânet ve žulm 
olduπın istimâ¡ iderler, cümle cem¡ olup ~ûfî »alîl ’e gelüp dirler ki “Bu 
sû«te-i nâ-pu«teler ki şey«le ba√& iderüz dirler, cümle bizüm şâkirdle-
rümüzdür. Sâbıķan biz ve niçe fü√ûl-i ¡ulemâ-yı kibâr niçe meclisde de 
şey«le [96b] mübâ√a&e itmek istedükde şey« bizüm niçe müşkilümüzi 
√all idüp niçe niçe ma¡ârif ifâde idüp kendümizi deryâ yanında ķa†re 
gibi müşâhede ider iken bu mübtedî sû«teler, √a≥ret-i şey«le nice ba√& 
iderler?” diyicek ~ûfî «acil olup dimiş ki “Dîn bâbında olan ba√&e siz 
a¡lemsiz. Varuñ şey«e anları alı gidüp söyleşüñ” dimeπin ¡ulemâ ol mü-
btedîlere tevbî« ve teşnî¡ iderler. Her biri şermende ve peşîmân olup 
“Şey«den ¡ö≠rümüz dileñ ki ¡afv eyleye” diyü ta≥arru¡lar iderler. 

¡Ulemâ cümle şey«üñ ziyâretine varup ol fu≥ûl câhillerüñ itdüklerini 
isti¡fâ iderler ki tevbelerini ķabûl eyleye. Şey« √a≥retleri buyurur ki 
“Cümle ¡âlimlerüñ belki cümle ¡âlemlerüñ şübhesini ref¡ içün ~ûfî 
»alîl’üñ yanında ba√& olsun, dîn bâbında rüşd πayydan mütebeyyin 
olup eger tefsîr, eger √adî&, eger kütüb-i meşâyi«üñ Fu§û§  ve şa†a√âtı 
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keşf olsun. Eger anlar fu≥ûl olup küstâ«lıķ itdükleri ma¡lûm olursa tev-
be itdüklerinden §oñra anları ben ~ûfî »alîl ’den dilek ideyim ki anlara 
ķahr ve πa≥ab itmeye. Ammâ cehâletleri mu√aķķaķ olıcaķ ¡ilm içün 
olan rezaķalarını ve ¡ulûfelerini ve suyurπallarını virmeyeler ki ¡ulemâ-
ya meşrû†dur.” Pes ¡ulemâ, şey«üñ bu ķavlini istimâ¡ idüp çıķup ol 
fu≥ûlları çaπırup anlar istimâ¡ idicek neye uπraduķların bilüp «âsir ve 
«â™ib olup ¡ulemâya ta≥arru¡ vü niyâz idüp “tubnâ ve raca¡nâ”288 diyüp 
rû-sûde şey«üñ √u≥ûruna girüp cümlesi şey«e inâbet iderler, ba¡≥ısı 
şey«üñ «ıdmetinde ķalur. Şey« da«ı [97a] žalemeden «alâ§a «ulû§la 
i«lâ§a meşπûl olur.

Naķl olur ki çün ¢arabâπ ’da Sul†ân Ya¡ķûb  intiķâl ider, şey« anda 
olmaπın Tebrîz ’de cümle sul†âna mensûb olanlaruñ evlerin mührlemiş-
ler. Şey«i da«ı žaleme mu¡âvinlerden ¡add idüp ba¡≥ı ¡avân-ı müfsidüñ 
iπvâsıyla esbâbını mührlemişler. Ammâ bir büyük pencere açuķ ķal-
maπın andan maķbûl olan esbâbı gice ile şey«üñ «atunı bir â«er yire 
naķl iderler imiş. Bir pîre-zen anlara şeb-çerâπ gibi bir mûm dutup bile 
«ıdmet ider imiş, anı şey«üñ hemşîresi žann iderler imiş. Â«ır olduķda 
bir maķberelik varmış, aña geldükde ol «atun πâyibe olmış. Ol ma√al-
de şey«üñ ķız ķardaşı evden bir ķaç câriye ile gelür, bunları meķâbir-
de müte√ayyir bulur, a√vâli §orar. Ol «atunuñ πâyibe olduπın beyân 
iderler. Şey«üñ hemşîresi dir ki “Sâbıķan Zâhide  nâm bir ¡âbide «atun 
vardı, yedi kerre yayan √acc idüp Râbi¡atu’l-¡Adeviyye  gibi mütever-
ri¡ ehl-i ¡ilm idi, Rûşenî’ye «ıdmet idüp şey«üñ mu¡teķidlerinden idi. 
Çün intiķâl itdi, şey« namâzını ķılup bu ma√alde defn itdi. Gâh gâh 
rû√aniyyeti müteme&&il olup ¡acâyib ve πarâyib ižhâr ider” ve dimiş ki 
“Mekke  yolında bir deve anı depmegin bir miķdâr aķ§ardı; eger eyle ise 
oldur” dimiş. Fi’l-vâķi¡ a¡rec şeklinde yürür imiş. Pes cümle ta¡accüb 
itmişler. Şey«üñ hemşîresi dir ki “Biz aña Zâhide Ana dirüz, her ķaçan 
bizden bir kimse görse yâ evümüzden cümleye görinse, biri birimüze 
«ayr geldi diyü beşâret iderüz. İnşâ™allâh fera√ ķarîbdür” dirler. Bu faķî-

288 “Tövbe ettik ve döndük.”
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rüñ vâlidesinüñ da«ı ismi Zâhide’dür. Her ķaçan vâķı¡ada görsem, niçe 
«ayruñ žuhûrına ¡alâmetdür, eger celâlile görsem ¡adûya belâ olur.

Şey«e ¢arabâπ ’a varup [97b] bu «aberi virürler. Dervîşler ile üç gün 
müteveccih olur. ~oñra buyururlar ki “Fi’l-vâķi¡ fera√ ķarîbdür ki ~ûfî 
»alîl ’üñ da«ı devleti tamâm oldı” ve bu πazeli †ahrîr ider.

Na@m: ‰aş atma §aķın ķa§d idüben dil şîşesine 
 Biñ şişe sına dilden eger bir şîşe sına

 Mürted bilüñüz redd-i dili küfrile mu†laķ
 Îmân yüzini görmeyiser ķona cebîne

 Dil redd iden îmânı ķabûl itmeyiser ◊aķ
 İslâm’la girmez ölüben ol kişi sîne

 ‰a¡n içün atan o«ını dilden yaña bir kez
 Biñ o« yiyiser câna ķa≥â biri yirine

 ¢ılıç bileyen ehl-i dilüñ tökmege ķanın
 ~u§ar meger ol teşne-ciger baπrı ķanına

 ~ayķal uruban gerd-i dile Rûşenî’den pâk 
 Sil kim baķasın gözgü gibi âyînesine 

 Dil va§fını añup ne disün Gülşenî miskîn
 Cânıñ virüp irişmedi çün dili ķatına

Bu πazelde dil «i†âbı Şey« A√med’edür ki mažhar-ı ķalbdür, nitekim 
Gülşenî mažhar-ı ¡ışķdur, nitekim beyân oldı. Ol zamânda ol »alîl -i 
¡alîl-i ≠elîl, mer√ûm Şey« A√med küçük iken bârî oπlını diyü ķatline 
ķa§d itmiş.

Naķl olur ki sâbıķan Sul†ân ◊asan  devrinde e†râf-ı memâlikden 
¡ulemâ-yı kibâr Tebrîz ’e gelüp ta«t-ı pâdişâhîden olan fü√ûl-i ¡ulemâ 
ile mübâ√a&e itmek murâd ider. Çün ¢â≥î ◊asan yanında cem¡ olurlar, 
şey« henüz tâze iken görür ki ba√&leri ¡ulûm-ı žâhireden ¡ilm-i bâ†ına 
teraķķî iderler ve Şey« Mu√yiddîn -i ¡Arabî  √aķķında nâ-şâyeste kelimât 
iderler, belki la¡n ve †a¡nlardan ziyâde iderler. Çün murâdları şey«e işit-
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dürüp cefâ itmek olur, şey« dir ki “Şey«-i Ekber ’üñ ta√ķîķâtı fehmi 
müşkildür. Hele âyât tefsîrinde ba¡≥ı müşkilâtüm vardur, anı beyân ey-
leñ, §oñra ¡ilm-i bâ†ına ve te™vîle giresiz” dir. “Bir su™âlüm budur ki Allâh 
ta¡âlâ buyurur: َ ْ َو ُ ُ אِد َ  َ ُ ٍ ِإ  َ ْ َ  َ ْ َو ُ ُ ِ َ َرا ُ ٍ ِإ  َ ٰ َ ى  َ ْ َ  ْ ِ ُن  َُכ א  َ ﴿ 
ا﴾289 ُ א َכא َ  َ ْ ْ أَ ُ َ َ  َ ُ َ ِإ  َ َ أَْכ َِכ َو ْ َذ ِ  َ أَْد [98a] âyetinde bilâ-ta«§î§ ü 
ta¡mîm ve 290“ ْ ُ ُ ِ א َ  َ ُ ٍ ِإ  َ َ َ أَْر -buyurmamaķ nedür? Ve bu ta¡mîm ”َو
den §oñra ﴾ا ْ َ َ ا ِ َ ا َ  َ ﴾291da«ı 292 ﴿ِإن ا َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا َ َ  َ  ﴿ِإن da«ı ﴿َوِإن ا
293﴾ َ ِ ِ א ا  َ َ  َ َ lu†f-ı ma¡iyyetin bu ķavme ta«§î§ buyurup da«ı ا  ﴿أَ
294﴾ َ ِ ِ א َ ا َ  ِ ُ ا َ ْ َ  ile žâlimleri bu¡d ve †arda nisbet idüp ِ َ ْ ْ َر َ َ َ ” 
295“ ِ َ َ  buyurup ra√meten li’l-¡âlemîn irsâl itmiş iken i«tilâf-ı âyâtun 
sebebi nedür? Ve 296﴾ٍ َ ٰ َ  ُ ِ َא ﴿ diyenler kâfir olmaπa sebeb nedür?” diyü 
eyitdükde cümle ¡ulemâ lâl ve ebkem olup “Yine cevâbını siz buyuruñ” 
diyüp şey«e cümlesi teslîm idüp inkârdan iķrâra teraķķî iderler. Ve bu 
su™âlâtüñ cevâbı â«er yirde ta√rîr oldı, †âlib-i §âdıķ olan tetebbu¡ eyleye. 
Ve bunı da«ı su™âl eyler ki “Allâh ta¡âlâ buyurur ki ا ُ َ  َ ِ ا َכא ُ َُכ  َ  ﴿َو
297﴾ ْ ُ َ ُ ْ ْ أَ ُ ٰ ْ َ َ  َ -Ne nisyândur ki ¢ur™ân-ı ¡ažîm’üñ bâ†ın ma¡nâla ا
rına nihâyet yoķdur, nitekim Allâh ta¡âlâ resûline buyurur: ُ ْ َ ْ ْ َכאَن ا َ ﴿ 
ًدا﴾298 َ َ  ِ ِ ْ ِ ِ َא  ْ ِ  ْ َ ِّ َو אُت َر َ ِ َ َכ َ ْ َ َ أَْن  ْ َ  ُ ْ َ ْ َ ا

ِ َ َ  ِّ אِت َر َ ِ َِכ اًدا  َ ِ  

289 “Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz 
ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede 
olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir.” Mücâdele, 7/58.

290 Dört kişi gizlice konuşmaz ki beşincileri O olmasın.
291 “Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ile beraberdir.” Nahl, 

128/16.
292 “Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.” Ankebût, 29/69.
293 “Çünkü Allah, sabredenlerle berâberdir.” Enfâl, 46/8.
294 “Biliniz ki, Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.” Hûd, 11/18.
295 “Merhametim öfkemi geride bırakmıştır.” Sahîhu’l-Buhârî, 9/160; Sahîhu Mus-

lim, 4/2108; Musnedu Ahmed, 12/247.
296 “Üçün üçüncüsü.” Mâide, 73/5.
297 “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu 

kimseler gibi olmayın.” Haşr, 59/19.
298 “Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave 

etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tü-
kenirdi.” Kehf, 18/109.
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Pes şey«üñ ce≠be ile √âletlenüp taķrîr itdüginden cümlesi ü≠n-i vâ¡i-
ye ile 299﴾ ٌ ِ َ  َ ُ َو  َ ْ ا  َ ْ أَ  »maķâmında müstemi¡ olmaπın şey ﴿أَْو 
da«ı 300﴾ى َ َ ْ ا  ِ َ  ُ ِ ْ َ א  َ ْ mažharından istimdâd idüp ﴿َو ِ  ً َ ْ َر َאُه  ْ َ  ﴿آ
א﴾301 ً ْ ِ א  ُ َ  ْ ِ َאُه  ْ َ َو َא  ِ ْ ِ  §â√ibinüñ ķâyim-maķâmı olup آُن ْ ُ ْ ا َل  ِ ـ ْ  ”أُ
אٍف“302 َ א َכאٍف  َ ٍف ُכ ُ ْ  أَ

ِ َ ْ َ  َ َ  diyüp yedi batna degin ol ķadar √aķâyıķ 
beyân eyler ki cümle ¡ulemâ ve √u≥≥âr kimi giryân kimi fer√ân kimi 
√ayrân [98b] olup ek&eri inâbet iderler. Ol meclisde bedîhe bir mutav-
vel ķa§îde diyüp yazarlar. Bu iki beyt andandur.

Na@m: Ey πafletüñ meyinden ser-«oş olan ayılπıl
 Bî-«od §ıfat nedensin aķluñ varsa bilgil
 Ey Gülşenî †aluban ba√rına birr-i ¡ilmüñ
 Naķ§uñı Rûşenî’den ¡ilmile eyle kâmil

Naķl olur ki şey«i, ¢â≥î Mollâ Cân -ı bî-rû√ iπvâsıyla ~ûfî »alîl √abs 
itdükde ikinci gicede rü™yâ-yı mübeşşirede şey« müşâhede ider ki ~ûfî 
»alîl -i yûfînüñ müddet-i vekâlet-i sal†anatı altı ay olup öldükde şey«e 
namâzın ķılmaπı teklîf iderler. Şey« dir ki “Buña ne niyyet ile namâz 
ķılalım?” Ve cenâzesini Dede Rûşenî √a≥retlerinüñ merķad-ı şerîfi ya-
nında ķomaķ recâ iderler. Gülşenî dir ki “Dede bu maķûle münkiri 
yanına getürmez.” Tevâbi¡i ibrâm iderler. Şey« dir ki “Eger baña i¡timâd 
itmez iseñüz, varuñ tecribe eyleñ.” Pes cenâzesini ķoymaķ içün rav≥a-i 
Rûşenî’yi açmaķ isterler, açılmaz; iķdâm iderler, ķapu aπaç iken demür 
olur; terk iderler. Şey« Gülşenî ol gice √absde iken §abâ√ bu vâķı¡ayı 
dervîşlere mufa§§al taķrîr ider ve hem Mollâ Cân’uñ bî-cân olacaπın ve 
mu√tesibüñ belâya mürtekib olacaπın beyân ider. Târî« ķorlar. Fi’l-vâķi¡ 
altı aydan §oñra taķrîr olan vech üzere vâķi¡ olur ki ~ûfî »alîl intiķâl 

299 “Yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için”. Kâf, 50/37.
300 “O, nefis arzusu ile konuşmaz.” Necm, 53/3.
301 “Ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiş-

tik.” Kehf,18/65. Yazmada “א ً ْ ِ א  ُ َ  ْ ِ َאُه  ْ َ .şeklinde ”َوآ
302 “Kur™ân yedi harf üzere indirilmiştir. Bunların hepsi kafidir, yeterlidir.” Mus-

nedu Ahmed ,14/120; Sahîhu’l-Buhârî, 6/184; Sunenu Ebî Dâvûd, 2/75; Sune-
nu’t-Tirmizî, 5/43; Sunenu’n-Nesâ™î, 2/153, bazı lafız farklılıklarıyla.
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idüp ol rav≥aya ķoyamazlar. Ve Mollâ Cân-ı bî-cân cânîye “Sen şarâba 
mü&elle&-i şer¡î diyü isti√lâl idüp ol ~ûfî-yi yûfî ile bile içerdüñ” diyü 
§oñra sul†ân olan Süleymân  Beg  tekfîr idüp ķızπun kerpedenler ile göv-
desini pâre pâre ķoparmışlar. Ve ol [99a] mu√tesibe bî-√isâb şikenceler 
idüp dirler imiş ki “Sen bize nâ-√aķ yire ~ûfî »alîl devrinde mu√tesib-
lik iderdüñ. Biz da«ı saña Süleymân Beg  devrinde mu√tesiblik idelim” 
diyüp bî-√add let urup yüzin yire sürmegin çehresi derisi yüzilmegin ol 
pîs-şekl-i pûzîne-§ıfatı ayu gibi oynadırlar imiş. Anlar da«ı andan beter 
fâsıķ olmaπın sâkî itmişler, her ayaπı elinden alduķlarında yüzine bir 
tabanca urup artıķ elüñe †urre alup mu√tesiblik ider misin diyü yüzi-
ne tükürürler imiş. Süleymân Beg’üñ da«ı žulmi ve fısķ u fesâdı ~ûfî 
»alîl’den ziyâde olmaπın ehl-i Tebrîz  izâlesine du¡âlar iderler imiş.

◊ikâyet: Mı§r ’da sene tis¡ ba¡de’l-elf (1009  / Şubat-Nisan 1601) şa¡-
bân ve rama≥ânında vâķi¡ olan √âl andan ziyâdedür. Paşası Vezîr »ı≥ır 
Paşa ’nuñ ket«udâsı, fısķ u fücûrı ve sâyir umûr-ı şürûrı bir mertebeye 
iletdi, ķatli lâzım geldi. ¡Acebden ¡aceb ki bu gün rama≥ânuñ yigirmi-
sinde yevm-i e√adde ķatl oldu. Ba¡≥ı √âlât ve sâfî i¡tiķâdını naķl itmegin 
bu târî«-i ¡aceb bedîhe vâķi¡ oldı.

Târî«:  Ket«udâ ma¡rekede ķatl oldı
  Çün ki hem-nâm idi aña mirrî«
  Didi hâtif yimeñüz πam k’oldı
  Mâte Behrâmu şehîden târî« (1009)

Ammâ ķâ≥î olan ¡Abdülvehhâb ’a göre Mollâ Cân  bir cân-ı ¡âlemdür. 

Na@m:  Şûm-rû bûm-§ıfat bed-kirdâr
  Merdek ü mürde-revân u murdâr

  ¡Aķreb ü ef¡î vü &a¡leb-âsâ
  Mû≠î vü ķâtil ü √îlet-peymâ

  Çar«-ı πaddar gibi žâlimdür
  Cühelâ fennine hep ¡âlimdür [99b]
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 Mi&l-i bühtândur o dâyim fettân
 »astelik gibi girân-cân her ân

 Seg-i derrende denî «ûk-mi&âl
 Hem çü iblîs şeh-i ehl-i ≥alâl

 Dâyimâ kârı belâ-yı ¡ulemâ
 Her zamân işi cefâ-yı fu≥alâ

 Altıparmaķ ki odur §â√ib-i ¡i≠≠
 Oldı pâ-mâl ü elinden ¡âciz

 Bekrî-zâde ki odur şey«-i cihân
 ¢ıldı ol bekri cihânda ta¡bân

 Cehlden mâni¡ olıcaķ o «arı
 ◊üķm-i bâ†ılda da«ı oldı cerî

 ◊umķı geldükde o kelb-i rencûr
 I§ırur kendüsini mi&l-i ¡aķûr

 Nâ-mübârek ķademi kim geldi
 Mı§r ’a ol na√s belâlar §aldı

 Şâfi¡î  eylemedi hîç ķabûl
 Mâlikî mâlik ide ◊aķ çün πûl

 Olmadı çün ki şefâ¡at mebrûr
 ◊aķ ide anı şefâ¡atden dûr

 Ehl-i «ayr olana virür çü ¡anâ
 Ažlem-i «alķdur o şerr ü belâ

 Çün hümâ yirine ķondı ol bûm
 ◊â§ılı √âl-i ¡aceb †âli¡-i şûm

 Cümle maķ§ûd olupdur mefķûd
 Bâb-ı √âcât nite kim mesdûd
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 Ger beķâ üzere olursa bu belâ
 Kişver-i Mı§r  bulur cümle fenâ

 Bir belâ da«ı bu kim Mı§r  ehli 
 Gördiler √umķıla ol bu cehli

 Didiler oldı bize hep lâzım
 Rûm ’da ķalmadı çün kim ¡âlim

 Bir iki sû«te irsâl idelim
 Far≥-ı ¡ayn oldı bize yâ gidelim

 Umaram şey«üñ işârâtı var
 Bunı yazmadan ire ¡azl ü bevâr

 Bî-sebeb √umķıla niçe pîri 
 Şetm ile dögdi idüp ta√ķîri

 Meger oldı bu «abî& ehl-i cünûn
 Ki oldı â&ârı anuñ cehl-i fünûn

 Bu «abî& oldı bu veche deccâl
 ¢ıldum ev§âfını Rûm ’a irsâl

 ¡Ulemâya ola bu ma¡nâ far≥
 Pâdişâha ķılalar √âlini ¡ar≥

 Mu√yiyâ terk ķıl ol bed-ba«tı
 Sür yüri sûy-ı murâda ra«tı

Naķl olur ki çün Süleymân  Beg’üñ fısķ [100a] u žulm ü ¡udvânı 
izâlesini cümle ehlullâh ve ¡ulemâ ve berâya recâ iderler, Rüstem »ân  ki 
Maķ§ûd Beg  oπlıdur ki ~ûfî »alîl  perverdesi Mesî√ Beg ’ün ķardaşıdur; 
küçük olmaπın Alanca  ķal¡asında √abs itmişler imiş. ¢ırķ Seydî ¡Alî , 
Süleymân Beg  žulmini def¡ içün aña bey¡at ider. Ve Sul†ân ◊asan ’dan 
ķalan boy beglerinüñ ve ulus ket«udâlarınuñ Rüstem »ân’a bey¡atın 
alur. Alanca ķal¡asında olancası cem¡ olınca Süleymân Beg’üñ daruπa 
ve žalemesini ķatl ve nehb idüp redd iderler. Re¡âyâ, şey«e şikâyete ge-
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lürler, “Süleymân Beg’üñ ek&er çerisi yanumuzda olan ekinleri ba§up 
yidürdiler, hemân sizüñ ķaldı. Yâ «aber irsâl eyleñ yâ du¡â eyleñ, bu 
žâlim def¡ olsun!” Şey« buyurur ki “Biz ¡abdüz, bizüm rı≥âmuz efen-
dimüz rı≥âsıdur ki ve 303﴾َאِد

ِ ْ א ِ  ٌ
ِ َ  َ ا ِإن   ِ ا  َ ِإ ي  ِ ْ أَ ُض  ِّ َ  Da«ı bir ﴿َوأُ

miķdâr žulmleri iki güne degin ziyâde olmayınca devletleri noķ§ân bul-
maz” dimegin iki günden §oñra ikindi iken şey«üñ ekinine henüz ibtidâ 
itdüklerinde câsûs mektûb getürür ki “Senüñ ķaravuluñ ve e†râfında 
olan beglerüñ cümle Rüstem »ân’a tâbi¡ olup yanuñda olan begler da«ı 
seni dutup aña teslîm itseler gerek.” Pes Süleymân Beg, başı yaraπın gö-
rüp esbâbını ve çadırlarını ķoyup ķable’l-maπrib ķaçmış ve Baysunķur  
da«ı anı görüp Şirvân ’a dedesi mülkine ķaçmış. Sâbıķan Süleymân Beg, 
şey«e müte¡alliķ olan rezaķaları alup πayre virdükde şey« fuķarâya te-
sellî virüp dimiş imiş: “Ol sizüñ üç ay rızķıñuz [100b] kesdi ise, πam 
yimeñ ki anuñ da«ı üç aydan §oñra ömrinüñ rızķı kesilecekdür.” Pes 
târî« ķorlar, eyle vâķi¡ olur. Hem şey«üñ ekinün yidürmege başladuķda 
ol mu§îbet kendüye gelür.

Naķl olur ki ¡âdet-i meşâyı« ve fuķarâ üzere şey«üñ dervîşleri i&-
neyn ve «amîsi oruç dutup ve cum¡a güni namâz ve ≠ikrden §oñra ≠âkir 
başı olan Dervîş ¡Abdullâh ’uñ evinde †a¡âmlanup şey«üñ ma¡ârif ve 
ta√ķîķâtın istimâ¡ iderler imiş. Ammâ şey†ân gibi ba¡≥ılar istirâķ-ı sem¡ 
idüp şey«üñ kelâmını «ilâfına te™vîl idüp istihzâ ve inkâr itdüklerin ¡Ab-
dullâh-ı ±âkir  bir niçe kerre şey«e ≠ikr idüp şey« cevâb virmemiş. Â«ır  
“Benüm tâķatum ķalmadı, baña tesellî virün!” diyü ibrâm itmegin şey« 
buyurur ki “Çün evvel baña iķrâr itmişdür ve 304﴾ ُ َ ْ َ أَ

ِ  ِ א ِ  ْ َ  ile ﴿ِإْد
anuñ evvelâ murâdı üzere olup inkârına žâhir muvâfaķat idüp sebebi ne 
idügini ma¡lûm idüp a√sen-i vech üzere def¡e sa¡y eyle ve ķavl-i leyyin 
ile söyleyüp eger beni anuñ «â†ırı içün ≠emm da«ı iderseñ maķbûlüm-
dür” diyicek emr-i şey«e i†â¡at ider. 

303 “Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla gören-
dir.” Mü’min, 40/44.

304 “Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır.” Mü’minûn, 23/96.
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Bir cum¡a meclisinden §oñra şey«üñ ba¡≥ı ta√ķîķâtına ba¡≥ı münkirîn 
i¡tirâ≥ iderler. ¡Abdulllâh-ı ±âkir ba¡≥ı ma√alle şâfî cevâb virüp ba¡≥ısına 
a√sen-i vechile muvâfaķat göstermegin ba¡≥ı münkirîn def¡-i inkâr idüp 
iķrâra gelmişler. Ol e&nâda Berda¡ ’dan Ma√mûd  nâm bir «alîfe gelmiş; 
¡Abdullâh’dan ol muvâfaķat ile olan kelimât-ı bî i¡tiķâdı istimâ¡ idicek 
ķalbine şey«e §ûret-i inkâr †ulû¡ ider. [101a] Çün َ َ  ُ ُכ ْ َ א  َ ِ َ  َ ََכ  ْ َ َ ﴿ 
305﴾ِ ِ ْ َ  de dâ«il olur. Her gün Şey« Ma√mûd , ◊a≥ret-i Gülşenî’nüñ 
§afâ-yı derûnıla «ıdmetinde ķâyim iken yine muķâbil geldükde şey« 
»alîfe Ma√mûd’a dir ki “Vâķı¡ada gördüm ki senüñle benüm mâ-bey-
nümde bir açuķ pencere varmış, ķapanmış; her çend açmaķ istedüm, 
demür ķapaķlı olup mu√kem oldı, √attâ zor itdüm, ķolumı aπrıtdum. 
El-ân ¡alâmetini √iss iderem” dir. »alîfe Ma√mûd, ¡Abdullâh’dan istimâ¡ 
itdügi nifâķ-âmîz kelimâtdan kendüye şübhe geldügin taķrîr ider. Şey« 
dir ki “¡Abdullâh-ı ±âkir  benüm emrümle anlara muvâfaķat itmişdür ki 
niçesinüñ iķrârına bâ¡i& olmışdur ki münkiri iķrâra getürmege niçe §ûret 
vardur. Sûre-i Yâsîn’de 306﴾ ٍ ِ َא ِ  ْ ُ َא ْز َ َ ﴿ mažharı olup ◊abîb-i Neccâr 
geldükde muvâfaķat ve lu†fıla da¡vet idüp îmâna getürmişdür. Ammâ 
sen niçe â&âr görmiş iken inkâra düşmek “√avr ba¡de’l-kevr”307 marâ≥ı 
ile nüks olduñ ki nek&-i ahd itdüñ. Pes senüñ ¡ilâcuñ müşkildür” diyicek 
Şey« Ma√mûd, √âline mu¡terif olup ¡Abdullâh-ı ±âkir’e şütûm-ı πalîža 
idüp yaķasın yırtup şey«üñ ayaπına düşüp tevbe ider. Şey« ķabûl itmez, 
“Var kendüñe bir â«er mürşid gör!” diyüp redd ider.

◊ikâyet: Mı§r ’da Şey« A√med bin Gülşenî √a≥retlerinüñ sene «ams 
ve sittîn ve tis¡i-m™iede (965 / 1557-58) meclislerinde ba¡≥ı Mevlevî 
yârân sebebi ile nây ve def ve deblek getürdiler, çaldılar. Şey« A√med 
anuñla ce≠belendi. Faķîrüñ ķalbine nev¡â su™âl geldi, zîrâ zâhid idüm ki 
ne¡û≠ubillâh. Şey« ba¡de’l-meclis mer√ûm Gülşenî’nüñ Ma√mûd »alî-
fe  ile [101b] geçen mâ-cerâsını taķrîr itdiler, tâ şol ma√alle ki redd idüp 

305 “Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur.” Fetih, 48/10.
306 “Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik.” Yâsîn, 36/14.
307 “Varlıktan sonra yokluk” hadis-i şerifte vaki bir ifadedir, ilgili hadis için bkz.

Musnedu Ahmed, 34/376; Sunenu’n-Nesâ™î, 8/272; Sunenu’t-Tirmizî, 5/497.
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“Var, â«er mürşid gör” diyü buyurdılar didi ve faķîre celâl ile nažar 
idüp buyurdılar ki “Bir zamân ola ki √alķla mu¡âmele idesin, bu maķûle 
meclis saña bâ¡i&-i neşâ† u teveccüh ola, hemân dû yek u§ûlini ferâmûş 
itme.” Pes faķîr reddden πâyet «avf itdüm. Ammâ çün ki ol «â†ıra-i 
bî-&ebât ķalbümde müntaķış olmamış idi, 308“ ِ ْ َ  َ َ َאُن  ُ َ ” den da«ı 
†aşra idi, didüm “Yâ benüm ¡afvı çoķ sul†ânum! Ma√mûd »alîfe ol 
reddile ķaldı mı yo«sa küstâ«lıπın ¡afv buyurdılar mı?” Buyurdılar ki 
“Buyurdılar, lâkin erba¡în çekdürdiler. Çün me≠kûr Ma√mûd »alîfe 
erba¡îne girdi, aña muvâfaķat idüp cümle «ulefâ ve dervîşân erba¡îne 
girdiler. Â«ır erba¡în Tebrîz ’de idi. Tamâm olduķda niçe â&âr žuhûr it-
megin şey« Ma√mûd’a tekrâr icâzet yazup cümle Berda¡ ’da olan «ulefâ-
ya «alîfetü’l-«ulefâ idüp irsâl itdi.”

Pes faķîr πâyet «avf idüp ol gün erba¡în icâzetin recâ itdüm. İcâzet 
virüp ba¡≥ı telķîn-i esmâ buyurdılar ki meşhûr olan esmâdan πayrı idi. 
Mı§r ’da ol zamân √â≥ır olan «ulefâ ve dervîşân ki bile erba¡îne girdiler, 
√attâ mer√ûm Gülşenî «ulefâsından İskender »alîfe  ve türbe-dârlıķ-
da şerîküm olan Seydî Beg , «alîfe ve †arîķatçı ¡Alî  Çelebi . Ammâ Şey« 
A√med’üñ «ulefâsından ¢ara Âmidli309 ◊âcî ¡Alî »alîfe  oπlı Me√med 
Efendi  ve Pîrî »alîfe  ve Edirneli Man§ûr »alîfe  ve’l-√â§ıl ol erba¡înde 
erba¡înden ziyâde eşrâf vardı. Çün [102a] cümle erba¡înden çıķmalu 
olduķ, efendi mer√ûm zâviyeye gelüp her birimüzi başķa başķa da¡vet 
idüp sülûkumuza du¡âlar itdiler. Taf§îli Meşâhidü’l-Vücûd ’da mes†ûrdur, 
tetebbu¡ ola.

Pes sâlike münâsib oldur ki şey«ine bir vechile i¡tirâ≥ ķalbine bile 
gelmeye, nitekim ◊üseyn-i Sâdât  Zâdu’l-Musâfirîn ’inde getürür.

Na@m: Merdî zi-mucerredân-i evtâd
 Nâgeh be-kebîreî der-uftâd310

308 “Yüreğim geçer” Sahîhu Muslim, 4/2075; Sunenu Ebî Dâvûd, 2/84; Musnedu 
Ahmed, 29/391; Letâ™ifu’l-İşârât, 1/599; Tefsîru’r-Râzî, 3/468; Tefsîru’l-Beyzâvî, 
4/75; el-Lubâb fî ¡Ulûmi’l-Kitâb, 40529.   אن .şeklinde إ 

309 Metinde “Kara Hamîdli”
310 Tarikat ulularından birisi ansızın bir büyük günaha düştü.
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 Dânist murîd u πam nemî«ord
 Vez «idmet-i «îş kem nemîkerd311

 Der √alķa-i ¡ilm u istiķâmet
 Mîgeşt √u≥ûr-i û ziyâdet312

 Ustâd zi-¡işķ-i û ¡aceb mând
 Yek-rûz derûn-i «alveteş «ând313

 Guft ey ķademet verâ-yi eflâk
 Ez şâ™ibe-i riyâ dilet pâk314

 Çun bûd ķa≥â ki kerdeem men
 Ân tîr-i ķa≥â ki «ordeem men315

 Dîdî be-§avâb u der-gu≠eştî
 V’ez-«ažž-i irâdetem negeştî316

 Guft ey nažaret kemâl-i dînem
 »ûrşîd tuyî vu men zemînem317

 Ber-gevher eger πubâr binşest
 ¡Aybî nebuved bahâş neşkest318

 Der-¡âlem-i «îş kâm-rânî
 Uftâden u «âsten tu dânî319

 Uftâde menem eger dehî dest
 Bâşed ki bulend gerded în pest320

311 Mürit bunu bildi, ancak tasaya düşmedi ve şeyhine hizmete devam ettiler.
312 İlim ve istikamet halkasında daha fazla bulunmaya başladı.
313 Şeyh onun aşkına şaşmış kaldı ve bir gün onu dairesine çağırdı.
314 Ey feleklere ayak basan ve riya şaibesinden gönlü pak olan kimse dedi.
315 Kaza ne ise onu yaptım, kaza oku ile yaralandım ben.
316 Doğru görüp geçtin gittin, ancak bana hizmetten de vazgeçmedin.
317 Dedi: Ey nazarı ile dinimi kemale erdiren, sen güneşsin ben yeryüzü.
318 İncinin üstü toprakla kaplansa da değerinden bir şey kaybetmez.
319 Kendi âleminde üstadsın, düşmek ve kalkmayı sen bilirsin.
320 Ben düşkünüm, eğer el uzatırsan bu alçak yücelere erişir.
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 Rûyî ki der-û mi&âl-i hûbîst
 Hâl-i siyeheş kemâl-i hûbîst321

Naķl olur ki Tebrîz ’de Mužafferiyye Câmi¡i ’nde Rüstem »ân  dev-
rinde Gülşenî √a≥retleri dervîşleri ile ≠ikr ü semâ¡ ider iken ba¡≥ı kim-
seler vecd ü tevâcüde inkâr idüp “Eger bunlara bir cüz™î elem gelse bu 
vecdi ve tevâcüdi terk iderlerdi” diyü söyleşür iken fuķarâdan İskender  
nâm bir dervîş bî-i«tiyâr iskender ķılup ya¡nî taķla ķılup ķalķup başı 
ile câmi¡üñ mermer dîvârına bir ≥arb ile eyle [102b] urur ki ol mermer 
pâre pâre olup dîvâr zelzeleye gelür; a§lâ Dervîş İskender’üñ başına ≠erre 
ķadar ne za«m ve ne verem gelür. Pes dönüp ol žâhire münkir olanlara 
dir ki “Fuķarânuñ žâhir ü bâ†ını ma√fûždur.” Anlara in§âf gelüp şey«e 
inâbet iderler.

◊ikâyet: İstanbul ’da vâ¡iž mer√ûm ¡Arab Efendi  ki πark olan ¡Arab-zâ-
de Efendi ’nüñ pederidür, Ayâ§ûfîyye ’de va¡ž ider iken lu†f-ı †ab¡larından 
meşâyı«-ı ¡ižâma ve evliyâ-yı kirâma hemîşe inkâr üzere olmaπın “ehl-i 
semâ¡uñ §afâsı küfrdür” diyü taķrîr ider iken meger Dîvâne Şücâ¡  ki me-
câ≠îb-i meşâyı«dandur, anda √â≥ır imiş, bi-i«tiyâr ķalķup semâ¡a meşπûl 
olur. Vâ¡iž efendi √a≥retleri, “ķomañ bu kâfiri!” dir, meclisde diñleyen 
zühhâd ve müteverri¡ a§√ab-ı tesbî√e emr ider. ¢ırķ elli kişi men¡ine 
ķâdir olmadılar, hemân şey« ol saçlı mübârek başını açup vâ¡iž efendi-
nüñ kürsîsini urup vâ¡iž efendi √a≥retlerini kürsîsi ve kitâbları ile ķaldu-
rup semâ¡a meşπûl olur. Ek&er-i √u≥≥âra √ayret gelüp ¡acabâ nefs-i emr 
ķaldurdı mı diyüp gözin silüp yine baķarlar. Ek&er-i münkirîne in§âf ge-
lür, ammâ vâ¡iž efendiye «avf gelür, lâkin tevbe itmez gibi. Şey« kürsîyi 
kerâmetlü vâ¡iž efendi ile getürüp câmi¡üñ ortasında ķor. Vâ¡iž efendi 
kürsîden kitâbları ile inüp kürsîyi on iki kişi gücle yirine alı giderler. 

Semâ¡a †araf-ı inkârda olan yârânuñ da«ı sözlerinüñ aslı vardur; vecd 
ve tevâcüde inkâr degildür, belki la¡ib u lehv itti«â≠ [103a] idenleredür, 
belki muķallid olanlara bile degildür. Bu «u§û§ ictihâda göredür. Gül-
şenî ķuddise sırruhu sâbıķu’≠-≠ikr Dervîş İskender’e inkâr idenlere ve 

321 Güzellikler misali olan yüzde siyah ben güzelliğin kemal noktasıdır.
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iķrâra gelenlere beyân ider ki “Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem 
Cebel-i ◊ırâ ’da «alvet ider iken ba¡≥ı √âlât müşâhede itmegin mübârek 
cesedlerin taπdan aşaπa bıraπup mübârek başlarına za«m geldi. Bu ≥a¡îf 
ümmet §abr itmese ne √arc olur.

◊ikâyet: ¡Âşıķ »alîfe , Edirne ’den √acc içün ve ziyâret-i şey« içün ve 
tecdîd-i ma√abbet içün Mı§r ’a gelmişdi. Efendi ile bir meclisde πâyetile 
ce≠beli semâ¡ oldı. ∏âyetile yüksek çâr†âķ idi. Aşaπısına atlamaķ arşa 
¡urûc gibi mülâ√aža idüp Dervîş Me√med ibn ¡ Acem Fet√ullâh bî-i«-
tiyâr kendüyi aşaπa atdı. Üç süñü boyından ziyâde idi; ķat¡â bir ¡u≥vına 
≥arar gelmeyüp ayaπ üzere düşüp tenhâ bî-i«tiyâr semâ¡a meşπûl olur. 
Naķl iderdi ki “Çün kendümi atdum ¡ilmüm yoπıdı, ke-ennehu bir niçe 
ķuş beni ķanadları üzere indürdiler; kendüme geldüm. Yire düşdükde 
mecbûr olup semâ¡a meşπûl oldum, §oñra ki beni semâ¡dan dutdılar. 
Çün ¡âlem-i aķla ¡ışķdan tenezzül itdüm, ol ervâ√ı ķâyim gördüm.

Naķl olur ki 322“ ِ َ אَر َ ُ ْ א ِ  ِ َאَرَز  ْ َ َ א  ِ َو אَن  َ أَ  ْ َ ” √adî&i muķte≥âsınca 
אَر“323 َ ا َ َ َد אَن ا َ ْ أَ َ َ َو אَن ا َ ْ أَ َ َ  ِ َ א َ ْ أَ َ ِ َو َ א َ ْ أَ َ َ א  ً ِ א َ אَن  َ ْ أَ َ ” muķ-
te≥âsınca Tebrîz ’de Rüstem »ân ’un zamânında şey«üñ tâ küçükden ter-
biyesi ile Ya¡ķûb  Çelebi  ibn ¢â≥î ◊asan  [103b] ķâ≥î-¡asker olmış َכ ِإن﴿ 
324﴾ َ ْ َ ْ ٰ أَْن َرآُه ا ْ َ َ אَن  َ ْ ِ  ükmince bir yüksek çârtâķ yapup şey«üñ√ ْا
sa¡âdet-«ânesine √avâle bir derîçe açar. Şey« nâyibini çaπırdup tenbîh 
ider ki “Bu maķûle nâ-meşrû¡ işi √âkim-i şer¡ olan eyleyicek πayrılar da«ı 
ziyâde ta¡addî iderler” diyüp irsâl ider. ¢â≥î Ya¡ķûb, şey«üñ perverdesi 
iken pervâsı olmaz. Şey« tekrâr «aber gönderür ki “Azîz-i müntaķımdan 
«avf eyle, bünyâd-ı žulm senüñ dinüñ «ânesini √arâb ider, her ne belâ 
ki üzerüñe nâzil ola, kendi fi¡lüñden bil, bencileyin ¡âcize nisbet itme. 
Bu günden ķırķ güne ķarîbde gözüñ penceresi köşküñ penceresi gibi 

322 “Kim bir veliye saygısızlık yaparsa bana savaş ilan etmiş olur.” Sahîhu’l-Buhârî; 
8/105; Sahîhu İbn Hibbân, 2/58; ب א א  آذ  אدى  و   şeklinde; el-Bey-
hakî, es-Sunenu’l-Kubrâ, 3/482; 10/370; ب א אرز  א   אدى  و   şeklinde.

323 “Kim bir âlime saygısızlık yaparsa bana saygısızlık yapmış olur. Bana saygısızlık 
yapan ise Allah’a saygısızlık yapmış olur. Allah’a saygısızlık yapan da ateşe girer.” 
Mufîdu’l-¡Ulûm ve Mubîdu’l-Humûm, 1/330.

324 “Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.” Alak, 96/6-7.
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yumılduķda bilürsin. Erba¡în himmeti ile bu erba¡înde ķırıķlıķ √âlini 
ķırķarlar diyü bu beyti yazar.

Na@m: Tâ be-dîvâr-i belâ nâyed seret
 Ne şunûd pend-i dil ân gûş-i keret325

Ne&r: Yine mütenebbih olmamaπın ķırķ güne ķarîbde.

Na@m: ◊a§§âd-ı ecel √â§ıl-ı ¡ömrin biçdi
 Cellâd-ı felek «ûn-ı dilin ķahrıla içdi
 Yapdı gözinüñ penceresin bânî-i evvel
 Dil «ânesinüñ ķıblesini ķıldı mu√avvel

FA~L MER◊ÛM GÜLŞENÎ’NÜÑ ¢UDDİSE SIRRUHU ◊AC 
İDÜP GELMESİ BEYÂNINDADUR

Çün ¡âlemde telâ†um-ı deryâ-yı fiten žâhir ve terâküm-i bi√âr-ı 
mi√en bâhir oldı, şey«üñ müşâhedesi âyînesinde bu §ûret nümâyân ve 
mücâhedesi mir™âtında bu sîret ¡ayân oldı ki √acc-ı şerîfe ¡urûc idüp 
yine rücû¡ ide ve ol mi¡râc-ı √aķîķîden şems-i rû√ı bir â«er vechile †ulû¡ 
ide. Çün hicretden †oķuz yüz tamâm [104a] oldı ki “«arķ” (900) aña 
târî«dür, çün ki târî«-i ¡âlem biñ yüzine yüz dutar, √a≥ret-i şey« da«ı 
Allâh ta¡âlânuñ biñ bir esmâsına teveccü√le biñ mürîde ķarîb a§√âb-ı 
şühûd ve a√bâb-ı vedûd ve târikîn-i mülûk ve erbâb-ı sülûkile ◊arem-i 
mu√tereme i√râm baπlar. Şey« √a≥retlerine münâsib olmaπın mer√ûm 
ve maπfûr Şey« Abdulķâdir-i Geylânî  ra≥ıyallâhu ¡anhu neslinden Emîr 
Zekeriyyâ -yı Baπdâdî ’yi Sul†ân Rüstem »ân  ma√mile emîr-i √âcc idüp 
şey«le bile irsâl ider. 

‰arîķ-i √acc muπaylânsız olmamaπın Tebrîz ’üñ şey«ülislâmı olan 
Emîr ¡Abdülvehhâb  ki žâhirde Sünnî ve bâ†ında ol zamân râfı≥î imiş, 
ol seferde bile hem-râh olur. Maķ§ûdı ol imiş ki Baπdâd ’a irişdükde 
Ya¡ķûb   Cân Beg  ki Rüstem »ân ’uñ ana bir birâderi imiş, anda √âkim 

325 Başını bela duvarına çarpmadıkça o sağır kulağı gönlün öğüdünü duymaz. Mes-
nevî, 5: 2063.
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olmaπın iπvâ ve √île eyleyüp Emîr Zekeriyyâ ’nuñ emîr-i √âclıķ elinden 
gelmez diyü hem-me≠hebi olan Me√med -i Kemmûnî ’ye alı vire, kendi 
şi¡âr ve şe¡âyiri üzere ¡amel idüp √acca vara. 

Şey« Gülşenî ravva√allâhu rû√ahu’s-seniyye √a≥retlerine bu «â†ıra 
ma¡lûm olıcaķ, Seyyid Emîr Zekeriyyâ  ki ¡ilm ü ¡amel ü †ahâret ile 
mev§ûf ve zühd ü taķvâ ile me™lûf olmaπın şey« √a≥retleri tenhâ aña 
dir ki “Sizüñ niyyetüñüz «ân emriyle √uccâca «ıdmet idüp alı gidüp 
ve getürüp §avâb √â§ıl itmek midür, yo«sa nef¡-i dünyâ mıdur?” Emîr 
Seyyid Zekeriyyâ  dir ki “Benüm niyyetüm evvelâ √acc itmekdür; &âni-
yen √uccâca «ıdmet idüp du¡âların almaķdur, «u§û§â √a≥retinüzüñ, 
&âli&en, emr-i √âkime imti&âldür. Ve ol imti&âlde size imti&âl da«ı dâ«il-
dür ki Rüstem »ân  size «ıdmeti emr itmişdür.” Çün Emîr Zekeriyyâ 
[104b] bu taķrîri ider, Baπdâd ’a varup dâ«il olduķda Emîr ¡Abdülveh-
hâb  √âcîlere iπvâ eylemiş ki “Emîr Zekeriyyâ √acc †arîķınuñ a√vâlin 
bilmez, yolda bizi §usız helâk ider. Pes Kemûne oπlı Seyyid Me√med  
niçe kerre bu yola varmışdur, anı emîr-i √acc idelim ki √u≥ûr ile varup 
gelesiz” dimegin √uccâca «avf düşüp rı≥â virürler. Şey« √a≥retlerine bu 
ittifâķa râ≥î olmaķ içün âdem irsâl iderler. Şey« √a≥retleri buyururlar: 
“Bu ≥alâletde ben ictimâ¡a râ≥î degilem ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi 
ve sellem buyurur: 326“ ِ َ َ َ ا َ  ِ ُ أُ ِ َ ْ َ  َ ” Şey« ibâ idicek dîvâna 
Ya¡ķûb  Cân ’a varurlar ve anuñ dilinden şey«e âdem gönderdüp ma√-
mili †aleb iderler. Şey« virmezem diyü cevâb virür, çün me™yûs olurlar. 
¡Abdülvehhâb √île idüp √uccâcla dîvâna varup “Bu yıl râh-ı √accuñ 
ķuyuları çekirge ile ve mühmelâtla †olup §u bulınmaz; bizi yolda helâk 
itmek isterler. Cümlesi Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’ye tâbi¡dür ki kendünüñ 
«â§§aten beş altı yüz mürîdi vardur ve «ulefâsıyla ba¡≥ı a√bâbı da«ı ol 
ķadar. Cümlesi biñ iki yüz nefsden ziyâde olur; emîrü’l-√âcc Seyyid Ze-
keriyyâ da«ı anuñ emrine tâbi¡dür. Şey« ki seferden memnû¡ ola, cüm-

326 “Ümmetim dalâlet üzere birleşmez.” Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, 2/99; Şerhu’n-Nevevî 
¡alâ Muslim, 13/67; ¡Umdetu’l-Kârî, 2/52; 16/164; Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu 
Mişkâti’l-Mesâbîh, 1/224; ¡Avnu’l-Ma¡bûd, 7/117.
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lesi ferâπat iderler, «u§û§â Muşa¡şa¡ ¡Arabı  da«ı tarîķı ķa†¡ itmişdür.” 
¡Abdülvehhâb-ı müftî-i mütettinüñ mu§â√ibi Mollâ Mürîd  nâm mürîd 
şey«e †anzla dimiş ki “Bu √uccâcı Muşa¡şa¡ ¡Arabı’nuñ devesin gütmege 
mi alı gidersün, sen «od deve güdemezsin!” Şey« cevâb virür ki “Deve 
güdmek enbiyâ §an¡atıdur. Biz Üveysü’l-¢aranî  köçeklerindenüz. Eger 
~âli√ Peyπamber  [105a] ¡aley√i’§-§elâm gibi sârbânlıķ «ıdmeti sa¡âdetini 
Allâh ta¡âlâ müyesser iderse zihî devlet! Her kişinüñ i«tiyârı kendi ile. 
Beni i«tiyâr iden bile gelür; kendi re™yine tâbi¡ olan kendi bilür.” Ve 
327﴾ِ َ ا ي ِإ ِ ْ ُض أَ ِّ َ .diyüp √âletlenüp bu πazelini diyüp oķur ﴿َوأُ

Na@m: Girüp meydân-ı ¡ışķ içre başın †op eyleyen gelsün
 Aya« yirine başını bu meydâna ķoyan gelsün

 Dirile ölmeyen geymez kefen faķrüñ libâsını 
 Kefen yirine ol †onı ölüp diri geyen gelsün

Ne&r: Ol e&nâlarda √acc-ı şerîfe müte¡alliķ Farsî ve ¡Arabî ve Türkî 
vâfir πazeller dimişdür. ◊uccâca buyurur ki “Ben vâķı¡ada müşâhede 
itdüm ki ervâ√-ı a§√âb-ı kirâm rı≥vânullâhi ta¡âlâ ¡aleyhim ecma¡în bizi 
ķarşulayup alı gidüp †avâf itdürdiler, §oñra Baπdâd ’a gelince bizi a¡dâ-
dan √imâyet itdiler, Muşa¡şa¡ ’dan şu¡le žâhir olmadı” diyicek, meger 
√âcîlar ve §ula√â-yı fuķarâdan olan miķdârı kimse böyle vâķı¡a görüp 
biri birine taķrîr itmişler imiş. Anlar da«ı şey« √a≥retlerine ve cüm-
le √uccâca taķrîr idicek cümle bî-i«tiyâr olup şey«üñ i«tiyârını i«tiyâr 
idüp mütevecih-i Beytü’l-√arâm olmışlar. 

¡Abdülvehhâb-ı müdellis ba¡≥ı iπvâ ve ilķâ-yı fiten itmegin Baπdâd  
√âkimi Ya¡ķûb Cân ’dan bir beg iltimâs ider ki ķâfile ile Meşhed ’e varınca 
bile gide ki Muşa¡şa¡ ve sâyir ¡Arablaruñ †uπyânın duyarsa √uccâcı √acc-
dan men¡ ide; istedügi beg πulâtdan olmaπın şey«e da«ı men¡ idüp cefâ 
irgüre. Çün cum¡a güni Meşhed’e varurlar, ¡Abdülvehhâb, «a†îbe dir ki 
“»u†bede düvâz-deh [105b] imâmı añmayup hemân çehâr yârı ≠ikr eyle 
ki bizümle bir Sünnî «âricî şey« vardur, seni Rüstem »ân ’a ¡ar≥ ider, 

327 “Ben işimi Allah’a havale ediyorum.” Mü’min, 40/44.
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«a†îbligüñ â«ere virürler. Artuķ Meşhed’de düvâz-deh oķınmaz, meger tâ 
ol zamâna gelince Meşhed’de §a√âbe-i kirâm añılmaz imiş. Gerçi ¡Abdül-
vehhâb √île ķa§d itmiş, ammâ şey« √a≥retlerinüñ rû√âniyyeti ol cum¡a 
≠ikr-i çâr yâr olmaπa bâ¡i& olmış. ¡Abdülvehhâb’uñ √îlesi ol imiş ki revâ-
fı≥, şey«üñ ķatline ķa§d ideler. Fi’l-vâķi¡ ol niyyeti itmişler. Şey« dervîşle-
re dimiş ki “Mütenebbih oluñ! Rü™yâda gördüm ki baña ba¡≥ı kimesneler 
ķa§d itmişlerdür.” Pes bir gice πulât-ı rafa≥adan biri şey«e bıçaπıla ķa§d 
ider. Dervîşler mütenebbih olmaπın dutarlar, elin baπlayup ķatline ķa§d 
iderler. Şey« √a≥retleri dir ki “Rü™yâm §âdıķ olduπı şükrânesi bu kimes-
neyi §alı virün, belki tevbe ide” diyicek bâ¡i&-i tevbe vü tevfîķ olur.

Naķl iderler ki çün Meşhed -i ◊a≥ret-i ◊üseyn ’i ziyâretden §oñra 
Rav≥a-i İmâm ¡Alî ’yi kerremellâhu vechehu ziyâret iderler ve Türbe-i 
Pâk-i ◊a≥ret-i Nû√ ’ı §alavâtullâhi ¡aleyhiyi da«ı ziyâret iderler, ¡Abdül-
vehhâb, Ya¡ķûb  Cân Beg ’üñ nâyibinden iltimâs ider ki şey«i men¡ ide, 
“Pes √uccâcı alı gitme ki yolda §usız helâk idersin” diyü iķdâm ider. 
Şey« cevâb virür ki “Ben tevâbi¡ümle varup inşâ™allâh √acc idüp ehl 
ü ¡ıyâlüme rücû¡ iderem; ammâ anları ki emvâl ve ehli meşπûl itmiş-
dür, ¡ö≠r dileseler da«ı zebânlarıyla istiπfâr idüp ķalblerinde inkâr ile 
dururlar, anlar ķavm-i bûrdur, anlara sa¡îr yir ķılınmışdur” diyüp bu 
âyeti oķur: [106a] ْ

ِ ْ َ ْ א َ َא  ُ ْ َא َوأَ ُ ا َ ْ َא أَ ْ َ َ َ اِب  َ ْ َ َ ْا ِ َن  ُ َ ُ ْ ََכ ا ُل  ُ َ َ ﴿ 
ا أَْو َ  ْ ُכ ِ ًא ِإْن أََراَد  ْ َ  

ِ َ ا ِ  ْ َُכ ُכ 
ِ ْ َ  ْ َ َ  ْ ُ  ْ ِ ِ ُ ُ  ِ  َ ْ َ א  َ  ْ ِ

ِ َ ِ ْ َ ِ َن  ُ ُ َ َא  َ  
َ َن ِإ ُ ِ ْ ُ ْ ُل َوا ُ َ ا ِ َ ْ َ  ْ َ ْ أَْن  ُ ْ َ َ  ْ َ ا  ً ِ َ َن  ُ َ ْ َ א  َ ِ  ُ ْ َכאَن ا َ א  ً ْ َ  ْ ُכ ِ ِ أََراَد  א ِ  ْ ِ ْ ُ  ْ َ  ْ َ ًرا َو ُ א  ً ْ َ  ْ ُ ْ ِء َوُכ ْ َ ا  ْ ُ ْ َ َ ْ َو ُכ ِ ُ ُ  ِ َِכ  َ َذ ِّ ا َوُز ً َ ْ أَ ِ

ِ ْ  أَ
ا﴾328 ً

ِ َ  َ ِ ِ َכא ْ ِ َא  ْ َ ْ א أَ ِ َ  ِ ِ ُ  َوَر

328 “Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, “Bizi mallaramız ve ailelerimiz 
alıkoydu; Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmaya-
nı dilleriyle söylerler. De ki: “Allah, sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut 
bir yarar elde etmenizi dilerse, O’na karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, 
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Ey Münafıklar!) Siz aslında, Peygamberin 
ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin 
gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak eden bir 
kavim oldunuz. Kim Allah’a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, 
inkârcılar için alevli bir ateş hazırladık.” Fetih, 48/11-13.
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Şey« bî-i«tiyâr 329﴾ُ ُ ْ َ  َ ُ َ  ِ َ ا َ  ْ כ َ َ َ  ْ َ  diyüp ol sâ¡at ķalķup ﴿َو
ma√mili da«ı ellerinden alup yükledüp ¡azm ider. ¡Abdülvehhâb ve 
sâyiri söz söylemege ķâdir olmazlar, «u§û§â kendüye tâbi¡ §ûfîleri ve 
mu√ibbleri biñ iki yüz âdem olurmış; altı yüz âlet-i √arble √uccâc-ı 
mücâhidîn ve dört yüzi a§√âb-ı §uffe-vâr muhâcirîn ve iki yüz «ulefâ-yı 
müşâhidîn imiş. ¡Ažîmeti muķarrer idicek ¡Abdülvehhâb yine sene tis¡ 
ba¡de’l-elfde (1009 / 1600-01) ķâ≥î-i leffâr330 ve ķâ≥î-i ¡Aķabe  dimekle 
ma¡rûf Mı§r  ķâ≥îsı olan ¡Abdülvehhâb gibi bir şey†ana† da«ı ilķâ idüp 
Meşhed  sâdâtına varup ba¡≥ı bedevîler alı gidüp Muşa¡şa¡ ¡Arabı  râh-ı 
√accda olan ķuyıları cânver leşleri ile ve †aşlar ile memlû itmişlerdür; 
ķa†¡â içilmez. Pes †arîķ-i √acca gidilmez, ¡ažîmet nefsi tehlükeye ilķâdur” 
diyü ¡Arablar ilķâ itdüklerini i«bârla «avf ilķâ ider. Çün sâdât, şey«e bu 
«avfı beyân iderler, şey« buyurur ki ْ ِ  ْ ُ َ َ ْ ي أَ

ِ ِ ا ْ َ ْ ا ا َ َ وا َرب  ُ ُ ْ َ ْ َ ﴿ 
ٍف﴾331 ْ َ  ْ ِ  ْ ُ َ َ ٍع َوآ ُ  Pes sâdât, siz a¡lemsiz diyüp teslîm olurlar. Şey« 
«aymesine gelüp Emîr Zekeriyyâ ’ya [106b] «aber gönderür ki §abâ√ 
göçerüz, münâda itdürsün dimegin nidâ itdürür. ~abâ√î Meşhed’den 
ma√mil ile göçerler. ¡Abdülvehhâb-ı mâcin √âliyâ mezbûr Mı§r ķâ≥îsı 
¡Abdülvehhâb-ı âcin gibi bî-i«tiyâr şey«le bile cinn gibi göçer, ammâ 
Mollâ Mürîd ’i ki telbîsi İblîs’e ta¡lîm iderdi, bir niçe √âcîları güm-
râh idüp ≥alâlete döndürür. Çün ki √aķdan rû-gerdân olup ol bâ†ıl 
döner, şey« bu âyeti oķur ve buyurur ki kendü kendülerüne itdiler:

ُ ُ َאِن  ْ َب ا ْ ِ َ ِإن  َאِن أَ ْ ُب ا ْ ِ َِכ  ٰ ِ أُو َ ا ْ ِذْכ ُ ٰ ْ َ َ َאُن  ْ ُ ا ِ ْ َ َ َذ  َ ْ َ ْ  ﴿ِإ
وَن﴾332 ُ

ِ א َ ْ ﴾ve bu âyeti da«ı: 333 ا ِ ِ َ ِ ا َ  ْ ُ َ َ  ْ ُ َ א َ ْ َאُن أَ ْ ُ ا ُ َ  َ  ﴿َوَز
Henüz küllî cüdâ olmadın Muşa¡şa¡ ¡Arabı, Mollâ Mürîd’i ve mürîdleri-

329 “Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter.” Talâk, 65/3.
330 Bu kelime anlaşılamamıştır.
331 “Kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin 

(Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.” Kureyş, 106/3-4.
332 “Şeytan onları hâkimiyeti altına alıp kendilerine Allah’ı anmayı unutturmuştur. 

İşte onlar şeytan tarafında olanlardır. İyi bilin ki, şeytanın tarafında olanlar, 
ziyana uğrayanların ta kendileridir.” Mücâdele, 19/58.

333 “Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış.” 
Neml, 24/27.
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ni tâlân iderler. Ba¡≥ılarına tevbe müyesser olup şey«üñ ¡askerine irişüp 
tevbe ile rücû¡ iderler. Ammâ Emîr Zekeriyyâ ve ba¡≥ı mürîdîn şey«e 
gelüp “El√amdülillâh velâyetüñüz žuhûr itdi” diyüp fera√-nâk şeklin 
gösterürler. Şey« √a≥retleri buyurur ki “◊ayfâ ben sizde teslîm-i √aķ 
vardur müşâhede iderdüm, πala† itmişem; siz «od ehl-i πara≥ mu¡cib-
lerden imişsiñüz. Pes «avf olur ki bize da«ı bir belâ gele. Ammâ gelüñ, 
istiπfâr idelim” diyüp cümlesiyle yüz kerre sub√ânallâhi ve bi-√amdihi 
sub√âne’l-¡ažîm ve bi-√amdihi estaπfirullâh dir. 

Çün evvel menzilde Rehebe  nâm mev≥i¡e nüzûl iderler ki ol aradan 
dört günlik §u getürmek lâzımdur, anda olan birke ķurıyup §udan e&er 
ķalmamış. Pes ¡Abdülvehhâb fur§at bulup √uccâcı ta«vîf idüp dir ki 
“Bu şey« sizi bu yolda teşnelik [107a] ile helâk itmek ister; dönmek 
vâcibdür” diyü iπrâ ider. ◊uccâc şey«e varup «ayli nâ-münâsib kelimât 
iderler. Mîr Zekeriyyâ  ve sâyir mürîd ve mu√ibbler: “Biz şey«üñ ķavl ü 
fi¡line tâbi¡üz, zîrâ ol √aķķa tâbi¡dür, «ayr anuñ elindedür” diyicek ba¡≥ı 
√uccâc ve ¡Abdülvehhâb-ı mâcin tevâbi¡i “Yâ ¡a†aşdan helâk olalım mı?” 
diyicek şey« ķalķup «aymesinüñ içerüsine girür ve ta≥arru¡ vü niyâz ile 
yüzin yire sürer. ∏arķ-âb-ı «aclet-i mute¡a††ış-ı kerâmet olup √ayret πa-
lebe ider, hemân feyyâ≥-ı √aķîķatden nu§ret nümâyân olur, †aşra çıķup 
eydür ki “Bu ķuyuyı boyuñuzdan ziyâde ķazup çün ki içine düşdüñüz, 
tevbe √abli ile †aşra çıķup varup e†râfda feyyâ≥-ı √aķîķîden ra√met is-
teñ” diyicek tevbe idüp tevfîķe irişüp e†râfı tetebbu¡ iderler. 

Çün ki şey« Fâti√a oķuyup saπ cânibe eliyle işâret ider, bir miķdâr 
giderler. Beşâret  beşâret diyüp gelürler ki bir niçe birke bereket-i şey«le 
âb-ı bârândan pür bulınup cemî¡-i √uccâca kifâyet ider ve ziyâde ķalur. 
Cümle ¡akkâmlar ve niçe yıllar †arîķ-ı √accda olan √ükkâmlar dirler ki 
“Biz niçe yıldur ki bu yolda pûyânuz ve âb-ı bârân-ı ra√meti cûyânuz; 
bu cûyı bu câyda görmedük!” diyüp cümlesi şey«e inâbet iderler. Cüm-
lesi §ulanup §alınup esbâbını bulanup yükledüp Medîne -i münevvereye 
giderler. 

Yolda yine ¡Abdülvehhâb fitnesi ile ķâfileden bâc alınurken şey« râst 
gelür, men¡ ider ve eydür ki “Bu bid¡ata kim sebeb oldı?” Emîr ¡Abdül-
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vehhâb  dir ki “Benüm πarâ≥um, emîr-i √uccâcuñ ma§rûfı çoπ olup niçe 
armaπanlar da«ı lâzım gelmegin bir miķdâr ķuvvet [107b] bulsun diyü 
her deveden birer altun” diyü cevâb virür. Şey« √a≥retleri “◊uccâcuñ 
alınan mâlları §â√iblerine virilsün ve artuķ kimesne mâlına ta¡addî ol-
masuñ, yo«sa ¡ažametullâh √aķķıyıçun cümle žalemenüñ helâkine bâ¡i& 
oluram” diyü ķatırın sürüp gider. Emîr Zekeriyyâ  «avf idüp žalemeyi 
def¡e emr ider, bî-i«tiyâr şey« √a≥retlerinüñ ardınca revân olur gider. 
Şey« ķa†¡â iki gün «i†âb itmez. Meger ¡Abdülvehhâb’uñ yine sû-i tedbîri 
ile §ûfîlere belki cümle √uccâca cibilleti muķte≥âsınca ≥arar ķa§d idüp 
ķâfileyi ķaylûlede göçürüp √arâret-i germâdan bir niçe kimesne ki ol 
bâc alan žalemeden ilerü giderler, sâm yili esüp helâk olurlar. 

Şey«e Emîr Zekeriyyâ  gelüp ta≥arru¡ idüp ¡ilâcın recâ ider ki yigir-
mi otuz kimesne helâk oldı. Meger şey« öyleyin ķonup ıssıda √areket 
itmez imiş. Delîli çaπırup emr ider ki min ba¡d öyle zamânında göç-
meye ve şey«u’l-¡Araba §adaķât ve zekâtdan bir miķdâr nesne virmegin 
bir kimesneye ≥arar gelmez. Meger anlaruñ πarâ≥ı ve ¡Abdülvehhâb’uñ 
murâdı helâk olanlaruñ metrûkâtı imiş ki delîl-i √uccâc olan şey«u’l-¡A-
rab, 334“ ُ ْ ُ ا َ ْ َ ْ ُ  ِّ ِ ْ א ِ ” muķte≥âsınca eydür ki “Baña bir miķdâr nesne 
virdiler tâ √uccâca ≥arar gelüp mâllarını tâlân ideler. Siz anlardan ziyâde 
i√sân itmegin delâlet-i «ayr evlâ olmaπın ¡amel-i «ayra şürû¡ itdüm.”

Men…ûl-i ~a√îh ve Ma…bûl-i Necî√: Tecelliyât-ı ra√mânî ile ve 
ta§arrufât-ı sub√ânî ile Müftî ¡Abdülvehhâb’uñ bu ķadar velâyet görüp 
bu ķadar ¡ilm ü ¡irfânla tevbe ve rücû¡ itmedügi şey«e ķayd virür. Bir 
gice Cenâb-ı Vehhâb’a ve a¡tâb-ı Tevvâb’a isti§vâb içün du¡âda i†nâb 
ider ki ¡Abdülvehhâb râh-ı §avâba sâlik ve evliyâ ma√abbetine mâlik 
ola. Pes vâķı¡ada hidâyeti şey«e žâhire ve ¡inâyeti bâhire olur. »ulefâyı 
nı§fu’l-leylde da¡vet ķılur ve bu vâķı¡ayı taķrîr ider. Ol e&nâda Mevlânâ 
[¡Abdu]lvehhâb giryân ve nâlân şey«üñ «aymesine gelür ve şey«üñ 

334 “İyilik ile hür kişi köle haline getirilmiş olur.” Tefsîru’r-Râzî, 10/103; ¡Avnu’l-
Ma¡bûd, 6/118; Tefsîru’n-Neysâbûrî, 2/427; ed-Durretu’l-Garrâ™, 1/202 (Hazreti 
Alî’nin sözü olarak).
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ayaπına düşüp el-¡afv el-¡afv el-¡afv diyüp tevbeye elin ķaldurur. Şey« 
da«ı el virür. Ba’de’t-tevbe ve’l-bükâ şey«e teveccüh idüp eydür ki 
“◊ayfâ ben ¡adû žann itdügüm baña cânumdan ¡azîz dûst imiş ki sizi 
düşümde gördüm ki baña hidâyet olmaķ içün ◊aķ ta¡âlâya «ayr du¡â 
ider imişsiz. Pes rücû¡ ve tevbe ķıl diyü baña dört kimesne emr ider. 
Ben da«ı ķabûl itdüm. ~ormaķ diledüm, ilerüde olan pîr eyitdi: ‘Ben 
Ebû Bekr ’em, bunlar ¡Ömer  ve ¡O&mân  ve ¡Alî ’dür, hep seni ¡afv itdiler. 
Hemân şey«e var, isti¡fâ eyle, maķbûldür’ didi. Pes uyanup «ıdmetüñü-
ze geldüm. Bâķî siz bilürsiz.” Şey« «ulefâya eyitdi: “Bizüm taķrîrümüz 
ne idi beyân eyleñ.” Cümlesi şey«üñ didügi vâķı¡ayı beyân itdiler. ¡Ab-
dülvehhâb bî-i«tiyâr tekrâr şey«üñ elin öpüp i¡tiķâd-ı tâmmıla mürîd 
oldı. Mürebbî olan münkiri ı§lâ√a sa¡y itmek gerek, yo«sa mu¡teķidi 
irşâd âsândur.

Faķîr da«ı ba¡de’l-yevm Mı§r  ķâ≥îlıπından ma¡zûl olan ¢os†an†ıniyye  
ķâ≥îsı olup andan da«ı ma¡zûl olup √âliyâ sene &elâ&e ¡aşere ba¡de’l-elfde 
(1013 / 1604-05) Ana†olı ķâ≥î-¡askeri olan ¡Abdülvehhâb Çelebi  da«ı 
rücû¡ idüp fuķarâya ma√abbet ide diyü ümîd iderem.

Çün Rav≥a-i mu†ahhara ve Medîne -i münevvere ¡alâ sâkinihâ af≥a-
lu’§-§alavâti ve ekmelu’t-ta√iyyâti üç güne ķarîb yaķın varurlar, Şey« 
ba¡≥ı «ulefâ ve dervîşân ile piyâde olurlar, √attâ müftî-i fâ†ın Mevlânâ 
Dervîş ¡Abdülvehhâb da«ı bile ¡azm ider ve şey« √a≥retleri [108a] ol 
eyyâm ve leyâlîde uyumayup kimse ile ķa†¡â dünyâ kelâmını söyleme-
yüp i√râmla ve tekbîr ve tev√îd ile ol âsitân-ı nübüvvet-âşiyâne †ayarân 
ider. Çün √ücre-i mu†ahharada yedi gün «alvet iderler, işâret ü icâzet ü 
beşâret ile ±u’l-◊uleyfe ’de i√râm ve terk-i mâ-sivâ ile Mekke -i müker-
remeye müteveccih olurlar. Çün on iki günde piyâde pâ-bürehne vâ§ıl 
olur, ‰avâf-ı ķudûmden §oñra ¡Arafât  şürüfâtına ¡ažîmet ķılur. 

Cum¡a güni ¡Arafât ’dan nüzûl ider. Çün Müzdelife  ile Minâ  mâ-
beynine gelür, bî-i«tiyâr ķonar. Meger niyyetleri Baπdâd  √uccâcından 
cüdâ olup Mı§r  √uccâcı ile ¡Aķabe ’ye varup andan ¢uds -i şerîf ’e gitmek 
imiş. Tebrîz ’de ķalan ma«dûm-zâdeleri Celâlüddîn  Mu√ammed ’üñ âvâzı 
ķulaπına gelür ki “Bizi bu žâlimlerüñ bühtânına giriftâr idüp ķanda gi-
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dersiz?” dir. Pes şey« √a≥retleri ol niyyeti fes« ider ki tâ Tebrîz’de iken böy-
le niyyet itmişler ki ba¡de’l-√acc Mı§rîler ile ¢uds’e gide, andan Tebrîz’e 
vara. Pes hîç ol niyyet vücûd bulmaz, √attâ bindügi ķatır Mı§rîlere mü-
teveccih olsa aķsayup Baπdâdî √uccâcına muvâfaķat itse §abâ-reftâr olur. 
Pes şükr idüp buyururlar ki “El√amdülillâh bu sünnet da«ı müyesser 
oldı ki ◊udeybiyye ’de ◊a≥ret-i Server §allallâhu ¡aleyhi ve sellem Mekke  
ziyâretine niyyet itmiş iken â«ir vaķtde müyesser oldı. Ümîddür ki ba¡de 
zamân bize da«ı ziyâret-i ¢uds â«ır müyesser ola” diyü du¡â iderler. Fi’l-
vâķi¡ §oñra Mı§r seferinde müyesser olur. Çün ki şey«üñ evvelâ Minâ’da 
Mı§r √uccâcı ile gitmesi münâsını Baπdâd √uccâcı istimâ¡ iderler, [108b] 
bilürler ki eger şey« √a≥retleri mürîdleri ve mu√ibbleri ile Mı§rlı ile gider 
ise Baπdâd √uccâcı gidemez, zîrâ yalñuz mürîdleri yedi sekiz yüz §ûfî 
olup mu√ibbleri da«ı biñ iki yüz âdem olurmış. 

Pes Baπdâdîler, emîr-i √acclarına varup şey«üñ Mı§r  √âcıları ile 
¢uds -i şerîfe gitmesinden «aber virürler ve dirler: “Eger şey« bizümle 
gitmez ise, biz da«ı şey«le Mı§rlıdan deve kirâlayup Mı§r’dan giderüz” 
dimegin emîr-i √âcc §abâ√ ķalķup şey«üñ otaπına gelüp ta≥arru¡ vü 
niyâz ü zârî ile aπlayup dir ki “Bu faķîrüñden ne küstâ«lıķ §âdır oldı 
ki bizi hicrâna §alup terk itmek istersiz? Eger žâhiren ve bâ†ınen bir 
sû-i edeb oldı ise √aķķumuzdan gelüñ ki sizsiz ben yola gitmek mu√âl-
dür. Ve bu gice §abâ√a degin ◊aķ ta¡âlâya ta≥arru¡ itdüm ki ķalbüñüze 
bizümle mürâfaķatı ilķâ eylemeye, «u§û§â evlâd-ı kirâmuñuz Tebrîz ’de 
size muntažırlardur.”

Meger şey« ol e&nâda dervîşlere ol gördügi vâķı¡ayı taķrîr ider imiş; 
emîr-i √âcca da«ı taķrîr ider. Çün ol ma√abbet ve ittifâķla ve §afâ-yı 
ķalble dervîşler ≠ikre meşπûl olurlar, ol ma√all-i şerîfde biñ miķdârı 
âdem ≠ikr ü semâ¡ u §afâ ile bir niçe «alķa olup velvele ve demdeme ve 
πulπule peydâ iderler. Cümle √uccâc-ı Mı§r  ve Şâm  ve Yemen  ve Baπ-
dâd  cem¡ olup giryân ve nâlân olurlar. ¡Arafât ’dan da«ı ziyâde ta≥arru¡ 
ve ibtihâl ile du¡âlar olur. Cümle √uccâc şeyüñ «ıdmetine gelüp dest-
bûs idüp du¡âlar recâ iderler. Pes ba¡de’l-ifâ≥a [109a] Baπdâd √uccâcı ile 
müteveccih olur.
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Naķl olur ki fuķarâdan birisünüñ kepenegini Medîne  e†râfı 
şey«ü’l-¡Arablarından birisi πasb ider. Ol dervîş, şey«e tažallüm itmegin 
şey« şey«u’l-¡Arabdan †aleb ider. Şey«-i ¡Arab virmeyüp ta¡allül ider. 
Şey« ol πasb içün πa≥abullâh ile dir ki “Eger virmez iseñ senüñ cânuñ ol 
kepenek muķâbelesinde Medîne’de alurlar. ∏âfil olma!” diyicek Şey«-i 
¡Arab ķahķaha ile güler. Ba¡≥ı kimesneler, şeyh √a≥retlerinüñ bu √ük-
mine ta¡accüb iderler ki şey«ul-¡Arab ehl-i Medîne’nüñ maķbûli olup 
mu†î¡ imişler. Çün ki Medîne’ye vâ§ıl olurlar, emîr-i √acc ile şerîf-i Me-
dîne mâ-beyninde münâza¡a ve muķâbele ve muķâtele olur. Hemân 
ol kepenek alan ¡Alîvânî nâm şey«u’l-¡Arab ķatl olur ve nâyire-i fitne 
mün†afî olur. Cümle √uccâc, şey«üñ işâreti žuhûr bulduπına ta¡accüb 
idüp ser-fürû iderler. Şey« √a≥retleri, Ma¡nevî ’de ve Sîmurπ-nâme ’sinde 
sefer-i √accın a√vâlini beyân idüp yollarda ve Mekke ’de ve Medîne’de 
vâķi¡ olan tev√îde müte¡alliķ ve na¡t ü med√de vâķi¡ olan ebyâtı bî-√ad-
dür, πazeliyyât ve ķa§âyidden mâ¡adâ.

Naķl olur ki sâbıķan Sul†ân Ya¡ķûb  zamânında ¢â≥î ¡Îsâ ’nuñ birâ-
deri Şey« ¡Alî , √a≥ret-i şey«le Tebrîz ’den ¢arabâπ ’a varınca bir seferde 
mürâfaķat ider. Şey« √a≥retlerinüñ ke&ret-i cemâ¡ati ve vefret-i ma§rûfı-
na nažar ider ve ¡adem-i ma√§ûle ve kimseden nesne ķabûl itmedügine 
vâķıf olur, ta¡accüb idüp ¢arabâπ’a geldükde birâderi ¢â≥î ¡Îsâ  ile Sul†ân 
Ya¡ķûb’a ¡ar≥ iderler. [109b] Sul†ân eydür ki “Tañrı abdâlı şimdiye degin 
bizden dünyâdan bir nesne ķabûl itmedi ve ne yirden «arcanur bilme-
dük. Yine mu√âldür ki o bir nesne ķabûl eyleye.” ¢â≥î ¡Îsâ dir ki “Hele 
siz ta¡yîn eyleñ, ķabûl ve nâ-ķabûl aña müfavva≥ ola.” Şey« ¡Alî  dir ki 
“¢abûl itdürmek benüm ≠immetüme olsun.” Sul†ân dimiş ki “Berda¡  
√avâlîsinde olan arķlar cümle sul†ânîdür. Her ne ķadar ķabûl ider ise 
virilsün!” diyü suyurπal emr ider. Şey« ¡Alî, şey« √a≥retlerine muştıla-
maπa varur. Fera√la «aber virür ki “Berda¡ arķları vizâret ma√§ûli gibi-
dür; el√amdülillâh size na§îb oldı” diyüp müjde †aleb ider. Şey« √a≥ret-
leri vâfir nesne fidâ ider ve eydür ki “Bu anuñ şüķrânesidür ki vüzerâ 
ma√§ûli degil, götüri Sul†ân Ya¡ķûb’uñ memleketi ķabûlüm degildür 
ki bu maķûle §afânuñ §onu ve«âmetdür!” diyicek Şey« ¡Alî küllî ibrâm 
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ider. Şey« √a≥retleri buyurur ki “»azînetullâh, sul†ânuñ «azînesinden 
evsa¡ ve evfer ve edvemdür. Ol da«ı Allâh ta¡âlâya mu√tâcdur. Var bizden 
sul†âna selâm eyle ve di ki beytü’l-mâl-i müslimîni bes müsta√aķlarına 
§arf itsün ve illâ mes™ûl olur.” Çün Şey« ¡Alî istimâ¡ ider, √iddete gelüp 
dir ki “Ben seni yâ şey« ¡âķıl žann iderdüm, sen «od dîvâne imişsün!” 
Şey« √a≥retleri eydür ki “Gerdiş-i gerdûn-ı gerdân ¡an-ķarîb cümleñüze 
mecnûn ve ¡âķılı bildürür. Eger aķluñ varsa bu umûrdan ferâπat eyle 
ki seni ser-nigûn merbû† žaleme elinde müşâhede iderem. א َ وَن  ُ ُכ ْ َ َ َ ﴿ 
َאِد﴾335

ِ ْ א ِ  ٌ
ِ َ  َ ِ ِإن ا َ ا ي ِإ ِ ْ ُض أَ ِّ َ ْ َوأُ َُכ ُل  ُ أَ [110a]

Şey« ¡Alî mütenebbih olmayup ķalķup kendi ¡âlemine gitmiş. Çün 
Sul†ân Ya¡ķûb  devri dönmiş, mezbûr Şey« ¡Alî ’yi, Purnak Man§ûr  nâm 
žâlim evvelâ Şîrâz ’da dutup şikence itmiş, §oñra Süleymân  Beg  dîvleri 
pençesine düşmiş, §oñra Tebrîz ’de ~ûfî »alîl-i yûfî çengine giriftâr ol-
mış. Şikenceler ile cemî¡-i mâlını alduπından mâ¡adâ başı aşaπa a§up 
niçe mâl da«ı ister. Ol e&nâda şey« √a≥retleri câmi¡de iken Şey« ¡Alî 
görüp feryâdla şey« √a≥retlerini çaπırur. Şey« yanına varur. Şey« ¡Alî 
eydür ki “Estaπfirullâhe’l-¡ažîm, dîvâne biz imişiz. Meded meded yâ 
şey«!” diyüp aπlar. Şey« buyurur ki “Bu dünyâda çün ki böyle ¡a≠âb 
çekdüñ, ümîddür ki â«iretde felâ√ bulasın ve dünyâda da«ı tahfif iri-
şe” diyü du¡â ider. Ol e&nâda ~ûfî »alîl -i yûfî’den «aber gelür ki Şey« 
¡Alî’yi ol ¡a≠âbdan «alâ§ idüp bir ķarañulıķ yirde √abs ideler. “El-√amdu 
lillâhille≠i «affefe ¡anna’l-¡a≠âbe bi-himmetike”336 diyüp şey« √a≥retle-
rinüñ ayaπına düşer. Şey« √a≥retleri, â«ireti içün du¡â ider. Fi’l-vâķi¡ 
â«ır-ı ¡ömrine degin §alâ√ üzere olup ol §alâ√ıla â«irete naķl ider.

Naķl olur ki Rüstem »ân , Alanca  ķal¡asında ma√bûs iken şey«den 
du¡â †alebine Beşâret  nâm âdemîsini hemîşe şey«e irsâl idermiş. Meger 
Süleymân Beg, ¢â≥î ◊asan  birâderi ◊üseyn Çelebi ’yi ¢ara Âmid  ķa≥â-
sından ¡azl idüp Tebrîz ’e î≠â içün getürmiş imiş. Ve ķardaşı oπlı Ya¡ķûb  

335 “Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüp-
hesiz Allah, kullarını hakkıyla görendir.” Mü’min, 40/44.

336 “Himmetiniz sayesinde azabımızı hafifleten Allah’a hamd olsun.”
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Çelebi  ile bile şey«üñ sa¡âdet-[110b] «ânesine nâzil olmışlar. Ma√bûs 
olan Rüstem Pâdişâh ’uñ me≠kûr olan Beşâret nâm πulâmı ki şey«den 
du¡â isteyüp şey«üñ fuķarâsı ve a√bâbı içün niçe va¡deler ider imiş ve 
şey«üñ du¡âsında ◊üseyn Çelebi  ve Ya¡ķûb Çelebi  bile olup şey« bir 
gün fülân gün «alâ§ mu√aķķaķdur bi-iznillah dimiş. Ol beşâreti Beşâ-
ret, Rüstem »ân’a alı gitmiş. 

Ammâ ◊üseyn Çelebi ve Ya¡ķûb Çelebi şey«e dimişler ki “Biz si-
züñ «ıdmetüñüzde istiķbâle bile giderüz ki himmet cümle sizüñdür.” 
Şey« gülerek dimiş: “◊aķ ta¡âlânuñ ¡inâyeti eyledür, lâkin eger ta«al-
lüf olursa ≥arar naķ§-ı ¡ahd idenedür.” Çünki Rüstem Pâdişâh  ol gün 
«alâ§ olup Tebrîz ’e müteveccih olur, Ya¡ķûb Çelebi  ma¡hûd olanlardan 
üç gün muķaddem istiķbâle gider. Rüstem »ân ’a bulışduķda Beşâret ’e 
beşâret virüldügin beyân ider. Beşâret da«ı şey«den beyân ider §anup 
ķâ≥î-¡askerligi recâ ider. Çün ķâ≥î-¡askeri olup Tebrîz’e gelür, ķa†¡â şey«i 
görmemiş gibi ķılınur. Şey« da«ı nesyen mensiyyen niçe müddet nâm-
ların bile ≠ikr itmez. 

Bir e&nâ-yı na§î√atde böyle beyân ider kendi ≠âkiri olan Şey« ¡Ab-
dullâh ’a ki “Rüstem »ân ’uñ devleti, ķâ≥î-¡askeri olan bî-vefâ Ya¡ķûb ’uñ 
sebebi ile ¡an-ķarîb zevâle irüp Ya¡ķûb Çelebi  pâre pâre olacaķdur ve 
ben yâ ¡Abdullâh, Rüstem’i †av¡an artu« görmezem, meger kerhen!” di-
yüp Şey« ¡Abdullâh’a «i†âbı tamâm ider. Ve Şey« √a≥retleri bunı da«ı 
¡Abdullâh’a dir ki “Var, Rüstem »ân’uñ vâlidesine böyle di ki benüm 
kendümüñ [111a] kendümi alup kendü gibi bir žâlime virmiş. Eger 
ta§arruf ide bilürse ben muta§arrıf olmayam.” Varup ol ¡avrata ve ol 
kendi alan kimesneye şey«üñ “fe-bî-yan†ıķu ve bî-yab†ışu” maķâmın-
dan olan kelâmını taķrîr idüp 337﴾ ٌ ِ َ َ َِّכ  َ َر ْ َ  ķuvvetinden ta√≠îr ﴿ِإن 
ider. 338﴾ ٌ ُْכ  ُ ﴿ √âliyle istimâ¡ itmez. Ol kendi alan kimesne kendi 
evine gitmeπe ķalķar. Fec™eten cân virüp saķarda maķar ider. 

Pes Rüstem »ân ’uñ vâlidesine «avf târî olup oπlı «ândan ta≥arru¡ 

337 “Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir.” Bürûc, 12/85.
338 “Sağırdırlar, dilsizdirler” Bakara, 2/18; 171.
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ider ki şey«e her ne isterse virüp mâ-beynlerin ı§lâ√ ide. Rüstem »ân 
eydür ki “Benüm aña √ükmüm geçmez ve aña söylemege yüzüm yoķdur 
ki ben √absde iken fülân gün «alâ§ olup serîr-i sal†anata cülûs ider diyü 
«âdimüm Beşâret ’le baña niçe kerre ta¡yîn ile beşâret gönderüp ‘Benüm 
murâdum yoķdur, hemân müsülmânlara ¡adâlet üzere olup şer¡-i şerîfe 
ri¡âyet eylesüñ’ diyü «aber göndermiş idi. Pes anuñ suyurπalında olan 
nesneyi ben niçe çıķarmaπa cür™et iderem, şey«üñ celâli πâlibdür. ◊a≠er 
lâzımdur ki ben da«ı anuñla eyle va¡de itmişem” dir, “Senüñ «â†ıruñ 
içün ◊aķ’la olan ¡a√dümi §ımazam; bî-ķu§ûr mâlını √isâb idüp edâ 
eyle” dir, “Pes sen da«ı cehd eyle, «â†ırın incitmeyesin.” 

Pes ta≥arru¡ vü niyâzla bir √île-bâz «atun gönderür ki “Ol kend ken-
dünüñ olsun ve anda her ne binâ oldı ise şey«üñ olsun; hemân şey« 
baña ve benüm oπluma du¡â itsün, barışalım” diyicek şey« cevâb virür 
ki “Ol bâπ ve ķa§r degil, tamâmet oπlınuñ sal†anatın virseler dünyâya 
meyl itmem ve mu√ayyil olanlaruñ [111b] selâmına varmam ve ¡ilmi 
ü ¡ameli ta√ķîr itmem. Ammâ ol kend ki kendüme Sul†ân Ya¡ķûb  bey-
tü’l-mâlden √aķķum olmaπın ta¡yîn itmişdür, çün ki sâbıķan ķabûl it-
düm, yine √aķķumdur, ta§arruf iderem. Ammâ πasb iderler ise, recâ 
içün ķa†¡â ol ķa†î¡anuñ ķa†¡ı içün ķapularına varmazam” dimegin ol 
«atun √île ile firîfte idemez. 

Her zamân Du¡âcı Dede  √ikâyet iderdi ki ol «atun çün Rüstem 
»ân ’uñ vâlidesine varur, bir yürek aπrısı dutmış ki mevtine râ≥î olmış. 
Çün ol «atun, şey« √a≥retleri gelmemek muķarrerdür diyicek veca¡ı da«ı 
ziyâde olur. Hemân §afâ-yı «â†ırla şey«e teveccüh idüp kâtiblerine dir ki 
ba¡de’l-yevm ol mev≥i¡üñ bi’t-tamâm ma√§ûlini şey«e her yıl alı gidüp 
bilâ-ta¡b teslîm ideler. Ol √înde ol derd ü belâ kendüden zâyil olur.

Naķl olur ki ol e&nâlarda şey« «alvetinde oturur iken bir kimesne 
niķâbla içerü girür ve ta≥arru¡ ve zârî ķılur. Şey« §orar ki “Sen kimsin 
ve sebeb-i girye nedür ve böyle niķâbla olmaķ niçündür?” Ol şa«§ ey-
dür ki “Ben şol yüzi ¢ara Ma√mûd  mu√tesibem ki küstâ«lıπımdan 
senden √icâbum olmaπın niķâb ile geldüm.” Şey« eydür ki “Ben sen-
den incinmemişem, «u§û§â mâ≥î geçüp müstaķbel gelmeyüpdür. Hele 
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√âlüñ nedür, ne işe geldüñ beyân eyle ki bi-ķadri’l-vüs¡ müsâ¡ade idem.” 
Ma√mûd eydür ki Sul†ân Ya¡ķûb  baña virdügi tîmâr ve suyurπalı √âliyâ 
¢â≥î Ya¡ķûb Çelebi  senüñ «â†ıruñ içün ķa†¡ itdi ki ben senüñ [112a] 
«u§û§uñda defa¡âtle küstâ«lıķ itmişemdür. Hem ¡afv recâsına hem 
şefâ¡at istid¡âsına geldüm ki ehl ü ¡ıyâlüm ve tevâbi¡ümle πâyet i√tiyâca 
düşdüm” diyicek şey« √a≥retleri √ükmini alup Ya¡ķûb Çelebi ’ye irsâl 
ider ki elbette bunuñ pervânesini yazup gönder ki münşî im≥â eyle-
ye. Ya¡ķûb Çelebi’nüñ «ânesi şey«üñ beytine ķarîb olmaπın pencere-
sine gelüp şey«e âvâz ider ki “Bu sizüñ ta√ammülüñüz ne ¡acebdür ki 
biz sizüñ «â†ırıñuz içün anuñ itdügi küstâ«lıķ muķâbilesinde ¡öşrini 
cezâ itmek isterüz, siz şefâ¡at idersiz ki «abî&u’n-nefsüñ √âli budur ki 
Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: ِ َ ِ َ ْ ا  ِ ْ ا  َ َ اٌم  َ َ ” 
א“339 َ ْ َ َ ِإ َ ْ ْ أَ َ  َ َء ِإ ِ ُ  َ َא  ْ َ ا ِ َج  ُ ْ َ :ve buyurupdur أَْن  ْ َ  َ  ِ  ”ِا
340“ ِ ْ َ َ ِإ ْ َ ْ “Ma¡lûmdur ki 341 أَ ِ ْ َ َ  ٍ ِ ٍ َوا ْ ُ  ْ ِ  ُ ِ ْ ُ ْ ُغ ا َ ْ ُ  َ ” [ve] ْ َ ” 
342“ ُ َ ا َ ِ ا ِ  ْ َ َب  َ ُ ْ َب ا َ  Siz ol yüzi ķarayı niçe kerre tecribe itdüñüz 
idi, yine i√sâna bâ¡i& nedür?” diyicek şey« buyurmış ki “Belî, ben ol sen 
didügüñ kimesneyi bilürem, ammâ bu benüm yanumda oturan benüm 
¡azîz ķonuπumdur, ri¡âyeti baña ve dostlaruma vâcibdür. Hemân su-
yurπalını irsâl eyle” diyicek Ya¡ķûb Çelebi eydür ki “Ol ümmü’l-fesâd 
ve menbâ¡-ı şerdür ki anuñ gibiñün √aķķında Allâh ta¡âlâ buyurur:
ا ُ َ ُ ا أَْو أَْن  ُ َ ُ אًدا أَْن  َ َ َْرِض  ْ ِ ا َن  ْ َ ْ َ ُ َو َ ُ َ َوَر َن ا ُ אِر َ ُ  َ ِ ُؤا ا ٰ َ א  َ  ﴿ِإ
َْرِض﴾343 َ ْا ِ ا  ْ َ ْ ُ ٍَف أَْو  ِ  ْ ِ  ْ ُ ُ ُ ْ َوأَْر ِ

ِ ْ َ أَ َ ُ  Ben anı nefy-i beled أَْو 

339 “Kötü kişinin kendisine iyilik yapana kötülük yapmadan dünyadan çıkması ha-
ram kılınmıştır.” el-Keşkûl, 2/133; Nazratu’l-İgrîz; 1/69.

340 “İyilik yaptığın kişinin kötülüğünden kork.” Mecma¡u’l-Emsâl, 1/145; Keş-
fu’l-Hafâ (Hindâvî), 1/52no:86; el-Makâsidu’l-Hasene, 1/121.

341 “Mü’min bir delikten iki defa ısırılmaz.” Sahîhu’l-Buhârî, 8/31; Sahîhu Muslim, 
4/2295; Sunenu İbn Mâce, 2/1318; Sunenu Ebî Dâvûd, 4/266; Musnedu Ahmed, 
10/175; Sunenu’d-Dârimî, 3/1830.

342 “Denenmişi deneyen pişman olur.” Mecma¡u’l-Emsâl, 2/327; el-Emsâlu’l-Muvel-
lede, 1/130; es-Suyûtî, Şerhu Suneni İbn Mâce, 1/287.

343 “Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yüryüzünde bozgunculuk çıkarmaya ça-
lışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayakla-
rının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir.” Mâide, 5/33. 
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itmek fikrindeyem ki ol ◊aķ ta¡âlâ [112b] ile Nemrûd gibi cengde-
dür  bu √adî& mûcibiyle ki 344“ ِ َ אَر َ ُ ْ א ِ  ِ َאَرَز  ْ َ َ א  ِ אَن َو َ ْ أَ َ ” Bu nâdân 
i«ânetle ◊aķ ta¡âlânuñ evliyâsını âzürde itmişdür” diyüp sözin «atm 
idüp penceresini ķapamış. Ammâ Mevlânâ Ma√mûd -ı mu√tesibüñ 
¡aķlı gitmiş. Çün hûşa gelmiş, yaslı ¡avratlar gibi ügür ügür aπlamış. 
Şey« dimiş ki “Kâr √aķķuñdur. ∏am çekme, ķudretullâh ile ben senüñ 
işüñ itmâm iderem” diyüp nişânını alup Ya¡ķûb Çelebi’nüñ «vâ« u 
nâ-«vâ« pervânesini almış ve münşîye yazdurup yine Ya¡ķûb Çelebi’ye 
tevķî¡ itdürmiş. ¡Âdet-i ķadîme üzere ta§arrufı √ükmin alup cümlesin 
bir sâ¡atde yazdurup gelüp Mevlânâ Ma√mûd’a teslîm itmiş. ◊ayret ve 
§afâsından yine ¡aķlı zâyil olmış. Bu kerre fera√ından aπlamaπa başlamış. 
Şey« güler imiş. Pes şey«üñ ol lu†fı şermende idüp bâ¡i&-i inâbet olmış 
ve ķa§d itmiş ki götüri man§ıb ve mâlını terk idüp şey«üñ «ıdmetinde 
ola. Şey« dimiş: “¢alble teveccüh eyle ve ķâlile fuķarâya «ıdmet eyle.” 
Pes bâ¡i&-i tevbe ve tevfîķ olmış.

Naķl olur ki Tebrîz ’de Sul†ân Rüstem devrinde bir bölük √arâmîler 
peydâ olmış ki ekâbir ve e§âπıruñ gice ile evlerin açup nehb ü πâret ider-
ler imiş, kimse def¡ine ķâdir olmamış. Ehl-i Tebrîz, şey«e gelüp bunla-
ruñ def¡ine du¡â recâ itmişler. Şey« dimiş ki “Tâ î≠aları bize müte¡addî 
olmayınca anlara zevâl yoķdur.” Meger bir beg «atunı, zevci seferde 
olmaπın cümleten cevâhirini bir §andûķa ķoyup şey«e emânet ķomış. 
[113a] Ol gice √arâmîler duyup gelüp şey«üñ evine girüp şey«e ķılıç-
lar √avâle itmişler. Şey« ehl ü ¡ıyâlin alup †aşra çıķup kûşede durmış. 
»ayâlî Efendi henüz küçük olmaπın uyur ķoyup gitmişler, dâyesi câriye 
şefķat idüp bile ķalmış. 

Ol √ikâyet itmiş ki «alķdan emânet ķonılan esbâbdan bir nesneyi 
√arâmîler ķaldurmaπa ķâdir olmayup ta¡accüb itmişler. Câriye dimiş ki 
“Bu ķadar tecribe itdüñüz, ne şey«üñ kisvesinden ve ne müsülmânlaruñ 

344 “Kim bir veliye saygısızlık yaparsa bana savaş ilan etmiş olur.” Sahîhu’l-Buhârî; 
8/105; Sahîhu İbn Hibbân, 2/58; ب א א  آذ  אدى  و    şeklinde; el-Bey-
hakî, es-Sunenu’l-Kubrâ, 3/482; 10/370; ب א אرز  א   אدى  و    şeklinde.
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emânetinden nesne ala bilmedüñüz. Niçün in§âf itmezsiz!” diyicek câ-
riyeye hücûm iderler. Emîr A√med-i »ayâlî uyanup a√vâli eyle göricek 
“¢anı babam?” diyü feryâd ider. Meger ol e&nâda şey« bir «ıdmet-kâ-
ruñ eline bir yarma virüp var bunları †aşra çıķar dir. Ol da«ı i†â¡at idüp 
πavπâ ile içerü girür. Cümlesi «avfdan ķaçarlar. Meger efendimüz olan 
Emîr A√med-i »ayâlî ibn Gülşenî, bir küçük nacaπı varmış, ardlarınca 
atup birisinüñ ayaπını urup mecrû√ ider. Bir pâpûşı düşüp anda ķalur. 
İrte emânet §â√ibleri gelüp elemle istifsâr itdükde cümlesini bi-ķu§ûr 
yirinde bulurlar, ammâ şey« tevâbi¡inüñ her birinüñ bir nesnesi gider. 

Pes şey«e √ikmetin §orarlar. Şey« eydür: “Yarın cümlesi girift olup 
her birinüñ bir u≥vı maķ†û¡ olmaπa dâlldür. Fi’l-vâķi¡ irtesi cümlesi gi-
riftâr olup kiminüñ elin kiminüñ ayaπın ķa†¡ iderler ve kimisini helâk 
iderler. Ammâ mer√ûm Şey« A√med Efendi ayaπını [113b] mecrû√ 
itdügi kimesneyi “Bu benüm za«m-zedemdür, bunı elbettete âzâd it-
sünler!” diyü iķdâm ider. Anı mer√ûma baπışlarlar. Ol da«ı tevbe idüp 
dervîşlerden olur.

Fa§l-ı Fa§l Men…ûl-i Ma…bûl ve Medlûl-i Ma¡…ûl: ¢ızılbaş -ı evbâ-
şuñ nîrânından Şey« İbrâhîm -i Gülşenî «alâ§ olmaπa Mevlânâ »udâ-
vendigâr dîvânında bu vechile işâret itmişdür. 

Mevlânâ: Yekî âteş bedîd âyed ki ¡âlem-râ hemî sûzed
 Ez-ân âteş «alâ§î hem zi-İbrâhîm-i mâ bâşed345

Ne&r: ◊a≥ret-i şey« ¢ızılbaş ’uñ žuhûrından evvel vâķı¡ada görür ki 
Şirvân  †arafından âteşden bulu†lar Tebrîz ’e √avâle olup cümle Sul†ân 
◊asan ’uñ ķalem-revine perâkende olur ve »orâsân ’a da«ı √avâle olur. 
Pes şey« ta¡bîr eyler ki žulm ¡âleme yayılur; bir cânibe firâr itmek gerek-
dür diyüp cümle tevâbi¡ine göçmek emr ider. Ammâ ehl ü ¡ıyâl mâni¡ 
olup el ile ķara gün dügün bayramdur, §abr evlâdur diyüp men¡ iderler. 
◊a≥ret bî-i«tiyâr olup bu âyeti oķur: َ َ ْ ِ ِإْن أََرْدُت أَْن أَ ْ ُ  ْ ُכ ُ َ ْ َ  َ  ﴿َو

345 Bir ateş zuhur eder de âlemi yakar ve o ateşten bizim İbrahim’imiz de halas 
bulur.
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َن﴾346 ُ َ ْ ُ  
ِ
ْ َ َوِإ  ْ ُכ َر  َ ُ  ْ َُכ ِ ْ ُ أَْن   ُ ِ ُ  ُ ا َכאَن  ِإْن   ْ َُכ  diyü bu ebyâtla bu 

tehdîd ider. 

Me&nevî: Hest dunyâ ķahr-«âne-i Kirdgâr
 ¢ahr bîn çun ķahr kerdî i«tiyâr347

 Ey serâ vu bâg-i tû zindân-i tû
 Hânumân-i tû belâ-yi cân-i tû348

 Tâ be-dîvâr-i belâ nâyed seret
 Ne şunûd pend-i dil ân gûş-i keret349

 »od bidânî çun ber-ârî ser zi-«vâb
 »atm şud vallâhu a¡lem bi’§-§avâb350

Ne&r: Ve bu beyti da«ı oķumış [114a] ki.

Na@m: Dünye içün oda düşüp yananuñ
 ~u yirine ķanın içer rûzgâr

Ne&r: Ba¡dehu şey« buyurmış ki “Ben çoķdan ölmişem. Ben böy-
le gitmege iverem ki varacaķ yire ârzûm nihâyetdedür. Ben dünyâda 
πarîbem, hemân ¡acele ile a√bâbuma giderem, nitekim Peyπamber §al-
lallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: ُ ٍ َو ِ َ  ُ ِ א َ ٌ أَْو  ِ َ َכ  َ َא َכ ْ ِ ا  ْ  ”ُכ
ِر“351 ُ ُ ْ אِب ا َ ْ ْ أَ ِ َכ  َ ْ َ  İllâ vây size ki başuñuza ne belâlar gelecekdür 

346 “Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm 
size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.” Hûd, 
11/34.

347 Dünya Allah’ın kahır yurdudur, kahrı seçtin mi kahır görürsün. Mesnevî, 6: 
1890.

348 Ey insan, sarayın ve bağın senin zindanındır, malın mülkünse canının belasıdır.
349 Başını bela duvarına çarpmadıkça o sağır kulağı gönlün öğüdünü duymaz. Mes-

nevî, 5: 2063.
350 Uykudan başını kaldırdığında kendin anlarsın. Bitti, Allah doğrusunu daha iyi 

bilir. Mesnevî, 2: 1913
351 “Dünyada garip gibi ol ya da yolcu gibi ve kendini kabirlerde olanlardan say.” 

Sahîhu’l-Buhârî, 8/89; Musnedu Ahmed, 8/363; Sunenu İbn Mâce, 2/1378; Su-
nenu’t-Tirmizî, 4/145. İlk ikisinde “כ .kısmı yok ”و 
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ki ölümüñüze râ≥î olacaķsız ve baña mu«âlefetden peşîmân olacaķsız; 
fâyide da«ı itmeye.” Şey« hemîşe ¡ıyâline tenbîh ider imiş ki “Kimseden 
emânet alma, zîrâ benüm vâķı¡am elbette žuhûr ider ki bir žâlim pâ-
dişâh «alķuñ mâl ü menâlini πasb idüp niçe teftîşler itse gerek.”

Vâķı¡â Bayındır  beglerinüñ «atunları şey«üñ evi dârü’l-emândur 
diyü √uliyy ü cevâhirlerin şey« vâķıf degil iken ¡ıyâline emânet virürler. 
Ol da«ı «â†ırları içün ķabûl ider, ammâ şey«e žâhiren bildürmez ki şey« 
emânet almaķdan men¡ itmiş imiş. ¢ızılbaş , Elvend »ân ’ı ba§duķda 
emânet §â√ibleri her biri bir cânibe firâr iderler; ķaçamayanı şikence-
ler ile helâk idüp mâlların alurlar imiş ve müfettişler ta¡yîn idüp her 
ma√alleyi ve her «âne §â√iblerin tetebbu¡ iderler imiş. Nevbet şey«üñ 
evine geldükde ehl-i ma√alle ol bir mübârek âdemdür diyüp men¡ it-
mişler. Müfettişler elbette gelsün diyü iķdâm itmişler ve âdem [114b] 
gönderüp da¡vet itmişler. Şey«, «ulefâsından Mu§li√uddîn »alîfe ’yi 
irsâl ider. Anı şey« §anup çün §orarlar ki “Senüñ evinde Türkmen  
†âyifesinüñ esbâbı var mıdur?” Ol dimiş ki “Benüm evümde kimsenüñ 
esbâbı yoķdur.” Fi’l-vâķi¡ kelâmı râstdur ki evi Erzincân ’da imiş. Çün 
şâh, Erzincân cânibine Elvend ’i ķova gitmiş imiş. Ve Tebrîz ’e †â¡ûn düş-
megin «alķ şehrden gitmek içün istiftâ itmişler. Bir niçe sebeb ile şey« 
√a≥retleri ve Mollâ Mu√ammed -i Na«cıvânî  fetvâ virmişler ki şehrden 
†aşra gideler. Bir delîl bu ki Peyπamber zamânında §allallâhu ¡aleyhi ve 
sellem bir †âyifenüñ ķışlaπında †â¡ûn olur imiş. Çün ¡ar≥ itmişler, ◊a≥-
ret buyurmış ki “Beddilûhu.” Pes tebdîl itmişler ve bu √adî& ile ki وا ِ ” 
 352“ ِ َ َ ْا  َ ِ وَن  ِ َ א  َ َכ وِم  ُ ْ َ ْ ا  َ ِ Ol mara≥uñ ismi “esed” olmışdur. Ve 
Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem Mekke ’den Medîne ’ye tehlükeden 
ķaçmışdur. 

352 “Cüzamlıdan arslandan kaçtığınız gibi kaçın.” Sahîhu’l-Buhârî, 7/126; Musnedu 
Ahmed, 15/449; Şerhu’n-Nevevî ¡alâ Muslim, 14/228; Fethu’l-Bârî, 10/159, bazı 
küçük farklılıklarla.
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Ve buyurmışdur: 353“ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ا َ ُ  ْ
ِ َאُق  ُ  َ א  ِ اُر  َ

ِ ْ -™Ve Emîrü’l-mü ”اَ
minîn ¡Ömer bin el-»a††âb  ra≥ıyallâhu ¡anhu Şâm ’a †â¡ûn vardur diyü 
girmemiş. A§√âb †a¡n idüp dimişler ki 354“ ِ אِء ا َ َ  ْ ِ  ِ َ َ Dimiş ki ”أَ َ ” 
ِرِه“355 َ َ  َ ِ ِإ ِ א َ َ  ْ ِ  ِ -Bu da«ı ◊a≥ret-i Resûl ¡aleyhi’s-selâmdan mer أَ
vîdür ki bir egilmiş dîvâr altından geçer iken segirtmişler. ◊a≥retüñ 
tevekkülü cümleye πâlib iken ta¡lîm-i ümmet içün göstermişlerdür. Ve 
İbn ¡Abbâs ra≥ıyallâhu ¡anhumâ Medîne  «alķını görmiş ki göçüp gi-
derler. Su™âl itmiş. Dimişler ki [115a] “Şehre vebâ düşdi, anuñıçun gi-
derler.” Pes sükût i«tiyâr idüp men¡ itmemiş. Girmege «od hîç mesâπ 
yoķdur ki 356﴾ِ َُכ ْ ا  َ ِإ  ْ ُכ

ِ ْ َ ِ ا  ُ ْ ُ  َ -Ammâ ķaçmaķda bu niyyet ﴿َو
den ķaçmaķ gerek ki eger şehrde ol§aķ ölürdük, ķaçmaπıla «alâ§ olduķ 
ki böyle i¡tiķâd «a†â ve küfrdür ki Allâh ta¡âlâ buyurur: ُت ْ َ ْ ُ ا ِرْכُכ ْ ُ ﴿ 
ٍة﴾357 َ َ ُ وٍج  ُ ُ  

ِ  ْ ُ ْ ُכ  ْ َ َ :Ve bir âyetde da«ı buyurur َو َ  ْ ُ ُ َ أَ אَء  َ  ﴿ِإَذا 
َن﴾358 ُ ِ ْ َ ْ َ  َ َو  ً َ א َ وَن  ُ

ِ ْ َ ْ َ  Ammâ ol √adî& ki “Bir yire †â¡ûn düşse 
ondan çıķup ķaçmaķ gerek” ma¡nâsı budur ki ölüsini ķoyup gitmeye ki 
kim gelüp techîz ve tekfîn ider? Yo«sa bir şehrüñ bir †arafına âteş düşse, 
ol bir cânibinde olan ķaçsa câyizdür. Çün şey«den bu icâzet §âdır olmış 
ve Mollâ Mu√ammed -i Na«cıvânî ’den bu fetvâ vârid olmış ki Mollâ 
Mu√ammed’e selâ†în «ıdmet idüp geldüklerinde sâyir fuķarâ ve re¡âyâ-
dan ziyâde iltifât itmeyüp bir vechile dünyâya meyl itmemişdür. 

Pes şehr «alķı gidüp ekâbir hemân bir «ıdmet-kâr ile ķalmışlar. Çün 
şehr tenhâ ķalmış ve şey«üñ ¡ıyâli da«ı gitmiş, ammâ şehrde bir alay ķal-

353 “Güç yetirilemeyenden kaçmak peygamlerlerin sünnetlerindendir.” Keşfu’l-Hafâ 
(Hindâvî), 2/99 no: 1823; el-Lu™lu™u’l-Marsû¡, 1/129; Reyhânetu’l-Elibbâ™, 
1/265; el-Eşbâh ve’n-Nezâ™ir, 1/334.

354 “Allah’ın kazasından mı kaçıyorsun?”
355 “Evet, onun kazasından kaderine kaçıyorum.” Şerhu’l-Kastallânî, 9/343; 

Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 1/160, 4/1528; Tuhfetu’l-Ahvezî, 
6/289. Değişik lafızlarla.

356 “Kendi kendinizi tehlikeye atmayın.” Bakara, 2/195.
357 “Sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır.” 

Nisâ, 4/78.
358 “Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” Yûnus, 

10/49.
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lâş ve evbâş peydâ olup her gice bir evi πâret iderler imiş; esbâbların alup 
öldürürler imiş. Şey« √a≥retleri bu iki belânuñ def¡ine dâyimâ teveccü-
hde imiş. Nâgâh bir gice şey«üñ tenhâsına bir ¡Arab oπlancıπı §ûretin-
de †â¡ûn müteme&&il olup şey«üñ oπlını urur. Pes şey«e ilhâm olur ki 
sûre-i İ«lâ§ oķumaπıla def¡ ide. Ve şey«üñ elinde i«lâ§ bir âlet olup ol 
¡Arab-beççeyi urmaķ istemiş; ķaçup gitmiş. Şey« ardından yitişmiş. Ol 
¡Arab-beççe bir demür kerpîç [115b] olmış. Şey« yine urup helâk itmek 
istemiş. Çün irâdetullâhda helâk olmaķ yoπımış, yıldırım gibi şaķıyup 
ol şaķî: “Behey şeyh, bize ne virmişsin, alımazsın!” diyüp belürsiz olmış. 

~abâ√, ¡acabâ ne §ûret žuhûr ide diyü tefekkürde iken şey«üñ çil-
le-«ânesine bir meyyit getürürler ki şey« namâzın ķıla. Yine ol ¡Arab 
şekli nümâyân olur. Şey« bilür ki oπlına ta¡addî itmişdür, ammâ i«lâ§ 
sebebi ile def¡ olur. Ol e&nâda köylerden ¡ıyâlinden «aber gelür ki “El-
bette gelüp oπluña yitiş ki kimse bize gelmez ve müsâ¡ade ķılmaz.” Pes 
şey« evde bir «ıdmet-kâr ķoyup gider. 

Ol bed-ba«t ma√allede bir «ırsuzlar eyle baş ķoşar ki anlar kendi 
efendilerünüñ esbâbını tâlân iderler imiş. Bu bed-ba«t da«ı şey«üñ 
evinde olan emânet esbâbı anlar ile çıķarmış. Şey«e köyde bunlaruñ 
√âli «â†ıra virmiş, bir mu¡temed göndermiş ki kendi esbâbı tefa√√us 
eyleye. Gelüp görmiş ki cümlesini almışlar. Çün ol bed-ba«tdan su™âl 
eyler, ol inkâr idüp dir ki “Ben bunda esbâb var idügin bilmezdüm, 
yo«sa her gün yoķlardum.” Pes ol emîn olan «ıdmet-kâr gelüp şey«e 
«aber virür. Şey« atlanup gelür ve ol ķara yüzlüyi ki ¢anber  adlu imiş, 
getürüp celâlle “~a√î√ söyle, bu müsülmânlaruñ emânetini kim aldı?” 
diyicek bî-i«tiyâr dimiş ki “Ma√allede olan ba¡≥ı bed-ba«t ķullar beni 
i≥lâl idüp aldılar. Ammâ henüz tîr-ger oπlınuñ ķulı yanındadur” dir. 
Şey« √a≥retleri bu «aberi alıcaķ §u başıya ve ¡aseslere «aber olmış. Fi’l-
√âl ol ķulı ve [116a] ¢anber’i der-zencîr itmiş, alup gitmiş ki cümle 
metâ¡ı çıķarup şey«e bir «ıdmet ide. Fi’l-vâķi¡ cümle esbâbı kendüler 
yanında da«ı defter idüp bir â«er defterle şey«e teslîm itmişler. ¢ızılbaş , 
Erzincân ’a gitmegin esbâb §â√ibleri âdemler gönderüp şey«de ķoduķla-
rı emânetlerin almışlar. 
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Ol e&nâda Merend  cânibinden a«bâr mütevâtir olmış ki Sul†ân 
Elvend, ¢ızılbaş ’a πâlib olup ķaçırmış. Mecrû√ âdemleri Merend’e var-
mış. Pes Tebrîz ’de her kim ¢ızılbaş’dan tâc geydi ise, ek&eri çıķarmışlar 
ve şenlikler eylemişler, «u§û§â Şey« ¡Abdullâh  ve Seyyid ¡Abdülvehhâb 
ki †arîķ-i Mekke ’de şey«le olan a√vâli ma¡lûmdur. Gerçi rücû¡ itmiş idi, 
ammâ yine rücû¡ itmiş imiş, yine şey«e varup istiπfâr itmiş. Ammâ şey« 
evvelen ve â«ıren ne ¢ızılbaş †âyifesi ile mu¡âşeret itmişdür ve ne anlar 
münâsebet itmişlerdür ve ne ¡adâvet itmişdür “fî √ifžillâhi ta¡âlâ”359 ve 
360﴾ ٍ ِכ َ اٍر  َ َ  

ِ ﴿
Şâh bu «aber şâyi¡ olduπın işidicek ol şey«e varup ılπar idüp Tebrîz ’e 

gelmiş ve ¡Abdülvehhâb  ol √areketden «avf idüp evvel şey«e varup ķa-
çup Yeşbek »ân ’a ilticâ itmiş.

359 “Allah’ın koruması altında.”
360 “Sağlam bir karargahta.” Hac, 22/13.





ALTINCI TA¢ALLÜB

¡Acemden ¡Araba İrti√âli ve ‰arî…at Mu…te≥âsınca 
Geçen A√vâli Devrânındadur

Şey« √a≥retleri çün ki kendi ¡âleminde imiş َ َو  ْ ِ ْ َ َ ٌف  ْ َ  َ َ ﴿ 
َن﴾361 ُ َ ْ َ  ْ ُ  √izbinde bi-«avf u hirâs âsûde imiş. Elli günden §oñra 
«â†ırına «u†ûr ider ki ¡aseslerüñ defterinde yazılan esbâbı elbette görüp 
tetebbu¡ iderler diyü endişe ider ve bu fikre varur ki bu †âyife zamânında 
irşâd ve inşâd da«ı olmaz ve bu düşünce kendüye ilhâm olur ki †âlibleri 
irşâd [116b] itmemegin bu ķavm-i ≥âll içinde ķalduñ. Egerçi teslîm-i 
emânet-i §uπrâyı inhâ itdüñ, lâkin a§l emânet-i kübrâ-yı ilâhîde ehlini 
tetebbu¡ idüp bulup teslîm itmek saña far≥dur diyü küllî teveccüh ider 
ve bu âyât ve e√âdîsi tefekkür ider: َ َ ْث﴾362 ; ﴿َوِإْذ أَ ِّ َ َ َِّכ  ِ َر َ ْ ِ ِ א   ﴿َوأَ
363﴾ُ َ ُ ُ َْכ  َ אِس َو ِ  ُ ُ ِّ َ ُ َ َאَب  ِכ ْ ا ا ُ َ أُو ِ َאَق ا ِ  ُ -Ve ķâle’n-nebiyyu ¡aley ا
hi’s-selâm: 364“ُه َ ْ َ َو ْ أََכ َ אِس  َ ا ” Ve ķâle: 365“ِم َ ْ ِْ ِ ا  َ ِ א َ ْ َ َر ” Pes 
nefsinde bunı şar† ider ki bu ķavm-i ≥âllden her ne belâyıla «alâ§ olur-
sam «â§§aten †âlibleri †arîķ-i √aķķa irşâd ve √aķâyıķ-ı ra√mânîyi πâyib 
ve √â≥ıra inşâd eyleye ve ¡âmmeten mü™minleri ≥alâletden hidâyete sevk 
eyleye ve her cavķı merâtibince ve isti¡dâdınca ≠evķ ile §alâ√at-ı şevķ 
eyleye.

Rivâyet: Efendi mer√ûm dir idi ki “Ol e&nâda ki beni †â¡ûndan köye 
ķaçurdılar, bir gice bir ķara köpek gelüp beni ı§ırdı. Hemân ardından 

361 “Onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.” Bakara, 2/38.
362 “Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat.” Duhâ, 93/11.
363 “Hani Allah, kendilerine Kitap verilenlerden: “Onu (Kitâbı) mutlaka insanlara 

açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diye sağlam söz almıştı.” Âl-i İmrân, 
3/187.

364 “İnsanların en kötüsü yalnız başına yiyendir.” Hâşiyetu’ş-Şihâb ¡alâ Tefsî-
ri’l-Beyzâvî, 6/400; Fethu’l-Bârî, 9/245; ¡Umdetu’l-Kârî, 20/160; Feyzu’l-Kadîr, 
4/158.

365 “İslam’da hiçbir şekilde ruhbanlık yoktur.” Fethu’l-Bârî, 9/111; es-Suyûtî, Şerhu 
Suneni İbn Mâce, 1/289.
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babam mer√ûm Gülşenî yitüp ol kelbi nûrdan ¡a§âyla urdı. Feryâd idüp 
âteşe yandı ve ben ma†¡ûn oldum. Pederüm Gülşenî Tebrîz ’den geldi, ol 
†â¡ûn üstine elin ķoyup İ«lâ§ oķudı. Fi’l-√âl §ı√√at buldum ve Tebrîz’e 
bile geldüm. Bir gice pîr «alvetinde işitdüm, dir idi ki ‘Ba¡de’l-yevm 
eger ¡ibâduñ ķulluπına ¡ubûdiyyet kemerin berkitmez isem emrüñe 
mu«âlefet itmişlerden olam!’ diyü aπlardı. ~abâ√ baña ve cümle ehl-i 
beyte didi ki 366﴾ َ ِ ِ א ِم ا ْ َ ْ َ ا ِ َא  َ ي  ِ ِ ا ِ  ُ ْ َ ْ ﴿اَ [117a].

Na@m: ◊aķ ta¡âlâ hidâyet itdi bize
 Varalım ¡azm-i râh eyleyelim
 Mı§r -ı ¡i≠≠etde pâdişâh olalım
 ¡Işķla âh u vâh eyleyelim

Ne&r: “Şimden girü bize sefer lâzım geldi ki ِ َ ُ  ْ ِ َאُق  ُ  َ א  ِ اُر  َ
ِ ْ  ”اَ

367“ َ ِ َ ْ ُ ْ  Bu gün bize žâlimler her ne iderler ise, siz ta√ammül eyleñ ا
ki ¡an-ķarîb «alâ§ oluruz.” Pes muntažır şeklinde durur iken nâgâh bir 
ķaç zebânîler gelüp şey«i alı gitmişler. Meger şâh †arafından müfettiş 
olan Yaralı Abdâl ’a ¡asesler varup “Bunda bir şey« Bayındır  †âyifesinüñ 
mâlını §aķlayup siz Erzincân ’da iken yine anlara virdi” diyü πamz itmiş-
ler. Pes Yaralı Abdâl: “Ol, şâhuñ mâlı olmış iken πayre niye virür?” diyü 
şey«i getürdüp ¡itâb ider. Şey« eydür ki “Allâh ta¡âlâ buyurur: َ ا  ﴿ِإن 
א﴾368 َ ِ ْ َ أَ َאِت ِإ א َ َ ْ دوا ا َ ُ ْ أَْن  ُכ ُ ُ ْ َ  Ben Allâh ta¡âlânuñ emriyle ¡amel idüp 
emâneti ehline virdüm.” Yaralı Abdâl dir ki “Çün ki sen ◊aķ emriyle 
¡amel idermişsin, pes niçün benüm evümde Bayındır’uñ esbâbı yoķ-
dur didün?” Şey« dir ki “Ben ke≠≠âb degilem ve ke≠≠âbı da«ı sevmem. 
Ammâ ol zamân ki sizüñ âdemlerüñü≠ ma√allede teftîş itdiler, ben bir 
Rûmî dervîş gönderdüm Mu§li√uddîn  adlu. Aña §ormışlar ki senüñ 
evüñde Bayındır’uñ esbâbı var mı? Ol dervîş benüm evümde kimsenüñ 

366 “Bizi zâlim kavmin elinden kurtaran Allah’a hamdolsun”. Mü’minûn, 23/28.
367 “Güç yetirilemeyenden kaçmak peygamlerlerin sünnetlerindendir.” Keşfu’l-Hafâ 

(Hindâvî), 2/99no: 1823; el-Lu™lu™u’l-Marsû¡, 1/129; Reyhânetu’l-Elibbâ™, 1/265; 
el-Eşbâh ve’n-Nezâ™ir, 1/334.

368 “Allah, size emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor.” Nisâ, 4/58.
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esbâbı yoķdur dimiş ve râst söylemiş ki anuñ evi da«ı yoķdur ve ben an-
larla görüşmedüm.” Pes Yaralı Abdâl [117b] şey«e dimiş ki “Seni cümle 
ma√alle «alķı ile oda yandurmaķ gerek.” Şey« dimiş ki “İbrâhîm ’e âteş-i 
şehâdet gülşendür ve Gülşenîlilere bu nûr gibi rûşendür, ammâ sizüñ 
žulm-i ¡âmmuñuzuñ biri da«ı budur ki «avâ§§a cefâ ve ¡âmme-i nâsa 
bilâ-«a†â î≠â idersiz.” Pes Yaralı Abdâl, ķardaşı oπlı Mu√ammed ’e virüp 
dimiş ki “Var bu Sünnîler re™îsi olan şey«e cümle şikenceleri eyle. Yüz 
tümen şâh içün ve yigirmi tümen benümiçün al” diyü †apşurmış. Şey« 
şehâdete vâ§ıl olmaķ ârzûsı ve sevdâsında iken bu kelâmı istimâ¡ itdük-
de bu âyeti oķuyup müteveccih olur: ¢âlallâhu ta¡âlâ: א َ َא ِإ  َ

ِ ُ  ْ َ  ْ ُ ﴿ 
َن﴾369 ُ ِ ْ ُ ْ ِ ا כ َ َ َ ْ َ  

ِ َ ا َ َא َو ٰ ْ َ  َ ُ َא  َ  ُ َ ا َ  َכ
Çün şey« ol mu√a§§ıl ile evine varur, şey«üñ menâķıbını §orar, 

Gülşenî olduπın bilür. Meger ol mu√a§§ıl sâbıķan Ûrha ’da Gülşenî’nüñ 
bir «alîfesine inâbet idüp «ıdmetinde olmış ve şey« ârzûsı ile Tebrîz ’e 
gelmiş imiş. Pes Gülşenî’ye tekrâr inâbet idüp elinden geldügi edeble 
oturur. Nâgâh ¢araķoyunlu ’dan ¢araman oπlı ¢ara ¢urd  nâm bir ķara 
köpek gelüp şey«e şetmler idüp ol mu√a§§ıla tevbî«ler eyler ki “Seni bu 
Sünnîler re™îsine ¡a≠âb idesin diyü gönderdiler, sen buna ri¡âyet idersin! 
Gülşenî evinde bulınan tu√afdan alup ol mu√a§§ıl ki ◊asan  Cân  dirler 
imiş, Gülşenî’ye eydür ki “Ehlüñi ve esbâbuñı bir â«er yire apar ki bu 
žâlimler tâlân itmeyeler ve sen da«ı pinhân ol ki bir ≥arar [118a] gel-
meye. Pes Gülşenî niçe yirde külfeti ile gizlenür. Ammâ Yaralı Abdâl  
zebânîleri tetebbu¡ idüp ba§acaķ ma√alde yine ◊aķ ta¡âlânuñ √ıfžında 
olup «alâ§ olur, √attâ şâhuñ lâlâsı ◊üseyn Şâh  evinde iken «aber alur, 
ba§ar. Şey« â«ır yire naķl itmiş bulınur ki ev §â√ibine Mužafferüddîn  
dirler imiş. Çün yegeni ile Gülşenî, Mužafferüddîn’üñ evine girmişler, 
şey« bu âyeti oķuyup ķarâr eyitmiş ki ُ ْ َ  َ ْ אَرًכא َوأَ َ ُ  ً َ ـ ْ ُ  ِ ْ ِ ـ ْ ْ َرّبِ أَ ُ  ﴿َو
370﴾ َ ِ ِ ـ ْ ُ ْ  ا

369 “De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim 
yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.” Tevbe, 9/51.

370 “Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin 
en hayırlısısın.” Mü’minûn, 23/29.
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Pes Mužafferüddîn , Gülşenî’nüñ ayaπına düşüp dimiş ki “El√am-
dülillâh, ◊aķ ta¡âlâ seni bu žâlimlerden «alâ§ itdi. Senüñ √âk-i pâyuñ 
benüm ser-i tâcumdur. Saña artuķ kimse žafer bulamaz ki mužaffersin.” 
Meger Gülşenî’ye Sul†ân Ya¡ķûb  bir a¡lâ semmûr ķılı §ûf virmiş, anı 
Mužafferüddîn’e şey« √a≥retleri virüp ehline da«ı şey«üñ «atunı «ıl¡at 
virmiş. Ammâ Tebrîz ’de şey« içün dellâllar perâkende itmişler ki her 
kim şey«i bulursa ¡ulûfeler ve ba«şişler vireler. Çün bir ay geçmiş, bul-
mamışlar. Şey« yegenine dimiş: “Bize sefer vâcib oldı. Otuz gün gitdi, 
on gün da«ı ķaldı. Pes ba¡de’l-erba¡în giderüz” dimegin yegeni ķâfile 
tetebbu¡ ider. Fi’l-vâķi¡ Diyârbekr ’e gider bir ķâfile bulur. 

¢ırķıncı gün ol ķâfile ile gündüzin çıķup gider. Gülşenî’yi arayan 
«alķuñ ek&eri ki şey«i bilürler imiş, râst gelüp deñeyüp göremezler ki 
وَن﴾371 ُ

ِ
ْ ُ  َ  ْ ُ َو َכ  ْ َ ِإ وَن  ُ ُ ْ َ  ْ ُ ٰ َ  â√ibi √ıfžında olur. Ve ba¡≥ılar§ ﴿َو

[118b] dirler ki “İşte Şey« İbrâhîm -i Gülşenî! Yabanda ne ararsız?” Yine 
ba¡≥ısı dirler imiş ki “Hîç ol böyle bî-bâk gider mi?” Ma¡a hâ≠â başında 
siyâh şemlesi ile bile imiş. Kimse şey«i bilmemiş, fi’l-vâķi¡ kimse bilme-
mişdür. 

Rivâyet-i ~â√ib-i Dirâyet ve ◊ikâyet-i Ehl-i ¡İnâyet-i Be-∏â-
yet-◊imâyet: Mer√ûm Şey« A√med ibn Gülşenî ķuddise sırruhu-
ma’s-seniyyu bile giderler imiş. Bu faķîre √ikâyet itdiler ki “Babam 
mer√ûm Gülşenî ol e&nâda baña eyitdi: “Ey Emîr, eger sen «avf iderseñ 
dönüp git.” Didüm ki “Ne «avfum ve ne √üznüm vardur; َ  َ  ِ  َ ْ  ”أَ
372“ ِ  Mâdâm ki sizüñleyim, πamum yoķdur.” Buyurdılar ki “Bensiz 
da«ı bî-«avf olasun.” Pes gönlüme bir emn geldi ki artuķ hergiz şimdiye 
degin gitmedi. 

Ol e&nâda bir ¢ızılbaş  bir niçe tevâbi¡iyle râst gelüp didi ki “Ol «âri-
ci Şey« İbrâhîm-i Gülşenî sen misin?” Şey« eyitdi: “Ben dâ«iliyem.” 
Didi ki “Biz anı √aķîķatde araruz.” Şey« eyitdi: “Ben da«ı anuñ √aķîķa-
tin araram.” ¢ızılbaş didi ki “Sen √ayvânsın ancaķ!” Şey« eyitdi: “Belî 

371 “Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler.” A’râf, 7/198.
372 “Sen benimle olduğun için hiçbir kaygım yoktur.”
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√ayvânem, ammâ √aķîķat-i √ayvân ve nu†ķı araram” didi ve bu âyeti 
oķudı:373﴾وَن ُ

ِ
ْ ُ  َ  ْ ُ َ  ْ ُ َא ْ َ ْ َ َ ا  َ  ْ ِ

ِ ْ َ  ْ ِ ا َو َ  ْ ِ
ِ ْ ِ أَ ْ َ  ْ

ِ َא  ْ َ َ  Ve ﴿َو
üç kerre bülend âvâzla hû hû didi. Faķîr ardlaşmış idüm ve şey«i ķu-
caķlayup gider idüm. Eyle lerze itdi ki §andum cemî¡-i ¡âlemüñ bendi 
ve bend-keşesi açıldı. Ol şa«§ cemâ¡ati ile √ayretde ve dem-beste ķaldı-
lar. Şey« hîç baķmayup gitdi. Arduma baķdum, ol eş«â§ı bir žulumât 
bürüyüp [119a] nâbûd gördüm. Şey« eyitdi: “Arduña baķma, İ«lâ§’a 
meşπûl ol” didi. Pes her kerre ki İ«lâ§ı oķudum, ķalbümde bir cedîd nûr 
√â§ıl olurdı ve emn gelürdi. Baña «oş gelüp mutta§ıl oķurdum, ammâ 
şey« âheste hû dir idi. Şöyle gelürdi ki hîç nefesi içerü çekmeyüp †aşra 
çıķardı. ¢âfileye irişemedük, √attâ nı§f-ı leyle degin gitdük.”

Efendi mer√ûm eydür ki “Bir §a√râya irişdük. »â†ıruma geldi ki 
ben şey«den cüdâ olsam, belki babam istirâ√at ider idi. Evvelâ ol √âlde 
babam baña dönüp “Var Emîr, bir ķaç gün žâhiren benden cüdâ ol; 
«alķ-ı ¡âlemüñ ve mürîd ü mu√ibbem diyenlerüñ √âlleri ma¡lûmuñ ola, 
ammâ namâzı terk itme ve §u bulmaz iseñ vu≥û içün yoldan bir cânibe 
git, §u ve †a¡âm bulursın ve «alâ§ olursın ve §oñra baña vâ§ıl olursın” di-
yüp beni at üzerinden aşaπa atdı ve ķoşup gitdi ve ben tenhâ ol §a√râda 
gice žulumâtında √ayretle ser-gerdân ķaldum. Gâh nâr-ı firâķla sûzân 
ve gâh «avf-ı «aşyetle giryân oldum. 

Nâgâh bir †arafda âteş gördüm. Çün yaķın vardum, meger bu köy 
imiş. Ev §â√ibine âvâz itdüm. Çıķup beni içerü aldılar. Çün bildiler, 
ayaπuma düşüp ta¡žîmler itdiler ki babamuñ mürîdleri idi. Gâhî Tebrîz ’e 
gelüp süd ve ķaymaķ getürürlerdi. Ve şey« √a≥retleri da«ı i√sânlar iderdi 
ve benümle irsâl iderdi. Ve dir idi ki “Egerçi [119b] siz πarîbsiz, ammâ 
Emîr da«ı sizüñ πarîbüñüzdür.” Cümle bu ma¡nâyı añlamayup tefekkür 
iderler idi. Çün ki beni görüp a√vâlümi §orup bildiler. Şey« “Emîr da«ı 
sizüñ πarîbüñüzdür” didügini añladılar. Baña ol mertebe ri¡âyet itdiler 
ki şermende oldum. Meger vâlidüm benüm uçķuruma a¡lâ cevâhir baπ-

373 “Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. 
Artık görmezler.” Yâsîn, 36/9.
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lamışdı ki ≥arûretde «arc ideyim. Pes andan bir dâne la¡l çıķarup anlara 
virdüm. Çün anı gördiler, fısıldaşup beni ¡uryân idüp cümle esbâbumı 
alup uçķurumda otuz miķdârı la¡l ve yâķût ve elmâs bulup zıbunuma 
dikilmiş ke≠âlik ve bir miķdâr altun bulup aldılar ve baña kendi oπulla-
rı esbâbını geydürdiler. Ammâ mutta§ıl ¡adû nažarın itmege başladılar. 
Bildüm ki niyyetleri beni helâk itmekdür. Çün a«şam oldı, ķarañulıķda 
çıķup babam gitdügi yola segirdüp gitdüm. Beni aramaķ içün ardumca 
çıķdılar. Âvâzları gelür idi, ammâ bilmediler ki ķanπı cânibe gitdüm.

Öñümce bir aķ ķuzı giderdi, yoluma muvâfıķ olmaπın aña uyup 
gitdüm. Gâh ķarañuda yolı yitürür idüm, ķuzıyı da«ı göremez idüm. 
Meleyüp âvâz iderdi, yine ardınca gider idüm, ķalbüm münşeri√ olurdı. 
Çün §abâ√ oldı, bir bıñara irişdüm. Âbdest alup namâz ķıldum. Ol ķu-
zıya §u virdüm, yine öñüme düşdi ve gitdi. Yolum muvâfıķ idi. Ammâ 
bir §a√râda idüm ki e†râfında a§lâ âbâdanlıķ gözükmez idi. Öyle zamânı 
bir ormana geldüm, yine anda §u buldum. ¢uzı otlamaπa [120a] baş-
ladı. Ben da«ı ot otladum ve §udan içdüm ve âbdest alup namâz ķıl-
dum. Yine ķuzı rehber olup gitdük. İkindi de da«ı eyle râst geldi, yolda 
gider iken iki beksimâ† buldum ve bir pâre tâze ekmek bile idi, yimek 
istedüm. »â†ıruma geldi ki eger §â√ibi gelüp isterse ne cevâb virürem. 
Pes bıraķmaķ istedüm. Ol ķuzı dönüp benden yimek ister gibi yanu-
ma geldi. Beksimâ†ı §undum. Başını döndürüp ķabûl itmedi. Ekmegi 
§undum, aldı ve yidi. Benüm da«ı «â†ırıma geldi, çün etmekde ta§arruf 
itdüm, beksimâ†ı da«ı ben yiyeyim. Eger §â√ibi gelürse başumda olan 
külâhı ¡ıva≥ vireyim diyü fikr itdüm. Pes πıda içün ol beksimâ†ları yi-
düm, sükkerî idi. Ve «â†ırım πâyet ile «oş oldı. ~u bulup içdüm, a«şamı 
ķıldum, yine ķuzı ile yola müteveccih oldum. Bu kerre ķuzı baña yaķın 
geldi, ¡acîb πarîb âvâzlar ile sürünür idi. Pes ben da«ı o«şayup gözlerin 
öperdüm. Tüyi πâyet ile yumuşaķ idi. Çün yatsu ķarîb oldı, ķuzı yoluñ 
bir cânibine durup başıyla işâret idüp gitdi. Bildüm ki bu cümle Allâh 
ta¡âlâ lu†fındandur. Pes selâm idüp gitdüm. Ardumca baķar idi.

Tenhâ ķarañuda giderdüm, ammâ a§lâ «avf gelmez idi. Nı§fu’l-leylde 
üç kimesne ilerüde gider gördüm. »avf itdüm, ammâ insân olmaπın 
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âheste ardlarınca gidüp sözlerin diñledüm. Biri benüm üstâdum Mu§-
li√uddîn »alîfe  idi. Pes ilerü varup selâm virdüm. Âvâzumdan bildiler, 
[120b] ammâ esbâbum muπâyir olmaπın ta¡accüb idüp a√vâlüm §ordı-
lar. ¢uzıdan πayrısını beyân itdüm. Yatsu içün âbdest almaπa §u bulın-
madı, elbette sapup †aπ içinde §u bulınur diyü ibrâm itdüm. »vâcem 
râ≥î olmadı, yoldan çıķmazuz didi. Ben aπladum, i¡tibâr itmedi. Â«ır 
Gülşenî √a≥retleri baña “Âbdest içün §u bulmaπa yoluñ bir cânibine 
git, §u ve †a¡âm bulursın ve «alâ§ olursın” didi, pes elbette ben §aparum 
diyüp yoluñ bir cânibine gitdüm. Anlar da«ı nâçâr ardumca geldiler. 
Bir zamân gitdük, â«ır bir çeşme-sâra yitdük, anda âteş bulduķ; ı§ınduķ 
ve etmek pâreleri bulduķ, yidik. Âbdest alup cemâ¡atle namâzı ķılduķ. 
Bir cüz™î uyuduķ, yine yola girdük. 

Nâgâh otuz miķdârı sevvâra râst geldük. Bizi görüp içinden birisi 
cüdâ olup a√vâlümüz §ordı. Üstâdum Mu§li√uddîn »alîfe  cevâb vir-
di ki “Yolcıyuz, ¢ara Âmid ’e giderüz, ķâfileye irişmege ¡acele iderüz.” 
Ol şa«§, âvâzından «vâcemi bildi, eyitdi: “Şey«üñ oπlını gördünüz mi 
ki şey« baña sipâriş itmişdür.” Üstâdum da«ı anı bilüp “İşte budur” 
didi, beni gösterdi. Atından inüp benümle mu§afâha itdi ve baña atını 
virdi, kendi bir â«er nökeri atına bindi ve eyitdi ki “El√amdülillâh, 
«alâ§ olmışsız ki sizi ve şey«i aramaķ içün otuz âdem ve on iki ve 
yigirmi ¢ızılbaş  üç bölük idüp arduñuzdan irsâl itdiler. Şey«, Allâh 
ta¡âlâ √ıfžı ile «alâ§ oldı ve baña didi ki ‘Yolda oπluma râst geldükde 
«avf itmesün, gelsün diyesin diyü sipâriş itdi. [121a] Ammâ siz ne ¡aceb 
ki ¢ızılbaşlara râst gelmedüñüz?” Biz eyitdük: “Biz yoldan §apduķ ve 
†aπda âteş bulduķ, ı§ınduķ ve ekmek pâreleri bulduķ, yidük. Şimdi yola 
girdük, size râst geldük.” Eyitdi: “Ben şey«üñ mürîdlerindenem. Eger 
“yâ eyyuhe’r-ref≥atu u†rudu’l-√afažate”yi işitmesem ol †âyife-i bâπiye ve 
cemâ¡at-i †âπiyeye gâh rehber gâh dümdâr olmazdum” diyüp bir miķdâr 
«arclıķ virdi ve kendünüñ destmâlin virdi ve eyitdi: “Yolda size kimse 
ta¡arru≥ iderse, bu mendîli gösterüñ ve diñüz ki bize Mîrza ◊asan  emân 
virmişdür, pes kimse da«l itmez.” Faķîr eyitdüm: “Ben ata binmezem ki 
üstâdum piyâde yüriye.” Pes bir at da«ı virdi, anuñla gitdük. 
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Elķı§§a ol gün efendi mer√ûm, √ikâyetini tamâm idüp â«er kelâma 
müteveccih oldılar. Ammâ faķîr πâyet teşne idüm, baķıyyesini su™âle 
cür™et itmedüm; √attâ Ka¡be’ye varup geldüm. Çün râh-ı Ka¡be’de vâķi¡ 
olanı istifsâr itdiler, mutta§ıl beyân iderdüm. Çün ki bu faķîrüñ kendi 
√ikâyetlerümi tamâm iderdüm, ammâ efendinüñ √ikâyeti hergiz «â†ı-
rumdan çıķmamış idi. Bir gice râh-ı Ka¡be’de ķatırumu yavuķ ķıldum. 
Piyâde gider iken ¡Alî Beg  nâm bir mu√ibb, bu faķîri piyâde görüp ķatı-
rından inüp yürümekde benümle muvâfaķat itdi ve ķatırumı yitürdügü-
me vâķıf oldı. Pes ķatırın baña virüp ben binecek buluram, bu gice sen 
bin diyüp hemân ¡acele ile gidüp gice ile πâyib oldı. Pes anuñ ķatırına 
binüp §abâ√ ķatırumı bulınca gitdüm. Varup kendünüñ ķatırın dervîşler 
teslîm itdiler. »u§û§â pîr kimesne idi ve ben otuz [121b] yaşında idüm 
diyüp şey«e anuñ mürüvvetin ¡ar≥ idüp du¡â recâ itdüm. Du¡â ider iken 
«â†ıruma geldi ki ¡acabâ ol Tebrîz ’den çıķduķda Mîrzâ ◊asan  atı ile ne 
yire vâ§ıl oldılar ola. Pes efendi tebessüm idüp buyurdılar ki “Geçende 
bizüm √ikâyemüz ne ma√alde ķaldı idi?” Faķîr eyitdüm: “Mîrzâ ◊asan 
atıyla gitdüñüz, ammâ buyurmaduñuz ki ne yire yitdüñüz.” Buyurdı-
lar ki “Çün Diyârbekr  †arafına ¡azm itdük, yolda bir orduya uπraduķ. 
Çün bizi gördiler, dutup beglerine alı gitdiler. »vâcemi ve sâyiri su™âl 
itdi. Cevâb virdiler. Beni «vâceme §ordı. ¢ulumdur didi. Baña sat diyü 
ibrâm itdi. Eyitdi: “Müdebbirümdür.” Çoķ nizâ¡ oldı, √attâ şiddet itdi. 
Ol e&nâda bir beg yüz elli âdemle ol orduya gelüp ol ordu §â√ibi ta¡žîm 
idüp yanına aldı. Görişüp §oruşduķdan §oñra muķîm olan beg eyitdi: 
“Şu Çerkes  oπlancuπı §atun almaķ isterem” didi. Ol beg çün baña nažar 
itdi, bildi, aπlayuraķ ķalķup “Hay Çelebi, bu ne √âldür?” diyü üsti 
yanına aldı ve kim idügüm ol bege beyân itdi. Ol da«ı ¡ö≠rler ile lu†flar 
gösterdi. Ammâ «vâceme eyitdi: “Sen niçün ķulumdur?” didüñ. Eyitdi 
ki “Benden oķumışdur pes bu √adî& √ükmince ki Resûlullâh §allallâhu 
¡aleyhi ve sellem buyurur: 374“ا ً ْ َ  

ِ
َ َ  ْ َ َ ًא  ْ َ  ِ َ َ  ْ َ ” Pes bu taķdîr-

374 “Kim bana bir harf öğretirse beni köle etmiş olur.” Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 
2/316 no:2543; Tefsîru’n-Neysâbûrî, 3/361; Mu¡cemu’l-Menâhi’l-Lafziyye, 1/514 
benzer şekillerde.
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ce ķulumdur didügüm ķavlümde §âdıķam.” Ol §oñra gelen bege Sul†ân 
Elvend tevâbi¡inden Mu√ammed  »ân  dirler imiş, şey«e Tebrîz’de Sul†ân 
Elvend ile bile [122a] inâbet itmişler imiş, «vâceme eyitdi: “Bu kelâm-ı 
imâmdur, √adî& degildür!” diyü «ayli ba√& itdiler. Bize iki at ve bir sâyis-
«âne ve ba¡≥ı esbâb ve «arçlıķ virüp ve on kimesne ķoşup Âmid ’e babam 
Gülşenî’ye irsâl itdi. Bizi üç ķonaķ ◊asan Keyf  ’e yaķın getürüp vedâ¡ it-
diler ki √âkimi ¢âsım Pâdişâh ’dı. Ve anlar Sul†ân Elvendli olmaπın rücû¡ 
itdiler. Çün ◊asan Keyf ’de babam mer√ûm Gülşenî olduπı câmi¡e ķarîb 
varduķ, ¡ale’l-¡acele girmek istedük. Nâgâh elli miķdârı dervîş ü πanî bize 
istiķbâle geldiler. Meger pîr, «alvetinden çıķup dervîşlere dimiş ki “Bize 
müte¡alliķ ba¡≥ı fuķarâ geliyorur, varuñ, istiķbâl eyleñ.” Pes çün cümle-
müze dest-bûs müyesser oldı, faķîre nažar idüp eyitdi: “Seni Çerkesî375 
itmek lâzım geldi ki Mu§li√uddîn »alîfe  saña Çerkes  ı†lâķ itmiş; ke≠≠âb 
olmaya” ve bize ol eyilik idenleri bi-esmâ™ihim ≠ikr idüp «ayr du¡âlar itdi.

Ammâ √ikâyet-i şey« naķl olınur ki çün Gülşenî nevvarallâhu merķa-
dehu’s-seniyye,376“ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ا َ ُ  ْ ِ َאُق  ُ  َ א  ِ اُر  َ

ِ ْ -diyüp Tebrîz ’den gi ”اَ
der, tutmaķ içün yollarda mu√a§§ıllar ķomışlar. Pîre râst geldükde gö-
remeyüp «alâ§ olurmış ki Allâh ta¡âlâ, resûli √aķķında buyurur: ْ ُ ٰ َ  ﴿َو
وَن﴾377 ُ

ِ
ْ ُ  َ  ْ ُ َכ َو ْ َ وَن ِإ ُ ُ ْ َ  Ve ķâlallâhu ta¡âlâ ey≥an: ْ ِ

ِ ْ ِ أَ ْ َ  ْ
ِ َא  ْ َ َ  ﴿َو

378﴾ ْ ُ َא ْ َ ْ َ َ ا  َ  ْ ِ
ِ ْ َ  ْ ِ ا َو َ  Nitekim geçdi. Çün şey« tüccâr ķâfile-

sine irişüp ma«lû† olur, yolda bir mollâ ile mu§â√abet ider. Bilür ki ol, 
¢ızılbaşdan ķaçup Diyârbekr ’de [122b] ¢âsım Beg ’e gider imiş; şâhuñ 
«vâcesi imiş, ev≥a¡-ı πarîbe ve e†vâr-ı ¡acîbesinden müte™ellim olup ķaçar 
imiş. Çün Kûze-kunân’a irişürler, çay kenârında âbdest alur iken §abâ√ 
¡ale’l-πafle otuz müsella√ şedîd ¢ızılbaş  gelüp şey«i ve mollâyı ķuşadup 

375 Satır altında: Ya¡nî Mısrî itmek
376 “Güç yetirilemeyenden kaçmak peygamlerlerin sünnetlerindendir.” Keşfu’l-Hafâ 

(Hindâvî), 2/99no: 1823; el-Lu™lu™u’l-Marsû¡, 1/129; Reyhânetu’l-Elibbâ™, 1/265; 
el-Eşbâh ve’n-Nezâ™ir, 1/334.

377 “Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler.” A’râf, 7/198.
378 “Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik.” 

Yâsîn, 36/9.
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ellerinde olan √ükmi ol mollâya virürler ki oķuyup kim idügin anlara 
beyân ide. Çün √ükm kendüyi der-zencîr idüp alı gitmek içün imiş, 
eydür ki “Ol siz murâd itdügüñüz mollâ şimdi bunda idi, ķa§aba câ-
nibine gitdi” dimegin ¢ızılbaşlar mollâyı arayu giderler. Mollâ hemân 
bir †arafa ķaçup gizlenmiş. Şey«e a√vâli dimemegin şey« ķâfileye mü-
teveccih olur. ¢âfile başı, şey«üñ mürîdi olmaπın eliyle işâret ider ki 
ķaça. Pes şey« bir †aπ varmış, aña çıķar ve anlaruñ a√vâline müterra§§ıd 
olur, √attâ ¢ızılbaşlar ķâfileden mollâyı §orup bulurlar ve zencîrleyüp 
alup giderler. ¢âfile da«ı göçer. Şey«üñ nökeri atını †aπ dibine getürüp 
şey« binüp ķâfileye yitişür. Ol mollânuñ a√vâlini §orar. Zencîr ile alup 
gitdüklerin bildükde câyiz ki mollâ benüm ķâfilede olduπum beyân ide 
ve rücû¡ idüp beni da«ı zencîrleyüp ol žâlime alı gideler diyü «â†ırı bir 
iki gün perîşân olur.

Menķûldür ki ba¡dehu ehl-i ķâfile da«ı √a≠er üzere olup giderler. 
Meger bir ķaç Kürd mollâları ķâfilede cemâ¡at ile namâz ķılurlar. Me-
ger πulât-ı revâfı≥dan ol iki ¢ızılbaş  tebdîl-i §ûret idüp ķâfilede Sünnî 
ve ķaçķun aramaķ içün gizlenmişler imiş, cemâ¡atle namâz ķılduķlarını 
göricek cümle kitâblarını [123a] pâre pâre idüp her birine yüzer deg-
nek urup mâllarını Yezîd mâlıdur diyü yaπmâ iderler. Ol arada olan 
derbend aπzında durup kârbân «alķını teftîş iderler ki şey«i ve ¢ızılbaş 
şenâ¡atinden ķaçanları bulup der-zencîr idüp mâlların yaπmâ idüp şâha 
alı gideler ki şâh ¡a≠âbla ķatl ide. Bu sebeble cümle ehl-i ķâfileden küllî 
mâl alurlar. Nevbet şey«e gelür. Dirler ki “Sen bir yüzi bellü mu√te-
şem kişisin. Ancaķ var yoluña git, senüñle kimüñ işi vardur!” diyicek 
yola müteveccih olup gider ve şükr ider ki “El√amdülillâh, bu sünnet 
da«ı baña müyesser oldı ki Ebû Leheb’üñ ¡avreti Mu√ammed beni √icv 
itdi, varayım Mu√ammed’üñ √aķķından geleyüm diyü mescide varur. 
◊a≥ret-i Server §allallâhu ¡aleyhi ve sellem, ◊a≥ret-i Ebû Bekr  ile iken 
göremeyüp döner gider.

Nitekim el√amdülillâh bu faķîre da«ı Elķâ§  İstanbul ’da sene erba¡a 
ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede (954 / 1547-48) iken vâķi¡ olan ķıs§ada da«ı 



Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî 233

böyle dir ki “În nîz biguzered”379 kelâmına meşπûl olup def¡ oldı. ◊âliyâ 
elli altı yıl olmışdur; üç yıl da«ı geçdi. Şimdi Mı§r ’da †â¡ûn bir merte-
bededür ki ¢ızılbaş  tasallu†ından ziyâdedür, “În nîz biguzered” kelâmı 
ile ¡âlem-i güzerâna πamıla nažar idüp ¡ömr geçürürüz ki sene ¡aşr ba¡-
de’l-elf (1010 / 1601-02) rama≥ânınuñ â«ırıdur. Üç yıl da«ı geçdi. Niçe 
«asta vardur. Allâh ta¡âlâ Seydî A√med -i Vâ¡ižî ’ye ifâķat vire.

¡Acîbe-i ∏arîbe: Bu rama≥ânuñ yigirmi †oķuzında a√bâbla cem¡ 
oldum. Cümle †â¡ûndan şikâyet itdiler. Faķîre bir ¡aceb √âl oldı. Di-
düm ki “Gülşenî mer√ûm â«ır-ı ¡ömrinde Mı§r ’da πâyet mu√kem †â¡ûn 
olmış. Cümle «alķ şey«e gelüp def¡ini recâ itmişler. Şey« dimiş me-
ger nefsümüzi fidâ idevüz. [123b] Fi’l-vâķi¡ eyle oldı, †oķuz yüz ķırķ 
şevvâlinuñ †oķuzında intiķâl itdi. Pes faķîr da«ı nefsümi a√bâba fidâ 
recâ iderüm” didüm. Eger Ma√mûd  Paşa  eger birâderi ve eger Rüstem 
Paşa -zâde ◊asîbî Efendi  ve eger πayr ta¡accüb idüp Allâh ta¡âlâ gicinden 
vire didiler. ¡Aceb vâķi¡ oldı ki bir sâ¡atden §oñra ata biner iken budum 
§ancıdı ve şişdi ve √âlâ aπrıyorur. A√vâl nice olacaπın Allâh ta¡âlâ bilür
380﴾ِ َ ا ي ِإ ِ ْ ُض أَ ِّ َ -Nihâyet bir ķaç ¡aceb târî«ler olmış idi. Bu yıl .﴿َوأُ
dan §oñra biñ on bire târî«lerdür. Bilmem te™«îri olur mı olmaz mı ve 
geçer mi geçmez mi?

Na@m: Baña târî«-i “πayb”de oldı ilhâm
 İrem beyt-i iremde bulam ârâm

 Çün anda geçdüm geçdükde andan
 İki târî« irişdi baña cândan

 Şühûdı seyr-i ◊aķ’la ķıldı √â§ıl (1011)
 Şehîd-i ¡ışķ-ı ◊aķ Muhyî-i bî-dil (1011)

Çün sene ¡aşr ba¡de’l-elf şevvâlinüñ dördi (1010 / 28 Mart 1602) 
Mı§r ’da †â¡ûn şiddete başladı, günde iki üç yüz âdem ölür iken biñ iki 
biñ âdem ölmege başladı. Şimdi ki şevvâlüñ on beşidür, yüz elli biñ 

379 Bu da geçer.
380 “Ben işimi Allah’a havale ediyorum.” Mü’min, 40/44.
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âdem öldi diyü √isâb itdiler. Ekâbir ve a§âπir ve evlâd ol ķadar maķbûl 
âdemler gitdi ki va§f olmaz; √isâba gelmeyen bî-√addür. 

Bu gün Cici Me√med Beg ’üñ oπlı intiķâl itdi, ¡azâya vardum, »ı≥r 
Paşa  ve Ma√mûd  Paşa ve Defterdâr Sinân Beg  ve ķapudanlar Me√med 
Beg ve ¡O&mân Beg  ve Mu§†afâ  Beg  ve beglerden on yedi beg ve Paşa-zâ-
de ◊asîbî Efendi  ve Medîne  ķâ≥îsı A√med Efendi  ve bi’l-cümle ¡ayan-
dân [124a] ķırķa ķarîb âdem vardı. Ve her biri πam-nâk ve mütefekkir 
ve müte√ayyir oturup √âllerinden su™âl itdüm. Her birinüñ yigirmi, ki-
minüñ ziyâde ve eķall âdemi intiķâl itmiş. El-ân bu gün âdemîsi ölme-
miş içlerinde az idi. Anda √â≥ır olanlaruñ âdemlerinden hemân bu gün 
yetmiş kimesne intiķâl itmiş. Bu tenbîhat bir üslûbıla degildür. Va§f ve 
¡add olan †âyifemüzden «aber geldi, birini gömüp geldükde biri göçmiş 
ve biri mu√tâ≥ırdur didiler. Bu gün «ayli çoķ göçmişdür. 

Pes Mı§r ’dan †aşra çıķarduķlarını ¡add idenden su™âl itdürdüm. Üç 
biñden ziyâde hemân ma¡lûm olanlardan bu gün †aşıdılar diyü cevâb 
virmişler. Bilinmeyen bundan πayrıdur. Cümle şevvâlüñ on beşine ge-
lincedür. Beş yüz biñden ziyâde âdem intiķâl itmişdür diyü √isâb itdiler. 
Bu cümle hemân Mı§r’uñ şehrine ma«§û§dur, ķurâsı ile sâyir ķa§abât-
dan πayrı, ya¡nî İskenderiyye  ve Reşîd  ve Ma√alle  ve Man§ûre  ve Men-
zele  ve »ânke  ve Bevâlbîs  bundan «âricdür; henüz istîlâdadur. [124b]

وا  ُ َ َ َכ ِ ِ  ْ ُ ﴿ ِ ِ ِ ا ٰ ْ ِ ا ِ ا ْ ِ  ِ ِ َאِن ا ْ َ ا ِ  ِ א ِ ُذ  ُ َ أَ ْ َ ْ َ ا ْ َ ْ اَ
אُد﴾381 َ ِ ْ َ ا ْ ِ َ َو َ َ  َ وَن ِإ ُ َ ْ ُ َن َو ُ َ ْ ُ َ

 ِ َ אِز ا  ِ َ ِ א ِ وِت  ُ َ َ ْ ا אِن  َ َ ْ َ  
ِ َ ْ َ  َ َ ْ َ  ْ ّכِ َ  ُ اَ  ِ ِ ا  ِ ٰ ْ ا  ِ ا  ِ ْ ِ

ِة  ُ ْ א ِ َك  ِ ْ َ اِل  َ ْ ِإ  ْ َ  َ
ِ َ ْ َ َو َכ  ِ ْ ُ َאِل  َْذ ِ  َ َ َ َ  َ ِت  َُכ َ ْ ا אِن  َ َ َ  ْ

ِ اِرَدِة  َ ْ ا
اِم َ ْכ ِ ْ ِل َوا َ َ ْ َאَذا ا ُم  َ َא  َ َא  ِ َ ِ א َرِة ا ْ ُ ْ ِ َوا َ ِ َכא ْ ا

 َ ِ َאَدا َِכ  ُذ  ُ َכ َوأَ ِ َ َ  ْ ِ אَك  َ ِ ِ َِכ  ُذ  ُ َِכ َوأَ א َ ِ  ْ ِ َك  ِ ْ َ ِ َِכ  ُذ  ُ ِّ أَ ُ ِإ اَ
َא  ِ ِّ َ  َ َ  ُ َ ا َ َو ِ ِ ا َ ا َ َאأَْر َכ 

ِ
َ َِכ َوَכ ْ َ ِ َن  ُ א א ا َ  ْ َ ِء ِاْد َ َ ْ َאِء َوا َ ْ ا

ا. ً
ِ א َכ ً ِ ْ َ  َ َ َ َو ِ ِ א ِ ا ِ ْ َ ِ َو ِ َ آ َ ٍ َو َ ُ

381 “İnkâr edenlere söyle: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme 
doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!” Âl-i İmrân, 12/3.
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Rücû¡ Be-Fürû¡ ve Şürû¡ be-»uşû¡: Çün Gülşenî nevverallâhu 
merķadehu’s-seniyye va†an-ı a§lîleri ki ¢ara Âmid ’dür, fuķarâ ile vâ§ıl 
oldı, cümle «alķa §afâ-yı ķalb √â§ıl oldı. Pes cümle ≠ikr ü şevķe ≠âkirler 
olup ≠evķe meşπûl oldılar ve râh-ı me≠kûre vu§ûl buldılar. ∏ayra tevec-
cüh itmege mecâl mu√âl olup dâyimâ cemâl ü celâl ile kemâlde idiler. 
Ammâ ehl-i §ûretden niçe a§√âb ve erbâb-ı meveddetden niçe a√bâb, 
√a≥ret-i şey«e ibrâm iderler imiş ki  382“ ْ

ِ ِ َداِر  َ ْ א ُد َ  ْ
ِ -muķte≥â”َداِر

sınca Âmid pâdişâhı Sul†ân ¢âsım ’la mülâķât eyleye. Â«ır ibrâmları 
muķte≥âsınca şey« buyurmış ki “Sebebsiz olmaz, eger mu§îbet içün 
olursa da«ı.” Pes bir ķaç gün §abr iderler. Meger ¢âsım Pâdişâh ’uñ bir 
ķızdan πayrı ≠ürriyyeti yoπımış, ol e&nâda bi-emrillâh intiķâl ider. Şey« 
√a≥retleri ‘sebebsiz olmaz, eger sebeb mu§îbet olursa da«ı’ didügi ķavli 
mürîd ve mu√ibb olanlar yâd idüp şey«e tekrâr ¡ar≥ ve ibrâm iderler ki 
¡azâ içün ¢âsım Pâdişâh’a vara. Pes √ikmet muķte≥âsınca varup ta¡ziye 
ider: 383﴾َن ُ ِ ِ َرا ْ َ א ِإ ِ َوِإ ِ א  ا ِإ ُ א َ  ٌ َ

ِ ُ  ْ ُ ْ َ א َ َ ِإَذا أَ ِ َ ا ِ ِ א ِ ا ِّ َ -âye ﴿َو
tinde beşâret ma¡nâsınuñ beşâretinde niçe işâret-i [125a] beşâret virüp 
ķalķup gitmek ister. Pâdişâh küllî tesellî bulmaπın şey«üñ a√vâlin §orup 
küllî mülâķât itmedügine «ayli te™essüf ider. Çün şey«üñ irâdeti gitmek 
idügin bilür, eydür ki “Vâķı¡â bu gün yevm-i selâm ve rûz-ı izdi√âmdur, 
ammâ yarın teşrîf eyleñ” diyüp ta¡žîmle icâzet virür. Şey« buyurur ki 
384“ ٌ ْ ُة َد َ ِ ْ  Va¡de müşkildür, ammâ inşâ™allâh müyesser ola ki ¡ayn-ı .”اَ
vaķt olan mu†laķ ebu’l-vaķtlıķ ile muķayyed olmaz. ¢anda ķaldı ki §ûfî-
vâr ibn vaķt ola.” 

382 “Yurtlarında olduğun sürece onlarla iyi geçin” Harîdetu’l-Kasr, 1/228; el-Bedî¡ Fî 
Nakdi’ş-Şi¡r, 1/34.

383 “Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her 
şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.” Bakara, 2/155-156.

384 “Söz, borçtur.” el-Mu¡cemu’l-Evsat, 4/23; el-Mu¡cemu’s-Sagîr, 1/256; Mirkâtu’l-
Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 7/3058; Feyzu’l-Kadîr, 4/377; el-Makâsi-
du’l-Hasene, 1/453; Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî), 2/66; no:1719.
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Me&nevî: ~ûfî ibnu’l-vaķt bâşed ey refîķ
 Nîst ferdâ guften ez-şar†-ı †arîķ385

Ne&r: diyüp ¢âsım Pâdişâh’a bir nažar ider. Aña bir √âl √â§ıl olur ki 
mâ≥î ve istiķbâl fi¡lini ol √âlde terk ider. Pes şey«: “Allâh ta¡âlâ müyes-
ser iderse, yarın ictimâ¡ muķadder ise «ıdmetdeyüz” diyüp vedâ¡ ider. 
Ammâ ¢âsım Pâdişâh «ayli zamân müta√ayyir ķalur. Ba¡dehu kendüye 
bir «â§§ √âl √â§ıl olur ki murπ-ı cânı bu ¡âlemden bir â«er cihâna ¡urûc 
ider. 

Çün çın se√er 386﴾َאِح ْ َ ْ ُ ا ِ א َ ﴿ emriyle şey« √a≥retleri gün †oπduķ-
da ol gün Rûşenî ≥îyâsı ile va¡de muķte≥âsı ile da¡vete icâbet vâcibdür 
diyüp bu √adî&i oķuyup ¢âsım Pâdişâh’a gider: ¢âle’n-nebiyyu ¡aley-
hi’s-selâm: 387“ ُ ْ َ َ َ اٍع  َ ُכ

ِ  ُ ِ ْ ُد َ ” 
¢âsım Pâdişâh, şey«üñ geldügin istimâ¡ itdükde otaπından †aşra 

çıķup elin öpüp getürüp mekânında oturdup †ıfl-ı ebced-«vân gibi geçüp 
[125b] ķarşusında edeble oturup dimiş ki “El√amdülillâh bunca yıldan 
beri olan maķ§ûduma vâ§ıl oldum ki Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve 
sellem buyurur: 388“ َ َ َ َو ًא َو ْ َ  َ َ َ  ْ َ ” Pes şey√ πamını şâdîye tebdîl 
idüp tera√ muķâbilesinde fera√ ta√§îl itmek içün bir meclis-i §afâ-engîz 
ve irşâd-ı inşâd-âmîz eyler ki ¢âsım Beg  ķahķaha ile gülmege başlar. 
»atunı içerüden işidüp bu ¡azâ içinde böyle fera√la «ande itdüginden 
«atunlardan şermende olup bir «âdimine: “Bu kişi ķızı firâķından delü 
olmış gibi! Neye güler? Var gör” diyü irsâl ider. Gelüp görür ki şey« 
fera√-ba«ş kelimât eylemegin ¢âsım Beg tesellî bulup «ande ider. Şey«i 
kimdür diyü §orar. Dirler ki “»atunuñ birâderi Tebrîz  sul†ânı Sul†ân 

385 Ey arkadaş, sufi vaktin oğludur; yarın deyip durmak yol şartından değildir. Mes-
nevî, 1: 133.

386 “Karanlığı yarıp sabahı çıkaran”, En’âm, 6/96.
387 “Paça için dahi davet olunsan kabul ederim”. Sahîhu’l-Buhârî, 3/153; Musne-

du Ahmed, 15/293; Sunenu’t-Tirmizî; 3/16; Musnedu’l-Bezzâr, 14/71; Sahîhu 
İbn Hibbân, 12/103. Bazı lafız farklılıklarıyla. Yazmada اع اع إ כ כ  ” د 
“  şeklinde

388 “Kim bir şey talep eder ve onun için çabalarsa onu elde eder.” Özdeyiştir, bkz. 
Mecâni’l-Edeb, 1/26.
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Ya¡ķûb ’uñ şey«i Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’dür.” Aπası gelüp «atuna «aber 
virdükde «atun, şey«i bilüp “Çün ¢âsım Beg’e tesellî virüp ¡azâsın 
§afâya tebdîl itdi, pes ben da«ı kelimât-ı rû√-efzâsın işidüp def¡-i πam 
ķılmaķ dilerem” dir.

Şey« ise üç kerre ķalķup gitmek ister, sul†ân ta≥arru¡ idüp gitmege 
ķomaz, ta≥arru¡ vü niyâzla alı ķor. Ammâ eşik aπası tîz ķalķ diyü işâret 
ider ki begler mülâzemete muntažırlardur. Pes şey« gitmege iķdâm ider, 
pâdişâh yine oturuñ diyü ibrâm ider. Şey« eydür ki “Ben tereddüd-
de ķaldum ki siz otur diyü ibrâm idersiz, eşik aπası olan eşek meclisi 
tamâm eyle diyü işâret ider. ¢anπısı ile ¡amel idecegüm bilmezem ki 
baña ķayd oldı!” [126a] Pes †arîķ-i √aķda ehl-i ı†lâķa ķayddan ziyâde 
vâbestelik olmaz diyüp ķalķup gider. Pâdişâh çaķ atı yanına bile çıķar 
ve dir ki “Öz evüñe geldüñ, §afâ virdüñ. Her ne ki saña ve dervîşlere 
der-vâyistdür; cümlesin irsâl iderem.” Bî-†aleb şey« buyurur ki “Allâh 
ta¡âlâ ķabûl eyleye, eger münâfıķ şerrine uπramaz iseñ” diyüp vedâ¡ idüp 
gider. 

Çün menziline gelür, ¡alâ ¡âdetihi dervîşlere †a¡âmların ve ma§rûfların 
kendi yanından ziyâde ta¡yîn ider. Dervîşler dirler ki “Pâdişâh küllî 
nesne ta¡yîn itmişdür, isrâf olmasun” dirler. Şey« buyurur ki “Eger 
münâfıķ mu¡terı≥ olmasa «ıdmet-i fuķarâ iderdi, ammâ anı i≥lâl iden 
≥âller ile belâ çekerler.” Şey«üñ bu πa≥abını görüp dervîşler sükût idüp 
ta¡accüb iderler ki pâdişâh ile rı≥â ve ma√abbet ve irâdet ile cüdâ oldılar. 

Pes Mu§li√uddîn »alîfe , şey«e dervîşlerüñ ta¡accüblerin ¡ar≥ ider, 
şey« buyurur ki “Yedi günden §oñra i¡tiķâdınuñ inķılâbını göresiz ve iki 
aydan §oñra devletüñ inķılâbını müşâhede idesiz” dimegin kimse artıķ 
su™âl idemez. 

Sâbıķan şey«e pâdişâh meclisinde eşik aπası işâret itmege bâ¡i& 
◊üseyn Çelebi oπlı A√med Çelebi  ve ķardaşı oπlı Me√med  Çelebi  ki 
¢âsım Pâdişâh’uñ nökerleri olmışlar, anlar iπvâ iderler imiş ki pâdişâhuñ 
şey«e irâdet ve inķiyâdın görüp √ased iderler imiş. ~oñra şey«lerine 
«aber virüp şey†ân-§ıfat πurûrlarından [126b] fitne-engîz necvâyla ≥arar 
ķa§d iderler. »ayrları ve ol ≥ararları kendülere ¡âyid olur ki müvekkel 
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¡alallâha ≥arar olmaz; ke-mâ ķâlallâhu ta¡âlâ: َن ُ ْ َ
ِ َאِن  ْ َ ا ِ ى  َ ْ א ا َ  ﴿ِإ

َن﴾389 ُ ِ ْ ُ ْ ِ ا כ َ َ َ ْ َ  
ِ َ ا َ ِ َو ْذِن ا ِ ِ ًא ِإ  ْ َ  ْ

ِ אّرِ َ ِ  َ ْ َ ا َو ُ َ َ آ ِ ا
Pes cem¡ olup pâdişâha ¡ar≥ iderler ki “Bu sen mu¡teķid olduπuñ 

Şey« İbrâhîm , Elvend »ân ’uñ şey«idür. Bunda irsâl itdi ki Diyâr-
bekr ’üñ eşrâfını aña mu†î¡ ve mu√ibb ide. Şehrde ķomaķ degil, evvelâ 
şehre ķomaķ câyiz degildür, belki şehrden ķovmaķ gerek!” diyü iπvâ idi-
cek, mülk ma√abbeti içün ol melik ol melek-§ıfatuñ kelâm u kemâlin-
den ma√rûm olup mev¡ûdları göndermez. Fuķarâ, şey«üñ aña i¡timâd 
itmeyüp rûz-merrelerin tedârük itdügi ma¡lûmları olup yedi gün ol-
duķda ¢âsım Pâdişâh, Mârdîn  yaylaπına gider. Şey« şehrde ķalur. Yine 
ol müfsidler fur§at bulup pâdişâha dirler ki “Şey«i şehrde niçün koduñ 
ki Sul†ân Elvend içün «alķı i≥lâl ider. Pes âdem gönder, varup şehrden 
i«râc itsün.” ¢âsım Pâdişâh ta√ayyürde ķalur. Bu «aberi ba¡≥ı a√bâb 
şey«e bildürürler. Dervîşler pâdişâhuñ i¡tiķâdınuñ inķılâbını √isâb ider-
ler, vâķı¡â yedi gün olmış. Pes devleti inķılâbına muntažır olurlar. 

¢âsım Pâdişâh ķâ≥î-¡askeri olan Mu√ibbuddîn  ile müşâvere ider. 
¢â≥î dir ki “Şey« dünyâ mülkine ve melikine raπbeti yoķdur. Ne El-
vend’den ve ne senden pervâsı var. Cehd eyle, kendüñe du¡â-gûy [127a] 
idesin, yo«sa ≥ararın çekersiz.” Pes tedbîr idüp şey«i yaylaπa da¡vet idüp 
iki bedevî at ile on biñ aķçe irsâl idüp küllî i¡tiķâdlar ider. Şey«e geldük-
de, tebessüm idüp buyurur ki “Lâ kedde ve redde. Ammâ ķablehu olsa 
yeg idi” diyüp yaylaķa ¡ažîmet ider. Varduķda ķâ≥î-¡askeri ve pâdişâh 
iķbâl idüp bir müstaķil otaπa inzâl iderler. ◊în-i ≥iyâfetde pâdişâhuñ 
tekyesinde şey« olmaπı teklîf iderler. Şey« eydür ki “Tekye şey«ligi câ-
yiz degildür, meger kendi binâsı ola.” Vâķı¡â â«ır Mı§r ’da eyle olmışdur. 
Ve buyurur ki “Cehd eyleñ ki ķalbüñüz tekyesinde fuķarâya câ ide-
siz. Ve ķalb-i âgâh ki beytullâh ve Ka¡be-i ilâhdur, sa¡y eyleñ ki andan 
§afâ idesiz. Ve ¡ömre süren ¡irfân-ı ¡arafât-ı »udâ’yı √â§ıl ķılup √arem-i 

389 “O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmakta-
dır. Oysa şeytan, Allah’ın izni olmadıkça, mü’minlere hiçbir zarar verebilecek 
değildir. Öyle ise mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler.” Mücâdele, 58/10.
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mu√terem-i ◊aķķ’a dâ«il olasız, yo«sa bu devlete πayrılar vâ§ıl olalar, 
elüñüzde olan ķudreti √â§ıl ķılalar, §oñra peşîmânlıķ ne fâyide ider ve 
size nedâmetden πayrı ne ¡âyid olur: 390“אَرُة َ ِ ْ ِ ا ِ َْכ  ُ ِ א َ ْ  diyüp ķalķup ”اَ
otaπına gider; ķâ≥î-¡askeri bile gelür. 

Pâdişâh bî-«od olup ķalur. Âdem gönderüp ķâ≥î-¡askeri çaπırur, yine 
şey«e irsâl eyler: “Bir tümen ķaraca aķçe ile bir √ükm ki Mârdîn ’de 
senüñ içün «â§§aten bir zâviye yapdum ve dervîşler içün √ucurât bün-
yâd itdüm ve her yıl yüz müdd buπday, elli mut tuturπan ya¡nî birinc 
ve günde bir altun √avâyic içün §arf idesiz” dimiş, “Çün ki Âmid ’üñ 
[127b] havâsından şikâyet idersiz, pes Mârdîn’üñ havâsı «ûbdur, anda 
oluñ” diyü pâdişâhdan ¢â≥î Mu√ibbuddîn  «aber getürür. Şey« buyurur 
ki “Maşrıķdan maπribe degin mu†laķ benüm zâviyem iken muķayyed 
zâviyeye niçün muķayyed olam. Sâbıķan bu ma¡nâyı beyân itmişdüm, 
tekrâr teklîfe bâ¡i& nedür, beyân eylesün” diyü ķâ≥î-¡askeri pâdişâha 
gönderür. Pâdişâh eydür: “Eger murâd iderse aña ma«§û§ bir çille-√âne 
yapdurayım ve dervîşlerine da«ı niçe murâd iderse ideyim. Murâdum 
Mârdîn’de olup baña «ayr du¡â itmeñdür” diyü «aber irsâl ider. Şey« 
buyurur ki “Bizi kendi √âlümüzde ķomayanı kendi √âlinde ķomazlar. 
Varsun kendi başı yaraπını görsün” diyü cevâb virür. Çün şey«üñ bu 
celâl ile ķâ≥î-¡askeri kelâmını işidür, ¢âsım Pâdişâh’a gelüp «aber virür. 
Pâdişâh √ayrete varur. 

Vâķı¡â ķırķ günden §oñra Sul†ân Elvend’den elçi gelür ki “¡Ammüm 
baña memleketinde bir miķdâr yircügez virsün ki ¡adûm Baπdâd ’dan 
üzerüme hücûm itdi. İnşâ™allâh fur§at benüm olduķda añuñ ¡ıva≥ın 
a≥¡âf-ı mu≥â¡af ideyim” diyü mektûb gönderür. ¢âsım Pâdişâh’uñ cânı 
başına §ıçrar ki anuñla bile gide ve hem eyle olur. Pes elçiyi √abs ider. 
Yine §oñra Sul†ân Elvend’e «aber irsâl ider ki “Benüm ülkeme girme, 
var Ûrha ’dan Şâm ’a yâ Rûm ’a ¡azm eyle ki benüm diyârum ta√ammül 

390 “Arif kişi hemen anlar.” el-Garîbu’l-Musannef, 1/285; el-Beyân ve’t-Tebyîn, 3/26; 
el-Emsâlu’l-Muvellede, 1/103; Cemheretu’l-Emsâl, 1/263; Mecma¡u’l-Emsâl, 2/19; 
Hizânetu’l-Edeb, 2/182. Genellikle אرة כ ا .şeklinde وا 
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itmez; §oñra ķıtâle bâ¡i& olup sefk-i dimâ-ı müslimîn lâzım gelür.” Pes 
çün elçi icâzet [128a] alur, şey« √a≥retlerine gelüp “Oπluñ Elvend »ân  
içün du¡â eyle ve emrüñ nice ise buyur ki Elvend Sul†ân senüñ emrine 
mu†î¡ mürîdüñdür” dir.

Pes şey« du¡â idüp bir miķdâr teveccüh ile tevaķķuf ider. ~oñra bu-
yurur ki “Benden oπluma selâm eyle ki †oπrı Mârdîn ’e gelüp mâr-ı dî-
nüñ zehrini müsülmânlardan ref¡ itsün; kimse öñine durmaz, hemân 
πurûrdan √a≠er itsün!” diyüp elçiyi du¡â idüp vedâ¡ ider. Çün elçi, El-
vend »ân ’a gelüp şey«üñ himmeti «aberin virür, Sul†ân Elvend hemân 
¢âsım Pâdişâh üzerine Mârdîn’e ılπarla müteveccih olur. ¢âsım Pâ-
dişâh  ¡askerinüñ ke&retine i¡timâd idüp Cevsa«391 öninde ķonar. Elvend 
»ân’uñ ¡askeri tevaķķuf itmeyip ba§up ek&erini ķırup Sul†ân ¢âsım’ı 
emîr iken esîr iderler: ٍء ْ َ  ِ ّ َ ُכ َ  ُ אُء﴾392 , ﴿َوا َ َ  ْ َ ل  ِ ُ אُء َو َ َ  ْ َ  ِ ُ  ﴿َو
393﴾ ٌ

ِ َ
Pes şey« √a≥retleri Elvend »ân ’a tehniyeye varduķda Sul†ân Elvend 

şey«i ķarşulayup ta¡žîm ile alup otaπına getürüp kendi yirinde oturdup 
“Bu fet√ ve nu§ret senüñdür ve bu nu§retden ziyâde fera√um vardur ki 
senüñ ile mülâķât oldum” diyüp şey«e ta¡žîmler ider. Ba¡dehu Mârdîn  
ķal¡asını teslîm itsünler diyü şey«e ta≥arru¡ ider ki varup ¢âsım  Pâdişâh ’a 
diye ki yâ ķal¡a begine âdem gönderüp miftâ√larını getürde yâ«od ken-
düyi telefe emr olınsun. Pes Şey« √a≥retleri ¢âsım Pâdişâh √absde iken 
varup vâfir na§î√at [128b] ve tesellî virüp eydür ki “Eger Sul†ân Elvend 
yanında bir murâduñ varsa, beyân eyle, inşâ™allâh √â§ıl ola. Ammâ anuñ 
senden murâdı ķal¡anuñ miftâ√ını «atunuñ virmekdür.” ¢âsım Pâdişâh 
dir ki “Miftâ√ı vermege âdem irsâl ideyim ve hem göndermek da«ı 
muķarrerdür, ammâ Elvend »ân beni √absden «alâ§ idüp «atunumı 
teslîm itsün. Varup yapduπum zâviyede ¡uzlet ile ibâdete meşπûl ola-
yım.” Çün Elvend »ân’a şey« bu ma¡nâyı söylemiş, ol da«ı ķabûl idüp 

391 Satır üstü: Cevsek
392 “Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin.” Âl-i İmrân, 3/26.
393 “Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” Bakara, 2/284.
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ķal¡a †alebine şey«i irsâl idüp ta≥arru¡ itmiş ki ¢âsım Pâdişâh’uñ murâ-
dını Elvend Pâdişâh ķabûl itdi hemân siz ķal¡ayı virüñ diye. Ammâ 
Sul†ân Elvend’e begler cem¡ olup men¡ iderler ki “Deh dervîş der-kilîmî 
biguncend ve dû pâdişâh der iķlîmi ne”394 diyüp rı≥â virmezler, Sul†ân 
¢âsım zâviyesinde §ı√√atda otura. Ammâ cümlesi şey«den bu recâyı 
iderler ki Âmid ’e varup ¢âsım Pâdişâh’uñ «atunı olan »ânum »atun  
ki Sul†ân ◊asan  ķızı imiş, Âmid’e √âkim imiş, Âmid ķal¡asını teslîm ide 
ki cümle Diyârbekrli evvelen ve â«ıren şey«üñ mürîdleridür. 

Pes ◊a≥ret-i Gülşenî müsellimânâne varup »ânum  ile bulışur. 
Elvend »ân ’uñ mektûbını virür ki ma≥mûnı budur ki “Çün benüm 
mu§îbetüm oldı, ¡ammüm ¢âsım  Pâdişâh ’a sıπınup bir ķaç gün geçin-
mek içün yir istedüm, beni redd idüp bârid cevâblar gönderdi. Ben 
«od benüm ¡ammüm durur iken ecnebîye i√tiyâc ¡ar≥ itmemek murâd 
itdüm. Pes iķdâm idüp böyle vâķi¡ oldı. İmdi sizden recâm oldur ki 
ķal¡anuñ ana«tarlarını şey« √a≥retlerine teslîm idesiz ki sizüñ ve ¢âsım 
[129a] Pâdişâh’uñ murâdı √â§ıl ola ki Gülşenî √a≥retleri da«ı böyle 
murâd itmişdür ve cümlemüzüñ aña i†â¡atı vâcibdür ve aña ¡adem-i 
i†â¡atda ≥arar var idügini mer√ûm babañ Sul†ân ◊asan  ve birâderüñ 
Sul†ân Ya¡ķûb  ve sâyirler tecribe itdügini siz da«ı bilürsiz.”

Pes »ânum bî-i«tiyâr √a≥ret-i şey«e ķal¡anuñ ana«tarlarını teslîm 
idüp ķal¡ayı açup ol cum¡a Sul†ân Elvend nâmına «u†be oķunduķda 
Âmid  «alķına bir mertebe fera√lar gelmiş ki kimi ķul âzâd idüp kimi 
aķçe altun ni&âr itmişler ve şey« √a≥retlerine bir mertebe ta¡žîm ü tekrîm 
itmişler ki bir pâdişâha itmemişler; √attâ ek&eri «alķuñ şey«e inâbet it-
mişler. 

Pes Elvend »ân ’a fet√ «aberin irsâl itdükde bî-tevaķķuf Mârdîn ’den 
Âmid ’e gelmiş. Âmid «alķı cümle şey«e mürîd olmaπın ta≥arru¡ itmişler 
ki bile varup sul†âna her birinüñ maķâmın beyân ide. Şey« eyitmiş: “ªâ-
hirde olan maķâmuñuzı şehr ket«udâsı yeg bilür, ammâ bâ†ında olan 
a√vâlüñüzi ¡âlimu’s-sırr ve’l-«afiyyât bilir, pes ben ortada fu≥ûl olmam.” 

394 On derviş bir kilime sığar; iki padişah bir ülkede olmaz.



METİN - Altıncı Ta…allüb242

Çün ◊âcî ¡Alî  »alîfe ki §oñra «alîfetü’l-«ulefâsı olmışdur ve √âliyâ ev-
lâd-ı evlâdı yirine Âmid’de «alîfe dururlar, ta≥arru¡ idüp dimiş ki “Bun-
laruñ πara≥ları istişfâ¡dur ki sul†ândan ķalblerine «avf gelmişdür. Murâd 
mürîdlerden def¡-i «avfdur. Siz a¡lemsiz” diyicek şey« anlaruñ bile git-
mesine kerhen rı≥â virür ve buyurur ki “¡Acele itmeyüp taķaddüm it-
mesünler.” Çün şey« varup Elvend »ân’la mülâķât olur, ikisi da«ı at 
üzerinde musâfa√a idüp şey«i sol cânibine alur ki ta¡žîm oldur. Yolda 
Âmid ehli ¡acele idüp selâm iderler. [129b] Gerçi şey«üñ murâdı otaķda 
bulışmaķ idi. Yine şey« icmâlen √âllerin beyân ider. Sul†ân mihmândâ-
ra sipâriş ider ki “Bunlara başķa «ayme ķur ve ≥iyâfetlerin gör, şöyle ki 
şey« √a≥retlerinde şermende olmayavuz” dimiş. Ammâ mihmândâr an-
laruñ ber-güzârların yolı üzere alup “Varuñ yurduñuza gidüñ!” dimiş. 
Pes cümlesi elem-zede olup şermendelik ile şey«e varup a√vâli beyân 
itmişler ki “Eger biz bu √âlle ķalursaķ şehre varmaπa yüzümüz yoķdur” 
diyü ta≥arru¡ iderler. Â«ır  Gülşenî √a≥retleri buyurur ki “Ben size ¡acele 
itmeñ didüm, niçün nefsüñüz şey†ânına uyup ¡acele itdüñüz? Ammâ 
«ayr gele” dir. Ol e&nâda Sul†ân Elvend geldi diyü şey«üñ çadırı öñinde 
πalebe ķopar. Gülşenî ta¡žîm idüp †aşra çıķar. Çün ol ni¡me’l-emîr bâb-ı 
fuķarâdan fet√ recâsına gelür, öyle namâzını fuķarâ ile ķılur. Fuķarâ 
≠ikr idüp şevķ gelüp ¡ışķla semâ¡a ķalķarlar ve ķalķırlar. Sul†ân da«ı tâ 
tamâm olınca ayaπ üzere durur. Çün ≠ikr tamâm olur, mer√ûm Gülşenî 
bir a¡lâ meclis ider ki fuķarâ ve ¡ulemâ ve ümerâya √âlât-ı ¡acîbe √â§ıl 
olup.

Na@m: Kimi aπlar kimi iñler kimi feryâd eyler 
 Kimi √ayretde ķalur şey« çün irşâd eyler

Ne&r: E&nâ-yı §o√betde naķ§-ı ¡ahde müte¡alliķ çoķ kelimât ider, 
«u§û§â nâķı§ât-ı tedbîrinde ve müşâverelerinüñ mu«âlefeti √aķķında. 
Ve buyurur ki “Allâh ta¡âlâ buyurdı ki benüm ķullarum üzere şey†â-
nuñ sul†ânı yoķdur. Pes sul†ân nâmına olan nâķı§ât tesvîlâtından √a≠er 
eyleñ” dir ve “ol maķûlenüñ iπvâsı ile ¡ahdüñüz §ıyup sefk-i dimâdan 
ķaçuñ ki mülk ve [130a] devlet ¡aķîmdür. Ba¡de’d-du¡â dervîşâne sımâ† 
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çeküp pâdişâhâne ≥iyâfet ve Âmid  ehlini pâdişâha sipâriş ider ve §oñra 
dir ki “Sizden bu yaķında §âdır olıcaķ günâh size ve mülke te™&îr ider, 
πaflet itmeyesiz!”

Vâķı¡â bir ķaç günden §oñra ◊asan  Beg ķızı Sul†ânum, şeytân gibi 
musalla† olup Elvend Sul†ân’a dir ki “Sul†ânum, iki pâdişâh bir yire 
√ükm itmiş olalar, ikisi da«ı ol yirde zinde durmaķ bâ¡i&-i şerr ü şûrdur.” 
Vüzerâdan ve niçe nâķı§ât-ı ¡aķl √ükminde olanlar da«ı πara≥larından 
muvâfaķat idüp ¢âsım  Pâdişâh ’uñ ķatline mestâne Sul†ân Elvend’den 
icâzet alup şey«den ma«fî âdem gönderüp ķatl iderler. Şey« «od du¡â-
sında Sul†ân  nâm şey†ânuñ tasallu†ından √a≠er eyle diyü tenbîh itmişdi 
ki aña ma«fî degil idi. Ve sefk-i dimâdan §aķınuñ dimiş idi ve bu günâh 
size ve mülke ≥arar ider dimiş idi. Fi’l-vâķi¡ eyle oldı, nitekim gelür. Ve 
bu πazeli diyüp taķrî¡ ile virdi.

Gülşenî: Ahdüñe göñül virüp inanmazam peymânuña
 Ol sebebden gelmez oldum va§l-ârâ hicrânuña

 ‰oldurur gûş-i cihâna πaybetümi çün raķîb
 Hey diseñ vaķtidür ey şeh sevgilü şey†ânuña

 Key §aķın âhum odından dutışupdur çün göñül
 Düşmeye andan şerâruñ odı «ânumânuña

 ¢ıymazıdum bir ķıluña ire devrândan zevâl
 ¢ıyar oldum göz göre ey ķıyma gözlü canuña

 ¢ahr-ı ◊aķķ’uñ nıķmetinden üşenürem k’ansuzın
 Odı «ışmuñ dutışuban düşmeye devrânuña

 Sevgilü sul†ânuñuñ ¡âlemde ey şeh bellü bil [130b]
 Bende-i ¡ışķam velî râm olmışam fermânuña

 İsteyüp derdüñi dermân bulmazam n’idem digil
 Derdle buldum devâ çün derd-i bî-dermânuña

 Gün kimi mihrüñ odından yanar oldı Gülşenî 
 Dutışup şevķuñla andan irmedüm pâyânuña
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Ne&r: Şey« √a≥retlerine inķıyâd idüp žulmden tevbe itmiş, √attâ El-
vend »ân , Erπani  ķal¡asını Cugi  ( כ ) nâm bir žâlime virmiş. ¢al¡a-
nuñ ķâ≥îsı olan Me√med  Çelebi ’ye ki Sul†ân Ya¡ķûb  zamânından ¡adâ-
letle √ükm ider imiş, cefâlar idüp mâlın almış. Şey« ma¡lûm itdükde 
Sul†ân Elvend’e dimiş ki “Ol žâlimi ¡azl idüp ķâ≥înuñ mâlını alı vir.” 
Pes Elvend »ân getürdüp ¡a≠âb itdürmek istedükde sul†ânuñ beglerbe-
gisi olan Emîr Beg  mesâ¡idi olmaπın sul†âna ¡ar≥ itmiş ki “Eger şey«üñ 
söziyle Cugi’ye cefâ iderseñ begler senden rû-gerdân olup perâkende 
olurlar.” Pes Elvend »ân eyitmiş: “Şey« benüm babam ve şey«üm 
ve «ayr-«vâhumdur. Her kim anuñ sözine mu«âlefet iderse, başın 
teninden cüdâ idüp bir mu†î¡ ve münķâda yirini virürem. Ben žâlimi 
isti«dâm itmezem.” Pes Emîr Beg didügine ¡ö≠rler idüp gitmiş. Sul†ân 
şey«i da¡vet idüp mâ-cerâyı beyân itdükde şey« dimiş ki “Benüm murâ-
dum senüñ ı§lâ√uñdan müsülmânlar âsûde olmaķdur. Çün beglerüñ 
benümle itti√âduñdan rencîde olurlar imiş, Mı§râ¡: “Kâr-i mulkest ân 
ki tedbîr u te™emmül bâyedeş”395 Ne&r: pes senüñ ve mülküñüñ belki 
¡âlem mülkünüñ taķayyüdi baña lâzım degildür” diyü gitmek istedük-
de, sul†ân dimiş ki “◊a≥retüñe lâyıķ mıdur ki beni terk idesin? Câyiz 
ola ki ben mülkümi terk ideyim ki senüñ «ıdmetinde olmaķ [131a] fa«-
rümdür ki ben sensiz olamam ve seni cân u dilden severem. Baña cefâ 
ile ķıymaķ lâyıķ mıdur?” didükde şey« bilmiş ki kelimâtı §ıdķıladur, pes 
şey« dimiş ki “Ben da«ı seni severem ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve 
sellem buyurur: 396“אُه ُ ِإ ْ ِ ْ ُ ْ َ אُه  َ ْ أَ ُכ ُ َ َ أَ  Ammâ anlar ki ¡ulemâ”ِإَذا أَ
billahüñ πıybetle la√mını yirler, kendi helâkine ķa§d iderler ki ُم ُ ُ ” 
אَت“397 َ א  َ َ ْ أََכ َ َض َو ِ َ א  َ َ  ْ َ َ  ٌ َ ُ ْ َ אِء  َ َ ُ ْ ِ  :Ve ķâlallâhu ta¡âlâ ا ُ  ﴿أَ

395 Mülk işinde tedbir ve tefekkür gereklidir.
396 “Sizden biri kardeşine muhabbet ettiğinde bunu ona bildirsin.” Musnedu Ah-

med, 28/408; el-Edebu’l-Mufred, 1/191; Sunenu’t-Tirmizî, 4/177; el-Hâkim, 
el-Mustedrek ¡Ala’s-Sahîhayn, 4/189.

397 “Alimlerin etleri zehirlidir, koklayan hasta olur, yiyen ölür.” eş-Şakâ™iku’n-Nu¡mâ-
niyye, 1/39; krş. Mu¡cemu’l-Menâhi’l-Lafziyye, 1/640.
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ُه﴾398 ُ ُ ْ ِ َכ َ ًא  ْ َ  
ِ ِ َ أَ ْ َ  َ ُכ ْ َ ْ أَْن  ُכ ُ َ  Ammâ inşâ™allâh ol da«ı bî-i«tiyâr أَ

fuķarâya irâdet getüre ve u«uvvetden behremend ola” diyü du¡â ider. 
Fi’l-vâķi¡ Emîr Beg şey«e i¡tiķâd-ı tâmmıla evvelâ varup da¡vet ider ve 
meclisde le≠≠etlenüp §afâlar kesb ider. Şey« dimiş ki “Senüñ †â¡atuñ ev-
velden ma¡lûmdur, ammâ Cugi  da«ı bî-i«tiyâr gelüp irâdet idüp Me√-
med Çelebi’nüñ √aķķını virmekdür” didügi √înde Cugi giryân ve nâlân 
gelüp şey«üñ elin almış ve Me√med Çelebi’ye √aķķın virüp «il¡atlamış 
ki vâķı¡asında şey« «ayli teşdîd itmiş imiş, andan «avf itmiş.

Ma¡lûm ola ki nâķı§ât-ı ¡aķl ü dîn olan nisvân ki  399 ٌ
ِ َ ُכ  َ ْ  ,durِإن َכ

çün şey« Mollâ Çelebi ’yi «alâ§ itmiş, cem¡ olup tenhâda şey« gelmeden 
Sul†ân Elvend’e Mollâ Çelebi , ¢âsım  Pâdişâh  zamânında şöyle «ıyânet 
ve böyle cinâyet itdi diyü ekâ≠îb ilķâsından mâ¡adâ bizüm aķribâmuzuñ 
ol zamânda žulmile on iki biñ altunumuz aldurmışdur; [131b] teftîş 
ve şikence eyle. Eger çıķarmaz iseñ biz mâlumuzdan tekmîl idüp size 
virelim, cümlesi sizüñ olsun diyü iπvâ iderler. Şey« «alvet-«ânesinde 
iken bi-vaķt bir taķâ≥î ķopar ki sul†âna varur. Meger anlar pâdişâhdan 
bir kâπıd mührlemişler ki Mollâ Çelebi’yi dutup zencîr ile teftîş idüp 
cümle mâlını alup ķatl itdüreler. Çün şey« bilâ-destûr içerü girür, ķa-
pular ķapanıķ iken bevvâblar ta¡accüb idüp sul†âna «aber virürler. İca-
zetle da«ı içerü girür, bunları müteπayyir görür. Eydür ki yine sul†âna 
“Ne fitne itdüñüz ki √âlini perîşân görürem.” Pâdişâh ol yazılan kâπıdı 
şey«e virür. Çün şey« oķur, sul†âna eydür ki “Mollâ ¢â≥î Çelebi  eger 
¢âsım Pâdişâh  zamânında mu«âlefet itse ulü’l-emre i†â¡at itmemiş olup 
emrullâha mu«âlefet idüp «âyın olurdı. Pes ol mu†î¡a ri¡âyet vâcib iken 
cefâ mı idersin?” diyicek Sul†ân Elvend alup ol kâπıdı pâre pâre eyleyüp 
eydür ki “Min ba¡d her kim ¢â≥î Çelebi’yi baña ≠emmile ≠ikr ider ise 
cezâsı ķatldür ki sâbıķan pâdişâhına mu†î¡ ve †oπrı olan baña da«ı †oπrı 
olur.” Ve şey«e i¡ti≠ârlar ider. 

398 “Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” İşten bundan 
tiksindiniz!” Hucurât, 49/12.

399 Gerçekten sizin düneniniz büyüktür! Yûsuf, 12/28.
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Menķûldür ki ◊asan  Abdâllu †âyifesinde ba¡≥ı mâl-dar «vâceler 
varmış, Sul†ân Elvend’üñ ba¡≥ı žâlim begleri †ama¡ idüp anlaruñ aπzın-
dan ¢ızılbaş a bir mektûb düzerler, bir begüñ ķapusında bıraπurlar. Ol 
da«ı Elvend »ân ’a virür. »ân da«ı ol ◊asan [132a] Abdâllu «vâceleri 
nehb ve πâret itmege emr virür. Şey« √a≥retleri def¡-i žulm içün Elvend 
»ân’a varup “Niçün žulme rı≥â virürsin?” diyü nehy ider. »ân: “Benüm 
yanumda «ıyânetleri &âbit oldı” dir. Şey« eydür ki “¿übût ķâ≥î yanında 
olur. Sen niçün nâ-√aķ √ükm idersin?” diyicek şey«den şermende olur. 
Şey« yine buyurur ki “Ol žâlimler ol mažlûmları tâlân iderler ve ķatline 
da«ı i≠nüñüz alurlar. Ammâ siz yine ra√m idüp zencîrden «alâ§ idüp 
mâlların alı vireceksin” diyüp ķalķup gider. 

Ol žâlim begler ol yalan mektûb sebebiyle Elvend »ân ’dan icâzet 
alurlar, mâlların πâret iderler ve bayram güni cümlesin dil kesilsün diyü 
ķatl itmegi muķarrer iderler. Şey«üñ rû√âniyyeti kelâmı ile Elvend 
»ân’a te™&îr ider. Bir ¡aceb hevl-nâk vâķı¡a görmegin cümle ◊asan Ab-
dâllu ları zencîrden çıķarup şey«e teslîm ider ve her kim mâlların aldı ise 
yine virmesini emr ider. Şey« da«ı alı virüp kendülere bî-ķu§ûr teslîm 
ider. Cümlesi pâdişâha ve şey«e du¡â idüp âsûde olurlar.

Menķûldür ki çün Elvend Pâdişâh  intiķâl itdi, begler hevâ vü hevese 
meşπûl olmaπın re¡âyâ √âli mu«tell oldı. »alķ şey«e mürâca¡at idüp 
iķdâm itdiler. Her çend ki tedbîrden isti¡fâ itdi, ta≥arru¡ ve zârîleri ziyâ-
de olup üzerüñe bu far≥-ı kifâye, «â§§aten far≥-ı ¡ayndur diyüp iķdâm 
itdiler. Pes şey« [132b] Elvend »ân ’uñ eşigi aπası Yâr ¡Alî  Beg ’i çaπı-
rup Emîr Beg ’e irsâl itmiş ki «ânuñ dîvân begi imiş ve dimiş ki “Gerçi 
taķdîr-i ◊aķ özgedür, ammâ var dîvân begi Emîr Beg’e di ki sünnet bu-
dur ve emr-i §â√ib-i sünnet budur ki eger imâm intiķâl itse cemâ¡atden 
bir lâyıķını imâm itmek gerek. ◊âliyâ senden e√aķķı yoķdur ki bunca 
müddetdür Baπdâd ’ı ≥ab† idersin. Ammâ eger ecnebî getürürler ise seni 
merbû† idüp cefâ iderler” diyü Emîr Beg’e «aber irsâl ider ve Yâr ¡Alî’ye 
dir ki “Benüm üzerüme lâzım olan na§î√atı ve emâneti saña teslîm it-
düm. Eger î§âl itmezseñ sen da«ı elem çekeceksin” diyü iķdâm ider ve 
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bunı da«ı dir ki “Bilürem ki bu «aberi î§âl itmezsin, ammâ seni ev§âl400 
ile bend ideceklerdür, ol zamân söyleşem” dir. Pes Yâr ¡Alî Beg fi’l-vâķi¡ 
şey«üñ na§î√atin î§âl itmez. Ve begler bunı tedbîr iderler ki ±ulķadrlu 
¡Alâ -i devle  yanında Zeynel Beg  ibn A√med Beg ibn Uπurlı Me√med 
Beg’i Diyârbekr ’e pâdişâh itmek içün †aleb iderler. Pes A√med Beg ’le 
Zeynel  bile gelür. Bir cüz™î bahâneyle Emîr Beg ’i tevâbi¡iyle zencîre çe-
küp Mârdîn ’den ◊asan  Keyf ķal¡asını fet√e gider ve şey« √a≥retlerine 
A√med Beg’üñ ¡ammusı ¡Abdurrezzâķ Beg  mürîd olmaπın şey«üñ žâhir 
ve bâtınî ķudretini bildirmegin ķardaşı oπlı A√med Beg şey«i iķdâm 
idüp bile alı gider. Şey« √a≥retleri yolda Emîr Beg’i zencîrde görür, 
eydür ki “Niçün benüm na§î√atum gûş itmedüñ ki saña Yâr ¡Alî  ile 
peyπâm gönderdüm [133a] idi?” Emîr Beg eydür ki “Baña ol «aberi 
getürmedi.” Pes şey« √a≥retleri yine ra√m idüp eydür ki “Fur§atı fevt 
itmişsün. Ammâ el-mâ≥î lâ yu≠ker. Gel imdi §ıdķıla tevbe eyle ki bir 
da«ı žulm itmeyesün. Bu «u§û§da Allâh ta¡âlâyı †anıķ dutup senüñle 
¡ahd idelim. ¢urtulduķda bu mu§îbetüñi yâd idüp √aķdan bâ†ıla meyl 
itmeyesün, nitekim buyurur: א ً ِ א َ ا أَْو  ً ِ א َ ِ أَْو  ِ ْ َ ِ َא  א َ אَن ا َد َ ْ ِ َ ْا  ﴿َوِإَذا 
َن﴾401 ُ َ ْ َ ا  ُ א َכא َ  َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ  َ ِّ َِכ ُز َ ُ َכ َ  ٍّ ُ  َ َא ِإ ُ ْ َ  ْ َ َْن  َ َכ ُه  ُ  ُ ْ َ َא  ْ َ א َכ َ َ  
İ«tiyâruñ bir žâlim eline virmeyesün. Dâyimâ her işüñde hüşyâr olasın 
ve √aķķı √â≥ır görüp ba†şından √a≠er idesin ve bî-†ama¡ olasın ve bî-
†ama¡ları √âkim va≥¡ idesin ve bu ¡ahdleri ferâmûş itmeyesin.” Çün Emîr 
Beg i¡tiķâd-ı tâmmıla tevbe ider, şey« buyurur ki “Göñlüni «oş †ut ki 
¡an-ķarîb eski devletüñden ziyâdeye vâ§ıl olursın ve senüñ boynuñda 
olan zencîr «a§muñ boynuna geçecekdür” diyüp vedâ¡ ider. 

Çün A√med Beg †utsaķlar ile Ûrha  ķal¡asın almaπa gelüp mu√â§ara 
ider, ķal¡a ehli, Siverek  ķal¡asınuñ begi olan Çelebi oπlına «aber irsâl 

400 Satır altı: bendler
401 “İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, 

gerekse ayakta iken (her hâlinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. 
Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir 
sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara, yapmakta 
oldukları şeyler, böylece süslenmiş (hoş gösterilmiş)tir.” Yûnus, 10/12.
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iderler. Ol da«ı Mû§ul  begleri ile gelüp bir gice Ûrha’nuñ sırr ķapusın-
dan girüp şehr «alķına †aşra âdem gönderürler ki anlar da«ı √â≥ır olalar. 
Pes şehr «alķı esirlerüñ zindânını ardından delip Emîr Beg ’i ve Yûsuf 
Beg ’i ki ~ûfî »alîl   oπlıdur [133b] ve sâbıķan Ûrha begi oldur, cümlesini 
«alâ§ iderler. Çün ki ķal¡adan Çelebi oπlı, begler ile «urûc ider ve şehrlü 
†aşra cenge iķâmet iderler, A√med Beg esîrleri öldürmek içün †aleb ider. 
»alâ§ olduķlarını bilüp şikest-ı ķalb √â§ıl ider. Pes olduπı sarâyda dutup 
Emîr Beg boynında olan zencîri anuñ boynına taķarlar. Emîr Beg emr 
ider, ķal¡ada √abs iderler. Mine’l-¡amûd ile’l-¡amûd ferecden ba¡de ¡us-
rin yusren olup Ferec Ba¡de Şidde √ikâyeti žuhûr ider. َ َ ي أَْذ ِ ِ ا ِ  ُ ْ َ ْ  ﴿اَ
ٌر﴾402 ُכ َ ٌر  ُ َ َ َא  َن ِإن َر َ َ ْ א ا َ  diyüp √ükme meşπûl olur.

Menķûldür ki çün şey« √a≥retlerinüñ işâret-i pür-beşâretiyle Emîr 
Beg  yine devlete irişüp eski √âlinden ziyâde istiķlâlle √ükûmet itmege 
başlar. Çün ki √a≥ret-i şey« Âmid ’de fuķarâ ile irşâd ve inşâdla ≠ikr ve 
tev√îde meşπûl olup ek&er-i nâs e≠kârla bî-ķarâr olup dergâh-ı ∏affâr’a 
leyl ü nehâr bî-i«tiyâr firâr iderler, Âmid’de olan ķadîmi meşâyı«dan 
Şey« ◊amîd’üñ «alîfetü’l-«ulefâsı Keçeci Şey« ¡Alî inkâr ižhâr idüp 
fuķarâ-yı √a≥ret-i şey«e «ayli kelimât ider. ◊a≥ret-i Gülşenî buyurur ki 
“İrâdet ikidür: biri i«tiyârî, biri ı≥†ırârî. Gâh olur ki ı≥†ırârînuñ nihâyeti 
i«tiyârîden da«ı aķvâ olur. Ümîddür ki Şey« ¡Alî  ı≥†ırârîlerüñ bî-i«tiyârî 
olup i«tiyârı ola” diyüp du¡â ider. Ammâ Şey« ¡Alî, hemîşe bunı dir 
imiş ki “Eger sizüñ şey«üñüzde ce≠be varsa beni da«ı çeksün.” Gül-
şenî’ye didükde buyurmış [134a] ki “Biz anı güçliler elinden bile gücle 
ce≠b idelim.”

İttifâķan ol e&nâda meger Şey« ¡Alî’nüñ oπlı »ı≥r  nâm ile şehrin 
ba¡≥ı ekâbiri ¡adâvet üzere olmaπın √île idüp »ı≥r’uñ aπzından ¡Alâ -i 
devle ’ye bir müzevver mektûb yazarlar, Kerek Yaraķ  (?) nâm begüñ 
ķapusına atarlar. Çün ķapucı alup begine virür. Ol da«ı alup Emîr Beg ’e 
dîvânda virür. Cümle beglerüñ ittifâķı ile âdemler gönderüp şey«-zâde 

402 “Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağış-
layandır, şükrün karşılığını verendir.” Fâtır, 35/34.
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»ı≥r’uñ evini tâlân idüp »ı≥r’ı zencîre çekerler ve üç biñ filori cerîme 
virsün diyü işkence iderler. Şol √adde ki ölmiş §anup ayaπına çuvalduz 
§oķarlar ve eger virmez iseñ seni ve atañı ve anañı ve cemî¡-i tevâbi¡iñi 
öldürüp müsta™§ıl iderem diyü Emîr Beg emr ider. Çün ehli ve ¡ıyâli 
bu √âli görüp şehrüñ ekâbirlerine varup «alâ§ını recâ ideler diyü 
iķdâm iderler. Anlar i¡ti≠âr iderler ki “Eger biz şefâ¡at idersek bizi da«ı 
müttehem iderler, ammâ bîçâreler mededçisi ve bî-mededler çâre-sâzı 
Şey« İbrâhîm ’e varuñ ki Emîr Beg anuñ emrinden †aşra çıķmaz.” Pes 
»ı≥r’uñ ehli ve oπlı ve ķızı, babası ta≥arru¡ı ile bir gice Gülşenî’ye gelüp 
giryân ve nâlân √âllerin ¡ar≥ iderler ve ne ķadar altun, inci, √uliyyleri 
varsa bir boπçaya ķoyup şey«e fidâya getürürler. Şey« anlaruñ elemleri 
içün bir miķdâr aπlar, §oñra rüşvet getürdükleri için güler ve eydür: 
“¡Ömer ’i işitdüñüz mi ki ben [134b] şefa¡âtdan ötüri bir nesne almış 
olam. Bu maķûle niyyeti «â†ıruñuzdan çıķarup «ulû§la teveccüh eyleñ, 
«u§û§â ehl-i †arîķ nesli ola. Çün ki ◊aķ ķapusına mürâca¡at itdüñüz, 
«alâ§ muķarrerdür. Lâkin şey«-zâde müvekkel olan mu√a§§ıla disün ki 
‘Mu√a§§ıl, benüm √âcetüm Şey« İbrâhîm yanında biter; eger dünyâ 
eger u«râ her ne dilersek olur, hemân beni anuñ yanına alı git’ diyüp ola 
ki »ı≥r’ı bunda i√≥âr eyleye” dimegin cümle aķribâsı varup mu√a§§ıla: 
“Eger mâl ü menâl her ne isterseñ saña √â§ıl olur. »ı≥r’ı şey«e alı gidüp 
anuñ mu√ibblerinden cemî¡an virürler” dimegin müvekkel olan, Emîr 
Beg’üñ aķreb-i aķribâsından imiş, »ı≥r’ı alup şey«e getürmiş. 

Gülşenî fuķarâya irşâd ider iken gelmegin şey« »ı≥r’a işâret itmiş 
ki “Var, şol «alvete gir ki emîn olasın” dimiş. Meclis tamâm olduķ-
da mu√a§§ıl üç biñ üç yüz altunı istemiş. Şey« eyitmiş: “İbrâhîmler 
maķâmına girenler emîn olur. Şimden girü senüñ aña √ükmüñ geçmez” 
dimegin ¢ızıl Yûsuf  oπlı olan dudaķları gögerüp gözi ķızarup yüzi 
bozarup dimiş: “Pâdişâh  mücrimini nice alı bilürsün?” Şey« dimiş 
ki “Var imdi, emîrüñe benden şikâyet eyle, ola ki √aķķa rücû¡ ide.” 
Çün mu√a§§ıl, Emîr Beg ’e şikâyet idüp mâ-vaķa¡ayı dimiş. Emîr Beg 
dîvân begini irsâl idüp esîri a√sen-i vechile †aleb itmiş. [135a] Şey« 
buyurmış ki “Benüm murâdum hem emîre hem esîre na§îr olmaķdur 



METİN - Altıncı Ta…allüb250

ki Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: أَْو א  ً ِ َא אَك  َ أَ  ْ ُ ْ  ”أُ
א“403  ً ُ ْ َ Mažlûmuñ √âli ma¡lûmdur ve žâlime nu§ret oldur ki anı žulm 
itmekden men¡ ideler ki §oñra itdügi žulmüñ cezâsına mübtelâ olma-
ya.” Çün bu mesmu¡ı dîvân begi gelüp Emîr Beg’e taķrîr ider, şey«üñ 
«â†ırı rencîde olmasun diyü bir iki gün §abr ider. ~oñra şey«i §o√bet 
†arîķiyle da¡vet idüp şey« √a≥retleri 404“ ُ ْ َ َ َ اٍع  َ ُכ

ِ  ُ ِ ُد  ْ َ ” muķte≥â-
sınca çün bege varup ma√abbetle §o√bet idüp Emîr Beg’le irâdetle edeb 
üzere meclisi â«ır ider. Â«ır  esîrüñ a√vâlini beyân idüp eydür ki “Şey« 
√a≥retlerinüñ ma¡lûmıdur ki benüm Âmid ’den πayrı bir gelirüm yoķ-
dur, nökerler ve begler hep andan müstefî≥ olurlar. Eger kimseden cürm 
almayam, pes cümle †aπılurlar. Çün ki »ı≥r √a≥retüñüzün dârü’l-emâ-
nına girmiş, biñini baπışladum, iki biñini virsün ve şikence ve ¡a≠âb-
dan «alâ§ olsun ki ben anı aķribâsıyla helâk itsem gerek idi ki πayrılara 
¡ibret ola.” Şey« πayretullâh ile buyurmış ki “Allâh ta¡âlânuñ ba†şından 
ķorķmaz mısın ki nek&-i ¡ahd idersin ki benümle ◊asan  Keyf  ’le Sive-
rek  ķal¡ası mâ-beyninde boynuñda zencîr ve elinde ekinci pâlânlu ķatırı 
ve mü™ekkiller yanuñca idi. Mu¡âhede itmedüñ mi ki Allâh ta¡âlâ yine 
devlet vire, artuķ žulm itmeyesin. İmdi ma¡lûm oldı ki senüñ murâ-
duñ «alķ mâlın nâ-√aķ yire almaķdur.” ◊âliyâ olan Sul†ân Murâd  gibi 
ki niyyeti «alķa ve cüz™î nesne isnâd idüp mâlların almaķdur. Böyle 
žulm çoķ uzamaz, nitekim bu sene elfde oldı. Yalñuz bir şa«§uñ ki Yaş 
◊asan ’dur ki Ana†olı defterdârı idi, beglige bir √abbe deyni yoπiken 
yaπmâ olundı. ∏ayrı yetmiş üç yük ve yetmiş iki biñ aķçesin «azîne-i 
žulme id«âl idüp nice cefâlar itdiler. Bu faķîrüñ ķadîmî dostı olmaπın 
â«ır [135b] fuķarâ du¡âsı ile yine Mı§r ’a gelüp Ka¡be’ye varup tâ™ib ve 
†ayyib ve †âhir benüm √u≥ûrumda intiķâl itdi ve cümle a√vâlini baña 

403 “Zalim veya mazlum olduğu halde iken kardeşine yardım et.” Sahîhu’l-Buhârî, 
3/128; Musnedu Ahmed, 19/14; Sunenu’d-Dârimî, 3/1812; Sunenu’t-Tirmizî, 
4/93; Musnedu’l-Bezzâr, 14/36.

404 “Paça için dahi davet olunsan kabul ederim”. Sahîhu’l-Buhârî, 3/153; Musnedu 
Ahmed, 15/293; Sunenu’t-Tirmizî; 3/16; Musnedu’l-Bezzâr, 14/71; Sahîhu İbn 
Hibbân, 12/103. Bazı lafız farklılıklarıyla.
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sipâriş itdi. ¢arâfe ’de ¡Alî  Paşa  türbesinde Cendereci-zâde  yanında defn 
itdüm. ‰aşlarına bu dört mı§râ¡ı târî« diyüp yazdurdum ki küçük oπlı 
biledür, ra√imehullâhu ta¡âlâ ki her mı§râ¡ biñ sekiz senesine târî«dür.

Târî«: Zâyir olan eyleye çü bunda keşfile du¡â
 Mu√yiyâ lâyıķ olursa ire ◊aķ i√sânına
 ◊aķ ta¡âlâ ra√mla i¡zâz ider târî«dür
 Fâti√a oķu §abî ile ◊asan  Beg cânına

Ne&r: Tâ §ıπar-ı sinninden bu faķîrüñ yâr-ı πârı olup faķîr Mı§r ’da 
şey«üñ «ıdmetinde ķalmaķ muķarrer olıcaķ √acca sene seb¡ ve sittîn 
ve tis¡i-mi™ede (967 / 1560) Mı§r’a gelüp İskenderiyye  emîni olup ba¡≥ı 
bahâne idüp İskenderiyye’den Mı§r’a gelüp ek&eriyyâ i«tila†ları olurdı. 
Çün birâderüm Mı§r’a defterdâr olup geldi, aña irtibâ† iderdüm. Süveyş 
emîni oldı. Birâder Mekke -i mükerremeye ¡Arafât  §uyını getürmege git-
di. ◊asan  Beg, Cidde  emîni oldı. Ba¡dehu Rûm ’a varup tersâne emîni 
iken faķîr da«ı Rûm’a vardum. »ayli dünyevî «ıdmetler itdi ve Mı§r’a 
gelmegi va¡de itdi. Vâķı¡â İstanbul ’da şehr emîni olup Ana†olı defterdârı 
olduķdan §oñra Mı§r’a defterdâr olup geldi. Murâdı teķâ¡ud idi. Taķdî-
ren bile Rûm’a kendi varup yine baş defterdâr oldı. Mâl-dârlıķ ile müt-
tehem olmaπın Sul†ân Murâd  gibi nâ-murâd bilâ-≠enb ü cün√a kendüyi 
girift idüp ek&er emvâlini yaπmâ itdüklerinden §oñra ≠ikr olan miķdâr 
mâlı «azîneye aldılar žulmen. Çün Sul†ân Me√med  ¡adlile pâdişâh oldı, 
ri¡âyet idüp bir yire paşa itmek istedi, ammâ ol va¡desi [136a] muķ-
te≥âsınca Mı§r’da müteķâ¡id beglerden olup geldi vech-i meşrû√ üzere. 
Çün ki intiķâl itdi, √âliyâ ümmü’l-veledi oπlum Mu§†afâ ’da olmaπın 
menâķıbını yazmaπı istid¡â itdi. Va¡de itmiş idüm. 405“ ٌ ْ َد ُة  َ ِ ْ -müb ”اَ
teπâsınca yazılmışdur ki edâ-yı deyn dâfi¡-i şeyn olup dâll-i deyndür. Ol 
tevbe ve tevfîķ ve hidâyetle √acc idüp intiķâl itdi. Ra√imehullâh. Ve ol 
žâlime žâlimlerüñ mâlı ķalup vebâl yüklenüp gitdi. Ma¡lûm ola ki Beyt:

405 “Söz, borçtur.” el-Mu¡cemu’l-Evsat, 4/23; el-Mu¡cemu’s-Sagîr, 1/256; Mirkâtu’l-
Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 7/3058; Feyzu’l-Kadîr, 4/377; el-Makâsi-
du’l-Hasene, 1/453; Keşfu’l-Hafâ (Hindâvî),, 2/66; no:1719.
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 Yaşar kerkes kim âzâr olduπıçun
 ‰oπan durmaz ziyân-kâr olduπıçun

Ne&r: Pes Şey« İbrâhîm-i Gülşenî ķaddesellâhu rû√ahu’s-seniyye 
Emîr Beg ’e eyitdi: “Re¡âyâya ri¡âyet gerek, anlar mâl-dar olmaķ ister, 
senüñ cihân-dârlıπuña bâ¡i&dür. Mâl-ı enfâl isterseñ var πazâ eyle, ammâ 
»ı≥r ’ı senüñ žâlim mu√a§§ıl bege virmek mu√âldür” diyüp πa≥abullâh 
ile ba¡≥ı kelimât itmegin bî-i«tiyâr Emîr Beg cümle cürminden ferâπat 
idüp şey«e i¡ti≠âr ider. 

Çün şey« menziline gelür, »ı≥r’uñ mu√a§§ılı üç yüz filori ¡öşr ister. 
Şey« buyurur ki “Emîr Beg  anuñ cürminden ferâπat itdi. A§l merfû¡ 
olıcaķ fer¡ da«ı medfû¡ olur.” Mu√a§§ıl πılžat ider ve eydür ki “Ben anı 
bulduπum yirde ķahr ile aluram Emîr Beg emri ile.” Şey« eydür ki “Ben 
žâlime i«tiyârum [136b] ile mažlûmı virmezem. Var emîrüñe şikâyet 
eyle. Eger ķudreti var ise varsun kendüye ¡ilâc itsün” didükde mu√a§§ıl 
varup Emîr Beg’e şikâyete mübâşeret itdügi sâ¡at Emîr Beg’i bir ķulınc 
†utup bir eleme mübtelâ olup bir rence uπrar ki şey« didügi gibi kendü 
¡ilâc tîmârından her vechile ¡âciz ķalup bir dürlü çâre ile pezîr olma-
yup √attâ «ıdmet-kârları aπlaşurlar ve √ukemâ ve e†ıbbâ mütehayyir ve 
me™yûs ķalup hemân e†râfını dolaşurlar, hemân bir nökere bunı dir ki 
“Baña ol ◊a≥retü’ş-Şey« İbrâhîm-i Gülşenî ķaddesellâhu sırrahu’s-se-
niyye √a≥retlerini meded yitişdürüñ!” diyüp hemân bî-«od olup dili 
†utulur.

Pes ◊a≥retü’ş-Şey« İbrâhîm -i Gülşenî ķaddesellâhu sırrahu’s-seniyye 
√a≥retlerine cümle begler ve ķulları aπlaşuraķ varup ta≥arru¡ vü niyâz 
ile da¡vet iderler. Nı§fu’l-leylde şey« varup fe-bî yab†ış âleti olan mü-
bârek elini ol aπrıyan yirine ķoyup bir Fâti√a-i şerîf oķuyup ol ķulınc 
†utan yire mübârek elini sürdügi gibi bi-i≠nillâhi ta¡âlâ [137a] hem ol 
sâ¡at aπrısı sâkin olup gözi açılur. Şey«e dir ki “El√amdülillâh diñlen-
düm, hîç za√metüm ķalmadı” diyüp şey«üñ mübârek elini öpüp yüzine 
gözine sürer ve «azînedâra dir ki “Şey«üñ fuķarâsına yüz altun ne≠r 
itmişdüm, anı teslîm eyle.” Şey« √a≥retleri buyurur ki “Ma√bûs olan 
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»ı≥r’a vir anı ki niçe gündür fuķarânuñ ķonuπıdur ve mu√a§§ıl elem 
virüp mu√a§§ılâne ister.” Pes Emîr Beg  mu√a§§ıla √ayķırup eydür ki 
“Ben saña ķaçan didüm ki varup andan mu√a§§ılâne dile! Varup şey«üñ 
«ıdmetine benden yalan söyleyesin! Pes min ba¡d andan bir nesne iste-
me, yo«sa seni helâk iderem!”

Çün Keçeci Şey« ¡Alî , Gülşenî’nüñ bu ta§arrufâtını müşâhede ider, 
ol keçe gibi ķatı ķalbi, ķat ķat göñli yumuşayup ¡âhen-i menfûşa dön-
miş, bî-i«tiyâr şey«e inâbet itmiş ve cümle mürîdleri ve tevâbi¡iyle 
bende olmış. Şey« √a≥retleri oπlı »ı≥r’ı «alvetden çıķarmayup babası 
Şey« ¡Alî ’yi da«ı bir «alvete ķoymış. Ol e&nâda ek&er dervîşler ile bir 
erba¡în çıķarmışlar. Ammâ şey«-zâde »ı≥r beşinci ism vâķı¡asın getürüp 
mažhar-ı √ayât olmaπın Gülşenî aña «ilâfet virür. Pederi Şey« ¡Alî’ye 
emr ider ki bir «alvet çıķara. Çün yedi gün tamâm olur, §amediyyet 
tecellî idüp žâhir ü bâ†ın ve evvel ü â«ır külliyetini i√â†a ider, pes çün 
Gülşenî’ye anuñ maķâmı ma¡lûm oldı, aña da«ı «ilâfet [137b] virdi, 
oπlı »ı≥r’ı aña tâbi¡ ķıldı ve bir câmi¡de ≠ikre meşπûl olmaķ emr eyledi. 
Pes her cânibde ≠ikrullâh istîlâ buldı.

Menķûl-i maķbûl oldur ki mer√ûm ve maπfûr Gülşenî ķaddesel-
lâhu’l-∏aniyyu sırrahu’s-seniyye’nüñ «alîfetü’l-«ulefâsı olan ezhed-i 
fuķarâ ve evra¡-ı §ula√â cemî¡-i √âlde Rabbü’l-¡âlemînüñ √âmidî Mev-
lânâ ◊âcî ¡Alî -i Âmidî  ra√metullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten, evâyi-
linde tüccâr-ı ≠evi’l-iķtidâr ve §ule√â-yı kibârdan idi, hemîşe zekâtıyla 
fuķarâya mu¡în olup ehl-i yaķîne yaķın idi. Çün Gülşenî √a≥retleri va¡ž 
ü inşâdla ehl-i isti¡dâdı ce≠b ve irşâd itdi, ◊âcî ¡Alî hemîşe «ıdmetlerin-
de dâyim ķâyim ve ≠ikr ü evrâda mülâzım olup «alvât ve celvâtda bâ†ın 
u žâhir ile √â≥ır olmaπın niçe erba¡înden §oñra «ilâfet virdi.

Ammâ ◊âcî ¡Alî , ehl ü ¡ıyâl[i] olmaπın Gülşenî’nüñ icâzetiyle kesb-i 
√elâl içün ticâret iderdi. Zeynel »ân  fetretinde Âmid ’de ¡Abdül√ayy  
nâm bir žâlim vâlî «alķa müstevlî olmış idi. ◊âcî ¡Alî »alîfe ’nüñ atını 
dutup ulaķlıπla Mârdîn ’e irsâl itmek ister. ◊âcî ¡Alî, şey« √a≥retlerine 
¡ar≥ ider. Şey« bir dervîş gönderür ki “ªulmile dervîşlerüñ esbâbına 



METİN - Altıncı Ta…allüb254

ta¡addî itmek bâ¡i&-i inķılâbdur. ◊âcî ¡Alî’nüñ atçaπuzın vir ki anuñ 
murâdı oldur ki anuñla √elâl [138a] rızķ √â§ıl idüp ehl ü ¡ıyâline kefâf 
idüp ¡ibâdete meşπûl ola. Eger virmez iseñüz sizüñ rızķuñuza ≥arar ge-
lür.” Dervîşe böyle cevâb virür ki “◊âcî ¡Alî’nüñ «alķdan ne farķı var-
dur? ~abr itsün, atı Mârdîn’den gelince.” Dervîş şey«e irşâdı √âlinde bu 
«aberi meclisde getürür. Şey« bir ân murâķıb olup ◊âcî ¡Alî’ye nažar 
idüp eydür ki “¡Abdül√ayy’ı meyyit olan √ayye gibi getürdiler, pâre pâre 
idüp a§a ķodılar” didükde ◊âcî ¡Alî ve cümle meclis «alķı işidürler. 
Fi’l-vâķi¡ çün Emîr Beg  Âmid’i alur, ¡Abdül√ay, ¡Alâ -i devle  cânibinden 
√ükûmet itdügi içün elin ve ayaπın ve burnın kesüp §alb ider. Şöyle ki 
şey« da«ı dilek ider, «alâ§ına rı≥â virmeyüp Emîr Beg dir ki “Size ve 
bize anuñ ne maķûle «âyin idügi ma¡lûmuñuzdur. Lu†f idüp anı şefâ¡at 
itmeñ” diyüp ķatl ider. ◊âcî ¡Alî »alîfe ve sâyirler ki sâbıķan şey«üñ 
didügi kelâm ma√fûžları idi, dirler ki ol çoķdan maķtûldür. Çün Emîr 
Beg, ◊âcî ¡Alî’nüñ atı √ikâyetini istimâ¡ ider şükr ider ki “El√amdülil-
lâh, ben da«ı i§âbet itmişem” dir.

Menķûldür ki cümle ehl-i Âmid  Gülşenî √a≥retlerine mürîd olup 
√attâ kefereden niçesi müsülmân olup dervîş olurlar ve bir niçesi [138b] 
da«ı îmâna gelmek §adedinde iken me≠kûr ķalbi meyyit olan ¡Abdül√ayy , 
pâdişâhuñ cizyesine ≥arar ider diyü şey« √a≥retlerine ¡adâvet-i dîniyye 
idüp kâfirleri da«ı îmâna gelmekden men¡ ider. Ol «annâsuñ «avfından 
žâhiren müsülmân olamazlar imiş, tâ kim §alb olur, §oñra gürûh gürûh 
efvâcen gelüp müsülmân olur: 406“א ً ْ َ  ْ ُ ُ ْ َ  ُ َ ِص  ُ ْ َ ْ َאِن ا ْ ُ ْ َن َכא ُ ِ ْ ُ ْ  ”اَ
müžâheretine dâ«il olup 407﴾ٌة َ ْ ِإ َن  ُ ِ ْ ُ ْ ا א  َ  muķte≥âsınca ķardaşlar ﴿ِإ
ile müctemi¡ olup yek-dil ve yek-cihet olurlar ki408“ٍة َ ِ ٍ َوا ْ َ َن َכ ُ ِ ْ ُ ْ  ”اَ
itti√âdında va√det bulurlar. Ammâ anlar ki √izb-i şey†ândur, kendülere 

406 “Mü’minler kenetlenmiş bina gibidir, birbirlerine güç verirler.” Bu anlamdaki 
hadisler için bkz.  Fethu’l-Bârî, 10/450; ¡Umdetu’l-Kârî, 10154; Feyzu’l-Kadîr, 
6/252.

407 “Mü’minler ancak kardeştirler.” Hucurât, 49/10.
408 “Mü’minler tek nefis gibidirler.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 

7/3102; Feyzu’l-Kadîr, 6/442.
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ziyân-kâr olup ķalurlar: ُب ْ ِ َِכ  ٰ أُو  ِ ا  َ ِذْכ  ْ ُ ٰ ْ َ َ َאُن  ْ ا  ُ ِ ْ َ َ َذ  َ ْ َ ْ  ﴿ِإ
وَن﴾409 ُ

ِ א َ ْ ُ ا ُ َאِن  ْ َب ا ْ ِ َ ِإن  َאِن أَ ْ  ا
Ma¡lûmdur ki √a≥ret-i şey« ¡ayn-ı ¡ışķdur, cümle te™lîfâtında mu§ar-

ra√dur, nitekim Şey« A√med-i »ayâlî mažhar-ı ķalbdür, anuñ da«ı ke-
limâtında ¡ayândur, nitekim Şey« A√med, irşâdında da«ı beyân iderdi 
ol zamân ki pederi maķâmına ¡urûc idüp ¡ışķdan kelimât iderdi, bî-i«-
tiyâr bir kerre âh iderdi yâ hû dir idi, cümle √u≥≥âra bir √âl √â§ıl olurdı 
ki ¡ışķdan lema¡ât vâ§ıl olurdı, münkir olanlar da«ı iķrâr iderler idi ve ol 
birr ü i√sânla †arîķ-i ebrâra giderler idi. 

Gülşenî √a≥retleri [139a] «od Âmid ’de bir mertebe ¡ışķ u şevķle irşâd 
ve keşf ü zevķle inşâd iderler imiş ki ek&er-i nâs meclisden bî-hûş giderler 
imiş. »a†îb mürîdlerinden olmaπın bir kerre şey« nažar itmegin bî-hûş 
olur, minberden dutup indürürler, namâzı πayrı kimesne ķılur, √attâ 
maπfûr Şâh ¢âsım  Envâr-ı Tebrîzî  †arîķından, ke≠âlik Tebrîz ’den Şâh 
¢âsım  nâm bir †âlib-i envâr-ı ¡allâm, Gülşenî √a≥retlerinüñ «ıdmetinde 
müdâm ķıyâm üzere olur. Â«ır  bî-ârâm olup izdi√âm-ı enâmdan niçe 
eyyâm şey«e selâm ve istîlâm idememegin Kütahyalı Mu§†afâ  »alî-
fe’den recâ ider ki şey«e ¡ar≥ idüp bir himmet nažarın eyleye. Çün Mol-
lâ Mu§†afâ »alîfe  √a≥ret-i şey«e ¡ar≥ ider, Gülşenî √a≥retleri ce≠be ile 
√ayķırur. İşidenlere √âlât-ı ¡acîbe √â§ıl olur. Şâh ¢âsım bî-«od olup 
meyyit gibi iki gün ¡aķlı yirine gelmez. Çün πarķ-âb-ı ma√vdan sâ√il-i 
§a√va gelür, √aķâyıķdan kelimât ve deķâyıķdan küşûfâta başlar. Çün 
§orarlar ki “Saña ne √â§ıl oldı ki böyle mebhût ķalduñ ve bunca gün 
bî-ķuvvet olduñ ve saña ne gözükdi ki seni böyle yeñdi ve πalebe itdi?” 
Cevâb virür ki “Ol dem ki şey«üñ nefesi √ayķırmaπıla çıķdı, ke-ennehu 
sûr-ı İsrâfil çalındı ve benüm ķalbüme bir nûr gibi nesne dâ«il olup 
[139b] beni bî-hûş itdi.” Pes inâbet ider, şey« da«ı «ilâfet virür.

◊âcî ¡Alî  »alîfe’den oπlı Me√med  Çelebi Mı§r ’da faķîre pederinden 
naķl itdi ki Âmid ’de Gülşenî ¡aleyhi ra√metullâhi’l-∏aniyyi Ma¡nevî ’yi 

409 “Şeytan onları hâkimiyeti altına alıp kendilerine Allah’ı anmayı unutturmuştur. 
İşte onlar şeytan tarafında olanlardır. İyi bilin ki, şeytanın tarafında olanlar, 
ziyana uğrayanların ta kendileridir.” Mücâdele, 19/58.
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ta√rîr ider iken ba¡≥ı √âlât olur imiş ki kendi kendi ile münâcât ve √aķâ-
yıķda ¡Arabî, Fârsî nažm ve ne&r söyleşüp bî-«od olurmış. Gâhî ba¡≥ı 
kelimât ider imiş ve gâhî şöyle feryâdla girye ider imiş ki hem-sâyeleri 
uyumaz imiş. Bu cümleden mâ¡adâ ķı§a günde dervîşler ile günde üç 
kerre §o√bet itdükden §oñra bir gün sekiz yüz seksen beyt yazmış.

Menķûldür ki şey«üñ «ulefâsından Şâh ¢âsım -ı Tebrîzî sür¡at-i 
kitâbetle meşhûr olmış. Bir gün Gülşenî dimiş ki “Göreyim sen altı 
beyt yazınca ben ķaç beyt diyüp yazaram.” Pes şey« on sekiz beyt-i 
¡Arabî diyüp yazmış ki üç ol ķadar olur.

Menķûldür ki Ma¡nevî  ki ķırķ iki biñ beytdür, receb ayınuñ evvelin-
de ibtidâ itmiş, gelecek recebüñ â«ırında itmâm itmiş ki on üç ay olur 
ve bu e&nada niçe nesne da«ı ta√rîr ider imiş fuķarâ irşâdından mâ¡adâ 
ve gâh olurmış ¡âlem-i √ayrete varup bir yıl geçüp bir beyt dimez imiş. 
Mı§r ’da beş kâtibe mı§râ¡lar yitişdügi «od beyân oldı, «u§û§â vezn ve 
ķâfiye ve ma¡nâ ve lisân muπâyir iken. Â«ır  beş [140a] kâtib sînesi 
gürüldisinden ta√ammül itmeyüp aπlayuraķ mescidden †aşra giderler 
ki faķîr »ayâli Efendi mer√ûm Mı§r’da ve hemşîre-zâdeleri Fet√ullâh  
Efendi  İstanbul ’da ve ¢apucı İlahî Mu§li√uddîn Efendi  Ka¡be’de naķl 
itdiler ki bu üçi Ma¡nevî ve An…â  nâm ve Fârsî dîvân yazarlar imiş. 
Ammâ Türkî Dîvân’la Rubâ¡iyyât’ı ◊asan Efendi  ile Rûşenî-i ¿ânî  yazar 
imiş ki her birine birer mı§râ¡ yitişdürür imiş. Faķîre her zamân şey«üñ 
kelâmı şarķı olup bî-tekellüf ve sâde gözükür idi, meger a§lâ iltifât itme-
düklerinden imiş.

FA~L ¢ARA ÂMİD ªULUMÂTINDAN RÛŞENÎ HİMMETİ 
İLE GÜLŞENÎ GÜLŞEN-İ ŞÂM’A ¡AªÎMET İDİNCE İKİNCİ 
HİCRETDE ÇEKDÜGİ Mİ◊NET BEYÂNINDADUR

◊a≥ret-i Gülşenî nevverallâhu ma≥ca¡ahu’s-seniyye Âmid ’de iken 
Emîr Beg , ¡Alâ -i devle  √île ide diyü ¢ızılbaş ’a müteveccih olmış. Şey« 
√a≥retleri, ¢uds ’e gitmegi muķarrer idicek Emîr Beg sebebin su™âl it-
miş. Şey« eyitmiş: “Çün sen me≠hebüñ tebdîl itdüñ, biz da«ı ¢uds’e 
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≠âhib olalım.” Emîr Beg dimiş ki “◊âşâ ki ben me≠hebüm tebdîl idem, 
ammâ ¡Alâ-i devle  beni da¡vet itdi, √îlesinden ķaçup şâha ilticâ iderem 
ve senüñ ve cümle mürîdlerüñ me™ûnetini ve emn ü emânını sipâriş it-
mişem” dimegin şey« bir niçe müddet âsûde-√âl şeklinde oturup tev√î-
de [140b] meşπûl olmış. Ammâ kümûnda olan a√vâli bi-¡inâyetillâh 
ķalbine lâyı√ olmaπın hemîşe gitmek fikrinde olup bir niçe kerre icâzet 
istedükçe şehrüñ uluların şey«e şefâ¡ate gönderüp iltimâsla alı ķorlar 
imiş. 

¢ızılbaş Rûm ’a müteveccih olup Emîr Beg ’i †aleb itmegin Emîr Beg 
şey«e ta≥arru¡ idüp bile alı gitmek istemiş. Şey« dimiş ki “Ben saña 
na§î√at ider iken kendü elümle tehlikeye mi mülķâ olayım? Egerçi ben 
ا“410 ُ ُ َ َ أَْن  ْ َ ا  ُ ُ ” emriyle me™mûrum, ammâ varmaķ câyiz degildür” 
diyüp ķalmış. Ammâ Emîr Beg “Gelince gitme!” diyüp lâbe ve ta≥arru¡ 
itmiş, şey« da«ı def¡-i ma≥arrat içün ķabûl itmiş. 

Pes Emîr Beg  şehri şey« ile ķardaşı ¢ayıtmaz Beg ’e ı§marlamış ve 
gitmiş. ¢ayıtmaz Beg hemîşe şey«üñ «ıdmetine gelüp añuñ emrinsiz 
nesne itmez imiş. Şey«e iki aydan §oñra bu ma¡nâ nümâyân olur ki 
Emîr Beg πayri yire ¡ažîmet ide. ¢ayıtmaz Beg’e bu ma¡nânuñ §ûre-
tini bildürüp andan da«ı ¢uds ’e gitmege icâzet ister. Ol da«ı kemâl-i 
ma√abbetinden icâzet virmeyüp mutta§ıl ekâbir-i ¡ulemâ vü meşâyı«ı 
şefâ¡ate gönderüp mâni¡ olurmış. Şey« bir gün tenhâ atına binüp ehl ü 
¡ıyâlin terk idüp gitmiş. Egil  ķal¡asına varur ki √âkimi ¢âsım  Beg nâm, 
şey«üñ mürîdi imiş, ammâ ¢ayıtmaz  ile ¡adû olmaπın âdemleri gelüp 
Âmid  e†râfını tâlân iderler imiş. 

Çün ¢âsım  Beg’üñ atluları yine yaπmâya gelürler imiş, şey« râst 
gelüp anları men¡ ider, el-¡avdu a√medu diyüp [141a] şey«üñ emrine 
mu†î¡ olup dönerler. Ve ¢ayıtmaz, şey«üñ ol ¡askeri döndürdügin işi-
dür, şey«üñ ehl ü evlâdını «alîfeleri ile cemî¡-i mühimmâtlarını görüp 

410 “Ölmeden önce ölünüz.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Masâbîh, 8/3256; 
Tuhfetu’l-Ahvezî, 6/515; el-Makâsidu’l-Hasene, 1/682; Keşfu’l-Hafâ, (Hindâvî), 
2/350;no:2669.
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ta¡žîmle şey«e irsâl ider ve bir mektûb virüp ta≥arru¡ ider ki ¢âsım Beg’le 
mâ-beynlerin ı§lâ√ eyleye. Pes mektûbını şey« ¢âsım Beg’e gösterür ve 
şey« buyurur ki “Emrullâh mûcibince mâ-beynüñüzi §ul√ vâcibdür ki 
Allâh ta¡âlâ buyurur: 411﴾א َ ُ َ ْ َ ا  ُ ِ ْ َ َ ا  ُ َ َ ْ َ ا ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ َאِن  َ ِ َא  âsım¢ ﴿َوِإْن 
Beg da«ı emre mu†î¡ olup §ul√e râ≥î olur. 

Pes şey« te™kîd-i ¡ahd içün ¢ayıtmaz Beg ’e mektûb gönderür. Ba¡-
de’l-¡ahd yollar açılup emn ü emân üzere olur. Bu e&nâda Diyârbekr  
begligin ¢ızılbaş , Ustacalu oπlı  ¢açar Me√med Beg’e virüp Tebrîz ’den 
irsâl ider. Pes gelüp dere kenârına ķonup ¢ayıtmaz Beg’e elçi gönde-
rür ki şehri şâhuñ emriyle aña teslîm ide ve kendi şâh «ıdmetine gide. 
Eger eyilik ile virmez ise ben şehri alduķda başına belâ gelür diyicek, 
¢ayıtmaz elçiyi mütesellî idüp gönderür. Ammâ ¡Alâ-i devle ’ye ¡Ab-
dülvehhâb nâm vezîrini irsâl ider ki Ustacalu oπlı’nuñ def¡ine bir çâre 
eyleye ve ¢âsım  Beg’e da«ı bir mu¡temedini irsâl ider ve çoķ ta≥arru¡ ve 
bî-nihâyet iltimâs eyler ki şey«i küllî ibti√âli ve lâbe eyleyüp kendüye 
göndere ki eger şey« bunda olursa anuñ bereketi ile ¢ızılbaş def¡ olur 
ve illâ Âmid ’i alduķdan §oñra seni da«ı √u≥ûrıla ķomayup Egil  ķal¡asın 
da«ı alur. 

Pes ¢ayıtmaz Beg  şey« [141b] √a≥retlerine irsâl itdügi mektûbı 
¢âsım  Beg kendi mektûbı ile ve elçi ile şey«e varup Âmid ’e §alt git-
mesini recâ ider ki “Eger sen anda varup bereketüñ irişmezse ¢ızılbaş  
elinde niçe biñ âdem helâk olmaķ lâzım gelür ve niçe müsülmânlar 
da«ı şefâ¡at iderler.” Pes şey« َ ِ ِإن ا َ ا ي ِإ ِ ْ ُض أَ ِّ َ ِ﴾412 ﴿َوأُ َ ا َ  ُ ْ כ َ َ ﴿ 
َאِد﴾413

ِ ْ א ِ  ٌ
ِ َ  diyüp ¢ayıtmaz’uñ elçisi ve ¢âsım Beg’üñ nâyibi Abdâl 

Beg’le Âmid şehrine müteveccih olurlar. Meger ¢ızılbaş şey«üñ gele-
ceginden «aberdar olmış, yolda âdemler ķomış. Ammâ ol gice πâyet 
§ovuķ olmaπın şey«üñ gelecegin i√timâl virmeyüp her biri menziline 

411 “Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin.” Hu-
curât, 49/9.

412 “Ben, Allah’a dayandım.” Hûd, 11/56.
413 “Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla gören-

dir.” Mü’min, 40/44.
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gitmiş. Şey«e “Bu sermâda gitmek münâsib degildür” dimişler. Şey« 
dimiş ki “Bâ¡i&-i necât bu belâ ve sebeb-i «alâ§ bu sermâ olacaķdur ki 
Allâh ta¡âlâ buyurur: 414﴾ ْ َُכ  ٌ ْ َ  َ ُ َو ًא  ْ َ ا  ُ َ َْכ أَْن   َ َ  Çün gice ile ﴿َو
Âmid ķal¡asınuñ ķapusına gelüp şey« geldi diyü âvâz iderler, ¢ayıtmaz 
bi-nefsihi gelüp bârûdan görüp fera√la açup ta¡žîmle dîvân-«ânesinde 
mekân ta¡yîn ider. Şey« ķabûl itmeyüp ben ķanda istersem anda 
ķonaram diyüp Şey« Sa¡d Medresesi ’ne ķonar ki a§l bu def¡a Âmid’e 
Egil ’den gelmekden murâdı ol zâviyeyi ve ehl-i zâviyeyi hirâset imiş ki 
nâ-√aķ yire ¢ayıtmaz §â√ibini ķatl itmiş ve cümlesin öldürüp müsta™§ıl 
itmek niyetinde imiş. İrtesi ¢ayıtmaz Beg şey«e gelüp ba¡de’t-ta¡žîm di-
miş ki “¡Acebdür ki benüm ¡adûlarum menziline nüzûl itdünüz!” Şey« 
dimiş ki “Ben bunları [142a] «alâ§ içün geldüm. Ol şikencede olanları 
da«ı «alâ§ eyle, yo«sa baña icâzet vir, varup gidem.” ¢ayıtmaz eydür 
ki “Bunlar ¡Alâ-i devle ’ye mektûb irsâl eylediler ki gelüp Âmid’i ta§ar-
ruf ide.” Pes şey« dir ki “Eger «ıyânet bu ise ¡an-ķarîb sen da«ı «âyin 
olup ¡Alâ-i devle ’ye mürâca¡at ideceksin.” Ol √înde ¢ayıtmaz’uñ vezîri 
¡Abdülvehhâb, ¡Alâ-i devle’den gelüp ma√abbet-nâme getürüp dimiş 
ki “İşte oπlum ~arı ¢aplan’ı ¡asker ile ¢ızılbaşı Diyârbekr ’den sürmege 
gönderdüm. Ümîddür ki münhezim eyleye.” Çün ¢ayıtmaz şey«e bu 
«aberi beyân ider, şey« dir ki “»ıyânet sende idügi žâhir oldı ki ¡Alâ-i 
devle’den meded istemişsin” diyicek ¢ayıtmaz şermende olur. Ammâ 
ta≥arru¡ vü niyâz idüp eydür ki “Emrüñüz üzere sizi Ûrha ’ya «oş √âllıķ 
ile irsâl ideyim, ammâ lu†f u keremden ¡Alâ-i devle ile mâ-beynümüzi 
§ul√den §oñra kerîmesini baña isteyesiz ki bâ¡i&-i ¡aķd-i ma√abbet ola ki 
√a≥retüñüñ mürîdi olduπına mektûbları şâhiddür. Ve sâbıķan birâde-
rüm Emîr Beg ’le §ul√e da«ı siz bâ¡i& olduñuz ki Şâh ¢âsım ’ı irsâl itmiş 
idüñüz. Şimdi «od size vâcibdür ki ¢ızılbaş-ı evbâşı †arda sebebdür.” 
Pes şey« dimiş ki “Ben elçilik âdemisi degilem, ammâ ¢uds -i şerîfe mü-
teveccih olup yolda ol «ayrlı ma§la√atı beyân idüp iķdâm ideyim. Lâkin 
irâdetullâh aķvâdur. Ve sen müderris ¡Abdurra√îm Çelebi ’yi irsâl eyle ve 

414 “Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz.” Bakara, 2/216.
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ol şikencede olan [142b] mažlûmları «alâ§ eyle ve benden §oñra ehlümi 
ve tevâbi¡ümi yaz olduķda irsâl itmegi şar† eyle. Ola ki dünyâda nef¡üm 
olmaz ise â«iretde ¡inâyetullâh ile nef¡üm ola” diyü Fâti√a oķur. ~oñra 
«alîfelerine dir ki “Dünyâsı tamâm oldı, ammâ şehâdet kendüye fâyide 
idecekdür.”

Ba¡dehu ¡Abdurra√îm Çelebi ile Ûrha ’ya ¡ažîmet ider. Çün Erπa-
ni  ķal¡ası ile Çermik  ķal¡ası ¢ızılbaş ’uñ ta§arrufında imiş; işidürler ki 
Ûrha’ya elçi gider, bir ķaç gün beklerler, gelmeyicek ķal¡alarına gider-
ler. Şey« √ıfž-ı ◊aķ’da geçüp Ûrha’ya ķarîb olıcaķ ¡Alâ-i devle vezîrin 
ve beglerin şey«e istiķbâle gönderüp alup şehre getürüp bir münâsib 
«âne döşeyüp cümle lâzım olanı müheyyâ idüp küllî «ıdmetler itmiş. 
Şey« ¢uds ’e gidecegin ≠ikr itmiş. Ba¡dehu ¡Alâ-i devle , ¢ayıtmaz’uñ 
elçisinden kâπıdını alup ta≥arru¡ıñ görmiş, şey«den murâdını §ormış. 
Şey« eyitmiş: “el-¡abdu yudebbir vallâhu yuķaddir.”415 Gerçi irâdetul-
lâh gizlidür, ammâ anuñ murâdı sizüñ kerîmeñüzi kendüye ister” di-
yicek şey«üñ «â†ırı içün rı≥â virüp birâderi ¡Abdurrezzâķ Beg ’i vekîl 
idüp cümle begleri cem¡ idüp ķâ≥î ¡aķd yazmış. Ammâ şey« mutta§ıl mâ 
şâ™allâhu kâne ve mâ lem yeşe™ lem yekun diyü müte¡accib oturur imiş. 

Du¡âcı Dede  √ikâyet iderdi ki “Şey« beni çaπırup didi ki [143a] 
‘Du¡â itdügüñ vaķt 416﴾َن ُ ِ َرا  ِ ْ َ ِإ א  َوِإ  ِ ِ א   ’.âyetini da«ı derc eyle ﴿ِإ
Çün şey«e nažar itdüm, mübârek gözlerinden yaş gelürdi. Baña da«ı 
bir √âlet oldı ki du¡âda dilüme mu§îbet ve firâķ ve hezîmete müte¡allıķ 
kelimât gelürdi. Pes dört günden §oñra ~aru ¢aplan ’uñ hezîmeti «aberi 
geldi. ¡Alâ-i devle’nüñ ¡askeri da«ı ¢ızılbaş  «avfından †aπılmaπa başlar.

Pes πâyetle perîşân olup Diyârbekr  sevdâsını terk ider. Ûrha ’dan 
Mar¡aş ’a gider. Şey« da«ı ¢uds ’e gitmege icâzet ister ¡Alâ -i devle eydür 
ki “Ben Mar¡aş’da ¡asker tedârük idüp Ustacalı oπlı  üzerine giderem ki 
¢ızılbaş ’ı müsülmânlardan def¡ idem.” Şey« eydür ki “Anlaruñ istîlâsı 

415 “Kul tedbir eder, Allah takdir eder.”
416 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aitiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.” Bakara, 

2/156.
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emr-i ◊aķ’ladur ki 417“ ْ ُכ ْ َ َ ل  َ ُ ا  ُ َُכ א  َ  muķte≥âsınca «alķa bu belâ ”َכ
musalla† olmışdur. Pes sen hemân kendi memleketüñ √ıfžına meşπûl 
ol ki 418“ ِ ِ ِ ْ َر َ ٌل  ُ ْ َ  ْ ُכ ْ َراٍع َوُכ ُכ  Alâ-i devle  dir ki “Çün ki elbette¡ ”ُכ
¢uds’e müteveccih olursın, imdi ◊ısn-i Mav§ıl ’a var ki oπlum ‰uraķ  
andadur, hem Âmid ’e ķarîbdür, ehl ü ¡ıyâlüñden «aberdar olursın.” Şey« 
da«ı isti√âre idüp ķabûl ķılup ◊ısn-i Mav§ıl’a varur. ¡Alâ-i devle’nüñ iki 
oπlı ‰uraķ Beg  ve A√med Beg  anda imiş, şey«e inâbet idüp şeb ü rûz 
≠ikr ü fikrle «ıdmetinde olurlar. ~oñra babaları anlara ve şey«e mek-
tûblar gönderüp şey«den iltimâsla temânna ider ki “İştiyâķum ziyâde 
oldı. [143b] Lu†f idüp gelüp bizi müşerref idesin.” Ve oπullarına ibrâm 
ider ki şey«e minnet ile ibrâm u il√â√ idüp cümle mühimmât-ı †arîķ ile 
ma¡a-ziyâde pederlerine irsâl ideler. 

Pes ta≥arru¡ vü niyâzla babalarınuñ mektûbını ¡ar≥ iderler ve dirler 
ki “Gerçi sizüñ gitmeñüze bizüm rı≥âmuz yoķdur, ammâ babamuz iş-
tiyâķını ¡ar≥ iderüz. Emr sizüñdür” diyicek şey« ķabûl idüp Mar¡aş ’a 
gider. Çün ķarîb olur, ¡Alâ-i devle vezîrlerin ve sâyir a¡yânı üslûb-ı 
sâbıķ üzere irsâl idüp getürüp câmi¡ ķurbında medresesinde ķondurup 
cemî¡-i mihmân-dârlıķ «ıdmetin yirine getürmiş. Çün mülâķât olmış, 
pürsişden §oñra dimiş ki “Ehl ü ¡ıyâlüñ πamını çekme ki ¡askerle va-
rup çün ¢ızılbaş ’ı ref¡ idem, anları getürüp senüñle ¢uds ’e irsâl idem.” 
Şey«: “A§l irâdetullâhdur. İnşâ™allâh «aberi anlar getürür” dimiş ki “eger 
inşâ™allâh diye idüñüz, size enfa¡ idi” ve bu beyti oķumış. 

Me&nevî: Ger »udâ «vâhed neguftend ez-ba†ar
 Pes »udâ binmûdeşân ¡acz-i beşer419

417 “Siz nasıl iseniz yönetiminiz de öyle olur.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâti’l-Masâbîh, 4/1355; Feyzu’l-Kadîr, 6/404; Avnu’l-Ma¡bûd, 5/62; Keş-
fu’l-Hafâ, (Hindâvî), 1/165:no:427.

418 “Her biriniz birer çobandır ve her biriniz güttüğünden sorumludur.” Sahî-
hu’l-Buhârî, 2/5; 7/31; 9/62; Sahîhu Muslim; 3/1459;  Sunenu’t-Tirmizî, 3/260; 
Musnedu Ahmed, 9/156; el-Edebu’l-Mufred, 1/81.

419 Kibirlerinden “Allah dilerse” demediler; Allah da onlara beşerin aczini gösteri-
verdi. Mesnevî, 1: 48.
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Ne&r: Mer√ûm Şey« A√med-i »ayâlî ibn Şey« İbrâhîm -i Gülşenî 
nevverallâhu ķabrehuma’s-seniyye ki ba¡≥ı «ulefâ ve ¡ıyâliyle Âmid ’de 
ķalmışlar idi, «aber alurlar ki ◊üseyn Çelebi oπlı A√med Çelebi , şehr 
ket«udâsı Cihân Beg-zâde Şâh ◊asan ’ıla ittifâķ idüp şehri ¢ızılbaş ’a 
virmek isterler. Pes Seyyid Emîr A√med bin Gülşenî, Mu§†afâ »alîfe  
[144a] ile Gerger  ķal¡asından şehre yimiş getürenler ile bir niçe teh-
likeden «alâ§ olup Gerger’e irişürler. Bir müfsid, ķal¡a begine dir ki 
“Bir Rûmî mollâ bir müsülmânuñ oπlını alup ķaçayor.” Pes beg Emîr 
A√med ile Mevlânâ Dervîş Mu§†afâ’yı getürüp √abs ider. Meger √a≥ret-i 
şey«üñ Mollâ ◊asan  nâm bir «alîfesini Gerger begi şey« idinüp hemîşe 
Gülşenî menâķıbını dinleyüp eglenür imiş. ◊asan »alîfe , Emîr A√-
med’le Mu§†afâ »alîfe  √abs olduπını istimâ¡ itdükde varup bege √âllerin 
bildirür. Pes beg ¡i≠≠et ü ikrâmla √absden çıķarup küllî ta¡žîm ider; ol 
müfside bî-√add √add urup √abs ider. Ammâ Emîr A√med َ ِ ِ َכא ْ  ﴿َوا
420﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ا ُ  ُ אِس َوا ِ ا َ  َ ِ א َ ْ َ َوا ْ َ ْ  .didükde √absden «alâ§ eyler ا

Pes Emîr A√med bin Gülşenî’yi ki pîrden §oñra mürşid-i cihân ve 
mürebbî-i sâlikân olmışdur, cümle mühimmâtını görüp Mu§li√uddîn 
»alîfe  ile pederi Gülşenî’ye Mar¡aş ’a irsâl eyler. Sâbıķan şey« işâret itdü-
gi üzere Âmid  alınup ¢ayıtmaz  ile vezîri ¡Abdülvehhâb’ı şehîd itdükleri 
«aberini anlar getürmegin ¡Alâ-i devle, ¢ayıtmaz’a va¡desi muķte≥âsın-
ca «ıdmet ve meded idemeyüp ihmâlinden ve şey« √a≥retlerinüñ işâ-
reti olduķda şübhe itdügünden ve ¢ızılbaş ’ı Âmid’i alup ek&erini ķatl 
itdüginden πâyet perîşân-√âl olup niçe gün şey«e bulışmaπa √icâb ider. 
Rama≥ân [144b] imiş. Çün ¡îd olur, namâzda şey«le mu§âfaha idüp 
iķdâmla sarâyına alı gider. Şermende olup başın aşaπa idüp sükût ider. 
Â«ır şey« eydür ki “Sul†ân Murâd -ı ¡O&mânî nevverallâhu ķabrehu bu 
mı§râ¡ı dimiş (mısrâ¡): “Rûzigâruñ şiddetinden ensimüz endipdür”

420 “Öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.” Âl-i 
İmrân, 134/3.
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Ne&r: Ve buyurmış ki ‘Her kim buña bir mı§râ¡ diye, yüz biñ aķçe 
vireyim.’ Pes bir şâ¡ir dimiş ki (mı§râ¡): “¢apularda ķalmışuz §anmañ 
yirimüz dipdür”

Ne&r: Pes mer√ûm Sul†ân Murâd’a «oş gelüp va¡desi üzere ol yüz 
biñ aķçeyi virür. Bir √arî§ imâm «vâce eyitmiş ki ‘Ben bundan eyi 
mısrâ¡ direm, lâkin baña da«ı yüz biñ aķçe muķaddemâ gelmek gerek.’ 
Mer√ûm yüz biñ aķçe da«ı aña virüp oķı diyüp teklîf ider. İmâm dir ki 
‘Benüm sul†ânum (nažm): “Bu senüñ sul†ânlıπuñla ķudret ü miknet ki 
var” Mı§râ¡: “Eñsiñ endince bizüm «od ödümüz §ıdıpdur”

Ne&r: Pes Sul†ân Murâd mer√ûma «oş gelüp niçe ri¡âyet da«ı ider. 
Ba¡dehu şey« dir ki “∏âlibâ bizüm √âlümüz da«ı böyledür.” ¡Alâ-i devle 
√a≥ret-i şey«üñ remzle bu «aberin istimâ¡ itdükde √ayreti da«ı ziyâde 
olup şey«e bizüm ķu§ûrumuzı ve ihmâlümüzi ¡afv eyle diyüp du¡â te-
mennâ ider. Şey« du¡â idüp cüdâ olur.

FA~L ŞEY»ÜÑ MAR¡AŞ’DAN MUNFA~IL OLUP 
MI~R’A İTTİ~ÂLİDÜR

İttifâķ bir «atun ¡Alâ-i devle’nuñ √arem-i «â§§ından gelüp dir ki 
“Ulus bir biriyle muķâtele ideyorurlar. Sul†ân’a söyleyüp men¡ eyleñ 
ki sizüñ sözüñüz ķabûl ider.” Şey« dimiş ki [145a] “Bu benüm şuπlüm 
degildür. Eger meşâyı« ve ¡ulemâ mâ-beyninde mu√aķeme lâzım gelse 
görsem olur, ammâ Şâh ¢âsım itse olur” diyü cevâb virür ve buyurur 
ki “Bu sizüñ ķı§§añuz bizi žulmet-i ¢ara Âmid   ve tereddüd ü ra¡şa-i 
Mar¡aş ’dan «alâ§ idüp nûr-ı mı§r-ı √aķîķatümüzde bî-tereddüd ber-
ķarâr idecekdür” diyüp Fâti√a oķur. 

Me√med  Çelebi, babası ◊âcî ¡Alî »alîfe ’den naķl ider ki dimiş ki 
“Ol demde şey«üñ Mı§r ’a gitmesini mu√aķķaķ bildüm ve cümle «ulefâ 
vü dervîşâna beyân ķıldum. Anlaruñ da«ı niçesi vâķıf olmış ve bu işâ-
rete ¡ârif olmış. Ammâ ben πam-nâk oldum ki beni Diyârbekr ’de ķoya-
caπın bildüm.” 

Ol e&nâda şey« √a≥retleri ¡Alâ-i devle ile cem¡ olur. Şey«i dilege geldi 
žann idüp dir ki “Bunlar benüm «a§mumı «alâ§ idüp baña cefâ itdiler. 
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Ben da«ı niçesini ber-dâr iderem” diyüp vezîrine bir ķaç ¡a§â urur. Şey« 
eydür “Senüñ žâlimleriñe benüm ne da«lüm var!” diyüp «ânesine git-
mek ister. ¡Alâ-i devle  ta≥arru¡ idüp şey«i alı ķoyup bade’≥-≥iyâfe dir ki 
“Ben anlaruñ günâhlarından geçdüm, hemen senüñ «â†ıruñ «oş olsun.”

Şey« evine geldükde Şâh ¢âsım ’ı irsâl eyler ki “Elbette ben ¢uds ’e 
giderem, icâzet virsün” dir. ¡Alâ-i devle şey«i ≥iyâfete çaπırup ta≥arru¡ 
vü lâbe ile dir ki “Bizden ne küstâ«lıķ §âdır oldı ise ¡afv eyle ki be-
nüm murâdum inâbet idüp senüñ rı≥âñda olmaķdur ve bir ¡âlî «ânķâ« 
yapup ek&eriyyâ «ıdmetüñde olmaķdur. Şâm  [145b] vilâyetinde seni 
¡Arab şey«lerine ķıyâs idüp hem-zebân az olmaπın πarîb olursın.” Şey« 
buyurur ki “Ben şey«lik ¡unvânına tenezzül itmem ve bu memâlik-i 
dünyâ-yı «asîseye §ıπmam ve benüm bir «azînem vardur ki ne ķadar 
§arf itsem dükenmez ve intihâ-pezîr degildür ve «arc itdükçe ziyâde 
olur.” ¡Alâ-i devle  §orar ki “Ol «azîne nedür?” ◊a≥ret-i şey« eydür ki 
“¡İlmle ķanâ¡atdür.” Çün ¡Alâ-i devle şey«üñ ¡azmin cezm ider, ta≥arru¡ 
idüp eydür ki “Şol şar†la icâzet virürem ki ¡Arab’da çoķ durmayup ¡an-
ķarîb yine bizi müşerref idesin.” Şey« √a≥retleri eydür ki “Eger ¡urûcdan 
§oñra rücû¡ ola, «ıdmetdeyüz” diyüp bu âyeti oķur: ¢âlallâhu ta¡âlâ:

ُ ِ َْכ אَذا  َ  ٌ ْ َ ِري  ْ َ א  َ אِم َو َ َْر ِ ْا א  َ  ُ َ ْ َ َ َو ْ َ ْ ُل ا ِّ َـ ُ ِ َو َ א ُ ا ْ
ِ ُه  َ ْ ِ  َ  ﴿ِإن ا

421﴾ ٌ ِ َ  ٌ
ِ َ  َ ُت ِإن ا ُ َ َّيِ أَْرٍض  ِ  ٌ ْ َ ِري  ْ َ א  َ ا َو ً َ  

Pes sefer esbâbını cümle müheyyâ idüp dervîşlere teslîm ider. Çün 
sa¡âdetle sefere müteveccih olur, ¡Alâ-i devle bile çıķup şey« da«ı du¡â 
idüp vedâ¡ ider ve cânib-i cenâb-ı ¢uds ’e gider. 

Bir erba¡în çıķarup «ulefâ ve dervîşânla müşâvere ider ki “Mı§r ’a mı 
müteveccih olalım, yo«sa Rûm ’a mı gidelim?” İki fırķa olurlar. Gülşenî 
√a≥retleri buyurur: “Rûm mer¡â-yı nefs ü bedendür ve Mı§r mesken-i 
gülşen ü rûşendür” diyüp Mı§r’a ¡ažîmet ider. 

421 “Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, 
yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. 
Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her 
şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” Lokman, 31/34.
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Mı§r’da Olan ¡Umûrı ve Şar… u ∏arbda ªuhûru İtyânındadur

Ma¡lûm ola ki bu ta√rîr cümle Şey« A√med bin Gülşenî’nüñdür 
ki menâķıba anlar πayrıdan a¡lem idi. Pes buyurur ki sâbıķan beyân 
olmışdı [146a] ki √a≥ret-i pîr ra≥ıyallâhu ¡anhu vâķı¡asında görmiş idi 
ki bir zâviye bünyâd eyleye ve ķablehu da«ı beyne’n-nevm ve’l-yaķaža 
bir ķubbe-i ¡âlî görmiş idi ki bir büyük penceresinde otırup √uccâcı 
müşâhede ider idi ki Mekke  ile kendi mâ-beyninde √icâb yoπımış. Pes 
her zamân buyurur imiş ki “Cümle ¡Acem ü ¡Arab’ı gezdüm, ol mev≥i¡i 
bulmadum; ķırķ yıldur ol ma√alle müştâķam, ola ki Mı§r ’da bulam” di-
yüp Mı§r’a ķarîb »ânķâh-ı Siryâķûsiyye ’den ķalķup Mı§r’a dâ«il olacaķ 
gün žuhr vaķti bir ¡âlî ķubbeye gelür. Fuķarâya eydür ki “Ol ârzû itdü-
güm ķubbe budur.” Öñinde bir ¡ažîm birke görür, istifsâr ider. Buña 
“birketü’l-√acc” dirler diyü cevâb virürler. Pes anda nâzil olup žuhrı 
ķılur. Buyurdıπı gibi bir ¡âlî ķubbe ve bir büyük penceresi var ki evvel 
menzil-i √uccâca nâžır imiş. Pes ma¡lûm ider ki ol vâķı¡a-i vâķi¡înüñ 
vuķû¡ı bu olsa gerek. Cümle a√bâba beyân ider. Ammâ ba¡≥ı râfı≥îler 
sâkin olmaπın Mı§r’a ¢arâfe  ve mezârât ziyâretine ¡ažîmet ider, ammâ 
iķâmet niyyetin itmeyüp bir yirde ķarâr itmez. 

Menâ…ıb-ı Şey«eyn: Mükerrem mer√ûm maπfûr Şey« Me√med  
Timurtaş  ki Şey« Şâhîn  mer√ûm ile evvel mer√ûm Sul†ân ¢ayıtbay  
«ıdmetinde iken ma√abbetullâh πalebesi ile pîr †alebine dünyâyı geşt 
iderler. Â«ır  Dede Rûşenî ķuddise sırruhu «ıdmetine irişüp niçe er-
ba¡în ve «alvâtdan §oñra icâzet-i [146b] irşâd alup ◊üseyn Çelebi  ile 
ki sâbıķan menâķıbı geçdi, yine Mı§r ’a gelürler. ◊üseyn Çelebi  intiķâl 
eder, türbesinde Şey« Timurtaş  sâkin olur. Gâhî Sul†ân ∏ûrî  ile §o√-
bet ider imiş. ◊âliyâ da«ı merķad-ı şerîfi andadur ki kendi eliyle Şey« 
Timurtaş biñ «urmâdan ziyâde murabba¡ şa†rancı dikmişdür. Cümle 
evlâd u ensâbına kifâyet ider, √attâ kerîmesi veliyyetullâh Sittî Zeyneb  
bi’l-isti√ķâķ nâžıra olmışdı. Faķîri vekîl idüp «urmâ zamânında varup 
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tevzî¡ iderdüm. Otuzdan ziyâde mer√ûm şey«üñ evlâd ve evlâd-ı evlâd 
ve nebîresi vardı. Cümle Sittî Kebîre ’ye mu†î¡ vü munķâd ve mu¡teķid-
ler idi ki yüz bir yaşına varmışdı. Gâhî bende-«ânesini müşerref iderdi. 

◊ikâyet: Ehlümüz √ikâyet iderler ki gicede iki buçuķ sâ¡at ancaķ 
oturduπı yirde «vâba varurdı. Ek&erî namâzda ķıyâmla geçerdi; meşkûk 
†a¡âm yimezdi, ol da«ı πâyet ķalîl. Bir kerre ev§âfını benden istimâ¡ 
itmegin Sinân Paşa  bir miķdâr nesne ne≠r itmegin kendüye getürdüm. 
Du¡â itdi ve §ay didi. Çün biñ beş yüz pâre idi, kendi ceybinden bir §urre 
çıķardı, anı da«ı §ay didi. Çün §aydum, ol da«ı biñ beş yüz pâre idi. 
“İkisin bir yire baπla” didi. Eyle itdüm. “Var paşaya alı git, çün ki ehl-i 
«ayr imiş ve müsta√aķ arar imiş. Yine ol yeg bulur ki ben ¡âcizeyem. 
Pes bir müsta√aķķına virsün ki bu da«ı [147a] benüm müstahaķlara 
ne≠rümdür.” Çün faķîr bu √âli müşâhede itdüm, varup Sinân Paşa’ya 
§urre ile şey«enüñ kelâmını ¡ar≥ itdüm. Aπlayup eyitdi: “El√amdülillâh, 
dünyâda bir böyle kimse varmış. Kerem eyle, sen bildügüñe vir” diyüp 
ķabûl itmedi. Pes faķîr fuķarâya tevzî¡ itdüm.

Bir gün bende-«ânede idi, §abâ√ namâzından §oñra ayaπ üzere 
iki sâ¡at ≠ikrden §oñra iki sâ¡at miķdârı semâ¡ itdi. Tevâbi¡inden ba¡≥ı 
«avâtîn †utmışlar, bî-«od olup oturmış. Nefesi žâhir olmamaπın intiķâl 
itdi i√timâlin virmegin faķîri içerü †aleb itdiler. Çün içerü girdüm, âb-
dest alup namâza †urmış idi. ~abr itdüm ki fariπ ola. Dört sâ¡at miķdârı 
ķıyâmda †urdı. Çün tamâm itdi, dönüp faķîre eyitdi: “¡Âşıķlar ölmezler, 
hemân sen da«ı ¡ışķ ele getüri gör be-şar† ki kimse bilmeye.” Riyâ≥et 
ve kerâmetine √add yoķdur. Cümleden kendünüñ ķızı oπlı gâhî kâşif 
gâhî Mı§r  vâlîsi olurdı. Her çend ki men¡ iderdi, memnû¡ olmadı. Bir 
gün yine bende-«ânede iken kâşif olduπı yirden bir «atun gelüp žulm 
ü ta¡addîsini taķrîr itdi ki ķatl îcâb iderdi. Sittî eyitdi: “Da«ı şâhidüñ 
var mı?” Bir «atun da«ı şehâdet itdi. Şey«e eyitdi: “Ricâlden kimse var 
mıdur?” Meger †aşrada bir ķaç âdem varmış. Faķîrden destûr alup içerü 
çaπırdı. Çün şehâdet [147b] itdiler, bir ¡aceb ce≠be ve celâl √â§ıl olup 
eyitdi: “Varsunlar ol žâlimi ķatl itsünler” diyüp Fâti√a oķudı. Ammâ 
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gözlerinden yaş geldi. Faķîr eyitdüm: “¡Afv olsa, tevbe ķılsa olmaz mı?” 
Eyitdi: “Müdde¡îler ķomadı.” Pes √âkim anuñ ol sâ¡at boynın urdı diyü 
«aber geldi. Bu maķûle ¡acâyibi bî-√add idi.

Ma¡lûm ola ki Şey« Timurtaş  mer√ûmuñ menâķıbı ve tevâbi¡inüñ 
velâyeti bî-¡adeddür. Başķa kitâb itmişlerdür.

Mer√ûm ve maπfûr Şey« Şâhîn , Mı§r ’da ¢arâfe ’ye musalla† Cebel-i 
Muķa††am  altında Şey« ¡Ömer ibn Fârı≥  ra≥ıyallâhu ¡anhu merķad-ı 
şerîfinden yuķarı câmi¡ ve «alevât ve büyûtı vardur ki her cum¡a ek&er-i 
ehl-i Mı§r ziyâret idüp berekâtından istifâde iderler. Bir pîr-i bâ-§alâ√ 
ve bir şey«-i bâ-felâ√ idi ki dîdârından envâr-ı ilâhî sâ†ı¡ ve meclisinden 
â&âr-ı nâ-mütenâhî †âli¡ idi. Mekân-ı şerîfi Mı§r üzere müşrif olmaπın 
cümlenüñ a√vâline vâķıf idi, √attâ her ķaçan ki bir niçe a√bâbla «ıd-
metine varılsa, cümlesinüñ a√vâlini keşf idüp her birine âtiyeden da«ı 
tesellî virür idi. Ve bi’l-cümle ta§arrufâtı çoķ ve keşfine nihâyet yoķ-
dur. Ma≥ca¡-ı mübâreki bil-berâhîn âşiyân-ı şâhîndür ki bu târî« oldı: 
“Âşiyân-ı ķudsî Şâhîn üzüldi (sene 960)”

Bu ma√alli sene elfde (1010 / 1601-02) yazdum idi. Çün sene 
&elâ&e ¡aşer ba¡de’l-elf §afer ve rebî¡ayn’de (1013/ Haziran-Eylül 1604) 
imâm-ı enâm Şâfi¡î  be-nâm ra≥ıyallâhu ¡anhu √a≥retlerinüñ rav≥asında 
erba¡înler niyyetinde i¡tikâf itdüm. Namâz-ı cum¡ada bir niçe cum¡a 
Şey« Şâhîn ’de ķıldum. ◊âliyâ anda muta§arrıf olan Ma√mûd  Efendi 
ki küttâbuñ re™îsi ve erbâb-ı man§ıbın enîsidür, İbn Fârı≥  √a≥retlerinüñ 
meclisine bile inüp nice şevķ ü ≠evķden §oñra bu faķîre Şey« Şâhîn’üñ 
menâķıb ve evrâdını virdi. Faķîr bir gice evrâdına meşπûl oldum. Çün 
olduπum ¡uzlet-«âneden Şey« Şâhîn’uñ câmi¡i ve mezârı nümâyân 
idi, hemân andan bir nûr †ulû¡ itdi. Evvelâ imâm √a≥retlerinüñ gelüp 
ķubbesini bir niçe kerre devr itdi, §oñra gelüp bî-levn ü reng olduπum 
ma√alli pür itdi ve ben bî-«od oldum. Üç sâ¡at olmış. »ademe benüm 
giryemden uyanurlar, anlara dehşet √â§ıl olur. Çün ben kendüme gel-
düm, tekrâr evrâdı bir da«ı tilâvet itdüm. Ol nûr ķalbüme †ulû¡ itdi. 
◊âliyâ ol nûra mažhar olmışamdur. Ra√imehullâh.
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Ma¡lûm ola ki çün Gülşenî nevverallâhu merķadehu’s-seniyye Mı§r ’da 
iķâmet itmeyüp müsâfir namâzın ķılduπı cümle a√bâba ma¡lûm olıcaķ 
[148a] gitmemek içün sa¡y ü iķdâm iderler. Gülşenî √a≥retleri dir ki 
“Bir münâsib ma√al olıcaķ, ķarâr câyizdür” diyü rı≥â virür. Çün ki Şey« 
Gülşenî evvelâ ¢arâfe -i ~uπrâ ’da mer√ûm ve maπfûr Sul†ân ¢ayıtbay  
türbesinde i¡tikâf itmiş imiş. Pes bir cum¡a güni ¢â≥î’l-ķu≥ât Mevlânâ 
¡Abdulberr  bin Şı«ne  ve Şey« Timurtaş  ve Şey« Şâhîn  ve Kâtib es-Sirâ-
ce-zâde  ve ba¡≥ı a√bâb hem Sul†ân ¢ayıtbay ve hem Sul†ân Gülşenî 
ziyâretine gelürler ve dirler ki “Sul†ân ∏ûrî  size bir mekân-ı münâsib 
bulmaķ emr itmegin çün ki ¡uzlet ve ten√alıπa mu¡tâdsız, pes ol vâķı¡a-
da görüp gelüp Mı§r’uñ †aşrasında öyle namâzını ķılduπuñuz ķubbeden 
πayrı size münâsib ma√al yoķdur” diyü cümlesi ittifâķ iderler ve dirler 
ki “Anda bir ķaç râfı≥îler olur, i«râcı vâcibdür” dimegin Gülşenî √a≥ret-
leri dir ki “Kimseye benüm içün elem virmeñ. Eger kendi nefslerinden 
bir nesne žuhûr iderse câyizdür. Hele üç güne degin §abr eylen, sul†âna 
¡ar≥ itmeñ” diyicek du¡â olup cüdâ olurlar. 

Meger ol zâviyede sâkin olan eş«â§uñ ≠ikri münâsib olmayan bir 
¡ažîm cün√ası žuhûr ider. Gerçi râfı≥îler imiş, ammâ kârlarınuñ şer¡den 
«ârici çoπ imiş. Sul†ân ∏ûrî kimin telef kimini zencîr ile √abs ider. Pes 
emîr şey« ķâ≥î’l-ķu≥ât √ucceti ile ¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’nuñ nežâret ve zâ-
viyesini Gülşenî √a≥retlerine teslîm iderler. Pes şey« sâkin olup [148b] 
fuķarâsı ile riyâ≥et ü ¡uzlete meşπûl olurlar.

Ma¡lûm ola ki efendi mer√ûm, a¡nî Şey« A√med-i »ayâlî ibn Gülşenî 
ra≥ıyallâhu ¡anhuma √ikâyet iderdi ki “Pederüm ¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’da 
§âyimü’d-dehr olduπından mâ¡adâ gâh iki günde bir gâh üç günde bir 
yir idi ve namâzda ķıyâm üzere üç sâ¡at durmaķ olurdı ve ta√rîr ü telîf 
ve na§âyı√-i dervîşândan &âbit-ķadem olup ķa†¡â dünyâ kelâmını söyle-
mez idi, meger ≥arûret ola idi. »arc lâzım geldükçe yüz filori çıķarup 
virür idi ve faķîr vâķıf idüm ki gizli bir altunı yoπıdı. Pes niçe müddet 
¡uzlet üzere oldı.

Mülâ…ât-ı Sul†ân Gülşenî be-Sul†ân ∏ûrî: Bir gün Sul†ân ∏ûrî 
şikâre çıķmış. Ammâ şikâr oldı ki şey« √a≥retleri oturduπı büyük pence-
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reye gelür, §u ister. Çün şey«i görür, münce≠ib olur. Elinde olan kürrâsı 
ister. Şey« baña virdi, ben sul†âna virdüm. Çün nažar itdi gördi Fâr-
sî nažmdur ve hem müsevvededür, hemân atından inüp içerü girdi ve 
şey«üñ «ıdmetine irdi ve pîr ile ta¡žîm idüp bir seccâde üzere oturdılar. 
Ol zamân «â†ıruma geldi ki iki sul†ân bir seccâde üzere oturur, görmek 
isteyen bunlara nažar itsün ki bir sul†ân-ı žâhir ve biri sul†ân-ı bâ†ındur.” 
Ke-ennehu benüm bu «â†ıruma şey« müşrif oldı ki [149a] münâsebet 
ile mer√ûm Sul†ân Ebû Sa¡îd Ebu’l-»ayr  √a≥retleri ile Ebu’l-¢âsım -ı 
Gurgânî ’nüñ menâķıbını ≠ikr itdiler ki Ebu’l-¢âsım menâķıbında 
cenâ√-ı yemînde geçmişdür.

Naķl olur ki vilâyet-i ‰ûs’da bir gün Şey« Ebû Sa¡îd Ebu’l-»ayr  ile 
Şey« Ebu’l-Kâsı m-ı Gurgânî bir ta«t üzerinde otururlar idi. Bir dervî-
şüñ «â†ırından bu geçdi ki “Bu iki oturan sul†ânlaruñ ķanπısı ulı ve evlâ 
ola?” Şey« Ebû Sa¡îd  ol dervîşe müteveccih olup eyitdi: “Her kim diler 
ki iki müttefiķ pâdişâhı bir yirde göre, bu ta«t üzere nažar itsün.” Yine 
ol dervîşüñ «â†ırına bu geldi ki “Ayâ bu iki ulıdan evlâ şimdi dünyâda 
kimse ola mı ola?” Yine Şey« Ebû Sa¡îd ol dervîşe nažar idüp eyitdi: 
“Muhtâ&âr mülkdür ol mülk ki her gün anda Ebu’l-¢âsım  ve Ebu’l-
»ayr  gibi yetmiş biñ gidüp ve yetmiş biñ gelmeye.

Bu √ikâyeleri Şey« A√med Efendi mer√ûm eyitdükde bu faķîrüñ 
ķalbüme bu lâyı√ oldı ki bu dünyâda ki felek-i a†lasdan aşaπıdur, bu ķa-
dar olıcaķ ķudret-i ◊aķ’da «od nice biñ bunuñ gibi mülk muķarrerdür, 
pes ta§avvur-ı a¡dâd πayr-ı muta§avverdür.

İrcâ¡-ı Kelâm Be-İctimâ¡-ı Kirâm: Çün Sul†ân ∏ûrî şey«üñ Ma¡-
nevî ’sine mü†âla¡a itdi, şey«üñ elin öpüp bu ķadar zamândan beri «ıd-
metine gelmedügine ¡ö≠rler [149b] itdi. Çün ba¡≥ı muķarrebleri cem¡ 
olup ¡askeri §a√râda §af baπladılar, nev¡â pâdişâha πurûr geldi gibi. Pes 
şey« eyitdi: “Ey sul†ân, eger ifti«âruñ ¡asker ile ise bunlar senden evvel 
πayrıya da«ı «ıdmet itdiler; eger atlaruñ ile ifti«âr iderseñ cevdet atla-
ruñdadur, sende olmayan «âricdür; eger §afâ cevâhirüñde ise sengüñ ne 
ķıymeti ola!” diyüp baña baķdı ve didi ki “Var Ahmed, ol büt idindü-
güñ seng-rîzeleri kîsesi ile getür.” Mer√ûm Şey« A√med-i »ayâlî buyur-
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dı ki “Ol zamân baña pederüm Gülşenî √a≥retlerinden ol ķadar √icâb 
müstevlî oldı ki ¡ömrümde olmamış idi ki faķîr ķubbe yanından ol †aş-
ları cem¡ idüp rengli rengi ile birer kîseye ķoyup bir tenhâ yirde gizleyüp 
gâhî tenhâ çıķarup silüp §ayup yirine ķor idüm, nev¡â ta¡alluķ-ı ķalbî 
da«ı olmışdı. Şey«üñ bütüñ didüginden πâyet ile √icâb itdüm. Çün 
†aşları Sul†ân ∏ûrî’nüñ öñine dökdüm, eline alup ta¡accüb itdi ki “Bun-
lar ķanda bulınur?” Şey« eyitdi: “Mı§r  yanında ¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’da 
§a√râda mermîdür, ammâ cevher-şinâs olan bulup ri¡âyet ider. 

Pes sul†ân bu sözden «od πâyetle «acil oldı ve şey«e “Elbette senüñle 
bile Mı§r ’a gidelim” diyüp ibrâm itdi. Şey« her ne ķadar ki i¡ti≠âr itdi, 
olmadı. Â«ır şey« eyitdi: “Şol şar†la Mı§r’a giderem ki evvelâ benüm 
vaķtüme [150a] mâni¡ olup her zamân çaπırmayasın ve beni şey«-i 
sul†ân itmeyesin ve &âniyen ben istedügüm yirde olam ve &âlisen eger 
bir mažlûmı senüñ yâ a¡vânuñuñ elinden «alâ§ itsem mâni¡ olmayasın 
ve râbi¡an bir kimesneyi πâyibde ehl-i πara≥ πıybet eyleyüp seni iπ≥âb 
itse diñleyüp √aķîķatine vâ§ıl olmayınca «a§mınuñ müvâcehesinde 
şer¡le i&bât olmayınca kimseye ≥arb u şetm itmeyesin ve ķatlden πâyet 
√a≠er idesin ki Peyπamber buyurur: 422“ ٍ ِ  َ ْ َ  ْ َ ِ َو ْ َ ْ א ِ  َ ِ א َ ْ ِ ا ِّ َ ” Böyle 
didükde şey« bir ¡aceb âh itdi, cümle √u≥≥âr mütelâşî oldılar. Pes sul†ân 
cümle bu şerâyı†ı ķabûl idüp şey«üñ Mı§r’a gelmesi içün mu§afâha idüp 
bir kîse altun ķoyup gitdi. Şey« ol meblaπı ķubbede ķalacaķ ve bile 
gidecek fuķarâya cümle üleşdürdi, bir √abbe kendi içün ve bizüm içün 
almadı, ammâ her gün elbette «â§§aten dörd altun §arf iderdi, bilmez-
dük ķandan gelürdi.

Ma¡lûm ola ki mer√ûm Şey« A√med √a≥retleri bu √ikâyeti beyân 
itmege bâ¡i& [odur ki] faķîr büyük kerîmeleri ile bir miķdâr zamân 
zâviyede oldum. Bir gün teşrîf buyurdılar, §andûķum üzere ¢ubbe-
tü’l-Mu§†afâ  †aşlarından bir ķaç mülevven †aşlar var idi. Çün faķirüñ 

422 “Katili ölüm ile müjdele, bir süre sonra dahi olsa.” el-Makâsidu’l-Hasene, 1/238; 
Keşfu’l-Hafâ, (Hindâvî), 1/327;no:907; el-Lu™lu™u’l-Marsû¡, 1/63. Kaynaklarda 
hadis olarak sabit olmadığına dikkat çekilmiş.
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mekânında ķarâr idüp ol †aşları gördiler, ol münâsebet ile bu geçen 
√ikâyeti tâ Mı§r ’a nice geldiler ve Sul†ân [150b] ∏ûrî  ile ne vâķi¡ oldı 
beyân iderlerdi ve ba¡≥ısını tekrâr ¡ayân iderler idi. Ke-ennehu menâķıb-
da derc idecegüm ma¡lûmları idi. Ol e&nâda ma«dûmları Seydî ¡Alî  
ittifâķıyla birâderi Seydî ◊üseyn  eyitdi: “Sul†ânum, bizüm Mu√yî 
»alîfe’nüñ da«ı gizli umûrı vardur” diyüp dolabı açup ķındîl içün bir 
ķade√üm vardı, anı çıķardı, içinde olan la¡l-reng idi, efendinüñ öñünde 
ķodı. Efendi √a≥retleri alup buyurdı ki “Bu ķındîlüñ §uyına ne «ûb reng 
virmişler!” Bir yudum miķdârı içdiler. Seydî ◊üseyn da«ı alup içdi, 
eyitdi: “Sul†ânum, sizüñ ķuvvetüñüz ile bu tebdîl olmışdur.” Mer√ûm 
efendi eyitdi: “Var dolabından şamadırasın getür” didi. Seydî ◊üseyn 
varup arayup bulup getürdi. Efendi √a≥retleri buyurdı ki “Şarâb-ı ¡ışķla 
mest olan şarâb-ı pestüñ zîr-desti olmaz.” Seydî ◊üseyn √a≥retlerinüñ 
murâdı da«ı naķş degil idi ki her gün gelüp faķîrden oķuyup ol ķındîli 
rûşen bilürdi. Ammâ ol vaķt ki Mu√yî’nüñ gizli umûrı vardur didi, 
«avf itdüm hevâcis-i ķalbden ba¡≥ı umûr keşf ide ki َ  ِ ْ َ  َ َ َאُن  ُ َ ” 
423“ َ ُ ا

ِ ْ َ ْ َل أَ ُ  Pes mütenebbih olan hemîşe «avf ü recâdan çıķmamaķ أَ
gerek. 

Du«ûl be-U§ûl: Çün Gülşenî Mı§r ’a gelüp ba¡≥ı tevâbi¡ini ¢ubbe-
tü’l-Mu§†afâ ’da ķodı, cemî¡-i cevâmi¡i geşt itdi, â«ır  Mü™eyyediyye ’de 
ķarâr [151a] itdi. Ma¡hûd olan √ücrede bir erba¡în çıķardı . Kimse ne 
yidügin ve naķ≥-ı vu≥û™ itdügine vâķıf olmadı. Gerçi √ücresi şâdırvâ-
nuñ sol cânibinde olan üç √ücrenüñ ortasındakidür, ammâ ek&eriyyâ 
minberüñ §aπ †arafında şekerciler çârşûsına √avâle ve Bâb-ı Zuvey-
le ’ye müşrif ma√alde §abâ√dan a«şama degin ķıbleye ķarşu otururdı, 
çoķ kimesneleri nâ-√aķ yire §alb u siyâsetden «alâ§ iderdi. Ammâ ol 
√ücre ol zamânda bu faķîrüñ üstâdum olan Şey« Cemâleddîn-i »az-
recî ’nüñ imiş. Şey« †aşrada görüp ma√abbet idüp √ücresine da¡vet it-

423 “Yüreğim geçer, nihayet “estagfirullâh” derim.” Sahîhu Muslim, 4/2075; Sune-
nu Ebî Dâvûd, 2/84; Musnedu Ahmed, 29/391; Letâ™ifu’l-İşârât, 1/599; Tefsî-
ru’r-Râzî, 3/468; Tefsîru’l-Beyzâvî, 4/75; el-Lubâb fî ¡Ulûmi’l-Kitâb, 40529. إ 

אن    şeklinde.
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miş. Şey« √a≥retleri varduķda √ažž itmiş, “Ne «oş mekân olur!” dimiş. 
Şey« Cemâleddîn : “Bu mekân sizüñdür ki ben vâķı¡asın görmişem” di-
yüp miftâ√ını teslîm itmiş. Gülşenî ◊a≥retleri vâķı¡ayı ta§dîķ idüp bu 
beyti oķumışlar.

Na@m: Cemâl-i dîni gördüm ben mü™eyyed çün Mü™eyyed’de 
 N’ola Îzed nümâyiş olsa beytüllâhdur ķalbüm

Ne&r: Bu beyti fa«r idüp Şey« Cemâleddîn gâhî oķurdı. Her gâh ki 
mer√ûm Şey« A√med Efendi ile cem¡ olsa, »ayâlî Efendi da«ı mı§râ¡-ı 
evveli elbette oķurdı. Ammâ Şey« Cemâleddîn’üñ ba¡≥ı menâķıbını 
faķîr Nef√atu’l-Es√âr ’umda beyân itdüm.

Na@m: Mı§r ’da Şey« Cemâleddîn’e
 Yâ¡nî ol mu√yî-i ¡ilm-i dîne

 ¡İlm-i vefķ içre olan üstâdum
 Felekiyyâta hem istimdâdum

 Şi¡rde mu¡cize iden bâhir 
 Mütenebbî  aña nisbet sâ√ir

 Vefķde her √areket k’oldı beyân
 Hemçû şa†ranc-ı kebîr aña ¡ayân

 Didüm ey [151b] vâķıf-ı ¡ilm-i √ikmet
 Çün ki ervâ√la ķılduñ ülfet

 Bunlaruñ ķandadurur şehrleri
 Nedür insândan olan behrleri

 Didi ey vâķıf-ı esrâr-ı künûz
 Râπıb-i vâdî-i e†vâr-ı rümûz

 Bu zemînile zamân †olmışdur
 Her yir anlara mekân olmışdur

Ne&r: Bu √ikâyetde Fu§û§u’l-◊ikem  icmâlen beyân olmışdur ve Vâri-
dât  bi’t-taf§îl ¡ayân olmışdur. 
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Şey« √a≥retleri bir erba¡înden §oñra bir cum¡a gicesi sul†ânuñ ibrâmı 
ile sul†ân yanında İbn Şı«ne  ki ķâ≥î’l-ķu≥ât idi, cem¡ olurlar. Şey« 
mü™e&&ir na§î√at ider iken sul†ân eydür ki “¢ıyâmet güni benüm √âlüm 
nice olur ki şehrde olanı bile bilmem; «âricde olana ne cevâb virürem!” 
diyüp giryân olur. Meger ķâ≥î’l-ķu≥ât ile ∏azze  ķâ≥îsı bile gelmiş imiş, 
“Lâ be™se ¡aleyke yâ Mevlâna’s-sul†ân” dir. Sul†ân bir nice kerre “nice 
nice” diyüp ta¡accüb ider. ¢â≥î: “Bu √adî& ile ki אَدِة َ

ِ  ْ ِ  ٌ ْ َ  ٍ َ א َ ُل  ْ َ ” 
424“ ٍ َ َ  diyüp cevâb virüp eydür ki “Sen sul†ânsın, senüñ bir sâ¡at ¡adâ-
letüñ bir yıllıķ ¡ibâdetden «ayrlıdur.” ¢â≥î’l-ķu≥ât da«ı anuñ mürebbâsı 
olmaπın dimiş ki “Yâ mevlâna’s-sul†ân, saña hîç ķor«u yoķdur bu √adî& 
mûcibiyle.” Ol e&nâda Şey« Gülşenî √a≥retleri √âletlenüp bî-i«tiyâr 
sul†ândan †arafa elini §almış, az ķalmış ki gögsine dokına ve dimiş ki 
“Siz bu ¡adli bilür misiz? Evvelâ eger nefsiñüze ¡adlüñüz ola idi, πara≥-ı 
dünyâ içün bu müsülmânı maπrûr ider mi idüñüz?” Sul†ân ∏ûrî  şey«e 
müteveccih olmış §ormış ki “¡Adl nedür? Lu†f idüp siz beyân eyleñ.” 
Gülşenî: “Taf§îlini yazup [152a] irsâl ideyim, hele bu âyete mažhar ol-
maķ gerek: ¢âlallâhu ta¡âlâ:425﴾ا ُ َ ْ א َ  ُ ْ َ  ْ ُכ ٰ َ א  َ وُه َو ُ ُ َ ُل  ُ ُ ا ُכ ٰ א آ َ  ﴿َو

Pes sul†ân ķalķup içerü gider iken ķâ≥î’l-ķu≥âta dir ki “Hergiz mü-
dâheneden «alâ§ olmaduñ!” İçerüden «â§§aten şey«e bir †abaķ sükkerî 
√elvâ irsâl ider. Şey«e getüren dir ki “Yalıñuz sizüñdür.” Şey« la†îfe idüp 
ķâ≥îlaruñ öñine ķor ve eydür ki “Aπzuñuz †atlu eyleñ” diyicek dirler ki 
“»â§§aten size imiş.” Şey« eydür ki 426“ُه َ ْ َ َو ْ أََכ َ אِس  َ ا ”. Bu anuñ 
cezâsıdur ki cânib-dârlıķ eyledüñüz” diyüp sükkerî √elvâyı √u≥≥âra ni&âr 
ider. ~abâ√ va¡desi üzere Ma¡nevî ’den vâfir ebyât irsâl ider. Cümleden 
bu bir ķaç beyt ¡adl bâbında andandur:  

424 “Bir saat adalet, bir yıl ibadetten iyidir.” Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 
4/1534; Nasbu’r-Râye, 4/67. Bunlarda “ אدة    ” şeklinde.

425 “Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin”. 
Haşr, 59/7.

426 “İnsanların en kötüsü yalnız başına yiyendir.” Hâşiyetu’ş-Şihâb ¡alâ Tefsî-
ri’l-Beyzâvî, 6/400; Fethu’l-Bârî, 9/245; ¡Umdetu’l-Kârî, 20/160; Feyzu’l-Kadîr, 
4/158.
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Ma¡nevî:  »ayr u şer dânistenest ehl-i sulûk
 Ân buved ¡adl ez-tu çun fi’l-i mulûk427

 ¡Adl «âhî žulm kun ber-nefs-i «od
 Tâ bidânî çîst ân dem nîk u bed428

 ¡Adl ez-bâ†il be-√aķ reften buved
 Mâsivâ-yi ◊aķķ-râ reften buved429

 Guft ¡adlu sâ¡atin «ayru’r-rusul
 Rev çunân ¡adlî †aleb ez-cuz™ u kul430

 Ki buved bihter ez-û yek sâ¡atî
 Ez-temâmet ¡umr-i kes der-†â¡atî431

 Ger buved heftâd ¡umreş yâ ki şa§t
 Sâ¡atî ¡adleş ez-ân †â¡at besest432

 ¡Âdilest ân ki kuned terk-i hevâ
 Tâ nesâzed nâ-revâ-râ û revâ433

 Ger bipursed ¡adl çi bûd kes zi-men
 Men nedânem ¡adl cuz fi’l-i husn434

 ¡Adl terk-i fi’l-i bed kerden buved
 Ez-hevâ vu ez-heves murden buved435

427 Ehl-i sülük hayır ve şerri bilmektir, adalet sultanlar gibi davranmandır.
428 Adalet istiyorsan kendi nefsine zulmet ki iyi ve kötünün ne olduğunu anlayabi-

lesin.
429 Adalet batıldan hakka gitmektir, masivadan Hakk’a geçmek demektir.
430 Peygamberlerin en hayırlısı bir saatlik adalet (altmış yıllık ibadetten) hayırlı bu-

yurmuş, cüzde de külde de adaleti talep et.
431 Bir ömür boyu taat ile geçiren birinin o bir saatten daha hayırlı neyi olabilir 
432 Ömrü altmış ya da yetmiş yıl da olsa bir saatlik adalet onun için kâfidir.
433 Hevâsını terkeden adil kimsedir, zira reva olmayana revadır diyemez.
434 Biri bana adalet nedir diye sorarsa, adaletten güzel davranıştan başka bir şey 

anlamam.
435 Adalet kötü fiileri terk etmek demektir, heva ve hevesden ölmek demektir. 
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 Her ki-râ der-dil buved meylî be-kes
 Key tuvâned ¡adl kerden der-heves436

 ªulm-i √âkim ekser ez-meyl-i hevâst
 Nezd-i [152b] û z’ân nâ-revâ bih ez revâst437

 Şer¡-i ◊aķ râ peyrevî şev ¡adl kun
 Tâ şevî ¡âdil zi-men bişnev se«un438

 ¡Adl «âhî terk-i «âhiş kun ki tâ
 Yâbî âgâhî zi-a√kam-i »udâ439

 ¡Adl çun mîzân-i √akkest fetâ
 Kes nebîned bâ†ilî zân √ak-numâ440

Menķûldür ki Sul†ân ∏ûrî yine bir cum¡a gicesi Gülşenî √a≥retlerini 
da¡vet ider ve dir ki “Sizüñ √u≥ûruñuz var, hemân πavπâyı biz çekerüz 
ki” dimişler.

Na@m: ¡Âlemüñ ≠evķ u §afâsın bir gedâ sürer hemân
 Pâdişâh-ı dehr olan ancaķ ķurı πavπâ çeker

Ne&r: Şey« cevâb virüp dir ki:

 Herkes be-kadr-i hîş giriftâr-i mihnetest
 Kes-râ nedâdeend berât-i musellemî441

Ne&r: Sul†ân ∏ûrî’nüñ ismi ¢an§u ’dur, ma√la§ı ∏ûrî’dür. Üç dilde 
dîvânını faķîr İstanbul ’da gördüm, «ayli mükellef idi. 

436 Bir kimse başka birine karşı gönlünde meylederse, hevesine uyarsa nasıl adaletli 
davranabilir?

437 Hükümdarların zulümleri çoğunlukla hevâ ve hevestendir. Onlar için reva 
olmayanı yapmak reva onu yapmaktan yeğdir. 

438 Hakk’ın şeriatini takip et ve adaletli ol, beni dinlersen böyle adil olursun.
439 Adalet istersen istemeyi terk et ki Allah’ın ahkâmından böyle haberdar olursun.
440 Ey civanmert! Adalet hakkın mizanıdır, o mizanda kimse batılı göremez.
441 Kimseye kurtuluş beratı vermediler, herkes kendi miktarınca sıkıntıya maruz 

kalır. Ebü’l-Ferec-i Sigzî
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Şey«e sul†ân eydür ki “Bu iki pâdişâh ki ķay§er-i Rûm  ve kisrâ-yı 
¡Acem’dür, √âliyâ biri biriyle ceng itmek isterler. İkisi da«ı baña baba 
diyü «i†âben mektûbları gelür. Niyyetüm oldur ki bu âyetler muķte≥â-
sınca mâ-beynlerin §ul√ idüp ecr √â§ıl idem ki Allâh ta¡âlâ buyurur:
א﴾442 َ ُ َ ْ َ ا  ُ ِ ْ َ َ ا  ُ َ َ ْ َ ا ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ َאِن  َ ِ َא َن :ve buyurur ki ﴿َوِإْن  ُ ِ ْ ُ ْ א ا َ  ﴿ِإ
َن﴾443 ُ َ ْ ُ  ْ ُכ َ َ  َ ا ا ُ ْ َوا ُכ ْ َ َ َ أَ ْ َ ا  ُ ِ ْ َ َ ةٌ  َ ْ ِإ

◊a≥ret-i şey« Sul†ân ∏ûrî’den bu ķa§dı istimâ¡ idicek ķalbine netî-
cesi †ulû¡ idüp dir ki “Evvelâ anlaruñ u«uvveti ma¡lûm degil, «u§û§â 
i«tilâf-ı me≠heb «od žâhirdür. ¿âniyen, senüñ übüvvetüñe râ≥î olduķ-
larına “lâ nusellim”444sin. Kendüñüñ ve memleketüñüñ ı§lâ√ına meşπûl 
ol ki saña far≥ olan oldur. Çün ki saña ta¡addîleri yoķdur, sen fitneyi 
[153a] ta√rîk itme ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: 
א“445 َ َ َ ْ ْ أَ َ  ُ َ ا َ َ  ٌ َ ِ َא  ُ َ ْ ِ ْ -Sul†ân ∏ûrî şey«den istimâ¡ itdükde der ”اَ
hem olup ¡itâb şeklinde «i†âb idüp şey«e dimiş ki “Bu na§î√atları niçün 
¡Acem şâhlarına itmedüñ ki bu ķadar i«tilâf olmaya idi?” Meger ¡Acem 
ümerâsından bir niçesi ol meclisde √â≥ır imiş, √a≥ret-i şey« anlara işâret 
idüp dimiş ki “Bunlar ya«şı bilür ki ne ķadar na§î√at itdüm, √attâ ¡âciz 
oldum. Çün devlet-i bergeşte idiler, fâyide itmedi; bu âyetüñ √ükmiyle 
ki Nû√  ¡aley√i§§elâm dilinden Allâh ta¡âlâ buyurur: ِ ْ ُ  ْ ُכ ُ َ ْ َ  َ  ﴿َو
َن﴾446 ُ َ ْ ُ  

ِ
ْ َ ْ َوِإ ُכ َ َر ُ  ْ َُכ ِ ْ ُ ُ أَْن  ِ ُ  ُ ْ ِإْن َכאَن ا َُכ  َ َ ْ  Sul†ân ِإْن أََرْدُت أَْن أَ

πâyet münfa¡il olur. Ammâ şey« fitneyi îķâž itme didügini eslemeyüp 
sefere müteveccih olur. Ammâ şey«üñ na§î√atı ol def¡a te™&îr ider ve 
gitmekde te«îr ider. ~oñra gitmekden da«ı men¡ ider, ammâ şeyâ†îne 
uyup cenge gider.

442 “Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin.” Hu-
curât, 49/9.

443 “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a 
karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” Hucurât, 49/10.

444 “Kabul etmiyoruz.”
445 “Fitne uyur haldedir, onu uyandırana Allah lanet etsin.” Feyzu’l-Kadîr, 4/461; 

et-Tenvîr Şerhu’l-Câmi¡i’s-Sagîr, 7/561.
446 “Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size 

fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.” Hûd, 11/34.
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Menķûldür ki şey« bir gün Mü™eyyediyye Câmi¡i ’nde ķıbleye 
müteveccih oturur iken a¡vân u ümerâ bir siyâset geçürürler. Meger 
Sul†ân ∏ûrî, ¢orķmaz  nâm bir begi Bâb-ı Zuveyle ’de a§maπa emr it-
miş, ardınca ķulları ve tevâbi¡i aπlayuraķ geçerler imiş. Bir ķaç begler 
ve tevâbi¡i câmi¡e şey«e girüp “Günâhı yoķdur! Sul†ândan dilek eyle!” 
diyü ta≥arru¡ iderler. Şey« da«ı şefâ¡at içün emîr-i şey«i ve ma«dûmları 
Şey« A√med-i »ayâlî ile sul†âna irsâl ider ki “Bunuñ §uçını dervîşlere 
baπışlañ.” Sul†ân ķabûl itmeyüp tekrâr §albına âdem gönderür. Ve şey« 
§orar ki “Günâhı nedür?” Cümlesi dirler ki “Emîr ¢orķmaz ’uñ «azî-
nedârı sul†ânuñ †aşradan bir ķulı [153b] ile çekişüp başını debbûs ile 
urmışlar. Sul†ân ol «azînedarı emîrden †aleb itmiş. »azînedâr πaybet 
itmiş. Emîr ‘Bir ķaç gün tetebbu¡ idelim, bulduķda ayaķları türâbına 
vâ§ıl ola’ dimegin, sul†ân πa≥ab idüp seni anuñ yirine a§aram diyüp §alb 
emr itdi.” Pes Gülşenî bir mektûb da«ı yazar ki “Sizüñ ile ķavlümüz bu 
idi ki bir mažlûmı «alâ§ itdügümüz zamânda mâni¡ olmayasız.” Pes yine 
¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’ya gider.

Şey« A√med Efendi buyurdı ki “Pederüm Gülşenî √a≥retleri 
yedi gün ķubbede tenhâ oturdı, cemâ¡at namâzından πayrı zamânda 
çıķmadı. Çün cum¡a namâzı lâzım geldi, Mı§r ’a gitmek i√timâlin virüp 
faķîr «alvetine girdüm ve namâza Mı§r’a gitmegi ¡ar≥ itdüm. Buyurdı-
lar ki “~â√ib-i memleket yirinde ķarâr itmeyince cum¡a namâzı lâzım 
olmaz. Ammâ »ânķâh-ı Siryâķûsiyye ’ye gidelim ki Mı§r’dan aķrebdür” 
diyüp aπladı ve eyitdi.

Na@m: Her zamân bir √âkimüñ devrânıdur
 Devr anuñ devrân anuñ devrânıdur

Ne&r: ◊ayf Sul†ân ∏ûrî ’ye ki kendi √âline ķomazlar; inşâ™allâh 
¡âķıbeti «ayr ola” diyü du¡â itdi. Çün «ânķâhda Eşrefiyye Câmi¡i ’nde 
cum¡ayı ķılduķ, nefs-i «ânķâha geldük ki Sul†ân ¢alavun vaķfıdur.” Ve 
Şey« A√med buyurur ki “Ol zamân o medreseye müderris idüm. Yüz 
talebesi var idi. ¡Arabdan ve ¡Acemden cem¡ olup pîrüñ dervîşleri ile 
ehl-i beled cümle pîr ile mu§afâha itdiler. Pîr, niçe tefsîr ve deķâyıķ 
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beyânından §oñra buyurdılar ki “Sul†ân-ı ¡âdile du¡â vâcibdür. Müte-
veccih oluñ ki Allâh ta¡âlâ «ayrın getürüp şerrin def¡ eyleye.” Pes cüm-
lesi du¡â idüp yine ¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’ya [154a] geldük. 

İrtesi Sul†ân ∏ûrî ¡askeri ile Şâm ’a ¡ažîmet ider. Çün ķubbeye irişüp 
inüp pîr ile §o√bet ider. Her çend ki gitmekden pîr √a≥retleri men¡ itdi, 
Sul†ân ∏ûrî ķabûl iderdi, ammâ vüzerâ vü a¡vânı olan maπrûrlar ķomaz 
idi. Çün du¡â istedi, √a≥ret-i pîr «ayli ta¡allül ider idi. Â«ır ayaπa ķalķup 
sul†ân du¡â temennâ idicek, şey« √a≥retleri vedâ¡-ı munķa†ı¡ şeklinde 
du¡âyı tamâm itdi ve faķîre işâret itdi ki “Sul†ânı ~âli√iyye ’ye degin bile 
alı git. Eger rücû¡ iderse bir da«ı görürüz, eger dönmez ise emr Allâh’uñ-
dur. Sen dönüp gelesin” diyüp sul†ânla ve benümle ve ¡asker ile vedâ¡ 
itdi. ◊u≥≥âr pîrüñ böyle cür™etle kelâmına ta¡accüb itdiler. ~âli√iyye’ye 
varınca ke&ret-i ¡asker ü eşπaldan sul†ân ile mülâķât idemedüm. ~âli√iy-
ye’de beni †aleb idüp tenhâ eyitdi: “Gerçi ben bu žâlimlerüñ iķdâmı ile 
giderem, ammâ şey«le artuķ bulışmazam, bârî beni â«iret du¡âsından 
unutmasun!” diyüp aπladı ve bir kîse altun verdi. Almamaķ istedüm. 
Fuķarâya tevzî¡ itsün diyüp ibrâm itdi. Yine ta¡allül itdüm ki “Siz se-
fere gidersiz ve hem pîr ķabûl itmemek i√timâli vardur.” Sul†ân eyitdi: 
“◊uccâca tevzî¡ eylesün” didi. Ben da«ı emâneten ķabûl idüp döndüm. 

Çün »ânķâh-ı Siryâķûsiyye ’ye gelüp ķondum. Şâh ‰ahmâsb ’uñ žul-
minden Tebrîz ’den ve ¢azvîn ’den ve ¢ara Âmid ’den ve sâyir bilâdden 
vâfir «alķ √acca gelmişler. Kimisini şâh †âyifesi ve kimini πayr tâlân 
itmişler, ¡uryân-ı bî-zâd idiler. Cümlesini alup pîr √a≥retleri yanına 
¢ubbetü’l-[154b] Mu§†afâ’ya getürdüm. Çün ek&er âşinâ ve pîr √a≥ret-
lerinüñ mürîdi »ânefiyyu’l-me≠heb müsülmânlar idi, ol gice ķubbede 
ve §a√râda pîr ≥iyâfet idüp žâhir ü bâ†ın ni¡amıyla †oyladı ve tesellî virüp 
Mekke ’ye müteveccih olanları √u≥ûr ile gönderüp ķalanlara kefâf ta¡yîn 
idecek oldı. ¡Uryânlar içün yitecek miķdârı altun çıķarup şâri√-i Hidâ-
ye  ve ¢udûrî  dâmâdum olan ¡Abdurra√îm Efendi ’ye virmiş. Ben πâyib 
idüm. Çün †aşradan geldüm, ¡Abdurra√îm Efendi √a≥ret-i pîr virdügi 
meblaπı gösterdi. Ben eyitdüm: “Sul†ân ∏ûrî baña vâfir altun virdi, an-
dan al” didüm. Çün içerü pîr √a≥retlerine girdük, bizi gördükde baña 
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eyitdi: “Sende olan meblaπ «â§§aten √uccâcuñdur, anlara §arf eyle” di-
megin √uccâca §arf olındı. Ve pîr √a≥retleri tenbîh itdi ki ol altundan 
bir √abbe kimse almaya √uccâcdan πayrı. Ve pîre didüm ki “Sizden 
sul†ân du¡â temennâ itdi.” Pîr √a≥retleri buyurdı ki “Artuķ ol bu diyâra 
gelmez, andan ümîdi ķa†¡ idüñ. Ümîddür ki â«irete «ayrla gide” diyü 
Fâti√a oķudı. 

Fi’l-vâķi¡ eyle oldı. Mercidâbıķ ’da §ınup beriyyede intiķâl itdi. 
Sul†ân ∏ûrî intiķâli «u§û§ında i«tilâf çoķdur. Ammâ Terceman Baba 
Şâ†ır  ra√imehullâh bu faķîre ve sâyir a√bâba √ikâyet itdi ki “»vâcemüñ 
ya¡nî Sul†ân ∏ûrî’nüñ «ıdmetinde biñ başı idüm. Bir gün içerü tenhâ 
çaπırdı ve eyitdi: ‘Şâ†ır ¡Amr , var [155a] ķay§er ile kisrâ ¡askeri cengin-
de √â≥ır ol. ¢anπısı πâlib olur ta√ķîķ bilüp gel, «aber vir.’ Bir miķdâr 
«ıdmetinde durdum. Eyitdi: “Ma§la√at hemân budur!” Pes †aşra çıķup 
evümi ket«udâma ı§marlayup kimseye beyân itmeyüp gitdüm, √attâ 
Çaldıran ’da Sul†ân Selîm  »ân ile Şâh İsmâ¡îl  cengine yitdüm. Sul†ân 
Selîm »ân ¡aleyhi ra√metu’r-Ra√mân πâlib-i mu†laķ olup Şâh İsmâ¡îl 
firâr itdi. Faķîr †aban götürüp ¡acele ile Mı§r ’a geldüm. ¢a†¡â kimsenüñ 
«aberi olmamışdı ve müddet-i sefer bir buçuķ ay olmamışdı. 

Çün Sul†ân ∏ûrî’ye girdüm, hemân eyitdi: “¢anπısı πâlib oldı?” 
Eyitdüm: “»vâcem, ķayser kisrâyı aldı.” ∏ûrî: “Ol bunda da«ı gelür” 
diyüp başın aşaπı idüp mütefekkir ķaldı. Ben †aşra çıķdum. İki sâ¡at 
miķdârı «vâcem tenhâ mütefekkir πamla ķaldı. ~oñra beni içerü çaπırdı 
ve ceng a√vâlin mufa§§alen su™âl itdi. Cümle beyân itdüm. Çün â«ır 
itdüm, «vâcem eyitdi: “Yâ Şâ†ır ¡Amr , Sul†ân Selîm  Mı§r ’a gelüp √ükm 
itmek muķarrerdür. Ben vâķı¡asın gördüm.” “el-Muķadderu kâ™inun” 
diyüp aπladı. Ba¡de zamân çün Sul†ân Selîm’üñ mektûbı geldi ki sikke 
ve «u†be kendi nâmına ola ve Rûm  πâzîlerine da«ı her yıl «ums irsâl 
olına, Sul†ân ∏ûrî begleri cem¡ idüp müşâvere itdi. Rı≥â virmediler. 
»vâcem eyitdi: “Hele «u†be ve sikkeyi teslîm itmek câyizdür ki fitne ve 
ķatl-i mü™minîn olmaya.” [155b] Ümerâ-yı Çerâkise  eyitdiler: “Biz va-
rup anuñ √aķķından gelmek âsândur. Eger sen «avf itdüñ ise sal†anat-
dan ferâπat eyle, biz √âkim buluruz” didiler. »vâcem eyitdi: “Benüm bir 
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başum var, anı da«ı ¡âriyetî bilürem, hemân √â≥ır oluñ!” diyüp otaπını 
çıķardı. 

Baba Şâ†ır  ¡Amr √ikâyet eydür ki “Çün Mercidâbıķ ’a varduķ, Sul†ân 
Selîm ’üñ vüzerâsından ve ba¡≥ı «avâ§§ından mührli mektûbları geldi 
ki “Lu†f eyle yâ sul†ân-ı iķlîm-i ¡Arab ve yâ «âdim-i √aremeyn-i şerî-
feyn, bizi bu žâlim küçük ¡Acemüñ şerrinden «alâ§ eyle ki her gün bi-
rimüzi ķatl ider, hemân sen muķâbil olduķda biz tevâbi¡ümüz ile se-
nüñ †arafıña varup saña tâbi¡ oluruz.” Ümerâ-yı Çerâkise  vâķıf olıcaķ 
«vâceme eyitdiler: “Biz dimedük mi anı âsânlıπıla münhezim iderüz?” 
Sul†ân eyitdi: “Bu hep kendüden √îledür ve Sul†ân Selîm’üñ tedbîridür; 
vüzerâsınuñ bile «aberi yoķdur.” Fi’l-vâķi¡ eyle imiş ki Sul†ân Selîm 
anlaruñ mührlerin isteyüp murâdınca yazdurup irsâl itmiş bu i¡tiķâdla 
ki anlar «vâceme tâbi¡ olalar. İrtesi §affeyn ârâste olıcaķ hemân »ayr 
Beg , ¡askeri ile Cânum »amrâvî  bizüm †arafumuzdan Sul†ân Selîm 
»ân ¡askerine gidüp anlar cânibinde §aflar baπlayup durdılar. Bizden 
bir miķdâr cündîler elleşdiler, hemân Sul†ân Selîm cânibinden da«ı ¡as-
ker-şiken bir niçe †oplar geldi, bizüm ¡askeri §oķaķ §oķaķ eyledi. 

Ve’l-√â§ıl §ınmaķ muķarrer oldı. Sul†ân ∏ûrî baña eyitdi: “¡Amr , 
447“ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ا َ ُ  ْ ِ َאُق  ُ  َ א  ِ اُر  َ

ِ ْ ”اَ [156a] Hemân ¡asker ortasından bir 
cânibe gitdi. Çün ¡askerden ba¡îd olduķ, bizümle ümerâ ve «ademeden 
hemân on yedi kimesne ķalduķ. »vâcem yolları benden yeg bilürdi. 
Ben öñince gider iken eger yol çatallansa gâh §aπına gâh §olına diyüp 
emri üzere giderdüm. ~oñra beriyyeye §apduķ. Çün ķumda iz belürsiz 
oldı, πâyet ta¡b-nâk olduķ. Pes yatduķ, uyıduķ. Çün ba¡≥ısı ķalķdı, baña 
teklîf itdi ki «vâcemi uyanduram. Çün tenbîh itmek istedüm, Allâh 
ta¡âlâ ra√metine gitmiş idi. Pes aπlaşup teyemmüm ile namâzını ķılduķ, 
onda gömdük. ~ırtlan «avfından üstine vâfir †aş yıπduķ, ra√imehullâhu 
ra√meten vâsi¡aten. Mer√ûm sul†ân §ınup ķaçar iken hem aπlar hem 

447 “Güç yetirilemeyenden kaçmak peygamlerlerin sünnetlerindendir.” Keşfu’l-Hafâ 
(Hindâvî), 2/99 no: 1823; el-Lu™lu™u’l-Marsû¡, 1/129; Reyhânetu’l-Elibbâ™, 
1/265; el-Eşbâh ve’n-Nezâ™ir, 1/334.
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söyler idi ki ‘◊ayfâ! Gülşenî’nüñ sözini dutmadum hem ķalb-i şerîfine 
doķındum’ dir idi ve hem didi ki ‘Benüm selâmumı şey«e î§âl eyle, 
benüm â«iretüm içün du¡â itsün’

Ammâ Baba Şâ†ır  didi ki “Ben dönüp ordulara vardum. Ümerâ-yı 
Çerâkise ’nüñ niyyeti bu idi ki Rûmîleri alup gelüp √u≥ûr ile ≥iyâfet yi-
mek içün ol ķadar sükkerî †a¡âmlar bişürmişler idi ki va§f olmaz. Sul†ân 
Selîm  »ân câyiz ki †a¡âmlarında zehr ola diyü cümlesin yire dökdürüp 
kimse yimesün diyü emr itmiş. Ammâ ben πâyetle gürisne olmaπın ve 
hem nesne yoπıduπın bilürdüm, yimege başladum. Beni görüp ba¡≥ıları 
da«ı yidiler.

~oñra bir niçe yıl Diyârbekr ’de [156b] oldum. Sul†ân Süleymân  
zamânında İbrâhîm  Paşa  gemiden Mı§r ’a geldükde ben da«ı ķara-
dan geldüm. Tâcir şeklinde idüm. Çün Gülşenî ¡aleyhi ra√metullâ-
hi’l-∏anî’nüñ «ıdmetine irişdüm, beni bilüp eyitdi: ‘Baba Şâ†ır , Sul†ân 
∏ûrî saña ne va§iyyet itdi? Niçün yirine getürmezsin?’ Pes √ikâyeti 
mufa§§alan diyüp du¡â temennâ itdügin didüm du¡â itdiler.” Bu cümle 
Baba Şâ†ır ¡Amr’uñ √ikâyetidür ki niçe kerre dimiş idi.

Naķl olur ki çün Sul†ân ∏ûrî’den §oñra devîdâr-ı kebîri olan ‰uman-
bay  ta§al†un itdi, ¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’ya şey«e gelüp du¡â temennâ ider. 
Şey« eydür ki “Siz du¡âya ķâbiliyyet ve isti¡dâd √âsıl eyleñ ki du¡â size 
vâ§ıl ola. Ve selâtînden du¡âya isti¡dâd ¡adâletdür; ol da«ı Allâh ta¡âlâ-
nuñ kitâbı ile √ükm itmekdür ki her kim Allâh ta¡âlâ inzâl itdügi ile 
√ükm itmez ise žâlimdür ve eger √ükmde da«ı müta¡addî olursa kâfir-
dür, nitekim Allâh ta¡âlâ buyurur: ُ ُ َِכ  ٰ ُو َ  ُ َل ا َ ـ ْ א أَ َ ِ  ْ ُכ ْ َ  ْ َ  ْ َ ﴿َو

448 
َن﴾ ُ ِ א َ ْ َن﴾Ve ķâlallâhu ta¡âlâ: 449 ا ُ ِ א ُ ا ُ َכ 

ِ ٰ ُو َ  ُ َل ا َ ـ ْ א أَ َ ِ  ْ ُכ ْ َ  ْ َ  ْ َ  ﴿َو
Ve ķâlallâhu ta¡âlâ: 450﴾وَن ُ

ِ َכא ْ ُ ا ُ َכ 
ِ ٰ ُو َ  ُ َل ا َ ـ ْ א أَ َ ِ  ْ ُכ ْ َ  ْ َ  ْ َ -Ve eyit ﴿َو

di: “Eger maķâm-ı selâmetde olmaķ isterseñ Selîm ’e teslîm eyle: Ammâ 
“el-muķadderu kâ™inun.” Bizüm saña şimdi ve ba¡dehu ve bizden §oñra 

448 “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir.” Mâide, 5/47.
449 “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.” Mâide, 5/45. 
450 “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.” Mâide, 5/44.
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da«ı evlâdumuzuñ du¡âsı vâcibdür ki anlaruñ ķıyâmına bâ¡i& olacaķsız” 
diyüp du¡â itdi. 

Mer√ûm Şey« A√med naķl iderdi ki “Babam baña baķup güldi ve 
eyitdi ‘Emîr, hemîşe emîrler selâ†înden müstefîd olacaķdur. Sen da«ı 
sul†âna du¡â eyle’ [157a] didi. Ben da«ı emri ile du¡â itdüm ve fâyide-
sine muntažır oldum, √attâ Sul†ân ‰umanbay  du¡â alup †aşra gitdi, pîr 
baña eyitdi ‘Olmaya ki bir nesne ķabûl idesiz.’ Pes †aşrada vâfir altun 
virmek istedi. Eyitdüm ki ‘Pîr ķabûl itmez.” ~oñra Gülşenî √a≥retle-
ri baña buyurdı ki ‘Ey Emîr, ‰umanbay’a du¡â itdügüñ zamânda ne 
murâd itdün?’ Didüm ki “Eger sul†ân intiķâl iderse «atunı baña na§îb 
ola diyü «â†ıra itdüm’ diyicek Gülşenî √a≥retleri ‘Allâh müyesser ide’ 
diyü du¡â itmiş idi ve dimiş idi ki ‘◊âkimüñ memleketi «atunı gibidür. 
Eger aña da«ı himmet ideydüñ vebâl olurdı. Var şükr eyle’ didi. Pes §abr 
itdüm, √attâ tevârî«de beyân olan vech üzere †ulû¡ itdi ki ‰umanbay’ı 
Sul†ân Selîm  »ân dutup yirden vücûdını ref¡ itdi, «atunı olan »vond 
Fâ†ıma bint Sul†ân Aķbirdi  baña âdem gönderdi ki ta√t-ı nikâ√ıma 
gele. Çün ki bu dâ¡îyi kendüsi isteyüp ¡aķd oldı, andan oπlum Seydî 
¡Alî  ve hemşîresi Sittü’l-mülûk  žuhûr itdi. Her gâh ki pederüm Gülşenî 
√a≥retlerinüñ «ıdmetlerinde √â≥ır olsalar buyururlar idi ki ‘‰ulû¡uñu-
za bâ¡i& yine sebebünüzün du¡âsıdur’ dir idi, ya¡nî babañuz Şey« A√-
med’üñ istid¡âsı idi.”

Menķûldür ki sâbıķan ≠ikr olan Mı§r ’uñ ķâ≥î-¡askeri «aste olup 
müşrif ¡ale’l-mevt olur. Şey« √a≥retlerine âdem gelüp “Mu√tâ≥ırdur, 
sizüñ √u≥ûruñuz recâ ider” dimegin fi’l-√âl atlanup varur. ¢â≥î şey« 
√a≥retlerini göricek √ayât √â§ıl [157b] olup şey«üñ elin öpüp dimiş ki 
“El√amdülillâh, bir da«ı mübârek cemâlüñi gördüm. Â«ıretüm içün 
du¡â eyle” diyicek, şey« eyitmiş: “Men¡ rabbuke su™âline cevâbuñ var 
mı? Bu ¡âlem-i kesbde nefsüñle Rabbüñi bildüñ mi?” didükde ķâ≥î eyit-
miş: “Eger bu «astelikden ķalķarsam hemân nefsüm ile Rabbüm ma¡ri-
fetine sa¡y ideyim” diyicek şey« dimiş ki “Naķdi nesyeye degişme, ehl-i 
√âl ol” diyüp ķulaπına bir nesne söyler. ¢â≥î fera√-nâk olup eydür ki 
“El√amdülillâh, imâm-ı zamânı bildüm, ölsem de ¡âlim oluram. Ammâ 
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√ayf anlara ki 451“ ً ِ ِ א َ  ً َ ِ אَت  َ  ِ ِ א َ אَم َز َ ْف ِإ ِ ْ َ  ْ َ אَت َو َ  ْ َ ” cinsinden olup 
nâdân ķaldılar. El√amdülillâh, imâmumuzı bilüp da¡vet itdüklerinde li-
vâ-ı √amde müteveccih oluruz” diyüp şehâdeteyn getürüp gözin yumdı.

Me≠kûr olan √ikâyâta muvâfıķ ve mes†ûr olan rivâyâta mu†âbıķ 
sene tis¡a ba¡de’l-elfde (1009/1600-01) çün ¡Alî  Paşa Mı§r ’a paşa olup 
¡adl-güsterlik gösterdi, ma√abbeti lâzım olmaπın «ıdmeti ile müşerref 
olurdum. Her yılda paşalara Mı§r eyâletinden üç yüz biñ naķd filoriden 
ziyâde olurdı. Üç senede bir √abbe ķabûl itmedi ve sâliyânesinden √â§ıl 
olanı §ula√â ve ¡ulemâ ve erbâb-ı ma¡rifete be≠l iderdi. Ve faķîr her ne 
ki a√bâb içün recâ itdüm, i√sân itdi, √attâ altı «ıdmet-kâre ¡ıtâķ-nâme 
virmiş idüm, dördine ¡ulûfe virdi ve niçe i√sân itdi ve da«ı itmek üzere-
dür ve her na§î√at ki «ıdmetine ¡ar≥ itdüm, ķabûl itdi. 

Bu rama≥ân ki sene vâ√id ve ¡aşer ba¡de’l-[158a] elfdedür (1011/ Şu-
bat 1603) bir mu«âlif emrin istimâ¡ itdüm, ta¡accüb idüp varup men¡ 
itmesini ¡ar≥ itdüm. Meger vâlî şa¡bânda ¡ar≥ idüp ol siyâseti rama≥ânda 
itmiş. »ayli taπayyür √â§ıl idüp “Vâķi¡ degildür!” didi ki eyle žann ider-
di. Faķîr “Muķarrerdür” didüm. Vâlîyi çaπırmaπa âdem gönderdi. Faķîr 
inanmadı mı, yo«sa beni tek≠îb mi ider diyü ķalķup gitdüm. Çün vâlî-
nüñ bi-πayr-ı vaķt siyâsetine vâķıf olur, ¡azl idüp faķîri da¡vet buyurup 
niçe ¡ö≠rden §oñra dünyevî niçe nesnenüñ √u§ûlına bâ¡i& oldı ve πâyet 
«asta iken §ı√√at buldı. Çün §ı√√at selâmetligine vardum, buyurdı ki 
“Rûm ’a gidersem, seni bile alı giderem.” Faķîr eyitdüm: “Ben pîrem, 
sefer müşkildür.” Buyurdı ki “Ta«t-ı revân ile gidelim.” Eyitdüm: “Si-
züñ gitmeñüzi ne îcâb itdi?” Buyurdı: “İki «azînedür. ∏ayrı kimesne alı 
gidemez ki Ana†olı’da Yazıcı ¢ardaşı  olan «ârici niçe biñ tüfenk-endâzla 
müteraķķıbdur; begler ve niçe beglerbegiler helâk itmişdür.” Faķîr eyit-
düm: “Siz gidecek zamâna degin a√sen-i vechile def¡ olmaķ añlanur ki 
bize ve size ta¡b virmeye.” Pes du¡â olduķda ol √înde cümleye fera√ √â§ıl 

451 “Kim zamanının imamını bilmeden ölürse cahiliye ölümü üzere ölmüş olur.” 
Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 6/2398; Mevsû¡atu’l-Elbânî fi’l-¡Akî-
de, 8/326; Minhâcu’s-Sunneti’n-Nebeviyye, 1/110.
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oldı. Ba¡dehu şehr-i ¢and ’a «aber geldi ki Yazıcı ¢ardaşı a√sen-i vechile 
pâdişâha mu†î¡ olup Bosna ’da Bosna paşalıπını virmiş. Pes maķ§ûd √â§ıl 
oldı. İmdi √ükkâma lâyıķ na§î√at ķabûl idüp ¡amele getürse hem ehl-i 
memleket âsûde olur, hem kendü dünyâ vü â«iret §avâbın bulur.

Zamân-ı Fâti√-i E…âlîm-i Cihân Sul†ân Selîm »ân [158b] ibn 
Sul†ân Bâyezîd »ân ibn ¡O&mân ¡aleyhi ra√metu’r-Ra√mân

Selîm -nâmelerde mes†ûr olan beyân üzere çün Mercidâbıķ ’da 
Sul†ân ∏ûrî’ye şikest irgürüp Mı§r ’a revân oldı, sene i&neyn ve ¡ışrîn ve 
tis¡i-mi™ede (922 / 1516) Mı§r’da Emîr-i kebîri ‰umanbay  sul†ân oldı. 
Bir gün yine ümerâsı ile ¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’da şey« √a≥retlerine gelüp 
dirler ki “Bu gelen ¡asker eger maπlûb olursa ¡alâ-üslûbi evvel «ıdme-
tümüzde &âbitüz. Eger πâlib olursa anlaruñ yaπmâcı evbâş u ķallâşı size 
ve tevâbi¡ ü ehlüñüze za√met virürler. Pes Mı§r’a gelüñ ki anda size 
bir ma«fî mekân bulup ¡alâ kile’t-taķdîreyn âsûde-√âl olasız ki biz da«ı 
du¡âñuzdan müstefîd olavuz.” Gülşenî √a≥retleri buyurmış ki ُض ِّ َ  ﴿َوأُ
َאِد﴾452

ِ ْ א ِ  ٌ
ِ َ  َ ِ ِإن ا َ ا ي ِإ ِ ْ -Ammâ ehl ü ¡ıyâl «avf idüp Mı§r’a gitme  أَ

gi muķarrer iderler, ≥arûrî şey« icâzet virür. 
Bu faķîr sene i&neyn ve seb¡în ve tis¡i-mi™eden (972 / 1564-65) beri 

ki √âliyâ sene i&ney ¡aşer ba¡de’l-elfdür (1012/1603-04) ki râst ķırķ yıl 
olur, sâkin olduπum mer√ûm ‰urabay evi kûçenüñ bir rükninde ve â«er 
rükninde Câmi¡-i »ayr Beg -i ◊addîd muķâbilinde Sul†ân ‰umanbay  
ķullarından Emîr  Yûsuf bin ‰urabay  olduπı eve şey«üñ ehlini getü-
rüp √ıfž iderler. Hâliyâ ol «âneyi mer√ûm Deşîşe  nâžırı Mu§†afâ  Beg  
büyük sarây itmişdür. Gâh ki mer√ûm-ı maπfûr A√med ibn Gülşenî 
nevverellâhu merķadehuma’s-seniyye bende-«ânesini müşerref itse, ol 
evde vâķi¡ olan [159a] ba¡≥ı ta§arrufâtı beyân buyururlar idi.

Cümleden biri bir gün bende-«ânede kerîmeleri öñlerine †a¡âm 
getürdi. Cümleden bir ķaç bülbûl vardı, ya¡nî ördek; bu faķîre ¢ub-

452 “Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla gören-
dir.” Mü’min, 40/44.
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betü’l-Mu§†afâ’dan gelmiş idi. Bu √ikâyeti buyurdılar ki “Sul†ân Selîm  
Mı§r ’da iken pîr bir gün ¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’dan bir ķaç bülbûl ve «arc-
lıķ ile beni Mı§r’a gönderdi ki «avâtîne alı gidem. Ve buyurdılar ki ‘Eger 
Mü™eyyediyye  ķurbında bir a√mer atlu kimse senden bu ördekleri §atun 
almaķ isterse ismini §or. Eger İdrîs  ise nı§fını aña vir ve eyit ki Gül-
şenî’nüñ size armaπanıdur. Eger olduπum yiri istifsâr iderse delâlet itme 
ve nesne virürlerse alma, hemân ol ma√alde πâyib olup bâķî bülbûlları 
eve alı git.’ Ve Dede ¡Ömer-i Rûşenî ¡aleyhi ra√metullâhi’l-∏anî’nüñ 
«ırķasını bile virdi ve eyitdi ki ‘¢apunuñ içerüsinden üstine âvî«te it-
sünler; kimse ol «âneye √ükm idemez. Ve eger cîrânlarında olan aπa-
lardan kimesne seni da¡vet ider ise, bî-«avf tevaķķuf itmeyüp var. Eger 
Mı§r †a¡âmlarından bir nesne ârzû iderse evden bir †abbâ« gönder, va-
rup anuñ âş-pezlerine ta¡lîm itsün, ammâ kendi âteş yanına varup bişir-
mesün.’ Çün ki yigirmi ördek alup Mü™eyyediyye’ye ķarîb geldüm. Bir 
muhteşem kimesne bir †orı ata binmiş, öñince vâfir âdemler var. Bül-
bûlları «ıdmet-kâr elinde görüp §atar mısın didi. Ben ilerü varup “İsm-i 
şerîfiñüz nedür?” didüm. Âdemleri: “Niçün [159b] bî-edeblik idersin?” 
didiler. Kendi anları men¡ idüp eyitdi: “Benüm nâmum İdrîs’dür.” Pes 
on dânesini bulup âdemlerine virdüm ve onını «ıdmet-kâre “Var eve alı 
git” didüm ve ol şa«§a eyitdüm: “Bunlar Gülşenî’nüñ size armaπanıdur. 
Pes bî-i«tiyâr olup Fârsî ile “Îşân kucâ mîbâşend?”453 didi ve kendüyi 
√ayret aldı. Faķîr ke&ret arasında πâyib oldum. Ardumdan bir âdemisi 
yitişüp bir miķdâr altun getürdi ve pîrüñ ma√allini §ordı. Hem altunı 
almadum ve hem ma√allini dimedüm. ∏ılžat itdi, çâre olmadı. Â«ır 
dönüp gitdi. 

Çün eve ķarîb geldüm, bu ma√allede evleri cümle yoķlayup eger 
bir sipâhîye müte¡alliķ bir nesne bulurlar ise evi tâlân iderler idi, √attâ 
bu eve, ya¡nî şimdi faķîr olduπum «âne ki efendi mer√ûm ol zamânda 
bu eve diyü işâret itdügidür, pes bu bende-«ânede evvel Sul†ân Selîm  
mer√ûmuñ ¢apucı başısı ◊üseyn nâm kimesne olurmış, √attâ şimdi 

453 Onlar nerede bulunurlar?
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hem-sâyemüz olan ¢ayıtbay  ve Berķuķ Aπa  da«ı √ikâyet iderlerdi ki 
bu evi binâ eyleyen ‰urabay  âdemlerinden bir beg olurdı. Çün Sul†ân 
∏ûrî ile sefere [gitdi], bu evde kendünüñ ve sâyirüñ bî-nihâye tu√af ve 
mâlını ķodı, §oñra ol ◊üseyn Aπa  niçe niçe buldı ki gümüş egerler ve 
altun ve gümüş âleti ve kürkler semmûr ve vaşaķ ve πayrehâ. Cümle 
yüz elli biñ altunlıķ ta«mîn itdiler diyü beyân itdiler, pes ◊üseyn Aπa 
cümle ol mâlı aldı didiler. Ve efendi buyurdı ki “Ol ◊üseyn Aπa öyle 
namâzın ķılmaπa [160a] bu ma√allede olan »ayr Beg  Câmi¡i ’ne gelür-
di. Faķîr altumda olan at ayπır olmaπın √areket itdi. Faķîre ru¡b √â§ıl 
oldı ki Ervâm şeklinde degil idüm, hemân Dede √a≥retlerinüñ «ırķasın 
üstüme aldum, «avf gitdi. Çün câmi¡ evümüze muķâbil idi, §abr itdüm. 
Ol câmi¡e girdi ben da«ı eve girdüm ve «ırķayı ķapunuñ içine a§dum. 
Ben da«ı câmi¡e namâza vardum. Mutta§ıl sipâhî geçdükçe atları 
kişnerler idi. İçerüde bizüm atlarımuz ve ba¡≥ı emânet atlar sâkit olup 
§ahîl itmezler idi. Ta¡accüb iderdüm ki sâbıķan her birinüñ feryâdı göge 
çıķardı. Ba¡dehu ol aπa cümle câmi¡ «alķını bu eve da¡vet itdi; ben da«ı 
bile geldüm. Vâfir †a¡âm itmiş. E&nâ-yı †a¡âm u kelâmda Mı§r  et¡imesine 
ârzûm var diyü raπbet gösterdi. Cümlesi faķîre √avâle itdiler. Ben da«ı 
ķabûl itdüm, ammâ pîrüñ didügi üzere didüm, “Size bir †abbâ«” gön-
dereyüm, âşpezleriñüze ta¡lîm itsün.” Eyitdi ki “»arcını vireyim, sizde 
bişsün.” Eyitdüm ki “»arcdan ķaçmaķ degildür, ammâ ekâbire bişmiş 
†a¡âm irsâli de™b degildür.” Pes «ayli mütefekkir oldı. Çün ķabûl eyledi, 
bir †abbâ«a câriye gönderdüm, yedi gün aşçılarına ta¡lîm itdi. Soñra 
elli altun virmiş. Çün «aber pîre vâ§ıl oldı, câriyeyi âzâd itdi. Ol altunı 
cihâz idüp ¡Ayntâblı Mu§li√uddîn »alîfe ’ye virdi.” Ba¡dehu efendi √a≥-
retleri faķîre buyurdılar ki “Ol gün ki bu eve dâ«il oldum, «â†ırumdan 
geçdi ki bir zamân olsa [160b] kendi oπullarumdan birisi bunda olsa 
gâhî gelüp birkede münşeri√ olsam. El√amdülillâh murâdum da«ı √â§ıl 
oldı.” Ve buyurdı ki “Dede mer√ûmuñ «ırķası kerâmeti ile evümüze 
kimse da«l itmedi, «u§û§â ol ön ķapusı cümleden büyükdür. Vâķı¡â tâ 
Mu§†afâ  Beg  alınca eyle büyük idi ki şimdikiden a¡lâ idi.” 
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Mer√ûm-ı maπfûr Şey« A√med-i »ayâlî ibn Şey« İbrâhîm -i Gülşenî 
nevverallâhu merķadehuma’s-seniyye yine bir gün bende-«âneyi mü-
şerref itdi. ◊âliyâ kitâb-«ânem olan √ücrede baķup Birketü’l-Fîl ’i seyr 
ider iken ~aπır A√med Beg ’üñ köşkine nažar itdi ki √âliyâ ¡Alî Beg  evi-
dür ve eyitdi: “Sul†ân Selîm  »ân’uñ dîvân kâtibleri bu köşküñ altında 
olan §uffede oturup yazarlar idi. Mer√ûm pederüm Gülşenî ¢ubbetü’l-
Mu§†afâ ’dan beni bu sizüñ evde sâkin olan ¢apucı başı ◊üseyn Aπa ’ya 
bir ¡ar≥-ı √âl ile irsâl eyledi ve didi ki fuķarâdan bir dervîş √acca gider; 
kimse ta¡arru≥ itmesün diyü ¡ar≥-ı √âlde beyân itmiş. Çün ki bu «ânede 
◊üseyn Aπa’ya bu ma√alde oturup ¡ar≥-ı √âli virdüm. Lu†f idüp hemân 
bî-tevaķķuf ķalķup varup evvel ¡Abdulfettâ√-ı Âmidî  nâmına bir √ükm 
getürdi ve hem yigirmi beş Selîmî virdi. Çün ki pîr dimemiş idi, almaķda 
tereddüd itdüm. Eyitdüm: “Bu size degildür, ol √âcîyadur.” Pes ķabûl 
itdüm. Ammâ «â†ırımdan geçdi, ne olaydı Şerîfî vire idi ki Selîmî yeñi 
peydâ olmaπın Mekke ’de henüz ma¡lûm degildür. Pes du¡â idüp pîre 
vardum, √ükmi ve altunı öñlerinde ķodum. Şey«, ¡Abdulfettâ√’ı [161a] 
çaπırup altunı ve √ükmi virdi. Ve §o√bet nice vâķi¡ olduπın su™âl itdi. 
Beyân itdüm. Buyurdı: “Eger büyük altun vireydi, i√sân kâmil olurdı.” 
Faķîr eyitdüm: “Benüm «â†ıruma bu ma¡nâ anda geldi idi.” Buyurdı 
ki “Ol kâmil senüñ √aķķuñdur. Te™«îri olmaπıla kâmili size vâ§ıl ola” 
diyü Fâti√a oķudılar. Ol zamândan beri ķırķ iki yâ ķırķ üç yıldur ki 
şimdi †oķuz yüz yetmiş beş senesidür, bi-¡aynihi žuhûr itmedi. Elbet-
te kelâm-ı pîr ≥âyi¡ olmaz diyü buyurdılar.” »â†ıruma geldi ki ¡acabâ 
fuķarâya ben virsem olmaz mı ola. Yine te™eddüb itdüm. ~andûķ üzere 
iki sâ¡at var idi, alup kendi mübârek elleri ile döndürdiler, πayrı sâ¡atlere 
muķayyed olmadılar. Ta¡accüb itdüm, ben da«ı sâ¡ate muntažır oldum. 
Çün ol iki sâ¡at tamâm oldı, ol sâ¡at hemân birâderüm defterdâr câni-
binden Muķâbeleci ¢urd Çelebi  gelüp efendinüñ elin öpüp öñine bir 
§urre ķodı ve eyitdi ki “Defterdâr efendi irsâl itdi ve eyitdi ki “Çoķdan 
kendülere ne≠r olmış idi, ķâ§ıd ihmâl eylemiş.” Efendi du¡â idüp faķîre 
nažar idüp buyurdılar ki “Birâderüñ bizi bunca müddetden beri olan 
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intižârdan «alâ§ itdi, hem seni «â†ıra ve ta¡bdan ķurtardı.” Bu maķûle 
işârât ve ta§arrufâtlarına √add yoķdur, beyânı kelâl ve ¡ayânı melâl virür.

Mes†ûrdur ki Sul†ân Selîm  Mı§r ’dan ba¡≥ı kimesneleri ¡Acem’den it-
dügi gibi Rûm ’a sürgün ider. Şey«üñ mürîdlerinden Ni¡metullâh  nâm 
bir dervîşüñ birâderi ki »vâce [161b] Fet√ullâh -ı ¢azvînî  dirler idi, anı 
da«ı sürmek emr ider. Çün birâderi ve kendi iki pîr-i mu√teşem ol-
maπın «alķ da«ı ri¡âyet iderdi. Dervîş Ni¡metullâh şey«e gelüp tažallüm 
ider ki “Birâderümüñ ehl ü ¡ıyâli çoķdur ve pîrdür, gitmege tâķatı yoķ-
dur. Pâdişâhuñ mu§â√iblerinden ◊alîmî Çelebi  niçe kimesne yazılmış 
iken «alâ§ itmiş. Eger sizüñ cânibüñüzden bir işâret olsa birâderümi 
da«ı «alâ§ iderdi” diyü Dervîş Ni¡metullâh pîr √a≥retlerine ibrâm ider. 
Pîr √a≥retleri ¡ö≠r ider ki “Ben ol †ama¡-kârda «ayr añlamazam.” Pes 
dervîş §abr ider. Çün †aşra çıķarlar, bir gün şey« evliyâ ziyâretinden 
gelüp geçer iken ◊alîmî’nüñ «aymesi öñine uπrar. Dervîş ibrâm ider. 
Pîr kerhen ◊alîmî «aymesine varur. ◊alîmî §ûreta vâfir ta¡žîm ider. 
Şey« bî-«odâne niçe fâyide-mend na§î√atdan §oñra ol dervîşüñ birâderi 
√âlini beyân ider. ◊alîmî dir ki “Bu sürgün «u§û§ında pâdişâh dilek 
ķabûl itmez. İ√sân idüp bunı bize teklîf itmeñ ki ķâdir degilüz.” 

Pes şey« √a≥retinüñ dilinden diline el-Muntaķım ismi ķahr ile †ulû¡ 
ider, def¡ ide bilmez. Pîr dönüp ◊âcî İbrâhîm ’e baķup “¢a≥â-yı mübre-
me def¡ olmaz. Eger te™«îr olursa da«ı √ikmet içündür” diyüp bunı oķur: 
455﴾ ُ ِ ُ א  َ ِ אٌل  َ ﴿ 454“ ِ ِ َ ْכ ِ ِ  َ ِ א َ  َ ِ َو ِ א َ َ ِ َ َراد  ” §oñına muntažır oluñ” di-
yüp dervîşler ile ķalķup gider. Ve «ulefâ ve dervîşâna bir niçe gün §orar 
ki “◊alîmî’nüñ ¡ömri «aymesinüñ †ınâbı kesilmişdür. Ne ¡aceb ki uza-
dı!” Bir gün dervîşlere eydür ki “Varuñ ¡askerden Şâm ’dan [162a] kimse 
geldi ise, ◊alîmî’nüñ a√vâli niçe oldı istifsâr idüñ.” Dervîşler †aşra va-
rup, meger ķâfile gelmiş, istifsâr iderler. ◊alîmî öldi diyü «aber virürler. 
Şey«e bu «aber vâ§ıl olıcaķ buyurur ki “Ol sürgünlerden ve πayrıdan 
alduπı mâluñ √elâl ise √isâbın virüp √arâm ise ¡a≠âbın çekmege gitmiş 

454 “Onun kazasını geri çevirecek yoktur, onun hikmetini engelleyecek de yoktur.”
455 “Rabbin istediğini yapandır.” Hûd, 11/107, Burûc 85/16.
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ki Allâh ta¡âlâ buyurur: 456﴾ا ً َ َכ أَ ُ َر
ِ ْ َ  َ ا َو ً

ِ א َ ا  ُ ِ َ א  َ وا  ُ َ  »Şey ﴿َوَو
ol dervîşe baķup dir ki “Eger birâderüñ »vâce Fet√ullâh -ı ¢azvînî ’yi 
«alâ§ itdi ise, nı§f-ı ¡a≠âbdan «alâ§dur.” Bir dereceden §oñra ķapudan 
Fet√ullâh gelüp Mü™eyyediyye’de pîrüñ elin öpüp √ikâyet eyler ki “Çün 
◊alîmî’ye mara≥ müştedd oldı, beni çaπırup «alâ§um içün sul†âna bir 
şefâ¡at-nâme ¡ar≥-ı √âl virdi ve eyitdi ki “Mı§r ’da şey«e varduķda vâfir 
¡ö≠r idesiz ve günâhumuzdan ¡afv dileyüp du¡â temennâ idesin” diyüp 
bir miķdâr «arclıķ da«ı virdi diyüp şey«den du¡â temennâ ider. 

Faķîr sene tis¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede (959 / 1551-52) Mı§r ’a gel-
dükde henüz »vâce Fet√ullâh  §ı√√atde idi. ¡Acem ve ¡Arab «vâceleri 
cümle aña mürâca¡at iderlerdi. Çün pîrüñ nažar-kerdesi idi, faķîr πâyet 
edeble mu§â√abet iderdüm. Bir gün faķîre eyitdi “¢albüm saña πâyetile 
mâyil olmaπın senüñ a√vâlüñi §ordum. Bildüm senüñ ceddüñ Ebû 
‰âlib  ķaçan Şîrâz ’dan göçüp ehl ü ¡ıyâliyle ¢azvîn ’e geldi, sene &emânîn 
ve tis¡i-mi™ede457 (880 / 1475-76) idi, Sul†ân »alîl  ibn Sul†ân ◊asan  
žulminden göçmiş idi ve Sul†ân ◊asan, oπlı [162b] Sul†ân »alîl’üñ 
žulmini andan §ordı. Ta√ķîķ ile bilicek mer√ûm Şey« İbrâhîm -i Gül-
şenî’yi irsâl itdi, vaķa¡a mâ vaķa¡a, nitekim yirinde beyân oldı. Ve ben 
yigirmi bir yaşumda idüm ki şimdi cümle yüz bir yıl olur. Ma√allemüz-
de ceddüñ ol yıl evlendi. Yigirmi dört yıldan §oñra bir kimesne yigir-
mi iki yaşında var ola, bile câmi¡e ve mescide gelür oldı. Ehl-i ¢azvîn 
“Mevlânâ Ebû ‰âlib ’üñ Şîrâz’dan bir «ı§mı gelmiş” dirler idi. Meger 
senüñ baban imiş. Ma√allemüzde hem-sâye iken faķîr bile bilmezdüm, 
anda †oπmış idi. Â«ır beni çaπırup babañla mu§â√ib itdi ve eyitdi: “Ben 
senüñ ma√abbetüñe adını Fet√ullâh  ķodum” diyü buyururdı. Ben ve 
babañ biri birimüze birâder ve hem-nâm dir idik. ¢azvîn’de bize hem-
nâmân dirler idi. Ceddüñ Mollâ Ebû ‰âlib bir münker iş görse yâ eliyle 
yâ √âkime i¡lâmla men¡ iderdi. Anuñıçun Şey« Gülşenî √a≥retleri da«ı 

456 “Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zul-
metmez.” Kehf, 18/49.

457 Tarih sehven bir yüzyıl sonraya ait.
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sevüp «ıdmetine geldügi zamânda ri¡âyet iderdi. Ve merdâne dil-âver 
mollâ idi; kesbi ticaret ile idi. 

◊ikâyet: Bir gün çârsûda gider iken bir gürg-gîrüñ ķurdı «alâ§ olur, 
mevlânânuñ üzerine hücûm ider. Mevlânâ  elindeki olan kitâbı aπzına 
virür ve başına bir yumruķ ile urur ki gürg serâsîme olur. Fi’l-√âl boπa-
zın §ıķup helâk eyler. ~â√ibi, Mevlânâ Ebû ‰âlib ’den ķaçup gizlenür ki 
ol kelbe da«ı cefâ itmeye. Ammâ Ebû ‰âlib †alebesin ve «ıdmet-kâr-
ların gönderüp «avf itme gel diyü iķdâmla getürürler. Aña evvelâ bir 
ķoyun bahâsın virür ki eger arslan da«ı olsa şer¡de bahâsı bir şâtdur dir. 
Ba¡dehu bir miķdâr nesne da«ı baπışlar. [163a] »alķ ta¡accüb iderler ki 
bu maķûle men√îleri ref¡ ider iken buña in¡âm nâ-ma√al idi diyü su™âl 
da«ı iderler. Mollâ Ebû ‰âlib dir ki “Nefsüm bu gürg-gîrden incin-
miş idi, anuñıçun ri¡âyet itdüm. Hem ümîdüm oldur ki bu §an¡atdan 
ferâπat eyleye.” Fi’l-vâķi¡ ferâπat idüp Gülşenî √a≥retlerine mürîd oldı. 
~oñra ki ¢ızılbaş  †uπyân itdi, mer√ûm Gülşenî Mı§r ’a geldi, senüñ ced-
düñ Mevlânâ Ebî ‰âlib’i ¢ızılbaş şehîd itdi. Babañ hem-nâmum olan 
Fet√ullâh , Rûm ’a gitdi. Edirne ’den baña kâπıdları ve ba¡≥ı armaπanı ge-
lür idi. ◊âliyâ seni gördükçe anı görmiş gibi oluram” diyü benümle lu†f 
üzere mu¡âşeret iderdi. Her gâh ki pîr-i mevcûd-ı fânî Şey« A√med-i 
»ayâlî ibn Şey« İbrâhîm -i Gülşenî nevverallâhu merķadehuma’s-seniy-
ye bâπçeye a√bâbı da¡vet itse me≠kûr »vâce Fet√ullâh ’ı elbette çaπırup 
ol zamânuñ √ikâyetlerin söyledürdi. 

◊ikâyet: Bir gün »vâce Fet√ullâh bâπçede Şey« A√med Efendi’ye 
√ikâyet itdi ki Sul†ân Ya¡ķûb  zamânında Tebrîz ’de Bî«odî  nâm bir 
§â√ib-i ma¡rifet seyyâ√-ı »orâsânî Mîrzâ Cân  nâm bir beg-zâdeye ¡âşıķ 
oldı. Bir niçe πazel didi ve Mîrzâ Cân’a irsâl itdi. Bir πazelinde bu mı§râ¡ 
mevcûd iken ki (mı§râ¡): “Be-πayr-i çeşm-i tu hergiz nigâh netvânem”458

Ne&r: Bir gün Bî«odî  bir serve nažar idüp bu mı§râ¡ı oķur ki.
Na@m: “Ey serv be-ķadd-i yâr-i men mîmânî”459

458 Senin gözünden gayrısına asla bakamam.
459 Ey servi, sevgilimin boyuna benzersin.
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Ne&r: Çün Mîrzâ Cân ’a rivâyet iderler, eydür ki “Müşrik imiş ki 
teşbîb itmiş; Müşebbihî imiş ki †arîķ-ı şirke gitmiş, «u§û§â dimiş idi ki 
[163b] (nažm): “Be-πayr-i çeşm-i tu-râ men nigâh netvânem”460

Ne&r: “Hergiz benüm gözüme ķarşu gelmesün” diyü âdem gönde-
rür. Bî«odî  bî-«od olur. Za«m-ı firâķ-ı çeşm te™&îr idüp ölüm √addine 
varur. Â«ır dirler ki senüñ derdüñe derman Gülşenî’den olur. Pes varup 
«ûn-ı dilini şey«e gözden aπlar ve çeşm içün çeşminden çeşmeler döker 
ve daπ-ı hicrânla yüregin taπlar. Pîr bî-«odâne Bî«odî içün bir Fâti√a 
oķur ve buyurur ki “Mîrzâ Cân  gelür, ammâ mîr diyü cân alur. Pes bir 
sâ¡at §abr it” diyü işâret ider. Bî«odî-i bî-§abr ü tâķat eydür ki.

Na@m: Fidâ-yi Mîrzâ Cân  bâd cânem
 Ki herçi ez-vey resed munķâd-i ânem461

Ne&r: »vâce Fet√ullâh mer√ûm efendiye eyitdi: “Maπfûr pederüñüz 
Gülşenî √a≥retleri, Bî«odî ’nüñ bu teslîm ile giryesin gördi, kendülere 
da«ı riķķat gelüp √u≥≥âra «i†âb idüp eyitdi: “Bu bir ma«lûķuñ ¡ışķı ile 
cânını fidâ idüp her emrine mu†î¡ ola, ¡acebdür ki biz emr-i »âlıķ’da ve 
«ıdmetinde tekâsül iderüz.” Çoķ na§âyı√ ve √ikmet kelâmını ta†vîl itdi, 
ammâ Bî«odî √ayrân u bî-«od idi. Şey« nažar idüp eyitdi: “Mevlânâ  
Bî«odî, çün cânuñı Mîrzâ Cân  içün cânâna teslîm câyiz oldı, pes min 
ba¡d saña mevt yoķdur” dimegin ķalķup bî-i«tiyâr şey«e bey¡at eyledi. 
Ol sâ¡at Mîrzâ Cân pîre gelmiş. Çün †aşrada taf§îl-i meclisi §orup içerü 
girdi. Henüz ķâ¡ide-i meşâyı« üzere Bî«odî’nüñ inâbeti içün olan ≠ikr 
tamâm olmamış idi. Mîrzâ [164a] Cân da«ı inâbet itdi. Ba¡dehu şey« 
emr itdi ki Mîrzâ Cân, Mevlânâ Bî«odî’nüñ elin öpüp ¡ö≠rin dileye ve 
andan ¡ilm ta¡allüm ide. Bir yıl miķdârı ta¡lîm itdi, hergiz cemâl-i bâ-
kemâline baķmayup ikisi da«ı edeb üzere sülûk iderler idi. 

Bir gün Bî«odî  pîre gelür ve icâzet recâ ider ve hem Mîrzâ Cân ’dan 
icâzet istemek içün şey«den recâ ider. Ve Hirî ’den vâlidesinden bir firâķ 

460 Ben senin gözünün gayrısıyla bakamam.
461 Canım Mirza Can’a feda olsun. Ondan her ne ki gelirse ona teslimim.
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mektûbı gelmiş. Getüren âdemler ile şey«e gösterür. Şey« icâzet virüp 
Mîrzâ Cân’dan da«ı icâzet alur. Mîrzâ Cân bir ķonaķ yir miķdârı gön-
deri gider. Şey« buyurur ki “El√amdülillâh, biri birinüñ firâķ-ı ekberin 
görmediler.” Fi’l-vâķi¡ altı aydan §oñra Mîrzâ Cân intiķâl ider, ba¡dehu 
bir buçuķ aydan §oñra Bî«odî’nüñ mevti «aberi gelür. Yâ bir zamân-
da yâ biri birine ķarîb intiķâl itdiler diyü »vâce Fet√ullâh taķrîr itdi. 
Efendi √a≥retleri rû√ları içün du¡â itdi ve bu πazeli bâπçede ol meclisde 
buyurdılar.

(Na@m): Sûzân-ı firâķıla oldı bu ciger biryân 
 Cân teşne yürek yandı oñılmadı bu hicrân

 Firķatde göyündüm ben √asret beni yandırdı
 Gel zârılıπum diñle iñletdi beni devrân

 Cânını fidâ ķılan kişi irişür ◊aķķ’a
 ◊aķ yolına cân virdüm cân oynadum aldum cân

 Cân bir ķıla dönmişdür inceldi üzülmezse
 Dergâh-ı ◊aķķ’a †oπrı †utdum bir ulı meydân

 Evvelde »ayâlî sen †oπrılduñısa ◊aķķ’a
 Â«ır-ı nefes olduķda yardımcıñ ola Sub√ân

[164b] Ne&r: »vâce Fet√ullâh ’dan çoķ menâķıb mesmû¡dur, lâkin 
vaķt müsâ¡ade itmez.

Hücû¡ be-Fa§l Rücû¡ be-A§l: Çün Sul†ân Selîm  ¡aleyhi ra√metul-
lâhi’r-Ra√îmi’l-Kerîm Mı§r ’da ¡adâletini ižhâr ve meşâyı« u ¡ulemâya 
ma√abbetini âşikâr itdi ve ¡asker da«ı dest-i te†âvüli ķa§îr ve her ehli 
merâtibince tevķîr itdiler, çoķ kimseler sipâhdan ve a¡yân-ı ¡askerden 
pîre mürîd oldılar, Mü™eyyediyye ’de «ayli cem¡iyyet ider oldılar. 

Ol tereddüd ve mülâzemet idenlerüñ biri sâbıķuz-≠ikr olan Mevlânâ 
İdrîs bin ◊üsâmüd dîn-i Tiflîsî462 idi ki Sul†ân Ya¡ķûb  zamânında ¢â≥î 
¡Îsâ  ve cümle vüzerâda mevdûd Şey« Necmeddîn Mes¡ûd  ile hemîşe 

462 Metinde “Tiflîsî” şeklinde yer alıyorsa da lafzın “Bitlisî” olması gerekirdi.
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şey«üñ «ıdmetinde olduķlarından mâ¡adâ, sâbıķan beyân olmışdı ki 
her birine ve â«ır √âllerinden ◊aķ ta¡âlânuñ bildürmesi ile «aber vir-
dükde “Mollâ İdrîs’e senüñle Mı§r ’da mülâķât olduķda a√vâl beyân ola” 
dimegin, fi’l-vâķi¡ ķâ≥î-¡askeri Mevlânâ ¡Îsâ ile Şey« Necmeddîn  Mes¡ûd 
şehîd olup Mollâ İdrîs Mı§r’da ol ikisünüñ dîvânını cem¡ idüp şey«e ¡ar≥ 
itmek içün «ıdmetine geldükde Gülşenî √a≥retleri ķable’l-¡ar≥ buyurur 
ki √uķûķ-ı sâbıķâyı yâd eyleyüp “¢â≥î ¡Îsâ  ile Şey« Necm ’üñ ebyâtı-
nı bulup cem¡ itmek size lâzımdur” didükde Mevlânâ İdrîs ikisinüñ 
dîvânını ki tedvîn itmiş idi, çıķarup pîre ¡ar≥ ider. Ol dîvânlar el-ân bu 
faķîrdedür, nitekim taf§îli sâbıķan geçdi. 

Mevlânâ İdrîs  hemîşe pirüñ «ıdmetine gelüp müşerref olurdı. [165a] 
¡Acemde olduπı âdâb üzere her murâdı şey«den recâ iderdi. Bir gün 
Sul†ân Selîm ’üñ ¡adem-i iltifâtından şikâyet idüp i√tiyâcını şey«e ¡ar≥ 
ider. Pîr eydür ki “Var bir na§î√atı mutažammın bir ķa§îde diyüp ge-
tür. Evvelâ ben göreyim, andan alı git” didükde, Mollâ İdrîs yüz elli 
yedi beytli bir râ™iyye ķa§îde diyüp getürüp şey«e oķur. Bir niçe va§f ve 
med√den §oñra ibtidâ-yı na§âyı√ı budur.

Na@m: Me-râ çi √add-i na§î√at buved der-ân √a≥ret
 Velî sefîr-i √adî&em zi-A√med-i mu√târ463

 Çerâ be-devr-i tu ¡ilmest zîr-i pâye-i cehl
 Çu tû Sikender-i vaķtî çerâst √ikmet-«âr464

 Şehâ çerâ çu tu dânâ-dilî vu dîn-perver
 Zi-şer¡ u ¡adl neyârî ¡uķûd-râ be-¡ayâr465

 »udâ be-va¡de-i «od bâ-tu çun vefâ verzîd
 Tu nîz sâye-i √aķķî ¡uhûd-râ yâd âr466

463 Onun huzurunda nasihat ne haddime, sadece seçilmiş Ahmed’in hadislerinin 
elçisiyim ben.

464 Etrafında ilim varken niçin cehaletin ayağı altındasın; sen zamanın İskenderi, 
hikmeti aşağılamak neden? 

465 Ey sultan senin gibi irfan sahibi ve din-perver olan birisi neden tartıların ayarını 
adalet ve şeriat üzere yapmasın.

466 Hak seninle vadesine vefa etti, öyleyse sen de verdiğin sözleri aklına getir.
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 Kunem su™âl ez-ân câlisân-i mesned-i şer¡
 Ki bey¡-i man§ib-i dînî revâst ey dîn-dâr467

 Be-√aķķ-i vâ≥i¡-i şer¡-i şerîf ez-reh-i ¡adl
 Ucûr-i şâhid-i bâzâr bih ez-ân §âd bâr468

 Kesî ki dîn zi-tu bi«rîd hem furûşed  zûd
 Metâ¡ muft-«orân nîst der-¡atâ duşvâr469

 Zi-Mi§r-i câmi¡-i fa≥lem neşud çun √â§il
 Guher keşîd be-«arvâr câhilân «ar-vâr470

 Meger ki Mi§r şude ber-faķîr ar≥-i √arâm
 Ki yek √elâl neşâyed ki ber kenem zi-eşcâr471

 ∏anîmetî ki »udâ kerde rûziet ez-fet√
 Nebûdeem zi-çi bende sezâ-yi yek dînâr472

 Zi-ķismetî ki »udâ kerde vu resûl be-√aķ
 Zi-mâl u câh besî √aķķ-i men buved huş-dâr473

 Muhâcirân u hem en§âr-i tû heme man§ûr
 Menem πulâm-i muhâcir ki hem şudem z’en§âr474

467 Şeriat makamında oturanlara sorarım, ey dindar kim dine ait mansıp satışı caiz 
görür? 

468 Hak yoldan yüce şeriatı vaz eden hakkı için,  yalın yüzlüyle birlikte olmak için 
ödenen ücret bu yüz kez daha iyidir. 

469 Senden din alıp sana ivedi din satan  tufeylilere zahmetsiz edindikleri malı da-
ğıtmak zor gelmez.

470 Fazlı bünyesinde toplayan Mısır’dan bana bir gelir olmadı, oysa eşeğe benzer 
cahiller eşek yükü cevher çekti.

471 Meğer Mısır bu fakire haram yer olmuş da ağacından bir meyve koparmak helal 
yakışmaz.

472 Fetihten Hakk’ın sana nasip ettiği ganimetten bir dinar bu bendenin nasibi 
olmadı.

473 Ey akıl sahibi, Huda’nın hak peygamberin taksiminden mal ve makama dair çok 
hakkım var.

474 Hem muhacirlerin hem de ensarın mansurdur. Ben hem muhacir çocuğuyum 
hem ensardan olmuşum.



Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî 295

 Giriftem ân ki nedârem beret √aķ-i «idmet [165b]
 Ne behr-i tû buved în hicretem zi-yâr u diyâr478

 Ziyâ¡-ı mâl u ≥iyâ¡-ı şemâtet-i a¡dâ
 Firâķ-i ehl u ¡ıyâl u πarîbî vu a¡sâr479

 Be-Rûm  u Şâm  u be-Kurd u Diyâr-ı Bekr merâst
 Çu-bende zâr u perîşân kerde ehl u tebâr480

 Gerest fa≥l-i du¡â-gûyiyest zi-men sâbiķ
 Ki lâ √aķest bed-în «ânedân zi-men â&âr481

 Çu hest dergehet ey şâh-i mi§r câmi¡-i fa≥l
 Sezed ki mecma¡-i ilm kunî istifsâr482

 Bebîn zi-şer’î vu aķlîm der-funûn-i edeb
 Zi-fiķh u tibb u riyâ≥î riyâ≥ pur-ezhâr483

 Ber-âsumân-i  ulûm ân ki hest mi¡râceş
 Çi gûne rif¡at-i  İdris-râ kuned inkâr484

 Guvâh pur-hunerîm în ne bes ki bî-hunerân
 Heme guvâhi-i nâ-ehliyem kunend izhâr485

478 Düşkünüm ve üzerine hizmet hakkım yok. Sevgiliden ve memleketten bu göç  
senden dolayı değil.

479 Malın yitirilmesi ve düşmanın sevinçten çıkardığı gürültünün yayılması, aile ve 
tanıdıklardan ayrı düşmek, gariplik ve sıkıntılar…

480 Rum, Şam, Kürt diyarı ve Diyarbakır benimdir, ancak ailem ve soydaşlar bende 
gibi perişan vaziyettedir.

481 Eskiden haklarında dua ediyorsam da  bundan sonra bu hanedana eser bırak-
mak hak değil.

482 Ey Mısır’ın şahı, dergahın faziletlerin toplandığı yerdir ve ilimleri kendisinde 
toplayan kişiye sorman yaraşır.

483 Şeriat, edebi ilimler, fıkıh, tıp ve riyazi ilimlerinde çiçeklerle dolu bir bahçe 
misali  söz sahibiyim. 

484 Miracı ilimler göğü olan kimse olan İdris’in yüceliği nasıl inkar edebilir. 
485 Hünerden anlamayanların beni ehil değil diye anmaları hüner sahibi olduğuma 

delil değildir.
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 Hemîşe tâ ki gedâ-râ be-√a≥ret-i şâhân
 Buved rusûm-i du¡â vird-i «âlis-i es√âr482

 Hezâr hem-çu me-râ kâr u bâr bâd du¡â
 Be-sân-i §avt-i hezârân çu-Gulşenî-ezkâr483

 Dirâz bâd lisân-i du¡â-yi cumle-i «alķ
 Zi-behr-i tûl be-πâyet çu-serv der-eşcâr484

Ne&r: Çün Gülşenî ķuddise sırruhu’s-seniyy √a≥retlerine ķa§îdeyi 
bi’t-tamâm ¡ar≥ ider, “Be-sân-i §avt-i hezârân çu-Gulşenî-ezkâr” mı§râ¡ı-
na geldükde Mollâ İdrîs  eydür ki “∏ara≥um e≠kâruñuzdur ki münâse-
betle ≠ikr bi’l-«ayr ola, ola ki «ayra irişeler.” Pîr buyurur ki “Sizüñ ≠ik-
rüñüz sul†ânuñ gûşına girmekle bunca vilâyetlerde ehl ü ¡ıyâlüñüzden 
cüdâ idüp sergerdân itdi. Câyizdür ki bize da«ı bu mu§îbet irişe. Pes ol 
mı§râ¡ı bu vechile eyleñ ki ma¡nâ da«ı dürüst olur” dir: “Be-sân-i §avt-i 
hezâret be-gulşen-i ezkâr”

Ne&r: Mollâ İdrîs  ķabûl idüp ol vechile [166a] tamâm yüz elli yedi 
beyt kendi «a††ı ile yazup pîre tekrâr oķur. Pîr √a≥retleri: “Hemân var 
tevaķķuf itme; her ne virür ise al, ķalbile du¡â-yı «ayr eyle ve bî-te-
vaķķuf rücû¡ eyle ve gelüp evüñde tevaķķuf eyle. İnşâ™allâh merkûb da«ı 
√â§ıl olur” diyicek ķalķup hemân pâdişâha ¡azm ider. ∏âyet ma√allinde 
bulup ķa§îdesini virür. Çün Sul†ân Selîm  bi’t-tamâm oķur, beş yüz fi-
lori virüñ diyü emr ider. Mollâ İdrîs alup bî-tevaķķuf evine rücû¡ ider, 
şey«üñ işâretiyle «ayra muntažır olur. Pâdişâha ra√m gelüp bir niçe at 
ve bir niçe ķatır ve bir niçe deve irsâl ķılur ve bunlaruñ «arcın irsâl ider. 
Ammâ Mollâ İdrîs ol evvelki beş yüz filoriyi §urresi ile getürüp şey«e 
¡ar≥ ider. Pîr eydür ki “Siz müsâfirsiz, bizden siz e√aķsız” diyüp ķabûl 
itmez. Â«ır  Mollâ İdrîs ta≥arru¡ ider ki “Bârî fuķarâ §arf itsün.” Şey« 

482 Dilenciler şahların huzurunda bulundukları sürece seher vakitlerinin halis virdi 
duaya müdavemettir.

483 Benim işim gücüm binlerce dua etmek olmalıdır, bülbüllerin şakıması gibidir 
Gülşeni’nin zikri.

484 Halkın dua okuyan dilleri ağaçları arasında servinin boyu misali uzun olsun.
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ķabûl itmez. Mollâ İdrîs girye eyleyüp dir ki “Bir nesne ki fuķarâya lâ-
zım iken ķabûl itmeyeler, anuñ firîftesi olmaķ fitnedür” diyüp şey«den 
tecdîd-i inâbet ider ve ta≥arru¡ ider ki bârî yüz filorisin ķabûl ideler. Pîr 
eydür ki “~abr eyle, ola ki bir müsta√aķ gele.” 

Pes çün namâz-ı ¡asrı ķılurlar, henüz evrâd oķumaķdan evvel Şey« 
Zekeriyyâ-yı En§ârî  cemâ¡atinden Kemâleddîn-i Reşîdî  nâm bir «vâce 
πulâmını dellâla virmiş ki “Evlâd-ı ¡Arab aķ ķul ķullanmasun!” diyü 
nidâ olmaπın †oķsan beş filoriye çıķmış. Çün »vâce Kemâleddîn  gâhî 
şey«üñ «ıdmetine gelürmiş, πulâmı şey«e ma√abbet itmiş [166b] imiş. 
Dellâlı alup şey«e gelmişler. Şey«i gördükde bî-i«tiyâr şey«üñ ayaπına 
düşüp √âlini ¡ar≥ ider. Şey«, Mollâ İdrîs ’e nažar ider. Mollâ ol yüz altu-
nı dellâla virür. Ba¡de’l-meclis Mollâ İdrîs şey« √a≥retlerine dir ki “Bu 
πulâmuñ adını siz ķoñuz.” Şey« “Ma¡tûķ  olsun” dir. Mollâ √ažžlar idüp 
ol da«ı ma¡tûķ olsun dir. Ba¡dehu mollâ çün evine gitmeli olur, Ma¡tûķ 
bile gitmek ister. Mollâ İdrîs eydür ki “Sen sâyir a√râr gibi √ürsin. Eger 
benden na§î√at isterseñ şey«üñ «ıdmetinde bende ol ki bizüm da«ı 
sa¡âdetümüz bunca yıldan beri bu ¡azîzüñ «ıdmetiyledür.” Pes evvel 
efendisüñüñ elin öpüp niçe kerre görmegin §oñra Gülşenî √a≥retlerine 
inâbet ider. Pîr √a≥retleri buyurur ki “Dervîş Ma¡tûķ ma¡tûķdur, buña 
bir «ıdmet ta¡yîn eylemek câyiz degildür.” ªarîfî ◊asan  Efendi dir idi 
ki “Egerçi bir «ıdmet-i mu¡âyyeneye muķayyed degil idi, ammâ her 
«ıdmete dâ«il idi ve riyâ≥et ve ¡ibâdet ve ¡iffet ve kerâmeti bir mertebede 
idi ki cümle «ulefâ √âline reşk iderler idi.”

Ma¡lûm ola ki çün Sul†ân Selîm  ¡aleyhi ra√metullâhi’r-Ra√îm 
tevâbi¡iyle Mı§r ’dan Rûm ’a ¡ažîmet itdi, şey« √a≥retleri Mü™eyyediyye’de 
ķarâr itdi. Mı§r’da nevbetçi olan yeñiçeri ve sipâhî oπlanlarınuñ ek&eri 
şey« √a≥retlerine inâbet idüp «ıdmet iderler idi. Câmi¡de √ücreleri olan 
evlâd-ı ¡Arab «alvetümüzdür diyü kilîdleyüp kimseye virmeyüp ta§arruf 
iderler idi. Sipâ√îlerden Kemâl Beg  ile mer√ûm bizüm efendi √a≥retleri 
gezüp √ücreleri görür iken birinde hemân bir sâkin görürler. [167a] 
Dirler ki “Bu √ücreler niçün böyle «âlî ve maķfûldur; şar†-ı vâķıf «od 
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sâkin olmaķdur.” Ol şa«§ eydür ki “Biz bu √ücreleri nâžırdan §atun 
alduķ, mülkümüzdür; nice istersek ta§arruf iderüz.” 

Mer√ûm Kemâl Beg  «ayli ma¡rifetli faķîh, müfessir kimesne idi. 
Faķîr Edirne ’de çoķ mu§â√abet itdüm. Mı§r ’a gelüp yine Edirne’ye sene 
&elâ& ve sittîn ve tis¡i-mi™ede (963 / 1555-56) varduπum zamânda da«ı 
§ı√√atda idi. Mer√ûm Gülşenî’nüñ çoķ menâķıbın naķl iderdi, ma√al-
linde gelür. Ol √ücre §â√ibine eydür ki “Vaķf iken nice bey¡ olur ki 
ma¡mûr ola ve câmi¡ içinde ola.” Ol şa«§ «ayli bî-edebâne kelimât ider. 
Mer√ûm Kemâl Efendi  dir ki “Eger ta§arruf taπallüble olursa biz evlâ-
yuz” diyüp geçüp gider iken ammâ re™îsleri olan Şerefüddîn  ki şerrün 
fi’d-dîn imiş, cümle √ücre §â√iblerin cem¡ idüp şey†ân-§ıfat bir a¡ver 
şey«leri varmış, anuñ Dâru’n-Nedve  gibi olan evinde cem¡ olup ittifâķ 
iderler ki “Eger bu şey«i buradan â«er câmi¡e göçürmez isek, bunlar 
gittikçe ziyâde olmaķdadur, bizi anlar çıķarur” diyüp bir √arâm-zâde 
döşek oπlanı getürüp ve bir müzevvir ke≠≠âbı bulup Kemâl Beg’e müd-
de¡â iderler ki beni dögüp §aķalumı yolup şetm itdi diyüp ol şerrün fi’d-
dîn ile ķâ≥îya varup Kemâl Efendi’yi da¡vet iderler. Kemâl Beg’üñ bu 
şirretlerinden «aberi olmayup iftirâ idügin ķâ≥î nûr-ı firâsetle añlayup 
“Bu da¡vâ sipâhîler aπasına [167b] müte¡alliķdür, aña varuñ” dir. 

Çün Ma†raķçı Sinân Aπa ’ya varurlar, Kemâl Beg ’üñ §adâķatını ve 
¡iffetini ve hilmini bilür imiş, ta¡accüb idüp √aķîķatini istifsâr ider. Bi-
züm efendi mer√ûm bile idi diyü isnâd itmişler imiş. Efendi mübâderet 
idüp eydür ki “Bu yazduķları ma√≥ar kimüñ √u≥ûrında yazılmışdur, 
Bismillâhirra√mânirra√îm diyüp §oruñ” dir. Sinân Aπa : “Bu kimdür?” 
diyü istifsâr ider. Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’nüñ oπlıdur dirler. Aπa tecribe 
içün besmeleyi oķuyup anlara §orar ki “Bu ma√≥arı kimüñ √u≥ûrında 
yazduñuz?” diyü. “Ma≥rûbı sizüñ √u≥ûruñuzda mı dögüp §aķalını yol-
dılar, yo«sa nicedür §ıdķla beyân eyleñ?” diyicek bî-i«tiyâr olup dirler 
ki “Ma√≥ar bunlaruñ πaybetinde yazıldı ve bu şa«§ §aķalumı yoldılar 
diyüp kendi taķrîr itdi ve ol oπlan ne yirden geldi biz bilmezüz” diyü 
taķrîr ider. Çün şerrün fi’d-dînüñ ki≠bi žâhir oldı. Bâyezîd  Çelebi  ki ol 
zamânda muķâ†a¡acı imiş, pîr √a≥retlerine irâdet getürmiş imiş ki §oñra 
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Şey« A√med mer√ûm zamânında sene sittîn ve tis¡i-mi™ede (960/1553) 
Mı§r ’a defterdâr olmış idi, faķîrden oπlı Balı Beg Me&nevî oķumışdur, 
efendi mer√ûm ile Rûm ’a gitdügümüzde «azîne ile Bâyezîd Beg  bile 
gitmiş idi. Ol zamânda ki Şerefüddîn -i Cüveynî ’nüñ ki≠bi žâhir olur, 
Bâyezîd Efendi  eydür ki “Çün ki bu döşek oπlan benüm câriyemüñdür 
diyü da¡vâ ider, bir mu¡temed ebe gönderüñ, câriyesini görsün, §ı√√a-
tı ma¡lûm olur.” Çün Ma†raķçı’ya §ı√√atı ma¡lûm olur, yine [168a] 
besmele ile anlara eydür ki “‰oπrı söyleñ!” diyü şey«-zâde himmeti 
ile iķdâm ider . Cümlesine bir ¡aceb √âlet olup dirler ki “Belî, biz bu 
tezvîri anuñıçun eyledük ki şey« Mü™eyyediyye’den â«er câmi¡e gide.” 
Pes Ma†raķçı Sinân Aπa  bunlaruñ tezvîre iķrârın ve πara≥ların ma¡lûm 
idicek cümle √ücreleri ba††âl idüp kilîdleyen müteπallibe elinden alup 
sâkin olan dervîşlere virilmek içün ķâ≥îya ¡ar≥ idüp √uccetler alurlar. 
Pes bâ¡i&-i temekkün-i Mü™eyyediyye olur, ammâ kendi şey« √a≥retleri 
olduπı √ücreye ki √âliyâ ziyâret-gâh-ı evliyâdur, mer√ûm üstâdum Şey« 
Cemâleddîn-i »azrecî  kendi rı≥âsıyla virmişdür, nitekim beyân olındı.

Edirne ’de Kemâl Beg  faķîre naķl itdi ki “¡Âşıķ Efendi  ile bile olur-
dum, bir  ân cüdâ olmaz idük. Ve bir erba¡îne bile girdük. Çıķduķ-
da ben zühde meşπûl oldum. ¡Âşıķ Efendi’ye ce≠be πalebe etdi, altı ay 
mefķûdu’l-¡aķl oldı, şöyle ki eger aπzına yiyecek ķoymasalar yimezd, 
√ayrân olup dururdı, illâ şey«i gördükde bî-i«tiyâr ta¡žîm iderdi. Şey«e 
niçe kerre √âlini ¡ar≥ itdiler, ķa†¡â cevâb virmezdi. Ve namâz vaķtinde 
πâyib olurdı, bilmez idük ķanda gider idi. ~açı uzamış idi. Altı aydan 
§oñra beni çaπırup √ammâma varduķ. Baña eyitdi: “Var iki ķamî§ ve li-
bâs ve dülbend alup getür.” Eyle itdüm. ◊ammâma girdi. “Getürdüm” 
didüm. Eyitdi: “Var çıķ Şey«-zâde »ayâli Efendi geldi mi, gör.” Çün 
†aşra çıķdum, bir ķaç dervîşlerle bizüm efendi gelmiş ve elinde bir tâc 
var. Ol ben alduπum [168b] dülbendi bozmış, aña sarar. Beni gördük-
de eyitdi: “Var ¡Âşıķ’a «aber vir ki efendi ya¡nî Gülşenî gelsün meclise 
dâ«il olsun diyü buyurdılar” didi. Çün içerü girdüm, §açını tırâş itmiş, 
çıķmaķ üzere. »aber virdüm, secde-i şükr itdi. ‰aşra çıķup şey«-zâde 
ve dervîşler ile mu§afâha itdi. Varup §alât-ı žuhrda Gülşenî √a≥retleri-
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nüñ elin öpüp ol ķadar ¡ibâdet ve riyâ≥ete meşπûl oldı ki riyâ≥et-i ¡Âşıķ 
ve ¡ibâdet-i ¡Âşıķ gerekdür dirler idi, √attâ namâza †arîķatçı itdi. Â«ır-ı 
¡ömrine degin ol tarîķatı sürdi. 

Edirne ’de Küçük Bâzâr’da tekyede dervîşleri †aşra çıķmayup mutta§ıl 
riyâ≥et ve ¡ibâdet ve ta√§îl-i ¡ilm üzere idi. Niçe biñ âdem ki kendüye 
inâbet itmişlerdür, cümle ehl-i ¡ilm ve ehl-i §alâ√ olmışlardur. İstanbul ’da 
ba¡≥ı ehl-i πara≥ şühûduñ isnâdıyla çün Mu√yiddîn -i ¢aramanî ’yi ķatl 
itdiler, Edirne ’de olan meşâyı«-ı ¡ižâm münkirleri da«ı bizüm ol mün-
kirler ķadar inkârumuz ve isnâdumuz yoķ mıdur diyüp mer√ûm ¡Âşıķ 
Efendi ’ye ba¡≥ı ekâ≠îb isnâd itmek içün ba¡≥ı manav ve elmacı imâmlar 
bir yire cem¡ olup tedbîr-i mes™ele iderler. 

Ammâ ¡Âşıķ Efendi ’nüñ de™bi bu idi ki her kimse ki tekye ķapusın-
dan geçer idi, eger kendüye inâbet itmiş olsun eger dükkân-dâr ve şeh-
rli ve sipâhî olsun ek&er çaπırup “Namâzları ne yirde ķılduñ?”, “~aķın 
âbdestsiz gezme!” ve da«ı münâsib olan na§î√atları iderdi. Ve niçeleri 
bî-§alât olduπıçun falaķası ile dögerdi. [169a] Ol e&nâda «alîfesi olan 
Kerîm Efendi ’ye eydür ki “Var √isâr içinde Sul†ân Bâyezîd  «a†îbi olan 
¢ay§erili-zâde ’ye kendi ile oturan imâmlara ve πayrıya di ki işte ¡Âşıķ, 
falaķasın götürüp dervîşleri ile bunda gelmek ister ki sizden biriñüz cü-
nüb olup iki kez bî-vu≥û namâz ķılmışsız. Yâ îmâna gelsünler yâ pîrüm 
Gülşenî rû√ı içün cümlesinüñ √âllerin keşf iderem didi diyesin ve sükût 
idüp bir miķdâr tevaķķuf eyle. Eger içlerinden üç kimesne ķalķup gi-
derse sen da«ı ķalķup otur, anlara Allâh ta¡âlâ size da«ı hidâyet eyleye 
diyüp gel git. Eger cevâb virürler ise benüm √u≥ûruma müteveccih olup 
murâķıb ol ve söyleme, anda otur, tâ √aķ žuhûr idince.”

Kerîm »alîfe anda varur. »a†îbüñ oπlı Mu§†afâ  Çelebi ki faķîrüñ 
Sul†ân Bâyezîd  Medresesi ’nde şerîküm idi, ķapuda râst gelür, babasına 
ve ol ke≠≠âb imâmlara sögerek †aşra çıķar. Çün Kerîm »alîfe’yi görür, 
eydür ki “Bu içerüde olan bî-dînleri gör ki bir müsülmân ¡azîzüñ ķatli-
ne niçe niçe ki≠b peydâ iderler.” Çün Kerîm »alîfe içerü girür, cümlesi 
√ayrete varur. Şey«üñ didügi peyâmı söyler. Çün sâkit olurlar. Elmacı 
İmâm  ile Vâ¡iž Emîr  tevâbi¡inden Mes¡ûdiyye  imâmı Velî »alîfe  ve bir 
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kimesne da«ı ki faķîr ferâmûş itdüm, ķalķup meclisden giderler. Kerîm 
Efendi  bir miķdâr sâkit oturup ķalķup Allâh ta¡âlâ size da«ı hidâyet ey-
leye diyüp varup ¡Âşıķ [169b] Efendi’ye meclisi ve kim varsa ve ķalķup 
gidenleri beyân ider. 

Faķîr ol zamân Edirne ’de idüm, sene seb¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede 
(957 / 1550-51) idi, √attâ ol yıl ehlullâhdan bir ¡azîz intiķâl itmiş idi, 
“Âh şey«-i mâ” (957) ve “şey«ümüz” (957) diyü iki târî« dimiş idüm. 
¢ay§erili-zâde  oπlı şerîküm Mu§†afâ Çelebi  ol gün bu faķîre gelüp ba-
bası evinde ol münkirîn-i ehlullâh cem¡ olup mu√ibb-i fuķarâ olanlara 
mu†laķâ ≥arar ķa§dın eyleyüp ¡Âşıķ Efendi ’ye «â†ırına gelmeyen nâ-meş-
rû¡ı isnâd idüp faķîre ol târî«leri ¢aramanî  içün dimişdür diyü küllî 
tertîbler itdüklerin «aber virdi. Faķîr «oş-√âl oldum ki “El√amdülillâh, 
bizi da«ı ehlullâh silkine dâ«il itmişler” didüm. Eyitdi: “Ammâ babam 
žulm idüp ki≠bler ta¡biye idüp baña bile ta¡lîm itmek murâd itdi ve 
eyitdi: “Mu√yî senüñle mu«teli†dür her ne isnâd itseñ mesmû¡dur. Bu 
meşâyı« ve Fu§û§ ’a mu¡teķid olanları ķatl itmek §avâbdur. Mollâ ¡Arab 
Vâ¡iž ’den ben işitdüm diyüp beni günâha ķoymaķ ister, √attâ Baķırcı 
A√med Çelebi  fıķh ve ferâyi≥de lâ-nažîr iken ķatline sa¡y iderler.” Ol 
e&nâda «ıdmet-kârı gelüp babasınuñ fec™eten geçdüginüñ «aberin virdi. 
Gerçi √â≥ır olmaduπına πam çekdi, lâkin bu umûra dâ«il olmayup in-
tiķâl itdügine fera√-nâk oldı. 

Çün varup yumaķ içün esbâbın çıķarurlar, ķoynından bir büyük 
kitâb çıķar. Görürler ki fetâvâ ve resâyil ki ümmet-i Mu√ammed’den 
[170a] §allallâhu ¡aleyhi ve sellem ek&er-i eşrâf içün virilen a§√âb-ı aπrâ≥ 
ve ķalîlü’l-bi≥â¡anuñ fetvâlarıdur; kimini tekfîr ve kimini tefsîķ idüp 
kimine yahûdî, kimine mecûsîlik ve πayrihâ isnâd itdükleri nâ-şâyeste 
kelimâtdur. Oπlı Mu§†afâ Çelebi techîz ve tekfîn ve πasl ider, ammâ 
§alâtında √â≥ır olmayup bu faķîre gelüp ķoynında bulınan mecmû¡ayı 
getürdi. Ümmet-i mer√ûme olan ümmet-i vasa†uñ rı≥vânullâhi ta¡âlâ 
¡aleyhim ecma¡înden kimi Bâyezîd -i Bis†âmî  √aķķında ve kimi Şiblî  
√aķķında kimi ±ünnûn-ı Mı§rî  √aķķında kimi Mu√yiddîn -i ¡Arabî  
√aķķında kimi Mollâ »unkâr  √aķķında kimi İbn Fârı≥  √aķķında bel-
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ki ba¡≥ı e™imme √aķķında ki ≠ikri câyiz degildür, cümle nâ-√aķ fetâvâ. 
Yine ba¡≥ı ¡ulemâ-yı kibârdan yalan naķller ve risâleler yazılmış kimi 
İmâm-ı ∏azâlî ’den ra≥ıyallâhu ¡anhu kimi anuñ ¡aleyhisine. Ve’l-√â§ıl 
cümlesi küfriyyât olup √ark-ı nâr-ı cehenneme lâyıķ olmaπın faķîr alup 
niçe müddet mü†âla¡a itdüm. Ki≠ble memlû iken ı§†ılâ√at-ı meşâyı« ve 
te™vîl †arîķıyla a§lâ isnâd itdükleri bile lâzım gelmez idi. Büyük i¡tirâ≥ları 
vücûd-ı vâ√id didükleridür, taf§îli ma¡lûmdur.  

Rubâ¡î li-Seyyid Şerîf : Esrâr-i vucûd-i «âm u nâ-pu«te bimâned
 Vîn gevher-i bes latîf-i nâ-sufte bimâned
 Herkes be-†arîķ-i hîş remzî guftend
 Ân nukte ki asl buved nâ-gufte bimâned485

Ne&r: Ol mecmû¡ayı sene &emân ve «amsînde (958 / 1551) İstan-
bul ’a getürdüm. Her kim görse cem¡ idene la¡net iderdi, √attâ niçe 
[170b] münkir bile la¡net iderdi. Â«ır ◊akîm Çelebi  eyitdi ki “Bunı 
√arķ evlâdur.” Faķîr varup Aķındı Burnı ’nda pâre pâre idüp deryâya at-
dum. Ol gice vâķı¡ada görürem ki İstanbul’da Sul†ân Bâyezîd  √avlısında 
yılan oynaduram. Bir ķutı yılanum varmış. Bir alay meşâyı« gelüp nažar 
iderler. Meger bu yılanlaruñ her birisi birisine ķa§d ider imiş, lâkin ol 
¡azîzlerüñ nažarı tiryâķmış, bu yılanlara baķduķları gibi cümle yılanlar 
§u gibi eridiler. Faķîre dirler ki “~aķın bu §uya yapışma, zehr-nâkdur ve 
seni bunuñ içün «alķ itmediler. Cehd eyle ki ehl-i tiryâk nažarına irişüp 
nažaruñ tiryâk ola.” Eyitdüm: “Ol tiryâk ķanda bulınur?” İçlerinden bir 
Mevlevî külâ√ı üzere dülbend §arınmış bir siyâh §aķallı kimesne eyitdi: 
“Tiryâkuñ eyisi senüñ içün Mı§r ’da √â≥ırdur, sen anda gel, ben §â√ibine 
delîl olayım” didi. Sâyir meşâyı« eyitdiler: “Namâza geç ķalduķ gide-
lim” diyüp câmi¡e müteveccih oldılar. Çün bîdâr oldum, 

Ta√…î…: Ol inkâr-ı meşâyı« içün olan fetâvâ-yı πala† ol efâ¡î olduπı 
ma¡lûm oldı. Çün Mı§r ’a vardum, beni mer√ûm Şey« A√med bin Gül-

485 Herkes kendi yolunca bir söz söyledi ama asıl nükte söylenmeden kaldı. Varlığın 
sırları ham ve pişmemiş olarak kaldı ve bu fevkalâde güzel cevher işlenmeden 
kaldı.
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şenî’ye alı giden Defterdâr İskender Çelebi  «ısmı Sinân Beg  idi ki külâh 
üzere dülbend §arınur idi; on yedi yıl §u içmemiş idi, nâdiren ķahve 
içer idi. “~uya iştihâ kâzibedür” dir idi ve †a¡âmı πâyet az yir idi. Şey«-
le mu§âfa√a idüp oturduķda çün im¡ânla Sinân Beg’e nažar itdüm, ol 
vâķı¡ada gördügüm idügi ma¡lûmum olıcaķ istedüm ki ķalķup anuñla 
mu§afâha idem. ∏a≥abla [171a] baķup eli ile işâret itdi ki √areket itme. 
Pes çün şey«den cüdâ oldum, ķapuda mu§âfa√a itdüm. Eyitdi ki “Eger 
ehl-i sırr olayım dir iseñ esrârı keşf itme.” Ve ile’l-ân yazmadum ve di-
medüm idi. Medîne ’de intiķâl itmişdür, ra√imehullâhu.

Menķûldür ki çün Ma†raķçı  gidüp nevbetçi ķullar aπası İskender 
Aπa  oldı, yine ol şey†ân-ı a¡ver Cüveynî  ile Sühreverdî oπlı ’nı da«ı 
mu¡âvin idüp aπaya vâfir rüşvetle varurlar, zîrâ mer√ûm »ayâli Efen-
di »ânķâh-ı Siryâķûsiyye  Medresesi’ne muta§arrıf iken Sühreverdî oπlı 
bir at getürüp almış idi ve bir dervîş anuñ naķî≥i bir at getürüp Şey« 
A√med-i »ayâlî almaπın İbn Sühreverdî  fitne vü fesâda mu√arrik idi 
ki anlar mi&âli olanlar √aķķında Allâh ta¡âlâ buyurur: ٍف َ ْ ُכ  ِ ُ  َ  ﴿َو
َ ِإَذا ِ َ אٍل َو َ ٍ أَْن َכאَن َذا  ِ َِכ َز َ َذ ْ َ  ٍ ّ ُ ُ  ٍ ِ ٍ أَ َ ْ ُ  ِ ْ َ ْ ِ אٍع  َ  ٍ ِ َ ِ אٍء  َ אٍز  َ  ٍ ِ َ  
486﴾ َ ِ َو ُ ْا

ِ א َ َאَل أَ َא  ُ َא ْ آ ِ ْ َ َ  َ ْ ُ  
Pes cem¡ olup »ayr Beg ’e da«ı vâfir rüşvet virüp İskender Aπa ’ya 

da«ı küllî nesne virmişler, √attâ evvel İskender Aπa şey«e mu¡teķid iken 
niçe ki≠bler ve müftî-i mâcinlerüñ müza«ref fetvâları ile münkir idüp 
bunı ilķâ itmişler ki şey«e ¢ızılbaş dan tu√aflar geldi, ¡an-ķarîb «urûc 
itmek ister diyü niçe ki≠bler da«ı ilķâ iderler. Meger ol âvânda şey« 
¢ara Âmid ’de olan evķâfından ◊âcî ¡Alî »alîfe şey«e ma«§û§ mâlını 
getürmiş ki şimdi da«ı mer√ûm ◊âcî ¡Alî »alîfe  nesli ol evķâfuñ mâlını 
[171b] her yıl getürürler. 

486 “Yemin edip edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz 
taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün 
bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın 
boyun eğme, âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, “Öncekilerin masalları!” 
der.” Kalem, 68/10-15.
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Pes İskender Beg, √âkim-i Mı§r  olan »ayr Beg  ile şey«e ≥arar ķa§-
dına niyyet iderler. Bilmezler ki şey« ¡Acem’den ķaçmaķ ¢ızılbaş  istîlâ 
bulduπı içün idi. Çün ol √izb-i şey†ân ≠ikr-i Allâh’ı ferâmûş idüp İsken-
der Beg’i ol münâfıķlar kendüler gibi muvâfıķ iderler: ِ ّ ُِכ َא  ْ َ َ َِכ  ٰ  ﴿َوَכ
وًرا﴾487 ُ ُ ِل  ْ َ ْ َف ا ُ ْ  ُز

ٍ ْ َ  َ ْ ِإ ُ ُ ْ َ  ِ ُ  ِّ ِ ْ ِ َوا ْ ِ َ ْا ِ א َ َ وا  ُ َ  ٍّ ِ َ  Çün 
»ayr Beg’e şey« √a≥retlerine ≥arar itmegi İskender Aπa  ilķâ ider, »ayr 
Beg dir ki “Bir kimesne şeb ü rûz ¡ilm ü ¡amel ile «alķı ◊aķķ’a da¡vet 
eyleye, müsülmânlara müfîd olup kimseye ≥ararı degmeye, biz aña ≥arar 
ķa§d itmek câyiz degildür.” Ammâ İskender Aπa, mütena§§ı√ olmayup 
»ayr Beg’e ibrâm ider. Â«ır  »ayr Beg dir ki “Çün elbette şey«e bir 
≥arar itmek istersin, Rûm ’a varduķda bildügüñ gibi ¡ar≥ it, pâdişâh her 
niçe emr iderse aña göre ¡amel idevüz.”

Çün evliyâ himmeti ile İskender Aπa  Mı§r ’dan ref¡ olur, yolda Mûsâ  
Beg’e râst gelür ki sipâ√îlere begligile serdâr olup gelürmiş, sipâriş ve 
na§î√at itmiş ki “Sipâ√îlere tenbîh eyle, birisi Şey« İbrâhîm -i Gülşenî 
meclisine varmaya ki anuñ meclisine varan artuķ pâdişâh «ıdmetine ya-
ramaz. ~abr eyle ki ben Rûm ’a varup vüzerâya bildürüp andan pâdişâha 
¡ar≥ ideler ki ¢ızılbaş  gibi cem¡iyyet idüp pâdişâh ķullarını ehl-i fenâ 
itdi, anuñ √aķķında müftîler fetvâ virüp ref¡ini ¡ar≥ itdiler” dimegin 
Mûsâ Beg ’i da«ı Mı§r’a gelmedin münkir itmiş. Ba¡dehu çün Mı§r’a 
[172a] gelür, sipâhîye tenbîh ider ki kimse Şey« İbrâhîm’üñ meclisine 
varmaya, eger varursa te™dîb ide. Sipâ√îlerden ¡Âşıķ Mûsâ  ki icmâlen 
ba¡≥ı me¡nâķıbı geçdi, şey«e mürîd olmış imiş. Bir müfsid varup Mûsâ 
Beg ’e «aber virür. Ol da«ı âdemler gönderüp ¡Âşıķ Mûsâ’yı ki §oñra 
«alîfe olmışdur, şey«üñ žâhir «aberi yoπıken meclisinden alı giderler ki 
siyâset ide. 

İlhâmî »alîfe  yazar ki “Ben bile vardum. Mûsâ  Beg tehdîd idüp 
eyitdi ki “Benüm icâzetüm yoπıken niçün ol ≥âll ü mu≥ill şey«e var-
duñ? Benden ķorķmaz mısın ki saña siyâset idem ki πayrılara ¡ibret ola? 
Muķaddemâ mufa§§alen «od tenbîh itmiş idüm!” diyicek ¡Âşıķ Mûsâ  

487 “İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar 
aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldar.” En’âm, 112/6.



Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî 305

»alîfe  cevâb virdi ki “Ol mürşid-i kâmil, hâdî-i mehdî-i fâ≥ıldur. Çün 
ki Allâh «avfı benüm ķalbüme dâ«il oldı, πayrıdan «avf ķalbümden 
«âric oldı ve çün ki mevt-i i«tiyârîye vâ§ıl oldum, mevt-i ı≥tırârîden 
¡adem-i «avfüm √â§ıl oldı, pes cümle müsülmânlara lâzımdur ki ol 
mürebbî-i cihân ve mürşid-i ehl-i zamânuñ «ıdmetinde pûyân olalar 
tâ ki sa¡âdet-i dünyâ vü â«iret bulalar.” Çün ki ¡Âşıķ Mûsâ’nuñ §âdıķ 
Mûsâ kelâmını istimâ¡ itdi, inkâr-ı ¡ârı≥îsi iķrâr-ı ≠âta tebdîl olup va√-
şeti gitdi. ¡Abdu§§amed  nâm ķâ≥îyı şey«e irsâl eyler ki “Biz sizi severüz 
ve istemezüz ki size söz gele. Pes her kim sipâhdan varup dervîş olmaķ 
ister, var pâdişâh «ıdmetinde ol diyü def¡ eyleñ ki güft ü gû ref¡ ola.” 
Şey«, Mevlânâ ¡Abdu§§amed’den bu kelâmı istimâ¡ itdükde dimiş ki 
“Ben kimse «â†ırıyıçun [172b] ◊aķ †arîķına rücû¡ ideni redd itmezem. 
Eger Rûm ’dan bir †âlib ◊aķķ’a rücû¡ınuñ «aberin irsâl itse yâ ķalbile 
müteveccih olsa, ben Mı§r ’da anuñ perverişine meşπûl oluram; ķanda 
ķaldı ki bunda müvâceheten inâbet eyleye. Ammâ müsülmânları irşâd-
dan ferâπat eyle dirseñüz, günâhı ve vizri sizüñ üzeriñüze olmaπı ķabûl 
iderseñüz, hemân ta√ammül eyleñ!” diyicek Mûsâ Beg  eyle «aber irsâl 
itdügine peşîmân olup peyâmını inkâr eyler ve yine «aber irsâl eyler ki 
“Şey« bizi du¡âdan ferâmûş itmesün. Her ne vechile dilerse nümâyân 
olsun ki biz şey« √a≥retlerine her cihetle mu¡teķid ü mu√ibb olduķ. 
Anlaruñ rı≥âsından †aşra irâdetümüz yoķdur. Aña mu«âlefet eyleyen, 
◊aķķ’a mu«âlefet itmiş gibidür ki işitdüm anuñ cümle fi¡li ü ķavli ◊aķ 
ta¡âlâ içün imiş.”

Naķl olur ki ammâ şerrün fi’d-dîn olan Cüveynî  ile «annâs kör, beg-
lere belekler virüp şey«üñ izâlesine sa¡y iderler ve ¡ulemâya ki≠ben şey« 
√aķķında ba¡≥ı nâ-şâyeste naķl iderler ki küfri mûcib ola. Pes ol rüş-
vet-«vâr begler dirler ki “Şey« ¡ulemâ ile bir yirde ba√& idüp naķl olan 
kelimât &âbit olsun, tâ Man§ûr -vâr ber-dâr idelim.” ¡Ulemâ vü müftî-
ler «aber irsâl iderler ki ba√& içün cem¡ olalar. Müftîlerüñ ol isnâd-
dan «aberleri olmayup şey«le ba√& teklîf olıcaķ cümle şey«üñ ¡ilmine 
ve ¡ameline mu¡terif olduķlarına bir ma√≥ar yazup beglere irsâl ider-
ler. Şey«üñ žâhiren bu ba√&den «aberi olmayup kendi ¡ilm ü ¡ameline 
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meşπûl iken müftîler ba¡≥ı ¡ulemâ ile şey«e ¡ö≠r içün [173a] ziyârete 
gelürler. Şey« her birine ta¡žîm ü tekrîm ile ba√& ider iken nâgâh şey«e 
√âl πalebe idüp 488﴾َْرِض َوْا اِت  َ ٰ ا ُر  ُ  ُ  âyetinde ol ķadar ta√ķîķât ﴿اَ
ider ki cümlesi ¡aczlerine mu¡terif olurlar ve ma√abbetleri ziyâde olur ve 
ma√≥ar «ayr olduķlarını ižhâr iderler ve şey«üñ ¡adûları tâ şey«i ber-dâr 
itmek ķa§dın itdüklerini beyân iderler. Şey« buyurur ki “Ol dâr ¡âķıbet 
anlaruñ başına ¡âlemi dar idecekdür, hemân yedi gün §abr eyleñ” dir. 
¡Ulemâ giderler. 

Ammâ şerrün fi’d-dîn yine şeyâ†înini cem¡ idüp »ayr Beg ’e varur ve 
begler ile iķdâm ider ki “Bizüm şâhidlerimüz vardur ki “Vücûd vâ√id-
dür ve her ne ¡âlemde varsa bende mevcûddur” dimişdür, elbette ķatl 
olmaķ gerek diyü iķdâm iderler. »ayr Beg da«ı mâllarına †ama¡ idüp 
“Varuñ begleri getürüñ” dir. Anlar da«ı begleri cem¡ idüp Rumeyle  nâm 
mev≥i¡e geldükde meger yeñiçeri †âyifesinden ba¡≥ı kimesneleri §alb 
itmegiçün dâr aπacı yapmışlar imiş, ol eclden begleri ol ma√alde bulup 
yeñiçeriler ķatllerine hücûm iderler, atlarından indürüp «ayli √aķâret 
iderler. Ferhâd  Beg nâm bir begi soyup atın alurlar. Mûsâ  Beg  ķaçup 
gücle «alâ§ olur. Sâyir «alķa perîşânlıķ düşer. Muķaddemâ şey«e gelüp 
anlaruñ fitnesi «aberin virdükde buyurmış ki “Ben dârı ve beyti §â√ibi-
ne ı§marladum. Ebrehe  gibi ķa§d idenler kendülere ≥arar iderler ki ben 
irâdetüm irâdetullâha tefvî≥ itmişem” dir. Ba¡dehu çün yeñiçeri †âyifesi, 
beglere bu √aķâreti iderler, Mûsâ Beg  [173b] şey«üñ rû√âniyyetinden 
idügine vâķıf olur, hemân şey«e varup inâbet idüp irâdesine dâ«il olur. 
Şey« √a≥retleri buyurur ki “Çün ki sen ehlullâha nu§rete mürâca¡at it-
düñ, ◊aķ ta¡âlâ seni man§ûr eyler” diyüp bu âyeti oķur: ا ُ َ َ آ ِ א ا َ َא أَ ﴿ 
489﴾ ْ ُכ َ ا َ ْ ْ أَ ِّ َ ُ ْ َو ُכ ْ ُ ْ َ  َ وا ا ُ ُ ْ َ  ِإْن 

Çün Mûsâ Beg’üñ şey« √a≥retlerine i¡tiķâd-ı tâmmıla irâdetini şer-
rün fi’d-dîn ve sâyir ecnâs-ı encâs ve §â√ib-i vesvâs-ı eşerrü’n-nâs olan 

488 “Allah, göklerin ve yerin nurudur.” Nur, 24/35.
489 “Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini uygu-

larsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.” Muhammed, 
47/7.
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«annâs istimâ¡ idicek bî-hirâs yine Mûsâ Beg ’e varup ol su™âl-i bî-me™âl 
ile olan cevâb-ı nâ-§avâbı ¡ar≥ iderler: “Ba¡≥ı müftî-i mâcinler böyle 
yazmışlardur, √aķ budur. Varup »ayr Beg ’e ¡ar≥ eyle” dirler ve küllîce 
ber†îl ¡ar≥ iderler ve niçe ber†îl yimiş rüşvet-«vârları bile alı gidüp iķdâm 
iderler. Mûsâ Beg cevâb virür ki “Benüm sâbıķda √aķdan rücû¡um 
yoπıdı, şimdi «od √aķ ehline rü¡û itdüm; hîç bâ†ıla teveccüh itmezem ve 
sizüñ ehl-i bu†lân idügüñüze rüşvet ¡ar≥ itdügüñüz delâlet ider” diyüp 
redd ider ve »ayr Beg’e varup şey« √a≥retlerinüñ a√vâlinden ba¡≥ısını 
≠ikr ider.

»ayr Beg  da«ı √aķîķatde şey«e mu√ibb olduπını beyân eder ve ey-
dür ki “Bu devlet bize yitmez mi ki şey« bizüm ülkemüzde ola. Eger ol 
müfsidler gelürler ise anlaruñ cezâsını vireyim” diyü va¡de ider. Mûsâ 
Beg bu «aberi şey«e irsâl itmek §adedinde iken şey« √a≥retleri bir der-
vîş göndermiş: “Eger »ayr Beg ve πayrı benüm ile ¡adâveti olana bir 
≥arar ķa§dın iderler ise, itmesünler [174a] ki anlar baña velî-i √amîm 
olup niçe irşâda sebeblerdür. Ammâ eger žann-ı fâsidleri üzere şer¡-i 
şerîf muķte≥âsınca su™âlümüz vardur dirler ise cevâbların alsunlar.” Çün 
şey« √a≥retlerinüñ bu «aberini Mûsâ Beg ’e getürür, ta¡accüb ider ki 
“Ben irsâl idecegüm a√vâli baña irsâl eyledi.” Pes şey«e ¡ažîmet ķılup 
¡ar≥-ı niyâz ider.

Menķûldür ki bir ķaç günden §oñra yine ol şey†ân-§ıfat a¡ver şey« ol 
şerrün fi’d-dîn ile ittifâķ idüp zu¡mlarınca alduķları fetvâyı ķu≥ât-ı er-
ba¡aya da«ı im≥â itdürüp yine ifsâda mübâşeret idüp müşâveret iderler. 

Mer√ûm ªarîfî ◊asan  Efendi  bu faķîre √ikâyet eyledi ki “Kendü 
¡âlemümde murâķabede iken Mü™eyyediyye ’de baña bir teķâ≥â √â§ıl 
oldı ki ol körüñ Dâru’n-Nedve  adlu evine varup anda bir âteş ile ¡alev 
içinde bir yarma odun var, alup Gülşenî √a≥retlerine getürem ki pirüñ 
murâdı imiş. Pes bîdâr olup bî-i«tiyâr çün ol körüñ «ânesine vardum. 
Yine bî-i«tiyâr içerü girdüm ve gördüm bir mektûb düşmiş yatur. Çün 
ķaldurup oķıdum, evvel nažaruma bu geldi ki “yu√raķu bi’n-nâr.”490 Pes 

490 “Ateşte yakılır.”
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ma¡lûm itdüm ki ol âteşle olan egsi bu ola. Pes artuķ oķımayup pîr √a≥-
retlerine geldüm. Gülşenî beni gördükde gülerek eyitdi: “◊asan »alîfe  
ķorķmaduñ mı ki âteşi elüñi yaķa!” Çün mektûbı alup oķutdılar, meger 
kendülerüñ √aķķında olan fetvâ ile ba¡≥ı √ucec ve ķa§a§ imiş. Çün ol 
ma√alle geldiler ki “yu√raķu bi’n-nâr” dimiş, tebessüm idüp buyurdılar 
[174b] ki “◊asan »alîfe kendi «ânesine ve «âne-i ķalbine işâret gibi” 
diyüp sûz-ı dilden bir Fâti√a oķıdılar ki √u≥≥âra dehşet düşdi. İki sâ¡at-i 
nücûmî geçdi ola ki «aber geldi ki kör şey«üñ bir gözi baķar iken ol 
baķaruñ körligine kör gözine evine âteş düşüp küllî i√râķ vâķi¡ olmış. 

Pîr √a≥retleri dervîşlere emr idüp varup söndürüñ didi. Beni çaπırup 
pîr √a≥retleri buyurdılar ki “◊asan »alîfe, ْ ِ

ِ ا َ ْ َ ِ  ِ َر ا ُ ا  ُ ِ ْ ُ
ِ وَن  ُ ِ ُ ﴿ 

وَن﴾491 ُ
ِ َכא ْ ا َه  ِ َכ  ْ َ َو ِرِه  ُ  ِ ُ  ُ -biz «âneyi §â√ibine sipâriş itdük. Ebre َوا

he -mi&âl ķa§d-ı ≥arar iden kendi kendiye ider bu âyet-i kerîme muķ-
te≥âsınca ki ◊aķ ta¡âlâ buyurur: َب ًא أَْو َכ ِ ِ َכ َ ا َ ى  َ َ ْ ِ ا

ِ  ُ َ ْ ْ أَ َ  ﴿َو
َن﴾492 ُ ِ א ُ ا ِ ْ ُ  َ  ُ ِ ِإ ِ َא ِ  Ve buyurdılar ki “Var ol şey«e di ki bu maķûle 
ekâ≠îbi müsülmânlara niçün isnâd idüp müftî-i derd-mendleri günâha 
ķoyarsın. İmdi tevbe eyle ki âteş-i ķalbden «alâ§ olasın” diyüp sûre-i 
Humeze’yi bi’t-tamâm oķıyup buyurdılar ki “Cem¡ itdükleri mâl ken-
dülere mu«alled ķalmaduπı da«ı ma¡lûm oldı ve nârullâh ķalblerinde 
mûķadedür.” Ve buyurdılar ki “Anlar böyle žann itdiler ki mâlları anları 
dünyâda mu√âlled ide. Eyle žann itmesünler, belki anları bir âteşe bı-
raπur ki anuñ √u†amı olurlar: ُ ِ َ  ِ ُة ا َ َ ُ ْ  ا

ِ َאُر ا  ُ َ َ ُ ْ א ا َ َכ  א أَْدٰر َ  ﴿َو
َدٍة﴾493 َ ُ  ٍ َ َ  ِ ةٌ  َ َ ْ ُ  ْ ِ ْ َ َ א  َ ِة ِإ َ ِ ْ َ َ ْا َ  Ol nâr anlaruñ ķulûbına te™&îr 
ider ki ki≠bleri «od nâr-ı ma√≥ olur ve anlar üzerine ol nâr mu†abbaķa 
olur ve uzun †omruķlara baπlarlar.” [175a]

491 “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler iste-
meseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” Saf, 61/8. Yazmada ون כא  yerine ا
ن כ .yazılmıştır ا

492 “Kim Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da O’nun âyetlerini yalanlayandan 
daha zalimdir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez.” En’âm, 6/21.

493 “Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah’ın yüreklere işleyen tu-
tuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları hâlde) 
ateş onların üzerine kapatılacaktır.” Hümeze, 104/5-9.
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Pes Gülşenî nevverallâhu ma≥ca¡ahu’s-seniyye bu ķadar ta§arrufları 
ki gösterdi, kör şey« görmeyüp in§âfa gelmedi. Pîr √a≥retleri köri çaπı-
rup fetvâyı gösterüp “Sen mi bu yalan imlâyı fetvâ itdürdüñ?” diyü su™âl 
itdükde inkâr idüp and içer. Pîr fetvâyı müftîlere gönderüp kim itdürdi 
diyü su™âl ider. Köş şey« itdürdi diyü cevâb virürler. Ba¡≥ı müftî-i ber-
√aķ olanlar pîre gelüp ¡ar≥-ı ma√abbet idüp niyâz iderler. Ba¡≥ı müftî-i 
mâcin olan münkir-i bâ†ın yine ol kör ile Mûsâ Beg ’e varup küllî ber†îl-
ler alı gidüp dirler ki “Bu Şey« İbrâhîm ’üñ mürîdleri şey«lerine secde 
iderler ve küfriyyât söylerler ve ismullâhı taπyîr idüp hû hû dirler ve 
câmi¡de semâ¡ idüp hû hû diyüp ķalķışurlar. Ol √a§îrlar yunmayınca 
namâz câyiz olmaz. Pes bu menhiyyâtı def¡ size ve »ayr Beg ’e vâcibdür” 
diyüp «ayli ibrâm ve gülüvv iderler. Mûsâ Beg  cevâb virür ki “Şey«leri 
anlara √aķâyıķ-i ilâhîden ol ķadar memâlik-i ma¡nevî i√sân eyler ki bir 
anda on sekiz biñ ¡âlem √â§ıl olur ki bir ednâ kûşesi niçe bu dünyâ 
deger. Eyle olsa size pâdişâh bu dünyâ man§ıblarından bir ķa≥â yâ bir 
medrese virse niçe kerre ayaπına düşersiz. Yâ ol sebeb-i el†âf-ı ra√mânî 
ve bâ¡i&-i a¡†âf-ı sub√ânî olan mürşide tenezzül itseler ¡aceb midür? Ve ol 
küfriyyât didügüñüzi, her ķavmüñ bir ı§†ılâ√ı vardur, bilmeyince da«l 
câyiz degildür, nitekim ◊a≥ret-i ¡Ömer ’den menķûldür ki ◊a≥ret-i 
Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem ◊a≥ret-i Ebû Bekr  ile üç vechile 
kelimât iderler idi. “Birini [175b] işidür ve añlardum ve birini işidür 
ve añlamaz idüm ve birini ne işidür ve ne añlar idüm, ammâ aπreb bu 
ki anlar söyleşürler idi.” Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur 
ki 494“אِء َ ِ ْ َ ْا  ُ َ َوَر אُء  َ َ ُ ْ  ,Pes çün ki siz ¡ilm-i ledünnî ile ¡âlim degilsiz ”اَ
ol ¡ilme münkir olsañuz ¡aceb degildür ki 495“ ُ َ ِ َ א  َ ِ و  ُ َ ُء  ْ َ ْ  Ve ol ki ”اَ
bî-i«tiyâr i«tiyârları bile bî-«od-§ıfat semâ¡ iderler dirsiz, ¡acebdür ki 
bir ķade√ şarâb içeni her ne itse keyfiyyetine isnâd idüp ma≠ûr †utar-

494 “Alimler peygamberlerin varisleridir.” Sunenu İbn Mâce, 1/81; Sunenu Ebî 
Dâvûd, 3/317; Sunenu’t-Tirmizî (Beşşâr), 4/346; Sahîhu İbn Hibbân, 1/291; 
Fethu’l-Bârî, 1/217; ¡Umdetu’l-Kârî, 2/39, 40.

495 “Kişi bilmediğinin düşmanıdır.” Edebu’d-Dunyâ ve’d-Dîn,1/41; el-Emsâlu’l-Mu-
vellede; 1/91.
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sız, şarâb-ı ¡ışķı felekden evsa¡ câmla içenden bî-«odlıķ ile vâķi¡ olan 
a√vâlini ma≠ûr †utmazsız. Ve √a§îrlar πasl lâzım olmaķ gerek diyü fetvâ 
virürsiz, bilmez misiz ki Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem ¡Âyişe  
anamuz ra≥ıyallâhu anhâ «â†ırı içün mescidde ◊abeşîler sâzla çeπâne 
çalup oynaşurlar idi, men¡ itmedi ve §oñra √a§îrları yudurmadı.”

İlhâmî »alîfe  beyân ider ki “Mûsâ Beg mücerred şey«e inâbet itmek-
le ol ķadar √aķâyıķ ¡ayân itdi ki niçe erba¡în çıķaran dervîş ķâdir degil 
idi, √attâ didi ki 496﴾ ْ ُכ ْ  أَْذُכ

ِ و ُ אْذُכ َ ﴿ emrine mu†î¡ olan fuķarâ ki َ ِ  ﴿اَ
497﴾ ْ ِ ِ ُ ُ  َ َ َو ًدا  ُ ُ َو א  ً א َ

ِ  َ ا وَن  ُ ُכ ْ َ  âyetine mažhar olmışlardur, men¡ 
idenler žâlimlerdür ki Allâh ta¡âlâ buyurur: ِ َ ا ِ א َ َ  َ َ َ  ْ ِ  ُ َ ْ ْ أَ َ  ﴿َو
א﴾498 َ ِ ا َ َ  ِ  َ َ ُ َو ُ ْ א ا َ ِ  َ َכ ْ ُ ْ :Ve √adî&-i ķudsîde buyurmışdur أَْن  َ  
 ْ ُ ْ

ِ  ٍ ْ َ  ٍ َ  ِ  ُ ُ ْ ٍ َذَכ َ  ِ  ِ
َ ْ َذَכ َ  َو

ِ ْ َ  ِ  ُ ُ ْ  َذَכ
ِ ِ ْ َ  ِ  ِ

َ -Ve Peyπamَذَכ
ber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur: ،א َ ِ ا  ُ َ אْر َ  ِ َ ْ َאِض ا ِ ِ  ْ ُ ْر َ َ  ”ِإَذا 
499“ ِ ْכ ِّ ُ ا َ ْ َ َאَل  ِ ؟  َل ا ُ َא َر  ِ َ ْ َאُض ا א ِر َ ا َو ُ א َ  Ve buyurmışdur: [176a] 
ٌن“500 ُ ْ َ َ  ْ ُכ אُس ِإ َل ا ُ َ  َ اِق  َ ْ َ ْ ِ ا  َ وا ا ُ -Ve anı ki fetvâ itdür ”اُْذُכ
mişsiz ki ismullâhı taπyir idüp hû hû dirler, cemî¡-i esmâullâh ism-i 
hû’ya râci¡ olduπını bilmemekdendür. Ve ism-i hû »alvetiyye  †arîķında 
üçinci ismullâhdur, her kim aña mažhar ola «ilâfete ecder ola.” Ve Mûsâ 
Beg  bunı da«ı dimiş ki “Ben bir ¡âmmî kimesne iken şey« √a≥retlerine 
mürîd olmaπın az zamânda çoķ ma¡ârife mâlik oldum. Eger sizde da«ı 
nûr-ı ferâset varsa varup şey«e «ıdmet eyleñ ki dünyâ vü â«iret sa¡âdetin 
bulasız.”

496 “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım.” Bakara, 152/2.
497 “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar.” Âl-i 

İmrân, 3/191.
498 “Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması 

için çalışandan kim daha zalimdir.” Bakara, 2/114.
499 “Cennet bahçelerine uğradığınızda oradan yararlanın. Cennet bahçeleri ne-

dir ey Allah’ın Resûlü diye sordular. Zikir halkasıdır dedi.” Musnedu Ahmed, 
19/498; Sunenu’t-Tirmizî, 5/412; Musnedu’l-Bezzâr, 13/119; Hilyetu’l-Evliyâ™, 
6/268; Şu¡abu’l-Îmân, 2/66; Fethu’l-Bârî, 11/210; Feyzu’l-Kadîr, 1/442. Bazı 
farklılıklarla.

500 “Çarşılarda Allah’ı anın öyle ki insanlar size deli desin.” “ن ” kelimesinin kişi 
uyumu gereği çoğul olması beklenir.
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Çün Mûsâ Beg’den me™yûs olurlar, yine »ayr Beg ’e şerr ilķâsına ol 
şerrün fi’d-dîn ile ¡ažîmet iderler. Çün »ayr Beg geldüklerin istimâ¡ ider, 
mihmândârı bir ķaç çavuşla gönderüp cümlesini dögüp redd iderler. 

Mevlânâ İlhâmî »alîfe  ta√rîr ider ki “Ben anda √â≥ır idüm ki mih-
mândâr eyitdi ki “Paşa √a≥retleri ya¡nî »ayr Beg  buyurur ki “Min ba¡d 
her kim Şey« İbrâhîm-i Gülşenî √a≥retlerini √ased ve inkârlarından ya-
ramazlıķ ile yâd ide, ortasından iki biçerem!” Pes cümle müfsidîn «vâr 
u «acil rücû¡ itdiler. 

Faķîr gelüp pîre «aber virdüm. Ammâ bizüm efendi mer√ûm bu-
yurdı ki “Bu «aber geldükde pîr √a≥retleri buyurdı ki “Altı aylıķ ¡ömr 
içün bu ķadar buπ≥ u √ased ve ta¡b, cesedine belâ idi.” ¡Acebdür ki altı 
ay içinde helâk oldılar: 501﴾ َ ِ َ א َ ْ ِ َرّبِ ا ِ  ُ ْ َ ْ ا َوا ُ َ َ  َ ِ ِم ا ْ َ ْ ُ ا ِ َ َدا

ِ ُ َ ﴿
el-Fa§l ¡Ani’l-A§l: Ma¡lûm ola ki Sul†ân Selîm  »ân √a≥retleri Rûm ’a 

müteveccih olduķdan §oñra Mı§r ’da Emîrü’l-ümerâ »ayr Beg  yedi yıl 
√ükm eyledi. ¡Arab ve Rûmî ve Çerâkise  a√vâli [176b] intižâm bulınca 
«ayli elem çekilmişdür.

Mer√ûm ve maπfûr ªarîfî ◊asan »alîfe  faķîre √ikâyet itdi ki “Çün 
şey«üñ §ît u §adâsı ¡âleme münteşir oldı, Rûm ’dan ve sâyir bilâddan 
†âlibîn mürâca¡at itdiler. Mı§r ’a nevbetçi gelen eger sipâhî eger yeñiçeri 
eger πayruñ ek&eri şey«e inâbet idüp meclis-i ≠ikre müdâvemet idüp 
«ıdmet iderler idi. Ammâ pîr anlara na§î√at idüp dir idi ki “Ferâyi≥den 
§oñra pâdişâh «ıdmetinde ķu§ûr itmeñ. Eger benüm rı≥âmı isterseñüz 
ki ¡ulûfeñüz size √elâl ola.” Her ķanπısını ki bir «ıdmete yazsalar du¡â-
yıla irsâl iderdi, ol ma§la√at √â§ıl olurdı; ķanπısına ki var aπaña bir â«er 
fikr itsün dise ol ma§la√at olmazdı. Eger ol kimesneyi eger â«eri irsâl 
itse bu tecribe ile kebîr ü §aπîr ma√abbet idüp cümlesi emrine mu†î¡ idi. 

Bir kerre »ayr Beg , ¡Alî Beg  nâm bir sipâhî ki pîre dervîş olmış idi, 
bir niçe bölüge serdâr idüp ∏azâle  ¡Arabına ılπarla √avâle göndermek 
emr itdi. ¡Alî Beg ¡âdet-i mürîdîn üzere şey«e gelüp Fâti√a ve istî≠ân 

501 “Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a 
mahsustur.” En’âm, 6/45.
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recâ ider. Şey« buyurur ki “∏azâle’yi ta√rîk itmekden ¡uzlet evlâdur 
ve müdârâ ile ≥ab† a√râdur. Eger elbette ¡asker irsâl iderse sen gitme ve 
anlardan kimseyi incitme.” Çün ¡Alî Beg şey«üñ peyâmını »ayr Beg’e 
alı gider ve şey«üñ didügini ider, »ayr Beg dir ki “Şey«üñ umûr-ı sal†a-
natta ne kârı vardur? ◊â§ılı sizden iπmâ≥-ı ¡ayn vâcibdür. Eger sen git-
mezseñ bu ma§la√ata gider âdem çoķdur!” diyüp â«er kimse irsâl ider. 
Çün ¡Alî Beg, şey«e gelür ve »ayr Beg’üñ sizden iπma≥-ı [177a] ¡ayn 
vâcibdür didügin «aber virür. Şey« buyurur ki “Ol iπmâ≥-ı ¡ayn aña 
¡ayn-ı ≥arar-ı ¡ayn olıcaķdur.” Çün »ayr Beg’üñ irsâl itdügi cerîde ∏azâ-
le ¡Arabı ile ceng iderler, ¡Arab πâlib olup serdârı bir niçe âdemle ķatl 
iderler; münhezim olup gelürler. Mûsâ Beg, »ayr Beg’e dir ki “Şey« 
√a≥retlerine mu«âlefetüñüz niçe kimseye ≥arar itdi.” Meger ol e&nâda 
»ayr Beg’üñ gözleri bir mertebe aπrur ki veca¡ından feryâd ider. Şey« 
√a≥retleri ¡ayn-ı ≥arar-ı ¡ayn olacaķdur didügini beyân iderler. »ayr Beg 
“sizden iπmâ≥-ı ¡ayn vâcibdür” didügi «â†ırına gelüp tevbe ider. Şey«e 
Mûsâ Beg ’i irsâl idüp i¡ti≠âr ķılup du¡â temennâ ider. Çün du¡â ma√al-
line vâ§ıl olur, pîr √a≥retleri »ayr Beg’e ba¡de’d-du¡â bi’l-«ayr ridâsıyla 
bu «aberi irsâl ider ki çün žâhir-i çeşminüñ rûşeni nümâyân ola, cehd 
eylesün bâ†ın-ı ¡aynı da«ı ¡ayân ola. Çün »ayr Beg’e bu «aber-i «ayr 
vâ§ıl olur, âbdest alup şey«üñ ridâsı ile gözini siler. Fi’l-√âl şifâ bulur ve 
i¡tiķâd-ı tâmmıla şey«e müteveccih olur ve dünyâ cihetinden vâfir nes-
ne irsâl ider. Şey« ķabûl itmeyüp cümlesini dervîşâna be≠l ider. 

Menķûldür ki Sul†ân Selîm  ¡aleyhi ra√metu’r-Ra√mâni’r-Ra√îm 
çün Rûm ’a gitdi, »ayr Beg  yedi yıl Mı§r ’da √âkim oldı. »alķuñ ek&eri 
şey«e iķrâr üzere, ba¡≥ısı gâh iķrâr gâh inkâr üzere oldı. Ba¡dehu çün 
sene tis¡ ve ¡işrîn ve tis¡i-mi™ede (929 / 1522-23) Mı§r paşası Mu§†afâ  
Paşa  oldı, pîre mürîd oldı. Meclis-i şerîfini πanimet bilüp √â≥ır olurdı. 
Bir ķaç [177b] kerre gelüp pîr kendi ¡âleminde iken bulışmayup ¡askeri 
ile rücû¡ idüp gitdi ve ma√abbetinden rücû¡ gelmedi. Bir kerre ibrâm 
idüp şey«i da¡vet itdi, şey« buyurdı ki “Sizüñ sarâyuñuze varmaķ bizüm 
Rûm’a varmamuzı müstelzim olacaķdur.” Fi’l-vâķi¡ İbrâhîm  Paşa pîri 
Rûm’a getürmege bu √areket bâ¡i& oldı, nitekim beyân olur.
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Menķûldür ki çün Mu§†afâ  Paşa rûz u şeb şey«le ve şey«üñ fuķarâsıy-
la idi, bir gice şey«üñ icâzetiyle «ulefâyıla dervîşleri Mu§†afâ Paşa  ≥iyâfet 
ider. Anda Mu√yiddîn -i ¢aramanî ’nüñ mu§â√abetine firîfte olur, zîrâ 
¡aceb mu√aķķıķ u müdeķķıķ idi ve meclisi πâyet mü™e&&ir idi ve mest 
olduķda kimse gözine görinmezdi; anuñıçun «alķı ta√ķîr ider žann 
iderlerdi. Bu faķîr Rûm ’da mecâlis-i müta¡addidesinde √â≥ır oldum ve 
žâhir ü bâ†ın niçe fevâyid √â§ıl ķıldum. ∏ayr-ı ân ki gâh ba¡≥ı nevâdîr 
naķl itdükde dir idi: “Niçün cümle meşâyı« ve müftîler ve ¡ulemâ bu 
meclise √â≥ır olup istifâde itmezler?” ¡Âķıbet žâhirine bu ≥arar itdi.

~oñra otuz üç senesinde Rûm ’a müteveccih olduķda pîrden recâ ider 
ki Gegibize ’de binâ itdügi zâviyeye ¢aramanî ’yi şey« ide. Pîr √a≥retleri 
buyurur ki.

Me&nevî: Murπ-ı per-nâruste çun perrân şeved
 Loķma-i her gurbe-i derrân şeved502

Ne&r: “~abr eyle tâ kârı tamâm olsun ve sülûki nižâm bulsun ve žâhir 
ü bâ†ın ehline nef¡ini ¡âmm ķılsun ve ¡ulemâyı envâr-ı ¡Allâm bilsün, 
yo«sa rivâyeti bî-delîl olmaπıla √imâyeti müşkil olur ve Man§ûr -var is-
nâdâtla [kendi dil-teng olur.]”

◊ikâyet: Bu menâķıb ta√rîri e&nâsında πarâyib vâķi¡ olup ba¡≥ısı 
ma√allinde yazıldı. Bu da«ı cümleden biridür ki “Man§ûr-vâr isnâdât-
la” lafžını yazduķda bir kimesne içerü girüp “Ba¡≥ı ehl-i πara≥ Man§ûr-ı 
maπfûrı birâderiyle ba¡≥ı nesne isnâd idüp ber-dâr itdiler” didi. Ta¡ac-
cüb itdüm; ehlullâhdan ba¡≥ı a√bâb √â≥ır idi, cümle müte™ellim oldılar. 
Faķîr eyitdüm “¡Alî Paşa  ¡adle sa¡y ider. Ne ¡aceb bu žulm-i [178a] §arî√i 
i«tiyâr itdi!” Eyitdiler: “Bu maķûle niçe da«ı §âdır oldı.” Pes √u≥≥âr 
eyitdiler: “Ol iki cüvân-ı mažlûmuñ ¡âķıbetleri √âli içün ¢ur™ân-ı ¡ažîmi 
tefe™™ül idelim” diyüp cümlesi ittifaķıyla bizüm ◊âcî ¡Alî ∏âzî  fet√ 
itdi. Sûre-i ◊icr’de bu âyetler §a√îfe evvelinde geldi: ¢âlallâhu ta¡âlâ:

502 Kanadı çıkmamış kuş uçmaya kalkışınca her yırtıcı kediye lokma olur. Mesnevî, 
1: 584.
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ًא ا َ ْ ٍ ِإ ّ ِ  ْ ِ  ْ
ِ وِر ُ ُ  ِ א  َ َא  ْ َ َـ َ َو ِ ِ ٍَم آ َ ِ א  َ ُ ُ ٍن اُْد ُ ُ אٍت َو َ  ِ  َ ِ ُ ْ  ﴿ِإن ا

ُر ُ َ ْ َא ا ِّ أَ َאِدي أَ
ِ  ْ ِّ َ  َ ِ َ ْ ُ ِ א  َ ْ ِ  ْ ُ א  َ ٌ َو َ َ א  َ ِ  ْ ُ َ َ  َ  َ ِ ِ א َ َ ُ ٍر  ُ ُ  َ َ  

503﴾ ُ
ِ  ,adakallâhu’l-¡ažîm. Çün a√bâb bu âyeti müşâhede itdiler§ ا

giryân iken «andân oldılar ki cennât ve ¡uyûn ve «ulûd ve selâmet ve 
emnile mübeşşer olduķlarından mâ¡adâ, çün ki bî-in§âfâne biri birine 
ķarşu ber-dâr itdürmiş idi. 504﴾ َ ِ ِ א َ َ ُ ٍر  ُ ُ  َ َ ًא  ا َ ْ -âyetine nažar it ﴿ِإ
dükde a¡ceb-i ¡acâyib müşâhede idüp ol meclis «alķı rû√larından istim-
dâda müteveccih oldılar. Artuķ ol žâlime faķîr mültefit olmadum. Da«ı 
cümleden birisi bu târî«i didi.

Na@m: Hâtif-i πayb didi târî«i
 Oldı Man§ûr bî-¡afv ber-dâr (1012)

Ne&r: Bu fâlı cümle Mı§r  ahâli§i istimâ¡ itdi ki ke&retde vâķi¡ oldı idi. 
Bir gün Medîne  ķâ≥îsı A√med Efendi  evinde ≥iyâfet itdi. A¡yân-ı Mı§r 
anda idi. Ba¡≥ı mütereddidîn fi’l-iķrâr «u§û§â paşa tevâbi¡inden ◊âfıž  ve 
πayruhu mu§√afda ol ma√alli görsek didiler. Pes faķîr âdem gönderüp 
hem ol mu§√af-ı şerîfi hem fâl açanı hem √u≥≥ârdan bir ķaç kimesne 
getürdüp beyân idüp ol ma√alli gördiler. Eger »ı≥r Paşa ,eger Paşa-zâde 
◊asîbî Efendi  eger A√med Efendi cümlesi ta¡accüb ile mütehayyir ol-
dılar. Ammâ ba¡≥ı münkirîn ¢ur™ân-ı ¡ažîm niçe vechîle mu¡cize idügin 
bilmemegin ≥alâletde ķaldılar ve ol fi¡li ma¡ķûl bildiler, âyetüñ soñunda 
olan 505﴾ ُ

ِ َ اُب ْا َ َ ْ َ ا ُ  ِ ا َ َ  âyetine mažhar oldılar. Fe’lnerci¡ ilâ ﴿َوأَن 
§adedi mâ nahnu fîhi.

Menķûldür ki çün mer√ûm şey«-i sâlikân-ı râh-ı ∏anî Şey« İbrâhîm -i 
Gülşenî nevverallâhu merķadehu’s-seniyye Mu§†afâ  Paşa ’ya ¢aramanî  

503 “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar 
başındadır. Onlara, “Girin oraya esenlikle, güven içinde” denilir. Biz onların 
kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak 
karşılıklı otururlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan 
çıkarılacak da değillerdir. Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok 
bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver.” Hicr, 49-45/15.

504 “Kardeşler olarak karşılıklı otururlar”. Hicr, 15/47.
505 “Azabımın da elem dolu azap olduğunu (haber ver)”. Hicr, 15/50.
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Mu√yiddîn  içün buyurdı ki “Man§ûr-vâr isnâdâtla telef iderler” diyicek 
Mu§†afâ Paşa  eyitdi: “Mâdâm ki fuķarâya «ıdmet iderem, kimse aña 
žafer bulamaz.” Pîr √a≥retleri buyurur ki “Anuñ teftîşi iki kerre πara≥la 
Rûm ’da vâķi¡ olur. Biri ben žâhir [178b] vücûdda iken žafer bulmazlar. 
İkincide murâdullâh muķte≥âsınca beşeriyetden rû√ı «alâ§ olur” diyüp 
icâzet virüp irsâl ider. 

Çün Gegibize  Tekyesi ’nde şey« olur her kimse ki meclisine dâ«il olur, 
bî-i«tiyâr mürîd olur. Meger Mu§†afâ  Paşa tekyesi yanında bir medrese 
da«ı binâ itmiş, anı Ebussu¡ûd  »vâce Çelebi  √a≥retlerine virmiş. İki dâ-
nişmendi ¢aramanî  meclisine varurlar, rübûde-i ma√abbet-i ilâhî olup 
mürîd olurlar. ¢aramanî dir ki “Varuñ yine mollâñuz «ıdmetinde oluñ. 
Gâhî fuķarâ ile cem¡ olmañuz kifâyetdür.” Fi’l-vâķi¡ şey«üñ rı≥âsın gö-
zedüp yine Ebussu¡ûd √a≥retlerinüñ dersine √â≥ır olurlar, ammâ fuķarâ 
meclisini da«ı terk itmezler. »vâce Çelebi  şey«e «aber gönderür ki “Ol 
bizüm dânişmendlerümüzi meclisine ķomayup redd itsün, yo«sa ken-
düye ≥arar †oķınur.” Şey« cevâb virür ki “Anlaruñ žâhiren ≥ararı †oķı-
nup bize şehâdet na§îb olacaπın pîrümüz da«ı işâret itmişdür, ammâ 
ehlullâh meclisinden †alebeyi redd itmek †arîķatda yoķdur. Ammâ 
yine «â†ır-ı şerîfleri içün tenbîh ideyim” diyüp dânişmendleri çaπırup 
“Elbette benüm rı≥âmı isterseñüz, varuñ üstâduñuz «ıdmetinde oluñ” 
diyicek biz üstâdumuzı bulduķ diyüp esbâbların taπyîr idüp dervîşler 
kisvesine girürler. Bu kerre Ebussu¡ûd Efendi  bî-√u≥ûr olup ¢aramanî 
√aķķında çoķ kelimât ider.

Ol e&nâda ¢aramanî  İstanbul ’a varur. ¢os†an†iniyye  «alķı alı ķoyup 
ma√abbet iderler. Ebussu¡ûd Efendi  ~a√n ’a varup İstanbul ķâ≥îsı olup 
[179a] ķâ≥î-¡asker oldı. Edirne ’ye Sul†ân Süleymân  ile varduķda ¢ara-
manî da«ı Edirne’ye varur. Ba¡≥ı kimesneler πara≥ idüp Sul†ân Bâyezîd 
Câmi¡i ’nde teftîş iderler. ¢aramanî bir iki âyet tefsîr idüp «ayli √aķâyıķ 
beyân itmegin ol nevbet žafer bulımazlar. Meclisde du¡â idüp dervîşleri 
ile ≠ikr iderek gider. Ehl-i πara≥ olanlar «ayli bî-√u≥ûr olup zamân-ı â«e-
re te™«îr iderler. Çün »vâce Çelebi  efendi müftî oldı, sene seb¡ ve «amsîn 
ve tis¡i-mi™ede (957 / 1550-51) vaķa¡a mâ vaķa¡a, nitekim beyân oldı. 
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Ammâ faķîr, Mu√yiddîn -i ¢aramanî ’nüñ mecâlisinde √â≥ır oldum 
ve va¡ž u ta√ķîķâtın istimâ¡ itdüm, «ilâf-ı şer¡-i şerîf bir nesne işitme-
düm ve mu«âlif fi¡l görmedüm. Ammâ ¢aramanî olmaπın edâsı Türkâ-
ne ve ta¡žîm ile ≠ikr olıcaķ eşrâfı bir ¡aceb yâd iderdi, √attâ ba¡≥ı deķâyıķ 
ve √aķâyıķ beyân iderken dir idi ki “Bu meclise Yavsı oπlı  ve Çivi oπlı  
niçün √â≥ır olmazlar? Niçün kendülere √ayf iderler?” Nitekim beyân 
itdük. Pes nev¡an πurûr şekli olup ¡âķıbet ≥arar itdi. 

Ma¡lûm ola ki faķîr her gâh ki Ebussu¡ûd  »vâce Çelebi Efendi’nüñ 
«ıdmetine varur idüm, eger tefsîr eger te™vîl eger ¡ilm-i §ûfîyyeden ol ķa-
dar nevâdîr beyân iderler idi ki eger anları ¡ömrümde taf§îl idüp ta√rîr 
ideydüm kifâyet iderdi. Gâhî lu†flarından buyururlar idi ki “Bu senüñ 
gûşişüñüñ keşişinden cereyân ider” dirler idi. Ammâ faķîr «ıdmetlerine 
varmazdan bir iki gün [179b] evvel ma√abbetle müteheyyi™ olurdum, 
şöyle ki benümle olan eger dervîşân eger πayr ma¡lûm iderdi. 

Cümleden «â†ırıma «u†ûr itdi ki rü™yet-i ¡ulemâ ¡ibâdetdendür bî-
riyâ. Pes ¡âlem-i ¡ulemâ ve müftî-i ednâ vü a¡lâ mažhar-ı ¡ulûm-ı nebiyy-i 
Mut†âlibî Mevlânâ Ebussu¡ûd  »vâce Çelebi «ıdmetine ¡ažîmet itdüm. 
İttifâķ dersden gelürken râst geldüm. Ba¡de’s-selâm lu†fıla buyurdılar 
ki “~â√ib-i târî« bizi görmege gelmez misin?” Niyâz idüp “Keşf buyur-
duñuz” didüm. Çün «ıdmetlerine vardum, niçe ta√ķîķâtdan §oñra sû-
re-i Enfâl’den bu âyetde ki ◊aķ ta¡âlâ buyurur: אَب َ َ ْ א َ  ْ ُכ َن َر ُ ِ َ ْ َ  ﴿ِإْذ 
א َ ْ َو ُُכ ُ ُ  ِ ِ  ِ َ ْ َ ِ ى َو ٰ ْ ُ ُ ِإ  ُ ا َ َ َ א  َ َ َو ِ ِد ْ ُ  

ِ َכ ِ ٰ َ ْ َ ا ِ  ٍ ْ َ ِ  ْ ُכ
ِ ُ  ِّ ْ أَ َُכ  

506﴾ ٌ ِכ َ  ٌ ِ َ  َ ِ ِإن ا ِ ا ْ ِ  ْ ِ ُ ِإ  ْ  tefsîrinden §oñra buyurdı ki “Her ا
kim isti¡dâdıla müstaπî& ola, ◊aķ ta¡âlâ murâdınca mûcib olup melâyi-
ke ile imdâd ider ve ķalbi o beşâretle mu†ma™in olur.” Faķîr eyitdüm: 
“Ümmete melâyike imdâdı nice olur?” Buyurdılar ki “Gerçi bu âyet 
ehl-i Bedr içün nâzil olmışdur, ammâ ¡umûmen mü™minîne da«ı √i§§e 

506 “Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz, O da, “Ben size ard arda 
bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti. Allah bunu, sadece bir müj-
de olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah 
katındandır. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 
Enfâl, 8/9-10.
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vardur ki hâtif-i πaybdan müstefîd olurlar ve evliyâ ve a§√âb-ı ba§âyire 
müsâ¡ade iderler ve mükâleme ķılurlar. Bu âyetüñ tefsîrinde Deylemî  
ta√ķîķ itmişdür.” Faķîr eyitdüm: “A§l tefsîr sul†ânumuñdur.” Buyurdılar 
ki “Beyânumuz kifâyet ider. ∏ara≥um saña beşâretdür ki bizüm rü™ye-
tümüz ķa§d itdügüñ içün i†mînân-ı ķalbüñdür.” Pes dest-bûs itdüm, 
Fâti√a oķundı. 

Çün mekânuma rücû¡ itdüm, [180a] fikre vardum ki mollâ 
√a≥retlerinüñ meclisi ek&eriyyâ ¡ilm-i žâhir ba√&i ile idi diyü ta¡accüb 
itdüm. Çün ki i¡tiķâdum «ayr ü kerâmet ile idi, ol gice nı§fu’l-leylde 
müte√ayyir iken hâtifden bir âvâz geldi ki “Beşâret , beşâret-i √asene!” 
didi. Çü kendüme geldüm, ta§avvurum §ûret baπladı ola diyü tefekkür 
itdüm. Çün tenhâ «alvetümde idüm, ķalķup âbdest aldum. Ba¡dehu, 
innâ enzelnâhu sûresin507 oķur iken bir kimesne yemînümden bile oķı-
dı. Evvelâ «avf itdüm, §oñra fe§â√atle oķumaπın i†mînân-ı ķalb √â§ıl 
oldı. Çün â«ır idüp teveccüh itdüm, bir ma√bûb şeklin gördüm ki va§f 
olmaz. Benümle mu§âfa√a itdi. ◊icâbumdan derledüm ve ta¡accüb it-
düm ki ķapu ķapanıķ idi. Çün yatsuyı ķılmamış idüm, ķâmet idüp 
namâza başladum, şöyle añlaram ki ol ve niçe kimesne da«ı iķtidâ it-
diler. Namâzdan §oñra tebârekeyi da«ı tamâm itdüm. Bir ¡aceb rû√ânî 
ķavm ki va§fı taf§îl ister, cümlesi mu§âfa√a itdiler. ¡Aceb râyi√a-i la†îfe 
gelürdi. Elleri elüme ki †oķındı, râyi√ası otuz ķırķ gün elümden gitme-
di, √attâ elüme yapışanlara bile te™&îr itdi. Ve’l-√â§ıl ¡ulemâ ve §ule√â 
belki πayruhu i¡tiķâdıyla niçe √aķâyıķ √â§ıl olur ve ¡ulemâ vü meşâ-
yı« envârdur, anlardan iķtibâs itmek gerek. Ebussu¡ûd  √a≥retlerinüñ 
menâķıbı niçe yirde beyân olındı, tetebbu¡ olına.

Naķl olur ki çün Mu§†afâ  Paşa ’dan §oñra sene &elâ& ve &elâ&în ve 
tis¡i-mie™de (933 / 1526-27) Mı§r ’a ¢âsım  Paşa  [√âkim] oldı. Şey«e ge-
lüp «ıdmetini sa¡âdet bilürdi; kendi ve ek&er †âyifesi inâbet idüp [180b] 
meclislerine √â≥ır olurlardı. Bir gün ¡askerle ¢âsım Paşa Mü™eyyediyye  
öñinden geçer iken ≠ikr âvâzın işidüp ¡askere muķayyed olmayup câ-

507 Kadir suresi.
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mi¡e iner. ±ikr tamâm olup du¡âdan §oñra binüp sarâya çıķar. Begler ve 
sâyir aπalar ve ¡asker tevaķķuf itmegin paşaya i¡tirâ≥ idüp ba¡≥ı ümerâ 
dirler ki “Böyle mevkibde inmek münâsib degil idi.” ¢âsım Paşa  cevâb 
virür ki “Peyπamber §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurur ki ُ

ِ َ ْا  َ ْ
ِ ” 

508“ ِ ِ َ َאِب ْا  َ َ  ُ
ِ َ ْ َ ا ْ ِ ِ َو ِ َ ْ َאِب ا  َ َ  Beni eyilikden men¡ mi idersiz?

Çün ki pîr √a≥retleri her gün fuķarâya ve πayre infâķ ve i†¡âm idüp 
nesne ķabûl itmedügi ma¡lûm idi, “Şey« neden faķîrdür ki her gün bu 
ķadar ma§rûf ider?” dirler. İskender »alîfe  √ikâyet ider ki “Ben anda 
√â≥ır idüm, eyitdüm: “Belî, gerçi dünyâ cihetiyle πanîdür, ammâ faķîr 
ilallâhdur.” Ol mu¡terı≥ münkir yine su™âl ider ki “Bi™se’l-faķîr olmaķ 
yoķ mı?” İskender »alîfe dir ki “Eger sizüñ ķapuñuza varursa olur.” 
Münkir eydür: “Eger da¡vet olsa gelmez mi?” İskender »alîfe eydür: 
“Belî, sünnete icâbet ider, ammâ i√tiyâcen degil, belki gelmege da«ı 
¡ö≠r-ı şer¡î bulursa gelmez.” Ol münkir ◊asan Beg  kendi ket«udâsı ile 
Mu§†afâ Paşa’nuñ ķapucı başısını pîre irsâl ider ki “Paşa √a≥retleri selâm 
ider ve müşerref olmaķ içün sizi da¡vet ider, lu†f idüp teşrîf eyleñ” diyü 
ibrâm iderler. Henüz anlar perâkende olmadın gelürler. Paşa √a≥retle-
rinüñ mektûbla cevâbı bu olmış ki “Anlar bize gelmek ile ni¡me’l-emîr 
oldılar, anuñ ¡ıva≥ı bizi bi™se’l-faķîr mi itmek [181a] isterler? Eger cism 
cihetiyle ¡ö≠rümüz olmasa yine ittibâ¡en li-sünneti resûlillâh «ıdmete 
varurduķ. Ammâ 509“ ِ َ َ ا ْ ِ  ِ א َ ْ ٌل َوا ُ ْ َ אِس  اِم ا َ َ ِכ ْ

ِ ُر  ْ ُ ْ  Pes kerem ”اَ
idüp kirâmdan olmâları recâ olur” diyü mektûbı getürürler. ◊asan Beg 
bu keşfe ta¡accüb eyleyüp icâzetle ķalķup İskender »alîfe ile pîr √a≥-
retlerine varup inâbet ider. ¢âsım Paşa ile zamânında menâķıb çoķdur.

Menķûldür ki çün eyâlet-i Mı§r ’uñ nevbeti A√med Paşa ’ya degdi, 
sene «ams ve &elâ&în ve tis¡i-mi™ede (935 / 1528-29) Rûm ’da İbrâhîm  
Paşa ’yı Sul†ân Süleymân  içerüden çıķarup çümle vüzerâ üzere taķdîm 
itdi. A√med Paşa rı≥â virmeyüp dîvândan ķalķup gider. Pâdişâh  Mı§r’a 

508 “Fakirin kapısında emir pek kutludur, emirin kapısında fakir pek bedbahttır.” 
Keşfu’l-Hafâ, 2/388, no: 2827; el-Makâsidu’l-Hasene, e1/698; Tahrîcu Ehâdîsi 
İhyâ™, 10203.

509 “Saygın insanlar özrü kabul ederler, gerisi kıyamet gününe kalır.”
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paşa idüp evâyilde «ayli ≥ab† idüp ¡adâlete taķlîd ider ve Gülşenî 
nevverallâhu merķadehu’s-seniyye √a≥retlerine ma√abbet idüp ek&eriyyâ 
¡ažametle «ıdmetlerine varur. Ammâ Gülşenî hemîşe na§î√at ile †aπy u 
baπyden √a≠er eyle diyüp teşdîd ile söyler imiş. Pirüñ žâhir gözleri ol 
zamânda görmez olmış imiş. 

Mer√ûm ¢apucı Mu§†afâ  İlâhî »alîfe , Mekke ’de bu faķîre rivâyet 
itdi ve İskender »alîfe  Mı§r ’da beyân eyledi ki bir gün pîr √a≥retleri 
buyurdılar ki “Ne ¡aceb râyi√a-i müte¡affine-i «abî&e gelür ki Mı§r’a bile 
te™&îr itdi. Pes bir vaķtden §oñra A√med Paşa  ¡ažamet-i žâhirîsi ile geldi. 
Çün pirüñ √ücresine girdi, pîr dervîşlere imâm-ı zamâna inķıyâd bâbın-
da ba¡≥ı kelimât iderdi. Sözini kesmeyüp müselsel söylerler idi, «u§û§â 
A√med Paşa ¡askeriyle geldi, hîç böyle gelmiş degildür didiler. Çün ke-
limât [181b] ol ma√alle vardı, “ªaleme dünyâda ve u«râda ma«≠ûl ve 
menķûbdur, zamânemüz √ükkâmı gibi” didi. Pes A√med Paşa, şey«e 
eyitdi: “Niçün böyle pek pek söylersün, siz azsız biz çoπuz.” Şey« bu-
yurdı ki “Belî, Fir¡avn ¡askeri da«ı çoπ idi, ammâ Mûsâ  √a≥retleri cüm-
lesinüñ bir ¡a§âyıla boynuzların ķırdı” diyüp elinde bir mirva√a vardı, 
§aldı. Nâgâh A√med Paşa mücevvezesini egmiş idi, †oķındı, dülbendi 
başından düşdi. Alup geydi ve gitdi. Cümle dervîşân başı gitmesine 
¡alâmetdür didiler. Ol mirva√ayı faķîr türbe-dâr iken “πâzî yelpeze” 
diyü ta¡žîm iderdüm. ~oñra bir ehl-i hevâ çalmış. 

Pes varup A√med Paşa  ¡i§yâna mübâşeret itdi. Bu mâ-beynde Mûsâ 
Beg gelüp tažallüm idüp şey«e dir idi ki “Biz bununla muķâvemet ide-
mezüz. Bir na§î√at-nâme irsâl eylen, ola ki ı§lâ√ ola.” Pes şey« eyitmiş ki 
“Anuñ dimâπı fesâda varmışdur, ı§lâ√ olmaz, ammâ bize tenbîh lâzım-
dur” diyü ma«dûmları Şey« A√med-i »ayâlî efâ≥anallâhu’l-mute¡âlî 
min berekâtihi fi’l-enhâr ve’l-leyâlî √a≥retlerini ba¡≥ı «ulefâ ve fuķarâ 
ile irsâl ider ve eydür ki “Diyesiz ki bâb-ı tevbe meftû√dur. Eger şerden 
rücû¡ iderse «ayr √â§ıldur ve illa fe lâ.” Mer√ûm Şey« A√med buyururdı 
ki “Tâ otaπına varınca «avf müstevlî idi. Çün bulışup pîrüñ selâmın î§âl 
itdüm, baña bir emn ve celâl √â§ıl oldı ki eger mu«âlefet iderse ◊aķ 
ta¡âlânuñ emriyle teveccüh idersem √ayâtdan ma√rûm ola. Çün na§î√a-
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tı tamâm itdüm, bir miķdâr zamân baş aşaπı idüp mütefekkir durdı. 
Ba¡dehu başın [182a] ķaldurup eyitdi: “Bu senüñ babañ mı, şey«üñ mi? 
¢orķmaz mı ki bu maķûle kelimât ider?” Şey« A√med eydür: Eyitdüm 
ki “Allâh ta¡âlâdan ķorķan πayrdan ķorķmaz, nitekim dimişler (mı§râ¡): 
“Mîtersem ez-»udâ vu nemî tersem ez-kesî”510

Ne&r: A√med Paşa  eyitdi ki: “Mı§râ¡-ı &ânîsini niçün oķumaduñ ki 
dimişlerdür: “Mî tersem ez-kesî ki nemî tersed ez-»udâ”511

Ne&r: Faķîr eyitdüm: “Biz sizi şedîdü’l-¡ıķâb Allâh ta¡âlâdan «avf 
idenlerden žann iderdük. Eger »udâ’dan ķorķmayanlardan iseñüz vây 
size ki â«ır-ı a√vâlüñüz müşkil olacaķdur Ve bizüm sizden «avfumuz 
◊aķ ta¡âlâdan ¡adem-i tersüñüzdür. Allâh ta¡âlâ hidâyet eyleye!” diyü 
Fâti√a oķuyup rücû¡ itdüm.

Ba¡≥ı √u≥≥âr naķl itdiler ki bir sâ¡at mütefekkir ķaldı, ammâ ba¡≥ı 
şeyâ†îni zu«ruf-ı ķavli ilķâ eyleyüp maπrûr iderler ki “Pâdişâhum siz 
sal†anat itmiş iken tenezzül neden lâzım gelür?” dirler.

¢u†b-ı &ânî Şey« A√med bin Gülşenî nevverallâhu merķadehuma’s-
seniyye niçe kerre bu faķîre buyurdı ki “Defa¡âtle babam, A√med 
Paşa ’ya dir idi ki “Velî-nimetüñe ¡i§yândan √a≠er eyle ki †âπî ve bâπî 
baş ķurtarmaz.” Paşa işitdükde müteπayyir olurdı. Bir kerre paşa eyitdi: 
“Şey« efendi, bu «u§û§ı ne ¡aceb çoķ ≠ikr idersin? Hîç biz de bir «ıyânet 
gördüñ mi ve işitdüñ mi?” didi. Şey« buyurdı ki “Belî, †uπyân senüñ 
ķalbüñde me≠kûrdur. Cehd eyle ki žuhûra gelmeye!” Paşa eyitdi: “Sen 
πayb mı bilirsün?” Pîr √a≥retleri eyitdi: “◊aķ ta¡âlâ bildürse olur. Hele 
benüm na§î√atumla efkâr-ı fâsideyi nefye sa¡y eyle” diyüp du¡â itdi. Ba¡-
dehu fi’l-vâķi¡ «urûc itdi. Mı§r  ķurbında Cezîre-i Vus†â ™i nâm mev≥i¡de 
otaπını ķurup o bâπî o yaπılar ile ta§al†un [182b] idüp evbâş u ķallâşdan 
niçe biñ «âricî çıķdı. 

Bir gün Mûsâ  Beg şey« √a≥retlerine gelüp icâzet istedi ki pâdişâha 
†âyi¡ olan müsülmânlar ile varup ba§a. Şey« √a≥retleri buyurdı: “Henüz 

510 Allah’tan korkarım, başka kimseden korkmam.”
511 Allah’tan korkmayandan korkarım.
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benüm yanımda «urûcı žâhiren žâhir ve &âbit olmadı. Altı yedi gün §abr 
eyle, √aķ žâhir olur.” Altı günden §oñra A√med Paşa  ol vezîr itdügini 
pîre irsâl ider ve otaπına da¡vet ķılur. Şey« da¡vete icâbet sünnetdür di-
yüp gitmege müteveccih olur. Ek&er «ulefâ ve a√bâb men¡ iderler. Şey« 
buyurur ki “◊aķ yaķduπı çerâπı kimse söndüremez!” diyüp müteveccih 
olur. 

İskender »alîfe  naķl itdi ki “Cümlemiz şehâdeti muķarrer bilüp pâk 
vu≥û ile müteveccih olduķ. Şevķ ü ≠evķ ve ≠ikr ü fikrile ve bir da«ı bu 
§afâyı Sul†ân Süleymân ’a girdügi vaķt √â§ıl itdük ki anda da«ı şehâ-
deti muķarrer bilürdük. İttifâķ yolda gider iken bir gügercin havâdan 
indi, ¡Âşıķ »alîfe ’nüñ omuzına ķondı. Dutup ≥ab† itdi, başın eline aldı. 
“Niçün böyle ta¡addî idersün?” didüm. Eyitdi ki “Bu kebûter A√med 
Paşa ’nuñ rû√ı gibidür, hemân bunuñ başın ki kesem, anuñ başı kesilür 
ve anuñ ≥ab†ını benüm elüme virdiler.” Pes çün ki ≠ikr ile otaπa ķarîb 
olduķ, çün ki şey«üñ ol zamân žâhir gözi görmez idi ve dervîşler şeyh 
√a≥retlerini te≠kere ile omuzlarında götürürler idi, şeyhi indürmek iste-
diler. Şey« buyurdı ki “İleri varuñ, tâ paşanuñ otaπına girüñ.” Pes eyle 
itdük. Paşa bî-i«tiyâr çıķup şey«üñ te≠keresine yapışup indürdi. [183a] 
Çün içerü girüp oturmaķ lâzım geldi, şey« √a≥retlerine da«ı kürsî ge-
türdiler. ¢abûl itmedi. Her çend ki A√med Paşa iķdâm itdi, seccâde 
üzere oturdı ve eyitdi: “Niçün baña bu cebâbire ev≥â¡ını teklîf idersin? 
Elüñden gelürse sen da«ı ol §an¡atı terk eyle, yo«sa paşa √a≥retleri za√-
met çekersin, ~oñra ¡ilâc olmaz!” Her «i†âbda paşa lafzı ile edâ iderdi. 
Hâmân ’ı olan vezîr: “Sul†ân ve pâdişâh lafžı ile edâ idüñ” diyü fısıldadı. 
Şey« cehren eyitdi: “◊âliyâ paşalıķdan ma¡zûl olmamaπın böyle edâ 
itdüm. Eger ta¡addî iderse eyle da«ı söylemezem” diyüp sâkit oldı. 
A√med Paşa bir berât ibrâz itdi ki mu√a§§al-ı ma≥mûnı budur: 

“Gerçi sâbıķan seni Mı§r ’a paşalıķ ile irsâl itdük ammâ ma¡lûm itdük 
ki ol diyâra √âkim olan istiķlâl ile sul†ân olmasa ol vilâyet a√vâli mun-
tažam olmaz imiş. İmdi ¡avâ†ıf-ı «üsrevânem žuhûr idüp ol diyâruñ 
istiķlâl ile umûr-ı sal†anatın saña tefvî≥ itdüm. Nice bilürseñ eyle ¡amel 
idesin.” diyü yazılmış. Pîr √a≥retleri istimâ¡ itdükde buyurdılar ki “Sizi 
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bu maķûle mehlekeye ilķâ ideni ihlâk gerek ki ¡âķıbet ≥ararın çekersiz. 
Ammâ der-i tevbe henüz meftû√dur, tedârük eyleñ ve illâ fe lâ” didük-
de √â≥ır olan dört me≠hebüñ müftîleri ve ķâ≥îleri fehm idüp eyitdiler 
ki “Çün ki sul†ân tefvî≥ itdi, i†â¡at ba¡de’l-yevm Sul†ân A√med’e vâcib 
oldı!” diyü πulüv itdiler. Şey«e ce≠be πalebe idüp [183b] eyitdi: “Siz 
bu mes™elenüñ žâhirine bile mu††ali¡ degilsiz, bâ†ınına vâķıf olmaķ «od 
mu√âldür. Pes eger müsâ¡adeñüz varsa on günden §oñra eyleñ. Ammâ 
ol ki Sul†ân Süleymân  tefvî≥ itdi, i†â¡at vâcibdür didügüñüz su™âl eger 
ceybüñüzde olan §urreleri ve arķañuzde olan çuķaları ve §ûfları ķabûl 
itmezden evvel ideydüñüz, umûr-ı sal†anat tefvî≥i ta§al†una icâzet degil-
dür diyü cevâb virür idüm.” İçinden birisi eydür ki “Sen bizi rüşvet-«vâr 
mı itdüñ?” diyüp şirret itdi. Şey« eyitdi: “Sen artucaķ söyleseñ olur ki 
anlar para aldılar, sen altun alduñ. Henüz §urre bozılmadı!” Ol e&nâda 
şerbet getürdiler. Şey« §âyim olup ikindi olmaπın içmedi. Paşa eyitdi: 
“Şey« √a≥retleri, şübhe mi itdüñ yo«sa?” Şey« eyitdi: “Benüm ¡ö≠rüm 
var, ammâ oπlum Emîr A√med’e virüñ ki şübhe ref¡ ola.” Çün şerbet 
içildi, ¡ulemâ ķalķup paşaya “Sa¡âdetlü pâdişâh √a≥retlerine âb-ı √ayât 
olsun!” diyü ta¡žîm itdiler. Şey« buyurdı ki “Sizsiz bu müsülmânı i≥lâl 
iden!” diyüp du¡â eyledi. Du¡â ≥ımnında ol ķadar na§î√at itdi ki eger 
ķabûl ideydi «alâ§ı me™mûl idi. Pes ķalķup te≠kereye girdi. Dervîşler 
hümâ gibi uçurup Mü™eyyediyye Câmi¡i ’ne getürdiler. 

Meger A√med Paşa ’nuñ ¡avân ve en§âr ve ümerâsı ve müftî-i mâcinle-
ri bunı ilķâ itmişler imiş ki şey« tevâbi¡iyle ķatl olmayınca bu kâr mün-
tic olmaz. Pes A√med Paşa da«ı ķullarını müsella√ i√≥âr idüp [184a] 
şey«üñ ķatlini niyyet itmiş imiş. Çün şey«e ≥arar idemeyüp selâmet 
ve ¡ažamet ile gider, a¡vânı olan ¡avânlar dirler ki “¡Aceb, şey«i §alı vir-
düñüz ki şimdiden §oñra işimüz müşkil oldı!” Pes A√med Paşa ke-enne-
hu «vâbdan bîdâr olur, bir bölük seçer, şey«i getürmege irsâl ider. Çün 
Mü™eyyediyye Câmi¡i ’ne gelürler, içerü girmek isterler, şey«üñ a√bâbı 
men¡ iderler, √attâ muķâtele itmek isterler. Görürler ki şey«üñ a§√âbı 
gitdükçe ziyâde olmada, pes rücû¡ iderler. 
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Çün A√med Paşa  hemân ķalķup e†râf-ı Mı§r ’a Sul†ân A√med nâmı-
na √ükmler irsâl idüp «u†beyi kendi nâmına oķıdur, Sul†ân A√med nâ-
mına sikke yürüdür. Pâdişâha mu†î¡ olanlar i†â¡at itmeyüp muķâteleye 
başlarlar. Mûsâ Beg Gülşenî ra≥ıyallâhu ¡anhu «ıdmetine gelür, ¡asker 
cem¡ ider, sul†ân A√med üzere gitmege icâzet ister. Şey«: “~abr eyle, tâ 
cânib-i ◊aķ’dan ne †ulû¡ ider görelim” diyü cevâb virür. Her gün «alķda 
mu√ârebe ve muķâtele vâķi¡ olur, √attâ İskenderiyye  ķal¡asınuñ ≥ab†ına 
âdem gönderür. Sâbıķan me≠kûr olan Bâyezîd Beg  anda bulınur, varını 
temkîn itmez. 

Niçe πavπâdan §oñra bir gün Gülşenî √a≥retleri Mûsâ Beg’i çaπırup 
eydür ki “Bu gün var, fur§at senüñdür inşâ™allâh, eger az âdemle da«ı 
olursañ. Vâķı¡ada gördüm ki bir büyük, çürük ķaba bî-nef¡ aπacı yirin-
den ķal¡ idüp tepesinüñ bir miķdâr yapraķları dökülüp ba¡dehu e†râfını 
kesmişem. Şöyle añlarum ki ol bî-nef¡ aπaç [184b] ol ¡â§îdür.” Hemân 
Mûsâ Beg  bî-tevaķķuf az kimesne ile ne yirde olduπın tetebbu¡ ider. 
Meger Rumeyle  nâm ķal¡a ķurbında bir mev≥i¡de √ammâma girmiş. 
Başının nı§fını tıraş itmiş iken √ammâm †amından ķaçup bir yügrük 
ķısraπa binüp bir ķaç âdemle mezârı olduπı Fuvve  nâm ķaryede dutılup 
başın keserler. İstanbul ’a irsâl idüp Ta√t-ı ķal¡a ’da nîzeye dikerler. Sul†ân 
Süleymân  şâd olup İbrâhîm  Paşa ’yı Mı§r  teftîşine irsâl ider. 

Âmeden-i İbrâhîm  Paşa be-Mı§r : Çün İbrâhîm Paşa  Mı§r’a ¡ažîmet 
ider, müftî-i ¡âlem ve â¡lem-i ¡ulemâ Mevlânâ A√med bin Süleymân bin 
Kemâl Paşa √a≥retleri, İbrâhîm Paşa’ya na§î√at idüp eydür ki “A√med 
Paşa ’dan §oñra vâķi¡ olan i«tilâfatı ı§lâ√ itdükden §oñra meşâyı«dan 
du¡â istimdâd eyle, anlara mülâzemet ķıl; anlar saña mülâzemet ķılmaπı 
teklîf itme; ķalblerin isti¡†âf it, ola ki el†âf-ı ilâhî ve a¡†âf-ı nâ-mütenâhî-
ye mažhar olasın; «u§û§â Şey« İbrâhîm-i Gülşenî ve Şey« Timurtaş  ve 
Şey« Şâhîn ’den πaflet itme.”

Çün İbrâhîm  Paşa  Mı§r ’a gelür, πurûr ve sürûr çeşmini örter, bunlara 
mülâzemet ne lâzımdur diyü terk ider. Bâ¡i& buña ol olur ki evlâd-ı ¡Arab 
meşâyı«ınuñ ek&eri kendüye varup mülâzemet iderler. Çün Gülşenî 
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√a≥retleri varmaz, İbrâhîm Paşa  da¡vet ider. Pîr √a≥retleri, ma«dûm-ı 
ekrem Şey« A√med-i »ayâlî’yi irsâl ider. İbrâhîm Paşa eydür: “Ne ¡aceb 
şey« Mu§†afâ Paşa ’ya vardı ve da¡vete [185a] niçün icâbet itmeye, el-
bette baña cevâbın getür!” dimegin Şey« A√med-i »ayâlî gelüp şey«e 
paşanuñ su™âllerin ≠ikr ider. Şey« √a≥retleri eydür: “Ammâ Mu§†afâ niçe 
kerre bize gelüp inâbet itmegin kendi evümüz oldı, varduķ. Ammâ paşa 
√a≥retlerine fuķarâya mülâzemet eyle diyü na§î√at olup ve fuķarâya 
mülâzemet teklîf itme didüklerin niçün ferâmûş itdi?” diyü tekrâr Şey« 
A√med’i irsâl ider. Çün cevâbı paşaya taķrîr ider, bir niçe zamân başın 
aşaπı idüp mütefekkir ķalur. Çün başın ķaldurur, ta¡accüble bir niçe 
kerre sub√ânallâh dir ve eydür ki “Var şey«e bizden selâm eyle ve su™âl 
eyle ki baña mülâzemeti kim teklîf itdi ve fuķarâya mülâzemet teklîf 
itmemegi kim didi?” 

Mer√ûm A√med Efendi √ikâyet iderdi ki “Çün şey«e gelüp paşanuñ 
su™âlini ≠ikr itdüm, bir ¡aceb celâl ile eyitdi: “¡Allemenî ¡Allâmu’l-πuyû-
b!”512 Kendüye a¡lem-i ¡ulemâ-yı zamân dimişdür. Ammâ bizi bunda 
√âlümüze ķosun, ma√allinde söyleşelim” diyüp Fâti√a oķıdı. Çün paşa-
ya vardum, bunı √â≥ır olanlar taķrîr idermiş ki “Baña Kemâl Paşa-zâde , 
Mı§r ’a müteveccih olduπum vaķt böyle na§î√at itmişdi ki meşâyı«dan 
du¡â istimdâd eyle, anlara mülâzemet ķıl, anlara mülâzemet ķılmaπı 
teklîf itme. Pes şey«üñ cevâbı muvâfıķ olduπına ta¡accüb iderem” diyü 
taķrîr iderken tekrâr ≠ikr olan cevâbla varduķda, çün “¡Allemenî ¡Al-
lâmu’l-πuyûb” Kendüye a¡lem-i ¡ulemâ-yı zamân dimişdür” didügüm 
vaķt [185b] reng-i rûyı müteπayyir oldı, ammâ √ayretinden gözi yaşla 
†oldı. ~oñra √u≥≥ârın ba¡≥ısı didiler ki paşaya Rûm ’da Kemâl Paşa-zâde 
dimiş imiş. 

Ba¡dehu İbrâhîm  Paşa faķîre eyitdi: “Â«ır şey« gelmez mi?” Ben eyit-
düm: “Size Fâti√a oķıdı ve beni vekîl gönderdi. Eger da«ı murâd-ı şerîf 
varsa beyân eyleñ” didüm. Eyitdi: “Eger ol bunda gelmege nazlandı ise, 
ben anı getürecek yire getürebilürem” diyicek ben eyitdüm: “Belî, anlar 

512 “Gaybları hakkıyla bilen bana öğretti.”



Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî 325

çoķdan işâret itdiler, √attâ Mu§†afâ Paşa da¡vetine varduķda buyurmış-
lar idi. Ammâ ne ¡aceb ki siz bunca kerâmet kelâmını istimâ¡ itdüñüz, 
hîç nefsüñüz ru¡ûnetden tenezzül itmedi!” Paşa eyitdi: “Babañ şey«e 
ne ¡aceb inķıyâd idersün!” Eyitdüm ki “Belî dimesem ve ne¡amda ķal-
sam, ni¡amullâha kâfir olurdum ve ¡âķ ve ehl-i şiķâķ olurdum. Her kim 
velî-ni¡metine münkir ola, â«ır bî-ser ķala, nitekim A√med Paşa ’ya vâķi¡ 
oldı.” Bu kelâmdan «ayli πazab-nâk oldı. Mer√ûm Şey« A√med’le bile 
varan Türbe-dâr Seydî Beg  √ikâyet itdi ki “Ol ma√alde İbrâhîm Paşa ’yı 
bî-ser gördüm.”

Ba¡dehu İbrâhîm  Paşa, Mı§r  «alķından şey«üñ ma¡âyibini tetebbu¡ 
ider. Çün ol zamânda cümle ¡Arab u ¡Acem mu√ibb ü mürîd olup şeb ü 
rûz va¡ž u na§î√atını πanimet bilüp mutta§ıl «ıdmet iderler idi, med√in-
den πayrı bir nesne dimediler. Meger ba¡≥ı √âsidîn ki mer√ûm Şey« A√-
med-i »ayâlî içün ki Çerâkise  pâdişâhlarından mer√ûm ķu†bu’s-selâtîn 
Sul†ân ¢ayıtbay  neslinden ve Aķbirdi  nebîresi [186a] olup «u§û§â 
Sul†ân Selîm ’e muķâbil olan Sul†ân ‰umanbay ’uñ «atunın almışdur ve 
cümle ¡asker ve πayru√um kendülere tâbi¡dür diyü πamz iderler. Ammâ 
ba¡≥ı mürîdîn ve a√bâb ki anda √â≥ır imişler, dimişler ki “Hele siz ken-
di i«tiyâruñuz ile ol â«iret sul†ânlarına bu dünyâ-yı ķalîlüñ sal†anatın 
teklîf eyleñ, görüñ hîç ķabûl iderler mi?” Ol münkir eydür ki “Ne ¡aceb 
ki Sul†ân ‰umanbay’uñ «atunını oπlı ķabûl itdi!” Hemân Mu§†afâ  Beg  
ibn Celâl  ki §oñra ķapuda nişâncı olmışdur ve Şücâ¡ Beg  ki çavuş başı 
olmışdur ve sâyirler ümerâ derler ki “Siz paşa √a≥retlerinüñ devletinüñ 
zevâlini mi istersiz ki böyle ¡azîzî meclisinde ≠emm idersiz? ¡Acebdür ki 
bir belâ nâzil olmaya!”

İttifâķen ol gün İbrâhîm  Paşa ’ya nâzile inüp gözleri dutulur. Kâtib-i 
sırrı ve cümletü’l-mülki olan me≠kûr Celâl -zâde ’ye dir ki “Var, «ufyeten 
şey«e bir âdem gönder ki bir derd-mendüñ gözi aπrur, du¡â eylesün.” 
Pes Celâl-zâde ¡avâmm şeklinde bir âdemi şey«e irsâl eyler ki bir πarîb 
faķîrüñ gözi aπrur, şey« du¡â eyleye. Çün şey«üñ žâhirde olan çeşmi 
görmezdi, ol du¡â isteyen şa«§a dir ki “Ol seni irsâl iden dostumuza di 
ki ol gözi aπıran nâ-bînâ-yı bâ†ına disün ki a§l çeşm-i derûnı açsun ve 
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evliyâ-yı ni¡mete §adâķatle «ıdmet itsün. Ammâ žâhir gözünün ¡ilâcı 
budur” diyü bir †opraķ ibrîķden §u içerü irsâl ider ve eydür ki “Kendi 
bununla [186b] âbdest alsun, kimse mu¡âvenet itmesün. Ol müza«ref 
ibrîķı gidersin” diyü irsâl ider. »ulefâ ve sâyir fuķarâ ta¡accüb iderler ki 
bu gelüp du¡â isteyen kimesne e√âd-ı nâsdan imiş. Pes İbrâhîm Paşa ’ya 
ibrîķı alı gidüp a√vâli taķrîr iderler. Ol mücevher ibrîķı giderür, ol †op-
raķ ibrîķ ile âbdest alur. Gözini sildüķde veca¡ı gidüp žâhir gözi açılur.

Menķûldür ki çün İbrâhîm  Paşa, Rûm ’a varur, meger ¡Acem’den bir 
fâ≥ıl çıķar gelür. Sul†ân Süleymân  cefr itdürür. Ol da«ı dir ki “Senüñ 
sal†anatuña İbrâhîm nâm bir kimesne tedârük üzeredür, πaflet olmaya!” 
diyü tenbîh ider. Sul†ân Süleymân cefrüñ §ûretini İbrâhîm Paşa ’ya virür. 
Ol da«ı alınmaz, bî-tevaķķuf eydür ki “Belî pâdişâhum, Mı§r ’da Şey« 
İbrâhîm-i Gülşenî’ye cemî¡-i Mı§r «alķı tâbi¡dür, «u§û§â ķul †âyifesi 
cümle beglerle mürîd olmışdur ve oπlı bir sul†ân nesli «atun almışdur 
ki Sul†ân ‰umanbay ’uñ «atunı idi. Eger şimdiye degin žuhûr itmedi 
ise ¡acebdür!” diyü pâdişâha ¡ar≥ ider ve şey«i getürmegi nev¡an ≠ikr 
ider. Pes şey«i Rûm’a alı gitmek içün Mı§r’a on çavuş irsâl ider ki bir ân 
tevaķķuf itdürmeyüp Mı§r’dan tenhâ alı gideler diyü Süleymân Paşa ’ya 
√ükm irsâl ider. 

Ammâ henüz bu «aber Mı§r ’a vâ§ıl olmazdan iki ay evvel şey« √a≥-
retleri: “Bize Rûm ’a gitmek gözükdi. İ«tiyâr ile gitmek olmaz ki i«tiyâr 
olduķ. [187a] Ammâ ı≥†ırârî giderüz ki çeşm-i žâhirîmüz da«ı â«ır-ı 
¡ömrümüzde bînâ ola” diyü bir niçe meclisde ≠ikr ider. ◊u≥≥âr ta¡accüb 
iderler. 

Â«ır  »ayâlî Şey« A√med Efendi’ye ¡Âşıķ »alîfe , İskender »alîfe  ve 
sâyirler iķdâm iderler ki “Seferüñ bâ¡i&i nedür?” Çün »ayâlî Efendi pî-
rüñ bir inbisâ†ında istifsâr ider ki “İnşâ™allâh ne sebeble ve ne keyfiyyet 
ile gidilür?” Gülşenî √a≥retleri buyururlar ki “Gerçi münkir bize ≥arar 
ķa§d itdi, lâkin bize fütû√ât ve nî¡met žâhir olur ve aña nekebât ve niķ-
met bâhir olur, hemân bizümle gidecek dervîşler √â≥ır olsunlar” diyüp 
Fâti√a oķur. Pes Mı§r ’a, «u§û§â dervîşlere velvele düşer. 
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On beş günden §oñra Süleymân  Paşa’ya çavuşlar gelüp Gülşenî √a≥-
retlerini ve ma«dûmları Şey« A√med-i »ayâlî’yi ve iki «alîfe ile ¡alel-¡a-
cele Bulâķ’dan gemiye ķoyup İskenderiyye ’ye alı giderler. Fuķarânuñ 
ek&eri da«ı gemilere binüp ardlarınca giderler. Ammâ Mı§r ’a gelmege 
ķâdir olmayan Fuvve  ve Reşîd  ve İskenderiyye «alķı bey¡at iderler; alı 
giden çavuşlar da«ı inâbet iderler. 

Yolda bî-√add kerâmetler müşâhede olur. Cümleden Fuvve ’den geç-
dükde bir gice çavuşlar πafletde iken uyanup şey«i bulamazlar, ı≥†ırâba 
düşerler. Ehl-i keştîden §orarlar, kimse bilmez. Câyiz ki a¡mâ olmaπın 
§uya düşdi i√timâlin virürler. Çün mer√ûm Şey« A√med-i »ayâlî’den 
su™âl iderler, cevâb virür ki “Çün siz gemi ile Seyyid A√med -i Bedevî ’yi 
ve Şey« İbrâhîm -i Desûķî ’yi geçdüñüz, Pîr √a≥retleri baña §ordı ki 
“Şey«lerüñ muķâbilesinden geçdük gibi.” Ben eyitdüm: belî. Pîr √a≥ret-
leri [187b] eyitdi: “Ne ¡aceb ehl-i πafletsiz! Allâh ta¡âlâ πafletüñüz ziyâ-
de eyleye.” Pes baña πaflet πalebe itdi. Şimdi siz mütenebbih itdüñüz, 
añlaram ki girüdedür, gemi §abr itse olur” didüm. Cümle benüm kelâ-
mıma ta¡accüb itdiler. 

Temcîd zamânı bir vâfir ķavm kenâra geldiler. Bir kimse ile vedâ¡ 
idüp birer birer gitdiler. »ayli âdem idi, belki yüzden ziyâde idi. ~oñra 
bir kimse ķaldı, baña: “Yâ Emîr A√med!” diyü nidâ itdi. Pîr √a≥retleri 
idügin bilüp “Lebbeyk!” didüm. Gemiyi yaķın alı gitdük, gözli tâze 
âdem nice §ıçrar ise da«ı ziyâde ıraķdan §ıçrayup gemiye geldi, cümle 
«alķa dehşet düşdi. Çavuşlarıñ re™îsleri olan Mu§†afâ  Çavuş  eyitdi: “Ba¡-
de’l-ân emr sizüñdür. Eger dutarsañuz dönelim. Cevâb yazup ķapuya 
ben varup cevâbın virüp gelüp «ıdmetüñüzde olam” didi. Şey« √a≥-
retleri eyitdi: “İrâdetullâhi ta¡âlâ bizüm Rûm ’a varmamızda añlaram 
ki bunca a√bâb Mı§r ’a gelmege iķtidârları olmamaπın biz anları ziyâ-
ret itmek vâcibdür ve â«ır-ı ¡ömrümüzde gözümüz açılmaķ da«ı lu†f-ı 
â«erdür ve hem «alîfemüzüñ ķalbinden şübheyi ref¡dür ve niçe ķudret-i 
◊aķķ’uñ ižhârına bâ¡i&dür ve Rûm’da maķsûm žâhir ü bâ†ın rızķumuzı 
telaķķî itmige sebebdür, pes Rûm’a gitmemüz vâcibdür” didi.





SEKİZİNCİ TA¢ALLÜB

Rûm ’da Vâ…i¡ Olan Â&ârı ve Sul†ân Süleymân  Mer√ûm ile ve 
Meşâyı« u ¡Ulemâ-yı Rûm ile Geçen A«bârı Î…ânındadur

İcmâl-i √ikâyet ve îcâz-ı rivâyet budur ki çün İstanbul ’a dâ«il olurlar, 
cümle meşâyı« ve ¡ulemâ ve πayruhum ziyâret iderler. Kimi ma√abbet 
ve irâdet ile kimi tecribe ve celâdet ile kimi inkâr ve ¡adâvet ile ziyâret 
iderler. Ammâ Gülşenî √a≥retleri, Eski İbrâhîm   Paşa Câmi¡i  ki Çıķrıķçılar  
başındadur, cum¡a güni ba¡de’l-cum¡a ve ba¡≥ı eyyâmda ba¡de’ž-žuhr gâhî 
ba¡de’l-¡a§r [188a] √aķâyıķ-ı kelâm-ı Mecîd-i ¡Allâm ve deķâyıķ-ı aķvâl-i 
meşâyı«-ı ¡izâm beyân eylerdi ki ķonduķları mekân aña ķarîb idi. Eger 
iķrâr u ma√abbet ve eger inkâr u ¡adâvet ile gelenler cümle isti¡dâdlarına 
göre hidâyet bulurlar idi. Ammâ ¡ulemâ-yı kibâr ve ümerâ-yı ≠evi’l-iķtidâ-
ruñ ba¡≥ısı tebdîl-i §ûretle gice ile gelüp mesâyil-i müşkile ¡ar≥ iderler idi, 
a√sen-i vechile cevâbların alup giderler idi. İbrâhîm Paşa  eger Kemâl Pa-
şa-zâde  eger Fenârî Mu√yiddîn Efendi  eger ¢âdiri Efendi ’ye ibrâm idüp 
“Varuñ bir †arîķ ile, ola ki bir mu«âlif kelâmını istimâ¡ idesiz ki pâdişâh 
√aķķından gele ki ben henüz geldügini ¡ar≥ itmedüm” diyü iķdâm ider.

ªarîfî ◊asan »alîfe  naķl itdi ki “Bir gice bir ¡ârif ¡âlim geldi. Ek&er 
Fârsî mu§â√abet itdiler, şey«üñ Ma¡nevî ’sini görmek istedi. Çün getür-
diler, kitâba ta¡žîm idüp tefe™™ül itdi. Ma¡nevî’nüñ evâ«ırına ķarîb َ ﴿ 
513﴾ِ ِ ُ ْ ُر ِ  ٍ َ َ أَ ْ َ ُق  ِّ َ ُ  tefsîrinde bu ebyât geldi.

Na@m: Çun e√ad bî-reng est ez-cuz u kul
 Zân guzîd ez-reng-i bîrengî rusul514

 Evvel â«ir enbiyâ bûd sâde §âf
 Zân nebud ender miyâneşân i«tilâf515

513 “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Bakara, 2/285.
514 Ehad cüz ve külden uzaklaşıp renksizliği seçmek olduğundan resuller renkler-

den renksizliği seçmişleridir.
515 Baştan sona bütün peygamberler bir saf üzere olduklarından aralarında ihtilaf 

yoktur.
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 İ™tilâfî dâştend ez-her reviş
 Yek-cihet yek-reng sân der-perveriş516

 Cumle der-da¡vet bi-emr-i Kirdigâr
 Bûdeend ez-yek cihet bî-dû be-kâr517

 Kez yakîn guftend în bî-iştibâh
 Hest da¡vetmân şumâ-râ ber-ilâh518

Ne&r: Şey« √a≥retleri henüz evvel ebyâtı oķumadın buyurdılar ki: 
“Mevlânâ  Mu√yiddîn , şumâ envârîd, der-miyân farķî nîst, hemçu 
enbiyâ ki der-miyâneşân farķî nîst.” Yâ¡nî “Mevlânâ [188b] Mu√yiddîn, 
siz nûrlarsız, sizüñ ortañuzda bir farķ yoķdur enbiyâ gibi ki ortalarında 
farķ yoķdur. Ta√t-ı ta§arrufuñuzdan olan ¡asâkîr-i İslâm’ı √aķla görüp 
gözedüp ba¡dehu fetâvâ-yı nâsı şer¡le ta√rîr eyleyesin” dimegin ķâ≥î-¡as-
ker idügi fuķarânuñ ma¡lûmı oldı ve müftî olacaπın mu√kem itdiler. 
¢alķup şey«e dest-bûs idüp gitdi. Pîr eyitdi: “Bu kimse ¡ulemâ-yı kibâr-
dan ancaķ şöyle «â†ıra oldı ki ķâ≥î-¡asker ola.” 

Ammâ İbrâhîm  Paşa pâdişâha şey«üñ geldügini ¡ar≥ itmedi ve mut-
ta§ıl ¡ulemâdan şey«üñ ¡aybını tetebbu¡ itsünler diyü tebdîl-i §ûretle ir-
sâl ider idi. Her varanuñ kimi mürîd olurdı, kimi mu√ibb olurdı, kimi 
riyâ≥ete meşπûl olup maķ§ûdı bulurdı.

Münîrî  »alîfe faķîre naķl eyledi ki “Bir gice Mevlânâ Kemâl Paşa-zâ-
de  √a≥retleri şey«e gelür. Henüz vâ§ıl olmadın «ulefâya şey« buyurur 
ki “¢arşu çıķuñ ki a¡lem-i ¡ulemâ teşrîf itse gerek, siz da«ı §o√bet ü 
«ıdmeti ile müşerref oluñ.” Pes Mevlânâ Münîrî, Fu§û§î Mu§li√uddîn 
»alîfe  çün sâbıķan Müftî-i &aķaleyn Kemâl Paşa-zâde dânişmendi olmış 
imiş, gice ķarañulıπında gördükde dimiş ki “Mevlânâ Münîrî, bir dev-
lete ve ¡i≠≠ete irmişsin ki ¡ulemâ-yı kirâm degil, meşâyı√-ı fi«âm da«ı 
bu «ıdmetiñüze reşk ider!” Çün Mollâ √a≥retleri şey«le mülâķât itdi, 

516 Her usulde bir itilaf vardı, eğitmede bir yol ve bir renk idiler.
517 Hepsi davette yaratıcının emrinde ikilik yapmaksızın bir yönde idiler.
518 Hatasız ve yakîn olarak ‘davetimiz Allah’a’ dediler.
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pîr √a≥retleri küllî ta¡žîm idüp “Du¡â žâhiren ve bâ†ınen ķabûl olacaķ 
zamândur” diyüp Fâti√a oķudı ve mu§â√abete meşπûl oldılar. Şey« 
mutta§ıl žâhir-i âyât tefsîrine müte¡alliķ kelimât iderdi, ammâ mevlânâ 
√a≥retleri hemîşe √aķâyıķ-ı te™vîlâtdan beyân iderdi. Cümleden mü™-
minûn bi’l-πaybdan kelimât itdiler. [189a] Ba¡dehu reviyyet-i i√sândan, 
ammâ her ne yirden söylerler idi, sâmi¡îne bir ≠evķ √â§ıl olurdı ki isti¡-
dâdlarınca müşâhede iderler idi.

◊ikâyet: Bu faķîre Şey« İbrâhîm-i Na√îfî »alîfe , Rodos ’da meclisi 
mufa§§alen beyân itdi; ba¡≥ısını Kitâb-ı Me™âb ’da beyân itdüm, teteb-
bu¡ olına. Ve buyurdı ki “Müftî Efendi  şey« √a≥retlerine su™âl eyledi 
ki “Meşâyı«, ‘eşyâya ≥amîme olan vücûd-ı vâcib ta¡âlâdur’ dirler mi?” 
Şey« √a≥retleri buyurdılar ki “Belî eyledür ve mu√î†dür.” Mollâ √a≥ret-
leri su™âl itdiler ki “Hem ≥amîme hem i√â†a ince olur?” Şey« √a≥retle-
ri buyurdılar ki “Sârî ve ¡ârî ve mûcid ve ¡alîm ve πanî cemî¡-i a≥dâdı 
bile cümle esmâsıyla i√â†a ider, ķanda ķaldı ki žâhir ü bâ†ın ve evvel 
ü â«ırı cem¡ ider. Çün ki ≥amîme ve i√â†ada şübhe itdüñüz, pes bir 
miķdâr murâķıb olun, ümîddür ki ta√ķîķe vâ§ıl olasız” diyü şey« mü-
teveccih olup Müftî Efendi murâķıb oldı. Bir sâ¡at-i nücûmî bî-√areket 
durdılar ve ≥ab†-ı nefs itdiler gibi yâ«od bî-«od oldılar idi.” Mer√ûm 
Na√îfî »alîfe didi ki “Anlara √â§ıl olan tecellîyâtdan cümle √u≥≥âr da«ı 
√i§§edâr oldılar. Pes şey« √a≥retleri baş ķaldurup buyurdılar ki: ِ ِ  ُ ْ َ ْ  ﴿اَ
519﴾ُ َא ا ٰ َ َ أَْن  ْ َ َي  ِ َ ْ َ ِ א  א ُכ َ ا َو َ َ ِ َא  ٰ َ ي  ِ  Müftî Efendi da«ı buyurdılar ا
ki 520“ ِ ِ א َ ْ ِ َوا ِ א َ ا ْ َ َא   ْ ُכ ْ َ  ُ َ ا

ِ -≤diyüp du¡â recâ idüp şey« √a ”َر
retleri evvelâ ¡Arabî mu√aķķıķâne ve Fârsî müdaķķıķâne ve Türkî mu-
şavvıķâne bir mufa§§al du¡â idüp Fâti√a oķundı. Çün mollâ √a≥retleri 
müteveccih oldı, pîr √a≥retleri ķapuya degin varup vedâ¡ idüp döndi ve 
buyurdı kicc “¡Ulûm u deķâyıķ [189b] ile ârâste iken √âliyâ yaķîniyyât 
ve √aķâyıķ ile da«ı pîrâste oldı” diyüp tekrâr πâyibâne du¡â itdiler.

519 “Hamd, bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi ol-
masaydı, biz hidayete ermiş olamazdık.” A’râf, 7/43.

520 “Allah sizden razı olsun ey zahirin ve batının şeyhi!”
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Men…ûldür: İbrâhîm  Paşa  mollânuñ şey«e varduπın bilüp bir 
mu«âlif nesne müşâhede itdi ola diyü mollâya «aber irsâl eyler ki murâ-
dı şey«e ≥arar idi. Mevlânâ cevâb irsâl ider ki “Aķvâl ü kelimât-ı şey« 
ķudsiyyedür ve ef¡âl ü a√vâli ünsiyyedür. Bu †âyifeye da«l ◊aķ ta¡âlâya 
i¡tirâ≥dur. Evlâ bunlaruñ dünyâvî me§âli√ini görüp du¡âların almaķdur” 
diyü cevâb irsâl ider. İbrâhîm Paşa , me™yûs olup πam-nâk olur.

Cümle fuķarâ ve «ulefâ belki götüri ekâbir ü a§aπîr naķl itdiler ki: 
İbrâhîm Paşa ķa§d itdi ki şey«e tesellî virüp Mı§r ’a irsâl eyleye ve Sul†ân 
Süleymân ’a bulışdırmaya. Ol e&nâda bir gün şey« √a≥retleri Eyyûb ’dan 
gelür idi, kendüyi dervîşler omuzlarında te≠kere ile getürüp öñince dört 
cavķ dervîşler ≠ikr iderler idi. Meger pâdişâh Kâπıd«âne ’den ķayıķ ile 
gelür imiş, bu ce≠be ile ol cem¡iyyeti görür. Çün şey«i dervîşler te≠kere 
ile ≠ikr iderek götürürler idi, bir ¡ažîm kimesnenüñ meyyiti žann idüp 
â«ır İbrâhîm Paşa ’yı ķatl idecek dümen dutan bostancı başından su™âl 
eyler ki “Bu ke&retle bu meyyit kimüñdür?” Cevâb virür ki “Mı§r’dan 
gelmiş Şey« İbrâhîm-i Gülşenî’dür ki sul†ânumı ziyârete gelmişdür.” Pâ-
dişâh  buyurur ki “Çoķdan mı geldi?” Aπa eydür: “Altı aydan ziyâdedür.” 
Pâdişâh eydür: “Ne ¡aceb ki müşerref olmaduķ ve ¡ar≥ itmediler!” dimiş. 
Meger ceffâr ķı§§asına ve İbrâhîm nâm kimesne sal†anata †âlibdür di-
dükde İbrâhîm Paşa: “Pâdişâhum Mı§r’da olan Şey« İbrâhîm’dür [190a] 
ki ¡Acem’de Sul†ân ◊asan  ve Sul†ân Ya¡ķûb  ve sâyir selâ†în mürîdleri 
olup √âliyâ Mı§r’da olan aπalar ve begler cümle mürîdleri olmışdur, bel-
ki şimdiye degin žuhûr itmişdür, anı Mı§r’dan getürmek gerekdür” diyü 
iπvâ itdügine bostancı başı vâķıf olmaπın pâdişâha şey«üñ med√inde ve 
İbrâhîm Paşa’nuñ ķad√inde «ayli taf§îl eyler. Â«ır  Sul†ân Süleymân’a 
te™&îr ider, şöyle ki İbrâhîm Paşa’nuñ başını ol keser.

Menķûldür ki ol gice ki Sul†ân Süleymân , İbrâhîm Paşa’yı ķatl itse ge-
rek, paşaya ol ķadar ba«şîşler ider ki «avf itmiş iken mu†ma™innü’l-hâ†ır 
yatur. Pâdişâh  cellâd ¡Alî ’yi çaπırup emr ider ki “Var içerüde bir «ınzîr 
var, başın kes!” ve kendi varsaķ ķılıcını virür. İçerü girdükde görür ki 
iki elini başına ķoyup boynunı saķlamış. Varsaķ bıçaπı elleri arasından 
soķup boπazını çalmış, mehâbetinden kesdürememiş. Paşa ķalķup “Pâ-
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dişâhum, ķanı senüñle ¡ahdüm?” diyü cellâda §arılmış, hemân bostancı 
başı yitişüp iki pâre idüp başını keser, nîrân mün†afî olur.

Va§l-ı A§l: Çün Sul†ân Süleymân  şey«i ve dervîşlerini bu ce≠be ile 
müşâhede ider, ķalbi münce≠ib olup sarâya geldükde fi’l-√âl İbrâhîm 
Paşa’ya âdem irsâl ider ki “Şey« İbrâhîm bunca zamândan beri Mı§r ’dan 
gelmiş ola, niçün bizümle mülâķât olmaya? Yarın da¡vet eyle, gelsün” 
diyü emr ider. İbrâhîm Paşa  kimden olduπın §orup bilüp bostancı 
[190b] başı İskender Paşa ’ya «ayli bî-√u≥ûr olup §oñra ķatline ķa§d ider. 
Ammâ himmet-i evliyâ ile ķa≥iyye ber-¡aks olur. İrtesi pâdişâh, İbrâhîm 
Paşa’dan evvel ¢apucı başı Rüstem Aπa ’yı şey«i da¡vete irsâl ider. Şey«e 
edeble varup pâdişâhuñ selâmın alı gidüp da¡vet ider. Şey« √a≥retleri 
i†â¡at idüp fi’l-√âl ķalķup müteveccih olur. Pâdişâh  √a≥retlerine du¡â 
ider ve Rüstem Aπa’ya vezîr-i a¡žam olasın diyü du¡â ider. Du¡â ma√al-
line mü§âdif olup §oñra iki kerre vezîr-i a¡žam olup pâdişâhuñ güyegüsi 
olmışdur, meşhurdur.

Çün ki Gülşenî √a≥retleri sarâya müteveccih olur, cümle dervîşler 
bile ķaldurup giderler. Ammâ ķapucı başı gelmegin ek&eri şehâdeti 
muķarrer bilüp pâk i¡tiķâdla ve fera√la müteveccih olurlar. 

İskender »alîfe  ile İlâhî »alîfe  √ikâyet iderler ki “Dünyâda şey«üñ 
meclisi firâķı gerçi za√met virür idi, lâkin şehâdet i√timâli bir mertebe 
fer√ân itmiş idi ki biri birimüz ile bayramda görişür gibi mu§âfa√a ider-
dük ve cism taķayyüdinden mu†laķlıķ ümîdi ile sevinmek ile giderdük. 
Bizüm bu fera√ ve şâdîmüzi görüp ¢os†an†iniyye  «alķı seyrümüz içün 
bile giderler idi. Çün sarâya girüp iç ķapuya degin şey«i alı gitdük, 
ķapucılar gelüp te≠kereyi götürüp şey«i içerü alı gitdiler. Gerçi √ayât-ı 
žâhir ile çıķmaķ i√timâli yoπıdı, ammâ ķalbümüz fer√ân idi, ek&eri nâ-
ma√al «ande iderdi.”

Mer√ûm Şey« A√med-i »ayâlî Efendi faķîre buyurdılar ki “Mı§r ’a 
[191a] ¡ışķ u şevķle ve §ı√√at u selâmet ile gelmekde şübhemüz yoπıdı ki 
pîr √a≥retleri her zamân ol ma¡nâyı mü™ekkid na§î√at buyurur idi, √attâ 
sarâya gitdügi gün sipâriş itdi ki vâfir †a¡âm bişüreler ki çoķ «alķ gelse 
gerek. Eyle eyledük. Çün sarâyda ba¡≥ı dervîşânı mütereddid gördüm, 
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Dîvâne ±âkir Bekr ’e eyitdüm: “Yeñi ≠ikrüñ var mıdur?” Eyitdi: “Sâlim 
bir cemâl ≠ikri peydâ ittüm, ammâ sâlim şey« çıķsun, sâlim işidürsün 
sâlim!” diyüp kendi gitdi. Eyle zemzemeye başladı, hemîşe ¡âdeti sâlim 
diyü söylerdi. Bir sâ¡atden §oñra dervîşleri cem¡ itdi ki şey«i «alķa ile 
ortaya alalım ki «alķ müzâ√amesi za√met virmeye diyüp cümlesin sarây 
ķapusına müteveccih eyledi, hemân içerüden «alķ çıķmaπa başladı. 
Şey«i aπalar getürüp bize teslîm itdiler. ±âkir ol ≠ikri cümle dervîşânla 
şevķle başladı. Sarâyda bir velvele ķopdı ki kim varsa √â≥ır oldılar. ±ikr 
ile şey«üñ bu πazelini oķudı.

Na@m: Ey √üsn ilinüñ şâhı dîdâruña müştâķam 
 Vey her güzelüñ mâhı dîdâruña müştâķam

 Ey dilber-i cân §ûret-i ma¡nâ yüzine √ikmet
 Ey ķıble-i her millet dîdâruña müştâķam

 Ey cânla cânânum her derdüme dermânum
 Mı§r -ı dile sul†ânam dîdâruña müştâķam

Ne&r: Çün bu beyti İbrâhîm Paşa işidir, ¡ırķ-ı inkârı √areket idüp pâ-
dişâha ¡ar≥ ider ki “Mı§r  iline sul†ânam” didügi şey«üñ sal†anat iddi¡â-
sına dâlldür. Pes Sul†ân Süleymân  eydür ki “Ben şey«i şöyle gördüm ki 
eger götüri dünyâyı virseler [191b] iltifât itmeye. ∏ara≥la ¡ar≥ münâsib 
degildür!” diyüp hemân ol sâ¡atden İbrâhîm Paşa ’dan rû-gerdân olur. 
Bâ¡i&i bu ki çün evvelâ Rüstem Aπa ’yı Sul†ân Süleymân şey«e da¡vet 
içün irsâl itdügin İbrâhîm Paşa istimâ¡ ider, tecâhül ķılup kendi ķapucı 
başısını da«ı şey«e irsâl ider ki “Pâdişâh  √a≥retleri sizi da¡vet itmişdür, 
gelüñ ki paşa √a≥retleri ile bile sarâya varasuñuz” diyü ķapucı başısı 
varduķda Rüstem Aπa’yı anda bulur. Şey« cevâb virür ki “Bizüm eger 
anlara mürâca¡atumuz câyiz olaydı Mı§r’da olurdı. Şey«lerüñ «alîfe ile 
itti§âlları bi-πayr-i vâsı†adur.” ¢apucı başısı dönüp gider, hemân ¡acele 
ile İbrâhîm Paşa pâdişâha varur.

Tesvîlât-ı İbrâhîm Paşa ¢able’d-Du«ûl: Böyle iπvâ ider ki “Eger 
şey« size bulışursa sizi da«ı si√rle tes√îr ider. Eger §aπlıπıla Mı§r ’a gider-
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se kendi yâ oπlı «urûc itmek muķarrerdür, hemân gelmedin √aķķından 
gelmegi emr idüñ ki ı§lâ√-ı memleket içün câyizdür.” Sul†ân buyurur 
ki “Ben anı ıraķdan bir pîr-i fânî gördüm, ce≠besi ķalbüme fera√ virdi. 
Hele gelsün görelim” didükde ≠ikr âvâzı gelür. Paşa eydür ki “Bu da«ı 
πurûrına dâll bir va≥¡dur.” Sul†ân bî-√u≥ûr olup sükût ider. Paşa «acil 
olur. 

Mülâ…ât-ı Şey« İbrâhîm-i Gülşenî Nevverallâhu Mer…adehu’s-
Seniyye Ma¡a’s-Sul†ân Süleymân  ibnu’s-Sul†ân Selîm  ¡Aleyhi 
Ra√metullâhi’l-Kerîm

Çün şey«üñ «ulefâsı te≠kere ile şey«i pâdişâhuñ bâb-ı sa¡âdetine 
≠ikr ile alı gitdiler, ķapucılar ba¡dehu ķapucı başıları dervîşlerden alup 
götürüp tâ pâdişâha girüp alı giderler. [192a] Çün indürürler, pâdişâh 
yaķındur dimegin şey« cehrile selâm virür. Pâdişâh da«ı cehrile selâmın 
alup şey«i pâdişâh ķoçar, şey« da«ı pâdişâhı ķoçup §ıķar. 

Rüstem Aπa  ki §oñra iki kerre vezîr-i a¡žam olmışdur, §oñra mer√ûm 
efendi ile bir sene &elâ& ve sittîn ve tis¡i-mi™ede (963 / 1556) Rûm ’a 
varduķda tekrâr vezîr-i a¡žam olmışdur, Şey« A√med tehniyeye vardı, 
faķîr bile vardum. Mer√ûm pîr ile pâdişâhuñ meclisinden bir miķdârın 
beyân itdi. 

Cümleden bunuñla ifti«âr iderdi ki “Te≠keresini dervîşlerden alup 
bir cânibini götürüp içerü alı gidüp yine çıķardum ve hem meclisini 
diñledüm” dir idi ve didi ki “Şey« pâdişâhı ķoçup §ıķduķda Sul†ân 
Süleymân ’uñ eli ve ayaπı gerilüp bir oπlancuķ gibi oldı, «u§û§â şey« 
yüz dört yaşında imiş. Ve ¡acâyib na§î√atlar itdi. Pâdişâh  mutta§ıl aπlar 
idi. Ve şey« didi ki “Pâdişâhum, her √alde Allâh ta¡âlâyı √â≥ır gör ve 
her √ükmüñi anuñ √u≥ûrında eyle ve evliyâ ile pençeleşme ki anlaruñ 
ķuvveti √aķdandur. 

Rüstem Paşa  ol senede efendi-i mer√ûma eyitdi: “Efendi √a≥retleri, 
senüñ babañdan mehîb ve mu†laķ şey« görmedüm” ve didi ki “İbrâhîm 
Paşa şey«üñ ol ķuvvetin kendüden žann idüp eyitdi ki “Pâdişâh √a≥ret-
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leri ¡Acem’e sefer itmek ister, siz ol vilâyeti güzel bilürsiz ve selâ†îni ile 
i«tilâ† itmişsiz. Ne †arîķ ile sefer itmek gerek? Eger siz gidemez iseñüz 
bârî ma«dûmuñuz bizümle gitsün ki sal†anata müsâ¡adeñüz olsun” 
diyicek şey«üñ gerçi gözleri žâhiren görmezdi, pâdişâh cânibine mü-
teveccih olup eyitdi: “Pâdişâhum bizden [192b] belki mu†laķâ e†fâl-i 
meşâyı«dan Tañrı ta¡âlâya gidecek yolı su™âl eyleñ ve dergâh-ı ◊aķķ’a 
ne †arîķ ile vu§lat müyesserdür, anı §oruñ. Ve sâbıķan ¡Acem pâdişâhları 
bu dâ¡îlerine mu†î¡ iken da«ı †arîķ-ı √aķķı su™âl idüp mu†î¡ idiler. ~oñra 
gelenler πayrı †arîķa ≠âhib oldılar, me≠heblerin azdurdılar. ‰arîķ-ı √aķķı 
su™âlden rücû¡ itmegin mes™ûl olacaķlardur!” diyüp ķolların yañından 
†aşra çıķardı. Nažar itdük, ķollarınuñ iki barmaķ ķadar yoπunlıπı yoπı-
dı. Pâdişâh √a≥retleri ve cümlemüz ta¡accüb itdük ki bu ≥a¡fla pâdişâhın 
ķoçup §ıķup niçe ķaldurdı! Pâdişâh eyitdi: “Şey« √a≥retleri senüñ «ayr 
du¡âñ bize hem-râh yiter.” Pes şey« ¡ažîm du¡â itdi ve eyitdi: “Bizüm 
bunda gelmemüz √a≥retüñüzi žâhir göziyle da«ı görmekdür inşâ™allâh” 
didi ve ķalķmaπa ķa§d itdükde, pâdişâh ķalķup eline yapışup ķaldur-
dı. Şey« eyitdi: “Allâh ta¡âlâ sizüñ dest-giriñüz ola: َْرِض ِ ْا  ْ َ ا  ُ َ  ”ِإْر
אِء“521 َ ِ ا  ْ َ  ْ ُכ ْ َ ْ َ

Rüstem Paşa  eyitdi: “Çün şey«i †aşra alı gitdük, dervîşler ≠ikr ile gö-
türüp alı gitdiler. Bu ķadar şey« gördüm, ancılayın bir ¡azîz görmedüm 
ki kâfir da«ı görse velâyetine √ükm iderdi.”

◊ikâyet: Bundan esbaķ sene &elâ& ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede (953 / 
1546-47) bu faķîr Sul†ân Süleymân  taπammedehu bi πufrânihi √a≥ret-
lerine Türkî ve Fârsî ķa§îdeler diyüp ¢apu Aπası ◊aydar  Aπa  ki §oñra 
vezîr oldı ki §oñra Sul†ân Mu§†afâ  ķa≥iyyesinde ma¡zûl oldı, ek&eriyyâ 
¡ulemâ ve erbâb-ı ¡irfân √a≥retinde cem¡ olurlardı, bir gün Şemsî  Paşa  
ve Cenâbî  Paşa  ve Mevlânâ ±âtî  ve Mevlânâ Se√âbî  √â≥ır iken mer√ûm 
ve maπfûr [193a] Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’nüñ ķızı oπlı Şehnâme-gûy 

521 “Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki gökyüzünde olanlar size merhamet 
etsin.” Sunenu’t-Tirmizî (Beşşâr), 3/388; Fethu’l-Bârî, 10/440; ¡Umdetu’l-Kârî, 
22/107.
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Mevlânâ ¡Ârif Fet√ullâh  Efendi  geldi. ◊aydar Aπa  «ayli ta¡žîm idüp 
yanına aldı. Şemsî ve Cenâbî  henüz aπalar idi, lâkin taķdîmi «oş gel-
meyüp taπayyür şeklin gösterdiler. Faķîr henüz on sekiz yaşında olup 
Fârsî ve Türkî resâyil ve ķa§âyid dimegin aπa mer√ûm “Küçük ¡Acem” 
dir idi, pâdişâha da«ı ķa§âyidi “Küçük ¡Acem’üñdür” diyü ¡ar≥ ider idi. 
Ol e&nâda faķîre nažar idüp Fârsî edâyıla eyitdi: “Küçük ¡Acem, hîç nev 
peydâyî dârî?” Ya¡nî “Yeñi žuhûr itmiş nesneñ var mı?” Faķîr ol e&nâda 
yarânla Mevlânâ Câmî ’nüñ ba√r-i kâmil-i mü&emmende bu πazelini 
tetebbu¡ itmiş idük ki ma†la¡ı budur: 

∏azel: Çi «uceste §ubh-demî kezân gul-i nev-resim «aberî resed
 Zi-şemîm-i zulf-i mu¡anbereş be-şemâm-i cân e&erî resed522

Ne&r: Çün nažîre dinilmiş idi, oķudum ki ol πazel budur.

(li-mü’ellifihi):
 Zi-πubâr-i «âk-i ķudûm-i û ki celâ beher ba§arî resed
 Çi şeved eger bedû çeşm-i men zi-ķazâ ezân ķaderî resed523

 Men-i πam-resîde ezân revem be-reheş ki ger be-vi§âl-i û
 Neresem resem be-kesî kezân gul-i nev-resim «aberî resed524 

 Heme şeb be-kûy-i tu mîkeşem men-i «aste âh u fiπân zi-dil
 Be-umîd-i ân ki be-gûş-i tû meger âh-i men seherî resed525

 Beçe-gûne dil be-yekî dihem zi-perî-ru«ân men-i mubtelâ
 Ki yekî zi-pîş-i nažar nerefte ki ez-peyeş digerî resed526

522 Ne uğurlu bir sabah ki ondan yeni bir gülün haberi gelir, anberli zülfünün hoş 
kokusundan can burnuna bir eser gelir.

523 Onun ayağının toprağı tozundan her göz için bir cila gelir. Ne olur eğer iki 
gözüme kazadan bir kader erişse ne olur.

524 Ona vuslat için yola çıkmış gamlı ben ona erişmesem de o yeni gülün haberini 
eriştirir kimseye erişirim.

525 Seher vakti ahım kulağına erişir ümidiyle her gece hasta ben gönülden senin 
mahallene doğru feryat figan ederim.

526 Ben müptela çocuk gibi birbir ardınca göze görünrn perî yanaklılara hemen 
gönül veririm.
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 Be-tarîķ-i ¡işķ-i tu Mu√yî gerde zi-cumle §âf dil-i «odeş
 Çi şeved be-¡ayn-i kerem gerem zi-hidâyetet nažarî resed527

Ne&r: ◊aydar Aπa , Fet√ullâh Efendi ’ye nažar idüp eyitdi: “Mu√yî-râ 
nažar kunîd!” ¡Ârif Efendi eyitdi: “İnşâ™allâh nažar-kerde-i pîrân şeved.” 
¡Acebdür ki bu sözini ferâmûş itmemiş [193b] ki sene sitte ve sittîn ve 
tis¡î-mi™ede (966 / 1558-59) efendi mer√ûmı §ıla içün Mı§r ’a geldükde 
faķîri türbe-dâr-ı merķad-ı Gülşenî ra√metullâhi’l-∏anî bulup efendi 
mer√ûma «i†âb idüp buyurdılar ki “Mu√yî »alîfe ile on üç yıldan evvel 
◊aydar Aπa  meclisinde cem¡ olduķ, bu πazeli oķudı” diyüp πazeli bi’t-
tamâm oķudı. Faķîr ta¡accüb itdüm ki benüm ezberümde degildür. Ve 
buyurdı ki “Ol zamân faķîr dimiş idüm ki inşâ™allâh nažar-kerde-i pîrân 
şeved. El√amdülillâh du¡âmuz maķbûl oldı ki √a≥ret-i pîrüñ √a≥retin-
de ve √a≥retüñüzün ve √u≥≥âruñ √u≥ûrında √â≥ır oldı” diyüp cem¡-i 
√a≥arât itdi ki ol meclisde Amasiyyeli müfessir Me√med Efendi  ki 
§â√ib-i tefsîr ü te™vîldür ve Edirneli Şey« ¡Âşıķ Efendi  ve Rodoslı Na√îfî 
Efendi  cümlesi √â≥ır idiler, ziyârete ve √acca gelmişler idi.

Ba¡dehu ¡Ârif Fet√ullâh Efendi sâbıķan ≠ikr olan ◊aydar  Paşa mecli-
sini ≠ikr idüp faķîre eyitdi: “Bilür misiz ◊aydar Aπa  ol meclisde √a≥ret-i 
pîrle pâdişâh √a≥retlerinüñ meclisini ve pâdişâh aπaya nice taķrîr itdügini 
nice taķrîr itdi?” Faķîr: “Belî, ma¡lûmumdur” didüm ve eyitdüm: “Ol 
zamân faķîr henüz Mı§r ’a «idmete irişmemiş idüm. ◊aydar Aπa efendiyi 
ya¡nî Fet√ullâh Efendi ’yi gördükde didi ki “Pâdişâh  √a≥retleri bu yaķında 
ba¡≥ı meşâyı« ≠ikrin itdi ve buyurdı ki “Yüzden ziyâde meşâyı«-ı ¡ižâm ile 
cem¡ oldum, Mı§r’dan gelen Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’den ce≠be virür ve 
kelimâtı ķalbe girür şey« görmedüm ki baña eyitdi her √âlde Allâh ta¡âlâ-
yı √â≥ır gör. Ol √âlde baña bir √âl √â§ıl oldı ki eger götüri [194a] ¡âlemi 
virseler ol √âle bedel olmazdı. Ve şimdi da«ı her ķaçan ol şey«i ta§avvur 
itsem ol √âlden bir eser žâhir olur. Ve bir ism telķîn itdi ki her ne niyyete 
oķusam elbette ol murâd √â§ıl olur, meger ferâmûş eyleyem. Ve tenbîh 

527 Muhyi senin aşkın yoluna gönlü herkesten saftır, kerem gözüyle bana hidayetin-
den bir nazar salsan ne olur!
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itdi ki ‘Tebrîz ’i fet√ itdükde çoķ oturma ve anlardan gelen kimesneye 
√ükûmetini virme, ammâ el-muķadderu kâ™inun’ didi. Ben ferâmûş it-
düm ki almış iken Ulama ’ya virdüm ki anlardan idi, Tebrîz elden gitdi.”

Çün türbe-i √a≥retde meşâyı« √u≥ûrunda ◊aydar Aπa’nuñ 
pâdişâhdan istimâ¡ itdügini taķrîr idüp pîre i¡tiķâdını beyân itdük, 
Şey« A√med-i »ayâlî Efendi buyurdı ki “Ol zamân ki şey«i aπalar pâ-
dişâh yanında te≠keresini götürüp çıķardılar, dervîşler bir uπurdan ≠ikre 
başladılar, sarâyda bir velvele ķopdı. Ne ķadar aπalar ve ehl-i dîvân var-
sa gelüp şey«üñ yeñini öpdiler ki te≠kereden aşaπı §arķıtmış idi. Bir 
miķdâr eglenildi. İbrâhîm Paşa içerüden çıķdı, ke&ret-i nâsdan «ayli 
tevaķķuf lâzım geldi. Mutta§ıl başın sallayup müte™ellimlik ižhâr itdi, 
√attâ ķapucılar gelüp yol idüp †aşra gitdi ve «âric oldı. Ol ≠ikr ü şevķ ve 
ol §afâ ve ≠evķle sa¡âdet-«ânelerine varınca şey« √a≥retlerinüñ âyîne gibi 
dîdârını gören ulü’l-eb§âr ve’l-ba§âyir kendüyi müşâhede itdi.”

Na@m: Kimisi çuķa ve destârını terk itdi hemân
 Kimisi şedd-i ¡ubûdiyyeti berk itdi devân
 Kimi nâlân kimi giryân kimi mec≠ûb oldı
 Münkir olan da«ı iķrâra gelüp ķıldı fiπân

Ne&r: ¡Acebdür ki bu ķadar yüz âdemlerüñ dülbendleri ve sâyir es-
bâbları ķarışup √ammâllar ile sa¡âdet-«ânelerine [194b] getürdiler, her 
kişi esbâbını alup bir kimse benüm fülân nesnecügüm gitdi dimedi illâ 
Bosnalı Mu§li√uddîn »alîfe ’nüñ şemlesi ile tâcını bulamamışlar, pîr 
√a≥retleri siyâh şemlesi ile tâcın virdi.

Naķl olur ki pâdişâh √a≥retleri emr itmiş ki ke√√âl başı varup şey«üñ 
gözlerine tîmâr eyleye ki şey« mülâķâtda dimiş idi ki “Bizüm bunda 
gelmemüz inşâ™allâh √a≥retüñüzi žâhir göziyle da«ı görmekdür.” Pes 
şey«üñ sözi žuhûra gelür diyü pâdişâh iķdâm itmegin ke√√âl başı tîmâ-
ra meşπûl oldı. Ammâ dir imiş ki “Yüz yaşından mütecâviz a¡mânuñ 
gözine nice tîmâr olur?” Çün şey«e gelür, şey«e dir ki “Tîmâra icâzet 
var mı?” Şey« eydür ki “İcâzet tâ Mı§r ’da olmışdur, ammâ saña √avâle 
olmaπın bu yire gelmek lâzım geldi.”
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◊ikâyet: Mer√ûm efendi naķl itdi ki ke√√âl başı eyitdi: “Perhîz lâ-
zımdur ki ¡ilâc ola.” Şey« eyitdi: “Ben mu†laķ mâ-sivâdan perhîz itdüm, 
†a¡âm «od cümleden biridür, ammâ fet√ ü fütû√ olınca †a¡âm yimeye-
lim” diyüp otuz iki gün ke&îr ü ķalîl nesne yimedi. Ke√√âl dir idi: “Yi-
memek ≥arardur.” Şey« dir idi ki “İnsânuñ gözi açılmaπa riyâ≥et gerek.” 
Ke√√âl didi: “Belî, ammâ çaķ bu mertebe değil!” 

Şey«üñ bu riyâ≥eti ¢os†an†iniyye ’de cümleye ma¡lûm olıcaķ götü-
ri meşâyı« gelüp her biri ile ¡alâ-mertebetihim meclis itdi. Rama≥ân 
»alîfe  ek&er gelürdi, “Merd-i kâmildür” diyü buyurdılar. Sünbül Efen-
di ’nüñ tevâbi¡inden eger Merkez Efendi  eger πayr gelüp ma√abbetle 
Sünbül gerçi intiķâl itmiş idi ammâ sâbıķan Mı§r ’a uπrayup Gülşenî 
ile cem¡ olmaπın med√ idüp “Sizi severdi” dimegin Gülşenî √a≥retleri 
buyurdılar ki “Şey« ba-¡ilm idi” didiler. Delî Şücâ¡ »alîfe ’ye “Mec≠ûb 
bâ-şevķ” didiler ve bi’l-cümle her birine merâtibince ta¡rîf buyurdılar: 
¡Ulemâ-yı kibâruñ ek&eri gice ile [195a] tenhâ gelürler idi. Tecribe içün 
da«ı gelseler ma√abbetle giderlerdi. Bir gice Ayas Paşa  geldi. Ke&ret-i 
evlâd u ensâbla du¡â itdi.

Ve efendi mer√ûm naķl itdi ki “Ol zamân ki pâdişâhdan geldük, vâ-
fir †a¡âm vardı, ta«mînen yüz âdeme yiterdi. »alķ bir mertebe üşdi ki 
biñden ziyâde idi ve mutta§ıl gelmekde idiler. ‰abbâ«lar ķotarmadan 
çâşni-gîrler çekmekden ¡âciz oldılar. Va≥î¡ ve şerîf, şehrî ve πarîb bir niçe 
biñ âdem gelüp gitdi didiler ve her kim götürür idi, pîr emriyle dervîşler 
müsâ¡ade iderler idi. Yine ķazanlar pür idi. ∏ayrı meşâyı«uñ dervîşleri 
¡âdet-i Rûm  üzere alurlar idi, ammâ bizüm fuķarâya ≠elle ķaldurmaπı pîr 
men¡ itmegin kimse nesne almadı. Da«ı †aşradan âdemler çaπırdılar. Ol 
gün a¡yândan ve ¡ulemâdan ve sâyir nâsdan çoķ kimse bey¡at itdi, √attâ 
birer birer mümkin olmayup yigirmi otuzı bir uπurdan inâbet itdiler. 

Sipâhdan ve yeñiçeriden çoķ kimesne tevbe itmegin İbrâhîm Paşa 
istimâ¡ itdükde pâdişâha bir gice ¡ar≥ ider ki “Benüm sözüm §a√î√dür 
ki ķullaruñ hep anuñla ķavller itdiler!” diyü pâdişâha vehm ilķâ ider. 
Meger şey« √a≥retleri Ma¡nevî ’sini ol e&nâda pâdişâha irsâl ider. Pâdişâ-
ha «oş gelür. İbrâhîm Paşa ’ya Sul†ân Süleymân  eydür ki “Gel şey«üñ 
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kitâbından fâl eyle, görelim ne gelür.” Çün İbrâhîm Paşa tefe™™ül eyler, 
nı§fına ķarîb der-beyân-ı : 528﴾ َ ْ َ ْ ا َرآُه  أَْن   َ ْ َ َ אَن  َ ْ ِ ْا ِإن   didügi ﴿َכ 
beyânda bu ebyât gelmiş.

Na@m: Çun ki §âhib-&ervet u mun¡im şudend [195b]
 But-perestîde besî mücrim şudend529

 Zân ki istiπfâr u ân tâπî kuned
 Bâ-velî-ni¡met u-râ yâπî kuned530

 Ez-πinâ tâπî şeved her bî-«ired
 Bâ-«udâvend-i velî-ni¡met Ehad531

 Hemçu û Nemrûd dîger gum-rehân
 Ez-πinâ tâπî şudend bes mîhmân532

Ne&r: Pes Sul†ân Süleymân  eydür: “İbrâhîm , bu ¡azîze çoķ ulaşma 
ki saña ≥ararı doķınur.” Paşa eydür: “Pâdişâhum, kitâbını Kemâl Pa-
şa-zâde ’ye irsâl eyleñ, niçe yirde küfrini size çıķarsun.” Pâdişâh eydür 
ki “Anuñ ≥ararı içün irsâl itmezem, ammâ mollânuñ şey«e ne merte-
be ma√abbeti var idügini tecribe itsem olur” diyüp mollâ √a≥retlerine 
Ma¡nevî ’yi irsâl ider ki mollâ bu kitâba mü†âla¡a idüp liyâķatına göre 
üzerine im≥â itsün. Çün Ma¡nevî mollâ √a≥retlerine varur, İbrâhîm Paşa  
«aber irsâl ider ki “Elbette mollâ küfriyyâtını çıķarup taf§îl ile yazsun ki 
pâdişâh √a≥retlerinüñ πâyet murâdıdur.”

Mer√ûm Sa¡yî Efendi  bu faķîre Edirne  ķâ≥îsı Merhabâ Efendi ’den 
naķl itdi ki “Ol gice ki Sul†ân Süleymân , Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’nüñ 
Ma¡nevî ’sini mollâya irsâl itdi, tâ §abâ√a degin mü†âla¡a itdi. Ba¡≥ı ma√al-
lini ma√abbetle taķrîr iderdi, √attâ üzerine im≥â idüp §abâ√ namâzın-
dan evvel irsâl itdi. ◊u≥≥ârdan biri su™âl eyledi ki “Da«ı §abâ√ olsa câyiz 

528 “Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.” Alak, 96/6-7.
529 Servet sahibi oluca puta tapmada hayli günah işler oldular.
530 Asi olup velinimetine düşman olandan istiğfar...
531 Zenginlikten asi olan her bir akılsız, nimet sahibi bir olan efendiye asi olur.
532 Nemrut ve dğer yoldan sapanlar gibi çok misafir zenginlikten dolayı asi oldular.
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degil mi idi?” Cevâb virdi ki “»ayrı te™«îr câyiz degildür ki mâni¡-i 
žuhûr itmek vardur.” Vâķı¡â kitâb gitdükden §oñra İbrâhîm Paşa ’nuñ 
mes†ûr olan mektûbı geldi. Mollâ √a≥retleri cevâb yazdı ki “Evvel mer-
tebesine ı††ılâ¡ oldı, yazılup pâdişâha irsâl [196a] oldı.” Paşa vâķıf olıcaķ, 
mollâya bî-√u≥ûrlıķ ile cevâb irsâl itmiş. Ammâ Ma¡nevî’nüñ üzerine 
Kemâl Paşa-zâde  √a≥retlerinüñ yazduπı budur ki ≠ikr olur:

Su™âl-i Sul†ân Süleymân  Ma¡nevî  içün: “Bu kitâbı göresiz ve nice 
idügini yazasız ve §â√ibi a√vâlini bildüresiz.”

Cevâbı budur: “Bu Kitâb-ı Ma¡nevî  ki Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’nüñ-
dür, √aķâyıķ-ı ķudsiyyeden inşâ ve deķâyıķ-ı ünsiyyeden inbâ olmaπın 
ehl-i §ûret bunuñ ma¡nâsına vâķıf olamaz ve ı§†ılâ√at u te™vîlatına 
mu††ali¡ olmayan işârâtına ¡ârif olmaz ki ek&eri tefsîr-i Kur™ân-ı ¡ažîm 
ve te™vîl-i kelâm-ı ķadîm ve şer√-i √adî&-i Nebevî ve keşf-i kelimât-ı 
Mu§†afâvî ma¡nâsını mu√tevîdür ki anda niçe esrâr-ı ilâhî mün†avîdur. 
Pes ehlullâhuñ a√vâline i¡tiķâd ve rû√âniyyetlerinden istimdâd mü-
himmdür. Efâ≥anallâhu min berekâti â&ârihim ve enâre ķulûbenâ min 
mişkâti envârihim.”

Naķl olur ki çün mollânuñ bu fetvâsı ¢os†an†iniyye ’de şâyi¡, oldı, 
ek&er-i ¡ulemâ şey«e varup inâbet itdiler. Çün Gülşenî √a≥retlerinüñ 
murâdı çeşm-i žâhirî da«ı fet√ olmaķ idi, ol da«ı fet√ oldı. Mı§r ’a rücû¡ı 
muķarrer itdi. A√bâbuñ teveccühi ile Ayâ§ûfîyye ’de dört cum¡a meclis 
ider, tamâm-ı câmi¡ †op†olu olur. Şey«üñ âvâzı πâyet bülend olmaπın 
câmi¡üñ tâ â«ırında olan istimâ¡ ider. Â«ır-ı meclisinde pâdişâh da«ı 
oturup diñlemiş ve mutta§ıl aπlar imiş. İbrâhîm Paşa her çend ķalķmaπa 
işâret ider imiş, meclis â«ırına dek oturmış. Pâdişâhtan ve πayrıdan ol 
ķadar mâl gelmiş ki [196b] va§f olmaz. 

¡Âşıķ Efendi  ve ªarîfî Efendi  naķl itdiler ki tâ evvelden her ne geldi 
ise Sârbân ◊asan »alîfe’nüñ ≥ab†ına virdi ve didi ki “◊asan »alîfe , biz 
bunda gelen eşyâdan bir nesne Mı§r ’a iletmezüz. Ol üslûba §arf eyle ki 
bir √abbe bizümle Mı§r’a gitmeye.” Fi’l-vâķi¡ eyle eylemiş.

◊ikâyet: Şey« ¡Abdülla†îf -i Câmî  √a≥retleri sene &emân ve «amsîn 
ve tis¡i-mi™de (958 / 1551) Edirne ’den Kefe  †arafından Semerķand ’a iki 
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yüz dervîşden ziyâde ile ‰obruca’ya müteveccih oldı. Göndermek içün 
¢â≥î-¡asker ¡Abdurra√mân Efendi ve Ca¡fer  Efendi ki √âliyâ müftî olan 
~un¡ullâh Efendi ’nüñ babasıdur ve ba¡≥ı vüzerâ ve ümerâ √â≥ır oldılar. 
Şey«üñ naķîbi olan Mevlânâ Şihâbüddîn  faķîre eyitdi: “Şey«üñ atı yoķ-
dur, neye biner? Bunca «alķ muntažırdur!” Faķîr bile gitmegi muķarrer 
itmiş idüm. Didüm ki “Benüm atum anlaruñ degil mi?” Naķîb benüm 
niyyetümi bilürdi, eyitdi: “Saña da«ı lâzımdur. A«ırdan â«er at tedârük 
eyle.” Eyitdüm: “◊â≥ır aķçe varsa getür, varup fevrî bir yirden alalım.” 
Naķîb tebessüm idüp eyitdi: “Bundan aπrebi budur ki atını dün bir 
kimseye hibe itdi. ◊âliyâ iki yüzden ziyâde dervîş bizümle sefer ider, 
bu gice arpalarına virecek bir √abbe yoķdur.” Ve aπreb-i πarâyib budur 
ki hemân tenhâ Sul†ân Süleymân ’dan yalñuz şey«e dervîşlerden mâ¡adâ 
yüz biñ filoriden ziyâde gelmişdür ve sâyirlerden üç ol ķadar. Kendi 
bir Fâti√a oķumaķdan mâ¡adâ mültefit olmamışdur. Meger gelüp giden 
fuķarâ ve medyûnîn ve erâmil ve eytâma tevzî¡de emr ider idi. [197a] 
Şey« ¡Abdülla†îf-i Câmî ’nüñ menâķıbı niçe yirde ≠ikr olmışdur, ra√me-
tullâhi ¡aleyhi ra√meten vâsi¡aten.

Sârbân ◊asan »alîfe bu faķîre Mı§r ’da √ikâyet itdi ki “Şey« Gülşenî 
√a≥retleri ¢os†an†iniyye ’de bir gün eyitdi: “Bir πâzî silâ√ı ile binecek 
a¡lâ atı ve esbâbı her niçeye olursa alup getürün.” ¢ılıçdan πayrı varup 
cümlesini alduķ. Yüz otuz dört altun oldı ki sekiz biñ ¡O&mân aķçesi 
oldı. Çün pîre getürüp ¡ar≥ itdük, beni ve İskender-i ¢adîm ’i Edirne ķa-
pusı ’na irsâl itdi ki “Varuñ §abâ√ ol ķapudan giren kim ise alup bun-
da getürüñ.” Çün §abâ√ Edirneķapusı ’na varduķ, henüz açılmamış idi. 
Çün açıldı, evvel bir dû-mûy mu√teşem Rûmilili kimesne dâ«il oldı; 
ammâ piyâde, ķılıcın √amâyil eylemiş. Çün selâm virdi, tebessüm idüp 
eyitdi: “Da¡vete icâbet vâcibdür.” Pes bizümle tâ şey«e gelince âheste 
¢ur™ân-ı ¡ažîm oķurdı, ammâ bir fesâ√at ile ki ¡Arab’da da«ı olmaz. 
Çün pîrüñ dergâhına geldük, ªarîfî »alîfe  ķarşu gelüp tera√√ub idüp 
eyitdi: “Pîr √a≥retleri didi ki ∏âzî ¡Alî Beg ’den πayrı kimse dâ«il olma-
sun.” Pes işrâķdan žuhr e≠ânına degin tenhâ §o√bet itdiler. Çün †aşra 
çıķdı, yelkenini beline §oķmış, başında pirüñ tâcı, üzerine bir dülbend 
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§armış. Çün içerü girdük, pîr √a≥retleri emr itdi ki “Ol atı ve esbâbı aña 
virdük.” Ve bize du¡â idüp gitdi. Ne pîrden ve ne kendüden bir «aber 
alduķ. Tâ sene tis¡ ve erba¡înde Şey« A√med bin Gülşenî √acca gitdük-
de Mı§r’a [197b] gelüp bile gitdük. Yolda ol ķadar mâlıyla ve cânıyla 
ve «ıdmet-kârları ile «ıdmet itdi ki Vezîr-i a¡žam Lu†fî Paşa  √accda ol 
sene bizümle bile idi, dir idi ki “Bu pirüñ ya¡nî ∏âzî ¡Alî Beg’üñ itdügi 
ma§rûfuñ nı§fını biz itmege ķâdir degilüz ve cismi ile «ıdmet ü ¡ibâdet ü 
¡ubûdiyyetini Bâyezîd  ve Râbi¡a  ķâdir degildür.” Hemân Mı§r’a geldügi 
gün Şey« A√med’i ve dervîşleri ile vedâ¡ ider. Artuķ kimse görmemiş, 
ra√metullâhi ¡aleyhi.

Bülbül-i gülistân-ı cevâmi¡ ve tefsîr ü √adî& te≠kîrinde nûr-ı §â†ı¡ ehl-i 
√aķ ercümendi Altıparmaķ Efendi  bir şey«-i fâ≥ıldan rivâyet ve mür-
şid-i kâmilden √ikâyet itdi ki “Benüm tevbeme bâ¡i& Gülşenî √a≥retleri 
olmışdur. Ol zamân ki Ayâ§ûfîyye ’de na§î√at ider imiş, yârânla bir it-
tifâķ itdük ki Ayâ§ûfîyye’de bulışavuz ve andan ∏alata ’ya gidevüz. Çün 
câmi¡e varduķ, bir vâ¡iž pîr-i nûrânî gördük. Hele bir miķdâr diñleyelim 
diyüp tevaķķuf itdük. Bu ma√alli beyân ider idi ki “İnsân oldur ki mâ 
«uliķa lehusunuñ ¡ameline sa¡y eyleye ki andan mes™ûldür, yo«sa nâsı√ 
olan sözini tamâm itse varsaķ ∏alata’ya düşmek i¡tiķâdıyla olmaķ πalat 
i¡tiķâddur. Gerçi biz hevâdan nutk istemezüz, ammâ ehl-i hevâ «â†ırıyı-
çun meclisi â«ır idelim. Yâ bu «âküñ na§î√atin ķabûl itmeyüp deryâdan 
geçüp hevâ ile âb-ı âteş-renge muķayyed olalar yâ mu†laķ mâ-sivâdan 
«alâ§ olup rû√-ı mücerred olalar.”

Pes ol şey« Altıparmaķ Efendi ’ye √ikâyet itmiş ki “Cümlemüz ol 
√alde tevbeye rücû¡ itdük ve ol şey«i §orduķ. [198a] ¡Arab’dan gelmiş-
dür, Gülşenî dirler didiler. Pes faķîr sa¡âdet-«ânelerine varup tevbe içün 
ellerine yapışdum. Ba¡de’l-inâbet buyurdı ki “Çün hevâdan geçdüñ, 
»udâ’yı bulduñ.” Pes baña bir √âl √â§ıl oldı ki kendümi ma√v buldum 
ve bir vücûda mažhar oldum ki cümle ¡âlem anuñla žuhûr bulmışdur. 
Pes faķîr ol demden beri ol demden her nefes √ayât buluram.”

Mürebbi’l-farîķayn ve mürşidu’†-†arîķayn mestûr-ı ¡ayân ve ķâ¡id-i 
revân kâşif-i esrâr-ı »udâyî üstâdunâ Mevlânâ Mu¡ammâyî  sene seb¡ 
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ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede (957 / 1550-51) Edirne ’de bu faķîre buyur-
dılar ki “Sul†ân Süleymân  taπammedallâhu bi’l-πufrân sene sitte ve ¡iş-
rîn ve tis¡i-mi™ede (926 / 1520) pâdişâh oldı, Edirne’ye geldükde ol yıl 
«alķa «astelikler düşdi. Faķîr lillâhi ta¡âlâ «alķa ¡ilâc iderdüm. Ek&e-
ri bi-¡inâyetillâhi ta¡âlâ §ı√√at bulurdı. Pâdişâh  istimâ¡ itdükde Edir-
ne’de beni re™îs-i √ukemâ itdi. ¢abûl itmedüm ki benüm ¡ilâcum lil-
lâhi ta¡âlâdur didüm. Ol gice vâķı¡ada Şey« ¡A††âr ’ı gördim. Bir niçe 
mu§â√abetden §oñra didi ki “Bizüm sünnetümüzi ķabûl eyle.” Çün 
§abâ√ oldı, tekrâr pâdişâhdan emr oldı ki re™îs-i e†ıbbâ olam. Çün ki 
mer√ûm Şey« ¡A††âr evâyilinde Nîşâbûr ’da re™îs-i e†ıbbâ olup üç ¡a††âr 
dükkânı varmış. ~oñra bir dervîş kendüyi mürde itmekle √ayât bulup 
“¡A††âr yaπmâ! Mâl-ı ¡A††âr yaπmâ!” diyüp dükkânını tâlân ve perîşân 
idüp bâ¡i&-i cem¡iyyet-i «â†ır olmışdur. Pes vâķı¡a muķte≥âsınca ben 
da«ı riyâseti ķabûl itdüm, ammâ Edirne’de olmaķ şar†ıyla. Benüm da«ı 
[198b] Edirne’de üç dükkânum vardı, a¡şâb ve eczâ biñden ziyâde idi ve 
ma¡âcîn ü eşribe da«ı aña göre idi. Ehl-i keyf olan fuķarâya mu¡ayyen 
πıdaları bî-muķâbil her gün vâ§ıl olurdı. Sâyir umûrda da«ı «alķa «ıd-
met iderdüm. Nâgâh bir gün didiler ki “¡Arabistân ’dan Şey« İbrâhîm -i 
Gülşenî İstanbul ’a geldi.” Baña bir §afâ √â§ıl oldı ki küdûret-i dünyâdan 
«alâ§ oldum, hemân dükkânlarumdan ferâπat idüp ¡A††âr-vâr yaπmâ 
itdüm ve İstanbul’a gitdüm. Kâr-nâme nâm ķa§îdemi yolda tamâm 
itdüm. Çün Gülşenî’nüñ «ıdmetine şey«-zâde vâsı†ası ile içerü girdüm, 
hemân bî-tevaķķuf inâbet itdüm. Ba¡dehu buyurdılar ki “Kâruñ ne-
dür?” Pes Kâr-nâme’mi oķudum. Çün √ikmete müte¡alliķ ba¡≥ı ebyât 
vardı ki şey«üñ med√inde vâķi¡ olmışdı ve ¡ışķ u şevķden inbâ iderdi, 
buyurdılar ki.

(Na@m) ◊âfı@: ◊adîs ez-mu†rib u mey gû vu râz-i dehr kemter cû
 Ki kes negşûd u negşâyed be-√ikmet în mu¡ammâ-râ533 

533 “Musikiden, şaraptan bahset. Zamanın sırrına ait münakaşaya pek girişme. 
Çünkü bu muammayı felsefeyle kimse halletmedi, halledemez de!” (Hafız, 
Dîvân)
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Ne&r: “Var mu¡ammâ-yı kevnde maķ§ûd olan nâmı çıķar ve bismil-
lâhirra√mânirra√îm’e meşπûl ol” diyüp benüm terbiyemi ma«dûmları 
Şey« A√med-i »ayâlî’ye √avâle itdiler. Emrleri ile yedi gün dervîşânla 
«alvet itdüm. Henüz nâ-tamâm olmaπın bir «alvet da«ı itdürdiler. Çün 
nihâyet buldum 534﴾ ُ ِ א َ ْ َوا  ُ

ِ א َوا  ُ
ِ َوْا َوُل  ْا  َ ُ ﴿ ma¡nâsını bildürüp 

sâkit oldı. Pes yedi gün bî-ekl ü şürb meşπûl oldum. Meşhûr olan es-
mâ-yı hezârgâne merâtibiyle keşf ü ¡ayân olduπından mâ¡adâ niçe biñ 
biñ da«ı nümâyân oldı. Pes Gülşenî [199a] ra√imehullâh  mu¡ammâyî-
lıπumı iş¡âr idüp ve telķîni ile telaķķî itdügüm esmâ mežâhiri ile âşikâr 
oldı.”

◊ikâyet: Mevlânâ Mu¡ammâyî ’nüñ esmâ biñden ziyâde tecellî itdi, 
esmâullâhi ta¡âlâ mâ lâ yu√§â olmaķ muķte≥âsınca diyüp mežâhiri ile 
žâhir oldı didügi niçe yıllar bu faķîri müte¡accib ķıldı, √attâ Mı§r ’a ge-
lüp Şey« A√med bin Gülşenî ¡aleyhi ra√metullâhil-∏anî’nüñ «ıdmetin-
de ba¡≥ı küşûfât-ı esmâyı evliyâdan ba¡≥ına taķrîr itdükde Şey« A√med-i 
Bûnî ’nüñ ra√imehullâh seyr-i esmâsını taķrîr itdi. Çün bu faķîr ol 
zamânda §a√v ¡âleminde degil idüm, §oñra Nef√atu’l-Es√âr  nâm kitâbı 
te™lîf ider iken ol √ikâyeti ta√rîr itmek lâzım geldi. Evvelâ √ayretde iken 
istimâ¡ itmegin bilmezem Şey« Yûsuf-ı Kürdî  mi yo«sa Şey« A√med-i 
Zâhidî  mi, yo«sa Şey« Mu√ammed -i Bekrî mi didi diyü tereddüd itme-
gin nâķili ta¡yîn itmeyüp Nef√atu’l-Es√âr’da böyle ta√rîr oldı.

Mı§râ¡:  “Bî-√add esmâyıla da¡vet-i «alķı”

(Na@m): Bilmezem kim didi baña bunı
 Ki meger Şey« İmâm-ı Bûnî 

 Bir gice ¡âlem-i esmâya varur
 Mažhar-ı rûy-ı müsemmâya varur

 Anı kim ≠ât-ı ķadîmiyle bulur
 ~aymaķ ister anı lîkin yorılur

534 “O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır.” Hadîd, 57/3.
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 Yed-i ķudret aña çün olur yâr
 Ayırur on dörd biñe ¡add u şümâr

 Bu faķîre da«ı oldı bu √âl 
 Bî-√isâb irdi baña √âl ü me™âl

 Kim ki el-Mu√yî √isâbını bulur
 Ola †oķsan †oķuz esmâ aña nûr

 Lâ yu¡ad ya¡nî ki ma¡dûd olmaz
 Yâ¡nî esmâ-yı e√ad √add bulmaz

 Çün žuhûr itdi e√adden vâ√id
 Lâ yu¡ad bil anı olma câ√id

Ne&r: Pes bu ta√rîrden §oñra mer√ûm Mevlânâ Mu¡ammâyî ’nüñ 
taķrîri tefkîri te™«îr oldı. 

Ta√…î…-i Ted…î…: Çün mer√ûm [199b] Mevlânâ Mu¡ammayî ’ye ol 
tecellîyât-ı esmâ √â§ıl olur, √a≥ret-i şey«e vâ§ıl olur. Bu faķîre buyur-
dı ki “Cum¡a namâzından §oñra cemî¡-i ehl-i cem¡ ü tefriķa ile varup 
mu§âfa√a itdüm. ªâhir gözi görmez iken elümi §ıķup buyurdı ki “Ke&-
ret-i esmâ ķudret ü ¡ažamete dâlldür, ammâ va√det-i müsemmâ ¡i≠≠et 
ü heybete me¡âldür. Pes me¡âle itti§âle sa¡y eyle” diyüp baña bir √u≥ûr 
baπışladı ki va§f olmaz, şöyle ki yigirmi yıldan ziyâdedür ol tecellî &âbit-
dür. Ümîdüm dünyâda ve â«iretde bu sa¡âdet bâķî ola, nitekim Baba 
◊aydar-ı A¡mâ  faķîri bildi.”

Mevlânâ Mu¡ammâyî  ra√imehullâ√ √ikâyet itdi ki “Bir fu≥ûl, Gül-
şenî ķuddise sırruhudan su™âl itdi ki “ªarîfî ◊asan »alîfe  ile ¢ara-
manî ’nüñ mertebesi nicedür?” Şey« buyurdı ki (mı§râ¡): Hemân √ikâ-
yet-i zer-dûz u bûriyâ-bâfest”535

Yine Mevlânâ √ikâyet eyledi ki “Sâbıķan ≠ikr olan vech üzere çün pâ-
dişâha bulışup mübârek gözleri da«ı açıldı, vedâ¡ içün yine †aleb olındı. 
Ol zamânda naķl olur ki hîç pâdişâhdan πayrı yanlarında kimse yoπı-

535 Hasır dokuyanlarla altın işleyenlerin hikayesidir.” (Hâfız, Dîvân)
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mış, √attâ İbrâhîm Paşa da«ı girmemiş.” Mer√ûm Mevlânâ Mu¡ammâyî  
çün paşalaruñ ve πayrınuñ maķbûli olmaπın √ikâyet eyledi ki “İbrâhîm 
Paşa  bir ķavî bostân oπlanını kemâl-i §ı√√atde iken žarâfetle getürüp bir 
tâbûta ķoydı ve §abr itdi. Tâ şey« pâdişâha vedâ¡ idüp †aşra çıķdı, paşa 
şey«e eyitdi: “Çün siz √â≥ır olduñuz, bu meyyitüñ namâzını ķılı virüñ 
ki §avâbdur.” Şey« da«ı ķabûl idüp niyyet itmek istedi, dönüp paşa ve 
√u≥≥âra eyitdi: “Diri namâzına mı niyyet idelim yo«sa [200a] meyyit 
namâzına mı niyyet ķılalım?” Paşa yine in§âf itmeyüp meyyit namâzına 
didi. Şey« eyitdi: “Bizden evvel bu maķûle umûrlarda münkirlerden 
imti√ânlar ve tecribeler olmışdur, ammâ vebâli sizüñ olsun” didi. Pes 
şey« meyyit namâzına niyyet ķılup dervîşlere şey«i ķapucı başılar getü-
rüp çıķarup teslîm itdiler. Şevķ ü §afâ ve ≠ikr iderek gitdiler. 

Mevlânâ Mu¡ammâyî  dir ki “Ben ol ķoyduķları bostân oπlını nice 
oldı diyü içerüde tevaķķuf itdüm. Çün tâbûtı açdılar, bostâncıyı meyyit 
buldılar. Bir «ı§mı varmış, İbrâhîm Paşa’ya “Benüm «ı§mumuñ ölme-
sine bâ¡i& olduñ ki böyle şey«i imti√ân itmek münâsib mi idi?” diyüp 
«ayli kelimât itdi. Paşa eyitdi: “Tâbûtda buñalmış ve ke&ret-i nâsdan 
öldi, yo«sa şey«üñ ne da«li vardur? Ammâ seni aπır ¡ulûfe ile ķapu-
ya çıķarayım” diyüp tesellî virdi.” Lâkin kendi inkârında &âbit ķaldı ki 
buñaldı ve dehşetden öldi i¡tiķâdıyla oldı ve öldi. 

¡İlm ü ¡amel ehlinüñ §â√ib-i irşâdı ◊a≥ret-i Mevlânâ Cihâdî  ra√i-
mehullâh, Mı§r ’da sene «ams ve sittîn ve tis¡i-mi™ede (965 / 1557-58) 
faķîre cümle dervîşân √u≥ûrında √ikâyet itdi ki “Gülşenî ķuddise sırru-
hu İstanbul ’a geldükde faķîr, Defterdâr İskender Çelebi   ile bir gice «ıd-
metine varduķ tebdîl-i §ûret ile ki İbrâhîm Paşa vâķıf olmaya. Çün ki 
cümle na§âyı√ını tamâm itdi, â«ır didi ki ‘~aķın †âπî ve bâπîye inķıyâd 
itme, eger şehâdet da«ı lâzım gelürse, rif¡atdür ve §u¡ûd-ı sa¡âdetdür. 
[200b] ∏am çekme ki bâπî niķmet ve †âπîye nedâmet ve mi√netdür.’

Mollâ Cihâdî  didi ki “Bu bu elfâžı ezberledüm. Hemîşe fikr iderdüm 
ki ķaçan žuhûr ide. Çün ¡Acem seferinden rücû¡ itdük, İskender Çele-
bi’yi İbrâhîm Paşa-yı bâπî-i †âπî ber-dâr itdi, ol §u¡ûd ve rif¡at ile sa¡âdet-i 
şehâdet buldı. Ammâ paşanuñ «ıyâneti žâhir olup İstanbul ’a geldükde 
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niķmet ile ķatl oldı. Çün şey«üñ bu kerâmeti žâhir oldı, niyyet itdüm ki 
Mı§r ’a müteveccih olam. Vâķı¡ada gördüm ki Mı§r’a gelmişem, şey«üñ 
meclisinde elini öpmişem. Ma«dûmları olan Şey« A√med-i »ayâlî’ye 
teslîm itdi ve didi ki ‘Bu dervîşi zühdle âmî«te olan ¡ışķla perveriş eyle.’ 
Çün bîdâr oldum, Şey« A√med-i »ayâlî’nüñ «ayâli hîç «â†ırumdan 
gitmedi, tâ ki Mı§r’a gelüp Şey« A√med’e zamânı olmaπın aña inâbet 
itdüm, hemân buyurdılar ki “Sen mer√ûm pederümüñ sipâriş-kerdesi-
sin. ¡Işķla √a≠er üzere ol oldur ki a√vâlümüzi görürsiz.” Vâķı¡â veķâyı¡ı 
zühd ve ¡ışķda çoķdur, ta√rîrine mecâl yoķdur.

◊ikâyet-i Ve§âyet-Nihâyet: Edirne ’de §â√ib-i seccâde ve sâlik-i câd-
de-i ¡ibâde Mevlânâ Şey« Zâhide -zâde  ķuddise sırruhu ki menâķıbı Sâ…
a-i Kitâb ’da gelür, bu faķîre sene «ams ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede (955 / 
1548-49) «ıdmetlerinde bir i¡tikâfda √ikâyet itdiler ki “Sen †oπduπuñ 
zamânda pederüñ Mevlânâ Fet√ullâh  benüm cîrânum olmaπın bir 
vâķı¡a görmiş, gelüp ta¡bîr itdürdi. Me&elen ¡âlem-i mi&âlde seni götü-
rüp √acca alı gidermiş. Mı§r ’a uπraduķda bir pîr dimiş ki “Bu oπlancuπı 
baña vir, benüm oπlum olsun” didükde pederüñ da«ı §afâ-yı «â†ırla seni 
ol pîre teslîm itmiş. Ol ¡azîz da«ı alup libâsuñı çıķarup kendüden saña 
libâs geydürüp elüñe iki elma virür ve seni yanında yaturur ve √u≥ûr 
üzere uyıdur. Pederüñ √ažžlar idüp el√amdülillâh diyüp ol pîre du¡â 
idüp seni ķoyup gider.”

Zâhide-zâde √a≥retleri buyurdı ki “Çün bu vâķı¡ayı pederüñ taķrîr 
idüp ta¡bîrin istedi, eyitdüm: “Mevlânâ Fet√ullâh , bu oπluñuñ fet√i 
ve keşfi Mı§r ’da olacaķdur, belki anda ölecekdür. Lâkin ٌ ْ َ ِري  ْ َ א  َ  ﴿َو
ُت﴾536 ُ َ أَْرٍض  َّيِ  ِ  didüm. O günlerde pederüñe İstanbul ’dan İbrâhîm 
Paşa mektûbla âdem göndermiş ki “Mı§r’dan Şey« İbrâhîm-i Gülşenî 
¢os†an†iniyye ’ye geldi. Ek&er-i ta√rîrâtı Fârsî olup nâ-meşrû¡ yirleri var-
mış. Sen da«ı gelüp bunda ¡ulemâ ittifâķıyla görüp √aķķından gelevüz.” 
Pederüñ gelüp böyle mektûbı gösterüp nice ideyim diyüp müşâvere itdi 
ve eyitdi ki “Biz ¡Acem’de cümle aķribâmuz ile Gülşenî’nüñ mürîdi ol-

536 “Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez.” Lokman, 31/34.
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mışuz ve anuñ ta§arrufu mu√kemdür ve ben anı irâdetle görmek iste-
rem, meger varup ziyâret idem” diyüp gitdi. 

Çün İstanbul ’a varmış, paşadan evvel şey«e varup ziyâret ider. Şey« 
a¡mâ iken âvâzından bilüp dimiş ki “Mevlânâ Fet√ullâh , gerçi seni bize 
daķ dutmaπa getürdiler, ammâ biz saña deķâyıķ fet√ idelim ki fet√ul-
lâhi ta¡âlâ oldur.” Pederüñ, şey«üñ ayaπına düşüp tekrâr inâbet ider. 
Ba¡dehu şey« “Oπluñ var mı?” diyü §ormış. Pederüñ: “Bir ķuluñuz var” 
dimiş. Şey« buyurmış: “Ol bizüm oπlumuzdur, anı biz ķabûl itdük” 
diyü saña du¡â itmiş. Gelüp pederüñ baña taķrîr itdi. Eyitdüm: “~afâ-
yı «â†ır ile oπluñı ol pîre teslîm itdüñ mi?” Eyitdi: “İtdüm.” Eyitdüm: 
“Evvel gördügüñ vâķı¡anuñ §ûretidür.” Eyitdi: “Vâķı¡â «â†ıruma şimdi 
geldi!” diyüp «ayli tefekkür itdi ve eyitdi “Şey«e elma gelmiş idi, “Baña 
iki elma virüñ” didi. Oπlı »ayâlî Efendi virdi ve eyitdi: “Bizden oπluña 
selâm eyle.” Ben eyitdüm: “Henüz küçükdür.” Şey«-zâde eyitdi: “Ol 
bizüm yanumuzda büyükdür.” Ba¡dehu İbrâhîm Paşa’ya vardum. »ayli 
ri¡âyet itdi ve eyitdi: “İyi zamânda geldüñ ki ol güm-râhuñ Ma¡nevî  
nâm kitâbını pâdişâh Kemâl Paşa-zâde ’ye irsâl itdi ki küfre müte¡al-
liķ mev≥u¡larına işâret idüp √aķķından geline.” Faķîr eyitdüm: “Gül-
şenî’nüñ ¡Arab’da ve ¡Acem’de ta§arrufâtı ve velâyeti tecribe olunmışdur. 
Anuñ «ayr du¡âsın almaķ evlâdur. ¢orķaram size ≥ararı doķına.” Paşa 
benden bu sözi işitdi, müteπayyir olup sükût itdi. Faķîr ķalķup selâm-
layup hemân vedâ¡ içün şey«e vardum. Buyurdılar ki “Çün ol küfrân-ı 
nî¡met-i velî-yi nî¡met na§î√at ķabûl itmez, ¡âķıbet nekbet ile nıķmet çe-
ker” diyüp faķîre ve evlâduma «ayr du¡â idüp vedâ¡ itdüm. Müftî Kemâl 
Paşa-zâde’ye vardum. Edirne ’den niçün geldügüm su™âl itdi. Paşa ile ge-
çen mâ-cerâyı bi’t-taf§îl beyân itdüm. Du¡âlar itdi. Vedâ¡ idüp Edirne’ye 
geldüm” diyü çün Şey« Zâhide ’ye taķrîr ider. Şey« bu faķîre buyurdı 
ki “Oπul, senüñ a√vâlüñ cümle Mı§r ’da nihâyet bulur. Gerçi Gülşenî 
intiķâl itdi, ammâ âsitânesine varup yitiş.” Pes faķîr dört yıldan §oñra 
Mı§r’a vardum, vaķa¡a mâ vaķa¡a, √a§ale mâ √a§ale, va§ale mâ va§ale.

Mer√ûm ve maπfûr Mec≠ûb ¡Alî Beg  ki otuz biñ aķçelik za¡îm iken 
√acc itmek içün Mı§r ’a gelür. Mü™eyyediyye’de Gülşenî ķuddise sırru-
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hu’s-seniyyi gördükde ce≠be gelüp bî-i«tiyâr cümle mâ-sivallâhdan fâ-
riπ olmışdur, nitekim siyâķada gelür. Cümle ta§arrufâtından biri budur 
ki A√med Paşa ’nuñ «ıyânetinden henüz ¡alâmet yoπiken bir gün De-
mür ¢apu ’dan mevkib-i ¡ažîm ile geçer iken atınuñ öñine durur. Nâ-
diren tekellüm ider iken eydür ki “Ben Mı§r’a sul†ân olmaķ isterem ve 
Gülşenî’yi tevâbi¡iyle öldürmek isterem, ammâ taķdîr-i ilâhîde [201a] 
benüm başumı İstanbul ’a alı giderler hû hû!” diyürek Mü™eyyediyye ’ye 
çıķar. 

Mer√ûm ¢apucı İlâhî Mu§†afâ  »alîfe  Ka¡be’de bu faķîre √ikâyet itdi 
ki “Biz pîrüñ «ıdmetinde tenhâ »ayâlî Efendi ile √ücre içre dururduķ. 
Nâgâh pîrde bir πa≥ab ¡alâmeti žâhir oldı. Eyitdi ki “Varuñ ol dîvâne-
ye cefâ idiñ ve eyidüñ ki “¢able’l-vuķû¡ sırr-ı ķaderden kelimât niçün 
ider ki kendi ¡âlemüñ sul†ânı iken Mı§r  √ükûmetini keşf itdügi içün 
Bâb-ı Zuveyle ’den †aşra çıķmaya!” diyesiz.” Çün câmi¡ ķapusına varduķ, 
¡Alî Beg  hû hû diyüp bizi gördükde eyitdi: “Beni Bâb-ı Zuveyle içinde 
ma√§ûr mı itdi? Emr anuñ!” diyüp aπlayuraķ câmi¡den aşaπa indi ve 
eyitdi ki “Gerçi i√§âr itdi, varuñ recâ eyleñ ki her yıl bârî ¡Arafât ’da bir 
ân olayım.” Pîr’e gelüp »ayâlî Efendi ¡ar≥ itdi, fâti√a oķudılar.

Şâri√-i Hidâye  ve ¢udûrî , faķîrüñ bacanaπı olan ¢â≥î ¡Abdurra√îm 
Efendi  bu faķîre √ikâyet itdi ki “Bir √accumda Mec≠ûb ¡Alî Beg ’i 
¡Arafât ’da mu√rim gördüm, ta¡accüb idüp eline yapışdum. Penbeden 
elini elyen buldum. Eyitdüm: “Mı§r  ķâfilesi ile mi geldüñ?” Eyitdi: 
“Bizüm ķâfilemüz πayrıdur.” Çün Mı§r’a geldüm, «alķdan §ordum 
ki “Alî Dede  Mı§r’dan ķâfile ile mi gitdi?” Eyitdiler: “Mı§r’dan πâyib 
olmadı ve Bâb-ı Zuveyle ’den a§lâ zivileyüp çıķmadı.” Pes kendüye su™âl 
itdüm ki “Senüñle ¡Arafât’da bulışduķ, sen «od Mı§r’dan çıķmamışsın!” 
Eyitdi: “Ol ben degil idüm, o benüm yilüm idi” ve eyitdi “Ben ölme-
yince bu sırrı keşf itme ki ben keşf-i sırr itdüm, mertebe ve «ıdmetüm-
den düşdüm.” [201b]

Mer√ûm ¡Uryân Me√med  Dede  faķîre √ikâyet itdi ki “Mer√ûm Me-
c≠ûb ¡Alî Beg  ek&eriyyâ Bâb-ı Zuveyle ’ye †ayanup dururdı. Baña «â†ıra 
oldı ki varup ziyâret idem. Çün vardum, beşeresin müteπayyir gördüm. 
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Eyitdi: “Me√med Dede , var Bezçi ◊âcî ◊asan ’a di ki kendüye va§iy-
yet olan kefeni getürüp beni tekfîn ve techîz idüp ¢arâfe ’ye bile alı git 
ve bir nâ-ma¡lûm yire defn eyleñ ve namâzumı ¡Abdülvehhâb-ı Şa¡râvî  
ķılsun” didi ve şehâdetine meşπûl oldı. Ben Yâsîn oķudum. Tamâm 
itdükde ol da«ı tamâm oldı. ∏âyet riyâ≥et üzere olmaπın ayaπ üzere 
intiķâl idüp ķadîd gibi ķıbleye ķarşu Demür ¢apu ’da †ayanup ķaldı 
¡âdeti gibi, kimse vâķıf olmadı. Çün ◊âcî ◊asan’uñ dükkânı Gülşenî 
zâviyesi muķâbilesinde olan bezçiler mâ-beyninde idi, ol cânibe müte-
veccih oldum. ◊âcî ◊asan’ı gördüm. Dervîşlere «aber virmiş ve »ayâlî 
Efendi’ye âdem göndermiş, muķâbileden gelür ve kefeni elinde eyitdi 
ki “Andan evvel ◊a≥ret-i Resûlullâh baña anuñ «ıdmetini eyitmişdür.” 

Pes tekyeden evvelâ tâbût getürdiler ve götürdiler. Câmi¡-i ~âli√ ’de 
yuyup Rumeyle ’de sebilü’l-mü™minînde namâzına ol ķadar âdem cem¡ 
oldı ki √add ü √a§rı yoπıdı. Şey« ¡Abdülvehhâb namâzın ķılı virdi. 
Ammâ ◊âcî ◊asan  çün ki πasl itdi, getürdügi kefenle bir «afîf tâbût 
itmiş; hemân ikimüz götürdük. Bir ¡aceb √âl müşâhede iderdüm ki 
a§lâ tâbût aπırı bize ķayd virmedi. Çün ¢arâfe ’ye varduķ, ◊âcî ◊asan-ı 
Mekkî , dervîşlere ve sâyire: “Allâh bizümle. [202a] Gelmeñ ki murâd-ı 
evliyâ eyledür.” Pes i†â¡at idüp cümlesi gitdi. ±ünnûn-ı Mı§rî  türbesine 
varduķ. ¡İmâreti içün iki pîr durur idi, ◊âcî ◊asan selâm virdi. “Aleyke’s-
selâm yâ Mekkî!” didiler, ¡Arabî ile eyitdiler: “Hel va§ale ¡Alî ?” Pes ◊âcî 
◊asan “ne¡am” didi. Bizden meyyiti alup gitdiler. Bilmezem ķanda alı 
gitdiler, ra√imehumullâhu ve nefa¡anâ bi-berekâtihim.”

Ve Mı§r  †arafına çün gitmek muķarrer oldı, bir sebt-i mübârekde 
cümle meşâyı« ve ¡ulemâ ve ümerâ cem¡ olup pâdişâh †arafından cüm-
le √u≥≥âra ≥iyâfet gelüp büyük ķazanlar ile envâ¡-ı e†¡ime çekildi. Çün 
Sul†ân Bâyezîd Câmi¡i ’ne geldi, ol ķadar âdem inâbet itdi ki ¡add olmaz. 
Her birine hemân tevbe itdüm dimekle iktifâ itdi. Gördi ki «alķ çoķ-
dur: “Cümleñüzden biriñüz taķaddüm itsüñ, bâķîsi biri birini vâsı†a 
itsüñ” didi. Cümle olan a√bâbdan mâ¡adâ Sul†ân Bâyezîd Câmi¡i’ne 
ķarîb olan eger müsâfir eger mücâvir eger ehl-i şevķ eger ehl-i sûķ niçe 
biñ kimesne inâbet itdi.
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¡Urcûn-zâde  √acc ¡aşrın oķuyup Gülşenî ķuddise sırruhu tefsîr itdi. 
Çün ¡ışķ u şevķ ile şey«i götürüp iskeleye geldiler, cümle meşâyı« ve 
sâyir vedâ¡ itdiler. Mer√ûm Rama≥ân Efendi ’ye kemerlerin virdiler ve 
Sünbül Efendi  «ulefâsından Merkez Efendi ’ye ridâların virdiler ve pâ-
dişâh √a≥retlerinden ve sâyirden her ne geldi ise Sârbân ◊asan »alîfe ’ye 
teslîm itmişler, ol da«ı şey«üñ emriyle anda gelen fuķarâya ve iskelede 
olan zindândaki medyûnîn ve ma√bûsîne taķsîm itdi, şöyle ki bir √ab-
besini Mı§r ’a hem-râh itmedi.





‰O¢UZINCI TA¢ALLÜB

Yine Mı§r’a Gelüp Ta§arruf-ı Cümle-i ¡Âlem ve 
İ@hâr-ı İsm-i A¡@am İtdügi Burhânındadur

◊â§ıl-ı kelâm ve maķ§ûd-ı [202b] merâm budur ki †ayy-ı zamân u 
mekân ile ol zamân ki İskenderiyye ’de mekân itdiler. ∏âzî Bölükbaşı  
dimekle ma¡rûf bir pîr-i §âli√ İskenderiyye, belki ehl-i Mı§r ’uñ muteķa-
dıdur, bu faķîre √ikâyet itdi ki “Gülşenî revve√allahu rû√ahu’s-seniyy 
√a≥retleri İskenderiyye’ye gelecek günüñ gicesi İskenderiyye «alķı der-
yâda bir ¡aceb nûr gördiler ki göge direk gibi çıķmışdı. Ba¡≥ılar şimşek 
didi. Cevâb virdiler ki eger şimşek olsa fi’l-√âl zâyil olurdı. Ba¡≥ılar gemi 
yanmışdur didiler. Cevâb virdiler: bu nûr âteş gibi degildür. Bu rûşen-
lik berķe ve âteşe beñzemez diyüp §abâ√a degin muntažır olduķ. Çün 
§abâ√ oldı, şey«üñ gemisi dâ«il oldı. Cümle İskenderiyye «alķı ma¡lûm 
itdiler ki ol nûr şey«üñ imiş. Cümlemüz inâbet itdük. Mı§r’dan niçe 
kimesne gelüp muntažır idi.”

∏âzî Bölükbaşı  √ikâyet itdi ki “Ben Mı§r ’a bile gitdüm. Her gün niçe 
ta§arrufât žuhûr iderdi.” Cümleden bunı naķl itdiler ki çün Fuvve ’den 
geçüp Seyyid A√med -i Bedevî  ve İbrâhîm -i Desûķî √a≥retleri meşhed-
lerine gemi ile muķâbil geldük, Mı§r’dan gelür iken vâķi¡ olan ķı§§ası 
ma¡lûmum idi, ¡acabâ yine ziyâretleri vâķi¡ ola mı diyü mütefekkir ol-
dum. Gülşenî √a≥retleri benüm «â†ıruma müşrif olup ben gemi başında 
oturur iken dervîş gönderüp beni da¡vet itdiler. »idmetine varduķda 
buyurdılar ki “Dervîş ∏âzî, ziyâret bir kerre vâcib olur, ammâ sen ¡Âşıķ 
»alîfe  ile varup hem Şey« İbrâhîm-i Desûķî ’yi hem Seyyid A√med-i 
Bedevî ’yi hem ¡Abdul¡âl ’i ziyâret eyle.” Üç §urre ile anda [203a] olan 
fuķarâya başķa bir miķdâr ne≠r gönderdi ve buyurdı ki §urreleri her 
birinüñ ne≠rini türbesinüñ pûşişi altına «ufyeten ķoyavuz. Varup eyle 
eyledük ve Mı§r’a ķarîb Şevbere  nâm ķaryeye şey«üñ gemisinden evvel 
geldük, şey«e bulışduķ. “»ıdmeti edâ itdüñüz mi?” didi. “Edâ itdük” 
diyü cevâb itdük. Du¡âlar itdi. Çün Bûlâķ  iskelesine geldük, cemî¡-i 
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Mı§rlı fera√la ķarşu gelüp ¡âdet-i meşâyı«-ı Mı§r üzere ¡alemler ile alup 
Mü™eyyediyye Câmi¡i ’ne geldük. Yedi gün gice ve gündüz irşâd idüp 
seccâdede ķarâr itdi. Zâviye-i şerîfenüñ itmâmına iķdâmla sa¡y itdi. 
Şimdiki türbe ķubbesi ķadar †opraķ var idi, cümlesin †aşıdup temelin 
bir ol ķadar ziyâde aşaπı urup binâ eyledi.”

Ta§arruf-ı ¡Acîb ve Ta¡arruf-ı ∏arîb: Cümle «ulefâ ve meşâyı« ve 
¡ulemâ ve ümerâ ve fuķarâya ma¡lûm olmış idi ki Gülşenî √a≥retleri 
«ânķâhuñ evvel ve â«ır binâsı içün kimseden bir √abbe ķabûl itmemiş-
dür. Ammâ &iķât bu faķîre beyân itdiler ki seccâdesin altından «arc ider-
di. Cümleden ¢apucı İlâhî Mu§†afâ  »alîfe  Mekke ’de faķîre taķrîr itdi 
ki “Şey«üñ seccâdecisi idüm. Mü™eyyediyye ’de olan √ücrede bir ma«§û§ 
seccâdesi vardı. Câmi¡e çıķarmazdum. Niçe kerre şey« ma§raf içün beni 
√ücreye gönderüp kilîdin açup seccâde altında her ne varsa alup √ücreyi 
kilîdleyüp miftâ√ı ben ≥ab† idüp cümle naķdi şey« √a≥retlerine getür-
düm. Yine bir sâ¡atden §oñra ma§rûf lâzım geldi, pîr √a≥retleri buyur-
dılar ki “Var seccâde altından getür.” Ben nesne ķalmadı dimege cür™et 
itmeyüp emrlerine i†â¡at [203b] idüp varup √ücreyi miftâ√-ı bismillâh 
ile açdum. Çün seccâde altına nažar itdüm, murâd olan miķdârı altunı 
altında bulup alup pîr √a≥retlerine getürdüm. Bu minvâl üzere ma§rûf 
olurdı.”

Sârbân ◊asan »alîfe √ikâyet itdi: “Şey« √a≥retleri beni İskenderiy-
ye ’ye irsâl itdi ki var, anda bize ma«§û§ beş yüz ta«ta ve bir miķdâr 
ma§rûf var, alup getür.” Çün Fâti√a oķudılar, hemân ¡ažîmet itdüm. 
Çün İskenderiyye’ye vâ§ıl oldum, ol √înde bir barça geldi, diregi şikeste 
ve ehli «aste ve âlâtı beste ve «alķı kâfir elinde reste. Çün «alķı †aşra 
çıķdı, »vâce ¡Îsâ  nâm şey«üñ bir mu√ibbi beni görüp giryeden §oñra 
eyitdi: “Gel şey«üñ bende ne≠ri var, alup var teslîm eyle ki ben va¡de 
itdüm ki çıķduπum gibi ≠immetümden çıķarup şey«e müte¡alliķ bir 
kimesneye teslîm idem. Senden e√aķķı yoķdur” didi, pes baña beş yüz 
ta«ta ile elli filori teslîm itdi ve «arc içün on filori virdi. Alup şey«e 
getürdüm. »arc aķçesinden on pâre ziyâde ķaldı. Ol ma√alde şey«den 
bir dervîş on beş pâre istedi Vekîl-i «arcda √â≥ır beş pâre bulındı, anı 
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virdi. Şey« √a≥retleri baña baķup «ande ile buyurdılar: “Eger sende on 
pâre ķaldı ise √aķķ-ı fuķarâ olmaπın bu dervîşe teslîm eyle.” Emrleri ile 
eyle eyledüm.”

Pîr √a≥retlerinüñ bu maķûle «urde-gîrlikleri çoķ vâķi¡ olmışdur. 
Eger ta√rîr ola, evrâķ ta√ammül itmez. Eger sâyil su™âl iderse ki [204a] 
“Şey« kendi mâlından πayrı ile yapmadı dinildi. Ne ¡acebdür ki »vâce 
¡Îsâ  mâlını id«âl itdi?” Cevâb dinilür ki ol mâl da«ı ne≠r √aysiyyeti ile 
ve pîr √a≥retlerinüñ «ıdmeti sebķat itdügi ile ve anuñ ¡ıva≥ını dervîşlere 
virdügi sebebi ile kendi mâlı olur. Naķl olur ki türbe-i şerîfenüñ †aşları-
nı ek&er «ulefâ ve ümerâ ve ¡ulemâ va≥¡ itdiler.

◊ikâyet: Bu faķîri mer√ûm efendi sene i√dâ ve sittîn ve tis¡i-mi™e-
de (961 / 1553-54) zâviyede mevlid içün ~aķ§aπan Mu§†afâ Paşa ’yı 
mevlide da¡vet içün irsâl itdi. Sâbıķan pirüñ dervîşlerinden idi, §oñra 
menâ§ıb-ı dünyâ ile âlûde olup Yemen  paşalıπından ma¡zûl iken Dâvûd 
Paşa  fevt olıcaķ Mı§r ’da paşalıķ itmiş idi. Çün faķîr teblîπ-i risâlet içün 
mevlide da¡vet itdüm, πurûrından eyitdi: “Bu senüñ şey«üñ «alķı da¡-
vetden murâdı nedür?” Faķîr eyitdüm: “Üç nesne içündür. Biri dervîş-
lere ta¡lîmdür ki görüñ ehl-i dünyâ niçe niçe belâlar ile muķayyeddür 
eger dünyâda eger â«iretde, pes riyâ≥etüñüz ve ¡ibâdetüñüz ve taķarrü-
büñüzi ziyâde eyleñ. ¿âniyen ehl-i dünyânuñ ķulaķlarına πaflet ķurşunı 
aķmışdur, vâ¡iž na§î√atiyle i«râc olmaz; ola ki evliyânuñ âteş-vâr kelâmı 
te™&îr ide yâ †aşra dökülüp ü≠ün-i vâ¡î ile ilķâ-yı sem¡ idüp istimâ¡ ile 
§â√ib-i ķalb olalar yâ«od inkârları ziyâde olup ol ra§â§ı ķalblerine dö-
külüp helâk olmaπıla «alķ şerlerinden emîn olalar. Üçincisünüñ beyâ-
nına [204b] ben me™mûr degilem, ammâ ikrâmlarına i†â¡at idüp gelüp 
«ıdmet-i şerîfleri ile müşerref olursañuz isti¡dâduñuz miķdârı hidâyet 
muķarrerdür.” Çün bu taf§îl ile sözümi istimâ¡ itdi: “Sen ol âsitâneye 
da«ı yaķında gelmişsin ancaķ, ben tekyeyi bile binâ itdüm ve türbe-i 
şerîfüñ ¡alemini eger ben ve Fâyiķ Paşa  ve Şücâ¡ Paşa  ve Fâyik Beg  ve sâ-
yir ümerâ-yı bâ-ķuvvet gücle çıķarup yirine ķoduķ. Sen da«ı ķoduķsın!” 
diyüp «ayli çaπırdı ve baπırdı. Faķîr eyitdüm: “Belî, ol âsitâneye niçe 
zî-rû√ «ıdmet itmişdür. İ¡tibâr â«ırda olanadur, â«ûrda olana degildür!” 
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Şerîküm Türbe-dâr Seydî Beg  benümle bile idi. Çün Gülşenî ķuddise 
sırruhu’s-seniyy «ulefâsından olup sâbıķan Mu§†afâ Paşa  ile olmış idi, 
bir ¡aceb du¡â idüp Fâti√a oķundı. Ma≥mûnı bu idi ki gelürseñ sa¡âdetle 
olursın, gelmezseñ şaķâvetle olursun. Çün efendiye geldük, Seydî Beg  
meclisi taķrîr itdi. Buyurdılar ki “Nefe≠e’s-sehmu!”, ya¡nî oķ geçdi. Pes 
çün mevlid gicesi tekrâr bir dervîş gönderüp gelmeyüp eyitmiş ki “Beg-
lerüñ, paşalaruñ tekyede ne işi var!” Çün efendiye didiler, buyurdılar ki 
“Bi™se’l-emîr!” ~oñra Mı§r paşası olan Ma√mûd  Paşa  ol zamân beg idi, 
mevlide gelmiş idi, şey«e dest-bûs idüp didi ki “Bize du¡â eyleñ ki ni¡-
me’l-emîr olavuz.” Efendi mer√ûm du¡â itdi ve du¡âsında â«ır Ma√mûd 
Paşa ’nuñ murâdı içün Fâti√a didiler. Paşa didügine √u≥≥âr [205a] ta¡ac-
cüb itdiler. El√amdülillâh â«ır Mı§r’a paşa oldı ve şehîd oldı. Faķîr 
“¡Âķıbet Ma√mûd şud” (975) târî« didüm. 

Bu √ikâyetden πara≥ zâviye-i şerîfe ve pîrlere «ıdmet iden dünyevî ve 
u«revî fâyideye vâ§ıl olurlar; sa¡âdet anuñ ki â«iret recâ ider dimekdür.

Sâbit-¢adem-i Mücâhede ve Müstaπra…-ı Müşâhede: Mevlânâ 
Du¡âcı Dede  bu faķîr türbe-dâr iken √ikâyet eyledi ki “Gülşenî √a≥retle-
ri, Dede ¡Ömer-i Rûşenî ķuddise sırruhunuñ maraz-ı mevtinde recâ itdi 
ki “Sizüñ «ıdmetüñüzde Tebrîz  ve »ûy ’da ķarâr ideyim mi? Emrüñüz 
nicedür?” Buyurdılarlar ki “Senüñ ķarâr-gâhuñ yâ¡lemullâh Mı§r  ola-
caķdur ve türbe ve «ânķâhuñ ¡âlî yapılacaķdur.” Ol zamân ta§avvurum-
da «ânķâh ve türbe bu şekl olacaπı nümâyân olmışdı, ammâ ferâmûş 
itdüm idi. ◊âliyâ žâhirde ¡ayân oldı. Her gâh ki pîr bir ma√alde ķarar 
itmek istese ol gördügüm şekl olmamaπın i√timâl virmezdüm. Bir kerre 
«od ¢ubbetü’l-Mu§†afâ ’da ķarârı muķarrer itdi, faķîre baķup buyurdı ki 
“¡Alî  Dede  537﴾ُت ُ َ َّيِ أَْرٍض  ِ  ٌ ْ َ ِري  ْ َ א  َ  Dede ¡Ömer √a≥retlerinüñ ﴿َو
işâreti πayrı yiredür, ammâ vaķti var. ¢açan ¡imâret olup benden §oñra 
cemâ¡atle oturup «â†ıruña geldükde ol ma√alde Dede √a≥retlerine du¡â 
idüp √u≥≥âr-ı meclisle bize da«ı du¡â idesiz” diyüp Fâti√a oķudılar. 
Du¡âcı Dede didi ki “İmdi şimdi çün ki ol ķuvve-i fâ¡iliyyetümde olan 

537 “Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez.” Lokman, 31/34.
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ile ta§avvurumda olan §ûret ki ¡illet-i πâiyyedür, žâhir oldı, cümle der-
vîşleri da¡vet idüp bir ¡aceb mufa§§al du¡â itdi ki ¡ömrî bir du¡â-gûydan 
istimâ¡ [205b] itmedüm. Ba¡de’l-Fâti√a türbeye girüp tekrâr bir ¡ažîm 
du¡â da«ı itdi. Ba¡≥ı ķardaşlar didiler ki türbeden âmîn âvâzını istimâ¡ 
itdük. 

◊âliyâ sene-i i&ney ¡aşer ba¡de’l-elfde (1012 / 1604) √acc içün 
Mı§r ’dan Ka¡be-i mükerremeye giden İbrâhîm Beg ’üñ babası ki Kü-
çük Yûsuf »alîfe  dirler idi, pîrüñ niçe yıl kâtib-i mekâtibi olmışdur, 
bu faķîre √ikâyet eyledi ki “Rûm ’dan ta√§îl-i ¡ilm-i √aķâyıķ içün Mı§r’a 
geldüm. Ve bir ķaç müşkilüm vardı, Rûm’da olan eger ¡ulemâya ve eger 
meşâyı«a ¡ar≥ itdüm, tesellî virmediler. Bu niyyeti itdüm ki her kim 
bu müşkilâtumı √all ide, aña ķul olup ölince «ıdmet idem. Biri bu 
idi ki ≠ât nice ma√cûb olur? Ve biri Şey« Mu√yiddîn -i ¡Arabî  Fir¡avn 
√aķķında itdügi ta√ķîķât niçündür? Ve niçe bunuñ gibi müşkilât ve 
tedķîķâtum vardı. Çün Mı§r’da Gülşenî’nüñ zâviyesi öñine geldüm, 
şevķle ≠ikr âvâzı geldi. Vâfir fuķarâ gördüm: cümle Rûmîler. Pes zâvi-
yeye çıķdum. Yüzden ziyâde fuķarâ ve niçe niçe erbâb-ı §ûret ve ümerâ 
cümle ¡ışķ u ≠evķle mutta§ıf kimi semâ¡ ider, kimi murâķıb istimâ¡ ider. 
Çün ≠ikr tamâm oldı, √âfıž olan ¢ur™ân-ı ¡ažîmden sûre-i ◊aşr â«ırını 
oķudı. Çün َכ ْ ِ ِ َو ِ ا َ ْ َ  ْ ِ א  ً ِّ َ َ ُ א  ً ِ א َ  ُ َ ْ أَ َ َ  ٍ َ َ  َ َ آَن  ْ ُ ْ ا ا َ َ َא  ْ َ ـ ْ ْ أَ َ ﴿ 
وَن﴾538 ُ כ َ َ َ  ْ ُ َ َ אِس  ِ א  َ ُ ِ ْ َ َאُل  ْ َ  didi, baña bir fikr-i ¡acîb müstevlî ْا
oldı ki kendümi ma√v idüp tamâm ¡ilm oldum. Çün esmâyı oķuyup
539﴾ ُ ِכ َ ْ ُ ا ِ َ ْ َ ا ُ -didi, ol [206a] esmânuñ her birinde bir tecellî bul ﴿َو
dum ki â«erde nümâyân olmadı. Pes şey« murâķabeden başın ķaldurup 
hemân eyitdi: “◊aķ žâhirdür, ma√cûb olmaz ki esmâ ve §ıfatı nûrdur ve 
nûr √icâb degildür.” Ammâ eger ≠ât mâ-verâ-yı esmâ ve §ıfatdan žâhir 
olmasa eşyâ mütelâşî olurlardı!” diyicek evvelki şübhem gitdi, şey«üñ 
bendeligini muķarrer itdüm. Çün meclis â«ır oldı, bir niçe kimesne 

538 “Eğer biz bu Kur™â’nı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan 
başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara 
düşünsünler diye veriyoruz.” Haşr, 59/21.

539 “O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Haşr, 59/24.
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inâbet itdi, ben da«ı bey¡at itdüm. ¢ulaπuma buyurdı ki “Fir¡avn-ı bâ†ı-
nı müsülmân itdüñ; fir¡avn-ı žâhiri da«ı müsülmân bil.” Pes bu keşfler-
den §oñra velâyetine şübhe ķalmadı. Her gün ķalble bir niçe şübhe ¡ar≥ 
iderdüm, meclisde e&nâ-yı na§î√atde √all iderdi. Bir gün ķalbüme üç 
su™âl geldi, üçini da«ı ref¡ itdi. Ke-ennehu ben elfâžla tekellüm iderdüm 
ki eyle cevâb virür idi. Â«ır didi ki “Yûsuf iken Sinân olma. Dervîş 
oldur ki žâhiren ve bâ†ınen su™âl itmeye ki su™âl √arâmdur.” Meclisden 
§oñra Şey« A√med-i »ayâlî baña eyitdi: “Efendinüñ fey≥i ¡âmm iken 
sen niçün ķalble teveccüh idüp niçe gündür kendüne ma«§û§ meşπûl 
itdüñ? Â«ır ismüñi da«ı ta¡yîn itdi. Bir da«ı su™âl-i bâ†ını itme ki 
†arîķden dûr olursun!” Pes baña «avf †ârî oldı, meclise gelmege iķdâm 
itmez oldum. Bir gün Gülşenî √a≥retleri ma«dûmları me≠kûr Şey« 
A√med-i »ayâlî’ye buyurmışlar ki “Bir dervîş ba¡≥ı «â†ıra ile gelür-
di, niçe oldı? Gelsün, bizüm ba¡≥ı [206b] kitâbetümüz itsün.” ◊icâbı 
benden ref¡ eyledi.”

Yûsuf »alîfe ’nüñ menâķıbı çoķdur, vaķt ta√ammül itmez. Tâ Şey« 
¡Alî zamânına ķaldı. Bir cum¡a gün Mü™eyyediyye ’den zâviyeye gelüp 
dervîşler ile ol ķadar semâ¡ itdi ki ikindi oldı. Ol pîrlik ile cümlesini 
yordı. Ol kimesnenüñ ki mu√yîsi ◊ayy u ¢ayyûm ola, aña kelâl ve 
melâl gelmez. 

Nitekim bu faķîr el√amdülillâh yetmiş yedi yaşuma girdüm, ķuv-
vetüm evvelkîden ziyâde oldı. Ümîd-vârem ki dâr-ı â«irete gitmege iķ-
tidâr gelmiş ola ki cümle Mı§r  ehline ta¡accüb gelmişdür ki her leyle-i 
sebt İmâm Şafi¡î  ra≥ıyallâhu ¡anhu rav≥asında vu≥û-yı ¡a§r ile §abâ√ı ve 
işrâķı ķılup bir celse üzere olmaķ müyesser oldı. Bunı ≠ikrden murâdum 
şükrdür, «ilâfı mülâ√aža olınmaya. 

Bu da«ı aπrebdür ki bu sene i&nâ ¡aşer ba¡de’l-elf recebinüñ evâyi-
linde (1012 / Aralık 1603) zâviyede mevlid itdüm. Bî-i«tiyâr ol ķadar 
semâ¡ itmişem ki cümle ¡âleme ta¡accüb geldi, √attâ faķîre bile ¡aceb 
geldi; henüz mestem, tahrîren fîhî. 

Mer√ûm efendi da«ı yetmiş yedi yaşında iken temcîd zamânında 
tekyeye gelüp seccâde üzere oturup tâ işrâķı ve ≥u√âyı ķılınca namâzdan 
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πayrı √areket itmezlerdi. ¢uvvetlerine √asret iderdüm. El√amdülillâh 
baña da«ı müyesser oldı. Ammâ evde ve zâviyede olan el†âfumı beyân 
itmek olmaz, egerçi dinilmişdür. 

◊âfı@: Vâ¡ižân k’în cilve der-mihrâb u minber mîkunend
 Çun be-«alvet mîrevend ân kâr-i dîger mîkunend540

Sene &elâ& ¡aşer ba¡de’l-elfde (1013 / 1605-06) «od bir erba¡înden.

‰arîķ-ı ◊aķ’da ~âdıķ Şey« ¡Âşıķ Edirne ’de sene &elâ& [207a] ve sittîn 
ve tis¡i-mi¡ede (963 / 1555-56) bu faķîre √ikâyet itdi ki “Pîr √a≥retleri 
sene &emân ve &elâ&în ve tis¡i-mi™e ≠ilķa¡desinüñ evvelinden (938 / Ha-
ziran 1532) iki günde bir cüz™î nesne yiyüp her gice §abâ√a degin i√yâ 
iderdi, ek&eriyyâ ķıyâm üzere olurdı.”

Çün sene erba¡înüñ rama≥ânı oldı, Mı§r ’da bir †â¡ûn oldı ki herkes 
ismini ve ma√allesini ve âbâ ve ecdâd ve resmini bir kâπıda yazup baş-
larında götürürlerdi ki bir yirde fec™eten intiķâl itse ma√allesine intiķâl 
ideler. Pes ekâbir-i meşâyı« ve ¡ulemâ ve ekâbir ve ümerâ cem¡ olup 
şey«e gelüp du¡â istediler. Pîr her çend ki isti¡fâ itdi, da«ı ziyâde iķdâm 
itdiler ki “Cümlemüz ¢arâfe  üzere Cebel-i Muķa††am ’a çıķup üç kerre 
du¡â itdük, def¡ olmadı, √â§ılı ka¡be-i √âcâta geldük, elbette du¡â eyleñ!” 
diyü iķdâm itdiler. Şey« bu beytleri oķudı. 

Me&nevî: Z’evliyâ ehl-i du¡â «od dîgerend
 Gâh hemî dûzend u gâhî mîderend541

 ¢avm-i dîger mîşinâsem z’evliyâ
 Ki dehânşân beste bâşed ez-du¡â542

Ne&r: Ve buyurdı ki “Vükelâullâh â«erdür, bizüm da«lumuz yoķ-
dur, ammâ yarın ¡îddür ve ba¡dehu sitte-i ¡îddür. ¿âmin-i ¡îdde gelüñ, 

540 Vaizler mihrap ve minberde bu cilveyi ederler, ama halvette başka iş işlerler.
541 Veliler için dua ehli başkadır. Onlar kimi zaman dikerken kimi zaman yırtarlar. 

Mesnevî, 3: 1879.
542 Veliler içinde bir kesim daha tanırım ki ağızları duaya kapalıdır. Mesnevî, 3: 

1880.
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cevâbın aluñ.” Pes Gülşenî nevverallâhu merķadehu’s-seniyye yevm-i ¡îd 
if†âr itdükden §oñra bir nesne ekl itmeyüp ¡îdüñ sekizinde va¡de muķ-
te≥âsınca cümle eşrâf zâviyeye gelüp şey«e ¡ar≥-ı √âl itdiler ki Mı§r  «alķı 
fenâya vardı, meger sizüñ vâsı†añuz ile √âkim-i ilâhîden bir dermân ola 
diyü «ayli ta≥arru¡ itdiler. Şey« √a≥retleri ayaπ üzere ķalķup bir ¡ažîm 
du¡â itdi ve du¡â zımnında cümle a√bâba vedâ¡ idüp dünyâya be-dürûd 
[207b] ķılup “Benüm rû√um cümleñüze fidâ ve ¡ıva≥ olsun” diyüp 
Fâti√a oķudılar. Pes «alķ ta¡accüb idüp perîşân oldılar. Ol gice §abâ√a 
degin kendiler bir «atm itdiler. ~abâ√ ba¡de’l-evrâd ve’l-işrâķ ve’≥-≥u√â 
dervîşlere irşâd ve na§î√at itmegin §afâyla ≠ikr ü semâ¡ oldı. Çün žuhrı 
edâ itdiler, ķıbleye müteveccih olup sâkin oturdılar. Çün ¡a§r namâ-
zında ķâyimen imâma iķtidâ eylediler, ikinci rek¡atda ķıyâma ķâdir ol-
mayup bâķîsini ķâ¡iden ķıldılar. Ba¡de’§-§alât giryân olup eyitdiler: “Ey 
nefs, niçün râm olmazsın ve ey beden niçün ķıyâm ķılmazsın? Bu gice 
maķberede ne cevâb virürem?” Pes mutta§ıl şehâdeteyne meşπûl oldılar. 
Ba¡dehu Allâh Allâh diyüp §oñra bir kerre «iffetle hû diyüp teslîm-i rû√ 
itdiler, ķaddesellâhu rû√ehu’l-¡ažîm ve nezzehe sırrahu’l-kerîm.

İki sâ¡at ¡a§rdan §oñra vâķi¡ oldı. Fevtinden bir sâ¡atden evvel yüz on 
dört yaşında olan pîr ayaπ üzere namâz ķılamaduπı içün girye eyleye! 
Yâ ķuvveti olanlar ¡ibâdet-i ◊aķ’da tekâsül itseler √âlleri nice olur, âh 
mine’l-πafleti! 

Na@m: Gel imdi saña lâyıķ mıdur ey yâr 
 Vücûduñda senüñ √ükm ide aπyâr

 Tekâsül idesin «ıdmette her gâh
 ¢anı şerm ü √ayâ vü «aşyetullâh

 Gel ehlullâha bârî inķıyâd it
 ~aķın inkâr ķılma i¡tiķâd it

 ¢ılalar çün ki anlar saña himmet 
 İki ¡âlemde bulasın sa¡âdet
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Ne&r: Çün ki mer√ûm ve maπfûr pîr-i ma¡nevî ◊a≥ret-i Gülşenî 
¡aleyhi ra√metullâhi’l-∏anî [208a] ve ķaddese rû√ahu’s-seniyy, Cenâb-ı 
Vehhâb’a şitâb itdi, a√bâb bî-√add ü √isâb târî«ler ve mer&iyeler iktâb 
itdi, cümleden ¡Ârifî ◊üseyn Efendi  ki ol firâķla ehl-i dünyâyla âlûde 
olup İstanbul ’da beytü’l-mâl emîni ve ba¡≥ı yirlere defterdâr olmışdur, 
bu târî« anuñdur ki türbe-i şerîf ķapusı üzere yazılmışdur.

Târî«: Kerd ri√let ez-gulistân-i fenâ
 Gülşenî ya¡nî Şey« İbrâhîm 543

 Zed ķadem der-nişîmen-i lâhût
 Geşt mihmân be-«ânķâh-i ¢adîm544

 Guft hâtif zi-ser-i û târîh
 Mâte ķu†bu’z-zamân İbrâhîm 545

Toķuz yüz ķırķ şevvâlinüñ †oķuzunda ¡asrdan iki sâ¡at §oñra intiķâl 
itdi, ķaddesellâhu sırrahu’l-¡azîz. Ammâ mer&iye ve tevârî« yazılsa çoķ 
olur. U§ûlî »alîfe ’nüñ mer&iyesinden bu iki bendi i«tiyâr itdük:

(Na@m): Yazıķ degil mi niçe bir ey devr-i kîne-dâr 
 Derd ü πamıla aπladasın bizi zâr zâr

 Bir dem dıra«t-ı ¡ömrüme ber virmedüñ velî
 İtdüñ doyınca cevr ü cefâyıla seng-sâr

 Yaş nice dökmeyem k’elem-i rûzgârdan 
 Çeşm-i ümîd ü dîde-i ba«tum †olu πubâr

 ◊âlüm «arâb ü dîde pür-âb u ciger kebâb
 Dil bî-ķarâr u şîşe-i «â†ırda inkisâr

 Bâg-ı zamânede yüze gülmez gül-i murâd
 »âr-ı belâda olsa benüm gibi §ad-hezâr

543 Gülşenî yani Şeyh İbrahim yokluk bahçesinden göç etti.
544 Hak menziline ayak bastı, Hak dergâhına konuk oldu.
545 Gayb sesi onun başı için tarih dedi: “Zamanın kutbu İbrahim öldü.”
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 Bu mülk içinde bir kişi kâmını bulmadı
 Ger şâh-ı kâm-bîn ü eger mîr-i kâm-kâr

 Derdâ ki seng-i √âdi&e-i rûzgârdan
 Âyîne-i Sikender’e irişdi inkisâr

 Beytü’l-√azendedür ķamu Ya¡ķûb  gibi «alķ
 ¢apdı meger ki Yûsuf ’ı bu gürg-i cân-şikâr

 Yirden şu deñlü çıķdı [208b] göge dûd-ı âh kim
 Ebr oldı gökden ehl-i zemînî üzere nâr-bâr

 Ol âfitâb ķara yire girdi mi ¡aceb
 Yâ ķabr-i tenge §ıπdı mı deryâ-yı bî-kenâr

 ¢avlinde §âdıķ idi ve §ıddîķ-i vaķt idi
 Oldı meger ki A√med-i mu«târa yâr-i πâr

 ¢ıldı ķabâ libâs-ı √ayâtını bildi kim
 ¡Ârif ķatında ¡âr olur esbâb-ı müste¡âr

 Enfâs-ı ķutb-ı dâyire-i lâcverd idi
 Min ba¡d ola mı ya¡nî felek kârı üstüvâr

 Ey «âk-i rû-siyâh ķanı Gülşenî ķanı
 Ol ma¡rifet güherlerinüñ ma¡deni ķanı

Dîger: Mülk-i fenâda himmetile şeh-nişândı
 Ol bî-nişânı bilmedi kimse ne şân idi

 Aķrânı yoķ güneş gibi meşhûr-ı ¡a§r idi
 Bu ķarn içinde √â§ılı §â√ib-ķırân idi

 Derc itmişidi noķta-i vâ√idde ¡âlemi
 Sırr-ı ķulûba ¡ârif idi nükte-dân idi

 Cümle mu√î† ü merkeze dek fey≥-ba«ş idi
 ±âtı ki ķu†b-ı dâyire-i kun fe kân idi
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 Kevn ü mekânı dutmışıdı cünd-i himmeti
 Kendi egerçi pâdişeh-i lâ-mekân idi

 Anuñ vücûd-ı pâki ki cânıdı cümleten
 Eşyâ içinde cân gibi hükmi revân idi

 Ger söze gelse cümle ma¡ânî-i √aķ idi
 ¢avli bedî¡ ve man†ıķı mu¡ciz-beyân idi

 Vüs¡atde ba√r-i ķulzümi §aymazdı ķatreye
 Deryâ-dil idi ve dili gevher-feşân idi

 Î&âr iderdi žâhir ü bâ†ın güherlerin
 Dest ü dili ki mâyede ba√r ü kân idi

 Rû√ı hümâ gibi yire inmezdi bir nefes
 Cismi riyâ≥etile hemân üstü«vân idi

 »âk üzre cismi sâye gibi seyr iderdi lîk
 Gün gibi cânı †âyir-i heft âsmân idi

 Yirde gezerdi sâyesi cismi §anurdı il
 Simurπ-ı rû√ı †âyir-i ķuds-âşiyân idi [209a]

 Ol bir hümâ idi ki U§ûlî ķulı da«ı
 İķbâli sâyesinde şeh-i kâm-rân idi

 Yâ Rab žalâm-ı √aşrde nûrı delîl ola
 Hem ehl-i faķr farķına žıllı žalîl ola

¡Acîbe: ¢apucı İlâhî Mu§li√uddîn »alîfe  Mekke ’de faķîre √ikâyet 
itdi ki “¢os†an†iniyye ’de Pâdişâh  Sul†ân Süleymân ’uñ maķbûl ķapu-
cılarından idüm. Öyle namâzını Ayâ§ûfîyye ’de ķıldum. Murâķabede 
«vâb πalebe itdi. Vâķı¡ada yeşil ķuşlar gördüm, ¡aceb la†îf hey™etleri var, 
ķıble †arafına uçup şimşek gibi giderler. ~oñra birisi bir ma√bûb insân 
§ûretinde baña gülerek nažar itdi, bir miķdâr †urdı. Ben eyitdüm: “¢anda 
gidersiz?” Eyitdi: Mı§r ’a sükker yimege giderüz.” Pes mütenebbih ol-
dum. Çün dîvâna vardum, beni pâdişâh †arafından bir ma§la√ata Mı§r 
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paşasına gönderdiler. Çün Mı§r’a geldüm, ol ma§la√atı bitürdüm, öyle 
namâzını Mü™eyyediyye Câmi¡i ’nde ķıldum. Ba¡dehu vâfir Rûmî dervîş-
ler gördüm. Cem¡ olup ba¡de’l-evrâd vâfir ≠ikr ü semâ¡ itdiler. Ba¡dehu 
bir pîr mübârek aπzını açup √aķâyıķ be≠line başladı, aπzından sükkerî 
√elvâlar çıķar idi. Ol Rûm ’da gördügüm yeşil ķuşlar √â≥ır olup şey«üñ 
aπzından çıķan √aleviyyâtı yirler idi. Bî-i«tiyâr münce≠ib oldum. Bî-«od 
olup düşmişem. Ol zamân kendümi buldum ki şey« elüme yapışup tev-
be virür idi. Pâdişâh-ı žâhir ķapucılıπından teraķķî idüp sul†ân-ı bâ†ın 
dergâhında derbân oldum, √âliyâ Ka¡be’de sul†ân oldum” diyü buyurdı. 

Rivâyet: [209b] Yine Ka¡be’de Mu¡allâ Tekyesi  §â√ibi olan Şey« 
Ferhâd  ki Gülşenî ķuddise sırruhu’s-seniyy Deli Göñül  diyü «i†âb ider-
di, ¡uşşâķ-ı ilâhîden idi, bu faķîre √ikâyet itdi ki “Ben Mı§r ’da ¢arâ-
fe ’de eglendüm, öyle ile ikindi irşâdında √â≥ır olmadum. Gördüm ki 
vâķı¡ada iki barmaπumı mücrim diyü kesmişler. Çün §abâ√ irşâdında 
Gülşenî 546﴾ ِّ َ ْ א ِ َא  ْؤ ُ ا َ ُ ُ َر َق ا َ َ  ْ َ َ ﴿ âyetini tefsîr itdi, münâsebetle 
ba¡≥ı vâķı¡a ta¡bîr itdi. »â†ıruma geldi ki ne olaydı benüm vâķı¡amı da«ı 
ta¡bîr ideydi, hemân buyurdı ki “Bir kimesne vâķı¡asında görse eli ķa†¡ 
olmış, ¡adem-i iķtidâra işâretdür. Ammâ eger iki barmaπın keserler ise, 
iki «ayr u sa¡âdetden ma√rûm olmaπa işâretdür! diyüp faķîre nažar itdi. 

Gülşenî ķuddise sırruhu’s-seniyy henüz Mü™eyyediyye’de olur iken 
beni çaπırup eyitdi ki “‰aşrada ķırba ķırba ķırba diyüp feryâd iden 
kimdür?” Faķîr dinledüm, bir dervîş ≠ikr ider idi. Eyitdüm: “Sul†ânum, 
benüm ķulaπuma bir dervîşden ancaķ ≠ikr âvâzı gelür.” Yine Gülşenî 
buyurdı ki “»ayr, ķırba ķırba diyü feryâd ider!” Pes †aşra çıķup Saķķâ 
Küçük ◊âcî ’yı gördüm ki ≠ikr ider. Eyitdüm: “Dervîş, efendinüñ ķu-
laπına senüñ ≠ikrüñ âvâzı ķırba ķırba gelmiş, bâ¡i& nedür, Gülşenî’ye 
cevâb vir” didüm. Ve dervîş giryeye başladı ve eyitdi ki “◊âcîlaruñ 
bunda ķırbaları var idi. Bir mâl-dâr √âcînuñ bir ķırbasını icâzetsiz 
aldum” diyüp giryân giryân [210a] içerü girüp pîrüñ ayaπına düşüp 
tekrâr tevbe itdi. ‰aşra çıķup ķırbayı §â√ibine teslîm itdi. ¢ırba §â√ibi 
ve bir niçe √âcî da«ı tevbe itdiler.”

546 “Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı.” Fetih, 48/27.
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¡Acîbe: Gülşenî ķuddise sırruhu’s-seniyy ile Sul†ân ∏ûrî  meclisinde 
müftîler ile547﴾ ٌ

ِ َ ٌء  ْ َ  ِ َ א ا  َ َ َ ْ َز  âyetini ta√ķîķ ider iken şey«e ﴿ِإن 
bir √âl √â§ıl olup âvâzını bülend ider ve eydür ki “İnsân-ı kâmil ¡âlem-i 
kübrâdur; cihân ki ¡âlem-i §uπrâdur, anda te™&îr ider” diyicek birisi 
“lâ nusellim”548 dir. Şey«e bir ¡ažîm √âl da«ı √â§ıl olup lerzeler ider. 
Ol müftî taķlîd žann idüp «ande ider. Nâgâh bir ¡ažîm zelzele olur. 
Sul†ân ve kim varsa ķıyâmet ķopdı §anup istiπfâra meşπûl olurlar. Şey« 
Bulķînî ’nüñ üzerine bir raf düşer. Üzerinde çînî çanaķlar varmış, Şey« 
Bulķînî üzerinde ķırılur. Cümlesi √ayrete varur. Şey« Bulķînî mer√ûm 
Gülşenî ķuddise sırruhu’s-seniyyunuñ elin öpüp istiπfâr ider. Bundan 
evvel dervîşlerüñ semâ¡ına inkârla fetvâ virmiş imiş. Gülşenî √a≥retleri 
eydür ki “Yâ Mevlânâ, fuķarâ gerçi √avl-i ¡arşda √âffîn olanlaruñ maž-
harudur, ammâ dünyâ insân-ı kâmil içün «alķ olmaπın anlaruñ mažha-
rıdur.” Pes Şey« Bulķînî ve sâyir meşâyı« ve müftîler min ba¡d şey«üñ 
a√vâline inkâr itmeyüp semâ¡ınuñ cevâzına fetvâlar virdiler. Ol fetvâ 
«a†ları ile el-ân Gülşenî √a≥retlerinüñ türbe-i şerîfinde ma√fûždur, ra√-
metullâhi ¡aleyhim ecma¡în.

Nitekim sene erba¡ ve seb¡în [210b] ve &emâni-mi™ede (874 / 
1469-70) ¡ulemâ-yı Mı§r  mâ-beyninde ¡ârif billâh ve ¡âşıķ-ı âgâh Şey« 
¡Ömer ibn Fârı≥  ra≥ıyallâhu ¡anhu emrinde i«tilâf vâķi¡ oldı ki ba¡≥ı 
muta¡a§§ıbîn cehâletiyle ve ba¡≥ı mütecâhilîn πarâ≥ıyla ki şey«üñ ba¡≥ı 
ķa§âyidinde itti√âd ve √ulûle nisbet ba¡≥ı kec-fehmlik ižhâr idüp «ayli 
nâ-şâyeste isnâdat itdiler, nitekim Mütenebbî  dimişdür.

Na@m: Ve kem min ¡â™ibin ķavlen §a√î√an
 Ve âfetuhu mine’l-fehmi’s-seķîmi
 Ve lâkin te™«u≠u’l-e≠hânu minhu
 ¡Alâ-ķadri’l-ķarâ™i√i ve’l-fuhûmi549

547 “Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.” Hac, 1/22.
548 “Kabul etmiyoruz.”
549 Doğru bir sözde kusur sayan niceleri var. Onların âfeti kusurlu anlayışlarıdır. 

Zihinler sözden nasibini alır. Sadece tabiatı ve anlayışı oranında.
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Ne&r: Ehl-i πara≥uñ re™îsi ve muta¡a§§ıblaruñ birisi münkir-i Şey«-i 
Ekber , Burhâneddîn Biķâ¡î ’dür ve ¢â≥î-i ķu≥ât Mu√ibbuddîn  İbnu’ş-Şı«-
ne  ve oπlı ¡Abdulberr  ve Nureddîn-i Ma√allî  ve ¢â≥î-i ķu≥ât ¡İzzeddîn 
el-Ma√allî  ve bu ¡ilmde bir niçe ķalîlü’l-fühûm ve ¡adîmu’l-¡ulûm da«ı 
tâbi¡ olup niçe türrehât söyleyüp ķu§ûr-ı fehmlerinden ve √acb-ı ķalble-
rinden cür¡et itdiler. Ammâ mu¡teķidîn ve vâ§ilînden Şey« Mu√yiddîn  
el-Kâfiyeci  el-◊anefî ve Şey« ¢âsım  ibn ¢utluboπa el-◊anefî ve Şey« 
Bedreddin ibn el-∏ars  ve Şey« Necmeddîn , Ya√yâ bin ◊icce  ve ba¡de-
hu Şey« Celâlüddîn e§-~uyûtî  ve Şey« Zekeriyyâ el-En§ârî  ve Tâceddîn 
bin Şeref  ki ma√abbet ile mev§ûf ve meveddet-i ehl-i √aķķıla me™lûf 
olmışlardur. Ammâ ehl-i πara≥ muķte≥âlarınca fetvâ viricek Şey« Mu√-
yiddîn-i Kâfiyeci redd idüp a√sen-i vechile Şey« İbn Fârı≥ ’ı med√ it-
mişdür ki cümlesi in§âf itmişdür. Ve Celâlüddîn el-Suyûtî bir la†îf kitâb 
telîf itdi ve ¢am¡ul-Mu¡ârı≥ fi’r-Reddi ¡an İbni’l-Fârı≥  diyü nâm virdi, 
nitekim Şey« Mu√yiddîn-i ¡Arabî  √aķķında Tenbîhu’l-∏abiyyi fî Teb-
riyeti [211a] İbn ¡Arabî  nâm kitâb-ı müste†âb dimişdür. Ve Şey« Bedrî 
bin ∏ars bu «u§û§da bir kitâb-ı mufa§§al yazmışdur ki muteri≥leri redd 
ve ¡adîmü’l-fehmleri ol √arîme girmekden sedd itmişdür. Ve ¡ulemâ-yı 
müteba√√irînden bir fâ≥ıl bir kitâb-ı kâfî ve bir risâle-i şâfî ta√rîr idüp 
Diryâ…u’l-Efâ¡î fi’r-Reddi ¡ale’l-Bi…â¡î  diyü nâm virmişdür. Ba¡dehu İbn 
Şı«ne , Biķâ¡î  ve πayrıyı niçe vechile hicvler itmişlerdür, şöyle ki ¡ulemâ 
ve sâyiri yazup ba¡≥ı manžûr olacaķ yirlerde yapışdurdılar. Cümleden 
Şihâbî-yi Man§ûrî , Biķâ¡î hicvinde dir ki.

Şi¡r: İnne’l-Biķâ¡iyye bi-mâ ķad ķâlehu mu†alebu
 Lâ ta√sebûhu sâlimen fe-ķalbuhu yu¡âķabu550

Ne&r: Ve bir mufa§§al ķa§îdesindendür.

Na@m: Beyne’l-Biķâ™iyyi ve beyne’t-Tâci min şerefin
 Mâ beyne mu¡tereki’l-a√dâķi ve’l-muheci

550 el-Biķâ¡î söylediklerinden sorumludur. Onu masum sanmayın, kalbi cezalan-
dırılmalıdır. (Arapça א  kelimesi sondan başa okunduğunda א  kelimesi 
ortaya çıkar. Şair ikinci mısrada kinaye yapmıştır).
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 Yeķûlu men §a√√a fîhi sehmu §â√ibihi
 Ene’l-ķatîlu bilâ i&min ve lâ √areci
 Kilâhumâ mudde¡in «av∂an bi-fikretihi
 Fî kulli ma¡nan la†îfin râ™iķin behici
 Yeķûlu hâ≠â li-hâ≠â gayre mukteri&in
 Da¡ ¡anke levmî ve ¡icce ¡an nu§√ike’s-semici
 Mâ-≠â tekûlu ve lî fi’ş-şer¡i ecvibetun
 ¡Annî tekûmu bihâ ¡inde’l-hevâ √uceci
 Da¡i’t-ta¡âruža lâ teşher bevâtirehu
 Fe-kem emâtet ve a√yet fîhi min behici
 Fe-lev selekte sebîli kunte muttebi¡an
 Evfâ mu√ibbin bi-mâ yuržîke mubtehici
 Lev selleme’l-muķtedî li’l-muhtedî levmen
 Kavlu’l-mubeşşiri ba¡de’l-ye™si bi’l-fera√i
 Fe-men yekun minhâ fe-¡u§betuhu
 Hum ehlu Bedrin lâ ya«şevne min √areci551

Ne&r: Ve niçeler İbn Fârı≥  med√inde dimişlerdür. Cümleden.

Na@m: Cuz bi’l-¢arâfeti ta√te ≠eyli’l-¡Âri≥i
 Va’ķre™ es-selâmu ¡aleyke ye’bne’l-Fâriži [211b]
 Ebrezte fî nažmi’s-sulûki ¡acâ™ibâ
 Ve keşefte ¡an sirrin ma§ûnin πâmiži

551 el-Biķâ¡î ile et-Tâc arasındaki üstünlük gözün bebekleri ile canın damarları ara-
sındaki gibidir. Birinin oku diğerine isabet edince isabet alan hemen şöyle der: 
Beni katletti suçsuz ve günahsız. Her ikisi de dalıp kendi fikrini ince, parlak ve 
alımlı bir şekilde ileri sürüyor. Biri diğerine, kayıtsızca şöyle diyor: Beni kına-
mayı bırak, sen kendi kaba nasihatlerine çağır. Sen ne diyorsun ki benim şeriate 
uygun cevaplarım var, gerektiğinde onları teyit eden delillerim var. Çekişmeyi 
bırak, keskin kılıçları sıyırmayı bırak. Nice mutlu kişiyi öldürmüş ve diriltmiş-
tir. Benim yoluma tabi olursan, seni memnuniyetle hoşnut eden en yeterli dosta 
tabi olmuş olursun. Tabi olan kişi, mürşidi için kınamasını kabulllense keşke, 
müjdecinin sevinçli sözü, ümitsizlikten sonra gelir. Kim o yola dahil olursa 
onun grubu Bedr ehlidir, hiçbir sıkıntıdan korkmaz onlar.
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 Ve şeribte min ba√ri’l-ma√abbeti ve’l-velâ
 Fe-revîte min ba√rin mu√î†in fâ™i≥i552

Ne&r: Ve Nâ§ırî Me√med bin ¢ansu bunda dimişdür.

Na@m (remel): Men §âdiķu ¡Ömeri’bni’l-Fâri∂i’l-√abr
 Elle≠î ķa§uret ¡an fehmi mâ râme’l-fiker
 Lem yekun cûdun bihi(?) ilâ câhilin
 Fe’rfužûhu ve terazžav ¡an ¡Ömer553

Ne&r: Ve İbn Şı«ne √aķķında ba¡≥ılar dimişlerdür.

Na@m (kâmil): Ye’bne’ş-Şi√neti’l-◊anefiyyu fî
 Kulli’l-ķabâ™i√i ev√adu’z-zamâni
 Fî Mi§re ¡ilme Ebî ◊îfete tedde¡î
 Cehlen ve ente [bi-]ma¡dini’n-Nu¡mâni554

552 el-¡Âriž eteklerinde el-¢arâfe’yi ziyaret et. Söyle: “es-Selâmu ¡aleyke ey İb-
nu’l-Fâriž”. Sen “Nažmu’s-sulûk”ta (Tâ™iyye kasidesi)nde harikalar ortaya koy-
dun. Gizli, kapalı sırrı keşfettin. Muhabbet ve dostluk deryasından içtin, taşkın 
bir ummandan kana kana.

 İbnu’l-Fâriž’in torunu ¡Alî tarafından mezarına yazılan beyitlerdir. “Va’ķra™” yerine 
“Ve ķul” şeklindedir. “Fe-revîte” yazmada “Fe-reveyte” şeklinde harekelenmiştir.

553 Kimdir, Bilge Ömer b. Fâri∂’in dostu? Onun arzuladığına fikir sahipleri ula-
şamadı. Cahillere cömertliği yoktu(?). Cahilden kaçının ve Ömer’e bağlanın. 
(“Men §âdiķu” “men §âdeķa” şeklinde mazi fiil olarak de okunabilir, bazı nüsha-
larda “men yu§âdiķ” şeklinde görülmüş).

554 Ey İbnu’ş-Şi√ne el-◊anefî. Sen bütün kabahatlerde zamanın yeganesisin. Ebû 
◊anîfe ilmini iddia edersin. İddia ettiğin cehalettir ve sen en-Nu¡mân’ın made-
nindesin.



ONINCI TA¢ALLÜB

İnti…âlinden ~oñra ªuhûr İden Envârı
ve ¡Ayân Olan Â&ârı Beyânındadur

Çün râ≥î vü mar≥î rû√-ı pâki rabbine rücû¡ itdi, niçe â&âr †ulû¡ itdi. 
Evvelâ intiķâl itdügi sâ¡at bir bâd-ı §ar§ar peydâ, ba¡dehu bir rîh-i ¡â§ıf 
hüveydâ oldı ki «alķ †â¡ûn «avfını unudup ķıyâmet hevline düşdiler. Ol 
√înden Mı§r ’dan †â¡ûn mürtefi¡ oldı ki şey« rû√ını cümleye fidâ itdi, 
nitekim »ayâlî Efendi mer√ûm fidâ itdi ki ma√allinde beyân oldı ve 
nitekim İstanbul ’da Şey« Deli Şücâ¡ atla çârsûlarda ve ba¡≥ı a√bâb evin-
de «alķla vedâ¡ idüp †â¡ûn-ı ekber gitdi diyüp ma†¡ûn olup üç günden 
§oñra intiķâl itdi. Ve Gülşenî √a≥retleri sırruhu ķâ¡iden intiķâl itmişdür, 
ba¡de’l-fevt uzadup yaturdılar, [212a] ammâ şehâdet barmaπını 
yumamadılar. Ve ol rî√ Rûm ’da ol sâ¡at olmışdur, nitekim Şücâ¡ Paşa  
naķlinde gelür. 

Cümle «ulefâ ve dervîşân defâ¡atle √ikâyet itdiler ki çün Rumey-
le ’de ki sebîlü’l-mü™minîndür, şey«üñ cenâzesi namâzına eger meşâyı«-ı 
¡ižâm ve eger ¡ulemâ-yı kirâm ve eger ümerâ-yı fi«âm ve eger fuķarâ-yı 
nîk-encâm cem¡ oldılar, ol zamân ki mün≠ir mu§allâ üzere çıķup pî-
rüñ ev§âfını lisân-ı fa§î√-i ¡Arabî ile ≠ikr eyleyüp böyle didi: “el-Vâ§ilu 
ilâ ra√metillâhi eş-Şey« İbrâhîmu’l-evvâh” didükde ol ķadar âh u fer-
yâd ķopdı ki cümle §aπîr u kebîr bir ķaç derece √ayretde ķaldılar. Çün 
tâbûtını ķaldurdılar, erbâb-ı devlet-i žâhirenüñ elinden «ulefâ vü fuķarâ 
gücle aldılar. Barmaķları üzere götürüp la√m u şa√mdan e&er ķalma-
yup hemân rû√-ı ma√≥ olmaπın hemân hümâ-vâr üstü«vân-ı cismi da«ı 
havâya †ayerân iderdi.

¡Acîbe: İntiķâl itdügi gün Mentci Me√med Beg ’üñ evinde bir serv 
aπacı yire düşer. İyi ¡alâmet degildür diyü §â√ib-i «âne şey«e varup du¡â 
temennâsına gider. Çün şey«i intiķâl itmiş bulur, mer√ûm »ayâlî Efen-
di’ye servüñ düşdigini ¡ar≥ ider. Cümlesi ta¡accüb iderler. Meger anlar 
tâbût yapmaπa serv aπacı aramaķ içün âdemler göndermişler imiş. Çün 
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bege dirler ki “Biz serv aπacı bulmaπa âdem gönderdük, anuñ düşmesi 
bu vâķı¡a içün vâķi¡ olmışdur” diyicek bege tesellî gelüp fi’l-√âl varup 
ta«talar itdürüp tabut [212b] idüp getürdi. Anuñla defn itdiler.

∏arîbe: ∏asl ider iken cismi hemân ¡ažm-i §aπîr idi. Râyi√a-i †ayyi-
be-i rû√ânîsi cümleye ma¡lûm olup bu«ûr râyi√asını bu nesîm-i cenne-
te itmeñ diyü ¡ûd ü ¡anber isti¡mâl itmediler.

Aπreb-i ∏arâyib: Çün ma«dûmları mer√ûm Şey« »ayâlî ra√me-
tullâhi ¡aleyhi sene seb¡ ve seb¡înde intiķâl itdi, türbe-i şerîfeye bu faķîr 
indürdüm. Pîrün intiķâlinden otuz yedi yıl §oñra idi. Çün türbeyi aç-
duķ, bir ¡aceb rû√ânî râyi√a-i †ayyibe geldi ki cümle √u≥≥âr cennet râ-
yi√asıdur diyü √ükm itdiler. Çün aşaπa indüm, râyi√a müştedd oldı. 
Gülşenî’nüñ cesed-i şerîfinden idügi ma¡lûmum oldı. İstedüm ki bir 
miķdâr nesne alam. »avfdan cür™et itmedüm. Benümle mûm var idi, 
gördüm cesedi henüz kefenle melfûf olmış, †arâvetle †urur. Baña bir 
ru¡b √â§ıl oldı. Ta¡žîm ile selâm virdüm. Şöyle «â†ıra idindüm ki “¡Aley-
ke selâmullâhi yâ ibnî!” didi. Pes ta√ammül itmeyüp bî-i«tiyâr diz 
çökdüm. Elümde olan şem¡ mün†afî oldı. Benümle bile giren Mükâşif 
¡Ammî Bilâl  ki Şey« ¡Alî’nüñ lâlası idi, ol da«ı yuķarı çıķmış idi. Faķîr 
tenhâ ol iki meyyit-i zinde ile ķaldum. Gerçi ¡ažametlerinden vehm †ârî 
olmaķ isterdi, ammâ ¡aķl mâni¡ oldı ki ol ma√alle şey†ân girmez ki ol 
sul†ânlar ma√≥-ı ¡ışķ idiler.

Na@m: Fe-inne’l-vehme şey†ânun recîmun
 Ve inne’l-¡aķle sul†ânun mu†â¡un555

Ne&r: Gerçi bir sâ¡at-i [213a] nücûmî miķdârı içerüde ķaldum. 
Ke-ennehu on beş yıl oldı ki evvelâ şey«eynüñ mu¡âmelesini ≠ikr it-
sem ¡aķl ta√ammül itmez. ¿âniyen ol žulmetde olan nûrı žuhûra çıķar-
sam ¡ayn-ı ¡aķl «îre olur. Çün ol müddet gûr-«âne içre ķaldum, tekrâr 
Bilâl-i Mükâşif şem¡le girüp beni fısķıyyeden çıķardı. Çün türbenüñ bir 
kûşesinde ķarâr itdüm, İskender Paşa-zâde A√med Paşa  gelüp benden 

555 Vehm kovulmuş şeytandır; akıl, itaat edilen sultandır.
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ba¡≥ı nesne su™âl itdi. Umûr-ı berza«dan bî-i«tiyâr ba¡≥ı nesne keşf it-
megin mer√ûm Şey« ¡Alî-i ~afvetî  ibn Şey« A√med-i »ayâlî yanuma 
gelüp bu beytleri oķudı. 

Me&nevî: Her ki-râ esrâr-i kâr âmû«tend
 Muhr kerdend u dehâneş dû«tend556

 Sirr-i πayb ân-râ sezed âmû«ten
 K’û zi-guften leb tuvâned dû«ten557

  Gûş-i ân kes nûşed esrâr-i celâl
 K’û çu sûsen §ad zebân uftâd u lâl558

Ne&r: Pes A√med Paşa  fehm idüp su™âlden fâriπ oldı, ben da«ı 
cevâbdan sâkit oldum. Ammâ bî-i«tiyâr söylemek isterdüm ve §abr ile 
setr iderdüm. Pes otuz beş yıldur şimdi da«ı sükût üzereyem. Ammâ 
ma¡lûm olsun ki 559“ًא ِ َ א اْزَدْدُت  َ  ُ ِ

َ ْ َ ا ِ ْ ُכ َ ” muķte≥âsınca her ne ki 
ķıyâmetden ve berza«dan mu«bir-i §âdıķ beyân eylemişdür: Evvelâ bî-
reyb ü şübhe πaybda îmân ile ¡ilme’l-yaķînde &âbit eyle. ¿âniyen mücâ-
hede ile ¡ayne’l-yaķînde müşâhede eyle. ¿âli&â her √âlde, her zamânda 
dâyimâ müşâhede eyle, √aķķe’l-yaķînde [213b] mu√aķķıķ ol. İmdi 
bu merâtib √â§ıl olmaz, illâ devâm-ı ≠ikr ile lâ ilâhe illallâh Allâh hû. 
Bunlara mažhar olana «ilâfet câyizdür. Gerçi merâtib-i esmâya nihâyet 
yoķdur, ammâ »alvetiyye  on iki ile iktifâ eylemişlerdür ki on iki nihâ-
yet-i a¡dâddur.

Na@m: Bu isimlerdür u§ûli «alvetüñ
 Bunlara mažhar ķılur dehre himem

556 Kime işin sırrını öğrettilerse ağzını mühürleyip dikmişlerdir. Mesnevî, 5: 2240.
557 Gayb sırrını öğrenmeye ancak ağzını kapalı tutabilen layıktır. Mesnevî, 3: 3386.
558 Yüce sırları ancak zambak gibi yüz dili olup da suskun kalanın kulağı duyabilir. 

Mesnevî, 3: 21.
559 “Yakîn açığa çıksaydı dahi yakînim yine artmazdı.” Letâ™ifu’l-İşârât, 1/58; Tefsî-

ru’r-Râzî, 31/81; Hilyetu’l-Evliyâ™, 10/202,א אزددت  אء  .şeklinde   כ ا



METİN - Onıncı Ta…allüb374

 Lâ ilâhe illa Allâh u Allâhu hû
 ◊aķķ u ◊ay ¢ayyûm u ¢ahhâr oldı hem

 Da«ı Vehhâb’ile Fettâ√ ey piser
 Vâ√id ü E√ad u ~amed’dür bîş ü kem

Ma¡lûm ola ki İskender »alîfe  Mı§r ’da didi ve ¡Âşıķ »alîfe  Edirne ’de 
faķîre √ikâyet itdiler ki “Gülşenî ķuddise sırruhu’s-seniyy intiķâl idüp 
türbede defn oldı, dervîşlerden on beş miķdârı mec≠ûb dîvâneler “Şey« 
niçe bir «alvetde olur, çıķsun!” diyü iķdâm iderlerdi. Her çend “İntiķâl 
itdi, defn itdük” dir idük, ķabûl itmeyüp pîr yimekden içmekden ķalup 
hemân rû√ olmışdı, niçe ölür?” diyü bize istihzâ iderlerdi. On günden 
§oñra bir gün fur§at bulurlar, türbeye girüp fısķıyye ķazmaπa başlarlar ki 
şey« bizden ķaçup gizlenüp ¡uzlet i«tiyâr itmişdür diyüp hücûm iderler. 

Türbe-dâr Seydî Beg  ki faķîr türbe-dâr olduπum vaķt da«ı şerîküm 
olup §ı√√atda idi ki niçe menâķıbı ta√rîr olmışdur, bunı da«ı taķrîr 
itmişdi. Varup »ayâlî Efendi mer√ûma ve sâyire dîvânelerüñ hücûmı 
ve iķdâmını beyân ider. Dervîşler √ücrelerinden çıķup dîvâneleri men¡ 
[214a] iderler ve dirler ki 560﴾ِت ْ َ ْ ُ ا َ ِ ٍ َذا ْ َ  degil midür?” ¡Uryân ﴿ُכ 
Me√med Dede  ilerü gelüp dir ki “Belî nefs ≠âyiķa-i mevtdür. Ol rû√ 
olmış idi, rû√a mevt †ârî olmaz!” Efendi mer√ûm dir ki “Beden mu≥-
ma√ill olur ki: 561﴾َن ُ ِّ َ  ْ ُ ٌ َوِإ ِّ َ َכ  ”?na§§ını bilmez misiz ﴿ِإ

Na@m: Fe-inne’l-menâyâ ķad a§âbet Mu√ammedâ
 Fe-lev kâne fi’d-dunyâ «ulûdun li-sâkinin
 Le-kâne resûlullâhi fîhâ mu«alledâ562

Ne&r: degil midür? ◊a≥ret-i Server intiķâlinde olan nizâ¡ı ferâmûş 
itdünüz mi? Varuñ †arîķat icrâsına meşπûl oluñ, yo«sa †arîķat lâzım gel-
di diyicek cümlesi pirüñ ölmesini muķarrer bilüp bir feryâd ve fiπanla 

560 “Her canlı ölümü tadacaktır.” Al-i imrân, 3/185.
561 “(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir.” 

Zümer, 39/30.
562 Ecel Hz.Muhammed’e (sav) de isabet etti. Bir dünya sakini için ebediyet olmuş 

olsaydı, dünyada Allah’ın resulu ebedi olurdu
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çârşû bâzâra âvâre oldılar ki Mı§rlı bu √âli görüp ¡acabâ fuķarâya yine ne 
oldı diyüp §orup bildükde kimi √ayretle ta¡accüb idüp kimi istib¡âdla 
istihzâ ķıldı. 

¡Uryân Me√med Dede’den §ordum ki “Size ne √âlet oldı?” Buyurdı ki 
“Çün pîr öldi didiler, bir √ayret †ârî oldı. Bî-hûş ol müddetde gezdüm. 
Şey«i görmek iştiyâķı πalebe idüp vaķa¡a mâ vaķa¡a. Çün Şey« A√med-i 
»ayâlî bize tesellî virdi, ¡âlem-i ¡aķla nüzûl idüp mevtini ta√ķîķ bilicek 
feryâd eyledük.”

Ma¡lûm ola ki çün Gülşenî ķuddise sırruhu intiķâl itdi, mürşid-i 
erbâb-ı ¡irfân ve mürebbî-i a§√âb-ı ityân, mažhar-ı füyû≥ât-ı ∏anî Şey« 
A√med-i »ayâlî ibn Şey« İbrâhîm -i Gülşenî nevverallâhu rû√ahu’s-se-
niyye yedi gün «alvet itdi. Ba¡dehu maķâm-ı irşâdda oturup cemî¡isini 
tefriķadan va√dete da¡vet itdi. Pes [214b] eger «ulefâ ve eger dervîşân 
cümle bey¡at ve inâbet itdi, “illâ men¡ tevellâ ve raca¡a ve vaķa¡a fî-mâ 
vaķa¡a”563 Üç gün da«ı geçdükde bir cavķ da«ı gelüp inâbet iderler. 

İskender »alîfe  √ikâyet itdi ki sebebini §ordum. Na«îfî »alîfe  didi 
ki “Çün ki inâbetde tevaķķuf itdüm ki bir tevbe yiter, Gülşenî’den §oñra 
πayre inâbet lâzım degildür. Pes vâķı¡ada Gülşenî ķuddise sırruhuyı 
gördüm ki aķlar geymiş ve aķ §arınmış. »â†ırumdan geçdi ki şey« siyâh 
§arınup siyâhlar geyer idi, şimdi ne ¡aceb ki aķlar geymiş! Pes «â†ıruma 
müşrif olup buyurdılar ki “Ol gün ol cübbe-i siyâhı geymek bu gün bu 
√ulle-i beyâ≥ı geymek içündür.” Pes istedüm ki mübârek ellerin öpem, 
yüzlerin çevirüp buyurdı ki “Var Emîr A√med’üñ elin öp ki şimden 
girü ta§arruf anuñdur.” Pes tekrâr nažar itdüm, ol sefîd-pûş Emîr 
A√med-i »ayâlî Efendi oldı. Varup inâbet itdüm. Çün bîdâr oldum, 
niyyet itdüm ki §abâ√ inâbet idem. Çün inâbet itdüm, ba¡dehu ķulaπu-
ma buyurdılar ki “Çaķ mer√ûmdan işâret olmayınca gelmedüñüz!” Ve 
sâyirlere da«ı niçe buñun gibi √âlât olup inâbet itdiler. Ammâ ba¡≥ılar 
ki rücû¡dan rücû¡ itmediler, √ikmete râci¡dür.”

563 “Yüz çevirip dönenler ve düşeceği duruma düşenler hariç.”
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◊ikâyet: Cümleden çün Şey« ¡Âşıķ Efendi  pirüñ intiķâlinden §oñra 
Rûm ’a varup Edirne ’de zühd ü taķvâ ile †âlibleri yigirmi beş yıl irşâd 
eyleyüp e†râf-ı ¡âleme niçe «ulefâ irsâlinden §oñra vâķı¡asında Ka¡be’ye 
da¡vet olunur. Çün vâķı¡ada Mı§r ’a gelür, bu [215a] «â†ırayı ider ki eger 
Gülşenî zâviyesine uπrar isem eglenmek lâzım gelür, hemân †aşradan 
du¡â idüp gideyim dir. Çün Bûlâķ  iskelesine gelür, meger pîr §ı√√at-
de imiş, muķâbeleye dervîşler göndermiş. Kendüyi bir bâπçeye iltürler. 
Çün bâπa girür, anda pîri bulur. Pîr eydür ki “Çün seni zâviyeye gel-
mek √accdan te™«îre bâ¡i&dür, pes biz saña istiķbâl itdük ki murâduñ 
te™«îr itmeye.” Vâķı¡ada ¡ö≠rler ider ki “Benüm murâdum √a≥retüñüzüñ 
mezârını ziyâret idi. Çün bi≠≠ât rü™yet müyesser oldı, ne i√tiyâc ķaldı” 
dir. Pîr √a≥retleri buyurur ki “Çün a§l niyyetüñ √acc-ı şerîfdür, pes aña 
i√râm baπla” diyüp bir i√râm virür. Çün bîdâr olur, √acca gitmege iķâ-
met ider, otuz miķdârı dervîşle ehli ü ¡ıyâli ve §oñra yirinde şey« olan 
Yeñiceli Kerîm Efendi  ile Mı§r’a geldiler. »ayâlî Efendi faķîri Bulâķ’a 
dervîşler ile istiķbâle gönderdi. Çün varup dervîşler ile alup bâπçeye ge-
türdük, efendi tâ ķapuya degin istiķbâl itdi. Çün biri birine ma√abbet 
ile muķâbil olup murâķıb oldılar, iki âyîne-i mücellâ biri birine mücellâ 
olsa biri biri içinde bî-√add nümâyân olduπı ¡ayân oldı.

Na@m: İki âyîne biri biri içinde bî-√add 
 Görinür Mu√yî ve bî-√add oları dâyir olur

Ne&r: Ba¡dehu pürsiş-i žâhirîden §oñra »ayâlî Efendi buyurdılar ki 
“Gemi zamânıdur [215b] ki eger ¡acele ile gitmek murâduñuz ise siz bir 
ķaç gün bâπçede sâkin oluñ. Cümle mühimmâtuñuz fuķarâ ķardaşlar 
görüp Suveys ’den √acca müteveccih oluñ.” ¡Âşıķ Efendi  hemân «alîfesi 
Kerîm Efendi ’ye baķup didiler ki “Vâķı¡anuñ bundan aπreb žuhûrı olur 
mı?” Evlâd efendi √a≥retlerine ¡ö≠rler idüp didi ki “Çün «ıdmetüñüze 
irişdük, πayrı yire bizi √avâle eylemeñ ki Dervîş Kerîm ile bu vâķı¡a 
söyleşilmişdür” diyüp vâķı¡ayı Kerîm »alîfe ’den istifsâr idüp beyân olan 
vech üzere ¡ayân itdi. ¡Âşıķ Efendi eyitdi: “Biz sizi mer√ûm Gülşenî 
√a≥retleri görmişüz” didükde nâgâh bir mu√ibb, efendi √a≥retlerine bir 
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a¡lâ i√râm ne≠r getürdi. Efendi da«ı ¡Âşıķ Efendi’ye virdi. Henüz Kerîm 
»alîfe vâķı¡ayı tamâm taķrîr itmeyip i√râm virdügin dimemiş idi. Çün 
mufa§§alen vâķı¡a ma¡lûm oldı, cümleye §afâlar kesb oldı, √attâ ¡Âşıķ 
Efendi ≠evķından ol gün arķasından i√râmı indürmedi. Altı ay zâviyede 
olup Ka¡be’ye gitdi. Ka¡be’den geldükde efendi teklîfi ile Mü™eyyediyye 
Câmi¡i ’nde bir müddet irşâd itdi.

◊ikâyet: Efendi dervîşlerinden Dede Balı  nâm bir nâ-dervîş, ¡Âşıķ 
Efendi ’nüñ meclisinde mutta§ıl su™âl ve i¡tirâ≥ iderdi. Bir gün ¡Âşıķ 
Efendi 564﴾ ٍ ِ ْ َرّبٍ َر ِ  ً ْ َ ٌَم  َ ﴿ âyetini tefsîr iderdi, buyurdı ki “Allâh 
ta¡âlâ, a§√âb-ı cennete [216a] selâm ider; kimine melek vâsı†ası ile, ki-
mine bilâ-vâsı†a anlara ta¡žîm içün” diyüp §afâ-yı «â†ır ile kendüye girye 
gelüp “Allâh ta¡âlâ bize da«ı selâmet eyle, ol selâm-ı bî-vâsı†a müyesser 
ola” diyüp du¡â eyledi. Dede Balı bu du¡â ≠evķına vâ§ıl olmayup eyitdi 
ki “A§√âb-ı cenneti ta¡mîm itdüñ. Enbiyâdan πayrıya melek nice vâsı†a 
olur ve bilâ-vâsı†a ◊aķ ta¡âlâ nice selâm idüp ta¡žîm ider? Bu cüm-
le cür™et ≥alâletdür” diyüp «ayli cür™etde imtiyâz itdi, meclisine ķayd 
virdi. Bu «aberi mer√ûm »ayâlî Efendi’ye irişdürmişler. Faķîri da¡vet 
idüp buyurdılar ki “¡Âşıķ »alîfe ’nüñ didügi Tefsîr-i ¢â≥î ’da mes†ûrdur. 
Dede Balı bî-edebâne ķayd virüp bir ¡azîzüñ meclisini tel« itmesün 
eger tekyede √u≥ûr ideyim dirse. Var «aber vir!” diyü sipâriş buyurdılar, 
√attâ kendülere bir celâl şekli da«ı žâhir idi. Ve buyurdılar ki “Var ¡Âşıķ 
»alîfe’ye di ki bizden pîre ol zamân şikâyet câyizdür ki ol nâ-dervî-
şüñ itdügine râ≥î olavuz ve hem Dede Balı’ya bu ķı†¡ayı oķuyasın” diyü 
buyurdılar.

Na@m: İster misün ki pîrüñ ola tekye-i √u≥ûr
 Benden bu pendi yüri ķabûl eyle ey dede
 Boπaz gerüp kimesneye «ışmıla söyleme
 Bir söyleyenler iki işidür bu ķubbede

564 “Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selam” (vardır).” 
Yâsîn, 58/36.
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Ne&r: Çün ¡Âşıķ Efendi ’ye peyâmı î§âl itdüm, √ayrete varup bir 
niçe kerre istiπfâr itdi. Sebebini §ordum. Eyitdi: “Dede Balı ’nuñ bî-
ma√al i¡tirâ≥ından bu gice pîre teveccüh idüp [216b] »ayâlî Efendi 
cânibinden bir dervîş meclisümüze ķayd virdi diyü şikâyet itdüm idi, 
anuñ cevâbıdur” didi. Vefâtından §oñra da«ı pîr ile mürîd mâ-beyninde 
mu¡âmele çoķ olur, hemân itti√âd-ı rû√ânî ta√§îl itmege gûşiş itmek ge-
rek. Çün Dede Balı’ya varup efendinüñ buyurduπın diyüp ķı†¡ayı oķu-
dum, aπlamaπa başladı ve didi ki “Bu gice biñ pîr √a≥retleri meydâna 
götürüp emr itdi. Aşaπa aldılar ve †arîķatçılar tabanuma ve arķama vâfir 
dögdiler. El-ân ≥arbından √arekete mâlik degilem” diyüp arķasın açdı, 
≥arb yiri ķararmış! ¡Afv †aleb idüp isti¡fâ ve istiπfâr itdi. Gelüp i¡ti≠ârını 
efendiye ¡ar≥ ķıldum ve ¡afv †aleb itdüm. Buyurdılar ki “Var ¡Âşıķ »alî-
fe ’den isti¡fâ eyle ki aña müfevva≥dur.”

Çün efendinüñ sa¡âdet-«ânelerinden zâviyeye gelüp ¡Âşıķ Efendi ’ye 
Dede Balı ’nuñ a√vâli anlara müfevva≥ olduπın didüm, eyitdiler ki 
“Anuñ isti¡fâ ve istiπfârı ¡ayn-ı ¡afv u maπfiretdür, belki §ûret ü ma¡nâya 
sebeb-i ma¡rifetdür: Ammâ 565﴾َن ُ ِ ْ ُ ْ א ا َ َم أَ ْ َ ْ َאُزوا ا ْ  .oķumış idüm ﴿َوا
Ol eclden bir miķdâr zamân varup zâviyeden †aşrada olsun” dimegin 
Dede Balı ķırķ gün πâyib oldı. Çün geldi, πâyet ≥a¡îf olmış idi. Ne 
ma√alde ve nice riyâ≥et çekdügin her çend ki tetebbu¡ itdük, beyân 
itmedi. Geldükde ¡Âşıķ Efendi’nüñ recâsı ile efendi yedi gün «alvet emr 
idüp §oñra «ilâfet virdi. İkinci seferümde faķîr ile Rûm ’a gitdi. Rûm’dan 
bir niçe dervîş ile Baπdâd ’a ¡azm idüp anda intiķâl itdi. [217a]

‰arîķatçı ¡Alî Çelebi  eyitdi: “Gülşenî ķuddise sırruhu √a≥retlerini 
vâķı¡ada gördüm. Bir minber üzere «alķa na§î√at ider ve eydür ki “◊aķ 
ta¡âlâya √üsn-i žann üzere oluñ ki baña buyurdı ki “Niçün çaķ böy-
le giryân ü nâlân ü evvâh idüñ?” Eyitdüm: “Yâ Rabbî, senüñ celâlüñ 
«avfından.” Buyurdı ki 566“ ِ َ َ  ِ َ ْ َر  ْ َ َ َ ” cemâlüm nûrı celâlümi 

565 “(Allah şöyle der:) Ey suçlular! Ayrılın bu gün.” Yâsîn, 36/59.
566 “Merhametim öfkemi geride bırakmıştır.” Sahîhu’l-Buhârî, 9/160; Sahîhu Mus-

lim, 4/2108; Musnedu Ahmed, 12/247.
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mu√î†dür.” Pes cehd eyleñ, cemâli nûrı ile münevver olasız” diyüp bü-
lend âvâzla minberde bir kerre hû didi. Baña bir §afâ √â§ıl oldı. Bîdâr 
oldum, artıķ ol ≠evķ benden dûr olmadı.” Baña böyle su™âl ve cevâb niçe 
¡âşıķdan vâķi¡ oldı, “Lâ-nuferriķu beyne’l-evliyâ™i”567

Kefe paşası Şücâ¡ Paşa  eyitdi ki “Sene erba¡în ve tis¡i-mi™e şevvâlinüñ 
tâsi¡i (940 / 23 Nisan 1534) a§rından §oñra ¢os†an†iniyye ’de bir bâd-ı 
§ar§ar ķopdı. Cümle İstanbul  «alķı ķıyâmet muķaddimesidür diyü 
√ükm itdiler ve «avfından tevbeye meşπûl oldılar. Faķîr Sul†ân Me√med  
Câmi¡i ’nde Gülşenî nevverallâhu ma≥ca¡ahu’s-seniyyenüñ ba¡≥ı fuķarâsı 
ile otururduķ. Çün ol rîh-i ¡â§ıfuñ §ar§arın gördük ki câmi¡i §ar§ar idi, 
cümle dervîşler ķu†b-ı âfâķ yirinden ırılduπına delâletdür diyü ittifâķ 
itdiler. Fi’l-vâķi¡ ◊a≥ret-i pîr ol sâ¡atde intiķâl itmiş.

Evra¡-ı §ula√â-yı zamân ve a¡lem-i ¡ulemâ-yı evân taķayyüdâtdan 
âzâde Şey« Mu√yiddîn  Bahâ™eddîn-zâde  «ulefâsından Edirne ’de Tâ-
cül¡ârifîn  √a≥retleri bu faķîre sene seb¡ ve «amsîn ve tis¡i-mi™ede (957 / 
1550-51) rivâyet eyledi ki “Sene erba¡în ve tis¡i-mi™e şevvâlinüñ evâyi-
linde (940 / Nisan 1534) [217b] mer√ûm Bahâ™eddîn-zâde bir vâķı¡a 
görür ki bir pîri melekler götürüp semâya ¡urûc iderler. Su™âl ider ki “Bu 
pîr kimdür?” Birisi cevâb virür ki “Şey« İbrâhîm -i Gülşenî’dür, dün-
yâyı ķoyup gideyor ki gökde varup ≠ikr itmege da¡vet itdiler.” Çün bî-
dâr olur, bir ¡aceb ma√abbet √â§ıl olur.” Şey« Tâcül¡ârifîn √a≥retleri bu 
faķîre eyitdi ki “Şey« Bahâ™eddîn-zâde mer√ûm baña ol vâķı¡ayı didi, 
ammâ eyitdi ‘~abr idelim, görelim Mı§r ’dan ne «aber gelür.’ Çün bir 
ay geçdi,  ol ay göçdi diyü «aber geldi. Ba¡dehu Şey« Bahâ™eddîn-zâde 
te™essüf iderdi ki ‘◊ayfâ! Şey« İbrâhîm İstanbul ’a geldükde «ıdmetiy-
le az müşerref olduķ!’ Ve bu vâķı¡asını şey«üñ Şey« A√med-i Zâhidî  
sene «ams ve tis¡în ve tis¡i-mi™ede (995 / 1586-87) faķîre Şey« Bahâ™ed-
dîn-zâde ’den bi-¡aynihi naķl itdi.

Müşârünileyh ehl-i sülûküñ müşâhidi Şey« A√med-i Zâhidî  naķl itdi 
ki “Şey«üm Şey« ¡Abdülmü™min  ile Şey« Gülşenî ziyâretine Burusa ’dan 

567 “Veliler arasında ayırım yapmayız.”
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bile vardum. Şey«ümi bilmez iken ve gözleri görmez iken mutta§ıl ‘Mü™-
min ķardaş’ diyü «i†âb itdi. ¡Âdeti ola didüm. Çün dervîşlerine §ordum, 
didiler ki ‘Bu edâ ile şimdiye degin kimesneye «i†âb itmedi. Bu şey«üñ 
şöhreti nedür?’ Faķîr eyitdüm: ‘İsmi ¡Abdülmü™min’dür.’ Eyitdiler: 
‘Gülşenî’den bu maķûleler sehldür.’ Ba¡dehu Gülşenî buyurdı ki ‘Eger 
ba¡≥ı müfekkirînden elem gelürse πam çekme ki anuñ firâķına [218a] 
sebebdür ki firâķ-ı ≥âlledendür.’ Şey« A√med didi ki “¡Abdülmü™min 
Efendi’nüñ, Firâķî  dervîşi idi, bile varmışdı. Şey« ¡Abdülmü™min aña 
baķup güldi. Fi’l-vâķi¡ §oñra inkâr idüp Burusa’da teftîşine bâ¡i& oldı.”

◊âliyâ efâ≥ıl-ı benî âdem ve ¡ulemâ-yı ¡âlemdürler ki Gülşenî ķud-
dise sırruhu’s-seniyyünuñ ta§arrufâtına nihâyet yoķdur ve kütüb ü §afâ-
yi√ u na§âyı√ı πâyet çoķdur, anuñıçun †ayy oldı, ammâ icmâlen bu ki 
Kitâb-ı Ma¡nevî ’si ķırķ biñ beytdür ve Sîmurπ-nâme , otuz biñ ve Dîvân-ı 
Türkî on beş biñ ve Fârsî on yedi biñ ve Rubâ¡iyyât-ı ¡Arabî ve Farsî ve 
Türkî on iki biñ ve Dîvân-ı ¡Arabî beş biñ ve Müsevvedât’da on bir biñ 
beytdür. Ne&rden πayrı yüz otuz biñ beyt olur; √aķâyıķ-ı ne&r da«ı on 
biñ miķdârı olur.

Fa§l-ı A§l: Çün bu menâķıb bu ma√alle geldükde târî«-i hicret biñ 
on ikide idi, anuñıçun bu seneye ba¡≥ı tevârî« ta√rîr oldı:

“Â«ır-ı rây” (1012) bu oldı ki “bâ-«ayr tenezzülini buldı” (1012) 
diyüp “bu encâm-ı reşe√ât” (1012) zâhir olduķda “â«ır-ı †arab” (1012) 
√â§ıl idüp “¡uķalâ-yı â«ır” (1012) hem “«ayrına encâm buldı” (1012), 
ehl-i ¡ışķ da«ı “«ayr ile de encâm buldı” (1012) Ba¡de ez-ân “§abî 
şey«“ (1012) pîr oldı, “yâr-ı â«ar” (1012) hemân “bi’l-«ayr cündini 
buldı” (1012), andan [218b] πayb oldı. “Yâ delîle «ayre’l-bedî¡” (1012) 
diyüp “Gülşenî menķabeti” (1012) bi’t-tamâm “«ayrıyla encâmı buldı” 
(1012) Pes bu “Reşa√âtla Mu√yî” (1012) ķa†re-i nâçîz iken “ba√r-i bî-
pâyân ve deryâ-yı ¡ummân-ı bî-kenâr oldı” (1012).

Rubâ¡î: Târî«-i cihân ki ķi§§a-i «ired u kelân
 Dercest der-û çi şehriyân u çi Yelân
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 Der-her varakî bi«vân ki fî ¡âmmi ke≠â
 ¢ad mâte fulânu’bnu fulâni’bni fulân568

İmdi ma¡lûm-ı a√bâb ve mefhûm-ı uli’l-elbâb olsun ki §ûretâ bu 
¡ar§a-i kevn ü mekân ve §a√n-ı zemîn ü âsmân gerçi gülşen-i irem-vâr 
ve bâπ-ı firdevs-kirdârdur, ammâ ehl-i ma¡nâya emâkin-i va√şet-âbâd 
ve mesâkin-i ¡uzlet-nihâd olmışdur. Pes hevâmm u sevâmm-ı Âdem’den 
i√tirâz mühimm ve ded ü dâm-ı ¡âlemden imtiyâz lâzımdur ki §ûretde 
her biri cüvân u pîrdedür, ammâ ma¡nâda bebr ü şîrde ve fîl ü «ınzîr-
dadur ve kimi §ıfat-ı şeh-bâz u ¡uķâbda ve sîret-i πalîvâj u πurâbda-
dur, §â√ib-i «arâ†îm ü e≠nâb ve mâlik-i ežfâr u enyâbdur. Egerçi bu 
e≠iyyet ve ¡anâya ı§†ıbâr ve bu za√met ü belâya ta√ammül i«tiyâr itmek 
sünnet-i Nebevî ve †arîķat-ı Mu§†afavîdür, ammâ √âliyâ i«tilâf-ı ârâ ve 
taπayyür-i a√vâl-i ehl-i dünyâ vü u«râ olmaπın kûşe-i ¡uzlet a√râ ve 
künc-i «alvet evlâdur. Anuñıçun bu ¡âşıķ-ı sihâm ve §âdıķ-ı bî-merâm 
sene &elâ&e ¡aşer ba¡de’l-elf  mu√arreminüñ encâmında (1013 / Haziran 
1604) maķâm-ı İmâm-ı enâm Şâfi¡î -i be-nâm ķuddise sırruhu’s-selâm-
da terk-i «avâ§§ u ¡avâmm ile ârâm [219a] idüp §ubh u şâm belki mü-
dâm «ıdmetde ķıyâm-ı tâmm üzere olduπum i¡lâm olur. Çün ki evlâd-ı 
kirâm ve emcâd-ı ¡ižâm bu «alvetüñ istitmâmını istifhâm itdiler ve 
a§√âb-ı fi«âm ve a√bâb-ı ≠û-ikrâm bu ¡uzletüñ istiķdâmını isti¡lâm ķıl-
dılar, pes ma¡lûm-ı ebrâr ve mefhûm-ı a√râr ola ki ižhâr-ı esrâr-ı ∏affâr 
ve iş¡âr-ı â&âr-ı a«yâr istifsâr idene keşf-i dîdâr itmez ve isti«bâr ķılana 
ref¡-i estâr ķılup ru«sârını nümûdâr ķılmaz. ¢âlallâhu ta¡âlâ: ُه َ ْ ِ  َ  ﴿ِإن ا
ِري ْ َ א  َ ا َو ً َ  ُ ِ َْכ אَذا  َ  ٌ ْ َ ِري  ْ َ א  َ אِم َو َ َْر ِ ْا א  َ  ُ َ ْ َ َ َو ْ َ ْ ُل ا ِّ َـ ُ ِ َو َ א ُ ا ْ

ِ  
569﴾ ٌ ِ َ  ٌ

ِ َ  َ ا ِإن  ُت  ُ َ أَْرٍض  َّيِ  ِ  ٌ ْ َ  Eger ebkâr-ı ma¡ânî-i mezkûre-i 

568 Dünya tarihi uluların ve akıl sahiplerinin kıssasıdır, burada sultanlar nice Yelân 
gibi pehlivanlar yer alır. Her bir varakta oku ki “Bu tıl filanın oğlu filan öldü” 
yazar.

569 “Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, 
yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. 
Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her 
şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” Lokman, 31/34.
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zükûr √urûķa ma¡ķûd olmasa ve netîce olan evlâd-ı √aķâyıķ mevdû-
de-i maķ§ûde-i mevcûde olmasa bu ķadar te™lîfâta iltifât ve √ikâyât u 
rivâyât olmazdı, zîrâ «aberde da«ı ¡iber zâhir ve muķarrer ve siyerde 
&emer bâhir ve mu√arrerdür.

Na@m: Nihâyet nedâred √ikâyât-i ¡işķ
 Ki her ≠erre dâred rivâyât-i ¡işķ
 Çu Mu√yî tamâmet şude ¡işķ-i pâk
 Eger cumleem gûyed û-râ çi bâk570

570 Her zerresi aşk rivayetleri olan aşk hikâyelerinin nihayeti yok. Pak aşk tamam 
oldu,  Muhyî gibi eğer  hepsini söylesem ona ne korku!



SİLÂ◊-DÂR

Ba¡≥ı Selâ†în-i Cihân ve »avâ…în-i Devrân Seyrânındadur

Çün ki Gülşenî nevverallâhu merķadehu’s-seniyyenüñ ceddi Oπuz  
Ata’dur, pes anlardan √âkim olanları ≠ikr lâzımdur. Ma¡lûm ola ki 
Oπuz »ân žuhûr-ı İslâm’dan evvel aķ§â-yı şarķda İrân’da ek&er-i vilâ-
yet-i ¡Acem’i [219b] aldı ve ¢ara Âmid ’i ta«t-gâh idindi. Ammâ evâ«ır-
da devlet-i İslâm’da anlardan †oķuz nefer pâdişâh oldı ve √ükûmetleri 
müddeti ķırķ iki yıldur.

Evvel Sul†ân ◊asan  Beg ibn Emîr ¡Alî  ibn ¢ara ¡O&mân’dur, on bir 
yıl pâdişâh oldı.

İkinci Oπlı Sul†ân »alîl ’dür, altı buçuķ ay √ükûmet itdi.
Üçinci küçük birâderi Sul†ân Ya¡ķûb  on iki yıl iki ay sal†anat itdi. 

A≠erbaycân’da çehâr-şenbe güni rebî¡ulâ«ıruñ on dördinde sene &elâ& ve 
&emânîn ve &emâni-mi™ede (883 / 15 Temmuz 1478) »ûy  √avâlîsinde 
birâderi Sul†ân »alîl ’i ba§up ķatl itdi ve pâdişâh oldı ve götüri İrân’a 
√ükm itdi. Â«ır-i sene sitte ve tis¡în ve &emâni-mi™ede (896 / 1490) 
intiķâl itdi.

Na@m: Gunbed-i pur-§adâ-yi ¡âlî-sâz
 Her çi gûyî hemân bigûyed bâz571

Ne&r: Dördinci oπlı Baysunķur  Beg ibn Sul†ân Ya¡ķûb bir yıl sekiz 
ay √ükûmet itdi.

Beşinci Rüstem Beg ibn Maķ§ûd Beg  ibn ◊asan Pâdişâh  beş buçuķ 
yıl ta§arruf itdi.

Altıncı A√med Beg  ibn Uπur Me√med ibn ◊asan Pâdişâh  √âkim oldı.
Yedinci  Elvend Beg  ibn Yûsuf Beg ibn ◊asan Pâdişâh pâdişâh oldı.
Sekizinci Me√med Beg  ibn Yûsuf Beg ibn ◊asan Pâdişâh bir yıl 

√ükm itdi.

571 Sesi çok yankılı bir kümbettir, ne söylersen geri duyulur.
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‰oķuzıncı Murâd Beg  ibn Ya¡ķûb Pâdişâh pâdişâh oldı ve öldi, ra√i-
mehumullâhu ta¡âlâ ki erkânları ma«§û§ 576﴾ٌص ُ ْ َ َאٌن  ْ ُ  ْ ُ َ -idi ﴿َכ
ler. ¢âlallâhu ta¡âlâ: אِدَي َ

ِ א  َ ُ ِ َ َْرَض  ْا أَن   ِ ْכ ِّ ا  ِ ْ َ  ْ ِ ِر  ُ ا  ِ َא  ْ َ َכ  ْ َ َ  ﴿َو
َن﴾577 ُ ِ א  ا

Gülşenî578 ķuddise sırruhu’s-seniyy mes†ûr Sul†ân ◊asan  ve Sul†ân 
Ya¡ķûb  ve ba¡dehumâ zamânında olmaπın müddetleri ≠ikr ü ta√rîr oldı. 
Her birinüñ me√âsini bî-√addür, «u§û§â Sul†ân Ya¡ķûb’uñ √aķķında 
Mevlânâ Câmî  didügi ķa§îdeden bu ebyât şâhiddür.

(Na@m): Seher çu ber-dil-i men tâft nûr-i §ub√-i nüşûr
 ~afâ-yi §ay√a-i ķûmû şenîdem ez-dem-i §ûr579

 Kunem vazîfe-i evķât «âlî ez-ekdâr
 Du¡â-yi devlet-i şâh-i muzaffer-i man§ûr580

 Sipihr-mertebe Ya¡ķûb  ibn ◊asen ki ber-ûst
 Rusûm-i şâhî vü â&âr-ı sal†anat maķ§ûr581

 Şehenşehî ki çu-Nûşînrevân be-devrâneş
 Zi-yumn-i ¡adl cihân-i «arâb şud ma¡mûr582

 Buved ¡avâķib-i û der-reh-i hüdâ ma√mûd
 Şeved mesâ¡î-i û der-†arîķ-i dîn meşkûr583

576 “Duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi.” Saf, 61/4.
577 “Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebûr’da da, “Yere muhakkak benim 

kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık.” Enbiyâ, 21/105.
578 Metin neşrine esas aldığımız müellif nüshası burada son buldu. Bundan sonraki 

kısmı Tahsin Yazıcı neşrinden takip ettik.
579 Seher gönlüme kıyamet sabahının nuru ışıdığında, sûr sesinden “kalkınız” say-

hasının safasını işittim.
580 Nusret sahibi muzaffer şahın devleti duası için kederden uzak bir şekilde namazı 

eda edeyim. 
581 Felek rütbeli Yakup b. Hasan’ın üzerinde şahlık özellikleri ve saltanat eserleri 

belirgindir. 
582 O öyle bir padişahlar padişahıdır ki zamanı Nuşirevan gibi adaletinin uğurun-

dan harap cihan mamur oldu.
583 Onun doğru yoldaki işlerinin akıbeti makbul, din yolundaki mesaisi meşkûr-

dur.
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Ne&r: Ve bir ķa§îde da«ı Heşt-behişt  nâm ķasrını med√den §oñra 
dimişdür.

Na@m: Şâh-i Cem-mertebe Ya¡ķûb ki ez-lu†f-i √asen
 Kâf-tâ-ķâf cihân vâri&-i mülk-i pederest580

 Şehriyârî ki pey-i «idmet-i û çar«-i felek
 Beste cevzâ-§ifat ez-devr-i mu¡addel kemerest581

 Kefş-i ân lucce-i cûdest ki bâ-ba«şiş-i ân
 Heft deryâ ki şenîdî be-me&el yek şemerest582

Ne&r: Çün zîn ile müzeyyen bir baπl-i §abâ-reftâr ve bir felek-i dev-
vâr-vâr ester-i †ayyâ-†ayyâr idüp ve niçe tu√fe idrâr ider. Mevlânâ Câmî  
anuñ med√inde bir ķa§îde dir ki bu ebyât andandur.

Na@m: Veh în çeh-i bârgîst ki ki ez-behr-i tecemmuleş
 Zîbed zi-zer-keş atlas-ı çar«-i felek çuleş583

 Şekleş besî bedî¡ ki netvân nigâşten
 Ber-§af√a-i zamîr be-kilk-i ta√ayyuleş584

 Pûyende esterî ki çu-§ar§ar be-pây-i sa¡y
 Nenhâde dest-i †ab¡ şikâl-i tekâsuleş585

Sul†ânuñ med√inde dimişdür.

Na@m: Ya¡ķûb  ibn ◊asen ki be-kunh-i emel resîd
 Ân kes ki hem be-cûd-i vey âmed tevessuleş586

580  Kaf ’tan Kaf ’a güzel ihsanlarıyla Cem rütbeli Şah Yakup, babası mülkünün va-
risidir.

581 O öyle bir padişah ki felek çarhı onun katında hizmettedir, İkizler burcu adaletli 
devrinde kemer bağlamıştır.

582 İhsanıyla o cömertlik dalgasının köpüğü karşısında yedi derya  bir havuz gibidir.
583 Bu öyle bir binek ki onu süslemek için felek çarhının altın işlemeli atlası üzerine 

çul olsa yakışır.
584 Şekli o kadar çok güzel ki gönül sayfasına hayal kalemiyle o resmedilemez.
585 Öyle  fırtına gibi hızlı bir katır ki tabiat eli onun gayret ayağına durdurmak için 

köstek vuramaz.
586 Yakub ibn Hasan emeline vasıl oldu, onun cömertliğine sığınan kimse de istedi-

ğine kavuştu.
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 Ma¡mûr dâşt mulk-i cihân-râ ¡Umer be-¡adl
 Bâ-û der-în mu¡âmele âmed te¡âduleş587

 Devreş mudâm bâd be-bezm-i †arab çunân
 K’ufted ezân gumân cevâz-i teselsuleş588

Ne&r: Yine Mevlânâ Câmî  Silsiletu’≠-±eheb’de ol pâdişâh-ı ¡adâ-
let-şi¡âruñ bir žâlim-i bed-kirdâruñ cezâsı √ikâyetinüñ evvelinde böyle 
med√ ider.

(Na@m): Bûd Ya¡ķûb bin ◊asen şâhî
 Âsmân-i cemâl-râ mâhî589

 Nev-civânî ki nâ-resîde besî
 Bûd kâreş be-gavr-i kâr resî590

 Mulkî ez-Şâm  tâ »orâsân  dâşt
 Vez bedîhâ dilî hirâsân dâşt591

 Şîve-i ¡adl u dâd dâşt şi¡âr
 Ber-şerî¡at nihâde bûd medâr592

 Puşt-i zulm-âverân şikest ez-vey
 ~ît-i Nûşînrevân nişest ez-vey593

 Ra√met-i ◊aķ be-rû√-i pâkeş bâd
 Rev√ u râ√at ni&âr-i «âkeş bâd594

587 Hz. Ömer cihanı adaletiyle mamur eylemişti, onunla (Yakub) bu muamele den-
gini buldu.

588 Onun devri sonsuza kadar sürsün ve onun devamlılığı hakkında şüphe kalma-
sın.

589 Hasan oğlu Yakup öyle bir şahtır ki güzellik göğünün bir ayıdır.
590 Henüz genç ve pek erişkin değildi, ama işi işin nihayetine eriştirmişti.
591 Ta Şam’dan Horasan’a dek mülkün sahibidir; kötülerin ondan kalpleri korku 

tutmuştur.
592 Adaleti üslubunu şiar edindi, şeriat dairesinde hareket etti.
593 Zulmedenlerin sırtı onun tarafından kırıldı; Nuşirevan’ın ünü onun tarafından 

bastırıldı.
594 Hakk’ın rahmeti pah ruhu üzerine olsun, huzur ve rahatlık ayağına saçı olsun.
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Ne&r: Bu §elâtînüñ √aķķında meşâyı«-ı ¡ižâm ve mevâlî-i kirâm 
med√le niçe kütüb ü resâyil ta√rîr itmegin Gülşenî ķuddise sırrû√u 
menâķıbında tas†îr oldı.

Fasl: Ve ¢araķoyunlu ’nuñ selâ†îni dört neferdür ve √ükûmetleri 
müddeti altmış beş yıldur. Bu tertîb ile ki ≠ikr olur:

Evvel: ¢ara Yûsuf ibn ¢ara Me√med ibn Bayram »vâce. Dört yıldan 
ziyâdece √ükm itdi. 

İkinci: ¢ara İskender ibn ¢ara Yûsuf. On altı yıl √ükûmet itdi.
Üçinci: Cihânşâh  ibn ¢ara İskender. Otuz iki yıl pâdişâhlıķ itdi.
Dördinci: ◊asan  ¡Alî  ibn Cihânşâh. Bir buçuķ yıl sal†anat itdi.
Ma¡lûm ola ki çün ¢ara Yûsuf ibn ¢ara Mu√ammed-i Türkmânî ki 

tevâbi¡-i Sul†ân Üveys-i İlgânî ’dendür, πâyet şecî¡ olmaπın Timur  »ân-ı 
Gurgân ’a mu«âlefet idüp gâhî Sul†ân A√med-i Celâyir ile ittifâķ iderdi 
gâhî √udûd-ı ¡Irâķeyn ’e giderdi, ¢aramanoπlı ¡O&mânlılara itdügi gibi. 
Sene &elâ& ve &emâni-mi™ede (803 / 1400-01) ki Timur Semerķand ’a 
gitdükde nebîresi Ebû Bekr’e Baπdâd ’ı ve tevâbi¡ini sipâriş ķıldı ve şöyle 
va§iyyet itdi ki “Gerçi ki Sul†ân A√med-i Celâyir da«ı memleket †âlibi-
dür, lâkin Tâcik olmaπın anuñ cânibini ri¡âyet sehldür, ammâ Türkmen  
¢ara Yûsuf ’dan πaflet eyleme.” Vâķı¡â niçe veķâyı¡dan §oñra â«ır nehr-i 
¡Acem kenârında ¢ara Yûsuf münhezim olup sul†ân-ı Mı§r ’a vardı. 
Sul†ân-ı Mı§r, Timur »ân  «â†ırını ri¡âyet içün niçe zamân √abs itdi. 
Çün Semerķand’da Timur’uñ öldügin istimâ¡ itdi, ¢ara Yûsuf ’la biñ 
Türkmen cüvân ķoşup irsâl itdi. Çün ¡Irâķ ’a vardı, žafer-yâb oldı.

¡Acîbe: Mîrân Şâh ibn Emîr Timur ’ı çün ¢ara Yûsuf sene ¡aşr ve 
&emâni-mi™e zilķâdesinüñ yigirmi dördinde (810 / 21 Nisan 1408) 
ķatl itdi, ba¡de zamân birâder-zâdesi Şâhru« Mîrzâ sene &elâ& ve ¡işrîn 
ve &emâni-mi™ede (823/1420-21) ılπarıla gelüp ¢ara Yûsuf «aste iken 
√avâle oldı. Çün marazla öldi, bu ķı†¡ayı didiler.

Na@m: Bisâ†-i √ukûmet ki gusterde bûd
 Velî hîç fur§at nedâdeş «ayât
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 Çunîn †urfe man§ûbei kes nedîd
 Zi-yek sûy Şehru« zi-yek sû mât595

Ne&r: Terâkime kavmi serâsime oldılar ve anı serîr üzere mürde ķo-
yup ķaçup gitdiler ve ba¡≥ı evbâş başından tâcın ve ķulları ķulaπından 
altun «alķaları kesüp aldılar ve bürehne yire bıraķdılar.

Na@m: Gevher-i pend me-râ kun gûşvâr
 Behr-i ¡ibret √âl-i Yûsuf gûş dâr596

Min Bedâyi¡i’l-Ve…âyi¡: Çün Mârdîn  √âkimi Sul†ân ¡Îsâ , Emîr Ti-
mur  tevâbi¡ine mu«âlefet itmiş idi, Şâm ’dan mürâca¡at itdükde ◊asan 
Pâdişâh ’uñ ceddi ¢ara ¡O&mân ’ı Mârdîn mu√â§arasına ķodı ve Âmid ’i 
ki Mârdîn pâdişâhına müte¡alliķ idi, ¢ara ¡O&mân oπlı İbrâhîm  Beg’e 
virdi. Emîr Timur intiķâlinden §oñra ki ¢ara ¡O&mân Mârdîn muhâ§a-
rasına meşπûl idi, Emîr ◊akîm ki Şâm beglerbegisi idi, ¢ara ¡O&mân’a 
muķâbil vardı. ∏âyet ba√âdur idi ve yedi biñ dil-âveri var idi. Cev-
saķ nâm ma√alle nüzûl itdi ki anı Mârdîn vâlîsi ¡imâret itmiş idi. Ol 
gün ki ¢ara ¡O&mân’a muķâbele idüp muķâtele ķılmaķ murâd eyledi, 
kendinüñ müneccimi: “Bu gün tâli¡üñüz nu«ûstdadur, varmañ! Yo«-
sa sen ve Sul†ân ¡Îsâ da«ı münhezim olup helâk olursız!” diyü iķdâm 
ider. Ammâ Emîr ◊akîm’üñ ◊âcî Feyya≥, Sul†ân ¡Îsâ ve Emîr ◊akîm 
¡askerüñ ke&retin görüp maπrûr olup söz işitmediler. 

Çün ¢ara ¡O&mân’a ¢ara Âmid  öñünde muķâbil geldiler, ¢ara 
¡O&mân oπlı İbrâhîm  Beg’i Emîr ◊akîm ķatl itdi. ¢ara ¡O&mân anı 
görüp bî-i«tiyâr atını sürüp Emîr ◊akîm’üñ ◊âcî Feyyâ≥ ve Sul†ân ¡Îsâ  
ve Emîr ◊akîm’üñ ke&ret-i ¡askerin görüp maπrûr olup söz işitmediler. 
Çün ¢ara ¡O&mân’a ¢ara Âmid  öñinde muķâbil geldiler, ¢ara ¡O&mân 
oπlı İbrâhîm Beg’i Emîr ◊akîm’üñ √alķına bir oķ urup İbrâhîm Beg 
ķullarından Şu¡ayb nâm bir bî-¡ayb da«ı bögrine bir oķ urdı. Atından 

595 Hükümet yaygısını ki yaymıştı, fakat hayat ona hiç fırsat vermedi; böyle ilginç 
hamle kimse görmedi, bir tarafta Şahruh diğer tarafta mat (ölüm).

596 Bana öğüt cevherini küpe et, ibret için Yusuf ’un hâline kulak ver. 
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düşdi. Başın kesdiler ve nîzeye †aķdılar. Atı ķaçup ¡askerine vardı. Gör-
dükleri gibi münhezim oldılar. ¡Aceb bu ki ¢ara ¡O&mân’uñ meymene 
ve meyseresi iki ferseng yire gürîzân olmışlar idi. Çün ¢ara ¡O&mân πâ-
lib oldı, Mârdîn  √akîmi Sul†ân ¡Îsâ’yı ve ◊âcî Feyya≥’ı da«ı dutup ķatl 
itdiler. Cümle esbâb ve πanâyimlerin Aķķoyunlar tâlân itdiler.

Ve me™â&ir-i nevâdîrden biri bu ki Aķķoyunlu  ile ¢araķoyunlı  ulu-
sı mâ-beynlerinde beyâ≥ ve sevâd te≥âddı «ay&iyyeti ile ◊asan Beg’üñ 
ceddi Türkmen  ¢ara ¡O&mân, ¢ara İskender bin ¢ara Yûsuf elinde sene 
seb¡ ve selâsîn ve &emâni-mi™ede (837 / 1433-34) ¡ar≥-ı Rûm ’da küşte 
oldı. Ba¡dehu Mîrzâ Cihânşâh  bin ¢ara İskender ¡Irâķeyn  ve Fâris  ve 
bilâd-ı Â≠erbaycân’a musalla† oldı. ◊asan Beg ibn ¡Alî Beg  ibn ¢ara 
¡O&mân ki ķadîmî bir birinüñ düşmeni idi, müsta™§ıl itmek diledi. Pes 
sene i√dâ ve seb¡în ve &emâni-mi™ede (871 / 1466-67) Diyârbekr ’e mü-
teveccih oldı. Çün ◊asan Beg bu «aberi istimâ¡ itdi, aķarîb ü ¡aşâyirini 
ķulel-i cibâle gönderdi ve kendi ◊aķķ’a mütevekkil olup fur§ata müte-
rakkıb oldı. Ammâ Cihânşâh berf ü bârândan mürâca¡at itdi ve πâyet-i 
πurûrından otaπını ek&er-i ¡asâkir ile ilerü irsâl idüp kendi az kimse 
ile ķalurdı. Her kim na§î√at ile hazm cevşenin geymeye, rûzgâruñ tîr-i 
bârânından «alâ§ olmaz. ◊asan Beg ise §a√râ-yı Muş’da gürbe-mi&âl 
fur§at bulup biñ dil-âver ile basdı, Cihânşâh’ı ve ¡askerini ķırdı ve iki 
oπlı Mu√ammed Mîrzâ  ve Yûsuf Mîrzâ ’yı dutup gözlerine mîl çeküp 
kör itdi.

Ve Min ∏arâyibi’l-¡Acâyib: Çün ◊asan Beg, Sul†ân Cihânşâh  üzere 
¡ažîmet itdi, tenbîh idüp didi ki “Her kimüñ me√âsininde şâne durma-
ya, bizüm ile ķıtâle gitmeye.” Çün ¡asker atlandı, bir sâde-rû cüvân bir 
şâneyi yüzinüñ derisine §ancup pâdişâhuñ ķarşusında durdı. Sipâhîler 
gitmekden men¡ itmek istediler. Pâdişâha anuñ va≥¡ı ve himmeti «oş 
gelüp eyitdi: “İncitmeñ ki belki kâr-ı Cihânşâh anuñ elinde tebâh ola.” 
Fi’l-vâķi¡ â«ır ol cüvân ķatl itdi:

(Na@m): Ordû-yi humâyûn-i Cihânşâh  pûyân
 Bâ-ân heme esbâb u zeber-destî vu puşt
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 ¿ânî ¡aşer-i şehr-i rebî¡u’&-&ânî
 Vîrân şud u târî«-i “◊asan Big bikuşt” (872)

Sezâ-yı cezâ-yı Cihânşâh  veķayi¡inden §oñra oπlı ◊asan ¡Alî Sul†ân  
ve sâyir ¢araķoyunlu , Ebû Sa¡îd Mîrzâ ’ya mektûb gönderdiler ki §ul√ 
ola. ¢abûl itmeyüp ķışlamaķ içün ¢arabâπ ’a müteveccih oldı. ◊asan 
Beg da«ı üzerine hücûm itdi. Maπrûr ve πafil olmaπın maπlûb olup 
firâr itdi. Sul†ân ◊asan’uñ oπlı Kör Zeynel  ılπayup yitişüp dutdı, 
Yâdigâr Mu√ammed ’e teslîm itdi. Ol da«ı ceddesi Gevher 
Şâhbegüm  ķanı içün Sul†ân Ebû Sa¡îd’i ķatl itdi. Mollâ Celâl-i Devvânî  
bu târî«i didi.

Târî«: Sultân Ebû Sa¡îd ki der-ferr-i «usrevî
 Çeşm-i cihân-i pîr cuvânî çu û nedîd
 Elhak çi gûne kuşte negeştî ki kuşte bûd
 Târî«-i ķatl “maķtel-i Ebû Sa¡îd” (874)

Na@m: E&er ķoyam dime mevti gel ķıl yâd
 Mı§r ’da bânî-i ehrâm ķanı yâ Şeddâd

 Bu ba†n-ı mâder-i dehr içre gel sa¡îd olı gör
 Çu â«iretde †oπasın na§îb ola es¡âd

 Yenâmu dir çu cihân «alķı bu şeb-i πamda
 Hemîşe vâķı¡adur gördügi rı≥â ve ¡inâd

 Çu rûz-i vâķı¡a uyana «vâb-ı πafletden
 Mu¡abbir-i ebede ar≥ ide anı emcâd

 Ne gördi ise bu cevâb içre ide anda cezâ
 Ki fa≥l u ¡adlile Mu√yî bula §alâ√ ve fesâd

Na@m: Münķalib-i a√vâl olma ķalbüñi âgâh ķıl 
 ¡Ârif ol a¡râfı añla ma†labuñ Allâh ķıl
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 Ger merâ√il ķa†¡ın isterseñ gel ey sâlik beri
 Âsitân-ı Gülşenî’ye sevine ¡azm-i râh ķıl

 Şâm -ı firķatden çıķup §ub√-i vi§âle irmege
 Gicelerde nâle eyle her se√er ki âh ķıl

 Mülk-i faķra pâdişâh olmaķ dilerseñ Mu√yiyâ
 A√med bin ∏ülşenî’nüñ bendesini şâh ķıl

Na@m li mü™ellifihi: Bu na§î√atle bulınur irşâd:

 Ey sa¡âdetde olan §â√ib-i dâr
 Olmaķ isterseñ eger ehl-i irşâd

 Dür gibi sözlerümi mengûş it
 ¢ıl zamânuñda hemîşe evrâd

 ◊aķķ’ı nâžır bil ve «alķı manžûr 
 Eyle tâ kim olasın ¡ayn-ı ¡ibâd

 Çün ki bîgâne ķılasın özüñi
 Evliyâ-yı ◊aķ iderler seni yâd

 Râh-ı √aķķa yüri hem-râh ķazan
 Zühd ü taķvâ ile ¡ilmi ķıl zâd

 Va¡de-i evvele gel eyle vefâ
 Çün ki ma√şerdürür â«ır mî¡âd

 Naķd olan √âle ķıl istiķbâli
 Evliyâ mâ≥îsine ol münķâd

 Dâyimâ kûh gibi &âbit ol
 Dört yanun †olaşa tâ evtâd

 ªıll-ı memdûd-ı »udâ’dur fuķarâ™
 Sâyesine ķıl olaruñ isnâd
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 Eyle tekrîmle dervîşe nažar
 Ne bilürsin k’ola §â√ib-irşâd

 Olsa desti tehî görme «âlî
 Çeşmi yaratur yiter aña sevâd

 ±ikr ile şâh-ı cihân oldı gedâ
 ~ît-i §ûrnâ vü nefîri bil bâd

 Yir ü gök ne kim var tamâm
 Ehl-i faķr içün olupdur îcâd

 Faķr yoķluķdurur ammâ varlıķ
 Oldı ol yoķlıķ içinde bünyâd

 Her kimüñ kim ola faķrı ◊aķķ’a
 ∏ayrdan ola πanî ol âzâd

 Ma†la¡-ı nûr-ı »udâ’dur çün ķalb
 ¢ıl anı vech-i beķâda inşâd

 Yile varur §on ucı mülk-i ¢ubâd 
 ¢ıl Süleymân -veş o pâyı berbâd

 ¢ılmaya cennet içün âdem olan
 ‰â¡atı biñ yıl ide ger feryâd 

 Bu cihân «ânı güzer-gâhdurur
 ∏âfil olma burada ķılma ruķâd

 Bu ribâ† içre neşâ†ıla bisâ†
 Yaymadı yüz yire urdı evtâd

 Genc-i âhır anda ola kunc-i kilenc
 Bu πam-ı âbâda her kim ola şâd

 ~ûretin eyledi â«er yire naķş
 Dehre reng eylemişiken Bihzâd
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 Çün güneh-kâr ide ¡ö≠r ile ķabûl
 İtmeseñ saña günehdür o ¡inâd

 Zîr-destâna ri¡âyet ķıl kim
 Bendedür saña olursa âzâd

 »ulķla √alķı yüri «oşnûd it
 Tâ ki »allâķ’dan ire imdâd

 ¡Âķıl iseñ yüri mecnûn olı gör
 ¡Işķdur kâm-dih-i ehl-i murâd

 Âteş-efrûz durur bâd-ı havâ
 Âb-sûz oldı bu «âk-i pür-bâd

 ∏ayreti çün ķomadı πayriyyet
 Va√dete irişür andan efrâd

 Göre her ≠errede biñ mihr-i münîr
 ¢a†rede mecrâ yolın ehl-i fu™âd

 Ka¡beteyn içre eger olsañ  
 Şey≠er-i πamdan ire saña güşâd

 ◊â§ıl öginmegi ķo gerdûnda
 Kişt ü kâr eylemeye vaķt-i √a§âd

 ◊asenât ehli olur çün ma√sûd
 Kendi kendilere eyler √ussâd

 Ma†labuñ «ânesin it bunda «arâb
 Â«ıret beytini eyle âbâd

 Mu√yî’nüñ √aķ sözi acıdur lîk 
 Bil devâ le≠≠etin ey §â√ib-i dâd

 ¡Âlem-i u«râda hep πavπâ-yı ¡ışķ

 Â«ıretden ötedür dünyâ-yı ¡ışķ
 Lâ-mekân menzildedür me™vâ-yı ¡ışķ



METİN - Silâ√-Dâr394

 ¢âf-ı ı†lâķa muķayyed olmadı
 ¢anda ¡anķâ-veş olısar cây-ı ¡ışķ

 Kîmiyâ-veş geyme §un¡î libâs
 Sîmiyâdan sîm olan sîmâ-yı ¡ışķ

 ~ûret-i elvâ√a §ıπmaz ¡arş-veş
 Lev√de ma√fûž olan ma¡nâ-yı ¡ışķ

 ∏ayb-ı mu†laķdan virüp ¡ayna &übût
 ◊a≥ret-i ¡ilminde bul fe√vâ-yı ¡ışķ

 Bir vücûda nice ma¡dûm oldı žıll
 A§l birdür yoķdurur hemtâ-yı ¡ışķ

 Rûy-i dilden yur ķomaz πam tozını
 Her kime yüz göstere deryâ-yı ¡ışķ

 Olma kör gör yârı ey a√vel bu gün
 Nesyeyi ķo gözleme ferdâ-yı ¡ışķ

 Sârî vü ¡ârî olur bî-rûz u şeb
 ∏ayb-ı a¡yânda gören necvâ-yı ¡ışķ

 Şar†-ı evvel terk-i da¡vâ oldı çün 
 Müdde¡î diñ itmesün da¡vâ-yı ¡ışķ

 Hû maķâma baπlayan bî-bâl olup 
 Nef«-i §ûra dem urur §adâ-yı ¡ışķ

 ªâhir ü bâ†ın πa≥abdan pâk olup 
 ¡İ§met-i ra√metledür devâ-yı ¡ışķ

 Çün ki Mevlâsı rı≥âsında ola
 ∏ayrıya mevlâ olur mevlâ-yı ¡ışķ

 Mest olur virürse â«ır tâ ebed
 Sâķî-i πam her kime §ahbâ-yı ¡ışķ
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 Gice gündüz her ķulı Rabb’e irgürür
 Mu√rim eyler leyletü’l-isrâ-yı ¡ışķ

 Bu fenâ dehre baķalar §anma  gör
 Zinde vü bâķî olan ķatlâ-yı ¡ışķ

 Öl diril Mu√yî bul anuñ derdini 
 Şâfî vü kâfî olur mer≥â-yı ¡ışķ

Ne&r: Çün bu faķîrüñ sinni &elâ&e ¡aşer ba¡de’l-elfde (1013 / 1604-
05) yetmiş sekize yetmiş idi, pes bu sene πâyib olmaķ diledüm: “Yâ 
Mu√î†” (78), “el-Vâlî” (78), “Bil ilâhı” (78) diyüp “√akîm” (78) †aleb 
ķıldum. “Bil a√vâli” (78) ne ise ¡ar≥ itmegin “lu†fa √aml” (78) itmegi 
“ma√all” (78) gördi. Anuñ içün bu du¡â târî« ve itmâm oldı: “Yâ »udâ 
ra√müñ eyle Mu√yî’ye” (1013), “Va√det-i ◊ayy ¡inâyet eyle” (1013). 
“Biñle on üç mu√arreminde tamâm oldı” (1013).
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Bâyezîd-i Bostânî 80
Bâyezîd Medresesi 300
Bayındır »ân 98, 120, 121, 122, 218, 

224
Bayındır Beg 119
Baysun…ur 183, 195, 383
Baπdâd 56, 201, 202, 203, 208, 209, 

239, 246, 378, 387
Bâπ-ı Zâπân 55
Bedreddin ibn el-∏ars 368
Begüm »atun 104, 105, 106, 107
Belπrad 50
Berda¡ 85, 115, 116, 149, 153, 196, 

197, 210
Ber…u… Aπa 286
Beşâret 206, 211, 212, 213, 317
Beşik†aş 126
Bevâlbîs 234
Beyânî 157, 158
Bi…â¡î 368
Bî«odî 290, 291
Bire 89, 105
Birketü’l-Fîl 287
Bişr-i ◊âfî 72
Bosna 284
Bu«ârâ 52
Budun 50
Bûlâ… 138, 355, 376
Bul…înî 367
Burhâneddîn Bi…â¡î 368
Burusa 49, 186, 379
Büyük ¡Alî Paşa 61

C

Ca¡fer 62, 124, 343
Câmî 56, 337, 384, 385, 386
Câmi¡-i ~âli√ 352
Câmi¡-i Mü™eyyediyye 103
Câmi¡u’l-Ezher 102
Cânum »amrâvî 280
Cebel-i ◊ırâ 200
Cebel-i Mu…a††am 79, 267, 361
Celâl 64, 325
Celâl-i Devvânî 64, 128, 168, 390
Celâlüddîn 32, 37, 64, 65
Celâlüddîn-i Devvânî 64, 143
Celâlüddîn Mu√ammed 208
Celâl-zâde 325
Cemâleddîn-i »azrecî 271, 272, 299
Cemâlî-zâde Me√med Efendi 65, 66
Cenâbî Paşa 336, 337
Cendereci-zâde 251
Cengiz »ân 184
Cevher-i ±ât 68
Cezîre-i Vus†â 320
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Cidde 251
Cihâdî 173, 348
Cihânşâh 53, 73, 104, 147, 387, 389, 

390
Cihânşâh »ân…âhı 102
Cihânşâh Meydânı 99
Cihânşâh Pâdişâh 73
Cugi 244, 245
Cüneyd 149
Cüveynî 303, 305

Ç

Çâkerî 157, 158
Çakerli ¡Ömer Beg 119
Çaldıran 279
Çelebi 49, 50, 106, 107, 114, 129, 214, 

245
Çerâkise 66, 166, 279, 280, 281, 

311,325
Çerkes 230, 231
Çermik 260
Çı…rı…çılar 329
Çivi oπlı 316
Çivi-zâde Efendi 166, 167
Çivi-zâde-i &ânî 166
Çivi-zâde-i Kebîr 101

D

Dâru’n-Nedve 298, 307
Dâvûd Paşa 357
Dede Balı 377, 378
Defterdâr Bâyezîd Beg 152
Deli Göñül 366
Demür ¢apu 351, 352
Deşîşe 284
Devlet Mâmâ 148
Deylemî 317
Diryâ…u’l-Efâ¡î fi’r-Reddi ¡ale’l-Bi…â¡î 368
Dîvâne Derzî 65
Dîvâne Şücâ¡ 199
Dîvân-ı ◊âfı@ 157
Diyârbekr 43, 89, 226, 230, 231, 238, 

247, 258, 259, 260, 263, 281, 389

Du¡âcı Dede 135, 136, 172, 179, 213, 
260, 358

Du…akîn-zâde Me√med Paşa 152

E

Ebî Bekr 169, 170, 171
Ebrehe 306, 308
Ebû ‰âlib 154, 289, 290
Ebû Bekr 169, 170, 208, 232, 309
Ebu’l-¢âsım-ı Gurgânî 269
Ebu’l-»ayr 269
Ebu’l-Fa≥l 93, 157
Ebû Medyen-i Maπribî 62
Ebû Sa¡îd 269
Ebû Sa¡îd Ebu’l-»ayr 55, 269
Ebû Sa¡îd Mîrzâ 390
Ebussu¡ûd Efendi 137, 315, 316, 317
Edirne 50, 61, 78, 85, 91, 101, 139, 

158, 200, 290, 298, 299, 300, 301, 
315, 341, 342, 345, 349, 350, 361, 
374, 376, 379

Edirne…apusı 343
Egil 257, 258, 259
El…â§ 232
Elmacı İmâm 300
Elvend »ân 218, 238, 240, 241, 244, 

246
Elvend Beg 383
Emîr ¢or…maz 277
Emîr ¡Abdülvehhâb 111, 112, 201,
202, 207
Emîr Beg 54, 244, 246, 247, 248, 249, 

252, 253, 254, 256, 257, 259
Emîr Çelebi 179
Emîr İlyâs 114
Emîr Zekeriyyâ 143, 201, 202, 205,
207
Envâr-ı Tebrîzî 255
Erzincân 76, 218, 220, 224
Erπana 153
Erπani 244, 260
Eski Câmi¡ 50
Eski İbrâhîm Paşa Câmi¡i 329
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Esterâbâd 55
Esterπon 50
Eşrefiyye Câmi¡i 277
Eyyûb 62, 332

F

Fâris 59, 389
Fa«rüddîn-i ◊aydar 64, 86, 122
Fâyi… Paşa 357
Fekku’l-Muπla… 46
Fenârî Mu√yiddîn Efendi 329
Fenârî-zâde 101, 102
Fera√şâd 105, 106
Ferâyiz 46
Ferhâd 73, 366
Ferhâd Beg 306
Ferîduddîn-i ¡A††âr 68
Ferîdûn Çavuş 128, 130
Ferrû« Ket«udâ 62
Fet√ullâh »alîfe 136, 153, 155, 289, 

290, 349, 350
Fet√ullâh Efendi 256, 338
Fet√ullâh-ı ¢azvînî 288, 289
Fırât 105
Filibe 50
Firâ…î 380
Firdevs 120
Fu≥ayl bin ¡Iyâ≥ 158
Fu§û§ 100, 101, 103, 167, 187, 301
Fu§û§îler 100
Fu§û§u’l-◊ikem 272
Fuvve 138, 323, 327, 355
Fütû√ 114

G

∏alata 344
∏arbiyye 128
∏azâle 311
∏azâlî 302
∏âzî Bölükbaşı 355
∏azze 273
Gegibize 313
Gegibize Tekyesi 315

Gerger 262
Gevher Şâhbegüm 390
Gurgân 387
∏ûrî 265, 268, 271, 273, 277, 367
Gülşenî-zâde 130
Gürci 186
Güre 174

H

◊âfı@ 35, 158, 314, 345, 361
◊âfî 72
◊akîm Çelebi 302
◊aleb 105
»âlidî 77
»alîfe Mu√yiddîn 110
»alîl 58, 59, 65, 75, 76, 89, 104, 105, 

106, 107, 122, 124, 185, 189, 289, 
383

»alîl Beg 124, 147
»alîl Paşa 150
◊alîmî Çelebi 288
»alvetiyye 31, 186, 310, 373
Hâmân 321
◊amza 43, 44, 46
◊amza ibn Emîr ¢ara Yülük ¡O&mân
43
»ânî »atun 104
»ân…âh-ı Siryâ…ûsiyye 265, 277, 

278,303
»ânke 234
»ânum »atun 105, 106, 241
◊asan 32, 41, 46, 49, 52, 53, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 72, 
74, 75, 76, 81, 82, 84, 85, 89, 91, 
93, 104, 105, 117, 128, 131, 139, 
147, 148, 189, 194, 200, 211, 216, 
229, 230, 241, 243, 247, 251, 289, 
332, 352, 383, 384

◊asan Abdâllu 246
◊asan ¡Alî 130, 387
◊asan »alîfe 138, 262, 308, 342, 353
◊asan ¡Alî Sul†ân 390
◊asan Beg 318
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◊asan Cân 225
◊asan Efendi 85, 135, 137, 139, 256
◊asan-ı Mekkî 352
◊asan-ı Şirvânî 172
◊asankeyf 105
◊asan Keyf 231, 250
◊asan Pâdişâh 52, 388
◊asîbî Efendi 233, 234
◊aydar 104, 176, 338
◊aydar Aπa 336, 337, 338
»ayr Beg 280, 284, 303, 304, 306, 

307, 309, 311, 312
»ayr Beg Câmi¡i 286
◊a≥ret-i ◊üseyn 204
Hediyyetullâh 45
Heşt-behişt 385
◊ısn-i Mav§ıl 261
»ı≥r 248, 252
»ı≥r Paşa 192, 234, 314
◊icâz 79
◊icâzî Sükkerî-zâde 77
Hidâye 175, 278, 351
Hindûşe 119
Hirî 55, 56, 291
»ond 66, 67
»orâsân 52, 55, 56, 57, 122, 216, 386
◊udeybiyye 209
»ûy 124, 358, 383
◊üsâmüddîn-i Nûrba«şî 64, 128
◊üseyn Aπa 286, 287
◊üseyn Bay…ara 55
◊üseyn Çelebi 104, 105, 106, 107, 

114, 136, 211, 212, 265
◊üseyn-i Sâdât 197
◊üseyn Şâh 225
◊üseyn Vâ¡i@ Çavuş 130
»vâce Çelebi 137, 139, 315
»vâce Fet√ullâh 289, 290, 292
»vâcegî 156, 157
»vond Fâ†ıma bint Sul†ân A…birdi 282

I

¡Irâ… 56, 120, 121, 387
¡Irâ…eyn 387, 389
¡Irâ…î 83
I§fahân 58

İ

İbn ¡Abdusselâm 102
İbn Fârı≥ 267, 301, 368, 369
İbn Sühreverdî 303
İbn-i Şıhne 273, 368
İbrâhîm 31, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 

53, 56, 57, 58, 63, 69, 71, 75, 80, 
83, 88, 94, 97, 109, 125, 137, 139, 
153, 154, 155, 156, 159, 161, 166, 
168, 171, 185, 186, 202, 216, 225, 
226, 237, 238, 249, 252, 262, 287, 
288, 289, 290, 298, 304, 309, 312, 
314, 336, 338, 341, 342, 345, 355, 
363, 375, 379, 388

İbrâhîm Beg 359
İbrâhîm-i Âmidî 46
İbrâhîm-i Desû…î 327, 355
İbrâhîm-i Na√îfî »alîfe 331
İbrâhîm Paşa 281, 318, 323, 324, 325, 

326, 329, 330, 332, 333, 334, 340, 
341, 342, 348

İdrîs 90, 91, 92, 94, 95, 148, 285, 293, 
296, 297

İdrîs bin ◊üsâmüddîn-i Tifl îsî 292
İdrîs-i Bidlîsî 93, 95, 157
İlâhî Mu§†afâ »alîfe 319, 333, 351, 356
İlhâmî »alîfe 304, 310, 311
İlyâs Beg 114
İmâm ¡Alî 143, 157, 204
¡Îsâ 40, 49, 75, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 
100, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 
110, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 
122, 124, 127, 128, 140, 142, 145, 
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146, 147, 153, 165, 168, 169, 170, 
171, 174, 176, 179, 180, 181, 182, 
184, 185, 210, 292, 356, 357, 388 
İs√â… Aπa 54

İskender 199
İskender »alîfe 67, 158, 197, 318,
319, 321, 326, 333, 374, 375
İskender Aπa 303, 304
İskender Çelebi 303, 348
İskender-i ¢adîm 343
İskenderiyye 234, 251, 323, 327, 355, 

356
İskender Paşa 333
İsmâ¡îl 80
İstanbul 85, 89, 137, 139, 148, 199, 

232, 251, 256, 275, 300, 302, 315, 
323, 329, 345, 348, 349, 350, 351, 
363, 371, 379

İstuni 50
İşmûyil 101, 168
İştibli Emîr Efendi 148
İyâs Beg 99
¡İzzeddîn el-Ma√allî 368

K

¢âdiri Efendi 329
Kâfiyeci 368
Kâπıd«âne 150, 332
¢am¡ul-Mu¡ârı≥ fi’r-Reddi ¡an İbni’l-
Fârı≥ 368
¢anber 220
¢an§u 275
¢ara ¢â≥î 43
¢ara Âmid 114, 211, 229, 235, 263, 

278, 383, 388
¢arabâπ 69, 100, 101, 106, 109, 165, 

167, 175, 182, 183, 188, 189, 210, 
390

¢arâfe 79, 250, 265, 267, 352, 361, 
366

¢arâfe-i ~uπrâ 268
¢aramanî 165, 300, 301, 313, 314, 

315, 347

¢aramanî »alîfe 165
¢araman oπlı ¢ara ¢urd 225
¢ara Mollâ 47
¢ara ¡O&mân 388
¢ara…oyunlı 147, 225, 387, 389, 390
¢ara ~ûfî »alîfe 164
¢âsım 83, 86, 235, 240, 241, 243, 245, 

255, 256, 257, 258, 264
¢âsım Beg 231, 236
¢âsım Çavuş 130
¢âsım ibn ¢utluboπa 368
¢âsım Pâdişâh 231, 235, 240, 245
¢âsım Paşa 317, 318
Kâşân 156, 157
Kâtib es-Sirâce-zâde 268
¢a§îde-i Bürde 158
¢and 284
¢a†iyye 152
¢ay§erili-zâde 300, 301
¢ayıtbay 89, 265, 268, 286, 325
¢ayıtmaz Beg 257, 258, 262
¢azvîn 115, 121, 176, 177, 278, 289
¢â≥î ¡Îsâ 75, 76, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 

90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100,
104, 107, 110, 114, 118, 119, 124, 

140, 142, 145, 147, 165, 174, 176, 
180, 182, 184, 185, 210, 293

¢â@î Şerefüddîn 54
Kefe 342
Kemâl Beg 297, 298, 299
Kemâleddîn-i Reşîdî 297
Kemâl Efendi 298
Kemâl Paşa-zâde 324, 329, 330, 341,
342, 350
Kemûne oπlı Seyyid Me√med 202
Kerek Yara… 248
Kerîm »alîfe 376
Kerîm Efendi 300, 301, 376
Keşîş ‰aπı 158
¢ıncı Dede 50
¢ır… Seydî ¡Alî 194
¢ızıl ‰aπ 119
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¢ızılbaş 92, 119, 216, 218, 220, 221, 
226, 229, 231, 232, 233, 246, 256, 
258, 260, 261, 262, 290, 303, 304

¢ızıl Yûsuf 249
Kirâ 148, 150
Kitâb-ı Me™âb 331
¢oçî »alîfe 136
¢or…maz 277
¢os†an†iniyye 148, 208, 315, 333, 340, 

342, 343, 349, 365, 379
¢u†b 152
¢ubbetü’l-Mu§†afâ 131, 268, 270, 271, 

277, 278, 281, 284, 285, 358
¢uds 89, 105, 184, 208, 209, 256, 257, 

259, 260, 261, 264
¢udûrî 175, 278, 351
Kûh-i Tebrîz 57
¢ûm 55, 122, 157
¢urd Çelebi 287
¢û§ûn 174
Küçük ◊âcî 366
Küçük ◊âşiye 130
Kürd ¢âsım 166

L

Lâyi√î Efendi 137, 139
Lu†fî Paşa 344

M

Ma√alle 65, 234
Ma√mûd 78, 107, 125, 196, 213, 215, 

267
Ma√mûd »alîfe 196
Ma√mûd Cân 108, 142
Ma√mûd Efendi 125
Ma√mûd-ı ◊alvetî 78
Ma√mûd Paşa 233, 234, 358
Ma¡nevî 31, 40, 131, 210, 255, 256, 

269, 273, 329, 340, 341, 342, 350, 
380

Man§ûr »alîfe 163, 197, 305, 313
Man§ûr Beg 122
Man§ûre 234

Ma†ra…çı 303
Ma†ra…çı Sinân Aπa 298, 299
Mar¡aş 260, 261, 262, 263
Mârdîn 238, 239, 240, 241, 247, 253, 

388, 389
Ma¡tû… 297
Ma…§ûd Beg 194, 383
Maπfûr Dede 174
Mecdüddîn-i Baπdâdî 67, 184
Medîne 46, 206, 208, 210, 218, 219, 

234, 303, 314
Mekke 46, 173, 188, 208, 209, 210, 

218, 221, 251, 265, 278, 287, 319, 
356, 365

Me√med 44, 65, 75, 76, 137, 150, 159, 
251

Me√med Beg 234, 371, 383
Me√med Câmi¡i 379
Me√med Çavuş 130
Me√med Çelebi 237, 244, 255, 263
Me√med Dede 79, 352
Me√med Efendi 197, 338
Me√med ibn ¡Acem Fet√ullâh 200
Me√med-i Kemmûnî 202
Me√med Paşa 44, 125, 129
Me√med Timurtaş 265
Menzele 234
Mercidâbı… 279, 280, 284
Merend 76, 221
Merhabâ Efendi 341
Merkez Efendi 340, 353
Mesî√ Beg 104, 194
Mes¡ûdiyye 300
Meşâhidü’l-Vücûd 139, 197
Meşhed 55, 203, 204, 205
Metn-i Tel«î§ 130
Mevlâ ¡Alâyî 59
Mevlânâ 32, 35, 37, 39, 43, 44, 46, 47, 

52, 53, 58, 64, 91, 101, 107, 122, 
134, 143, 157, 158, 170, 290, 291, 
330

Mı§r 32, 50, 63, 78, 80, 84, 86, 88, 91, 
92, 101, 102, 103, 104, 119, 125, 
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128, 129, 131, 134, 135, 137, 139, 
145, 149, 150, 152, 157, 158, 166, 
167, 179, 183, 192, 193, 194, 196, 
197, 200, 205, 208, 209, 224, 233, 
234, 238, 250, 251, 255, 256, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 
272, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 
297, 298, 299, 302, 304, 305, 311, 
312, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 
323, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 
334, 338, 339, 340, 342, 343, 346, 
348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 365, 
366, 367, 371, 374, 376, 379, 387, 
390

Minâ 208
Mîr ~adreddîn 64
Mîrzâ ¡Alî 104
Mîrzâ Cân 290, 291
Mîr Zekeriyyâ 206
Mollâ ¢â≥î Çelebi 245
Mollâ ◊asan 262
Mollâ Câmî 56
Mollâ Cân 184, 185, 191, 192
Mollâ Çelebi 245
Mollâ Fet√ullâh 153, 154, 155
Mollâ Ma√mûd 106
Mollâ Mürîd 203, 205
Mollâ »unkâr 301
Monlâ Celâl 65
Mu§†afâ 31, 63, 106, 131, 251, 287, 

319, 336
Mu§†afâ »alîfe 255, 262
Mu§†afâ Beg 234, 284, 286, 325
Mu§†afâ Çavuş 327
Mu§†afâ Çelebi 300, 301
Mu§†afâ Paşa 312, 313, 314, 315, 317, 

324, 357, 358
Mu@afferiyye Câmi¡i 199, 225, 226
Mu¡allâ Tekyesi 366
Mu¡ammâyî 344, 346, 347, 348

Mu√ammed 31, 32, 43, 44, 55, 105, 
130, 225

Mu√ammed »ân 231
Mu√ammed Beg 76
Mu√ammed-i Âmidî 43
Mu√ammed-i Bekrî 80, 346
Mu√ammed-i Na«cıvânî 218, 219
Mu√ammed-i Şâri√ 64
Mu√ammed-i »vârezmşâhî 184
Mu√ammed Mîrzâ 389
Mu√ibbuddîn 238, 239, 368
Mu§li√uddîn »alîfe 115, 179, 218, 

224, 229, 231, 237, 262, 286, 330, 
339, 365

Mu§li√uddîn Efendi 256
Mu§li√uddîn-i Şîrâzî 117
Murâd 126, 250, 251, 262
Murâd ‰aπı 135, 136
Murâd Beg 384
Mûsâ 40, 304, 319, 320
Mûsâ Beg 304, 305, 306, 307, 309,
310, 312, 323
Muşa¡şa¡ ¡Arabı 203, 205
Mû§ul 248
Mu√yiddîn 100, 102, 105, 300, 315, 

330, 368, 379
Mu√yiddîn-i ¢aramanî 139, 313, 316
Mu√yiddîn-i ¡Arabî 167, 189, 301, 359, 

368, 411
Mu√yiddîn-i Şâmî 177
Muπân 119
Mü™eyyediyye 271, 285, 292, 307, 317, 

351, 356, 360
Mü™eyyediyye Câmi¡i 137, 139, 277, 

322, 356, 366, 377
Müftî Efendi 139, 331
Münîrî 330
Mütenebbî 272, 367
Müzdelife 208
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N

Na«cıvân 120
Na«îfî »alîfe 375
Na√îfî Efendi 338
Na§reddîn »vâce 107
Na…ş-bendiyye 31
Na§û√ Beg 173
Necm 88, 92, 93, 95, 96, 99, 145, 181, 

293
Necmeddîn 91, 92, 368
Necmeddîn-i Kübrâ 184
Necmeddîn Mes¡ûd 91, 92, 292
Nef√atu’l-Es√âr 130, 272, 346
Ni¡metullâh 104, 288
Nîşâbûr 67, 345
Nû√ 40, 204, 276
Nureddîn-i Ma√allî 368
Nu§û§ 178

O

Oπuz 43, 383
¡O&mân 208
¡O&mân Aπa 62
¡O&mân Beg 77, 234
¡O&mân Efendi 129
Ö
¡Ömer 155, 208, 249, 309
¡Ömer Beg 119, 120
¡Ömer bin el-»a††âb 219
¡Ömer ibn Fârı≥ 267, 367

P

Pâdişâh 46, 53, 58, 63, 73, 111, 150, 
176, 240, 241, 243, 245, 246, 249, 
318, 332, 333, 334, 335, 338, 345, 
365, 383

Paşa-zâde ◊asîbî Efendi 314
Pîrî »alîfe 197
Pîrî Ket«udâ 109
Purnak Man§ûr 211

R

Râbi¡a 344
Râbi¡atu’l-¡Adeviyye 188
Rama≥ân »alîfe 340
Rama≥ân Efendi 353
Reddu’n-Nuşû§ ¡an Nu§ûsi’l-Fu§û§ 168
Rehebe 206
Reşîd 138, 234, 327
Rı≥vân Çelebi 153
Rodos 331
Rûm 32, 37, 46, 50, 75, 84, 91, 101, 

125, 133, 150, 152, 177, 194, 239, 
251, 257, 264, 276, 279, 283, 288, 
290, 295, 297, 299, 304, 305, 311, 
312, 313, 315, 318, 324, 326, 327, 
329, 335, 340, 359, 366, 371, 376, 
378, 389

Rumeyle 306, 323, 352, 371
Rûmili 50
Rûşenî-i ¿ânî 256
Rüstem »ân 194, 199, 200, 201, 202,
203, 211, 212, 213
Rüstem Aπa 333, 334, 335
Rüstem Pâdişâh 212
Rüstem Paşa 61, 233, 335, 336

S

Sa¡dî Efendi 126
Sa¡dullâh-ı ¢udsî 61, 62
~adreddîn-i ¢onevî 178
~a√n 315
Sâ…a-i Kitâb 349
~âli√iyye 278
~âli√ Peyπamber 203
~arı ~altu… 136
~aru ¢aplan 260
Sa¡yî Efendi 341
Se√âbî 336
Se«î »alîfe 136
Selânik 148
Selîm 43, 91, 92, 129, 157, 279, 280, 

281, 282, 284, 285, 287, 288, 292, 
293, 296, 297, 311, 312, 325, 335



DİZİN412

Selîm Ket«udâ 147
Semer…and 52, 342, 387
Seydî ¡Alî 45, 47, 271, 282
Seydî A√med 130
Seydî A√med-i Vâ¡i@î 233
Seydî ◊asan ¡Alî 130
Seydî Beg 197, 325, 358, 374
Seydî Me√med 130
Seydî Mu§†afâ 130
Seydî ◊üseyn 271
Seyyid A√med 165
Seyyid Murta≥â-yı Şerîfî 64
Seyyid Şerîf 64, 302
Seyyid Ya√yâ 151, 159, 164, 174, 186
Sîmî 132
Simnân 57, 58
Sîmurπ-nâme 210, 380
Sinân 174
Sinân Aπa 298
Sinân Beg 234, 303
Sinân Paşa 266
Sirâc 103
Sirâcüddîn 102
Sittî Kebîre 266
Sittî Zeyneb 265
Sittü’l-Mülûk 282
Siverek 247, 250
~ûfî 125
~ûfî »alîl 101, 120, 122, 124, 146, 

183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 
194, 211, 248

Sul†ân 243
Sul†âniyye 176
Sul†ân Veled 40
~un¡ullâh Efendi 150, 343
Suveys 376
~uyûtî 368
Sühreverdî oπlı 303
Süleymân 32, 50, 61, 63, 89, 103, 139, 

147, 281, 315, 318, 321, 322, 323, 
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