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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, ürettiği 
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 inşâ 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 mede-
niyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, haki-
katin 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 değerlerimiz 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 ürettik-
leri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin 
en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, ter-
cüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ 
edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrul-
tuda 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 alanla-
rında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, 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
                                                  Cumhurbaşkanı



SUNUŞ

Tarihte her büyük medeniyet, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda kendi 
dünya görüşüne uygun, özgün terkipler ortaya koyarak hayatını sürdür-
müştür. Yaşamın her alanında kendini belli eden ve medeniyetleri birbirin-
den farklı kılan bu sosyo-kültürel ve bilimsel faaliyetler, medeniyetler arası 
etkileşimleri canlandırarak insanlık tarihinin renkliliğini artırmıştır. Bu et-
kileşimler sonucu ortaya çıkan -gerek sözlü, gerek yazılı- eserler insanlığın 
hafızasını temsil etmektedir.

İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde sözlü ve yazılı kültüre 
damgasını vurmuş olan İslâm medeniyeti, adeta insanlığın hafızasını yazıya 
geçirme görevini üstlenmiştir. Okumayı, yazmayı ve öğrenip öğretmeyi her 
bireyin birincil gayesi olarak gören İslam medeniyeti, kültürel ve bilimsel 
etkileşime daima açık olmuştur. Bunun tabii bir neticesi olarak hem bilim-
sel alanda hem de sosyal ve kültürel alanda İslam medeniyeti pek çok özgün 
sentezler yakalamayı başarabilmiştir.

Bu sentezin doğal bir neticesi olarak ortaya çıkan pek çok devlet, özel-
likle Selçuklular ve Osmanlılar İslam medeniyetinin birikimini tevarüs et-
miş, yeni fethedilen bölgelere İslam dünya görüşünü yine özgün terkiplerle 
götürmüşlerdir. Sadece bilimsel alanda değil, hayata ve insana dokunan her 
alanda bu katkı gözlemlenmektedir. Mimariden sanata, edebiyattan bilime, 
felsefeden tıbba, pek çok çeşitli sahada İslam medeniyetinin ürünleri ortaya 
konmuştur. 

Bu mirasın yazılı kayıtları hükmünde olan yazma eserlerimizin bilinçli 
şekilde korunması, çağın gerektirdiği şekilde insanların hizmetine sunul-
ması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını temin etmek, şüp-
hesiz hayati önem arz etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı 



Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı; bilim, sanat ve edebiyat ala-
nındaki nadide eserleri ilmi usullere uygun olarak neşretmenin yanında, 
gerek katalog bilgilerinin güncellenmesi, gerek yazma eserlerin restore edi-
lerek yeniden ilim dünyasına kazandırılması gibi kültürel açıdan oldukça 
mühim görevleri yerine getirmektedir. Bu kıymetli eserlerin gün yüzüne 
çıkartılması, ilim, hikmet ve irfanla yoğrulmuş olan kadim medeniyetimizi 
daha doğru şekilde anlamlandırmamızı ve gelecek nesillerin kendilerinden 
daha emin bir şekilde tarihlerine sahip çıkmalarını sağlayacaktır.

Kültür ve medeniyetimizin bu çok renkli ve özgün tarihini, yazma eser-
leri neşretmenin yanında, kataloglama ve restorasyon faaliyetleriyle de gün 
yüzüne çıkartarak ilim dünyasına sunmak, hem kültürel bilincimizi artı-
racak, hem de gelecek nesillerin dünya görüşlerini en sağlam şekilde inşa 
etmelerine katkı sağlayacaktır.

 
       Binali Yıldırım
      Başbakan





ÖNSÖZ

Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, kültür ve medeniyet mirasımızın nadide eserlerini; çeviri, çeviri 
yazı ve tıpkıbasım şeklinde neşretmenin yanında, mevcut yazma eserleri ay-
rıntılı olarak kataloglamak ve hasarlı eserleri restorasyona tabi tutmak sure-
tiyle ilim dünyasının istifadesine sunmaktadır. Ülke olarak kültürel kimlik 
ve bilincimizi daha doğru ve sağlam temeller üzerine inşa etmek yolunda 
bu eserlerin gün yüzüne çıkartılması şüphesiz yapılması gereken öncelikli 
işlerdendir.

Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan, Afrika’ya hatta Avusturalya’ya kadar 
dünyanın tüm kıtalarındaki kütüphanelere yayılmış olan ecdadımızın bu 
nadide eserlerini daha iyi anlayıp kavramak, bizleri ve gelecek nesilleri hik-
metin aydınlığına daha çok yaklaştıracaktır.

 

     Nabi Avcı
     Kültür ve Turizm Bakanı
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HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ

Bu eserin serüveni, yakın bir zamanda ebediyete uğurladığımız Prof. Dr. 
Halil İnalcık’ın danışmanlığında yazmış olduğum doktora teziyle başladı. 
II. Bayezid (1481-1512) dönemine ait olan 888/1483 tarihli Karaman ev-
kaf defterinde Konya vakıfları arasında zikredilen “Mürşid-i Âfâk Şeyh Ebû 
İshak-ı Kâzerûnî” anısına binâ edilen bir zâviye yer almaktaydı. Gerçekten 
de Ebû İshak İbrahim b. Şehriyâr el-Kâzerûnî (ö. 426/1035), “ufukların 
şeyhi” idi. Türkiye’den Çin’e kadar yayılan geniş bir coğrafyada onun adına 
tekkeler ve makamlar inşâ edilmişti. Yıldırım Bayezid (1389-1402), Niğ-
bolu zaferi sonrasında Bursa’da onun adına bir zâviye kurulmasına öncülük 
etmişti. “Ufuklar’ın Şeyhi”ne giden yolda bana mürşitlik yapan muhterem 
Hocam Halil İnalcık’a ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Yaklaşık üç yıl önce Bilim ve Sanat Vakfı’nda Prof. Dr. Mustafa Ka-
ra’nın Ebû İshak-ı Kâzerûnî ile ilgili bir seminerine katılmıştım. Ebû İs-
hak’ı bir Tasavvuf tarihçisinden dinlemek beni farklı bir iklime götürdü 
sanki. O konuşmada Mustafa Hoca, Kanunî döneminde Türkçeye çevrilen 
Kâzerûnî menâkıbnâmesinin yayınlanmayı beklediğini ifade etmişti. Şevkî 
Çelebi’nin metni tercüme etmenin yanı sıra eserde kendi şiirlerine de yer 
vermesinin önemi de vurgulanmıştı o konuşmada. Baharın yaklaştığı bir 
zaman diliminde Bursa’dan gelen bir Tasavvuf yolcusunun o konuşması 
bu satırların sahibi için “ölüm, hayat ve aşk” üçgeninde esrarengiz bir âle-
me yol aralamıştı. Böyle bir âleme kapı aralayan Prof. Dr. Mustafa Kara’ya 
minnettarlığımı ifade etmek isterim. 

Bu eseri baştan sona bir edebiyatçı nazarıyla inceleyen Yrd. Doç. Dr. 
Abuzer Kalyon’a ve kadîm dostlarım Yrd. Doç. Dr. M. Şakir Yılmaz, Ze-
keriya Eroğlu, Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Soysal, Dr. Selami Arslan, Dr. Ad-
nan Uzun, Yrd. Doç. Dr. M. Mert Sunar, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ökten’e 
ve Ali Işık’a ayrı ayrı müteşekkirim. Eserin yayınlanması sürecinde bana 
önerileriyle katkıda bulunan Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, Doç. Dr. Sadık 
Yazar, Yrd. Doç. Dr. Adnan Eskikurt, Doç. Dr. Selim Karahasanoğlu,



Doç. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Yrd. Doç. Dr. Turgay Şafak’a ve bölümümdeki 
mesai arkadaşlarım Yrd. Doç. Dr. Reşat Ö. Yücel, Yrd. Doç. Dr. Süleyman 
Elik, Prof. Dr. M. Lutfullah Karaman, Prof. Dr. Ahmet Kavas, Yrd. Doç. 
Dr. Muhammet Tandoğan ve Prof. Dr. M. Hüseyin Bilgin’e yayın sürecin-
deki desteklerinden dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim. 

Başta Kadir Selvi, Selahattin Uygur, Aybike Yurdürün ve Ertan Keskin 
olmak üzere IRCICA Kütüphanesi çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Bursalı Şevkî Çelebi’nin eserinin yeni bir nüshasını keşfederek bu çalış-
mayı daha anlamlı hale getiren Ahmet Kaylı’ya, son okumayı yapan ve Di-
zin’in hazırlanmasında büyük emeği geçen İsmet İpek’e ne kadar teşekkür 
etsem azdır.

Zorlu hayat yolculuğunda bana her daim kayıtsız şartsız destek olan ve 
tahammül gösteren annem Rüveyda Bayram’a ve babam Cemil Bayram’a; 
her biri samimiyet ve vefa timsali kardeşlerim Havva, Habibe, Kenan ve İb-
rahim’e; hayatı güzelleştiren ve Cennet’i çağrıştıran çocuklarım Rana, Ayşe 
Serra, Mehmet Berke’ye ve Mehmet’in annesine teşekkürlerimi sunmaktan 
büyük bir onur duymaktayım. Son olarak, köyümüz Kuşçulu Köyü’nde 
kavlan ağacı diye bilinen o koca çınarı dikenlere ve düğünlerimizde onun 
gölgesinde mevlit dinleyenlere selâm olsun…



GİRİŞ
ALTUNLA YAZ AN KALEMLER:

ŞEVKÎ ÇELEBİ’NİN MENÂKIBI EBÛ İSHAKI KÂZERÛNÎ 
ADLI ESERİ

Firdevsü’l-Mürşidiyye ve Türkçe Tercümesi

Ebû İshak İbrahim b. Şehriyâr el-Kâzerûnî (352-426 h./963-1035 m.) 
Büveyhîler yönetiminde olan Kâzerûn şehrinde yaşamıştır. Kâzerûn, Şiraz 
şehrine o zamanın şartları içinde iki günlük bir mesafede idi. Şeyhin menâ-
kıbnâmesinden de anlaşılacağı gibi, Kâzerûn ile Şiraz tarihi iç içedir. Kâ-
zerûn, şeyhin yaşadığı dönemde büyük ölçüde Şiraz’ın etkisinde bir kasaba 
hüviyetinde olduğu için bu çalışmada Şiraz tarihiyle ilgili araştırmalara da 
değinilecektir. 

Ebû İshak İbrahim b. Şehriyâr el-Kâzerûnî’nin menkıbelerini konu alan 
es-Sîret adlı Arapça eser onun müridlerinden Ebûbekir Muhammed b. Ab-
dülkerim b. Ali b. Sad el-Hatîb (ö. 502/1109) tarafından yazılmıştır. Yazı-
lan en erken menâkıbnâmelerden biri olarak kabul edilen es-Sîret’in Arap-
ça orijinali maalesef günümüze kadar gelmemiştir. Ancak bize ulaşan iki 
Farsça tercümesi bilinmektedir; bunlar Firdevsü’l-Mürşidiyye ile Marsa-
dü’l-Ahrâr adlarını taşımaktadır.1 Marsadü’l-Ahrâr, Muhammed b. Abdur-
rahman b. Abdurrahim el-Kâzerûnî tarafından 781 h./1380 m. tarihin-
de tamamlanmıştır.2 Firdevsü’l-Mürşidiyye ise daha erken bir tarihte, 728 
h./1327 m. yılında Mahmud b. Osman el-Hâkî tarafından tamamlanmış-
tır. Burada tıpkıbasımıyla birlikte neşrettiğimiz eser, Firdevs’in Şevkî Çelebi 
tarafından XVI. yüzyılın ilk yarısında yapılmış Osmanlıca tercümesidir.

1 Bu iki eserin benzerlikleri ve farklılıkları hakkında bkz. A. J. Arberry, “The Biography of Shaikh Abû 
İshaq al-Kâzarûnî”, Oriens, c. III/2 (1950), s. 163-182.

2 Muhammed b. Abdurrahman b. Abdurrahim el-Kâzerûnî, Marsadü’l-Ahrâr ilâ Siyeri Mürşidi’l-Ebrâr, 
Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, Bayezid 3787. Marsad’da müellifinin ismi “Muhammed b. Abdurrah-
man b. Abdurrahim el-Kâzerûnî, el-mulakkab ‘Alâ” (vrk. 6a) şeklinde geçmektedir. Eserin sonundaki fe-
rağ kaydına göre telifi [13 Zilkade] 781 / [21 Mart] 1380 tarihinde tamamlanmıştır: “Veka‘a’l-ferâğu ‘an 
te’lîfihî vakte.…. min âhiri eyyâmi’t-teşrîk li-sene ihdâ ve semânîne ve seb‘a mi’e.” Bu kaydın devamın-
daki istinsah notu da 11 Rebiulahir 833 Pazartesi (9 Ocak 1430) tarihlidir: “Ketebehu’l-‘abdu’d-da‘îf … 
Abdulllah b. İshak(?) b. Abdurrahman el-mulakkab bi-Kıvâm, fî yevmi’l-isnenyn hâdî ‘aşer min şehri 
Rebîu’s-sânî li-sene selâs ve selâsîne ve semânimi’e.” el-Kâzerûnî, Marsadü’l-Ahrâr, vrk. 259b. Marsad 
hakkındaki bilgilerini benimle paylaşan Ahmet Kaylı’ya teşekkür ederim. 
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Arapça Menâkıbnâme’nin yazarı Ebûbekir el-Hatîb (ö. 502/1109), Ebû 
İshak el-Kâzerûnî’nin kardeşinin torunu olup çocukluğunda bizzat şeyhi 
görmüştür. Firdevsü’l-Mürşidiyye’de anlatıldığına göre, Ebû İshak, kardeşi-
nin torunu olan Ebûbekir’i çocukken kucağına almış ve ona daha sonra 
“şeyh-i Kâzerûn” olacağını müjdelemişti.3

Firdevsü’l-Mürşidiyye’yi neşreden Fritz Meier, esere yetmiş bir sayfalık 
bir girizgâhla başlamaktadır. Meier, eserinin giriş kısmında Ebû İshak’ın 
hayatı ile ilgili kaynakları sıralamıştır. Kâzerûnîlik araştırmaları için çok 
önemli olan bu Almanca önsözün Farsça tercümesini Îrec Afşar yayınlamış-
tır.4 Afşar bununla da kalmamış; Arberry’nin Ebû İshak’ın hayatını anlatan 
makalesinin Farsça tercümesini de eserinin başına eklemiştir.

A. J. Arberry, Ebû İshak el-Kâzerûnî’nin biyografisiyle ilgili makalesinde 
Firdevsü’l-Mürşidiyye’nin dört açıdan önemli olduğunu ifade etmektedir. 
İlk olarak, Mahmud b. Osman’ın 728/1327 yılında tamamladığı Farsça 
menâkıbnâme, Ebûbekir Muhammed b. Abdülkerim b. Ali b. Sa‘d el-
Hatîb’in (ö. 502/1109) Arapça aslından daha geniş bir eserdir. Mahmud 
b. Osman, eseri sadece Arapçadan Farsçaya çevirmemiş; gerekli gördüğü 
yerlerde eklemelerde bulunmuştur. Oldukça eski denebilecek kaynaklara 
dayanan bu menâkıbnâme, en erken Sûfî biyografilerinden birisi olma özel-
liğini taşımaktadır. İkinci olarak, eseri kaleme alan Mahmud b. Osman, 
ifade zenginliğine sahip ve aynı zamanda “oldukça pratik bir mistik” (“a 
very practical mystic”) idi. Üçüncü husus ise, Firdevsü’l-Mürşidiyye’nin 
daha önceki mutasavvıfların başka hiçbir eserde rastlamadığımız nazım ve 
nesir halindeki sözlerine yer vermesidir. Eserin diğer bir zenginliği ise, Ebû 
İshak’ın Kâzerûnî lehçesindeki deyişlerini içermesidir.5 

3 Mahmud b. Utman, Die Vita Des Scheich Abû Ishâq al-Kâzarûnî (Firdevsü’l-Mürşidiyye fî esrâ ri’s-same-
diyye) , nşr. Fritz Meier, Leipzig, 1948, s. 419. Şevkî Efendi de tercümesinde bu rivâyete yer vermiştir. 
İlgili kısmın tercümesi için bkz. Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak Kâzerûnî, Süleymaniye Kütüphanesi Esad 
Efendi Koleksiyonu, no. 2429, vrk. 82b-83a.

4 Mahmud b. Osman, Firdevsü’l-Mürşidiyye fî Esrâri’s-samediyye (Sîretnâme-i Şeyh Ebû İshak-ı Kâzerûnî), 
nşr. Îrec Afşâr (Tahran: Kitabhâne-i Dâniş, 1333).

5 Arberry A. J., “The Biography of Shaikh Abû İshaq al-Kâzarûnî”, s. 163.
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Benzer bir durum Şevkî Efendi’nin Türkçe tercümesi için de söz ko-
nusudur. Menâkıb-ı Sultâni’l-Ârifin Kutbi’l-âfâk Şeyh Ebu İshak İbrahim 
bin Şehriyâr-ı Kâzerûnî,6 Firdevsü’l-Mürşidiyye’nin özet bir Türkçe çevirisi 
olmanın yanı sıra, Şevkî Efendi’nin birçok şiirini de içermektedir. Şevkî 
Efendi, Farsça orijinaldeki bazı uzun bahisleri özetlemiş ve okuyucuya ilgili 
bölümün ayrıntısı için Mahmud bin Osman’ın Farsça eserine bakılması-
nı tavsiye etmiştir. Bir dönem sahhaflık da yapan Şevkî’nin tercümesinde 
Marsadü’l-Ahrâr’a bir atfa rastlamıyoruz. 

 Neşre hazırladığımız Şevkî tercümesi, şimdiye kadar bilinen tek nüs-
ha olma özelliğine sahipti.7 Ancak, elinizdeki çalışmanın neşredilmesinden 
kısa bir süre önce Ahmet Kaylı tarafından, yeni bir nüsha keşfedilmiştir. 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ömer Fazıl Aköz No. 17’de kayıtlı 
bu nüshanın müstensihi, sonundaki kayda göre Nasrullah bin Muhammed 
olup istinsah tarihi 20 Rebîül-âhir 961 (25 Mart 1554) şeklindedir.8

Burada tıpkıbasımıyla birlikte neşredilen nüsha, Süleymaniye Yazma 
Eser Kütüphanesi, Esad Efendi Koleksiyonu No. 2429’da kayıtlı yazma 
nüshadır. Sonundaki istinsah kaydına göre bu nüsha da Nasrullah bin Mu-
hammed tarafından istinsah edilmiş olup istinsah tarihi 20 Safer 961 (25 
Ocak 1554)’dir. Her iki nüsha karşılaştırıldığında Esad Efendi nüshasının 
aslına daha uygun olduğu ve daha az hata içerdiği görülmektedir.9 Bun-
dan dolayı tenkitli metin oluşturma yoluna gidilmemiş, sadece Esad Efendi 
nüshasındaki iki yerde varak kopması nedeniyle metinde yaşanan eksiklik 
Fazıl Aköz nüshasından tamamlanmıştır. 

6 Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Koleksiyonu, no. 2429. Nasrullah İbni Muhammed’in kopya 
ettiği bu nüsha 961/1553 tarihlidir.

7 Şevkî’nin tercümesinden bahseden eserler için bkz. Mahmud b. Utman, Die Vita Des Scheich Abû Ishâq 
al-Kâzarûnî (Firdevsü’l-Mürşidiyye fî esrâri’s-samediyye) , nşr. Fritz Meier, s. 12-13; İ. Hakkı Konyalı, 
Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, İstanbul: Ercan Matbaası, 1960, s. 399; İ. Hakkı Konyalı, 
Âbideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Konya: Enes Kitap Sarayı, 1997, s. 918. “Kâzerûniyye” maddesi-
nin yazarı Algar, Firdevs’in Türkçe tercümesinin “sadece bir nüshası”nın bulunduğunu ve bu nüshanın 
da Süleymaniye Kütüphanesi Esat Efendi koleksiyonunda yer alan 2429 no.’lu nüsha olduğunu belirt-
mektedir. Hamid Algar, “Kâzerûniyye”, DİA, c. 25 (2002), s. 147.

8 Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, Süleymaniye Kütüphanesi Ömer Faruk Aköz Koleksiyonu, no. 
17, vrk. 108b.

9 Her iki nüshayı kısa bir süre içinde baştan sona karşılaştırarak bu eserin yayınlanmasında takdire şayan 
bir çaba sergiledikleri için Ahmet Kaylı ve İsmet İpek’e şükranlarımı sunarım.
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Tercümenin Firdevs’ten yaklaşık iki asır sonra yapılmış olması da dikkat 
çekicidir. Mütercim, ileride de bahsedileceği gibi, belki de yaşının ilerle-
miş olmasından dolayı eseri kısaltarak tercüme etme yoluna gitmiştir. Şevkî 
Efendi’nin yaptığı tercümede kendi şiirlerine yer vermesi eseri daha da il-
ginç hale getirmektedir.

Eserde bâriz imlâ hataları da gözlenmektedir. Bir örnek vermek gere-
kirse, “pursiş” yazılması gereken kelime çoğu yerde “purşiş” şeklinde yazıl-
mıştır. Metindeki dipnotlarda ifade edildiği gibi, bazen âyet ve hadis me-
tinlerinde bile anlamı değiştirecek hatalara rastlanılmaktadır. Metin neşre 
hazırlanırken, anlamı doğrudan etkileyebilecek yazım yanlışları düzeltilme-
ye çalışılmış ve Firdevs’le tercümesi arasındaki farklar dipnotlarda örneklen-
dirilmeye gayret gösterilmiştir. 

Yıldırım Bayezid ve Kanunî Sultan Süleyman gibi Osmanlı sultanları-
nın saygısını kazanmış olan bir tarikatın kurucusu ile ilgili bir menâkıbnâ-
menin henüz yayınlanmamış olması büyük bir eksikliktir. Ümidimiz ile-
ride Firdevs’in tam bir tercümesinin yapılmasıdır. Firdevsü’l-Mürşidiyye’yi 
anlatmadan önce onun yazıldığı iki şehir olan Şiraz ve Kâzerûn tarihine 
kısaca değinmekte fayda olduğu inancındayım.

Büveyhî’lerden Selçuklular’a Şiraz ve Kâzerûn

Şiraz bölgesi, tarihte önemli bir yere sahipti. Efsanelere göre, Süleyman 
Peygamber’in annesinin kabri Şiraz yakınlarındaydı. Bazı efsanevî kaynaklar 
daha da ileri gitmekte ve Süleyman’ın tahtının Şiraz civarında olduğunu 
belirtmektedirler.10 Firdevsü’l-Mürşidiyye’de Ebû İshak’ın Şiraz meşâyıhın-
dan rivayet ettiği hadisler arasında bu efsanelere duyulan ilgiyi andıran bir 

10 Lale Uluç, Şiraz şehri ile ilgili efsaneleri şu şekilde özetlemektedir: “Şiraz, aralarında Süleyman Peygam-
ber de olmak üzere, İran hükümdarlarına ilişkin efsanelerde önemli bir yere sahiptir. Şehrin yakınların-
da bulunan ve Taht-ı Mader-i Süleyman, yani ‘Süleyman’ın Annesinin Tahtı’ olarak bilinen Pazargede 
antik kenti bu efsanevî hükümdarla yakından ilişkiliydi. Buradaki kalıntılar arasındaki en dikkat çekici 
yapı olan Ahameniş hükümdarı Kuroş’un mezarı, kimi geleneklerde kabir, türbe ya da Mescid-i Mader-i 
Süleyman olarak tanınmış, kimi geleneklerde ise doğrudan doğruya Hazret-i Süleyman’ın kendisiyle 
ilişkilendirilip Taht-ı Süleyman olarak adlandırılmıştır. Nitekim buradaki bir ateşgede (ateşe tapanların 
mabedi) harabesine Zindan-ı Süleyman denilmiş ve Kuroş’un sarayının kalıntıları da ‘devlerin sarayı’ 
olarak efsaneleşmiştir.” Lale Uluç, Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar: XVI. Yüzyıl Şiraz 
Elyazmaları, çev. L. Ece Sakar (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006), s. 33-34.
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ifade yer almaktadır. Bu rivayete göre, Süleyman Peygamber’in annesi, oğ-
luna geceleri fazla uyumamasını tavsiye etmekte ve gece çok uyuyanların 
kıyâmet günü ziyanda olacaklarını belirtmektedir.11

Kâzerûn şehri, Sasaniler’in tarih sahnesine çıktığı mekân olan Dârâb ve 
Firuzâbâd bölgesindedir.12 Kâzerûn şehrinden daha büyük bir öneme sahip 
olan Şiraz şehri ise, İran’da İslâmiyetin yerleşmesi ile birlikte dârü’l-‘ilm 
(“ilim yurdu”) ve burcu’l-evliyâ olarak hürmet gösterilen bir yerdi.13 

Ebû İshak’ın yaşadığı dönemlerde Kâzerûn ve Şiraz bölgesinde Büvey-
hîler hâkimdi. Şi’î bir hanedan olan Büveyhîler (320-454 h./932-1062 m.) 
döneminde, Şiraz ve civarında önemli eserler inşâ edilmişti. Adûduddevle 
(339-372/950-983) döneminde Şiraz, Ahamenidler ve Sasaniler dönemi-
ni andırırcasına yeniden görkem kazanmıştı. Bu dönemde Şiraz’da birçok 
câmi, kütüphane, şifâhâne ve kervansaray gibi binalar yükselmişti. Bahâüd-
devle (379-403/989-1012) döneminde başkent yapılan bu şehir, daha son-
ra Selçuklular’ın eline geçmiştir.14 

Büveyhoğulları’nın farklı inançlara karşı müsâmahalı davrandıkları bi-
linmektedir. Şi’îliği benimseyen bu devletin Sünnî şeyhlere karşı saygılı 
davranan yöneticileri de bulunmaktaydı. ‘Adûduddevle, Ebû İshak’ın şeyhi 
olan Ebû Abdullah Muhammed b. Hafîf eş-Şîrâzî’ye (268-371/ 882-982) 
büyük bir saygı göstermişti.15 Adûduddevle’nin oğlu Şerefüddevle (372-
379/983-989) Şeyh-i Kebîr olarak bilinen İbni Hafîf ’in müridleri için Şi-
raz’ın dışında bir hankâh yaptırmıştı.16 Önceleri Büveyhoğlu egemenliğinde 
bulunan Şiraz ve Kâzerûn havalisi, XI. asrın ortalarından itibaren Selçuk-
lu egemenliğiyle tanıştı. Sonraki çağlarda yaşayan Kâzerûnî dervişlerinin 

11 Mahmud b. Osman, Firdevsü’l-Mürşidiyye, nşr. Îrec Efşâr, s. 46. 
12 John Limbert, Shiraz in the Age of Hafez, The Glory of a Medieval Persian City (Seattle & London: Uni-

versity of Washington Press, 2004), s. 4.
13 Limbert, Shiraz, s. IX.
14 Limbert, a.g.e., s. 7; Osman Gazi Özgüdenli, “Şîraz”, DİA, c. 39 (2010), 182-184: 182.
15 İbni Hafîf ’in müridi ed-Deylemî tarafından yazılan Sîret’inin Farsça tercümesinde şeyhin 23 Ramazan 

371 [22 Mart 982] tarihinde irtihal eylediği belirtilmektedir. Bu hususta bkz. ed-Deylemî, Sîret-i Ibn 
el-Hafîf eş-Şîrâzî, Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa no. 1589, vrk. 410a (sondan önceki str). Ay-
rıca bkz. Abû al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al- Hafîf aş-Şîrâzî, yay. Annemarie 
Schimmell Tarı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1955.

16 Limbert, a.g.e., s. 11.
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eserlerinde Şi‘î Büveyhoğlu idarecilerinin genelde âdil yönetimleriyle ha-
tırlanıp övüldükleri görülmektedir. Kâzerûnî tarikatına mensup olan İbni 
Zerkûb’un 1343-1344 M. yıllarında tamamladığı Şîrâznâme adlı eseri bu 
durum için güzel bir örnek teşkil etmektedir. İbni Zerkûb, Büveyhoğulla-
rı’ndan olan Adûduddevle Ebû‘ Şucâ‘ Fennâ Husrev için övgü dolu ifadeler 
sarfetmektedir. Şîrâznâme’de Adûduddevle, “nûr-ı hadîka-i saltanat” (“sal-
tanat bahçesinin nûru”), “cihanbânî (“dünyayı imar eden, şenlendiren”) ve 
“nûr-ı hadîka-i şehriyârî” (“has bağçenin nûru”) gibi unvanlarla övülmekte 
ve kendisinin Büveyhoğulları hükümdarları arasında ilim ve hüner açısın-
dan en üstünü olduğu belirtilmektedir.17 İbni Zerkûb, Adûduddevle’nin 
Müslümanlara merhametinin bir nişânesi olarak onun Şiraz’da inşâ ettirdiği 
Dârü’ş-şifâ’yı göstermektedir.18

Tuğrul Bey döneminde yoğunlaşan Selçuklu akınları Şiraz şehrine ve 
Şiraz’ın kuzeyinde bulunan Beyzâ kasabasına h. 444/1052-1053 yılın-
da ulaşmıştı. Büveyhoğulları’nın kendi aralarındaki ihtilaflardan yarar-
lanmasını bilen Selçuklular, Şiraz bölgesinde kalıcı bir egemenlik tesis 
etme peşindeydiler. Selçuklular’ın Fars bölgesine akınlarının yoğunlaştığı 
yıllarda Şiraz, Emîr Melik er-Rahûm Hüsrev Fürûz’un (439-447/1048-
1055) idaresi altındaydı. 445/1054 yılında Fürûz’la yaptığı mücadele so-
nunda Şiraz’da egemenliğini tesis eden Emîr Ebû Mansûr Fülâd Sütûn (ö. 
457-458/1065), hutbeyi Tuğrul Bey nâmına okutmuştu.19 Emîr Melik 
er-Rahûm Hüsrev Fürûz’un tekrar Şiraz’a hâkim olma teşebbüsü karşı-
sında Fülâd Sütûn, Şiraz’ı terk etmek durumunda kalmıştı. Fürûz, Tuğrul 
Bey adına hutbe okunmasına son vermişti. Daha sonra 1062 yılı Temmuz 
ayında Şiraz’ı ele geçirme başarısı gösteren Melik Kavurd (1048-1073), 
hutbeyi tekrar Tuğrul Bey nâmına okutmaya başladı. 1062 yılı İran’da 
Büveyhî egemenliğinin son bulup Selçuklu döneminin başlaması açısın-
dan bir dönüm noktası teşkil etmektedir.20

17 Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebi’l-Hayr Zerkûb-ı Şîrâzî, Şîraznâme, ed. Behmen Kerimi (Tahran: Matbaa-i 
Rûşinâ’î, 1310-1350), s. 32.

18 İbni Zerkûb, Şîrâznâme, s. 33.
19 Erdoğan Merçil, Fars Atabegleri Salgurlular (Ankara: TTK, 1991), s. 3.
20 Merçil, a.g.e., s. 4; Erdoğan Merçil, “Büveyhîler”, DİA, c. 6 (1992), s. 498.
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Tuğrul Bey’in ölümünden sonra 1063 yılında Selçuklu tahtına geçen 
Alparslan, Kirman fâtihi olan ağabeyi Melik Kavurd’un muhtemel bir 
isyanına karşı harekete geçerek 457/1064-1065 yılında Şiraz’a kadar gel-
mişti. Alparslan, ağabeyinin aman dilemesi üzerine onu affetmişti.21 Ebû-
bekir el-Hatîb’in (ö. 502/1109) Ebû İshak’ın Arapça menâkıbnâmesini 
yazdığı yıllarda Şiraz, artık Selçuklu egemenliğindeydi. Menakıbname’nin 
yazarı Ebûbekir el-Hatîb’in, Alparslan’ı ve Melik Kavurd’u görmüş ol-
ması muhtemeldir. Ebû İshak el-Kâzerûnî’nin 426/1035’teki vefatından 
önce onu gören çocuk yaştaki Ebûbekir el-Hatîb’in Alparslan’ın Şiraz’a 
geldiği tarihte otuz yaşlarında olduğu tahmin edilebilir. Bizans’a karşı 
gazâ faaliyetiyle şöhret bulan Selçuklu sultanlarına karşı Kâzerûnî şeyhle-
rinin saygı duymuş olmaları ve onları uzaktan da olsa görmek istemeleri 
muhtemeldir. 

Selçuklu tarihi açısından ilginç bilgiler ihtivâ eden Firdevs’te Alparslan’ın 
ismine rastlayamasak da Kavurd Bey’e ait bir rivâyet dikkatimizi çekmekte-
dir. Şeyhin kabir toprağının fazîletinin anlatıldığı bölümde Çağrı Bey’in en 
büyük oğlu olan Melik Kavurd ile ilgili bir rivâyetle karşılaşmaktayız.22 Ri-
vâyete göre, Melik Kavurd, büyük bir ordu ile Kâzerûn’a gelmişti. Merdân-
şâh adında bir oğlu da yanında bulunmaktaydı. Merdânşâh’ın bir hastalığı 
vardı ki devâsında doktorlar âciz kalmıştı. Kâzerûn Tekkesi’nin türbedârı 
Müşerref, Merdânşâh için şeyhin kabir toprağından bir ilaç hazırlamış ve 
Merdânşâh bu ilaç ile şifa bulmuştu. Oğlunun iyileştiğini gören Kavurd, 
bunun üzerine şeyhin türbesini ziyaret etmiş ve askerlerine Kâzerûn ve 
civarını yağmalamamalarını emretmişti. Böylelikle Kâzerûn halkı şeyhin 
kabir toprağı sayesinde baskın ve yağmadan kurtulmuştu.23 

Kirman Selçukluları’nın kurucusu olan Kavurd, adâletiyle nâm salmış 
güçlü bir kumandandı. Deniz ticaretine önem veren Kavurd Bey (1048-

21 Merçil, Fars Atabegleri Salgurlular, s. 4-5.
22 Şevkî çevirisinde Melik Kavurd, Melik Kâdir şeklinde geçmektedir. Bu yanlışlık belki de müstensih 

hatasından kaynaklanmaktadır. Şevkî Çelebi, a.g.e., vrk. 102b.
23 Firdevs, nşr. Meier, s. 506-507; Şevkî Çelebi, a.g.e., vrk. 102b-103a.
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1073), Kirman ülkesini kısa sürede imar etmiş ve memleketini han, câmi, 
kervansaray ve sebil gibi eserlerle bezemişti.24 Melik Kavurd, Kirman’ı fet-
hettikten sonra Umman’ı ele geçirmek niyetinde idi. Umman, zenginliğiyle 
ve sahip olduğu hazinelerle ünlü bir ülkeydi. Selçuklu askerleri deniz seferine 
alışkın olmadığı için Umman’ı fethetmek pek kolay görünmüyordu. Erdoğan 
Merçil’in ifadesiyle, Kavurd “sebâtkâr olduğundan” dolayı “deniz tehlikesini 
pek önemsemedi.”25 Melik, Hürmüz emîri Bedr İsâ Câşû’ya Umman’a deniz 
seferi yapmak için gemi temin etmesini emretti. Selçuklu tarihinde “ilk deniz 
aşırı sefer” olarak bilinen bu sefer sonunda Kavurd Bey, Hürmüz emirinin de 
yardımıyla Umman’ı Büveyhîler’den almayı başardı.26 Selçuklu tarihinde ilk 
deniz aşırı sefer gerçekleştirdiği söylenen Melik Kavurd’un “denizcilerin pîri” 
olarak anılan Ebû İshak’ın türbesini ziyaret etmesi manidardır.

Danişmendnâme’de Ebû İshak Sancağı

Anadolu’ya gelen Kâzerûnî dervişlerine dair bir bilgiye Danişmendnâ-
me’de rastlamaktayız. XI. yüzyılın sonlarında Anadolu’yu kasıp kavuran 
Haçlılara karşı I. Kılıçarslan (1092-1107) ile birlikte mücadele eden Melik 
Danişmend’in ordusunda Ebû İshak’ın sancağı da bulunmaktaydı:

  Gâzîler kamu işlerin kolaylar
  İşit nicesi düzüldi alaylar

  Pes evvel yürüdi Seyyid ü sâdât
  Meşâyih-zâde vü ehl-i sa‘âdât

  Dahî berehne ser pâ nice derviş
  Yürürdi anlarunla yâd ü biliş

  

  Başı altun ‘alemler ellerinde
  Huda’nun zikri dâyim dillerinde

 

24 Abdülkerim Özaydın, “Kavurd Bey”, DİA, c. 25 (2002), s. 73, 74. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve 
Türk-İslam Medeniyeti (İstanbul: Ötüken Yayınları, 2005), s. 253.

25 Merçil, a.g.e., s. 17.
26 Kavurd’un Umman’ı fethi için kesin bir tarih vermekten kaçınan Merçil’e göre, bu fethin Nisan-Mayıs 

1053 ile Temmuz-Ağustos 1062 arasında bir tarihte olması muhtemeldir. Bkz. Merçil, a.g.e., s. 18.
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  Bu âyet yazılubdı her ‘alemde
  Ki gören okuyan ola selemde

  Abū İshak’ın idi ol ‘alemler
  İşit altunla ne yazmış kalemler

  Pes-oku sen dahî “Nasrun min’ Allah”
  Ki nusret vire mü’minlere Allah

  Hem okı ba‘dahû “Fethun karîb”i
  Ki kahr ide Hudâ Ehl-i Salībi

  Pes ol cemiyyet ile ehl-i İslam
  Yüridiler çalub zil dühlile bâm27

Danişmendnâme “işit altunla ne yazmış kalemler?” dedikten sonra bizi 
fetih müjdeleyici âyetlerin diyarına sürüklemektedir.28 “Ehl-i Salîb’e karşı 
Ebû İshak Sancağı” Haçlı dehşetinin Anadolu insanının hâfızasında yer et-
miş bir ifadesi sanki. Danişmend Gazi Destanındaki bu beyitler o zamanki 
alperenlerin gazâ coşkusunu canlı olarak tasvir etmektedir. 

Kaynaklarda Malazgird’de de bir Kâzerûnî tekkesinden bahsedilmektedir. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Alparslan’ın Şiraz’da bir süre bulunduğunu 
biliyoruz. Alparslan’ın Şiraz’da bulunduğu zaman dilimi (1064-1065 m.), 
Malazgird Zaferi’nin öncesine rastlamaktadır. Malazgird öncesi Kafkasya’ya 
iki defa sefer düzenleyen Alparslan, ilk seferinden 50.000 esir elde ederek 
dönmüş ve Halife Kâim bi-emrillah’tan “Ebu’l-Feth” ünvânını almıştı. İlk 
seferinde fethedilemez denilen Ani kalesini fetheden Alparslan, ikinci Kafkas 
seferinde ise Tiflis’i fethetmişti. Gazâlarıyla ün salan ve İslâm dünyasının dört 
bir yanına fetihnâmeler gönderen Alparslan’dan Kâzerûnîler’in de haberdar 
olması ve onun ordusuna katılmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. 

27 La Geste de Melik Dânişmend, Étude Critique du Dânişmendnâme, ed. Irène Mélikoff, vol. 2 (Paris: 
Librairie Adrien Maisonneuve, 1960), s. 157-158; M. Fuad Köprülü, “Anadolu Selçukluları Tarihi’nin 
Yerli Kaynakları” Belleten, c. VII, sayı: 27 (Temmuz 1943), 379-458: 429n. Ayrıca bkz. Necati Demir, 
Dânişmend Gazi Destanı (Ankara: Hece Yayınları, 2006), s. 175-176.

28 “Nasrun minellahi ve fethun karîb. Ve beşşiri’l-mü’minîn” âyeti Kur’ân’ın altmış birinci sûresi olan “es-
Saff” sûresinin on üçüncü âyetidir. Bu sûre ismini mü’minlerin saf halinde Allah yolunda savaştıklarını 
belirten dördüncü âyetinden almaktadır. Danişmendnâme’de geçen ve Topkapı Sarayı’nın kapısında da 
yer alan âyetin anlamı: “Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Mü’min-
leri (bunlarla) müjdele” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, haz. Hayrettin Karaman vd., Ankara: Tür-
kiye Diyanet Vakfı, 2003, s. 551.
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Büveyhoğulları sınırları içindeki Şiraz’da doğan Kâzerûnî tarikatının 
Büyük Selçuklu devleti ile birlikte Anadolu’ya yayıldığı düşünülebilir. Da-
nişmendnâme’de bahsi geçen Ebû İshak sancağının, Alparslan’ı Malazgird’de 
zafere götüren orduda da bulunma ihtimâli kuvvetlidir. Nasıl ki Niğbolu 
zaferi sonrası Bursa’da Yıldırım Bayezid, Kâzerûnî dervişlerine ihsanda bu-
lunduysa benzer bir davranışı yaklaşık üç asır önce Alparslan’ın göstermiş 
olması ihtimal hâricinde değildir.

Firdevsü’l-Mürşidiyye’nin Büveyhîler Tarihi Açısından Önemi

Firdevsü’l-Mürşidiyye, bir menâkıbnâmenin ötesinde önemli bir tarihî 
kaynak niteliğindedir. Arapça orijinalin yazarı Ebûbekir el-Hatîb’in Şi‘î 
Büveyhoğulları’na karşı bir eleştiride bulunmaması ve şeyhin görüştüğü 
Büveyhî vezir Fahrülmülk’ten saygıyla bahsetmesi mânidardır. Firdevs’i 
neşreden Fritz Meier, menâkıbnâmenin daha çok itikâdî ve felsefî yönüne 
dikkat çekmek istemiş; Firdevs’te adı geçen devlet adamlarının yaşadığı 
dönemleri ayrıntılı bir şekilde inceleme çabasına girişmemiştir. Halbu-
ki bir tarihçi gözüyle esere bakıldığında Ahmed Eflâkî’nin Menâkıbü’l-
‘Ârifîn adlı eserine benzer bir manzarayla karşılaşılmaktadır. Tarihçiye 
farklı kapılar açan bir manzara. Öte yandan filoloji, folklor, dinler tarihi, 
iktisat tarihi ve tasavvuf tarihi gibi farklı alanlarda çalışan araştırmacılar 
Firdevs’te ve ileride bahsedeceğimiz Şevkî çevirisinde bir keşif yolculuğu-
na çıkabileceklerdir. 

Firdevs, öncelikle Büveyhî ya da Büveyhoğlu idaresindeki İran tarihi için 
önem arz etmektedir. Eserde Ebû İshak’ın Büveyhî veziri Fahrülmülk’le gö-
rüşmesine ayrı bir bahis açılmıştır. Fahrülmülk Ebû Gâlib Muhammed b. 
Ali b. Halef, Hicrî 401 ve 407 yılları arasında Büveyhoğulları’nda vezirlik 
yapmıştır.29 Firdevs’teki bir rivâyet Fahrülmülk’ün H. 405 ya da 406 yılında 
Şiraz’da olduğunu doğrular niteliktedir. Sözkonusu rivayete göre, Mecûsî-
ler Kâzerûn’un vâlisi konumunda olan Hurşid’e şeyh hakkında şikayette 
bulunmuşlar ve bunun üzerine Hurşid de Şiraz’a giderek durumu Fahrül-
mülk’e bildirmişti. Firdevs’in müellifi, Hurşid’in Şiraz’da altı ay kaldığını 

29 John J. Donohue, The Buwayhid Dynasty in Iraq 334 H./945 to 403 H./1012, Shaping Institutions for the 
Future (Leiden & Boston: Brill), 2003, s. 103.
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ve Fahrülmülk’e eğer şeyh ve müridlerinin faaliyetleri bir yıl zarfında en-
gellenmezse Kâzerûnîler’in “hâkim-i rûy-ı zemîn” yani yeryüzünün hâkimi 
olacaklarını söylediğinden bahsetmektedir. Anlatılana göre, Hurşid’in ça-
baları sonuç vermiş ve Hurşid Kâzerûnîler’i cezalandırma konusunda Fah-
rülmülk’ten tam yetki alarak Kâzerûn’a dönmüştü. Bu durumdan endişeye 
kapılan dervişler, şeyhten Hurşid için beddua etmesini istemişler. Ancak 
şeyh buna yanaşmamış ve onlara evrâdlarını okumalarını tavsiye etmişti. 
Şeyh ve tüm müridlerinin evrâdlarını okuduğu gece Hurşid’in şarabdarı 
Ali, Hurşid’in öldüğü haberini şeyhe bildirmişti. Şeyh, şarabdara inanma-
mış ve haberin doğru olup olmadığını araştırması için bir adamını gönder-
miş ve daha sonra Hurşid’in öldüğü haberinin doğru olduğu anlaşılmıştı. 
Hurşid’i, Arslan adındaki bir kölesi zehirlemişti. Firdevs’in müellifi Hur-
şid’in öldüğü tarihin Hicrî 406 yılı olduğunu belirtmektedir.30 

Firdevs’te ve Türkçe çevirisinde Fahrülmülk’le ilgili başka bir olay daha an-
latılmaktadır. Ebû İshak’ın müridlerinin sayısının artmasından rahatsız olan 
Mecûsîler, Fahrülmülk’e şikâyet mektubu yazmışlardı. Bunun üzerine Fah-
rülmülk şeyhe mektup yazmış ve onu Şiraz’a davet etmişti. Müridleri duru-
mun ciddiyetini düşünerek sünnîlerin daha yoğunlukta olduğu Basra’ya hic-
ret etmeyi tavsiye ettiler şeyhlerine. Ancak Ebû İshak İbrahim, Fahrülmülk’le 
görüşmeye kararlıydı. Bu görüşme öncesi şeyhin psikolojisi Firdevs’ten daha 
sonra yazılan Marsadü’l-Ahrâr adlı eserde daha yalın bir şekilde açıklanmak-
tadır. Marsad’a göre şeyh, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali gibi şehit olmayı 
göze alarak çıkmıştı Büveyhoğlu vezîrinin huzuruna.31 Ebû İshak’la görüşen 
Fahrülmülk şu sonuca varır: “Bu kişinin beşeresinde fitne-engîzlik zâhir de-
ğildir.”32 Yani, bu şeyh öyle bozgunculuk yapacak, insanların arasına fitne 
tohumları saçacak birisi değildir. Fahrülmülk daha sonra şeyhi ziyarete gelip 
duasını istemiştir.33 Artık şeyhin düşmanlarının zafer ümidi kalmamıştı ama 
“gizlice” (“hufyeten”) nifaktan ve bozgunculuktan geri durmuyorlardı.34

30 Bu menkıbenin ayrıntıları için bkz. Firdevs, nşr. Afşar, s. 143-145.
31 Şeyhin Fahrülmülk’le Şiraz’da görüşmesi hakkında bilgi için bkz. Muhammed b. Abdurrahman b. Ab-

durrahim el-Kâzerûnî, Marsadü’l-Ahrâr ilâ Siyeri Mürşidi’l-Ebrâr, vrk. 54b-56b. 
32 Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, vrk. 27b.
33 Şevkî, a.g.e., vrk. 27b; Firdevs, nşr. Meier, s. 121.
34 Şevkî, a.g.e. , vrk. 28b.
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Şeyh, menâkıbnâmeye göre Fahrülmülk’le iki kez görüşmüştür. İlk 
görüşme biraz önce de belirtildiği gibi Şiraz’da gerçekleşmişti. İkinci görüşme 
ise Kâzerûn’da gerçekleşmişti. Firdevs’te Ahvaz’a gitmeden önce Fahrül-
mülk’ün Kâzerûn’da şeyhi ziyaret ettiği ve ondan dua talep ettiği belirtilmek-
tedir.35 Ancak, Fahrülmülk Ahvaz’da Büveyoğlu sultanının emriyle tutuklan-
mış ve az bir süre sonra da öldürülmüştü. Fahrülmülk’ün kabri Meşhed’dedir.36

Fahrülmülk’ün vezir olduğu zamanda Büveyhoğlu tahtında Bahâüddev-
le (379-403/989-1012) oturmakta idi. Bahâüddevle, tahta geçtiği ilk yılda 
Şiraz’ı devletin merkezi haline getirmişti. Mecûsîler’in çokça sayıda olduğu 
Kâzerûn’un Şi‘î bir devletin merkezi olan Şiraz’a yakın oluşu da göz önü-
ne alındığında Ebû İshak’ın işinin hiç de kolay olmadığı anlaşılır. Ancak 
Firdevs’te Büveyhoğlu sultanları ve vezirlerinin sünnîlere ya da Kâzerûnî-
ler’e karşı düşmanca bir tavrından bahsedilmemektedir. İbnü’l-Esîr ve İb-
nü’l-Kesîr gibi tarihçiler de Büveyhoğlu sultanı Adûdü’d-devle’nin adâleti 
ve hakkâniyeti gözeten yönetim tarzına övgüler yağdırmaktadır. 

Ebû İshak’ın hayat hikayesine geçmeden önce Adûdu’ddevle (339-
372/950-983) zamanında yaşamış olan şeyhi Ebû Abdullah Muhammed 
ibni Hafîf eş-Şîrâzî hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır. Firdevs 
ve çevirisinde, İbni Hafîf ’in ölümünden sonra onun hırkasının Ebû Ali 
Hüseyin Akkâr vâsıtasıyla Kâzerûnî’ye geçtiği anlatılmaktadır. Ebû İs-
hak, Şiraz’da bulunan hırkayı “ribât-ı Şeyh-i Kebîr”de giymişti.37 Kâzerûnî 
tarikatı İshakiyye ve Mürşidiyye gibi müstakil isimlerle anıldığı gibi, Ebû 
İshak’ın mürşidi İbn-i Hafîf ’ten dolayı Hafîfiyye’nin bir kolu olarak da 
görülmektedir.38 

Hallâc-ı Mansûr’un Duasını Alan Şirazlı Bir Şeyh: İbni Hafîf 

Ebû İshak’ın Sîret’i gibi onun şeyhinin de Arapça Sîret’i günümüze kadar 
gelememiştir. İbni Hafîf ’in (ö. 371/982) müridi Ebu’l-Hasan ed-Deylemî 

35 Firdevs, nşr. Meier, s. 121.
36 İbnü’l-Esîr, El-Kâmil fi’t-Târîh, c. 2, nşr. Muhammed el-Arab (Beyrut: Elmektebetü’l-Asrıyye, 2005), s. 

1917.
37 Firdevs, nşr. Meier, s. 19-21; Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, vrk. 14b-15b.
38 Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler (İstanbul: Sır Yayıncılık, 2001), s. 96-97.
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tarafından yazılan Sîret-i Ebû Abdullah ibn el-Hafîf eş-Şîrâzî adlı Arapça eser 
İbn Cüneyd eş-Şîrâzî tarafından Farsçaya çevrilmiştir. Bu Farsça çeviriyi 
yayınlayan Annemarie Schimmel Tarı, eserin başına hem Almanca hem de 
Türkçe bir giriş yazısı eklemiştir. Eserin girişinde İbni Hafîf ’in hayatı ve 
eserleri tafsilatlı bir şekilde anlatılmaktadır.39 

Asıl adı Muhammed olan İbni Hafîf, aslen Nişaburlu olan bir Deylemî 
subayının oğlu olarak Şiraz’da dünyaya gelmişti. Kaynaklarda İbni Hafîf ’in 
annesinin dindar bir çevrede yetiştiği, “çok temiz ve derin ruhlu bir kadın” 
olduğu ifade edilmektedir.40 Mutasavvıfların izinden yürüyen ve başkaları-
na muhtaç olmamak isteyen İbni Hafîf, çıkrıkçılık ve çuhacılık gibi işlerle 
uğraştıktan sonra küçük kutular yaparak geçinmekte karar kılmıştı. Çokça 
seyahat etmişti. Onun Anadolu’ya bir seyahatinden de söz edilmektedir.41 
İyi bir hadis eğitimi alan İbni Hafîf, Eşârî’nin derslerine de devam etmişti. 
Hocaları arasında Taberî’nin de ismi geçmektedir.42 Onun uzun bir hayat 
sürdüğü ifade edilmektedir. Doksan beş yıl yaşadığını söyleyenler olduğu 
gibi yüz elli yıl ömür sürdüğünü ileri sürenler de vardır. Bu konudaki çeşitli 
rivayetleri değerlendiren Schimmell şu sonuca varır: “Umumi kronolojiye 
göre aşağı yukarı yüz sene-i şemsiye kabul etmemiz doğru olacaktır.”43 Mü-
ridi ed-Deylemî tarafından yazılan es-Sîret’in Farsça tercümesinde şeyhin 
vefat tarihi 23 Ramazan 371 (22 Mart 982) şeklinde verilmektedir.44 

Rivayete göre, şeyh hayattayken cenaze namazının kılınacağı günün 
güneşli olması ve gelenlerin yağmurdan muzdarip olmaması için dua et-
mişti. Gerçekten de onun cenaze namazının kılındığı gün, güneşli bir 
gündü. Onun mezarı başında dua edenler arasında sadece Müslümanlar 
yoktu. Hıristiyanlar, Mecusiler ve Yahudiler de onun anısına hürmeten 

39 Abû al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, yay. Annemarie Schim-
mell Tarı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1955, s. 3-101.

40 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 59.
41 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 60-61.
42 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 66.
43 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 71.
44 Ed-Deylemî, Sîrat-ı Ibn el-Hafîf eş-Şîrâzî, Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa no. 1589, vrk. 410a 

(sondan önceki str). Ayrıca bkz. Abû al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf 
aş-Şîrâzî, yay. Annemarie Schimmell Tarı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1955. 
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dua etmişlerdi. Anlatıldığına göre, dua merasimi iki saat kadar sürmüştü.45 
Kâzerûnî kaynaklarında Şeyh-i Kebîr (“Büyük Şeyh”) olarak İbn-i Hafîf ’in 
kerametleri arasında birbirine karşı düşmanlık edenleri ve muhalif olanları 
barıştırmak da vardı.46

Belki de Şeyh-i Kebîr’in en büyük kerameti cesareti idi. O, diğer in-
sanların yapamadığı bir şeye cesaret etmişti: Hallâc-ı Mansûr’u zindanda 
ziyaret etmek. Hallâc’la kimsenin görüştürülmediği bir zamanda bir tanı-
dığı vasıtasıyla onu ziyaret edebilmişti. O, ayrıca Hallâc lehine bir fetva ya-
yınlayan İbn Süreyc ile de dostluk kurmuştu.47 İbn-i Hafîf ’e göre, Hallâc, 
bir “Rabbânî âlim” (“el-âlimü’r-Rabbânî”) idi.48 Louis Massignon, İbn-i 
Hafîf ’in Hallâc’ı ziyaretinin “tarihî bir öneme” sahip olduğu inancındadır. 
Çünkü Şeyh-i Kebîr, ne Hallâc’ın tarafgiri idi ne de onun muârızlarıyla 
aynı saftaydı. Massignon’a göre, o “bağımsız bir şâhit” (“un temoin indé-
pendant”) idi. 

Massignon’a göre, Şeyh-i Kebîr’in Hallâc’ı ziyareti h. 309 (921-922) 
yılındaydı ve bu sırada İbni Hafîf kırkbir yaşındaydı. Bu ziyaret, Hallâc’ın 
idamından en az iki ay önce gerçekleşmişti.49 Mekke dönüşünde Bağdad’a 
uğrayan İbni Hafîf, Hüseyin b. Mansûr’u ziyaret etmek istemişti. Bu sırada 
zindanda bulunan Hüseyin’i ziyaret etmek yasaktı. Onu ziyaret etmekte 
kararlı olan Şirazlı şeyh, tanıdığı bir subay vasıtasıyla maksadına erişmiş-
ti.50 Hallâc’ın kaldığı yer, İbni Hafîf ’in ifadesine göre, küçük ve şirin bir 
evdi. Bu ev, Mansûr’un müridlerinden Nasr Kuşûrî tarafından yaptırılmış-
tı. Evin içinde güzel bir kilim vardı. O, altın sırmalarla süslenen kemhadan 
(“mikrama tekniğiyle dokunmuş zerbâf”) dokunmuş bu kilim kadar güzel 
bir kilim hayatında hiç görmemişti.51 Bu rivâyetten anladığımıza göre, İbni 

45 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 71.
46 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 87.
47 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 65.
48 Louis Massignon, La Passion de Hallâj, Martyr Mystique de l’Islam I: La Vie de Hallâj (Paris: Éditions 

Gallimard, 1975), s. 552.
49 Massignon, La Passion de Hallâj, s. 552-553.
50 Louis Massignon, Hallâj, Mystic and Martyr, abridged edition, çev. Herbert Mason (Princeton & New 

Jersey: Princeton University Press, 1994), s. 239.
51 Massignon, Hallâj, s. 239; Massignon, La Passion de Hallâj, s. 554.



31Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

Hafîf olayları anlatırken mekân tasvirine önem veren ve estetik kaygıya da 
sahip bir mutasavvıftı.

 İbni Hafîf, odaya girdikten sonra Hallâc’ı göremeyince orada bulunan 
bir gence onun nerede olduğunu sormuş ve onun abdest almaya gittiğini 
öğrenmişti. Bu süre zarfında gence Hallâc ile ilgili sorular soran İbni Hafîf, 
Mansûr’un vaktini mahpuslara nasihat ederek geçirdiğini ve yiyecek olarak 
da pek bir şey yemediğini öğrenir. O, gençle konuşurken Hallâc gelmişti. 
İbni Hafîf, Hallâc ile ne konuştuklarını anlatmadan önce, onun güzel yüz-
lü, heybet ve vakar sahibi birisi olduğunu özellikle belirtmektedir.52

Sîret’te anlatıldığına göre, Hallâc İbni Hafîf ’e nereli olduğunu sormuş; 
o da Fars’tan olduğunu söylemiş; bunun üzerine Hallâc, hangi şehrinden 
diye sorunca o da Şirazlı olduğunu belirtmişti. Şirazlı şeyh, kendisini nasıl 
ziyaret edebildiğini merak eden Ebû Mansûr’a askerlerden birinin sayesin-
de bunun gerçekleşebildiğini anlatmıştı. Daha sonra Hallâc, Şiraz’daki ve 
Mekke’deki şeyhler hakkında İbni Hafîf ’e sorular sormuş; onların ne hal-
de olduklarını öğrenmek istemişti.53 Sıra Bağdat’taki şeyhlere gelince İbni 
Hafîf, Ebu’l-Abbas ibn Atâ’dan da bahsetmişti. Bunun üzerine Ebû Mansûr, 
İbn-i Atâ’nın sıhhatinin nasıl olduğunu sormuş; iyi olduğunu öğrenince de 
ona selam söylemiş ve İbni Atâ’nın kendisine dikkat etmesini tenbih et-
mişti.54 Hallâc’ı ölümünden yaklaşık iki ay önce ziyaret eden Şeyh-i Kebîr, 
yıllar sonra onun kızıyla da görüşmüştü. Şeyhin Hallâc’ın kızıyla görüşmesi 
de yine Sîret-i İbni Hafîf’de anlatılmaktadır.55 

52 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 94; Louis Massignon, Akhbar al-Hallaj (Paris: Librai rie 
Philosophique J. Vrin, 1957), s. 102.

53 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 95.
54 Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 95; Massignon, Hallâj, s. 240; Massignon, La Passion de 

Hallâj, s. 555. Sîret’te “Hôd râ nigâh dâr bedân vaka” şeklinde Ebû Mansûr’un Şeyh-i Kebîr vasıtasıyla 
İbni Atâ’ya bir nasihatinden bahsedilmektedir. Bu durumda, belki de Ebû Mansûr kendi başına gelenlerin 
onun başına gelmemesini istemekteydi. Ancak, İbni Hafîf ’in Hallâc’ı ziyareti ile ilgili kısımda Massignon 
başka bir kaynağa dayanarak “rikâ” kelimesini zikretmekte ve Hallâc’ın İbni Atâ’ya yazdıklarına dikkat 
etmesini tenbihlediği şeklinde bir ifadeye yer vermektedir. Sîret’in Köprülü nüshasında ise “rika” kelimesi 
değil; “vaka” kelimesi geçmektedir. İlgili nüsha için bkz. Abû al-Hasan Ali ibn Muhammad Ad-Dailamî, 
Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, Köprülü Kütüphanesi Fazıl Ahmed Paşa no. 1589, vrk. 395a.

55 İbni Hafîf, bir gün Amr bin ( )’nin yanındayken Hallâc’dan söz açılınca Amr, onun kızını görmek 
ister misin diye sorar; evet cevabını alınca Hallâc’ın kızını çağırır. Hallâc’ın kızı geldiğinde Amr’ın 
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Şimdi ise İbni Hafîf ’in belki de en meşhur müridi olan ve onun gelene-
ğini gelecek asırlara taşıma vazifesini üstelen Ebû İshak İbrahim’in hayatın-
dan bahsedebiliriz.

Ebû İshak İbrahim b. Şehriyâr’ın Hayatı

Ebû İshak İbrahim’in babasının adı Şehriyâr idi. Annesi ise Bânûye 
bint-i Mehdî idi. Babası ve annesi Müslüman olan İbrahim’in iki erkek 
kardeşi vardı. İbrahim’in dedesi Zâdânferruh ve onun babası Hurşid’in ise 
Zerdüşt oldukları belirtilmektedir. İbrahim, ailenin ikinci erkek çocuğuy-
du. Ağabeyi Muhammed b. Şehriyâr, “hoş ses”li (“âvâzî-i hûş”) bir hâfız idi 
ve Hac yolunda vefât etmişti. Muhammed’in Ahmed adında bir oğlu; Sâre 
ve Meryem adında iki kızı var idi.56

Şeyhin kendisinden küçük olan kardeşinin adı Hasan idi ve o şeyhten 
önce ölmüştü. Şeyhin iki kız kardeşi vardı. Birinin ismi Mîgûn; diğerinin 
ismi ise Hatice idi. İki kız kardeşin de aynı ana babadan doğduğunu 
söyleyenler olduğu gibi Hatice’nin annesinin Şehriyâr’ın diğer eşi olduğunu 
belirten kaynaklar da vardır.57

Menâkıbnâme’de şeyhin babası Şehriyâr’ın daha önce kâfir olduğu; son-
radan Müslüman olduğu belirtilmektedir. İbrahim’in, babası Müslüman 
olduktan sonra “vücûda geldiği” özellikle vurgulanmaktadır.58 İbrahim’in 
babası, Kâzerûn’un “yukarı köy” (“karye-i ulyâ”) diye de bilinen İhrincân 
köyündendi.59 Annesi ise aşağı köydendi (“karye-i süflî” ya da “dîh-i zîr”). 
Şehriyâr’ın oğlu İbrahim, h. 352 (Ekim 963) yılının Ramazan ayının orta-
sında Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece doğmuştu.60 Oğlunun doğumuna 
çok sevinen baba, onun için kurban kesip fukaraya dağıtmıştı.

yanında yabancı birisi olduğunu görünce yüzünü gizlemek ister. Bunun üzerine Amr ona “Yüzünü giz-
leme! Bu kişi senin amcandır ve onun ismi Ebû Abdullah [ibni] Hafîf ’tir.” der. Sonra Amr, İbni Hafîf ’e 
dönerek şöyle der: “Babası bana onu emanet ettiğinde bu kız dört yaşındaydı. Onu yetiştirdim ve sonra 
da evlendirdim.” Ad-Dailamî, Sîrat-ı Ibn al-Hafîf aş-Şîrâzî, s. 107-108.

56 Firdevs, nşr. Meier, s. 17.
57 Firdevs, nşr. Afşâr, s. 11-12.
58 Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, vrk. 6b.
59 Firdevs, nşr. Meier, s. 12. Şevkî çevirisinde bu köyün ismi “Emîrencâm” şeklinde geçmektedir. Şevkî, 

Menâkıb, vrk. 6b. 
60 Şevkî, a.g.e., vrk. 6b; Firdevs, nşr. Meier, s. 17.
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İbrahim, Şam’dan olan Ebû Ali Muhammed b. İshak b. Cafer ve Basralı 
olan Ebî Temâm adında iki kıra’at ustasından Kur’ân’ı öğrenmişti. Şeyh-i 
Kebîr gibi İbrahim b. Şehriyâr da hadis ilmine çok önem vermişti. Molla 
Câmî’nin de belirttiği gibi, Kâzerûn, Şiraz, Basra, Mekke ve Medîne’de “as-
hâb-ı hadîsden çok kimsenin sohbetine erişmiş”di.61 Muhtemelen Câmî, 
bu bilgiyi Firdevs’ten almıştı, çünkü Mahmud b. Osman’ın eserinin altıncı 
bâbı Ebû İshak’ın Kâzerûn şeyhlerinden; yedinci bâbı Şiraz şeyhlerinden; 
sekizinci bâbı Basra şeyhlerinden; dokuzuncu bâbı Mekke şeyhlerinden 
ve onuncu bâbı ise Medîne şeyhlerinden rivâyet ettiği hadislerle ilgilidir. 
Şevkî Çelebi, bu hadislerin çok azına yer vermekte ve fazlasını merak eden 
okuyucuyu Firdevs’e yönlendirmektedir.

Ebû İshak, onaltı yaşında iken hangi şeyhe intisâb edeceği hususunda 
kararsızdı. Aklından geçen üç şeyh vardı: Ebû Amr ibni Ali, Şeyh-i Ke-
bîr ve Muhâsib bin Hâris. Bu şeyhlerden hangisine uymasının daha hayır-
lı olacağı hakkında Mevlâ’ya çokça niyazda bulunan Ebû İshak, bir rüyâ 
sonrasında muradına erişir. Rüyasında bir deveye kitaplar yüklendiğini ve 
bu kitapların kendi hankâhına konulduğunu görür. Kitapları Ebû İshak’ın 
hankâhına yerleştirenler bu kitapların Şeyh-i Kebîr’in kitapları olduğunu; 
artık kendisine geçtiğini söylerler. İbrahim b. Şehriyâr, rüyadan uyanınca 
rüyasının tabirini ehil birisine sorar. Rüya tabircisi kendisine şöyle der: “Bu 
hâbdan size buzurgvârlık nişânı görünür.” Yani bu rüya, onun azizliğine 
ve büyüklüğüne işaret etmekteydi. Rüyadan az bir zaman sonra Hüseyin 
Akkâr, kendisine Şeyh-i Kebîr’in kitaplarını getirir. Bunun üzerine Ebû İs-
hak, İbni Hafîf ’e intisâb etmeye karar verir. Onun İbni Hafîf ’i şeyh olarak 
seçmesinin diğer bir nedeni ise, Şeyh-i Kebîr’in hediye almayı ve vermeyi 
sevmesiydi. Bu nedenle, onun seveni çoktu. Onun tekkesine birçok adak 
ve kurban gelmekte; hankâha bağışlanan şeyler ise misafirlere ve komşulara 
ikram edilmekteydi.62 Ebû İshak’ın öncülüğünde kurulan Kâzerûnî tekke-
leri de misafirlere bolca ikramın yapıldığı mekânlar olarak tarihe geçmişti. 

61 Abdurrahman Câmî, Nefehâtü’l-Üns Min Hadarâti’l-Kuds, çev. Lâmi’î Çelebi, ed. Süleyman Uludağ 
(İstanbul: Marifet Yayınları, 1980), s. 297.

62 Şevkî, a.g.e., vrk. 11a.
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Ebû İshak İbrahim b. Şehriyâr, Menâkıbnâme’nin ifadesine göre, on yedi 
yaşındayken Şeyh Ebû Ali-i Mâh’ı ziyaret etmek için Kâzerûnlu hemşehri-
leriyle birlikte Nişabur’a gitmişti. Daha önce Kâzerûn’a gelen Nişaburlu 
şeyhe iâde-i ziyarette bulunmuşlardı. Ebû Ali, Nişabur camiinde toplanan 
halka Ebû İshak ile ilgili şöyle demişti: “İy kavm-i Nişabur! Bu civânı küçük 
sanman ki ol âfâk-ı ‘âlemin şeyhi olsa gerek!” Nişaburlu şeyh, Ebû İshak’ın 
ileride âlemin ufuklarının şeyhi olacağını müjdeledikten sonra o zamana 
erişip de şeyhin sohbetiyle müşerref olabilme temennisinde bulunmuştu.63

Menâkıbnâme’de, Ebû İshak’ın Şeyh-i Kebîr’in hırkasını giydiği tarih 
olarak h. 370 (980-981) tarihi zikredilmektedir. Bu tarihte ise, Ebû İs-
hak’ın yirmi yaşında olduğu belirtilmektedir.64 Halbuki daha önce onun 
doğum tarihi olarak Ramazan 352 (Ekim 963) ifade edilmişti. Buna göre 
Ebû İshak’ın şeyh olduğu zaman on yedi ya da on sekiz yaşında olması gere-
kir. Firdevs’i neşreden Meier de h. 370 tarihinde İbni Hafîf ’in henüz hayat-
ta olduğunu belirtmektedir.65 İbni Hafîf ’in Sîret’ini yayınlayan Annemarie 
Schimmell ise, İbni Hafîf ’in doğum ve ölüm tarihleri konusunda kesin 
bir bilgi vermemekte ve onun “takriben” Milâdî 882-982 yılları arasında 
yaşamış olabileceğini belirtmektedir.66 Ebû İshak’ın yaklaşık yüz yaşında 
vefat eden İbni Hafîf ’in bir halifesi olduğunu farzedersek onun on sekizli 
yaşlarda post-nişîn oluşunun bazı tepkilerle karşılaştığını tahmin edebiliriz.

Bir gün beyaz bir hırka giyen şeyh, bu hırkanın Şeyh Cüneyd-i Bağdâ-
dî’ye ait olduğunu; ondan Şeyh Ebûbekr-i Şiblî’ye eriştiğini; Şiblî’den Şeyh 
Ebû Abdullah Muhammed ibni Hafîf ’e; İbni Hafîf ’ten de Şeyh Hüseyin 
Akkâr’a; ondan da kendisine intikâl ettiğini öne sürmüştü. Ebû İshak, bu 
hırkayı süs için değil, aksine kendisinden önceki şeyhlerin bereketine ulaş-
mak gayesiyle giydiğini belirtmekte imiş: “Ben bunı ârâyiş ve zînet içün gey-
mezem. Belki anların berekâtı bana irişsün diyü giyerem.”67

63 Şevkî, a.g.e., vrk. 21b.
64 Firdevs, nşr. Meier, s. 26; Şevkî, a.g.e., vrk. 16a.
65 Firdevs, nşr. Meier, s. 19.
66 Sîrat-i İbni Hafîf, nşr. Schimmell, s. 49. Ibn-i Hafîf ’in müridi ed-Deylemi’nin yazdığı es-Sîret’in Farsça ter-

cümesinde de şeyhin vefat tarihinin 23 Ramazan 371 (22 Mart 982) olarak verildiği yukarıda belirtilmişti.
67 Şevkî, a.g.e., vrk. 24b.
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Ebû İshak’ın şeyh oluşundan sonra ilk olarak mescid inşâ etmeye çalış-
tığı belirtilmektedir. Mescidin inşasına 371 (981-982) yılında başlanmıştı.68 
Şeyhin yaşadığı dönemde Şiraz bölgesinde Mecûsîlerin yaşadığına yukarı-
da değinilmişti. Ebû İshak’ın Mecûsîler’in yoğunlukta olduğu bir bölgede 
mescid inşâ etmesi hiç de kolay olmamıştı. Mescid defalarca yıkılmış; ama 
her defasında yeniden yapılmıştı. Şeyh, mescid yapmak için uğraş verdiği 
zamanlarda bir gece rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Şeyh, rüyasında Hz. 
Muhammed’in manevî desteğini alır. Mescid bitince de açıktan ezan okun-
maya başlanır.69 

Mecûsîler, Ebû İshak’ın İslâmiyet’i yayma çabalarından rahatsızlık duy-
muş ve şeyhi öldürmeye kast etmişlerdi.70 Neredeyse tüm gayr-ı Müslimler 
şeyhe karşı birleşmişlerdi. Deylemli Mecûsîler’in planlarını bozan kişinin 
ismini bilmesek de onun bir Türk olduğunu ve şeyhe karşı muhabbetinin 
olduğunu Firdevs’ten öğrenmekteyiz: “Der ân meclis Türkî hâzır bûd ve dostî 
bâ-şeyh dâşt.” İlginçtir ki, XVI. asır Osmanlı şairlerinden birisi olan Bursalı 
Şevkî Çelebi, bu ibâredeki Türk kelimesini “ehl-i İslâm’dan bir kimse” şek-
linde tercüme etmiştir.71 

Zerdüştler’in, şeyhi öldürme planı yaptıkları sırada o mecliste bulunan 
ve şeyhe muhabbet besleyen bir Türk, durumu şeyhin müridlerine haber 
verir.72 Bunun üzerine şeyhin müridleri Kâzerûn ve Nişabur’dan iki bin kişi 
toplayarak Mecûsîler’in planlarını bozdular: “Müslümanlar bunı görüb yü-
riyiş itdiler. Kâfirlerin evlerini yıkdılar ve harâclarını ziyâde etdiler. Kâfirler 
‘âciz kaldılar ve çok kâfir bu sebebden Müslüman oldılar.”73 Burada sanki 
bir tarikatın değil de bir devletin gazâsından bahsedilmektedir. Kâzerûnî 

68 Şevkî, a.g.e., vrk. 18a.
69 Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, vrk. 18a.
70 Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, vrk. 26a.
71 Firdevs, nşr. Afşar, s. 106; Şevkî, “Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî”, vrk. 26a
72 Firdevs, nşr. Afşar, s. 107. Firdevs’ten sonra yazılan Marsadü’l-Ahrâr adlı eserde de aynı rivâyet yer almakta 

ve Mecûsîler’in planını bir Türk’ün bozduğu anlatılmaktadır. Bkz. Marsâd, vrk., 54b. Büveyhoğulları idare-
sinden Türkler’in pek de hoşnut olmadığı ve Hicrî 363-364 yılında Büveyhoğulları’na karşı isyan ettikleri 
belirtilmektedir. Jonh J. Donohue’ye göre bu yıllarda Büveyhoğulları’na karşı koyabilecek tek etnik unsur 
olarak Türkler ön plana çıkmaktadır. Bkz. John J. Donohue, The Buwayhid Dynasty in Iraq, s. 57.

73  Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, vrk. 26b.
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hareketi artık Müslüman olmayanları “haraç” ödemeye zorlayacak kadar 
güçlenmiştir. Artık bir câzibe merkezi haline gelen tarikatın faaliyetleri ne-
ticesinde Müslüman olanların sayısı da artmaktaydı. 

Hareketin ilk ortaya çıktığı zamanlarda zayıf oldukları için baskıya uğra-
yan Ebû İshak müridleri zamanla Zerdüştler’e korku salacak kadar güçlen-
mişti. Kâzerûnîliğin etkisiyle İslâmiyet’i kabul edenlerin sayısındaki artışın 
şüphesiz maddî nedenleri de bulunmaktaydı. Şeyh hayattayken İshakî tek-
kelerinin sayısı altmışa ulaşmıştı. Merkez dergâha gelen gazâ ganimetleri ya 
da adaklar tekkeler arasında bölüşülmekteydi. Aşûre günlerinde misafirlere 
ve yoksullara dört ekmek ve bir batman hurma dağıtılmaktaydı.74 

Ebû İshak, yaklaşık elli yıl boyunca şeyhlik vazifesi yaptıktan sonra 8 
Zilkade 426 (14 Eylül 1035) tarihinde irtihal eyledi. Vasiyeti gereği, ih-
tidâ etmelerine vesile olduğu 24.000 kişinin isimlerinin yer aldığı uzunca 
bir liste ve kendisine karşı suikast için kullanılan okla birlikte defnedildi-
ği belirtilmektedir.75 Ebû İshak’ın ölümünden sonra, halifesi olan Hatîb 
Ebu’l-Kâsım Abdülkerim post-nişîn olmuştu. 76

Salgurlu ve İncû Hânedanlıkları Döneminde Şiraz

Ebû İshak, Büveyhîler zamanında yaşamıştı. Sîret’in yazarı Ebûbekir el-
Hatîb ise, ömrünün çoğunu Selçuklu idaresinde geçirmişti. Sîret’i Farsçaya 
tercüme eden Mahmud b. Osman’ın yetiştiği yıllarda ise İran’da Moğol İm-
paratorluğu’nun bir kolu olan İlhanlılar hüküm sürmekteydi. Ancak, XIV. 
yüzyılın başlarında İran’da siyasi ve askeri olarak Moğol egemenliği hisse-
dilse de Fars kültürü yeniden filizlenme imkanı bulmuştu. Moğol istilâsı ilk 
başta yıkıcı olduysa da zamanla kültürel canlanma için uygun zemin teşkil 
etmişti. Çin’den Macaristan’a kadar uzanan Moğol İmparatorluğu sınırları 
içerisinde devâsâ boyutta bir insan hareketliliği yaşanmıştı. Zamanın şairle-
ri ve ilim adamları da hareketliliğin getirdiği kültürel alışverişin meyvelerini 
sunma gayreti içine girişmişlerdi.

74  Şevkî, a.g.e., vrk. 24a.
75  Hamid Algar, “Kâzerûnî”, DİA, s. 145.
76  Hamid Algar, “Kâzerûnî”, DİA, s. 145.
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Büyük Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte kurulan atabeylikler-
den birisi de Salgurlular (1148-1286) idi. Salgurlular döneminde Şiraz’ın 
nüfusu artmış; şehir bağ ve bahçelerle şenlenmişti. Bu dönemde Şiraz’da 
bir kısmı günümüze kadar ulaşan birçok mimarî eser de inşâ edilmişti. 
Sungur’un 556/1161 yılında ölümünden sonra tahta kardeşi Atabeg Zengi 
geçmiş ve kendisine karşı gelişen bir isyan hareketini bastırdıktan sonra bir 
şükran ifadesi olarak İbni Hafîf ’in kabrinin yanındaki küçük ribatın yerine 
büyük bir ribat inşâ etmişti.77 

Salgurlular, aynı zamanda birçok ilim ve tasavvuf erbabına ev sahipli-
ği yapmıştı. Bunlar arasında Kâzerûnîlik tarihi açısından belki de en mü-
him sîmâ Ebû Muhammed Sadrüddin b. Ebî Nasr Ruzbihân el-Baklî (ö. 
606/1209) idi. Ruzbihâniyye adlı bir tarikatın kurucusu olan el-Baklî’nin 
şeceresi İbni Hafîf ’e ulaşmaktaydı. Rûzbihân, sadece tasavvuf alanında de-
ğil; tefsir, hadis ve fıkıh alanında da eserler telif etmişti.78 O, İbni Hafîf ve 
Ebû İshak ile birlikte Fars’ın “üç büyük kutbu” arasında zikredilmektedir.79

 Salgurlu hükümdarı Ebûbekir b. Sad’ın (623-658/1226-1260) Moğol-
lar’a karşı başarılı politikaları sayesinde Şiraz, birçok şairin ziyaret akını-
na uğramıştı.80 Ebûbekir’in saltanatı döneminde Şiraz’a gelen meşhur şa-
irler arasında Mecd-i Hemger (1287-1210/686-607) de bulunmaktaydı. 
Yezd’den gelip Şiraz şehrinde yerleşen Hemger, Ebûbekir döneminde me-
likü’ş-şuarâ olmuştu.81 XIII. yüzyılın ortasında yaşanan bu kültürel canlılık 
bir sonraki asırda da meyvelerini vermeye devam etmiştir. 

77 Atabeg Sa‘d’ın Şiraz’daki en önemli eserlerinden birisi ise, günümüze kadar ulaşan Mescid-i Nev ya da 
Mescid-i Atabegî gibi isimlerle de anılan Cami-i Cedîd-i Şiraz’dır. İnşâsı yaklaşık on yedi yıl süren bu cami 
615/1218-1219 yılında tamamlanmıştı. Bu hususta bkz. Merçil, Fars Atabegleri, Salgurlular, s. 131-132. 

78 Nazif Hoca, Rûzbihân al-Baklî ve Kitâb Kaşf al-Asrâr’ı ile Farsça Bazı Şiirleri (İstanbul: Edebiyat Fakültesi 
Matbaası, 1971), s. 22-23; Firoozeh Papan-Matin (in collaboration with Michael Fishbe in), The Unve-
iling of Secrets, Kashf al-Asrâr, The Visionary Autobiography of Rûzbihân al-Baqlî (Leiden, Boston: Brill, 
2006), s. 3.

79 Carl W. Ernst, Ruzbihan Baqli, Mysticism and the Rhetoric of Sainthood in Persian Sufism (Surrey: Cur-
zon Press, 1996), s. 129.

80 Sâdi-i Şîrâzî, Gülistan’ı Salgurlu hükümdarı Ebûbekir b. Sad’a ithaf etmişti. Sâdi, Gülistan’ın dibâce-
sinde Ebûbekir’i “Hudâvend-i cihân ve kutb-ı dâyire-i zemân ve kâyim-i makâm-ı Süleymân ve nâsır-ı 
ehl-i îmân, şehinşâh-ı muazzam, atabeg-i azam Salğur Sultan Muzafferü’d-dünyâ ve’d-dîn Ebûbekir b. 
Sad b. Zengî” şeklinde övmektedir. İlgili bölüm için bkz. Shaykh Mushrifuddin Sadi of Shiraz, The 
Gulistan (Rose Garden) of Sadi, Bilingual English and Persian Edition with Vocabulary, çev. Wheeler M. 
Thackston (Maryland: Ibex Publishers, 2008), s. 3.

81 Domenico Ingenito, “Tabrizis in Shiraz are worth less than a Dog” in Politics, Patronage and the Transmis-
sion of Knowledge in 13th-15th Century Tabriz, ed. Judith Pfeiffer (Leiden and Boston: Brill, 2014), s. 86.



38 GİRİŞ - Ebû İshâk İbrâhîm Kâzerûnî’nin Menâkıbı

Bu asırda yetişen simalardan biri de Mahmud b. Osman’dır. Ebûbekir 
El-Hatîb’in Arapça eserini 728/1327 yılında Farsçaya çeviren Mahmud b. 
Osman’ın eserindeki üslûbu insanda hayranlık uyandırmaktadır. Firdevs’te, 
Arapça aslından farklı olarak Mahmud b. Osman’ın kendi şiirlerinin yanı 
sıra Senâ’î ve Attar gibi şairlerin şiirlerine de rastlamak mümkündür. 

Firdevs müellifinin bize kadar ulaşan başka bir eseri daha vardır. 
Mahmud b. Osman, şeyhi Emînüddîn Muhammed b. Zeyneddin Ali b. 
Zıyâeddin Mes‘ud el-Belyânî’nin hayatını konu edinen Miftâhu’l-Hidâye 
ve Misbâhu’l-Inâye adlı bir eser yazmıştır. Kırk yıl şeyhinin hizmetinde bu-
lunmuş birisi tarafından yazılan bu eser, XIV. yüzyıl İran tarihi için paha 
biçilmez bir çalışmadır. 

Mahmud b. Osman’ın yaşaşadığı dönemde İran, İlhanlı egemenliğin-
deydi. Ancak aynı dönemde İncû adında başka bir hanedanlığın ortaya çık-
tığı görülmektedir.82 Moğol istilâsı altındaki Anadolu’da Mevlânâ Celâled-
din-i Rûmî (ö. 672/1273) ve Sadreddin-i Konevî (ö. 673/1274) gibi isimler 
yetişmişti.83 Moğol istilâsı altındaki İran’da ise Sâdi-i Şirazî (ö. 691/1292) 
ve Hâfız-ı Şîrâzî (ö. 792/1389-1390) gibi şairler şöhret bulmuştu. Sâdi, 
Salgurlular döneminde yaşamışken, Hâfız da İncû hanedanlığı dönemini 
idrak etmişti. Hâfız-ı Şîrâzî’ye göre, devletin en önemli beş kişisinden bi-
risi Emineddin Belyânî (ö.745/1344) idi.84 Meşhur bir hadis âlimi olan 

82 1325 yılından itibaren Fars bölgesinin yönetimini üstlenen İncû hanedanlığı, on yıl süresince bu bölge-
yi İlhanlılar adına idare etmekteydiler. 1335 yılında son İlhanlı hükümdarı Ebû Sa‘id Bahadır Han’ın 
ölümünden sonra İncû hanedanlığı bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Bu konuda daha fazla bilgi 
için bkz. Elaine Wright, “Patronage of the Arts of the Book under the Injuids of Shiraz” in Beyond the 
Legacy of Genghis Khan, ed. Linda Komaroff (Leiden, Boston: Brill, 2006), s. 267.

83 Kösedağ Savaşı (1243) Moğollar’ın Selçuklular’a karşı zaferiyle neticelenince Anadolu’da Moğol ege-
menliği başlamıştı. Zâlimliğiyle meşhur olan Moğollar’ın İlhanlı kolunun Anadolu vâlisi olan Baycu 
bile zamanla Anadolu kültürünün etkisi altında kalmıştır. Mevlevî kaynakları, Baycu’nun Mevlânâ’dan 
etkilenerek Konya’yı yağmalamaktan vazgeçtiğini ifade etmektedirler. Memlük tarihçisi Nüveyrî’ye 
göre, Baycu öleceğini anladığında Müslümanlar gibi yıkanmasını ve defnedilmesini vasiyet etmiştir. 
Bazı Batılı kaynaklarda ise, Baycu’nun putperest olduğu; ancak en yakınında bulunanların ve onun 
danıştığı kimselerin ise Müslümanlar olduğu belirtilmektedir. Baycu’nun dinî inancı hakkındaki farklı 
görüşler hakkında bkz. Judith Pfeiffer, “Reflections ona ‘Double Rapprochement’: Conversion to Islam 
among the Mongol Elite during the Early Ilkhanate” in Beyond the Legacy of Genghis Khan, ed. Linda 
Komaroff (Leiden, Boston: Brill, 2006), 373 ve 373n. 23.

84  John Limbert, Shiraz in the Age of Hafez, s. 75.
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Belyânî, Atabeg Zengi tarafından XII. yüzyılda inşâ edilen ribat-ı Hafîf’de 
ders vermekteydi.85 Mahmud b. Osman’ın şeyhi Belyânî’nin müderrislik 
yaptığı yerin Ebû İshak el-Kâzerûnî’nin şeyhi olan ve aynı zamanda Bel-
yânî gibi büyük bir hadis âlimi olan İbni Hafîf ’in (ö. 371/982) ismini taşı-
ması Kâzerûnîlik tarikatındaki devamlılığa iyi bir örnek teşkil etmektedir. 
Belyânî’nin İncû hanedanlığında şeyhülislâmlık makamında bulunuşu da 
bu tarikatın devlet nezdindeki saygınlığına işaret etmektedir. İncû hane-
danlığının kurucusu Şerefeddin Mahmud’un, oğluna şeyh Ebû İshak’ın 
ismini vermesi ve Ebû İshak’ın daha sonra sultan oluşu Kâzerûnîlik tarihi 
açısından bir dönüm noktasını teşkil etmektedir.

Moğol İstilâsına Karşı İsyan: Selçukşah ve Kâzerûn Savaşı

Firdevs’te, Kâzerûnî türbesinin zamanla padişahların ziyaretgâhı ve sı-
ğınağı haline geleceği belirtilmektedir. Salgurlu hükümdarı olan ve annesi 
tarafından Selçuklu hanedanına mensup olan Atabeg Muzaffereddin Sel-
çukşah’ın Moğollara isyan hareketi sonrasında bir kurtuluş ümidi olarak 
Kâzerûnî türbesine sığındığı bilinmektedir. Tarihe “Kâzerûn savaşı” olarak 
geçen bu olay sırasında İlhanlı ordusu Ebû İshak’ın türbesini barındıran 
camiyi kuşatmıştı. 1264 yılında gerçekleşen bu esrarengiz hâdise esnasın-
da Selçukşah, esir alınmaktan kurtulamasa da yanında bulunan Seyfeddin 
Beglik, oğlu ve birkaç askerle birlikte “yaralı bir kaplan gibi” şeyhin türbe-
sinden çıkıp İlhanlı ordusunun saflarını yararak kaçmaya muvaffak olmuş-
tu. Bu kaçış esnasında Yezd atabeği Alâüddevle, Emîr Beglik’i yakalamaya 
çalışmış; ancak Beglik tarafından atılan zehirli bir ok neticesinde yaralan-
mış ve birkaç gün içinde ölmüştü. Şeyhin türbesine sığınan ve esrarengiz bir 
şekilde Moğol ordusunu gâfil avlayıp canını ve oğlunu kurtaran Beglik, bu-
nun yanı sıra Yezd atabeğinin takibinden kurtularak onu da bertaraf etmeye 
muvaffak olmuştu. Kâzerûn’da Moğol ordusundan kaçan Beglik, önce Bas-
ra’ya ve daha sonra da Mısır’a gitti. 3 Recep 662 (1 Mayıs 1264) tarihinde 
Mısır’a ulaşan Emîr Beglik, Memlük sultanı Baybars (1260-1277) tarafın-

85  Limbert, Shiraz, s. 65.
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dan tablhâne emîri olarak tayin edilmiş ve ömrünün sonuna kadar Mısır’da 
yaşamıştı.86 Emir Beglik’in Baybars tarafından yüksek kabul görmesinde 
Selçukşah’ın Moğollar’a karşı kahramanca çarpışmasının büyük rolü var-
dır.87 Baybars’la Selçukşah’ın daha önceleri Moğollar’a karşı ortak hareket 
etmek için mektuplaştıkları bilinmektedir.88 

Emîr Beglik’in bahtı Mısır’da açılsa da, Selçukşah’ın sonu hazin olmuş-
tu. Beglik kadar hızlı davranamayan Selçukşah, Ebû İshak Camiinin içine 
hücum eden Moğol askerleri tarafından esir edilmişti. Moğollar, sadece 
Selçukşah’ı tutuklamakla kalmamış, onun hizmetindeki askerlerden ve Kâ-
zerûn halkından birçoğunu öldürmüşlerdi. Nevbencan’da bulunan Kale-i 
Sefîd’e götürülen Selçukşah, 12 Safer 662/15 Aralık 1263 tarihinde idam 
edildi.89 Selçukşah’ın ölümünden yaklaşık otuz yıl sonra İlhanlı hükümdarı 
Gazan Han müslüman olunca Kâzerûnîliğin altın devri tekrar başlayacak 
ve Mahmud b. Osman bu dönemde eserlerini kaleme alacaktır.

Firdevs’in İlhanlı Tarihi Açısından Önemi

Daha önce belirtildiği üzere Ebûbekir el-Hatîb’in Sîret adlı eserinin 
günümüze ulaşan iki Farsça tercümesinden biri olan Firdevsü’l-Mürşidiy-
ye’yi Mahmud b. Osman 728 h. (1327) yılında tamamlamıştır. Çevirinin 
yapıldığı yıllarda Kâzerûn ve Şiraz şehri, İlhanlılar’ın egemenliğindeydi. 
Menâkıbnâme’de son İlhanlı hükümdarı Ebû Sa‘id Bahadır Han’a (1316-
1335) bir atıf vardır. Mahmud b. Osman’ın bizzat kendisinin anlattığı bu 

86 Merçil, Fars Atabegleri, s. 106-107.
87 George Lane, Selçukşah’ın Moğollar’a karşı kahramanca direnişinin Hülâgû tarafından da takdirle kar-

şılandığını belirtmektedir: “Despite his history of debauchery and misrule, Saljuqshah is of ten lauded 
by the chroniclers for his brave stand against the Mongols, a stand Hülegü himself appreciated as was 
demonstrated by his offer of clemency, an offer which was, of course, refused.” George Lane, Early Mon-
gol Rule in Thirteenth-Century Iran: A Persian Renaissance (London and New York: Routledge Curzon, 
2003), s. 99.

88 Lane, Early Mongol Rule in Thirteenth-century Iran, s. 128.
89 Merçil, Fars Atabegleri, s. 107. Erdoğan Merçil, Selçukşah’ın Kâzerûnî türbesine sığınmasının bir ef-

saneyle alâkalı olduğunu hatırlatmaktadır: “Selçukşah’ın bu türbeye sığınmasının sebebi bir efsaneye 
bağlıdır. Şeyh sağlığında, Kazerun’da herhangi bir korkulu hâdise vukuunda türbenin taşı kaldırıldığı 
takdirde, kendisinin bu hâdisenin önlenmesi için himmet edeceğini buyurmuştu. Selçukşah türbeye 
sığındığı zaman, Şeyh’in sandukasını kırmış ve yardım vaktinin geldiğini söylemişti.” Merçil, a.g.e., s. 
106n.
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menkıbe, Firdevs’in orijinal yanlarından birini teşkil etmektedir. Mütercim, 
Firdevs’te Ebûbekir El-Hatîb’in Sîret’ine dayanarak anlattığı olaylara bazen 
kendi yaşadıklarını da ekleyerek metni zenginleştirmektedir. 

Hac ibadetini yerine getirmek için Arefe günü Arafat’ta bulunan Mah-
mud b. Osman, o gün “Sultân-ı Mısr”ın adamlarının geldiğini ve Mısır 
sultanının sancağını Arafat dağında yüksekçe bir yere diktiklerini; ondan 
sonra ise “kâfile-i Irak”ın geldiğini ve Şam ve Mısır ehlinden izin alarak 
Ebû Sa‘id Bahadır Han’ın sancağını Mısır sultanının sancağının aşağısın-
da bir yere diktiklerini belirtmektedir. Müellif, Ebû Sa‘id Bahadır Han’ın 
sancağından bahsederken sultanın isminin yanına şu dua cümlesini ek-
lemiştir: “halledellâhu mülkehû” (“Allah, onun mülkünü ebedî kılsın”). 
Bahadır Han, 1317 yılında tahta çıktığına ve Firdevs de 1327 yılında ta-
mamlandığına göre müellif, bahsettiği Hac ibadetini bu yıllar arasında 
yerine getirmiş olmalıdır. Meier’in neşrettiği Firdevs nüshasında herhan-
gi bir tarih belirtilmezken Şevkî çevirisinin elimizdeki nüshasında sehven 
h. 820 tarihi yazılmıştır.90 Belki de bu olayın geçtiği tarih h. 720 (1320-
1321) idi ve Şevkî’nin çeviri yaparken elinin altında bulunan başka bir Fir-
devs nüshasında müellifin Hacc’a gittiği yıl da belirtilmişti. Bu durumda 
Şevkî’nin veya onun tercümesini istinsah eden müstensihin tarihi sehven 
aktardığı düşünülebilir. 

Mahmud b. Osman’a göre, o gün Arafat dağında en yüksek yerde dalga-
lanan sancak Ebû İshak el-Kâzerûnî’nin sancağıydı. Müellif, bunun sebebini 
yıllarca o civarda yaşayan birisine sormuştu. Anlatıldığına göre, bir sene Mısır 
sultanının adamları şeyhin sancağını dağın başındaki en yüksek yerden çıkar-
mışlar ve yerine Memlük sultanının alemini takmışlardı. Ancak, bunun üzerine 
çok şiddetli bir fırtına çıkmış ve Mısır sultanının sancaklarını yerinden sökmüş-
tü. Bu olaydan dolayı Arafat dağının en tepesinde o günden beri Ebû İshak’ın 
sancağı dalgalanmaktaydı.91

90  Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, vrk. 84b-85a.
91  Firdevs, nşr. Meier, s. 447. 
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İbni Battûta’nın Şiraz Kadısı Mecdüddin’i Ziyareti ve 
Kâzerûnîlik Hakkında Gözlemleri

İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın (1304-1295) Mahmud ismini 
alarak “Pâdişâh-ı İslâm” oluşu İran ve Anadolu coğrafyasında sevinçle 
karşılanmıştı. Gazan Han’ın ihtidâ etmesi Mevlevî tarikatı mensuplarında 
da büyük bir sevinç uyandırmıştı. Mevlânâ’nın torunu Ârif Çelebi, 
Gazan Han ve onun halefi Ölceytü (1316-1304) zamanında Tebriz ve 
Sultâniyye’de semâ ayini düzenlemeye muvaffak olmuştu.92 Kâzerûnîliğin 
de aynı zamanda büyük bir hareketlilik içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bir 
dünya devleti olan Moğollar idaresinde yaşanan kültürel canlılığın izlerine 
Kâzerûnî metinlerinde rastlamak mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse, 
Mahmud b. Osman, şeyhi Emîneddin Belyânî’nin yalnızca Fars diyarında 
değil, Irak, Horasan, Mâverâünnehir’de, Bilâd-ı Rûm’da, Bilâd-ı Şam’da ve 
Mısır’da tanındığını ve kendisine büyük bir saygı beslendiğini belirtmekte 
ve Şeyhülislâm’ın “şeyhü’l-meşâyıh-ı cihân” olduğuna inanmaktadır.93 
Mevlevîlik ve Kâzerûnîlik gibi tarikatların XIV. yüzyıl başlarında hızla ya-
yılmasında Çin’den Macaristan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm 
süren Moğol idaresinin getirdiği siyasî birliğin de olumlu tesirleri olmuştu. 
Artan ticaret ve refah beraberinde kültürel canlılığı getirmişti. 

Bu kültürel canlılığın bir tanığı da XIV. asrın ünlü Arap seyyahı İbni 
Battûta’dır. 727/1327 yılında Şiraz’a bir ziyarette bulunan İbni Battûta, 
Şeyh-i Kebîr’in ve Ebû İshak’ın türbelerini ziyaret etmeyi de ihmal etme-
mişti. İbni Battûta’ya göre, İran’dan Hindistan ve Çin’e kadar birçok yerde 
Kâzerûnî dervişi bulunmaktaydı. Şeyh Ebû İshak, “denizcilerin pîri” olarak 
bilindiği için uzun deniz yolculuğuna çıkanlar sağ sâlim dönmeleri halinde 
şeyhin Kâzerûn’daki hankâhı için adakta bulunmaktaydılar.

İbn-i Battûta, Şiraz’a sırf Kadı Mecdüddin İsmail b. Yahya’yı (ö. 
1355/755) ziyaret için geldiğini belirtmektedir. Seyyahımız, iktidara 

92 Bkz. Fatih Bayram, “Ulu Arif Çelebi’nin İlhanlı Payitahtına Seyahatleri Hakkında Bazı Tespitler”, Av-
rasya Etüdleri 42/2 (2012), s. 157-168.

93 Mahmud b. Osman, Miftâhu’l-Hidâye ve Misbâhu’l-‘Inâye, Süleymâniye Kütüphanesi Esad Efendi, no. 
01640, vrk. 36b.
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geldikten birkaç yıl sonra Şi‘îliği benimseyen İlhanlı hükümdarı Ölceytü 
zamanında bile Şiraz’ın, Kadı Mecdüddin’in gayret ve kararlılığı sayesinde 
Sünnî karakterini nasıl muhafaza ettiğini kerâmet motifleriyle süsleyerek 
etkileyici bir şekilde anlatır. İbn-i Battûta, Kadı Mecdüddin’i iki kez ziyaret 
etmişti. 727 yılı Cemâziyelâhiri’ndeki (Nisan-Mayıs 1327) ilk ziyaret, eserde 
daha tafsilatlı anlatılmaktadır. İkinci ziyaret ise Hindistan dönüşünde 748 
yılı Rebî‘ü’l-Âhir’inde (Temmuz-Ağustos 1347) gerçekleşmişti.94 

Hutbeden ilk üç halifenin isminin çıkarılmasına direnen Şiraz kadısı 
Mecdüddin’i cezalandırmak isteyen Ölceytü, onu azgın köpeklerin önüne 
attırmıştı. Ancak, beklenenin aksine bir tablo çıkmıştı ortaya:

“Önce Şiraz kadısı Mecdüddin çıkarıldı huzuruna. Sultan 
hemen kadı efendinin saraydaki köpeklere verilmesini emretti. 
Boğazlarında zincir bulunan bu köpekler gayet iri bir cinstendi 
ve tek vazifeleri insan parçalamaktı! Kurban geniş bir sahanlığa 
bırakılır, bu canavarlar da onun üzerine salınırdı. Bahtsız adam 
köpeklerden ne kadar kaçarsa kaçsın, kurtulmaya imkân bulamaz 
ve bedeni paramparça olurdu! Hayvanlar Mecdüddîn’in üzerine 
salıverildiler. Ama ona yaklaştıkça yavaşlamaya ve kuyruk 
sallamaya başladılar, hiç saldırmadılar. Sultan olayı duyar duymaz 
sarayından yalın ayak çıkıp koşuyor, kadı efendinin önünde diz 
çöküp ayaklarını öpüyor; elinden tutup kendi üzerindeki elbiseleri 
ona giydiriyor!”95

Moğol hükümdarına diz çöktüren Şiraz kadısının kerameti, tüm İslâm 
dünyasına yayılmıştı ve Ölceytü’nün ölümünden on yıl sonra bile İbni Bat-
tûta Mecdüddin’in nasıl birisi olduğunu merak etmekteydi. İlginçtir ki, 
İbni Battûta’nın Şiraz’ı ilk ziyareti, Firdevs’in bitirildiği yıl olan 1327 yılı-
na tekabül etmektedir. O, eserinde Firdevs’in müellifinden bahsetmese de, 
onun gözlemleri o dönemi anlamak açısından ehemmiyet arz etmektedir. 
İbni Battûta, Şiraz’ı ve sultanını anlatırken coşmaktadır adeta:

94 Her iki ziyaret hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn 
Battûta Seyahatnâmesi I, çev. A. Sait Aykut (İstanbul: YKY, 2000), s. 282-287; 306-308.

95 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 286-287.
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“Böylece Şiraz’a yöneldik. Şiraz geniş bir sahaya kurulmuş eski 
ve meşhur bir şehirdir. Caddeleri bakımlı, çarşıları muhteşemdir. 
Etrafında nehirler akıyor, bahçeleri gözleri şenlendiriyor. Binalar 
da çok sağlam. Burada her türlü esnafın kendi mesleğini icra ettiği 
özel çarşısı var. Başkası girmez aralarına. Şirazlılar sağlıklı, temiz ve 
güzel yüzlü insanlardır. Çarşı, nehir, bahçe ve ahali güzelliği açı-
sından doğuda Şiraz’dan başka bir şehir yok, Dımaşk’a aşık atan.”96

İbni Battûta, ayrıca Şirazlılar’ın iffetli ve dindar insanlar olduğunu özel-
likle belirtmektedir. Şirazlı kadınların dindarlığı İbni Battûta’yı etkilemişe 
benzemektedir:

“Şirazlılar iffetlerine düşkün, dindar insanlardır. Özellik-
le kadınlar ayaklarına mest geçirir; çarşaf ve peçe ile çarşıya çı-
karlar. Hiçbir yerleri görünmez. Hepsi iyilikseverdirler. Bol bol 
sadaka verirler. İlginç âdetleri vardır: Her Pazartesi, Perşembe ve 
Cuma günleri belki ikibinden fazla kadın, şehrin büyük câmiinde 
toplanarak ellerinde yelpazeler sallayıp vaaz dinlerler! Bu kadar 
kadının bir araya geldiğini başka ülkede görmedim.”97

İbn-i Battûta’nın Şiraz’a bu denli övgüde bulunmasında Kadı 
Mecdüddin’e karşı duyduğu saygının da önemli bir rolü vardır. Çünkü o, 
Şiraz’a vardığında “evliyânın kutbu Kadı Mecdüddîn İsmail b. Muhammed 
b. Hudâd’ı bulmaktan başka bir şey düşünmediğini” ifade etmektedir.98 
İbni Battûta’nın Mecdüddin’i ziyaret ettiği sıralarda İlhanlı hükümdarı Ebû 
Said’in (1316-1335) elçisi olan Horasanlı Nâsıreddin Derkandî de kadıyı 
ziyarete gelmişti. Ebû Said’in elçisi Mecdüddin’in ayağını öpmüş ve Tatar 
beylerinin sultan huzurunda yaptıkları gibi Şiraz kadısının huzurunda eliy-
le kulaklarını tutmuş ve onun önüne oturmuştu. İbni Battûta, büyük bey-
lerden biri olan Derkandî’nin Şiraz’a beşyüz kişiyle geldiğini ancak şeyhin 
kaldığı yere ancak beş kişi ile vardığını belirtmekte ve şeyhe olan saygısın-
dan dolayı onun huzuruna tek başına geldiğini vurgulamaktadır.99

96 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 284. 
97 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 284.
98 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 284.
99 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 285.
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İbni Battûta’nın Şiraz Sultanı Ebû İshak b. Muhammed Şah 
İncû’yu Ziyareti

Önce Şiraz’ın kadısını ziyaret eden İbni Battûta, Şiraz sultanını ziyaret 
etmeyi de ihmal etmemişti. O sırada Şiraz hükümdarının Ebû İshak b. 
Muhammed Şah İncû olduğunu belirten seyyahımız bizim için önemli bir 
bilgi vermektedir: “Babası ona Şeyh Ebû İshak Kâzerûnî’nin adını vermiş. Al-
lah mübarek kılsın bu ismi ona. Güçlü sultanlardan olan Ebû İshak, yakışıklı, 
asil ruhlu, cömert ve mütevazı biridir. Elinde büyük bir kuvvet, geniş bir arazi 
var. Ordusu Türk ve İranlılardan oluşuyor ve ellibinden fazla.”100 Oğluna Ebû 
İshak ismini veren Muhammed Şah’ın hükümdarlığı döneminde ayrıca 
Mahmud b. Osman’ın Firdevsü’l-Mürşidiyye eserini hazırlaması devlet nez-
dinde Kâzerûnîliğin himâye edildiğini göstermektedir. 1325 yılından itiba-
ren Fars bölgesinin yönetimini üstlenen İncû hanedanlığı, on yıl süresince 
bu bölgeyi İlhanlılar adına idare etmekteydiler. 1335 yılında son İlhanlı 
hükümdarı Ebû Said Bahadır Han’ın ölümünden sonra İncû hanedanlığı 
bağımsız hareket etmeye başlamıştır.101

Büveyhîler döneminde olduğu gibi İncû hanedanlığı döneminde de 
Sasânî ve Ahamenid dönemine karşı büyük bir ilgi hâkimdi. Benzer bir 
tutuma İbni Battûta da işaret etmektedir: “Sultan Ebû İshak, Ayvân-ı Kisrâ 
denilen eski İran hükümdar sarayları gibi bir bina yaptırmak hevesine düştü. 
Şirazlılara temel kazmada yardımcı olmalarını emretti, sanatkârlar da binayı 
güzel inşa etme hususunda birbirleriyle yarış edercesine çalıştılar.”102

İbni Battûta’nın İbni Hafîf ve Ebû İshak Türbelerini Ziyareti 

Eserinde Şiraz’ın ziyaretgâhlarına da yer veren İbni Battûta, Ebû İshak’ın 
şeyhi İbni Hafîf ’ten de bahsetmektedir. Seyyahımıza göre Şeyh-i Kebîr tüm 
Fars bölgesinin direğidir: 

“Bir diğer ziyaret mekânı da ‘şeyh’ diye ünlenmiş Allah dostu 

100  İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 288.
101  Elaine Wright, “Patronage of the Arts of the Book under the Injuids of Shiraz” in Beyond the Legacy of 

Genghis Khan, ed. Linda Komaroff (Leiden, Boston: Brill, 2006), s. 267.
102  İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 291.
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Ebû Abdullah b. Hafîf ’in kabridir. O tüm Fâris yöresinin direği-
dir. Halk sabah akşam burayı ziyaret eder, türbeye el sürer. Her yer 
dolar. Kadı Mecdüddin’in de bu mezarı ziyaret ettiğini gördüm...
Sultan Ebû İshak’ın babası Emir Muhammed Şah İncû’nun tür-
besi şeyhin mezarına bitişik. Şeyh Abdullah b. Hafîf büyük bir 
ermiştir. Şöhreti her tarafa yayılmış, evliyâ arasında kadr ü kıymeti 
bilinmiştir.”103

Meşhur Arap seyyahı İbni Battûta, Kâzerûnî tekkeleri ile ilgili ilginç 
bilgilere yer vermektedir. İbni Battûta’ya göre Kâzerûn, Şiraz’a iki günlük 
mesafede bulunmakta idi. Şeyh Ebû İshak’ın Kâzerûn’da bulunan kabrini 
ziyaret eden seyyahımız, geceyi onun adını alan zâviyede geçirir. O zaman 
Kâzerûn’daki Ebû İshak hankâhında misâfir olanlara “et, buğday ve yağdan 
yapılan ve yufkayla yenilen herîse” yani bugünkü tâbirle keşkek ikrâm edil-
mekteydi.104 

Seyyahımız bu dervişlerin nasıl hayat sürdüklerine dair kıymetli bilgiler 
vermektedir. Dervişlerin bir kısmının evli bir kısmının da bekâr olduğunu 
belirten İbni Battûta, onların zamanlarını Kur’an okuyarak ve Allah’ı zikre-
derek geçirdiklerini belirtmektedir. Dervişlerin misafire hürmetleri büyük-
tür. Onlar misafirleri için şeyhin kabrinde dua etmektedirler. 105

İbni Battûta’nın ilgi çekici ziyaretlerinden birisi de Şeyh Zerkûb İzzed-
din ibn Muhammed Zehebî’nin (ö. 663/1256) kabrini ziyaretidir. Bu ziya-
reti anlatırken seyyahımız bize Şiraz’da hayat ile ölümün nasıl iç içe oldu-
ğunu canlı bir şekilde tasvir etmektedir: 

“Ziyaret yerlerinden biri de Şeyh Zerkûb’un kabridir. Hemen 
yanında yolculara yemek verilen bir zaviye bulunuyor. Bahsetti-
ğim bu kabirlerin hepsi umumi mezarlığın büyük bir kısmı gibi 

103 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 294.
104 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 298. Keşkek geleneği bugün de devam etmektedir. Anadolu’nun bazı 

köylerinde hâlen düğünlerde ve dâvetlerde misafirlere et yemeği, pilav ve hoşafın yanında keşkek de ik-
ram edilmektedir. Konya’daki Kâzerûnî zaviyesinin bulunduğu yeri ziyaret ettiğimde oradaki insanlarla 
sohbet etme fırsatı buldum. Orada anlatılana göre, kara yoluyla haccın devam ettiği yıllarda hacılar 
Konya’da Mevlânâ ve Konevî türbelerinin yanı sıra Ebû İshak tekkesini de ziyaret ederlermiş. Demek ki 
halkımız sadece ziyafetlerde değil, hac yolculuğunda da Kâzerûnî geleneğine sahip çıkmakta imiş.

105 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 298.
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şehrin içinde. Çünkü bu yörede bir kimsenin oğlu veya hanımı ve-
fat edince evindeki odalardan birini türbe yapıp oraya defnederler! 
Odayı hasır ve kilimlerle döşeyerek ölünün baş ve ayak tarafına bir 
sürü mum dikerler. Sonra odanın sokak tarafına demir parmak-
lıklı bir kapı açarlar. Oradan hafızlar girerek güzel sesle makamlı 
bir şekilde Kur’an okur. Sesleri pek hoştur. Ev halkı türbeye iyi 
bakar. Her yanını döşedikten sonra kandillerini yakar ve adam öl-
memiş gibi davranırlar! Hattâ her gün pişirilen yemekten bir kıs-
mını meyyit adına ayırarak onun hayrına bir fakire yedirdiklerini 
anlattılar bana!”106 

Mahmud b. Osman’ın, Miftâhu’l-Hidâyet ve Misbâhu’l-Inâyet adlı ese-
rinde, Ebu’l-Kâsım adında bir dervişin, şeyhi Bâliyânî’yi ölümünden beş 
gün önce ziyareti anlatılmaktadır. Şeyh, Ebu’l-Kâsım’a ölümünün yakın 
olduğunu söyleyince mürid çok üzülmüştü. Bunun üzerine Şeyhülislâm 
Belyânî, Ebu’l-Kâsım’ı -eserin orijinalindeki ifadeyle- “Mevlânâ-yı Rûm”un 
bir beytiyle tesellî etmişti.107 Mahmud b. Osman’ın Miftâhu’l-Hidâye’de an-
lattığı bu olayda, Kâzerûnî tarikatı ile Mevlevî tarikatının birlikteliğine şâ-
hit olmaktayız.108

Devlet-i Aliyye’de Ebû İshak Dervişleri

Osman Turan, Yakut’un Mu‘cemü’l-Büldân adlı eserine dayanarak “en eskisi 
Erciş civarında Ebû İshak Kâzerûnî’ye ait bir hânekâh” olmak üzere Anadolu’da 
Ebu İshak dervişlerine ait tekkelerin varlığına işaret etmektedir.109 Yakut’un 
yukarıdaki tespitine dayanarak Turan şu sonuca varmaktadır: “Yakut’un 

106  İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 296.
107  Çûn merâ ‘umr-i ebed ez Hak resîd / Çe ğam ez pencâh ve ez sad ve ez sîm” Mahmud b. Osman, Miftâ-

hu’l-Hidâyet ve Misbâhi’l-‘Inâyet, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi no. 01640, vrk. 190b-191a. 
Firdevs’i Türkçeye çeviren Şevkî Çelebi de sanki bir Mesnevî okurudur. Şevkî’nin bir beyti Mesnevî’nin 
ilk beytini çağrıştırmaktadır: “Delüb bağrını yir yir na‘ra ider nay / Neyistandan cüdâ olduğiçün vay” 
Şevkî, Menâkıb-ı Kâzerûnî, vrk. 49b.

108  Konya’da bulunan Ebû İshak-ı Kâzerûnî tekkesini ziyaret ettiğimde mahalle sâkinlerinden duyduğum 
bir söz bu birlikteliğin yirminci yüzyıla kadar sürdüğünü göstermektedir. Konyalılar’ın anlattığına göre, 
kara yoluyla Hacc’a gidilen yıllarda hacılarımız Konya’da sadece Mevlânâ türbesini değil, Ebû İshak 
tekkesini de ziyaret ederlermiş.

109  Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi (İstanbul Matbaası, 1973), s. 122.
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bu kaydı ile tarikatın Anadolu’da, bugüne kadar sanıldığı gibi, XIV. asırda 
değil, hiç olmazsa XIII. asır başlarında mevcut olduğunu öğreniyoruz. Biz 
bu hanekâhın kuruluşu ile Kâzerûnî tarikatının XII. yüzyılda Sökmen ve 
Saltuklu illerinde yayıldığı kanaatindeyiz.”110 Aslında bu tarihi XI. yüzyıla 
kadar geri götürmek mümkündür. 

Kaynaklarda Malazgird’de de bir Kâzerûnî tekkesinden bahsedilmek-
tedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Alparsan’ın Şiraz’da bir süre bu-
lunduğunu biliyoruz. Alparslan’ın Şiraz’da bulunduğu zaman, Malazgird 
Zaferi’nin öncesine rastlamaktadır. Malazgird öncesi Kafkasya’ya iki defa 
sefer düzenleyen Alparslan, ilk seferinden 50.000 esir elde ederek dönmüş 
ve Halife Kâim bi-emrillah’tan “Ebu’l-Feth” ünvânını almıştı. İlk seferinde 
fethedilemez denilen Ani kalesini fetheden Alparslan, ikinci Kafkas sefe-
rinde ise Tiflis’i fethetmişti. Gazâlarıyla ün salan ve İslâm dünyasının dört 
bir yanına fetihnâmeler gönderen Alparslan’dan Kâzerûnîler’in de haberdar 
olması ve onun ordusuna katılmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. 

Osman Turan, Kâzerûnî tarikatının Doğu Anadolu’dan Batı Anado-
lu’ya nasıl yayıldığı meselesine de ışık tutmaktadır: “İshakiyye ve Kaze-
runiyye tarikatının Şarki Anadolu’dan tedricen kaybolup Osmanlı devleti 
ile birlikte birden yükselmesi ve onunla birlikte yayılması, Erciş ve Erzu-
rum’da zaviye veya türbeleri bulunması Sökmenliler ve Saltuklular’ın XII. 
Asırda Gürcüler ile daimî savaşmaları ile alâkalı olmalıdır. Nitekim XIII. 
asrın birinci yarısında Türk-Gürcü mücadelesi bitince Kazeruni tarikatı 
cihad mefkûresi ile Anadolu’nun şarkından garbine intikal etmiş ve Ah-
latşahlar ülkesinin çok tahrip görmesi tarikatın silinmesine sebep olmuş-
tur.”111 Turan’ın verdiği bilgilere bir de Moğol istilası etkisini de katmak 
gerekir. Kâzerûnîler’in Batı’ya doğru göç etmesinde Moğol istilasının da 
etkili olduğu söylenebilir. 

110  Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 122.
111  Osman Turan, a.g.e., s. 122n.
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Osmanlı sultanlarından ilk defa Yıldırım Bayezid Han, Niğbolu zaferi 
sonrasında Bursa’da bir Kâzerûnî zaviyesi açmıştır. Bursa’dan başka Ahlat, 
Konya, Erzurum ve Malazgird’in Kozlubaba köyünde de Kâzerûnî tekke-
leri bulunmaktaydı.112 İ. Hakkı Konyalı, Konya’daki Ebû İshak Kâzerûnî 
zaviyesinin 819 yılına ait bir Arapça vakfiyesinin bulunduğunu belirtmek-
tedir.113 Bu vakfiyede Karamanoğlu II. Mehmed Bey, “es-sultânü’l-a‘zam, 
şehinşâhu’l-mu‘azzam, zıllullâhi fi’l-‘âlem, mâlikü rikâbi’l-ümem, seyyi-
dü’s-selâtîni’l-Arab ve’l-Acem, tâcü’l-mülûk ve’s-selâtîn, kâhirü’z-zenâdika 
ve’l-mülhidîn, celâlü’d-devleti’l-kâhire, cemâlü’s-saltanati’z-zâhire” şeklin-
de anılmaktadır.114 Konya’da Kâzerûnî zâviyesi inşâ eden Karamanoğlu II. 
Mehmed Bey, I. Murad’ın kızı Nefise Sultan’ın oğludur. Mehmed Bey de 
dayısı Yıldırım Bayezid’in yolundan giderek bir Kâzerûnî zâviyesi binâ et-
miştir. 

Kâzerûnî tarikatı aynı zamanda Osmanlılar’la Timurlular’ı buluşturan 
bir tarikattır. Timur’un oğlu Şahruh’un ilgi duyduğu tarikatlardan birisi 
de Kâzerûnî tarikatı idi.115 Şahruh, Yıldırım Bayezid’in torunu II. Murad’a 
Şeyh Nureddin Muhammed b. Mürşidüddin Cüneyd-i Kâzerûnî’yi elçi 
olarak göndermişti.116 Şeyh Nureddin, ayrıca 848 (1444-145) yılında Şah-
ruh’un gönderdiği Kâbe örtüsünü Memlük sultanına takdim eden elçilik 
heyetinde bulunanlar arasında idi.117 O zamanlar için âlimlerin ve şeyhlerin 
elçi olarak gönderilişi yaygın bir uygulamaydı. Osman Turan, Kâzerûnî ta-
rikatının Osmanlılar arasında çok yüksek bir itibar kazandığını ve Osmanlı 
fetihlerinde de büyük bir mevki kazandığını belirtir.118

112 Orhan Kılıç, XVI. Yüzyılda Adilcevaz ve Ahlat (1534-1605) (Ankara: Tamga Yayıncılık, 1999), s. 137-
138; Konyalı, Konya Tarihi, s. 919. Bursa’daki Ebû İshak Kâzerûnî evkafı arasında Üsküdar’a tâbi olan 
“Şile karyesi”nin yanı sıra Gebze ve Gemlik kazalarında da birçok köy bulunmaktaydı. Bu hususta ay-
rıntılı bilgi için bkz. BOA D-307-15609 (C 29/1136) ve D-61-6654 (R 20/1141). Bursa’daki Kâzerûnî 
evkafıyla ilgili arşiv belgelerini bana gönderme lütfunda bulunan kadirşinas öğrencim Ali Emre İşlek’e 
teşekkür ederim.

113 Konyalı, Konya Tarihi, s. 915.
114 Konyalı, Konya Tarihi, s. 915. 
115 Filiz Çağman, Zeren Tanındı, “Manuscript Production at the Kâzarûnî Orders in Safavid Shiraz”, Safa-

vid Art & Architecture, ed. Sheila R. Canby (London: British Museum Press, 2002), s. 44.
116 İsmail Aka, Mirza Şahruh ve Zamanı (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994), s. 155.
117 Aka, a.g.e., s. 181n.
118 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 122.
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XIV. ve XV. yüzyıl Anadolusu’nda parlak bir dönem geçiren Kâzerûnî-
liğin zamanla Nakşibendîlik başta olmak üzere diğer tarikatler içinde “eri-
diği” ifade edilmektedir.119 Bu “erime”nin hangi bölgelerde, hangi tarihsel 
aşamada ve ne ölçüde gerçekleştiği sorusuna verilecek çeşitli yanıtlar ola-
bilir. Kâzerûnîliğin zamanla Nakşibendîliğe dönüşmesinin elbette birçok 
nedeni olabilir ve bu dönüşüm başlı başına bir araştırma konusudur. Ancak 
Kâzerûnîlik tarihindeki bu kırılmanın başlıca nedeni, muhtemelen, merkez 
dergâh konumundaki Kâzerûn dergâhının ve İran’daki diğer Ebû İshak tek-
kelerinin Şah İsmail’le birlikte Safevî devletinde başlayan Şi’îleştirme politi-
kasının kurbanı olmalarıydı. 1503 yılında Kâzerûn’u ele geçiren Şah İsma-
il’in dört bin kişiyi öldürdüğü ve sonrasında Kâzerûn dergâhındaki “bütün 
faaliyetin sona erdiği” belirtilmektedir.120 Ancak, Şiraz’daki Kâzerûnî der-
vişleri Safevî döneminde de varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

Filiz Çağman ve Zeren Tanındı’nın araştırmaları “bezemeli kitap üre-
timi”nde ve “süslemeli kitap ticareti”nde Şiraz’daki Kâzerûnî dervişlerinin 
yoğun faaliyetine ışık tutmaktadır. Akkoyunlu dönemindeki Şiraz’da zir-
ve yapan bu sanat faaliyeti Safevî döneminde de devam etmiştir. “Sanat-
kâr Kâzerûnî dervişlerinin” istinsah ettikleri ve süsledikleri gözde kitaplar 
arasında Mevlânâ’nın Mesnevî’si de yer almaktaydı.121 Şiraz’daki Ebû İshak 
zâviyesinde XV. yüzyılın sonlarında ve XVI. yüzyılın başlarında iki Mes-
nevî istinsah edilmişti. Receb 904 (12 Şubat-13 Mart 1499) tarihli olan 
nüsha Naimüddin b. El-Hac Sadruddin el-Müzehhib adlı kâtip tarafın-
dan hazırlanmıştır. Kâtip Sadruddin’in aynı zamanda “müzehhib” yani tez-
hip ustası oluşu dikkat çekicidir. İkinci nüsha ise “Cemâziyü’s-sânî 922” 

119 Reşat Öngören, “Osmanlı Türkiyesi’nde Tarikatlar” Türkiye’de Tarikatlar, Tarih ve Kültür, ed. Semih 
Ceyhan (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), s. 70.

120 Hamid Algar, “Kâzerûniyye,” DİA, c. 25, Ankara, 2002, 146.
121 “Akkoyunlu Türkmenleri döneminde de Şiraz’da Mevlânâ’nın Mesnevî’si ilgi görmüştür. Kâtip Şeyh 

Mürşid 4 Ramazan 899 (8 Haziran 1494) tarihinde Şiraz’ın Musallâ’sında Ebû İshâkîye makamında 
Mevlânâ’nın Mesnevî nüshasını istinsah etmiş ve kitap ustaca tezhiplenerek aynı ustalıktaki deri ciltle 
kaplanmıştır…. Müritlerine İshâkî, Mürşidî, Kâzerunî denilen bu tarikatın Şiraz’daki makamının bu 
tarikatın öğretisine hizmet amacının yanında, bezemeli kitap üretiminin de yapıldığı bir yer olduğu, 
Şiraz’daki süslemeli kitap ticaretinde önemli bir yeri bulunduğu, bu yolla tarikat için ekonomik gerekli 
zeminin, sanatkâr Kâzerûnî dervişleri tarafından yaratıldığı son araştırmalarda ortaya çıkmıştır.” Filiz 
Çağman, Zeren Tanındı, “Tarikatlarda Resim ve Kitap Sanatı” Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, 
ed. Ahmet Yaşar Ocak (Ankara: TTK, 2005), s. 513.
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(1 Temmuz-30 Temmuz 1516) tarihinde Safevî döneminde Mürşidüddin 
Muhammed tarafından hazırlanmıştır. Çağman ve Tanındı, her iki eserin 
de “zarif tezhiplerle bezendiğini” ve deri ciltlerinin de “ustalıkla” hazırlan-
dığını özellikle belirtmektedirler.122 

Dina Le Gall’ın da belirttiği gibi, Nakşibendîlik başta olmak üzere 
birçok Sünnî tarikatın Şah İsmail döneminde birden yok edildiğini öne 
sürmek pek mâkul görünmemektedir. Safevîlerde Sünnî tarikatları tasfi-
ye sürecinin Şah Abbas dönemine kadar devam ettiği ve bu uzun sürecin 
ancak XVII. yüzyılın başlarında tamamlandığını kabul etmek daha mâkul 
görünmektedir. 

İran’da baskıya mâruz kalan Nakşîler’in yoğun olarak akın ettiği 
yerlerden birisi de Anadolu idi.123 Kâzerûnîlikle Nakşîlik arasındaki 
yakınlaşma süreci belki de Şah İsmail dönemindeki tasfiye süreciyle 
birlikte gelişen atmosferin ürünüydü. Safevî ülkesinde baskı ve zulme 
mâruz kalan iki Sünnî tarikatın Osmanlı diyarında nasıl bir birliktelik 
sergilediğini ilerideki araştırmaların aydınlatacağı ümidindeyim. Ancak 
Kâzerûnîliğin Osmanlı topraklarında XVI. yüzyılın sonlarında hâlâ 
mevcut olduğunu gösteren kayıtlar da vardır. 1582 tarihli Surnâme-i Hü-
mayun’a göre Sultan III. Murad’ın oğlu Şehzâde Mehmed’in 1582’deki 
sünnet düğününde, Sultanın huzurundaki resm-i geçit töreninde Kâ-
zerûnî dervişleri de yer almışlardı.124 Surnâme, “Ebû İshak Velî derviş-
leri”nin bir edeb timsâli olduklarına şâhittir: “Ebû İshak Velî dervişleri 
semâ ederek bayrakları ve alemleriyle meydanı dolaştılar. Şiirler okuyup 
dua edip gittiler. Elbiselerinin kolları, ellerini saygı ve edep göstergesi 
olarak örtüyorlardı.”125 Surnâme’nin verdiği bilgiye göre, Kâzerûnî derviş-
leri, Mevlevîler gibi semâ etmekte ve Ebû İshak sancağı taşımakta idiler. 

122 Filiz Çağman, Zeren Tanındı, “Tarikatlarda Resim ve Kitap Sanatı”, s. 513.
123 İran’da Şah İsmail döneminde başlayan, Nakşîliği tasfiye süreci ve etkileri hakkında bkz. Dina Le Gall, 

A Culture of Sufism, Naqshbandîs in the Ottoman World, 1450-1700 (Albany: State University of New 
York Press, 2005), s. 23-28.

124 Filiz Çağman, Zeren Tanındı, “Manuscript Production at the Kâzarûnî Orders in Safavid Shiraz”, Sa-
favid Art & Architecture, ed. Sheila R. Canby (London: British Museum Press, 2002), s. 44. Ayrıca 
bkz. Gülsüm Ezgi Korkmaz, “Sûrnâmelerde 1582 Şenliği”, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent 
Üniversitesi, 2004.

125 Nurhan Atasoy, nşr, 1582 Surnâme-i Hümayun, Düğün Kitabı (İstanbul: Koçbank, 1997), s. 124.
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İshakî dervişlerinin şiir okumaları, dua etmeleri ve Padişah’ın huzurun-
da oldukları için elbiselerinin kollarının ellerini kaplayacak şekilde uzun 
oluşu bu tarikatın altı asırlık bir tecrübe sonrası ulaştığı inceliği ve zerafeti 
göstermektedir. 

Yavuz Sultan Selim’in Nazarıyla Hayat Bulan Bir Türbedâr: 
Şevkî Çelebi

Firdevs’i Türkçeye çeviren Şevkî Çelebi, Şehzâde Selim Trabzon’da bu-
lunduğu sıralarda lalalığını yapan ve Molla Fenârî soyundan gelen Şemsi 
Bey’in hizmetinde bulunmuştu. Şemsi Bey’in ölümünden sonra Bursa’ya 
dönen Şevkî Çelebi, Osman ve Orhan Gazi’nin türbedarlıklarını yapmıştır. 
Onun hayatı boyunca en büyük övüncü ise, Trabzon’da kendisini tanıyan 
Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) yıllar sonra geldiği Bursa’da kendisini 
karşılamaya gelen kalabalığın içinde Şevkî’yi tanımış olması ve “Bu, bizim 
Şevkî degil müdür?” demesiydi.126 

Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar adlı kitabında Şevkî’den de bahseden 
İsmail Erünsal, Bursa’da sahaflık yapanlar arasında Şevkî gibi şairlerin de 
bulunduğunu belirtmektedir. Erünsal, kitabında Âşık Çelebi’nin Şevkî ile 
ilgili şu ifadelerine yer vermektedir: “Bursa’da sahhâf dükkânı açmış. Sedd-i 
ramak içün kût-ı lâ-yemûtla ve ba‘zı hurde cihetle kanâ‘at idüp sâir sevdâ-
dan geçmiş idi.” Âşık Çelebi’nin ifadelerinden anlaşılacağı üzere, sahhaf 
Şevkî maddî açıdan zor günler geçirmekte idi.127 Türbedarlığının yanı sıra 
sahhaflık da yapan Şevkî Çelebi, kitapların dünyasında mutluluğu aramış; 
yoksulluğuna kulak asmamıştır.

Çalışmamızda, Mehmed Süreyyâ’nın izinden giderek ona “Şevkî 
Çelebi” demeyi daha uygun gördük.128 Çünkü Şevkî Efendi her açıdan 
“çelebi” idi. O, ilimle ahlâkı bütünleştiren ve ömrünü erenlerin hayatını 
meşk etmeye adayan ve hatta Yavuz’un bile unutamadığı bir kişiydi. Şevkî 

126 Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-metin, vol. 3, haz. Filiz Kılıç (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 
2010), s. 1450. 

127 İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar (İstanbul: Timaş Yayınları, 2013), s. 56.
128 Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmanî, Osmanlı Ünlüleri, c. 5, haz. Nuri Akbayar, Seyit Ali Kahraman (İstan-

bul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996), s. 1595.
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Çelebi’nin hayli uzun bir hayat sürdüğü âşikârdır. Yavuz’un sultan olduğu 
yıllarda Bursa’ya geldiğinde zaten oldukça yaşlı olan Şevkî’nin, Kanûnî’nin 
oğlu Şehzâde Bayezid’e eser takdim etmesi de göz önüne alınırsa Kanûnî 
döneminde de uzunca bir süre hayat sürdüğü tahmin olunabilir.

Şevkî Çelebi’nin bilinen iki eseri Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî ile 
Menâkıb-ı Emir Sultan adlı menkıbevi eserlerdir. Şevkî, Menâkıb-ı Emir 
Sultan adlı eserini Şehzâde Bayezid için yazılmıştı.129 Şevkî’nin bu eseri 
Şehzâde Bayezid’in Bursa’da bulunduğu 1553 yılında takdim etmiş olması 
muhtemeldir. 

Mehmed Süreyyâ, Şevkî Çelebi’nin Kanûnî devrinde (1520-1566) 
ona ithâfen bir Süleymannâme yazdıysa da bitiremediğini belirtmektedir.130 
Mehmed Süreyya, Şevkî Çelebi’nin Kâzerûni ve Emir Sultan menakıbna-
melerinden bahsetmemektedir. Şevkî Çelebi hakkındaki en iyi bilgiyi bir 
dönem Bursa’da bulunan Âşık Çelebi vermektedir. Mehmed Süreyya gibi 
Âşık Çelebi de, Şevkî’nin Ebû İshak-ı Kâzerûnî ve Emir Sultan’la ilgili eser-
lerinden bahsetmemekte; sadece onun Süleymannâme’yi özetleme gayretine 
değinmektedir. Şevkî’nin Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymannâmesi’ni özetleme 
gayreti tamama ermemiş olsa da başlı başına büyük bir iştir. Şevkî, belki de 
Süleymannâme’yi telhis etme işini bitiremeyeceğini anlayınca Kâzerûnî ve 
Emir Sultan menâkıbnâmelerini tercüme etmeye ve derlemeye çabalamıştı. 
Prizren doğumlu olan Âşık Çelebi’nin dedesinin babası Seyyid Ali Nattâ 
Bağdâdî’dir. Nattâ, Emir Sultan’la birlikte Bursa’ya gelenler arasındaydı. 
Yıldırım Bayezid zamanında kurulan Ebû İshak zaviyesinin ilk şeyhiydi. 
Niğbolu fâtihi Yıldırım, seyyid ailesinden gelen Nattâ’yı nakîbüleşrâf olarak 
atamıştır.131 Hayatı boyunca değişik yerlerde ve görevlerde bulunan Âşık 
Çelebi, 1541 yılında Bursa’da bulunan Emir Sultan vakfına mütevellîlik 
vazifesiyle atanmıştır.132 Beş yıl boyunca bu görevi sürdüren Âşık Çelebi’nin 
1540’lı yıllarda Şevkî Çelebi’yle görüşmüş olması muhtemeldir. 

129 Mustafa Okan Baba, “Menâkıb-ı Emir Sultan (Metin-İnceleme-Gramer-İndeks),” yayınlanmamış dok-
tora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı, 1991, s. XVIII.

130 Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmanî, Osmanlı Ünlüleri, c. 5, s. 1595.
131 Ş. Tufan Buzpınar, “Nakībü’l-eşrāf”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 32 (2006), 322-324.
132 Günay Kut, “Âşık Çelebi (ö. 979/1572),” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 3 (1991), s. 549-550.
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Şevkî’nin ölüm tarihini tam olarak bilemiyorsak da, Âşık Çelebi’nin 
Meşâ‘iru’ş-Şu‘arâ adlı eserini 1568 yılında Sultan II. Selim’e takdim ettiğin-
de Şevkî hayatta değildi. Âşık Çelebi’nin, “Şevkî-i Sânî” yani “ikinci Şevkî” 
dediği şairimiz, Şehzâde Selim’in Trabzon’daki lalası Fenârî Şems Bey’in 
hizmetinde bulunmuş; Şems Bey’in ölümünden sonra Bursa’ya dönmüş ve 
orada sahhaf dükkanı açmıştı. Daha sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin 
türbedarlığını yapan Şevkî, aynı zamanda Bursa’da şu‘arâ tekkesinin 
“ihtiyarıydı.” Âşık Çelebi, onun oldukça yaşlı olduğunu şu sözlerle ifade 
etmektedir: “Pîrlik kâmetin iki kat etmiş idi.”133 Yaşlılıktan iki büklüm olan 
Şevkî, aynı zamanda büyük bir işe girişmekten kendini alamıyordu. Firdev-
sî-i Rûmî’nin “üç yüz altmış mücelled Süleymân-nâme”sini özetleme he-
vesinde idi. Âşık Çelebi, bu çabayı “zaman kaybı” olarak değerlendirmek-
tedir: “Firdevsî [-i Rûmî]’nün üç yüz altmış mücelled Süleyman-nâme’sin 
telhise başın aşağa egüp niçe yıl tazyî‘-i evkât itmiş idi.”134 Âşık Çelebi’nin 
bu konuda Şevkî’ye haksızlık ettiği düşüncesindeyim. Firdevsî-i Rûmî’ye, 
Süleyman Peygamber’in anısına böyle bir eseri yazmasını tavsiye eden 
Osmanlı sultanı II. Mehmed idi. Rûmî, bu işe bir ömür sarf etmiş ve sonuçta 
akıllara durgunluk veren böyle bir devâsâ eser ortaya çıkmıştı. Şevkî de bu 
eseri özetleyerek Kanûnî Sultan Süleyman’a takdim etmeye niyetlenmişti. 
Belki de zamanını ziyan etme değil, bereketlendirme niyetinde idi. Ne var 
ki ecel, bu emele perde çekmişti. 

Menâkıb-ı Emir Sultan

II. Murad, 1422’deki İstanbul kuşatmasına çıkarken yanında Hz. Pey-
gamber’in neslinden Emir Sultan da vardı. Emir Sultan’ın yanında zamanın 
şeyhleri de bulunmaktaydı. Osman Turan’ın tabiriyle, “Türk dünyasının 
velîsi Emir (Seyyid) Sultan gelince müslüman askerleri sanki gökten melek 
inmiş gibi seviniyor ve ona koşuyorlardı.”135 Osmanlı padişahları onun hu-
zurunda kılıç kuşanmakta ve onun duasını alma yarışına girmekteydiler.136

133 Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, s. 1450.
134 Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, s. 1450.
135 Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Türk Dünya Nizâmının Millî, İslâmî ve İnsanî 

Esasları (İstanbul: Ötüken Yayınları, 2006), s. 272.
136 Turan, a.g.e., s. 273.
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Emir Sultan, bazen rüyalarda sultanlara zafer müjdeleyen kişi olarak 
karşımıza çıkar. II. Mehmed, Otlukbeli seferine çıkmadan önce Akşemsed-
din, rüyasında Emir Sultan’ı görür ve Emir Sultan, ona zafer müjdesi verir. 
Akşemseddin Fâtih’in veziri Mahmud Paşa’ya yazdığı mektupta kendisinin 
rüyasında Emir Sultan’ı gördüğünü; onun rüyada kendisine Eyüp Sultan, 
İbni Arabî ve Seyyid Buhârî’nin duaları ile II. Mehmed’in Uzun Hasan’a 
karşı zafer bulacağını müjdelediğini belirtmişti.137

Emir Sultan’ın diğer önemli bir yönü ise Yıldırım Bayezid’in damadı 
oluşu idi. Bayezid Han, başlangıçta kızının Emir Sultan’la evliliğine karşı 
çıksa da Molla Fenârî Yıldırım’a şu sözleri söyleyerek onu teskin etmiştir: 
“Bir hümâ-yı devlet ve hümâ-yı sa‘âdetdür kim başımıza kondı.”138 Molla 
Fenârî, bu evlilik sayesinde Osmanoğulları’nın Ehl-i Beyt’le akrabalık tesis 
etmesinin hanedan ailesi için büyük bir gurur vesilesi olduğunu ifade et-
mek istemişti. 

Kâzerûnî menâkıbında olduğu gibi, Emir Sultan menâkıbında da Meh-
med bin Ahmed Şevkî, okuyucuyu Hz. Peygamber’e salât ü selâm getir-
meye dâvet etmekte ve belki de O’nun Ahmed ismini anarak babasının 
hatırasını da canlandırmaktadır:

  Ger dilersen el vire sana murâd 
  Vir salavât Ahmed’e iy hûb-nihâd139

Emir Sultan’ın unvanları arasında “Sultânü’l-mücâhidîn” (Mücâhid-
lerin sultanı) unvanı da bulunmaktadır.140 Bu açıdan bakıldığında Şevkî 
Efendi’nin dünyasında gazânın ne denli önemli olduğunu anlayabiliriz. 
Şevkî’den geriye kalan iki eserin birisi “gâzîlerin şeyhi” Ebû İshak Kâzerûnî 
iken diğeri de mücâhidlerin sultânı ya da şeyhi Emir Sultan’la ilgilidir. 
Osman Gâzî’nin ve Orhan Gâzî’nin türbedarı olan Bursalı Şevkî’nin bize 
kadar ulaşan iki eserinin de bir şekilde gazâ ile ilgili oluşu ve bu eserlerin 
Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) zamanında -muhtemelen 1540’lı 

137 Turan, a.g.e., s. 281, 282.
138 Mustafa Okan Baba, “Menâkıb-ı Emir Sultan (Metin-İnceleme-Gramer-İndeks),” yayınlanmamış doktora 

tezi (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı, 1991), s. 92. 
139 Mustafa Okan Baba, “Menâkıb-ı Emir Sultan”, s. 104.
140 Baba, a.g.e., s. 139.
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yıllarda- kaleme alınmasının dönemin İstanbul’una bir mesaj niteliği ta-
şıyıp taşımadığı merak konusudur. Ömrünü iki sultanın türbesine ve iki 
şeyhin hayat hikâyesine adayan “sahhaf Şevkî”141, Firdevsî-i Rûmî’nin Sü-
leymannâmesi’ni özetleyip Kanûnî’ye takdim etmeye neden niyetlenmiş 
olabilir? Şehzâde Selim’le Trabzon’dan tanışan ve onun tarafından yıllarca 
sonra Bursa’da fark edilen Şevkî, Kanûnî’nin devrinde fark edilmemekten 
mi şikâyetçiydi? 

Şevkî Çelebi’nin derlediği Emir Sultan menâkıbında Hacı Bayram-ı Velî 
ve Eşrefoğlu Rûmî ile ilgili menkıbelere de yer vermesi bu erenlerin onun 
dünyasındaki önemine ışık tutmaktadır. Şevkî Efendi, Eşrefoğlu Rûmî’nin 
II. Mehmed döneminde yaşadığı bilgisini vermeyi ihmal etmemiştir: 
“Rivâyet-i sahih ve hikâyet-i melîh olunur kim Sultan Muhammed bin 
Murad Han ‘aleyhi’r-rahmetü’s-samed zamanında evliyâ-yı kirâm ve 
meşâyıh-ı ‘izâmdan bir kimse varıdı. İznik’de olur idi. Halk içinde iştihârı 
Eşrefzâde demek ile meşhur idi.”142

Menâkıb-ı Emir Sultan’da ifade edildiği üzere, irtihâl eyleyen mü’min-
ler ölü sayılmazlar. Bir hadîs-i şerife atıfla Şevkî Efendi, “mü’minlerin öl-
mediklerini, sadece fenâ âleminden bekâ âlemine göç ettiklerini” ifade 
etmektedir. Şevkî, bir anlamda hadîs-i şerîfe nazîre sayılabilecek beyitler 
söylemektedir:

  Evliyâullâh değil bil mü’minîn
  Ölmemişdür hay-durur anlar hemîn

  Belki bir evden bir eve vardılar
  Anda dahı bir iki gün kaldılar

  Emr-i Hak neyse sonra irişür
  Bâb-ı cennetden cemî‘i girişür143

141 “Şah Selim Dırabzın’da şah-zâde iken defterdâr u lâlâ ve zemân-ı saltanatlarında kadri vâlâ olup ba‘dehû 
defterdâr-ı hazîne vü sâhib-i livâ olan Fenârî Şems Beg-i merhûmun yanında neşv ü nemâ bulmış, anun 
hıdmetinde olmış kimesnedür. Ol devr döndükden ve sâki-i devr anlara ecel ayağın sundukdan sonra 
Burusa’da sahhaf dükkânı açmış.” Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, c. 3, haz. Filiz Kılıç (İstanbul Araştır-
maları Enstitüsü, 2010), s. 1450.

142 Baba, a.g.e., s. 220.
143 Baba, a.g.e., s. 220, 221. Diğer menâkıbnâmelerde de benzer bir inanışa rastlamak mümkündür. 

Şevkî’nin naklettiği hadis, Menâkıb-ı Ali Semerkandî’de de geçmekte ve Semerkandî’nin müridlerini 
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Benzer bir inanış, Eşrefoğlu Rûmî’nin halifesi Abdurrahim-i Tirsî’nin 
beyitlerinde de hissedilir:

  Gerçi kim ölmez dediler
  Hak dostudur ol dediler

  Gözden tolunur dediler
  Eşrefoğlu Rumî Sultan

  Evliyalar ölmez imiş
  Can acısın görmez imiş

  Âşıkların komaz imiş
  Eşrefoğlu Rumî Sultan144

Osman Gazi’nin türbedarı Şevkî Çelebi’nin de dediği gibi Osman illeri-
nin gözcüsü Emir Sultan’dı:

  Husûsâ milk-i Rûm’un bekcisüdür
  Ki Osman illerinün gözcisüdür

  Burusa şehri ânun himmetiyle
  Olur ma‘mûr dâyim re’fet ile145

Menâkıb-ı Emir Sultan’da yer alan ilginç kıssalardan birisi de, Uluca-
mi’nin inşâsı sırasında evini akçe karşılığı cami arazisine katmaya râzı ol-
mayan bir kadını iknâ etmek için Yıldırım Bayezid’in Emir Sultan’dan yar-
dım istemesidir. Değerinin üç misli paraya bile râzı olmayan kadın, ancak 
Hz. Peygamber’i rüyasında gördükten sonra iknâ olur. Rüyâda Hz. Mu-
hammed, Yıldırım Han’ı ve Emir Sultan’ı över. Menâkıbnâmede, Bayezid 
Han’ın bu rüyadan dolayı çok sevindiği ve yoksullara sadaka dağıttığı ifade 
edilmektedir.146

Kâhiredeki türbesinde karşıladığı ifade edilen İmam-ı Şâfî’den şöyle bir söz nakledilmektedir: “Nahnü 
bi’l-eşbâhi emvâtün ve bi’l-ervâhi ahyâ’ün” İmam-ı Şafî, Zeyne’de bulunan Semerkandî’ye selam söyle-
miş ve ardından kendilerinin zâhiren ölmüş olsalar da ruhlarının diri olduğunu ifade etmiştir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Bağdadî, Menâkıb-ı Ali Semerkandî, vrk. 28a-28b.

144  Mustafa Kara, Eşrefoğlu Rumî (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2014), s. 42.
145  Şevkî, Menâkıb-ı Emir Sultan, Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi Yazmaları, no. 4940, vrk. 9a.
146  Mustafa Okan Baba, “Menâkıb-ı Emir Sultan”, s. 172.
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Şevkî, nadiren de olsa eserini yazarken faydalandığı kitapları da 
belirtmektedir. Bunlar arasında Mevâhibü’l-Miftâh ve “müftî-yi Rûm Ke-
malpaşazâde merhumun cem‘ itdügi ehâdîs kim ehâdîs-i sahîhdür” ve “kü-
tüb-i ehâdîs-i mu‘tebere” yer almaktadır.147 Bu bilgilere dayanarak onun 
Kütüb-i Sitte’yi ya da en azından “mu‘teber hadis kitapları” olan Buhârî ve 
Müslim’in eserlerine âşinâ olduğunu tahmin edebiliriz. 148

Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî

Şevkî Çelebi, “hâzâ sebeb-i te’lîf-i Kitâb” kısmında Firdevs’i neden Türk-
çeye çevirmeye karar verdiğini açıklamaktadır. Şâirimiz, güzel bir bahar 
gününde bu işe niyet etmiş gibidir: “Meger bir gün nesîm-i sabâ ber-mûcib-i 
emr-i Hudâ cihan yüzüni sebz-i pûş itmiş idi. Sultân-ı gül karşusına hayli şukûfe 
saf tutmuş idi. Bu safadan bülbül-i şeydâ ve kumrı-yı hoş-nevâ cûş u hurûş itmiş 
idi. Envâr-ı ezhâr ile zaman münevver ve fevâkih-i eşcâr ile zemîn pür-zîver ol-
muşdı.”149 Nasıl cihan gül, bülbül ve kumru ile bir bahar günü hayat bulmuş 
ise Şevkî de bu güzel işe niyet etmekle yaşına meydan okumaktaydı. 

  Bahâr ile cihân bulmuşdı ikbâl
  Velîkin hâtırum âşufte ahvâl150 

beytiyle içinde bulunduğu durumu tasvir eden Şevkî, üzgün bir şekilde 
düşünürken aklına Kâzerûnî menâkıbını Farsçadan Türkçeye çevirme fikri 
geldiğini ve bu çabasının Kâzerûnî dervişlerini sevindireceğine ve hayır du-
alarına neden olacağına inandığını ifade etmektedir: 

“Nekebât-ı zamândan hazîn ve inkilāb-ı151 cihândan gam-gîn 
olup kûşe-i hasretde sâkin ve hâne-i mihnetde mütemekkin iken 
nâgâh takdîr-i Rabbânî ber-mûcib-i emr-i Yezdânî ilhâm-ı Same-
dânî irişüp hâtır-ı şikeste-bâl ve dil-i âşufte-hâle şöyle hutûr itdi kim 
menâkıb-ı sultâni’l-evliyâi’l-‘ârifîn kutb-ı ekâbir-i asfıyâi’l-vâsılîn 

147  Baba, a.g.e., s. 108.
148 Baba, a.g.e. s. 111.
149 Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak Kâzerûnî, vrk. 4a.
150 Şevkî, a.g.e., vrk. 4a.
151 inkilāb-ı: nekebât-i E
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şeyhü’ş-şuyûhi’s-sâlikîn sultân-ı selâtîn-i dîn şâhenşâh-ı pîşvâ-yı ehl-i 
yakîn kıdvet-i evliyâi’l-muhakkıkîn zübdetü’l-etkıyâi’l-müdakkıkîn 
kutbü’l-âfâk Şeyh Ebû İshâk İbrâhîm bin Şehriyâri’l-Kâzurûnî kad-
desellâhu rûhahu’l-’azîz ki defter-i meşâyıhda sultâni’l-evliyâ okurlar 
ve kutbü’l-aktâb yazarlar ve şeyhü’l-mürşid eydürler kim anun menâ-
kıb-ı şerîfini ve siyer-i latîfini zübân-ı Fârsîden lisân-ı Türkî’ye ter-
cüme idem; tâ kim ashâb-ı şeyhü’l-âfâk ve ahbâb-ı Şeyh Ebû İshâk 
hazz-ı evferle152 mahzûz olup bu fakîri hayır du‘â ile zikr ideler .”153 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacabileceği gibi Şevkî Efendi, yaşadığı 
zamandan muzdaripdir. Bu ruh hâli, belki onun eserini çok ileri bir yaş-
ta kaleme almasından kaynaklanmaktadır. Yavuz Sultan Selim’in Bursa’yı 
ziyareti sırasında vezir Zeynel Paşa’nın “Miskîn hâlâ sağ mısın?”154 dediği 
Şevkî, Kanunî döneminde de yazdığı eserlerle ayaktadır hâlâ. Ancak işlerin 
gidişatından da pek memnun değildir koca çınarımız. Cahillere itibar edil-
mesinden ve ilim ehlinin hor görülmesinden şikâyetçidir:

  Câhil olanlar katı ‘izzetdedür
  Ma‘rifet ehli bugün zelletdedür155

Mehemmed bin Ahmed ya da diğer adıyla Şevkî Efendi, “Râvî-yi şîrîn-dâ-
sitân” olarak nitelediği Mahmud b. Osman’ın yolundan giderek eserini 30 
bölüme ayırdığını belirtmektedir. 156 Firdevs’i Türkçeye kazandıran Mehmed 
Şevkî Efendi, tüm bu çabasının geride iyi bir isim bırakmak ve dünya durduk-
ça hayır ile yâd edilmek için olduğunu terennüm etmektedir:

  Zebân-ı Fârisî’den tedvîn itdüm
  Lisân-ı Türkî’de ta‘yîn itdüm

  Murâdum zikr olam hayr ile dâ’im
  Zemîn ü âsümân oldukça kâ’im157

152  Evferle : vâfirle F
153  Şevkî, a.g.e.,vrk. 4b-5a. 
154  Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, s. 1450.
155  Şevkî, a.g.e., vrk. 59a.
156  Şevkî, a.g.e., vrk. 5b. 
157  Şevkî, a.g.e., vrk. 76b.
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Şevkî’nin Eserinin Menâkıbnâme Literatürü Açısından 
Değeri

Hem Firdevs’te ve hem de Şevkî çevirisinde dikkati çeken husus her 
iki müellifin de inşâ diline âşinâ olduğu yönündedir. Menâkıbnâme-
de siyasî terminolojinin de sıkça kullanıldığı görülmektedir. Eflâkî’nin 
Menâkıbü’l-Ârifîn’inde de benzer bir durum söz konusudur. Örnek ver-
mek gerekirse, Eflâkî Mevlânâ ailesinden bahsederken “hânedan” tâbirini 
kullanmaktadır. Şevkî Efendi de benzer bir yaklaşım içerisindedir. “Hâs-
sa” kelimesi pâdişaha ait arazileri ifade etse de, Şevkî bu terimi şeyhe ait 
araziler için kullanır:

  Yapdı anı hâssa şeyhü’l-‘ârifîn
  Oldı anunçun melce-i ehl-i yakîn158

Menâkıbnâmelerdeki terminoloji, çoğu zaman devletlere has olan terimleri 
bünyesinde barındırmaktadır.159 Timur geleneğini yansıtan menâkıbnâmeler-
den birisi olan Seyyid Ali Semerkandî menâkıbnâmesinde de benzer bir du-
rum söz konusudur. Menâkıbnâme’ye göre, zamanın büyük âlimi Seyyid Şerif 
Cürcânî’ye “Amcaoğlu”160 diye hitap eden Seyyid Ali, bir müridini “Hindistan 
pâdişâhına bir nâme ile” göndermekteydi.161 Karamanoğulları’na bağlı Zeyne 
kasabasına yerleşen Semerkandî, sadece Hindistan padişahına değil, Karama-
noğlu İbrahim Bey’e de “biti” yani mektup göndermekteydi: “Hazret-i Pîr an-
lara biti yazub Sultan İbrahim’e gönderdi.”162

Şevkî çevirisini Farsça orijinalden ayıran önemli husus, Şevkî’nin metne 
serpiştirdiği Türkçe beyitlerdir. Anadolu Türkçesiyle yazılan bu şiirler, Yunus 
Emre ile Eşrefoğlu Rûmî’nin üslûbunu andırmaktadır. Şevkî, Mahmud b. 
Osman’ın Farsça metninden yaptığı çevirilerin arasına kendi şiirlerini de 

158 Şevkî, a.g.e., vrk. 18b.
159 Menâkıbnâmelerin ortak özellikleri hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz. A. Yaşar Ocak, Kültür Tarihi 

Kaynağı Olarak Menakıbnâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım, Ankara: TTK, 1997.
160 “Seyyid Şerif hayrete düşdi. Kutb-ı a‘zam âna dahî mülâtıfeten ‘Yâ ibni ‘ammim…  

diyüb Seyyid-i Şerîf ’e tevbe ve telkin idüb başarından ve basiretinden hucûb-ı nâsûtiyyei ref‘ eyledi.” 
Seyyid Ahmed Bağdadî, Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî, vrk. 60a.

161 Bağdadî, a.g.e., vrk. 23b.
162 Bağdadî, a.g.e., vrk. 63a.
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ekleyerek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamakta ve bir anlamda metne bir 
Anadolu havası katmaktadır. Çeviri dua almak maksadıyla yapıldığı için Şevkî 
Çelebi, bazı bölümlerin sonunda okuyucuyu Hz. Muhammed’e salât ü selâm 
getirmeye dâvet etmektedir:

  Ger dilersen olasın ehl-i yakîn 
  Vir salevât Mustafâ’ya emîn163

Şevkî Çelebi, menâkıbnâmeyi okuyup dinlemenin kişiyi belâlardan ve 
sıkıntılardan korduğu inancındadır:

  Sözümi gûş idenler şâd olurlar
  Belâ vü gussadan âzâd olurlar164

Kâzerûnî menâkıbında da diğer menâkıbnâmelerin ortak özelliklerine rast-
lamak mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse, menâkıbnâmelerde âlemin 
düzenini velîlerin sağladığına dair bir inanış vardır. Şevkî Çelebi de benzer 
inanışa sahiptir:

  Çün velîler sözüdür işbu kelâm
  Buldı ‘âlem anlarunla intizâm165

Diğer menkıbe kitaplarında da görülebileceği gibi şeyhin tüm âlemi be-
reketlendirdiği inancı hâkimdir: “Etrâf-ı âlem ve esnâf-ı benî Âdem senin 
berekâtınla behremend olalar.”166 Bereketlenen âlem sadece insanlık âlemi 
değildi. Şeyhin hayvanlara karşı muhabbeti olduğu gibi hayvanların da ona 
karşı muhabbeti vardı. Hayvanların şeyhe karşı sevgisinin anlatıldığı bö-
lüm, tüm hayvanların kendisine hizmet ettiği Süleyman Peygamber örne-
ğinden esinlenerek yazılmış gibidir. 

Menâkıbnâmede anlatıldığına göre, şeyh ve müridleri bir bahar günü 
sahraya çıkmışlardı. Şeyh kuşluk namazını kıldıktan sonra istirahata çe-
kilir. O uyku halindeyken bir yılanın şeyhin sinesine bir deste nergis ge-

163 Şevkî, Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî, vrk. 18b.
164 Şevkî, a.g.e., vrk. 20a.
165 Şevkî, a.g.e., vrk. 18b.
166 Şevkî, a.g.e., vrk. 21b.
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tirdiği görülür. Uzaktan bu olayı seyre dalan dervişler, yılanın tane tane 
nergisleri nasıl şeyhin sinesine bıraktığını ve ona zarar vermediğini uyan-
dığında Ebû İshak’a anlatırlar. O, ise Allah’a kim dost olursa cümle âlemin 
onun dostu olacağını ifade eder.167 Yılan motifi, Ebû İshak menâkıbında 
biraz olumlu bir anlamda kullanılmış olsa da bu hayvanın kötülüğün ve 
hilenin sembolü olarak geçtiği örnekler de vardır. Konya’nın bir ilçesi olan 
Seydişehir’in kurucusu olduğuna inanılan Seyyid Hârûn (ö. 1320-720) 
menâkıbnâmesinde Hz. Âdem’in cennetten kovulmasında yılanın Şeytan’la 
nasıl işbirliği yaptığı nükteli bir şekilde anlatılmaktadır.168 

Şeyhin hayvan sevgisine dair serçe ve ceylan ya da âhû örneğine de rast-
lanmaktadır. Anlatıldığına göre, şeyh vaaz ederken bir serçe gelip onun eli-
nin üstüne konmuştu. Bunun üzerine İbrahim b. Şehriyâr, serçenin kendi-
sinin ona zarar vermeyeceğini bildiği için elinin üstüne konduğuna ve “bu 
serçecüğün Allah’un ve Peygamberi’nün sözin işitmeğe geldiğine” işaret etmiş-
ti.169 Başka bir gün ise mescidin kapısından bir ceylan içeri girmiş ve şeyhin 
yanına gelmişti. Şeyh âhûnun başını okşamış ve ona Kâbe gibi emniyette ve 
huzur içinde olunan bir yere geldiğini söylemişti.170 

İbrahim b. Şehriyâr, sadece ceylanların başını okşamazdı. O yetimlerin 
ve miskinlerin de babasıydı. Menâkıbnâme’nin önemli kısımlarından biri 
de “Şeyhin ahlâk-ı siyerini beyân ider” adlı bölümdür. Bu bölümde şeyhin 
yoksullara kol kanat gerdiği, yetimlere karşı şefkatli olduğu belirtilmekte-
dir: “Şeyh fütüvvet ve mürüvvet ehli, âşinâ vü yâda ve fakîre ve ğanîye püşt ü 
penâh idi…. Yetîmlere mutî‘ ü müşfik ve miskînlere şefî‘-i sâdık idi.”171 Fir-
devs’te de şeyhin yetimlere karşı baba gibi şefkatli olduğu (“yetîmân-râ çün 
peder-i şefîk bûd”) şeklinde ifade edilmektedir.172

167 Şevkî, a.g.e., vrk. 46b-47a.
168 Seyyid Hârûn’un hayatı ve menâkıbnâmesi hakkında bilgi için bkz. Fatih Bayram, “A Sufi Saint as 

City Founder: An Analysis of Makâlât-ı Seyyid Hârûn” Turcica, Revue d’études turques, peuples, langues, 
cultures, États, c. 40 (2008), 7-36.

169 Şevkî, a.g.e., vrk. 47a.
170 Şevkî, a.g.e., vrk. 47b.
171 Şevkî, a.g.e., vrk. 29b.
172 Firdevs, nşr. Meier, s. 10.
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Menâkıbnâmede şeyhin çocukluk zamanındaki kıtlık ve yoksulluktan 
da bahsedilmektedir. Ebû İshak’ın hocasına hediye edecek buğday bulmak-
ta zorlandığı belirtilmektedir. Benzer bir rivâyete Şeyh-i Kebîr’in Sîret’inde 
de rastlıyoruz. İbni Hafîf çocukken bir gün çok kar yağmış. O gün yolda 
hadis hocalarından biriyle karşılaşmış. Yerde çok kar olmasına rağmen İbni 
Hafîf yalın ayakmış. Hocası bu durumdan haberdar olmayıp sözü uzatınca 
çocuğun ayakları donmuş. Gece acıdan feryad eden çocuğu duyan kom-
şular İbni Hafîf ’in evine imdada koşarlar ve onun ayağının açılması için 
sığır iliği tavsiye ederler. İbni Hafîf ’in annesi sığır iliğini ısıtıp eritmek için 
evde odun aramış ama bir tek parça odun bile bulamamış. Anne ve çocuk, 
evdeki eski tabakları kırıp sobayı yakma yoluna gitmişler.173 

İbn-i Hafîf ’in ve onun müridi Ebû İshak’ın menâkıbnâmelerinin 
benzerliği konusu müstakil bir çalışmaya mevzû teşkil edebilecek bir 
mahiyettedir. Her iki metnin sadece fasıllarına bakmak bile, Ebûbekir el-
Hatîb’in Sîret-i Ebû İshak-ı Kâzerûnî’yi hazırlarken Sîret-i İbni Hafîf’i örnek 
aldığı izlenimini uyandırmaktadır. Her iki metnin Arapça aslının kaybolu-
şu ve ilginç bir şekilde XIV. yüzyılın başlarında Farsçaya çevirilmiş olması-
nın geleceğin ilim yolcularının ilgisini çekeceği ümidindeyim.

Menâkıbnâmede Ebû İshak’ın hiç evlenmediği, ancak müridlerine ev-
lenmelerini tavsiye ettiği yazılıdır. Şeyh, buna sebep olarak şöyle buyur-
maktadır: “Benim için zen ile sütun birdir.” Ebû İshak’ın şeyhi İbni Hafîf ’in 
ise evlendiği bilinmektedir. Hattâ İbni Hafîf ’in “kıyâmet gününde bir ço-
cuğun, annesi ve babasını sırat köprüsünden geçirdiğini gördüğü” ve bun-
dan dolayı evlendiği belirtilmektedir. İbni Hafîf ’in evlilikleri ile ilgili çeşit-
li rivâyetlere yer veren Schimmell, şu sonuca varmaktadır: “İbni Hafîf ’in 
evlendiğini (belki oldukça geç), bir oğlunun öldüğünü ve hayatının son 
yıllarında (bir rivayete göre 35 sene) bir tek hademe ile halvette yaşadığını 
söyleyebiliriz.”174

173 Ad-Dailamî, Sîrat, nşr. Schimmell, s. 59, 60.
174 Ad-Dailamî, Sîrat, yay. Schimmell, s. 67.
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Menâkıbnâmelere yansıyan yaygın inanışlardan biri de, şeyhlerin kabir 
toprağının şifâ sebebi oluşudur. Kâzerûnî menâkıbnâmesinde rastladığımız 
bu olguya Semerkandî menâkıbnâmesinde de rastlamaktayız. Semerkan-
dî, Evhadüddin adında bir dervişe şu şekilde hitâp etmektedir: “Kabrim 
Karaman diyârında olur. Kabrimin türâbı keffâretdür. Her ne derde isti‘mâl 
olunursa bi-iznillâhi Te‘âlâ dermân olur.”175

Menâkıb-ı Ebû İshak-ı Kâzerûnî de diğer menâkıbnâmeler gibi ölümle 
barışık bir metindir. Eserde, şeyhin ölümü büyük bir üzüntüyle karşılan-
makla birlikte geriye kalanların hayata tutunma çabası da esrarengiz bir 
şekilde anlatılmaktadır. Şeyh, ölüm döşeğindeyken yârenlerine “gussalu ol-
man; kayguyı giderün; tevbe eylen,” diye tesellî vermişti.176 Ebû İshak’ın bu 
sözleri ölüm döşeğindeyken müridi Eflâkî’ye Menâkıbü’l-Ârifîn’i yazmaya 
devam etmesini tavsiye eden Ârif Çelebi’yi hatırlatmaktadır. Firdevs’te ve 
Türkçe çevirisinde Ebû İshak’ın vefatına ayrı bir bahis açılmaktadır. Şevkî 
Çelebi, şeyhin irtihâlini Firdevs’ten naklettikten sonra Ebû İshak’ın ölü-
münden beş asır sonra onun anısı için yazdığı etkileyici uzunca bir mersiye-
ye yer vermektedir.177 Eflâkî’nin Farsça eserini yaklaşık ikibuçuk asır sonra 
Türkçeye çeviren ve aynı zamanda Yenikapı Mevlevîhânesi’nin de kurucusu 
olan Kemal Ahmed Dede ise, Mevlânâ’nın torunu Ârif Çelebi’nin son söz-
lerini kulağa hoş gelecek şekilde aktarmaktadır:

  Ol menâkıb kim buyurmışdum sana
  Cehd idüp meşgūl olup dâyim ana 

  Cem‘ idüb eyleyesin anı temâm
  Şem‘-i meclis ide yârân ve’s-selâm178

175 Seyyid Ahmed Bağdadî, Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî, vrk. 98a.
176 Şevkî, a.g.e., vrk. 77a.
177 Şevkî, a.g.e., 
178 Betül Sinan Nizam, Kemâl Ahmed Dede’nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ Adlı Mesnevisi (Menâkıbü’l-Â-

rifîn Silsilesinin Manzum Halkası), 2. Kısım: İnceleme, Metin (Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve 
Medeniyetleri Bölümü, 2010), s. 309.
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Kâzerûnî Tekkelerinde Günlük Hayat

Firdevs çevirisinde ilginç bilgilere rastlanmaktadır. Eserde şeyhin yeme 
içme alışkanlığından da bahsedilmektedir. Şeyhin yiyecekleri arasında arpa 
ekmeği, buğday ekmeği, et ve hurma gibi yiyecekler bulunmaktaydı. Ebû 
İshak, zamanla yüreğindeki sızıdan dolayı (“yüreklerini yiller dutdugı sebe-
binden”) arpa ekmeğini bırakmış; buğday ekmeği yemeye başlamıştı. Şeyh 
zamanla et yemeyi de terk etmiş olmakla birlikte dervişlerine etli yemekler 
ikram etmeye devam etmişti.179 

Kâzerûnî tekkelerinde pamuk üretimi de yapılmaktaydı. Şiraz bölge-
sinde pamuk üretimi çok eskiye dayanmaktadır. Kâzerûn ise, dünyanın en 
önemli keten üretim merkezlerinden birisiydi. Ancak XIV. yüzyıldan itiba-
ren pamuk üretimi keten üretimini gölgede bırakmıştı.180 Kâzerûnî derviş-
lerinin yoğun bir ticarî faaliyet içinde bulundukları bilinmektedir. Ticaret 
beraberinde zenginliği ve ihtişamı da getirmişti. Sarayların, köşklerin ve 
hurmalıkların şehri olmuştu Kâzerûn. Burada diğer memleketlerde pek bu-
lunmayan “ceylan” adlı bir hurma yetişmekteydi.181 Şeyhin müridlerinden 
birisi ailesinin üçyüz yıldan beri pamuk ziraatıyla meşgul olduğunu belirt-
mektedir: “Ebâ vü ‘an ced ücyüz yıldan berü penbe [pamuk] zirâ‘at ideriz. 
Aslı pâk ve yiri mübâh irs ile şimdi bana intikāl itmişdür. Eger icâzet virürse-
niz andan size libâs itmek içün hizmet-i şerîfinize irsâl ideyin.” Şeyh, müridin 
bu önerisi karşısında pamuğun tohumunun yollanmasını ve kendilerinin 
tekkenin bahçesinde pamuk yetiştirmelerinin daha uygun olacağını belir-
tir: “Ol penbe dâneden gönderesin. Tâ ki biz de bunda zirâ‘at idevüz.”182 

Menâkıb-ı Kâzerûnî’nin ilginç bölümlerinden birisi de, adaklarla ilgi-
li olan kısımdır. İbni Battûta’nın da belirttiği gibi, Hindistan ve Çin gibi 
uzak diyarlara gemiyle giden tâcirler, sağ sâlim döndükleri takdirde “deniz-
cilerin pîri” olarak bilinen Ebû İshak’ın türbesine ya da tekkelerine adakta 

179 Şevkî, a.g.e., vrk. 22b-23b.
180 Limbert, Shiraz, s. 68.
181 Konyalı, Konya Tarihi, s. 917.
182 Şevkî, a.g.e., vrk. 24a.
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bulunmaktaydılar. Adaklar sayesinde özellikle liman şehirlerinde kurulan 
Kâzerûnî tekkelerinin zamanla zenginleştiği gözlenmektedir.

Hiç şüphesiz adaklar sadece Kâzerûnî tekkelerine mahsus değildi. Başka 
tarikatlerde de benzer geleneklere rastlamak mümkündür. Bir örnek ver-
mek gerekirse, XV. yüzyılın ilk yarısında Semerkand’dan gelip Karamano-
ğulları’nın hizmetine giren Seyyid Ali Semerkandî’nin menâkıbnâmesinde 
de adakla ilgili bir kayda rastlamaktayız. Semerkandî’nin müridlerinden 
Ebu’l-Feth Âhenger’in anlattığına göre, Antakya’dan Mısır’a giden bir gemi 
batmak üzereyken “Semerkandî’nin asâsı”yla batmaktan kurtulmuş ve gemi 
halkı mallarının yarısını şeyhin âsitânesinde olan yoksullara dağıtacaklarına 
dair adakta bulunmuşlardı.183 

İbn-i Battûta’ya göre Kâzerûn’daki Ebû İshak hankâhında misafirler üç 
gün kalabilmektedirler. Hatta, onların şeyhe isteklerini bildirmeden ayrıl-
malarına müsaade edilmemektedir. Misafirin istekleri şeyhin talimatıyla ye-
rine getirilmektedir. Kâzerûn’daki hankâhda iki yüzden fazla derviş ikâmet 
etmektedir. Seyyahımız bu dervişlerin nasıl hayat sürdüklerine dair kıymet-
li bilgiler vermektedir. Dervişlerin bir kısmının evli bir kısmının da bekâr 
olduğunu belirten İbni Battûta, onların zamanlarını Kur’an okuyarak ve 
Allah’ı zikrederek geçirdiklerini belirtmektedir. Dervişlerin misafire hür-
metleri büyüktür. Onlar misafirleri için şeyhin kabrinde dua etmektedirler.184

Menâkıbnâme, dervişlerin yaptıkları seyahatler hakkında da bilgi ver-
mektedir. Kâzerûnîliğe seyyahların tarikatı dense sezâdır. Firdevs ya da 
tercümesi okunurken muazzam bir insan hareketliliği göze çarpmaktadır. 

183 “Ebu’l-Feth Âhenger hikâyet ider ki….Hazret-i Pîr Lârende’de olurdı. Bize dahî Mısr-ı Kâhir[e] tarafına 
sefer düşdi. Pîr hazretlerine varub sefer içün icâzet taleb eyledim….[Hazret-i Pîr] mübârek ellerin kaldı-
rub du â eyleyüb ‘izheb bi-selâmin’ didi. Ben dahî dest-i şerifin bûs idüb hemrâhlara geldim. Sefere 
teveccüh idüb Antakiyye’ye geldik. Bir gemiye girüb Mısır’dan yana ‘azîmet eyledik. Ol gice muhâlif 
rüzgârlar şiddet üzre zuhur idüb deryâ ‘azîm ızdırâb eyledi. Gemi helâk vâdilerine vardı…. Hemân ol 
pîr-i rûşen-zamîr mübârek ‘asâsıyla deryâyı darb idüb…. hemân dem deryâ sâkin oldı… Cümle gemi-
de olanlar…. safâya vâsıl oldılar ve mehlekeden kurtulub cân [ü] dilden Hazret-i Pîr’e âşık oldılar ve 
mallarının nısfını âsitânesinde olan fukarasına nazar itmek içün nezr eylediler ve kendileri dahî Hazret-i 
Pîr’e ‘ayâl oldılar.” Seyyid Ahmed Bağdadî, Menâ kıb-ı Seyyid Ali Semerkandî, vrk. 24a-26a.

184 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 298.
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Gerek gazâ için, gerek ilim için ve gerekse ticaret için seyahat yaygındı. 
Firdevs’te Kazerunî dervişlerinden bazılarının hayatları anlatılırken “besyâr 
sefer kerde bûd” yani “çokça seyahat ederdi” ifadesine sıkça rastlanmaktadır.185 
Seyahat edilen mekânlar arasında -daha sonra- Büyük Selçuklu devletinin 
ilk başkenti olan Nişabur da bulunmaktadır. Kâzerûnî dervişleri bazen Ni-
şabur Camiine gitmekteydiler.186 Nişabur’un diğer bir ehemmiyeti ise Ebû 
İshak’ın şeyhi İbni Hafîf ’in annesinin Nişaburlu olmasıydı. Nişabur, Bü-
yük Selçuklu devletine başkentlik yapan bir şehir olmanın yanı sıra Kuşeyrî 
gibi tasavvuf tarihçilerinin yetiştiği bir mekandır. Nişabur’da doğan Ku-
şeyrî, küçük yaştayken babasının irtihaliyle çileli bir hayata adım atmıştır. 
Kuşeyrî’nin dayısı Ebû Âkil Sülemî, Nişabur’da hatırı sayılır bir kimse idi. 
Babasını küçük yaşta yitiren Kuşeyrî’yi Ebû Kâsım Meyanî (“veya Yemenî”) 
adındaki bir yakını himâye etmiştir.187 

Şeyh-i Gâzîyân” olarak bilinen Ebû İshak Kâzerûnî’nin yaptığı gazâlar, 
menâkıbnâmesinde ayrı bir fasıl olarak işlenmiştir. Menâkıb’ın ondördün-
cü bölümü “kâfire gazâ itdügin beyân ider” başlığını taşımaktadır.188 Menâ-
kıbnâme’ye göre, o zamanlar Şiraz bölgesi Mecûsîler’in çoğunlukta olduğu 
bir bölge idi. Şeyh ve müridleri gayr-i Müslimler’in baskısına mâruz kal-
maktaydılar. Zamanla Şiraz bölgesinde yerleşen Kâzerûnî hareketi, diğer 
bölgelere de yayılma eğilimi göstermiştir. Kâzerûnî hareketi, ilk ortaya çık-
tığı zamanlarda baskıya mâruz kalmış; ancak baskılara direnmiştir. Zaman-
la kendi isteğiyle İslâmiyet’i seçenlerin sayısının yükseldiği görülmektedir. 
Menâkıbnâmede, yaklaşık 24.000 kişinin Şeyh’in etkisiyle İslâmiyet’i kabul 
ettiği belirtilmektedir.189 

Menâkıbnâme’ye göre, şeyhin ilgilendiği yerlerden birisi de “Rûm” 
diyârı idi: 

185 Firdevs, nşr. Meier, s. 424, 426, 434, 436.
186 Şevkî, a.g.e., vrk. 21b.
187 Abdülkerim Kuşeyrî, a.g.e., s. 11. 
188 Şevkî, a.g.e., vrk. 35b.
189 Menâkıbnâmede sehven 124.000 yazılmıştır. Bkz. Şevkî, a.g.e., vrk. 18b. Firdevs’te ve diğer Kazerunî 

kaynaklarında 24.000 rakamı zikredilmektedir. 
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“Şeyh hazretleri kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz ol diyârda İslâm dinini 
zâhir itdi. Kâfirlerün ateş-hânesin yakdı vü yıkdı, harâb itdi. Himmet ü 
vilâyet ü şevket ve kerâmet ile her yire ki İslâm leşkerini gönderse gânimîn 
ve sâlimîn gelürler idi. Her dâyim müslümânları gazâya kandurup tahrîs 
iderdi. Cemî‘-i esbâb-ı harb ve âlât-ı darbların müheyyâ kılurdı. Kendünün 
ashâbından Ebû ‘Abdullâh ibni Hazîn’i sipehsâlâr itmiş idi. Râvî-yi sâdıki’l-
akvâlden menkûldür ki bir gün şeyh hazretleri İslâm leşkerini cem‘ idüp 
Rûm’a gönderdi.”190 

Bu rivâyetten anladığımıza göre, Ebû İshak hem bir şeyh hem de bir 
melik gibi hareket etmekteydi. 728/1327 yılında Mahmud bin Osman ta-
rafından yazılan Firdevsü’l-Mürşidiyye’ye göre Kâzerûn’da bulunan merkez 
hankâhda Perşembe öğleden sonra Cuma vaktine kadar üç kez nevbet ça-
lınmaktaydı.191 

Kâzerûnlu Derviş ve Delhi Sultanı: Global bir Kültürel Bilinç 
ve Hareket

Ebû İshak, sadece Şiraz bölgesinde değil Hint ve Çin ülkesinde de say-
gı duyulan bir isimdi.192 İbni Battûta, denizcilerin pîri olarak bilinen Kâ-
zerûnî’nin ölümünden asırlar sonra bile denize açılan seyyahlar tarafından 
nasıl hürmetle anıldığını ve onun tekkesine adanan adakları canlı bir şekil-
de tasvir etmektedir: 

“Çin denizinde seyahat edenler, hava bozulduğunda, hırsızlardan kork-
tuklarında hemen Ebû İshak’ın kabrine koşup adak adarlar. Her biri ada-
ğını yerine getireceğini yazı ile taahhüt eder. Gemi kurtulunca zaviyenin 
hizmetçileri gemiye çıkar. Daha sonra her adakçının adağını alıp götürürler. 
Çin veya Hint diyarından gelip de adak olarak binlerce dinar getirmeyen 
gemi neredeyse yoktur. Zaviyenin hizmetçisi tarafından vekiller gönderilip 
bu meblağ teslim alınır.”193

190 Şevkî, a.g.e., vrk. 35b-36a.
191 Fritz Meier, “The Sumâdiyya: A Branch Order of the Qâdiriyya in Damascus”, Essays on Islamic Piety & 

Mysticism, çev. John O’Kane, ed. Bernd Radtke (Leiden: Brill, 1999), s. 304-305.
192 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 298.
193 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 298.
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İbni Battûta’nın belirttiğine göre, Kâzerûnî zaviyesinin şeyhi emirnâme 
yazan ve mühür sâhibi birisiydi. Seyyahımızın anlattıkları tarikatın zaman 
içinde nasıl müesseseleştiğine delâlet etmektedir. Sadaka talep eden derviş-
lere şeyhin mührünü taşıyan emirnâme verilmekteydi: “Dervişlerden bir 
kısmı sadaka için şeyhe gelince şeyh efendi ona sadaka verilmesine dair bir 
emirnâme yazar ve kâğıdın kenarına iliştirilmiş kızıl balmumuma şeyhin 
gümüş mühründeki alâmet basılır.”194 Emirnâmede ise şunlar yazılmaktay-
dı: “Şeyh Ebû İshak’a adak adayan kimse adağının şu kadarını falanca ada-
ma versin!”195 Parayı alan derviş ise kendisine ne miktar ödeme yapıldığını 
emirnamenin arkasına yazmaktaydı. Bütün bu süreci anlatan İbni Battûta 
sözü Hint sultanının adağına getirir: “Hint sultanı bir defasında Şeyh Ebû 
İshak’a 10.000 dinar adıyor. Bu haberi duyan zaviye dervişleri aralarından 
birini gönderiyorlar. Adam Hint’e gidiyor ve rahatça parayı alıp zaviyeye 
dönüyor!”196

İbn-i Battûta’nın bahsettiği Hint sultanı muhtemelen Muhammed b. 
Tuğluk (1351-1325) idi. Aynı zamanda hattat olan Muhammed, birçok 
ilimde söz sahibiydi. Delhi sultanı Muhammed b. Tuğluk, cömertliğiyle 
meşhur olan bir sultandı. İdealleri arasında İlhanlı ülkesini fethetmek 
de vardı.197 Kâzerûn ve Şiraz, o zamanda İlhanlılar’ın hakimiyeti 
altındaydı. Delhi sultanının Kâzerûnî dervişlerine fazlasıyla ihsanda 
bulunmasının ardında İran ülkesine hâkim olma idealinin de bir payı 
olduğu söylenebilir.

İbn-i Battûta, seyahatnamesinde Hindistan tarihi ile ilgili önemli 
bilgiler vermektedir. Muhammed b. Tuğluk’tan önceki Delhi sultanlarıyla 
ilgili verdiği bilgileri Başkadılık görevinde bulunan Gazneli Kemaleddin 
İbnü’l-Burhan’dan dinlediğini belirten seyyahımız Muhammed Şah’la 
ilgili anlattıklarının çoğunun bizzat kendisinin şâhit olduğu olaylara ve 

194 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 298, 299.
195 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 299.
196 İbn Battûta Seyahatnâmesi I, s. 299.
197 Ayten Avcıoğlu, “İbn Battûta’ya göre Delhi Türk Sultanlığı’nda Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayat”, 

yayınlanmamış yüksek lisans tezi (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010), s. 10. 
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izlenimlerine dayandığını bildirmektedir.198 İbni Battûta, Muhammed 
Şah’ın “insanı şaşırtacak derecede” cömert olduğunu belirtmekte ve onun 
cömertliği ile ilgili anlattığı hikayelerin doğruluğu konusunda Allah’ı ve 
Hz. Peygamber’i şâhit tutmaktadır.199 

İbn-i Battûta, sultanın sadece dostlarına karşı cömertliğini değil 
hasımlarına karşı acımasızlığını da ayrıntılı bir şekilde anlatır. Konunun 
dışına çıkmamak açısından, sadece onun cömertliğiyle ilgili bir hikâye 
ile yetinmek durumundayım. Seyyahımız Tuğlukoğlu Muhammed’in 
Şihâbeddin-i Kâzerûnî adındaki birisini nasıl hoşça ağırladığını ve ona 
yaptığı ihsanları ayrı bir başlık altında değerlendirmektedir. İbn-i Battûta, 
Kâzerûnlu Şihâbeddin ile aynı gün sultanın huzuruna çıkar. O, Delhi 
sultanının kendilerine hil‘at verdiğini, adamlarına onların iyi bir şekilde 
ağırlanmalarını emrettiğini ve Şihâbeddin’e “sayısız armağan yağdırdığı”nı 
belirtir. Sultan, Şihâbeddin’in dilediği gibi alışveriş yapabilmesi için her türlü 
imkânı hazırlar. “Denizcilerin pîri”nin memleketinden gelen Şihâbeddin 
için hükümdar, “baştan ayağa donanmış üç gemi” hazırlatır. Hükümdarın 
hediyeleriyle zenginleşen Şihâbeddin, elde ettiği servetle Hürmüz adasında 
“muhteşem bir köşk” yaptırır.200

İbn-i Battûta’nın verdiği bu bilgi bize Kâzerûnî tarikatının zamanla 
zengin tekkelere sahip olduğu hakkında önemli ipuçları vermektedir. Güçlü 
bir hareket olarak gelişen Kâzerûnîlik, Marshall G. S. Hodgson’un ifade 
ettiği “güçlü uluslararası bilinç”e (“strong international consciousness”)201 

198 İbn Battûta Seyahatnâmesi II, s. 652.
199 İbn Battûta Seyahatnâmesi II, s. 653.
200 Hem Kazerunlu Şihâbeddin, hem de İbni Battûta, Hindistan’da Tuğlukoğlu Muhammed’in ihsanla-

rıyla büyük servet edinmişlerdi. Ancak, her ikisinin de bu servetini kaybettiğini belirten seyyahımız 
Hint ülkesinin serveti ile ilgili bir genelleme yapmaktadır: “Şihabeddin, Hürmüz adasına çıkıp orada 
muhteşem bir köşk yaptırdı. Bu binayı sonradan gördüm. Şihabeddin’e de Şiraz şehrinde rastladım. 
Bütün servetini yitirmişti. Şiraz sultanı Ebû İshak’tan yardım bekliyor, onun acıyacağını sanıyordu! İşte 
böyledir Hint ülkesinin serveti! Bu diyardan aldığı para ile uzağa gidebilen pek azdır. Oradan zengin 
çıkmayı başarsa bile başka bir ülkeye vardığında Hak Teâlâ ona mutlaka bir afet gönderir ve zenginliğini 
yok eder onun! Şihâbeddin’in bütün malı, Hürmüz hükümdarının kendi yeğenleriyle yaptığı kavga 
esnasında yitip gitti.” İbn Battûta Seyahatnâmesi II, s. 667.

201 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, II: The 
Expansion of Islam in the Middle Periods (The University of Chicago Press, 1977), s. 556.



sahip tarikatlerden birisidir. Hodgson, bu kavramı Hindistan’da yerleşen 
Müslümanların neden Hinduluğu benimsemeyip dinlerine sâdık kaldıkları 
konusunu açıklarken kullanmaktadır. Hodgson’a göre, Müslümanlar Hin-
distan’da bu bilinç sayesinde kendilerini “kültürel açıdan üstün hissetmek-
te” (“a sense of cultural superiority”) ve son derece hareketli idiler.202 Benzer 
bir bilinç ve hareketlilik Hindistan’a ve Çin’e kadar açılan Kâzerûnîler için 
de söz konusuydu. Ebûbekir el-Hatîb’in Sîret’i, Mahmud b. Osman’ın Fir-
devs’i ve Şevkî Çelebi’nin Menâkıb-ı Kâzerûnî’si bu yüksek kültürel atmos-
ferin çağlar ardında bir buluşması idi. Şevkî, bu buluşmaya Emir Sultan’ı 
da katmış; ancak Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymannâme’si onu “şehr-i garîb”e203 
sürüklemişti:

  Yâ Rab hemîşe meskeni bağ-ı cinân ola
  Firdevs gibi kabri anun gülistân ola204

 

202 Hodgson, Th e Venture of Islam, s. 556.
203 “Bilüb aldanma bu‘d ü karîbe / Sefer olsa gerek şehr-i ğarîbe” Şevkî, Menâkıb-ı Kâzerûnî, vrk. 81a.
204 Şevkî, Menâkıb-ı Kâzerûnî, vrk. 79b.
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Hâzâ Menâkıb-ı Sultâni’l-Ârifîn Kutbi’l-Âfâk

Şeyh Ebû İshâk İbrâhîm Bin Şehriyâr-ı Kâzurûnî

Rahmetullâhi ‘Aleyhi

Ve Kaddesallâhu Rûhahu’l-‘Azîz1

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Elhamdu li-veliyyihî2 ve’s-salâtu ‘alâ nebiyyihî Muhammedin ve âlihî ve 
sahbihî3 ecma‘în. 

Nazm: Hudâyâ ‘izzetün hakkı meded kıl   
 Bize tevfîke lutfunu sened kıl

  Şerîf adunla oldu ibtidâsı   
  Neçün bulmaya ‘izzet intihâsı

  ‘Azîz ismün neye kim ola ‘unvân   
  Yaraşmaz bula ol ‘âlemde noksân
 

  Nebî vü âli vü ashâbı hakkı  
  İlâhî bunlarun ahbâbı hakkı

  Lisânum nûrun ile rûşina kıl  
  Beni lutfunla lutf it âşinâ kıl

  Sözümden cân dimâğı tâze olsun  
  Sözüm ‘âlemlere âvâze olsun

  Okunsun haşr olunca bu kelâmum   
  Bilinsün nazm ü nesre intizâmum

  Husûsâ kutb-ı âfâkun sözidür  
  Ki İbrâhîm Bû İshâk’un sözidür

  Velîler içre oldur şeyh-i kâmil  
 Anun fazlına kâyildür efâzıl

1 ve kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz - F
2 li-veliyyihî: lillâhi F
3 ve sahbihî - E
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Kelâm-ı Mensûr: Hamd-i bî-hadd ve senâ-yı bî-‘add ol Hâlik-ı bî-çûn 
ve [2a] mûcid-i kâr-gâh-ı kün feyekûn ve Hâlik-ı heft arazîn ve nüh ger-
dûna ‘ammet âlâ’uhû ve kesuret ne‘amâ’uhû ki irsâl-i rüsül idüp küfr zu-
lumâtını giderüp nûr-ı İslâm  ile rûşen ve münevver itdi ve şükr ü sipâs ve 
du‘â-yı bî-kıyâs ol vâcibi’l-vücûd ve sâhibil-‘izzi ve’l-cûd celle celâluhû ve 
‘amme nevâluhû ki âsumân-ı encüm-i ‘ulemâ vü zühhâd ve sitâre-i fukahâ 
vü ‘ubbâdı zînet-i tevhîd ile müzeyyen ve ezhâr-ı tahmîd ile zîver itdi.

Tevhîd-i Bârî Te‘âlâ4

  Saldı ‘arş üzre sâyesin her gâh   
  ‘Alem-i Lâ ilâhe illellâh

  Rûh râhat olur bulursa eger  
  Ni‘am-i Lâ ilâhe illellâh
  

  Saldı iklîm-i cânda âvâze   
  Nagam-ı Lâ ilâhe illellâh

  Diledügin sa‘âdet ehli yazar  
  Kalem-i Lâ ilâhe illellâh
 

  Ger basarsa ‘izâruma yiridür   
  Kadem-i Lâ ilâhe illellâh
  

  Tamudan kurtarur irerse kime  
  Himem-i Lâ ilâhe illellâh
 

  Oldı rif‘atde ‘arşdan a‘lâ   
  Harem-i Lâ ilâhe illellâh

  Cennet-i ‘adni neylesün olan  
  Mahrem-i Lâ ilâhe illellâh

  Merve hakkı safâ virür câna  
  Zemzem -i Lâ ilâhe illellâh

[2b]  Oldı iklîm-i vahdete5 sultân  
  Hemdem-i Lâ ilâhe illellâh

4 Tevhîd-i Bârî Te‘âlâ: Ender Tevhîd-i Bârî Te‘âlâ azze ismuhû: F
5 İklîm-i vahdete: vahdete iklîmi F 
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  Kime irerse kerâmet ehli olur  
  Kerem-i Lâ ilâhe illellâh

  Mühr urur dehân-ı İblîs ’e  
  Hâtem-i Lâ ilâhe illellâh

  Oldı ‘arş ile ferşden ‘âlî   
  ‘Âlem-i Lâ ilâhe illellâh

  Kurtarur Şevkî yâ şekāvetden  
  Âdemi Lâ ilâhe illellâh
 
  Zahm-ı ‘ısyânı âsîden giderür  
  Merhem-i Lâ ilâhe illellâh 

Kelâm-ı mensûr: Hâlik-ı zü’l-celâl ve râzık-ı müte‘âl oldur ki ‘âlemi âdem 
ile müzeyyen ve âdemi zümre-i enbiyâ ve gürûh-ı evliyâ ile rûşen itdi. Kādıye’l-
hâcât ve mucîbe’d-da‘avât oldur ki bende-i günahkâr ve çâker-i pür-i‘tizârun 
hatî’ât-ı kesîre ve seyyi’ât-ı kebîresine tevbesini ve ‘özre istid‘âsını makbûl itdi.

Münâcât: İlâhî Pâdişâhlar Pâdişâhı!   
  Ki sensin ‘âlemin püşt ü penâhı

  İşiğün kıblegâh-ı ibni âdem  
  Kapundur secdegâh-ı halk-ı ‘âlem
 

  Kapundan feth olur ebvâb-ı hâcât 
  Kim oldur Ka‘be -i ehl-i münâcât
 

  Hatâ bizden ‘inâyet hazretünden  
  Yol azmışa hidâyet hazretünden
 

[3a]  Be-gāyet müstemend ü key fakîrem 
  Hemîşe ‘âciz ü hor u hakîrem

  İşüm ‘isyân ve pîşemdür menâhî  
  Günâhum çok dirîğ itmedüm âhı

  Eğer redd eylesen kanda varayın  
  Tapundan gayru kime yalvarayın

  Eger kahr idesin fermân senündür
  Ve ger lutf idesin ihsân senündür
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  İlâhî rahmetün bî-hadd ü pâyân 
  Ki anun kem katresidür bahr-ı ‘ummân

  Dayanup lutfuna kıldum günâhı  
  Umaram yine afvun Yâ İlâhî
 

  Ben itdüm bana kim bana sezâdur 
  Velî senden recâ olan ‘atâdur

  Egerçi Şevkî ’yem çokdur günâhum 
  Kulunam rahm kıl iy Pâdişâhum

  Beni anmazlar öldükde6 biliş yâd
  Yine yâdunla eyle rûhumı şâd 

  İcâbet eyle benden bu du‘âyı  
  Şefâ‘at-hâhum eyle Mustafâ ’yı

Na‘t-ı sultânü’l-enbiyâ’i ve’l-mürselîn salavâtüllahi ‘aleyhi ve 
‘aleyhim ecma‘în

Tuhaf-ı tahiyyât-ı salavât-ı bî-hadd ve turaf-ı teslîmât-ı zâkiyât-ı bî-‘add 
bâ-fünûn-ı mihr ü vefâ ve sunûf-ı sıdk u safâ her subh u mesâ nisâr-ı bâ-
rigâh-ı peygamberî ve îsâr-ı dergâh-ı mihterî hâtem-i enbiyâ ve mesned-i 
evliyâ nûr-ı hadeka-i asfiyâ7 ve nûr-ı hadîka-i etkıyâ hâdi-i sübül-i rusul-i8 
usûl 9    ’e vâsıl ve mütevâsıl [3b] olsun.     
10     

Na‘t: Kelâm-ı manzûm: 
  İy münevver yüzün ile ‘âlem  
  Oldı zâtınla müftehir âdem 
  
  Kābe kavseyne irişüp oldun  
  Dem-i esrâda sırlara mahrem

6 Öldükde: öldükçe F
7 asfiyâ: -E
8 Rusul-i: -F
9 “Muhammed, ancak bir peygamberdir.” Âl-i İmrân Sûresi, 144. Âyet, Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı 

Meâli, haz. Hayrettin Karaman, Ali Özek, İbrahim Kâfi Dönmez, Mustafa Çağrıcı, Sadrettin Gümüş, 
Ali Turgut (Ankara; Türkiye Diyanet Vakfı, 2003)

10 “Ey O’ndan şefaat ümit edenler! O’na salevât getiriniz ve tam bir teslimiyet hissiyle selâm veriniz!”
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  Seyyid-i mesned-i nübüvvetsin  
  N’ola olsan nebîlere hâtem

  Buldı lezzet sözünle Kevser   
  Oldı cennet yüzünle hurrem 

  Hâkim-i kişver-i risâletsin  
  Oldı şer‘ün vilâyeti muhkem

  Hûn-ı lutfuna hûşe-çîn oldı  
  Âsumân üzre ‘Îsî-i Meryem  
    

  Âleme hüccet-i İlâhîsin   
  Mu‘cizâtun cihândadur eslem 

  Oldı ism-i mübârekün Ahmed   
  Vasf-ı zât-ı mükerremün a‘zam 

  Vasf-ı zâtun kemâl ile olmaz  
  İy cihân içre ekrem ü efham

  Hazret-i Mustafâ’nun iy Şevkî   
  Söyle vasf-ı nu‘ûtını her dem
  
  Tâ şefâ‘at ide günâhuna   
  Rûz-ı mahşer olıcağaz umaram

[Kelâm-ı Manzûm]  

  Anun ashâbıdur necm-i sa‘âdet11  
  Kim uysa anlara bulur hidâyet 

[4a]  Vilâyet tahtınun her biri şâhı  
  Kerâmet burcınun her biri mâhı

  Müşerref sohbetiyle Mustafâ ’nun  
  Olardur zübdesi her etkıyânun

  Husûsâ çâr-ı yâr  erkân-ı dîndür  
  Hakîkat her biri sultân-ı dîndür

  Ebûbekr  ü ‘Ömer  ‘Osmân  u Hayder  
  Bulardur katl iden küffârı ekser

11 Bu beyitten itibâren vezni ve kafiye yapısı farklı bir şiir başlamıştır. 
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  Buyurmışdur Nebî bunlardur encüm  
  Eyyehum iktedeytüm ihtedeytüm12

  Nihâl-i serv-i bustân-ı risâlet  
  Gül-i gülzâr-i Firdevs-i Nübüvvet

  Biri hüsni gibi ahsen Hasen ’dür  
  Cihânda gördügi anun mihendür

  Biri hulkı gibi oldı Hüseyn  ol  
  Şehîd-i Kerbelâ  ya‘ni Hüseyn ol

  Ana ashâb ü âline firâvân  
  İre Hak rahmeti bî-hadd ü pâyân

Hâzâ Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb

Meger bir gün nesîm-i sabâ ber-mûcib-i emr-i Hudâ cihân yüzüni sebz-i 
pûş itmiş idi. Sultân-ı gül karşusına hayli şukûfe saf tutmuş idi. Bu safâdan 
bülbül-i şeydâ ve kumrı-yı hoş-nevâ cûş u hurûş itmiş idi. Envâr-ı ezhâr ile 
zamân münevver ve fevâkih-i eşcâr ile zemîn pür-zîver olmuşdı.

Kelâm-ı Mevzûn: 
  Bahar ile cihân bulmuşdı ikbâl  
  Velîkin hâtırum âşüfte ahvâl 

[4b]  Cihân nevrûz ile ger hurrem idi  
  Dil-i miskîn velîkin pür-gam idi13

  Gül ü gonçe pür idi sahn-ı bustân 
  Nihâl-i gül bana ok gonçe peykân

  Bitüp sahn-ı zemîn üstünde lâle     
  Bana dâğ urmağa olmış havâle

  Gözi yaşını döküp her yana su  
  Benim içün benefşe kara yaslu

  Yile virdi benim içün bergini14 gül  
  Figân eyler beni gördükce bülbül

12 “Onlardan hangisine uyarsanız doğru yola erişirsiniz.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 132, no: 381.
13 Bu beytin mısraları F nüshasında yer değiştirmiştir. 
14 Bergini: börkini F
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  Benüm âvâreliğim gördi sünbül 
  Perîşân oldı ol da yoldı kakül  

Kelâm-ı Mensûr: Nekebât-ı zamândan hazîn ve inkilāb-ı15 cihândan gam-
gîn olup kûşe-i hasretde sâkin ve hâne-i mihnetde mütemekkin iken nâgâh 
takdîr-i Rabbânî ber-mûcib-i emr-i Yezdânî ilhâm-ı Samedânî irişüp hâtır-ı 
şikeste-bâl ve dil-i âşufte-hâle şöyle hutûr itdi kim menâkıb-ı sultâni’l-ev-
liyâi’l16-‘ârifîn kutb-ı ekâbir-i asfıyâi’l-vâsılîn şeyhü’ş-şuyûhi’s-sâlikîn sultân-ı 
selâtîn-i dîn şâhenşâh-ı pîşvâ-yı ehl-i yakîn kıdvet-i evliyâi’l-muhakkıkîn züb-
detü’l-etkıyâi’l-müdakkıkîn kutbü’l-âfâk Şeyh Ebû İshâk İbrâhîm bin Şehriyâ-
ri’l-Kâzurûnî  kaddesellâhu rûhahu’l-’azîz ki defter-i meşâyıhda sultâni’l-evliyâ 
okurlar [5a] ve kutbü’l-aktâb yazarlar ve şeyhü’l-mürşid eydürler kim anun 
menâkıb-ı şerîfini ve siyer-i latîfini zübân-ı Fârsîden lisân-ı Türkî’ye tercüme 
idem; tâ kim ashâb-ı şeyhü’l-âfâk ve ahbâb-ı Şeyh Ebû İshâk hazz-ı evferle17 
mahzûz olup bu fakîri hayır du‘â ile zikr ideler. 

Kelâm-ı Manzûm: 
  İki ‘âlemde olur çünkim du‘â  
  Ehl-i îmân olana redd-i belâ

  Mü’mine oldı du‘â çünkim silâh  
  Her kişi bulur du‘â ile felâh

  Kim du‘â ile beni şâd eyleye  
  Rahmetiyle Hakk anı yâd eyleye

Kelâm-ı mensûr: Ekâbir-i selefden mervîdür ki     » 
«     Ya‘ni bunun misli evliyâ içinde İbrâhîm Halîlullâh  gibidür 
enbiyâ içinde. Ve kütüb-i me‘ânîden bir kitâbda dahî düşmişdür ki «  

    :   » Ya‘ni üç nesne dünyâyı rûşen eyler 
biri güneş biri Ebû İshâk biri dahî18 ay.

15 inkilāb-ı: nekebât-i E
16 Evliyâ’i’l: -F
17 Evferle : vâfirle F
18 Dahî: - F
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Kelâm-ı manzûm: 

  İy vilâyet serîrinün şâhı   
  Viy kerâmet sipehrinün mâhı

  Da‘vî-i merd idüp zemîn ü zemân  
  Buldı revnak kerâmetünle hemân19 

  Kutb-ı âfâk  Şeyh Ebû İshâk  
[5b]  Lutf-ı Îzed güzîde-i Hallâk

  Kerem it ben kula himâyet kıl 
  Himmet it bir nazar ‘inâyet kıl
   

  Nezr idüp eyledüm cihânı fidâ 
  Ne cihân belki kuşca canı fidâ

  İy cihân içre ekrem ü efham
  Umaram ber-murâd olam her dem20

 

Kelâm-ı mensûr: Râvî-yi şîrîn-dâsitân ya‘nî Mahmûd ibni ‘Osmân  
eş-şehîrü bi’l-Hâkî  zübân-ı Fârsî’de bu vech ile sevk-i kelâm idüp otuz bâb 
üzre bu kitâb-ı müstetâba intizâm virmiş. Eyle olsa bu bende-i kemter ve 
kemîne-i çâker az‘af-i ‘ibâd el-hakîr Mehemmed ibni Ahmed  eş-şehîrü bi’ş-
Şevkî  el-fakîr dahî bu üslûba sülûk itdüm.

El-Bâbü’l-Evvelü: Şeyh-i Kâmil ve Mürşid-i Fâzılun Dünyâya 
Geldügin Beyân İder

  Elâ iy derd-i ‘ışkun derd-mendi 
  ‘Anâbendi kemendi müstemendi

  Belânun bendesi ‘ışkun esîri 
  Cefâ iklîmi şehrinün şehîri
  

  Hemîşe bezm-i ‘ışkun ehl-i zevki  
  Gam ü gussa esîri ya‘nî Şevkî 

  Tutuş ‘ışk ateşiyle küşte-gîr ol  
  Bugün meydâne gel hengâme-gîr ol

19 Hemân: cihân F
20 Yazmada “her dem” kelimesinin altında “ben hem” yazılmıştır. 
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  Yine piş-hîzun eyle şems-i rûşen  
  Tutuş ‘ışk âteşiyle serpe gic sen 

  Giceler şem‘in it bedr-i21 münîri   
  Çerâğun eyle şems-i müstenîri 

[6a]     Bu gün sensin çü tûtî-i sühan-sâz 
  Fesâhat gülşenine eyle pervâz

  Batur minkârunı deryâ-yı müşge   
  Yine nakş eyle gel kırtâs-ı huşke 

  Ki sensin sırr-ı hikmetden haberdâr  
  Rumûz-ı ehl-i esrâra nigehdâr

  Bize esrâr-ı hikmetden haber vir   
  Yine âsâr-ı kudretden haber vir

  Kelâmun her biri ‘ibret-nümâdur  
  Ne ‘ibret her biri hikmet-nümâdur

  Sözün ‘azm-i remîme cân bağışlar  
  Nice cân derdlere dermân bağışlar 

  Dilersen ‘âlem içre yâd olasın  
  Kelâm-ı hayr ile âbâd olasın 

  Velîler söziyle iftihâr it   
  Cihân halkına tâze yâdigâr it

  Cihâna geldüginden Şeyh-i âfâk   
  Nice doğduğunı o lutf-ı Hallâk

  İşit imdi rivâyet eyleyeyin  
  Sana bir bir hikâyet eyleyeyin 

  Velîkin sözlerüm key muhtasardur 
  Kelâmum pür-‘iberdür mu‘teberdür

  Ger dilersen bulasın bû-yı safâ  
  Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ  

21 Bedr-i : neyyir-i E
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Kelâm-ı mensûr: Râviyân-ı ahbâr-ı sahîh ve hâkiyân-ı âsâr-ı melîh esahh-ı 
hikâyet ve emlah-ı rivâyet idüp eydürler ki Şeyh-i kümmel-i ‘âlem  ve mürşid-i 
efâzıl-ı benî-âdem  kutb-ı âfâk püsendîde-i halâyık-ı Hallâk  hazretlerinün kad-
desallâhu rûhahû’l-‘azîz [6b] ism-i şerîfleri İbrâhîm ve künyet-i latîfleri Ebû 
İshâk idi ve Şehriyâr atası adı idi. Evvel kâfirdi sonra İslâm ’a gelip müslümân 
olmuşdı.22 Müslümân  iken hazret-i şeyh vücûda geldi. Râvî eydür: Şeyhün 
mevlidi Kâzurûn’un şarkîsi tarafında Emîrencâm  karyede idi. Menkûldür ki 
şeyh hazretlerinin vâlidesi eydür: “Şeyh benüm karnumda altı aylık olıcak zikr 
itmege meşgūl idi. Şöyle ki bi-harfihî ve lafzıhî tefhîm olunurdı. Şol kimseler 
ki bana karîb olsalar işidüp idrâk iderlerdi. Ol zamân ki karâr-ı erhâmdan ma-
karr-ı dâr-ı gabrâya gelüp zuhûr bulması yakîn olıcak zevk ü şevk ile bir vech 
ile zikrullâh-ı Te‘âlâ’ya meşgūl oldı ki yanumda olan ba‘îd ü karîb şehrî vü garîb 
istimâ‘ idüp safâlar kesb itdiler ve ta‘accüb etdiler23.” 

Kelâm-ı manzûm:  
  Zî kerâmet zî velâyet zî safâ  
  Anası karnında ide zikr-i Hudâ

  Dahi doğmadın kerâmet gösterür  
  Hem vilâyet hem letâfet gösterür

  Kılmış idi Hakk anı rûz-ı ezel  
  Mürşid-i ‘âlem mükemmel bî-bedel

  Ah bizim hâlimüze hây u hây  
  Rûz-i mahşerde diyevüz vây ü vây 

  Gözümüz ağardı zikre çâre yok  
  Hakkı bir dem âh fikre çâre yok 

[7a] Kelâm-ı mensûr: Şeyh hazretleri târîh-i Hicret’den üçyüz elli iki Ra-
mazân’ınun nısfı ki dûşenbe gicesine gelmiş idi âfitâb-ı ‘âlem-tâb gibi tulû‘ 
itdi. Şeref-i kudûmiyle ‘âlemi müşerref ve muğtenem kıldı. Bu şükrâneye ata-
sı Şehriyâr bî-hadd kurbânlar kılup tasadduklar eyleyüp fukarâyı ganî kıldı. 
Anesi oğlu cemâlin görüp ümmiyet sebebinden deryâ-yı merhamet temevvüc 
ve ‘ummân-ı şefkat cûşa gelüp bî-ihtiyâr memesini şeyhün ağzına virdi. Ka-

22 Müselmân olmış idi evvel kâfir idi sonra İslâm ’a gelmiş idi: F
23 ve ta‘accüb etdiler: - E
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bûl itmedi. Bî-hadd ve lâ-yuhsâ ibrâm ve ilhâh itdi çâre ve imkân olmadı, em-
medi. ‘Âciz ve fürûmânde kaldı. Âhir bir oğlancuk buldular, memeyi virdiler, 
emdi. Andan şeyhe ‘arz itdiler kabûl itdi. Mâdâm ki kayd-ı hayâtda idi, tenhâ 
ekl-i ta‘âm itmedi evvel ta‘âma sunmadı. Cemî‘-i ‘âlemi kendüye mukaddem 
kıldı. Lâ-cerem Hakk Te‘âlâ anı zamânında cemî‘-i halka mukaddem kılup 
pîşvâ-yi halk ve rehnümâ-yi tarîk-i hak kıldı. 

Kelâm-ı manzûm: 
  Ta‘âm-ı vâhidün isneyne kâfî 
  Kanâ‘at eyler isen ola vâfî

  Sahî olan açar bâbın na‘îmün 
  Hasîs olan görür nârın cahîmün

  Dilersen Hak seni ide mu‘azzam   
  Cemî‘-i kardeşüni kıl mukaddem

Kelâm-ı mensûr: Şeyh hazretlerinün vâlidesi [7b] adı Bânûye binti 
Mehdî  idi ve karye-i Siflî  nâm köyden idi ki ma‘rûfdur ve şimdiki hâlde 
dahî ma‘lûmdur.

El-bâbü’s-sânî: Şeyh-i âfâk ve güzîde-i Hallâk hazretlerinün24 

Kur’ân ’ı kimden ögrendüğin beyân ider.

  Gel iy cûyende-i esrâr-ı mutlak  
  Ne söyler dinle bu gûyende-i hak

  Kamusı sözimün esrâr-ı gaybî  
  Buna idrâki olan eyler mi raybi

  Duyun var ise ger hikmet sözinden  
  Sana şerh ideyim hikmet sözinden

  Şerî‘atdan bilün var ise hakîkat  
  Gel imdi neydügin dinle tarîkat
  
  İşitgil şeyh-i kâmilden rivâyet  
  Nice eylerdi Kur’ân ı kırâ’at

24 ve güzîde-i Hallâk hazretlerinün: - F
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  Kim idi ol zamân üstâd-ı kâmil  
  Ki ana şâkird ola şeyhü’l-efâzıl

  Çün oldur sâlikînün rehnümâsı  
  Hem oldur ‘ârifînün muktedâsı

  Sana bir bir beyân idem ben anı  
  Dutarsan bana bir dem gûş-ı cânı

  Ve lîkin gel üşenme iy bürâzer
  Salât ile selâmı eyle tekrâr

Kelâm-ı Mensûr: Râvî-yi şîrîn-kelâm ve hâkî-i ahbâr-ı ‘izâm şöyle rivâyet 

iderler ki Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz kelâm-ı kadîmi ve Kur’an-ı Kerîm ’i 

iki kimseden öğrenmiş idi. İkisi dahî ‘ilm-i kırâ’atda mâhir ve dânâ idi. Birine 

mukrî [8a] Ebî Temâm  dirlerdi Basra ’dandı ve biri mukrî Ebû ‘Alî Muham-

med ibni İshâk ibni Ca‘fer  idi bunun aslı Şâm ’dandı. Bu Ebû ‘Alî’nin Serveg25 

câmi‘inde mektebi var idi. Bu mescid Kâzurûn’un sahrâsında idi henûz bâkî-

dür. Şeyh hazretleri her gün varurdı sebak alurdı Kur’ân  okurdu. Şeyhin atası 

men‘i yüzünden şeyhe eydürdi: “Ey cân-ı peder! Yiter okıdun. Şimden girü bir 

san‘at öğrenmeğe heves eyle”, dirdi. Şeyh: “n’ola”, diyüp cevâb virürdi. Ammâ 

şeyhün ‘âdet-i me’lûfesi bu idi ki ‘ale’s-sabâh kalkardı cemî‘isinden evvel üstâ-

dına varup sebak alurdı. Pes oğlancukların birisi eyitdi:“Ben şeyhden mukad-

dem geleyin, evvel sebakı ben alayım,” diyüp seherden kalkup kimse gelmedin 

mektebhâneye geldi ki şeyhden mukaddem sebak ala. Hak Te‘âlâ uyku galebe 

itdürdi uyudı. Ebû ‘Alî geldi. Ol oğlancığı uyur buldı. Fi’l-hâl şeyh hâzır gel-

di sebak aldı. Ol oğlancuk uyandı eyitdi: “İy üstâd nevbet benümdi zîrâ ben 

mukaddem geldüm.” Üstâd eyitdi: “Eger sen bîdâr olaydun nevbet senindi. 

Sen hâbda olmağıla gāyib mesâbesinde oldun. Sebak almada şeyh sana sebkat 

eyledi mukaddem düşdi26.” 

25 Mescidin ismi Firdevs’te de  şeklinde geçmektedir. Bu hususta bkz. Mahmud b. Osman, Firdev-
sü’l-Mürşidiyye fî Esrâri’s-Samediyye, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya 3254, vr. 8b.

26 Mukaddem düşdi: - F
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Kelâm-ı manzûm: [8b] 

  Hufte nâ-bînâ olur devlet gelür bîdâr-çün 
  Devlet-i bâkî dilersen her seher bîdâr ol27

  Hâb-ı gaflet âdemîyi sanma berhurdâr ider 
  Gönlün gözini uyar sen de berhurdâr ol

Kelâm-ı mensûr: Menkûldür ki ol zamân ki Şeyh Hazretleri Kur’ân  
okurlardı kaht eyyâmı idi. Şeyhe üstâdı eyitdi: “Bir niçe gündür ki benüm 
evümde buğday cinsinden nesne yokdur. Babana benden selâm eyle ve eyit: 
Eger evinde buğdayı var ise bize birkaç batman buğday göndersün lutf ey-
lesün.” Şeyh çün eve geldi ahvâli anesine didi. Anesi eyitdi: “Sabr eyle, bu 
gice atan gelsün ana diyelüm, tâ vara buğday kayıra.” Çün akşam oldı, şey-
hün atası geldi, anesi mâcerâyı Şehriyâr’a takrîr eyledi. Şehriyâr eyitdi: “İy 
Hatun, sen hod bilürsin, evde buğday dânesinden habbeye kādir degülem 
eger olaydı dirîğ itmezdüm.” Şeyh hazretlerinin vâlidesi bunu işidüp hâtır-ı 
şeyhi tesellî itmek içün fikre vardı. Ol gice uyumadı, temcîd vaktinde yi-
rinden kalkdı. Şeyh henûz hâbda idi. Bir dağarcuğı eline aldı, içini hâk ile 
memlû kıldı ve evün bir28 köşesinde kodı, ağzın bağladı. Şeyh çün hâbdan 
bîdâr oldı âbdest aldı, namâz kıldı, diledi ki mektebe gide. Anesine eyitdi: 
“Üstâdıma ne cevâb vireyin, buğday içün [9a] ne diyeyin?” Anesi eyitdi: “Ey 
ananun cânı! Bu dağarcık ki görürsin buğday ile dopdoludur. Kodum ki 
atan gele degirmene ilede, un eylede. Üstâdına böyle yigrekdür. Sen mek-
tebe okumağa meşgūl ol,” didi ve konşularına gitdi ki vara birkaç batman 
buğday istikrâz ide. Şeyh kendü kendiye fikr idüp dağarcığun yanına vardı, 
bağını çözdi, dağarcığın ağzını açdı. Hâke nigâh itdi, el yokadı. Hemân-
dem ki şeyhün nazar-ı şerîfi ve dest-i latîfi hâke müte‘allik olup mümâs 
itdi. Dürr dânesi gibi pâk pâkîze buğday oldu. Çün şeyh bu hâli gördi, 
anesini çağırdı. Eyitdi: “Ey mâder-i müşfik! Buğday gāyet hûbdur, üstâdım 
buncılayın ister.” Mâder-i şeyh eyitdi: “İy ferzend-i kâmil! Buğdayı kanda 
buldun?” Şeyh eyitdi: “Dağarcıkda.” Çün bunı işidüp şeyhin anesi geldi, 

27 Bu beyitin mısraları F nüshasında yer değiştirmiştir. 
28 Bir: - E
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dağarcığa nazar itdi, incü dânesi gibi buğday ile memlû buldı. Mütehayyir 
oldı, eyitdi: “Bu hâlet29 değildür illâ şeyhün nazar-ı mübârekinün te’sîridür. 
Şeyhi kenâr idüp bûse kıldı. Nâgâh Şehriyâr çıkageldi. Mâder-i şeyh ahvâli 
Şehriyâr’a takrîr itdi30. Şehriyâr ‘acebleyüp31 hurrem oldı, eyitdi: “Ümidvâ-
rem ki bu ferzend-i kâmil ehl-i vilâyet ve kerâmet ola ve ‘âlemde meşhûr ve 
müte‘ârif ola.” Vâki‘â eyle oldu.32 

Kelâm-ı Manzûm: [9b] 

  İy nazarda hâki iden kimyâ  
  Ayağun tozı gözüme tûtiyâ

  İşigün cârûb-ı zülf-i hûr-ı ‘în  
  Eyleme ben kuluna iğmâz-ı ‘ayn

  Göz ucıyla kime kılsan bir nigâh   
  Bende ise halka ola pâdişâh

  İy cihân halkına olan dest-gîr  
  Ben dahî üftâdenem destem bi-gîr 

Kelâm-ı Mensûr: Hemân-dem dağarcığla buğdayı şeyhin üstâdına gön-

derdi. Üstâd buğdayı görüp ziyâde hazz itdi, safâlar kesb eyledi. Şeyhi cümle 

şâkirdlerinün üstüne ‘azîz ve mükerrem kıldı. Sebak virmede cemî‘isinin üzer-

ine33 sebkat itdürdi.

El-bâbü’s-sâlis:34 Şeyh-i Mürşid’in mebde-i kârını beyân ve ‘ayân35 ider

  Dinle imdi ideyim sana haber  
  Bu haberdür ‘âlem içre mu‘teber

  Söz üküşdür ‘âlemün ahbârı çok  
  İllâ bunun gibi bir âsârı yok

29 Hâlet: hâlî F
30 Şehriyâr’a takrîr itdi: dedi F
31 ‘Acebleyüp: Ta‘accübleyüp
32 Vâki‘â eyle oldu: - F
33 Üzerine: üstine F
34 E nüshasında sehven “El-Bâbü’l-evvel” yazılmıştır.
35 Ve ‘ayân: - F
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  Evliyâ ahbârıdur işbu kelâm  
  ‘Âleme bunlardan irer intizâm

  İbtidâ-yı kârını şeyhün işit  
  Âdem isen sen de anun gibi iş it

  Kim odur sultân-ı şeyhü’l-vâsılîn   
  Kutb-ı âfâk  u reîsü’l-‘ârifîn  

  Lîki sen dahî üşenme iy safâ  
  Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ  

[10a] Kelâm-ı mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekr -i Muhammed ibni ‘Abdül-
kerîm rahmetullâhi ‘aleyh ki Hazret-i Şeyh’ün hulefâsındandur, hattâ şeyhün 
siyerini ve menâkıbını cem‘ idüp bir kitab-ı ‘Arabî idendür. Beyne’n-nâs meş-
hûr ve mute‘ârifdür36. Rivâyet idüp eydür ki: “Şeyhden kaddesellâhu rûhahu’l-
‘azîz işitdüm, buyurur ki: Onaltı yaşında idim, Kâzurûn’un orta yirinden 
geçerdüm. Nâgâh hâtırıma bu hutûr itdi ki tîz ol Hak Te‘âlâ celle ve ‘alâ kemâl-i 
kereminden ve ihsân-ı şiyeminden ben kuluna hidâyet müyesser idüp sâhib-i 
devlet ve kerâmet ve veliyy-i ‘izzet ve vilâyet itse gerek diyüp iki rek‘at namâz 
kıldım. Andan başımı secdeye kodum. Hak Te‘âlâ’ya münâcât idüp ‘arz-ı hâcât 
itmege dest-i inâbeti yukarı kaldırup ol bî-niyâza tazarru‘-ı zâr ile çok niyâz 
itdüm. Eyütdüm, bu üç ekâbir-i rehnümâ-yı dîn ve efâhir-i pîşvâ-yı ehl-i 
yakînin kankısınun tarîkine sülûk idem bana gösterivir. Ya‘nî Ebû ‘Amr ibni 
‘Alî ve Şeyh-i Kebîr  ibni Ebû ‘Abdullâhi’l-Hafîf37 ve Şeyh Muhâsib bin Hâris 
rahmetullâhi ‘aleyhim ecma‘în. Hak Te‘âlâ benüm du‘âmı karîn-i icâbet idüp 
bana Şeyh-i Kebîr tarîkini gösterdi. ‘An samîmi’l-kalb ihtiyâr itdüm ve ana 
iktidâ gösterdüm. Şeyh Ebû ‘Amr’in tarîki bu idi ki ne alur [10b] ve ne virürdi. 
Zîrâ anun almakdan virmekden pervâsı yoğudu. Ammâ Şeyh-i Kebîr’ün tarîki 
bu idi kim, hem alur ve hem virürdi. Bu sebebden anun ehibbâsı çoğudu. Zîrâ 

36 mute‘ârifdür: Mütedâvildür F
37 Şeyh-i Kebîr  diye anılan Ebû Abdullâh İbnü’l-Hafîf ’in menkıbeleri, Feridüddin Attar’ın Tezkiretü’l-Ev-

liyâ adlı eserinde ayrı bir bahiste anlatılmaktadır. Bu eserde anlatıldığına göre, İbnü’l-Hafîf, “pâdişah-zâ-
de” olup Cüneyd-i Bağdâdî ve Hallâc-ı Mansûr ile aynı dönemde yaşamıştı. Bkz. Serhat Küçük, XVI. 
Yüzyıla Ait Bir Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi (İstanbul: Kesit Yayınları, 2013), s. 194-197. Şeyh-i Kebîr’in 
hayatı Kuşeyrî’nin ve Hucvirî’nin eserlerinde de ayrı bir bâb halinde anlatılmaktadır. İbnü’l-Hafîf hak-
kında ayrıntılı bilgi için bkz. Abū’l-Hasan ad-Dailamī, Sīrat-i Abū ‘Abdullāh, İbn al-Hafīf aş-Şīrāzī, Far-
sça tercemesi: İbn Cunayd aş-Şīrāzī, neşreden: Annemaire Schimmel Tarı (Ankara: Türk Târîh Kurumu 
Basımevi, 1955), s. 49-101.
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ana nüzûr ve kurbân çok gelürdi. Her gün müsâfirlere ve mücâvirlere ta‘âm 
virilürdi.” Râvî-yi sâdıki’l-akvâldan mervîdür: Şeyh hazretleri buyurur ki bir 
gice vâki‘a gördüm ki bir deveye kitâblar yükletmişler. Benüm hankâhumdan 
içerü koydular. Bana eyitdiler: “Bu kitâblar Şeyh-i Kebîr’indi, lîki şimdi senün 
oldı.” Çün hâbdan bîdâr oldum, bildüm ki Şeyh-i Kebîr’e iktidâ itmek gerek. 
Bundan sonra bu düşün ta‘bîrini mu‘abbirden su’âl itdüm. Eyitdi: “Bu hâbdan 
size büzürgvârlık nişânı görinür.” Bundan sonra çok eğlenmedi. Şeyh Hüseyn-i 
Akkâr  geldi. Şeyh-i Kebîr’ün kitâblarını getürdi, bana virdi, eyitdi. Bu kitâblar 
Şeyh-i Kebîr’ün cânibinden sana havâle olundı diyüp bana teslîm itdi.

Nazm38: Su’âl iderse melâyik nidâ idüp her dem  
  Vilâyetine cihânun kim ola istihkâk

  Bu söze cevâbı mukarrebîn eyde    
  Ki pâdişâh-ı cihân oldı Şeyh Ebû İshâk

  Hemîşe cân u gönülden kulundur Şevkî   
  Kapuna geldi recâsı kerem ‘ale’l-ıtlâk

Kelâm-ı Mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekr  rahmetullâhi ‘aleyhi eydür: 
Hüseyn-i Akkâr  ki Şeyh-i [11a] Kebîr hazretlerinün makbûl hulefâsından-
dı. Âdet-i me’lûfe idinmişdi ki her yıl Kâzurûn’a gelürdi. Yine bir yıl Kâ-
zurûn ’a geldi, şehrün aşağa mahallesinden geçdi. Şeyh Hüseyn’e eyitdiler: 
“Bu mahallenün mescidinde bir civân-ı nîk-baht mukîmdür. Andan dimâğa 
bûy-ı salâh gelür ve çeşm-i dile nûr-ı felâh hâsıl olur.” Hüseyn-i Akkâr bunı 
işidüp ol mescide geldi, Şeyh hazretlerini gördi, selâm virdi. Şeyh kalkdı, 
‘aleyk aldı, ikrâm itdi. Hüseyn-i Akkâr  oturdı, eyitdi: “İy ferzend-i kâmil ve 
iy peser-i fâzıl! Kur’an bilür misin? Şeyh eyitdi: “Belî!” Şeyh Hüseyin eyitdi: 
“Oku, tâ işidelüm.” Şeyh hazretleri bu âyeti okudı: Kâlellâhu Te‘âlâ:  
39        Hüseyn-i Akkâr eyitdi: “Çün şeyhden 
bu âyeti işitdüm, vecd oldum. Çün kendüme geldüm, çok ağladum.” Şeyh 
dahî girye kıldı, hâzırlar feryad itdiler, zevk ü şevk hâsıl oldı. Bundan sonra 
Şeyh Hüseyin baş kaldırup şeyhe eyitdi: “İy nûr-ı dîde ve sürûr-ı sîne! Her 
yıl bir mühimm-içün Kâzurûn’a gelürdüm. Min ba‘d seni ziyâret ecli-çün 

38 Nazm: -F
39 “Bugün ben onlara, sabrettiklerinin karşılığını verdim; onlar, hakikaten muratlarına erenlerdir.” 

Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Mü’minûn, 111.
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gelürem.” Şeyh eyitdi: “Şeyh Hüseyin bu yıl Kâzurûn’a geldi, bir pâre odı 
âteşe bırakdı. Anun bûy-ı nefîsiyle nevâhî-i Kâzurûn ’ı [11b] mu‘attar itdi ve 
bir tohum ekdi. Anun semeresi bu diyâra münteşir oldı.”

Kelâm-ı manzûm:  

  Ehl-i hakkun makdemi meymûndur 
  Ehl-i hakka uymayan mağbûndur

  Mahremi kimün ki ehlullâh ola  
  Yiridür iki cihânda şâh ola

  Ehl-i hak her kime eylerse nazar   
  Devlet-i bâkîye irer ser-te-ser

Râvî-i sâdıku’l-âsâr40 ya‘nî Hatîb İmâm Ebûbekir  Muhammed rahmetullâ-
hi ‘aleyh eydür: “Ahmed-i Bihrûz ’dan işitdüm, eyitdi: “Şeyh hazretleri kadde-
sallâhu sırrahu’l-‘azîz kendü ashâbına evvelâ fakr ü fâka ve mücâhede ve riyâzet 
buyururlardı. Dervîşler bu sebebden niçe zahmet ve elem ve renc ve sekam 
çekerlerdi. Hattâ yirden nebâtât yolup kût idinürlerdi. Şol dereceye varmış idi 
ki sebzevâtun yeşilliği bedenlerinde müşâhede olınurdı ve melbûsâtları gāyetde 
köhne idi.” 

Kelâm-ı manzûm:  

  Olur ehl olanun işi kanâ‘at   
  Kanâ‘atla güzeldür künc-i halvet

  Riyâzet kıl ki merd-i nefs-perver   
  Olur gâv ile hardan dahî kemter

  Riyâzetde bulunur çok menâfi‘  
  Riyâzet eyleyendür merd-i kâni‘41

  Riyâzet küncidür bir genc-i ‘âlî
  Ana mâlik olur fahrü’l-me‘âlî 

  Teni ko besle cân cânânunı bul 
[12a] Vücûdun milkinün sultânını bul 

40 Âsâr: akvâlden E
41 Kâni‘: kâmil F
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  Kanâ‘at gencidür ‘âlî hazîne   
  Ki anun bir gencidür bin bin defîne

  Tama‘ üç harfdür üçi de mücevvef  
  Tama‘ kılan ya nâkısdur ya ecvef 

Kelâm-ı mensûr: Ahmed ibni Bihrûz  eyitdi: “Şeyhden işitdüm ki eyitdi: 
Evvelâ fikrüm bu idi ki halkın sadakâtını cem‘ idem dervîşlerün nafakâtına 
sarf idem ve kendümi Hak Te‘âlâ’nun hizmetine sarf idem.42 Bir dahi43 bu 
ki halkun sadakâtını dervîşlerün nafakâtına sarf eylerem. Benüm bu kısme-
time Hak Te‘âlâ râzî ola mı olmaya mı ve bunun cevâbını nice virem ve bu 
hadîsi fikr itdüm ki Resûlullah sallallâhu ‘aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki:  

        :          » 
44«            Ma‘nâ-yı hadîs budur ki ‘ab-
dün kademi zâ’il olmaz kıyâmet gününde, tâ dört nesneden su’âl olmayın-
ca. Evvel ‘ömrüni ne ile geçürdi? İkinci yiğitligini neye sarf eyledi? Üçünci; 
malı [12b] neden kesb itdi ve neye sarf eyledi? Dördünci; ‘ilminden su’âl 
olunur ki ne ‘ilm ile ‘amel eyledün? Şeyh hazretleri buyurdı ki: “Çün bu 
endîşeyi kasd eyledüm ki dervîşlere icâzet virem, her biri vatanlı vatanına 
gideler, tâ ki ben dahî Hak Te‘âlâ’nın hizmetine meşgūl olam. Çün bu kasdı 
kalbimde temâm muhkem itdüm, andan hâba vardım. Nâgâh düşümde 
Hazret-i Resûl ’i gördüm. Buyurdı, eyitdi: Yâ İbrâhîm! Halkun sadakâtını 
al, fukarânun nafakâtına sarf eyle. Havf itme kim, kıyâmet gününde ben 
senün halâsuna zâmin olmışamdur.”

Rivâyet-i uhrâ: “Hazret-i Resûlullâh  sallallâhu ‘aleyhi vesellem buyu-
rurlar ki: ‘-Yâ İbrâhîm! Kerâmet tâcını başuna ben kodum. Seni mükerrem 
kıldum. Eger dilemezsen başundan alam ve bir âharun başına koyam. Pes, 
Yâ İbrâhîm, halkun sadakâtını al, kime dilersen nafakalandur. Havf itme, 
kıyâmet gününde senün halâsuna ben zâminem’ diyüp beni ohşadı ve beşâ-

42 İdem: itmeyem E
43 Dahi : - E
44 “Kul, kıyâmet gününde şu dört şey hakkında sorulmadıkça bırakılmaz: Onun ömrünü nerede harca-

dığı, gençliğini nerede geçirdiği, malını nereden kazanıp nereye infak ettiği ve ilmi ile hangi amelde 
bulunduğu” Tirmizî, Kıyâmet, 1, no: 2417.
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retler kıldı. Çün hâbdan bîdâr oldum; şol endîşeler ki mukaddemâ kılmı-
şam terk idüp45 istiğfâr itdüm. Dükeli ol fikri hâtırumdan giderdüm. ‘Ahd 
[13a] itdüm ki min ba‘d bu aslı fikr itmeyem. Her kimse ki ne virürse redd 
itmeyem, dervîşlere sarf eyleyem.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Eger kim var ise mâl ü menâlün  
  Tasadduk eyle kim hoş ola hâlün

  Nüzûrun var ise saklama zîrâ
  Vefâ eyle buyurdı Hak Te‘âlâ

  Gerek her nesne kim vara yirine  
  Ne hâcetdür ki dervîşler yirine 

Kelâm-ı mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekir  rahmetullâhi ‘aleyh eydür: 
“-İşitdüm Şeyh hazretlerinden kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz buyurur ki: Ol 
zamânda dervîşlere ve sâyir müslümânlara ve müsâfirlere hizmet iderdüm. 
Babam men‘ yüzinden eydürdi ki: ‘İy ferzend! Fâriğ ol, bu asıl işden ken-
dü hâlüne meşgūl ol. Havf iderem ki nâgâh bir cemâ‘at gele, sen anların 
hizmetine ‘âciz olup ve kusûr gösteresin, şermsârlık hâsıl ola.’ İttifâk bir gün 
bir cemâ‘at dervîşler geldiler, Ramazân ayı idi. Me’kûlât cinsinden nesne 
bulunmadı ki bu cemâ‘atı ziyâfet idem. Korkaram ki şermsâr olam. Ken-
dü kendüme didüm: ‘Ne çâre idem?’ Bu endîşede iken nâgâh bir kimse 
Nişâbûr ’dan çıkageldi. İki yüki var, bir yüki helvâ ve etmek ve bir yüki encir 
ve kurı üzüm [13b] getürüp şeyhe teslîm itdiler. Nişâbûr’dan sana gönder-
diler, tâ dervîşlere taksîm idesin. Bu esbâbdan ba‘zın aldum, müsâfirlerün 
önüne iletdüm, ekl itdiler. Peder-i şeyh ki evvel bu asl hâlden men‘ iderdi. 
Şeyhin bu hâlini göricek eyitdi: ‘-İy cân-ı peder ve ey ferzend-i büzürgter! 
Havf itme! Ef‘âlünde kavî ol ki Hak Te‘âlâ sana mu‘în ve nusret viricidür ve 
her ne maksûdun ve murâdun var müyesser idicidür.’ Bundan sonra kuv-
vet-i kalb hâsıl oldı. Günden güne feth ziyâde olup vardukca mütezâyid ve 
mütezâ‘if olup tâ kıyâmet günine degin hâl böyle oldı.” 

45 Terk idüp: - E
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Kelâm-ı manzûm:  
  İşinde kim ki eylerse tevekkül  
  Murâda tîzi-rek bulur tavassul

  Kişi kim niyyetinde hâlis ola  
  Kavî ‘ahd ü işinde muhlis ola

  Rızâ-yı Hak ola ef‘âli her dem  
  Sözinde sıdk ola kavlinde muhkem

  Murâdın Hak anun eyler müyesser 
  Ne kim maksûd ise olur mukarrer

  Gel imdi Şevkî  sözünde kavî ol  
  Murâdun âfitâbı pertevi ol

  Ne gam yirsin ki şeyhün himmetinde 
  Murâda irisersin re’fetinde

  Ki meddâhîne himmetler umılur  
  Ne himmet niçe ‘izzetler umılur 

[14a] Bâb-ı râbi‘: Şeyh hazretlerinün mebde-i kârını beyân 
ider

  Gel iy sûret viren ma‘nî yüzinden 
  Beyân eyle bize takvâ sözinden

  Vurup söz başına tâc-ı murassa‘  
  Geyinsün eğnine zerrîn murakka‘

  Yaraşur söze tâc u hırka kisvet  
  Bula ma‘nî yüzinden niçe sûret

  Egerçi kim bu sûret bâd-ı gerdûn  
  Niçe kez gösterüp turfa oyun

  Egerçi sûretâ şekl-i müşerref   
  Velî ma‘nîdedür gāyet müzahraf

  Ko bu efsûnı gel efsâne başla  
  Velîler sözidür destâna başla
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  Ne vech ile irişdi hırka şeyhe  
  Ki devlet tâcıdur ol şâb u şeyhe

  Bedî‘ ile beyân eyle işidelüm  
  Ma‘ânîsin ‘ayân it işidelüm

  Gel imdi sözi benden istimâ‘ it  
  Safâdan cûş idüp zevk u semâ‘ it

  Velîler sözidür itme buna rayb  
  İnanmamak buna olur katı ‘ayb

  Velîkin cân ü dilden yâd eyle  
  Salavât vir Resûl’i şâd eyle

Kelâm-ı mensûr: Râvî-yi sâdıku’l-ahbârdan mervîdür ki çün Şeyh-i Kebîr  
kaddesallâhu sırrahu’l-‘azîz vefat itmeğe karîb olıcak Şeyh Hüseyn-i Akkâr ’ı 
yanına kığırdı ve kendü hırkasını ana ısmarladı: “Bunı saklayıtut ki [14b] 
bunun sâhibi benden sonra zâhir olısardur. Ehl-i tasavvufdan çok kişi gelüp 
hırkayı senden taleb itseler gerek, lîkin bu hırkanun sâhibi Şîrâz ’dan degildür. 
Belki bir merd-i kâmil ve kümmel-i efâzıldur, bu hırka anda hatm olsa gerek. 
Ammâ anun nişânını tenhâ sana diyeyim; tâ yakîn bilesin ki bu hırkanun 
sâhibi kimdür. Her kimse ki bu hırkayı senden taleb eyleye vir geysün, eger 
cismine sekâmet ve tenine zahmet ‘ârız olursa bil ki sâhib-i hırka oldur, teslîm 
idesin, zinhâr andan ayırmayasın ki bu devlet anundur. Çün bu nişânı kim-
sede bulasın hırkayı teslîm idüp anı ‘azîz ve muhterem ve ziyâde mükerrem 
kılasın.” Çün Şeyh-i Kebîr  bu vasiyyeti kıldı hemân vefat itdi.

Râvî-yi sâdıkü’l-akvâlden mervîdür: Şeyh Hüseyin hırkayı zabt itdi. 
Ol râz-ı nihân ki Şeyh-i Kebîr  buyurmuş idi, cânı gibi sakladı. Bundan 
sonra ehl-i tasavvuf cem‘ olup Şeyh Hüseyin’den su’âl itdiler, “Şeyh-i Kebîr, 
hırkayı sana mı virdi?” didiler. Şeyh Hüseyin eyitdi: “Bana virmedi, ammâ 
ısmarladı, ‘alâmât ve nişânın haber virdi ki sâhib-i hırka şöyle olsa gerek.” 
Çün bu haber fâş oldı, her yirdeki meşâyıh ve ehlullâh [15a] var ise hırka 
mehabbetine Şeyh Hüseyin’e gelüp hırkaya tâlib olup kendülerine nasîb 
olmasına râgıb olup recâ-i vâsik idüp geldiler. Hırkayı geydiler, ol ‘alâmât 
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kimesnede zâhir olmadı, kat‘-ı ümîd idüp gitdiler. Niçe müddet bu üs-
lûb ile geçdi. Tâ şeyhün dôstlarından ve mürîdlerinden bir cemâ‘at şeyhün 
huzûr-ı şerîflerine geldiler, eyitdiler: “İy şeyh-i kâmil! Bizüm hâtırımuza 
halecân iden oldur ki ol hırka sizün lâyıkınuzdur, belki size vasiyyet olun-
mışdur.” Şeyh bu kelâmı işidüp eyitdi: “Ben kimem ki ol devletün lâyıkı ve 
ol sa‘âdetün muvâfıkı olam.” Şeyhün mürîdlerinde bir makbûl kimsesi var 
idi, gāyet mu‘temed kimsesi idi. Eyitdi: “İy şeyh! Hâtır-ı şerîfinü râst tut ki 
ümîdimüz budur ki ol hırka sizin nasîbünüz ola. Lâyık budur ki kavl-i as-
hâb ve güft-i gûy-i ahbâb kabûl-i Hazret ve makbûl-i ‘izzet ola.” Şeyh bun-
ların kelimâtını hayyiz-i kabûlde îkâ‘ idüp recâ-i vâsik ve ümîd-i sâdık ile 
ashâb ve ahbâb cem‘ olup ‘azm-i Şîrâz  itdiler. Yakîn gelicek Şeyh-i Kebîr’ün 
ashâbı şeyhün kudûminden haberdâr olıcak cem‘-i kesîr ve cemm-i gafîr 
ile şeyhi istikbâl idüp i‘zâz-ı tâm [15b] ve ikrâm-ı temâm ile şeyhi, Şeyh-i 
Kebîr’ün hânekāhına getürdiler, kondurdılar. Şeyh Hüseyn-i Akkâr  şeyhin 
huzûr-ı şerîfine gelüp pürsiş-i hâtır idüp şeyhün ne niyyete kadem rencîde 
kıldığın ma‘lûm idindi. Ol gün geçüp yarındası şeyh hazretleri iltimâs-ı 
hırka kıldı. Hüseyn-i Akkâr  cemâ‘at-ı meşâyıhı ve mutasaviffeyi cem’ eyledi 
ve hırkayı eline aldı, şeyhün arkasına koyup geyürdi. Çün hırka şeyhün 
vücûd-ı şerîfine degdi, şeyh âh itdi, beşere-i mübârekesi mütegayyir oldı. 
Şeyh Hüseyin bunı gördi, eyitdi: “Sana n’oldı?” Şeyh eyitdi: “Hemân ki 
hırka benüm arkama degdi sanki bir ‘akreb zâhir oldı, bana zahm urdı, 
nâ-bedîd oldı.” Şeyh Hüseyn-i Akkâr hemân-dem bunı işidüp âvâz-ı bü-
lend ile çağırdı, eyitdi: “Beşâret olsun sana kim, Yâ Ebâ İshâk! Bu hırka şol 
kimsenündür ki kaçan bu murakka‘ı geye vücûduna bir veca‘ hâsıl ola. Bu 
nişân bu güne dek penhân idi, şimdi âşikâr oldı.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Nîş sanma sen anı kim nûş olur  
  Hasta olmaya vücûdun hôş olur

  Çûnki geldi kaddüne hırka dürüst 
  Oldı bu cismün anunla ten-dürüst
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  Gerçi evvel nîş ü âhir nûş olur 
[16a]      Fi’l-hakîka cismi anunla hôş olur

  Kâmetüne hırka virdi i‘tidâl   
  Key yaraşur kaddüne iy hûb-cemâl

  Hırkadur hem hil‘at-i Rabbânîdür 
  Hôş yaraşur kaddüne erzânîdür.

Kelâm-ı mensûr: Hâzırlar çün ahvâli bildiler, şâd oldılar ve senâ kıldılar. 
Andan sonra Şeyh-i Akkâr buyurdı. Şeyh-i Kebîr ’ün kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz 
ashâb u ahbâbı cem‘ oldılar, hânekāhlarını tezyîn itdiler. Şeyh hazretlerini ziyâ-
fet idüp envâ‘-ı et‘ıme ve asnâf-ı ebtıha ihzâr idüp kurbânlar kıldılar, semâ‘lar 
itdiler ve safâlar gösterdiler. Andan sonra birkaç gün ârâm itdiler, icâzet taleb 
idüp Şîrâz’dan kazâ-yı vatar idüp teşrîf-i şerîf ile ve hil‘at-i latîf ile Kâzurûn’a 
geldiler, karâr itdiler. 

Râvî eydür: “Ol zamân ki şeyh hazretleri hırka-i şerîfi geydiler henûz yi-
ğirmi yaşında idi, târîh-i Hicret’den ücyüz yetmişe irmiş idi. Ammâ ol hırka-i 
mübâreke ki şeyhe Şeyh Hüseyn-i Akkâr ’dan irişdi, Şeyh Hüseyn’e Şeyh-i Ke-
bîr ’den irişdi, Şeyh-i Kebîr’e Ebû ‘Amr-ı İstahrî ’den irişdi, Ebû ‘Amr-ı İstahrî’ye 
Ebû Ca‘fer ’den irişdi, Ebû Ca‘fer’e Ebû Türâb ’dan irişdi, Ebû Türâb’a Şakîk-i 
Belhî ’den irişdi, Şakîk-i Belhî’ye [16b] İbrâhîm bin Edhem ’den irişdi. İbrâhîm 
bin Edhem’e Mûsâ bin Zeyd ’den irişdi, ba‘zılar Şeybân-ı Râ‘î ’den irişdi dir-
ler. Bunlara Veys el-Karanî ’den irişdi, Veys el-Karanî’ye Emîrü’l-Mü’minîn 
‘Alî’den irişdi, Hazret-i ‘Alî ’ye Hazret-i Resûl ’den sallallâhu ‘aleyhi vesellem 
irişdi. Şimdiki hâlde ol hırka Fiyrûzâbâd  nevâhîsinde Fihlüst46  nâm karyede 
Seyyid Dâvûd  oğlanlarındadır. Meşhûr budur ki ol hırkanın aslı Hak Te‘âlâ 
İbrâhîm Peygamber ’e cennetden İsmâ‘îl Peygamber ’e fedâ içün koç getürmiş 
idi, anun tüyindendi. Bunun tafsîli Firdevsü’l-Mürşidiyye  nâm kitâbda mestûr-
dur.47 Ammâ şol pîrâhen ki şeyhün arkasında iken fevt olmışdur, Kâzurûn ’da 

46 Firdevs’in Ayasofya nüshasında köyün ismi çizilmiş ve sayfanın yanına  şeklinde bir köy ismi yazıl-
mıştır. Mahmud b. Osman, Firdevs, Ayasofya 3254, vrk. 14b.

47 Bkz. Mahmud b. ‘Utman, Die Vita Des Scheich Ebû Ishaq al-Kâzarûnî, Firdevsü’l-Mürşidiyye  fî Esrâ-
ri’s-Samediyye (Sîretnâme-i Şeyh-i Mürşid Ebû İshak-ı Kâzerûnî), ed. Fritz Meier (Leipzig: Deutsche 
Morgenlaendische Gesellschaft, 1948), s. 22-26.
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şeyhün hulefâsındadur ve şeyhün mushaf ile seccâdesi hutebâsındadur. ‘Aşûre 
günlerinde çıkarurlar, etrâfdan halk gelüp ziyâret iderler.

El-bâbü’l-hâmisü: Şeyhün mescidine binâ itdügin beyân ider

  Gel iy hikmet sözinden anlayanlar  
  Rumûz-ı sırr-ı hikmet dinleyenler

  Safân var ise ger hikmet sözinden   
  Sana şerh ideyin ‘ibret sözinden

  Benüm hep sözlerüm ‘ibret-nümâdur  
  Ne ‘ibret cümlesi hikmet-nümâdur

  Ki zîrâ kutb-ı âfâkun kelâmı     
  Hemîşe şâd ider her hâss u ‘âmı 

[17a] Nicesi eyledi mescidi bünyâd   
  Nicesi eyledi İslâm ’ı âbâd

  İşit imdi hikâyet eyleyeyin   
  Sana gökcek rivâyet eyleyeyin

  Velîkin gel üşenme iy bürâzer   
  Salavât vir ki şâd olsun Peyember 

Kelâm-ı mensûr: Râvî-yi kelâm ya‘nî Hatîb İmâm Ebûbekir  Muhammed 
rahmetullâhi ‘aleyh eydür: “Muhammed ibni Şîrâzî ’den işitdüm, eydür; ol 
dahî şeyhden rivâyet ider, eydür: “Evvelâ kasd itdüm ki bir mescid binâ idem. 
Birkaç taşları bir yire çevürdüm, mihrâb şeklin itdüm, ezân okudum, namâz 
kıldum. Ol zemân kâfir çoğudı, Müslümân  az idi. Kâfir begi emr itmiş, geldi-
ler, ol mihrâbı bozdılar. Bir48 def‘a dahî yapdum, kâfir begi bunı görüp melûl 
oldı, eyitdi: Bize anun mihrâbından zarar yok, eger mescid binâ iderse harâb 
ideyin, kendüleri helâk ideyin. Her gâh ki ezân okuyam, namâz kılam kâfirler 
gelürlerdi, taş atarlardı ve şetm iderlerdi. Çün bu vech ile birkaç zemân geçdi. 
Mescidün dîvârlarını yapdum, kâfirler ma‘lûm idinüp ittifâk itmişler, gelüp 
yapduğum dîvârı bozdılar. Birkaç günden sonra tekrâr yine yapdum, yine kâ-

48 Bir: bu E
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firler gelüp bozdılar.” Muhammed ibni ‘Alî Şîrâzî  eydür: “Her gâh ki kâfirler 
mescid dîvârını yıkarlardı [17b] şeyh durmayup eve girüp kapusın yapardı, 
otururdı. Kâfirler her ne ki dilerlerse iderlerdi, andan varup giderlerdi.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Kaçan ki gâlib olsa sana a‘dâ  
  Ferâgat eyle ol gün işle ferdâ 

  Sakın fevt itme el verdükce fursat  
  Ayakla düşmanı budur hamiyyet

  Adûya virme fursatda emânı  
  Virürsen bulamazsın tende cânı

Kelâm-ı mensûr: Bu def‘a ki kâfirler mescidi harâb itdiler. Şeyhe gelüp 
olan kaziyyeyi hikâyet itdiler, eyitdiler: “Biz bu kâfirlerin elinde ‘âciz ve fürû-
mânde kalduk, buna bir çâre gerek. Şeyh eyitdi: Sabr eylen ki Hak Te‘âlâ size 
bunun ecrini virür. Nitekim Hak Te‘âlâ Hazret-i Resûl ’e Kelâm-ı Kadîm’inde 
buyurur. Kâlellâhu Te‘âlâ: 49        sadakallâh. Cemî‘ 
peygamberler salavâtullâhi ‘aleyhim ecma‘în kâfirlerden cezâlar çekmişlerdür. 
Sabr iderlerdi, tâ Hak Te‘âlâ feth idince.

Kelâm-ı manzûm:  

  Sabr idün kim sabr idendür merd-i Hak  
  Sâbırîne cennet oldı müstehak

  Gerçi sabrun acı oldı lezzeti   
  Ma‘nîde şîrîn görinür sûreti 

[18a] Kelâm-ı mensûr: Muhammed ibni ‘Alî Şîrâzî  eydür: “Târîh-i Hic-
ret’den üçyüz yitmişe iricek şeyh hazretleri murâd idindi ki mescid binâ ide. 
Kâfirler komazlardı, sahrâda bir yiri mescid idinip dâyim ezân okıyup namâz 
kılurlardı. Bir gice şeyh, düşünde Hazret-i Resûlullâhı sallallâhu ‘aleyhi ve selâ-

49 “O halde (Resûlum), peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret.” Kur’an-ı 
Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Ahkaf, 35.
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muhû gördi ki eline bir ip almış mescid yirin ölçer. Şeyh eydür: Hemân-dem 
Hazret-i Resûl ’i gördüm, seğirtdüm, yanına vardum, selâm virdüm. Hazret-i 
Resûl beni göricek kocdı, şöyle ki mübârek vücûdınun kohusı bedenüme sirâ-
yet eyledi. Rivâyet olınur ki Hazret-i Resûl’ün mübârek kohusı şeyhün bede-
ninden ölince zâyil olmadı. Şeyh uyandı, bildi ki mescid binâ itmegün vakti 
gelmişdür. Çün târîh üçyüz yetmiş bire irişdi. Mescide binâ urdı, yapmağa 
başladı. Kâfirler men‘ itmege kādir olmadılar, beglerine geldiler, hâli i‘lâm 
itdiler. Kâfirlerün begleri eyitdi: ”Eger murâd idersem ki mescidi yıkalar ve 
şeyhi zindâna koyalar havf iderem ki müslümanlar bir yire cem‘ olup bizüm 
helâkimüze kasd ideler, zîrâ şeyhün muhibleri çokdur, bize hasâret ide.” Bu 
sebebden muhâsama itmediler. Şeyh mescidi temam idicek ‘alâniyâ ezân oku-
dı, kimseden havf itmedi. Müslümânlar bunı görüp [18b] geldiler, mescidün 
etrâfında evler yapdılar. Gün günden ma‘mûr olmağa başladı. Kâfirlerden dahî 
gelüp müslümân olup îmân getürürlerdi. Bu sebebden müslümânlar gâlib olup 
kâfirlerün kelîselerini ve âteş-gedelerini yıkdılar. Rivâyet olunur ki yüz yiğirmi 
dört bin50 nefer kimse gelüp şeyhün huzûrında müslüman olup hidâyet buldı-
lar. Şeyhün yümn-i himmeti berekâtındadur. 

Bâb-ı sâdis: Şeyhün buk‘a-i şerîfesinün fazîletin beyân ider

  Dinle bir dahî hikâyet ideyin  
  Sıhhate irmiş rivâyet ideyin

  Çün velîler sözidür işbu kelâm  
  Buldı ‘âlem anlarunla intizâm

  Buna şek itmek-durur gāyet günâh 
  ‘Ârif olan buna itmez iştibâh

  Dinle şeyhün buk‘asınun fazlını  
  Diyeyin bir bir sana anun aslını

  Melce-i erbâb-ı hâcât ol-durur  
  Merci‘-i ehl-i münâcât ol-durur

50 Firdevs’te yüz yirmi dört bin değil sadece yirmi dört bin kişinin Müslüman olduğu yazılıdır. Bkz. Mah-
mud b. ‘Utman, Firdevsü’l-Mürşidiyye  fî Esrâri’s-Samediyye (Sîretnâme-i Şeyh-i Mürşid Ebû İshak-ı 
Kâzerûnî), ed. Fritz Meier, s. 30-31.
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  Yapdı anı hâssa şeyhü’l-‘ârifîn  
  Oldı anun-çün melce-i ehl-i yakîn

  Ger dilersen olasın ehl-i yakîn   
  Vir salavât Mustafâ ’ya iy emîn 

Kelâm-ı mensûr: Ahmed ibni Bihrûz  ki şeyhün ashâbındandur, rivâyet 
ider, eydür: “Şeyhden işitdüm, eydür: Ol zamân ki buk‘ayı tamâm itdüm, 
[19a] bir gice ‘ibâdete meşgūl oldum. Nâgâh bir âvâz işitdüm, dört cânibüme 
nazar itdüm, kimse görmedüm. Bildüm ki hâtifdür, eydür ki: ‘Hak Te‘âlâ bu 
buk‘anun ehline rahmet eyledi.’ Üç def‘a böyle didi. Tekrâr itdi.”

Muhammed ibni Alî Şîrâzî  eydür: “İşitdüm ki bir gün şeyh eyitdi: ‘Düş 
gördüm bir gice ki bu buk‘anun ortasında bir nerdübân konulmış. Bir ucı 
âsumâna irişmiş. Âdemîler kimi iner ve kimi çıkar.’ Şeyh gösterdi ki ol yir ki 
nerdübânun ayağı-durur. Bu zamân ol yir şeyhün türbe-i mutahharasıdur.”

Râvî-yi sâdıku’l-akvâlden mervîdür ki Şeyh Şehâbeddin-i Sühreverdî 51 bu-
yurur ki şeyhin rûh-ı mukaddesini gördüm ‘arşun ayağında durmuş bir kulağın 
yir tarafına dutmış ve bir kulağın Hazret-i Hak cânibine ‘arz eyler. Ya‘nî halkun 
hâcâtını istimâ‘ ider, dahî Hak cânibine ‘arz eyler, halkun murâdâtını tazarru‘ 
ile Hak Te‘âlâ’ya kabul itdürürdi. 

Kelâm-ı manzûm:  

  Kutb-ı âfâk  Şeyh Ebû İshâk  
  Lutf-i Îzid güzîde-i Hallâk
 

  Âsümân-ı kerâmetün mehidür 
  Hem vilâyet serîrinün şehidür

  Da‘vî-i merd idüp güzîde oldı 
  Sâdıku’l-va‘d olup emîn oldı 

[19b] Kelâm-ı mensûr: Hatîb Ebûbekir eydür: “Şeyh hazretleri buyur-

51 Şeyh Şehâbeddin Ebu’l-Hafs Ömer Sühreverdî (539/1145-632/1234), tasavvuf tarîhinin klasikleri 
arasında yeralan Avârifü’l-Ma‘ârif adlı eserin müellifidir. Abbasi halifesi Nâsır Li-dînillâh tarafından 
Anadolu Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad’a (1220-1237) elçi olarak gönderilmiştir. Bu hususta bkz. 
Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târîhi (İstanbul: Ötüken Yayınları, 2005), s. 349n. 
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dı ki çün mescid-i câmi‘i üç saf temâm itdüm. Bir gice Hazret-i Resûl ’i 
düşümde gördüm Ebûbekr-i Sıddîk  bile. Ve Hazret-i Resûl’ün mübârek 
elinde bir saksı pâresi var idi, balçığ ile memlû idi. Mescidün binâsından 
ilerü birkaç kerpic ile balçığı kodı. Çün uyandum, sabâh ol mevzi‘a var-
dum. Henûz ol balçık ki Hazret-i Resûl komuş idi, yirinde durur. Mescid 
binâsını andan etdüm, dört saf oldı.”

Râvî-yi sâdıku’l-ahbâr eydür: Ol zemân ki şeyh mescidün binâsını bırak-
mak istedi, bennâya eyitdi: “Kıbleyi doğrı itmede ihtiyât eyle, sakın!” didi. 
Bennâ bu hâlde mütefekkir oldı. Şeyh tâ‘at ü ‘ibâdete meşgūl oldı. Hak 
Te‘âlâ bennânun gözinden hicâbı giderdi, Ka‘be ’yi şerrefehe’llâhu ‘alâniyen 
gördi. Şeyh eyitdi: “-İy üstâd-ı kâmil! Harem-i Ka‘be’yi gördün mi?” Bennâ 
eyitdi: “Belî, gördüm.” Şeyh eyitdi: “Mescidün binâsını Ka‘be’nin mukâbe-
lesinde kıl.” Bennâ dahî eyle kıldı. 

Bâb-ı sâbi‘: Şeyh’ün firâsetini meşâyıhdan beyân ider 

[20a] Gel imdi istimâ‘ eyle hikâyet  
  Sana şerh ideyim n’oldı rivâyet

  Sana nakl itdigim ‘ibret sözidür 
  Anı sen sanma kim ‘ibret sözidür 

  Sözümi gûş idenler şâd olurlar  
  Belâ vü gussadan âzâd olurlar

  Velîler sözidür bu hoş hikâyet  
  Kerâmet ehlidür iden rivâyet

  Bu söz âsârıdur şâh-ı cihânun  
  Bu söz ahbârıdur kutb-ı zemânun

  Bu gün ol pîşüvâ-yı sâlikîndür  
  Bu gün ol rehnümâ-yı ‘ârifîndür

  Gel imdi sözlerümi gûş eyle  
  Safâ vü zevki anla cûş eyle

  Üşenme sen dahî lîkin bürâzer  
  Salavât vir ki şâd olsun peyember
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Kelâm-ı mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekir  rahmetullâhi ‘aleyhi rivâyet ider, 

eydür: “Şeyh Ebû Amr ’ı bâzârda gördüm. Yüzüni karye-i Ehrencân ’a52 dutup 

eydür: “Lâ ilâhe illellâh! Ol nûr zâhir olıyorur. Vakt ola ‘âlemün pâdişahları 

andan himmet taleb ideler ve dahî ziyâret ideler ve hayır du‘â istid‘â ideler.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Yüz süreler dergehine padişâhân-ı cihân  
  Baş koyalar âsitânında selâtîn-i cihân
 

  Nûrı feyzi gün gibi ‘âlem yüzüni pür-nûr ide 
  Küfr ü zulmet def‘ ola vü şeb gibi ola nihân

Kelâm-ı mensûr: Şeyh Ebû Ca‘fer Ahmed ibn Hüseyn-i Ensârî  eydür: 
“İşitdüm Şeyh [20b] Ebû ‘Amr eydür: ‘Dün gice düş gördüm. Eyitdiler ki 
bu gice bir ferzend-i nîk-baht vücûda gelse gerek ki evliyâullâhun birisidür.’ 
Pes buyurdı: ‘Tecessüs eylen görün kimdür.’ Eyle olsa tecessüs eylediler, 
gördiler Şehriyâr bin Ferruh ’un bir ferzendi vücuda gelmiş.” 

Hüseyin ibni İbrâhîm  rivâyet ider, eydür: “Bir gün Ebû Amr ile seyr 
iderdük henûz dahî şeyh vücûda gelmemiş idi. Bir câygâha varduk ki şimdi 
şeyh hazretlerinin türbe-i mübârekesi olınmışdur çün ol yire varduk, eyitdi: 
“Bu câygâh bir kimsenün buk‘ası ola ki pâdişâhân-ı cihân anun ziyâretine 
geleler ve ana tazarru‘ ve zârî kılup andan himmet taleb ideler. Bu sahrâ 
anun buk‘a ve meskeni ola, didi. Birkaç günden sonra Ebû Amr rahmetul-
lâhi ‘aleyh eyitdi: Ol veliyy-i Hudâ şimdi vücûda geldi.”

Kelâm-ı manzûm:  

  Çün vücûda geldi ol şems-i duhâ  
  ‘Âlemi gün gibi itdi rûşinâ

  Nûr-ı Hakk idi ki geldi ‘âleme  
  Himmet ile virdi revnak âdeme

52 Farsça metinde  şeklinde geçmektedir. Mahmud b. Osman, Firdevs, Ayasofya 3254, vrk. 36a.
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Kelâm-ı mensûr: Şeyh Ebû Ca‘fer Ahmed ibn Hüseyn  rahmetullâhi 
‘aleyh eydür: “Vaktâ ki Şeyh Ebûbekr ibni Ahmed  Kâzurûn ’a geldi, Mih-
rincân  köyinde kondı. Şeyh hazretleri ol zamân on iki53 yaşında idi. Çün 
Şeyh Ebûbekr’ün geldügin işitdi [21a] Ebûbekr’i ziyâret itmege yanına 
geldi. Çün Ebûbekir şeyh hazretlerini gördi yirinden kalkup karşu vardı, 
hayli i‘zâz ü ikrâm kıldı. Yanına aldı, oturdılar. Hâzırlar ta‘accüb itdiler, 
eyitdiler: ‘Ne ‘aceb şeyh bir oğlana bu kadar ‘izzet itmek ve cemî‘-i halkdan 
mukaddem eylemek!’ Şeyh Ebûbekir firâsetle ahvâli ma‘lûm idinüp eyitdi: 
‘Ey hâzırlar! Bilün ki bu oğlan degildür, belki cümle evliyânun sultânıdur.’ 
Bundan sonra Şeyh Ebûbekir taşra geldi, süvâr oldı, şeyhi ardına aldı, Kâ-
zurûn tarafına revâne oldı. Dervîşlerine eyitdi: ‘Ben nûr-i sâtı‘ görürem, siz 
de görür misiz?’ Dervîşler eyitdi: ‘Yok!’ Şeyh Ebûbekir eyitdi: ‘Ben nûr-ı 
sâbi‘ görürem, siz de görür misiz?’ Dervîşler eyitdiler: ‘Yok!’ Şeyh Ebûbe-
kir eyitdi: ‘Ben nûr-ı vâzıh görürem ki çok kişi anun ziyâretine geleler.’ 
Dervîşler eyitdiler: ‘İy şeyh! Dahî ‘ayân söyle.’ Şeyh Ebûbekir eyitdi: ‘Nice 
pâdişâhlar ve nice ekâbir ü a‘yân Şeyh Ebû İshâk ’un ziyâretine gelüp hâk-i 
pây-i şerîfine yüz süreler,’ diyüp şeyhe işâret itdi, eyitdi: ‘Yâ Ebâ İshâk! Elü-
ni koynuma koy ve sîneme yapış, tâ senün berekâtun benüm bedenime 
irişe. Bu sözler ki söylerem senün şânundadur. [21b] Etrâf-ı ‘âlem ve esnâf-ı 
benî-âdem senün berekâtunla behremend olalar.”

Şi‘ir: Halk-ı ‘âlem ger ganî ve ger fakîr  
  Cümle ola nûrun ile müstenîr

  Her kime himmetle eylersen nazar 
  Hâk-i nâçîz ise ola sîm ü zer
  

  Lutf idüp ben kuluna eyle nigâh  
  Cân ü dilden kulunam iy pâdişâh!

Nesr: Şeyh Ebu’l-Kāsım Abdurrahmân bin Hüseyn-i Şîrâzî  rahmetullâ-
hi ‘aleyh eydür: “Şeyhden işitdüm ki on yedi yaşumda idüm. Kavm-i Kâ-
zurûn ’la Nişâbûr ’a varduk, Şeyh Ebû ‘Alî-i Mâhî-gir ’i ziyâret itmek içün 

53 İki: - F
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câmi‘-i Nişâbûr’a irişdük. Gördüm Şeyh Ebû ‘Alî minberde va‘z ider. Çün 
beni gördi ikrâm ve i‘zâz itdi, eyitdi: ‘İy kavm-i Nişâbûr! Bu cüvânı küçük 
sanman ki ol âfâk-ı ‘âlemün şeyhi olsa gerek.’ Kâşke ol zemân zinde olay-
dum hizmetiyle müşerref ve sohbetiyle muğtenem olaydum. Çün şeb irişdi, 
beni halvetine iletdi. Bana haber virdi, kırk yıldan sonra bana vâki‘ olacak 
ahvâlden benüm hakkumda buyurduğı kelimât cümleten râst geldi.”

Bâbü sâmin: Şeyhün kūtı ve libâsı nedendigini beyân ider 

  Gel berü bir söz diyeyin ben sana 
  Cân kulağını tutarsan ger bana

[22a] Sözlerün kūt-i revânıdur bu söz  
  Sözlerün şâh-ı cihânıdur bu söz

  Geydürelüm söze bir tâze libâs   
  Tâ ki fahr ide anunla cümle nâs

  Şeyh-i âfâkun yine âsârını   
  Şerh ideyin dinlegil ahbârını

  Kim o-durur şeyh-i kutb-ı evliyâ  
  Pîşvâ vü rehnümâ-yı etkıyâ

  Şerh idelüm me’kûlâtını ‘ayân  
  Hem libâsın idelüm anun beyân

  Gûş-i cân ile sözümi gûş kıl   
  Yine gönülden hurûş u cûş kıl
 

  Olmuş idi ana takvâdan libâs  
  Anun içün dirler idi fahr-i nâs

  Ana kūt olmuş idi ‘ışk-ı Hudâ  
  Anun içün olmuş idi rehnümâ

  Lîki sen dahî üşenme iy safâ  
  Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ 

Kelâm-ı mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekir  Muhammed rahmetullâhi 
‘aleyhi rivâyet ider, eydür: “Bürâzerümden işitdüm, eyitdi: Şeyhün ta‘âmı-



114 METİN - Ebû İshâk İbrâhîm Kâzerûnî’nin Menâkıbı

nun aslı bu idi ki Halîlullâh  sallallâhu ‘alâ nebiyyinâ ve ‘aleyhinün anbârın-
dan bir mikdâr buğday ve bir mikdâr arpa getürdüp anları zirâ‘at itdirüp hâ-
sılından ekl iderdi. Ammâ şeyh hazretleri yiğitligi hâletinde sâyimü’d-dehr 
idi ve arpa etmeğin yirdi. Mübârek yüreklerini yiller dutduğı sebebinden 
ferâgat idüp buğday etmegin [22b] yimege başladı.”

Râvî-yi sâdıku’l-akvâlden menkûldür: “Şeyh hazretleri ol zamânda vak-
tehâ et yirlerdi, ammâ sonra terk itdiler. Ahmed-i Bihrûz  eydür: “Şeyh 
hazretlerinden işitdüm, eti terk ittüklerine sebeb bunı buyurdılar ki ol 
zemân ki hacca gitdüm. Çün Basra ’ya geldüm, bir nice şeyhlerün bey‘a-
tinde hâzır oldum. İttifâk ortaya sofra getürdiler, bişmiş et bile, ben yime-
düm. Andan sonra vatanıma geldüm. Bir gün önüme et getürdiler, ziyâde 
ac idüm. Çün kasd itdüm ki andan yiyem, nâgâh hâtırıma geldi ki meşâ-
yıh mâbeyninde et yimedüm, şimdi bunda geldüm. Tenhâ tena‘‘um itmek 
şart-ı edeb degildür diyüp ‘ahd itdüm ki min ba‘d et yimem, ammâ halâyıkı 
et ile ta’âmlanduram.”

Hikâyet: ‘Alî bin Hüseyin  eydür: “Âdet-i me’lûfem bu idi ki her yıl şeyh 
içün iki üc yük hurmâ iledürdüm, yirdi. Sonra terk eyledi. Sebeb bu idi ki 
hâdim nice dâne hurmâyı bir tabak içine koyup bir yüksek yirde komuş idi. 
Nâgâh şeyhün hâtır-ı şerîfi hurmâ diledi, hâdim hâzır bulunmadı. Şeyh di-
ledi ki tabak ile hurmâyı indüre, ekl ide. Hemân-dem kendü kendüye eyit-
di: ‘Yâ İbrâhîm! Utanmaz mısın Hak Te‘âlâ’dan kendü hazz-ı nefsin içün 
bir nesneyi [23a] bir nesnenün içinde önüne getüresin. Şâyed ola ki senün 
içün konulmamış ola. Biregi hakkına tama‘ idesin’ diyüp ‘ahd itdi ki min 
ba‘d hurmâ ekl itmeye.”

Ve rivâyet olunur ki ekl-i hurmâyı terk itmeğe sebeb bu idi ki bir gün 
bir şahıs bir oğlancuğı şeyhin huzûruna getürdi, eyitdi: “İy şahs-ı kâmil! Al-
lâhu Te‘âlâ içün bu oğlancuğa bir nasîhat vir ki hurmâ yimeye, zîrâ harâreti 
var, ekl-i hurmâ harâretini ziyâde ider. Hurmâ yimege ziyâde harîsdür, terk 
itdürmeğe çâre ve dermân idemezem.” Şeyh buyurdu ki: “Yarın getür ki 
ana nasîhat idem.” Ol şahıs gitdi. Yarındası yine geldi. Ol oğlancuğı şeyhün 
hizmetine getürdi. Şeyh oğlancuğa nasîhat itdi. Hurmâ yimeden men‘ eyle-
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di. Oğlancuk şeyhün sözüni kabûl itdi, hurmâ yimeden ferâgat itdi, sıhhat 
buldı Şeyhün nasîhatı berekâtıyla. Hâzırlar şeyhden su’âl itdiler, eyitdiler: 
“Sebeb [ne] idi kim dün nasîhat itmedün. Bu gün nasîhat eyledün?” Şeyh 
eyitdi: “Sebeb bu idi ki dün hurmâ yimişdüm, hurmâya rağbetüm var idi. 
Eger dün ana nasîhat ideydüm kabûl itmezdi. Bu sebebden te’hîr itdüm ki 
evvel kendü nefsümi men‘ idem. Kendü nefsime eyitdüm: [23b] ‘Ne ola, 
Hakk’un bendesi ecli-çün Hak rızâsını taleb idesin. Terk-i hurmâ eyleye-
sin,’ diyüp ‘ahd eyledüm ki cemî‘-i ‘ömrümde hurmâ yimem.”

Kelâm-ı manzûm: 
  Ger bir iş içün nasîhat idesin     

  Sende var ise fazîhat idesin

  Evvelâ sen sana eyle pendüni  
  Gayrınun boynına artma bendüni

Muhammed bin Ferruh ’dan rivâyet olınur ki nâgâh bir gün rûz-ı ‘îd 
olmuş idi. Şeyh-i mürşid hazretleri kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz dilediler 
namâz kılmağa gideler, câmi‘e varalar. Su istediler içmek içün. Çün su ge-
türdiler istifsâr itdi, eyitdi: “Hurşîd-i gebrün çeşmesi nden mi getürdün?” 
eyitdiler: “Belî.” Şeyh eyitdi: “Hurşîd’ün suyından bana virmen, ben ândan 
içmezem.” Vardılar, gayrı çeşmeden getürdiler. Andan içdi ve bu hadîsi oku-
dı: Kâle’n-nebiyyü sallallâhu ‘aleyhi veselleme: 54«     » 

Nazım: Bana yitmez mi bu kim ola korhu 
  Benüm boynumda kala bir içim su

  Umarken Hak Te‘âlâdan ‘inâyet  
  ‘Ukûbet irişe rûz-ı kıyâmet
  

  Bir içim su beni efkende ide  
  Kalem bî-çâre vü şermende ide

54 “Ben Müşriklerin hediyelerinden nehyolundum.” Ebû Dâvûd, Harâc, 33, no: 3057; Tirmizî, Siyer, 24, 
no: 1577.
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Râvî-yi sahîhü’l-ahbâr ya‘nî Hatîb İmâm Ebûbekr  eydür: “İşitdüm ‘Alî 
bin [24a] Hüseyin ’den nakl ider, eydür: Hazret-i şeyhün kaddesellâhu rûha-
hu’l-‘azîz libâsı penbedendi. Anun aslı bu idi ki bir merd-i sâlih kimse var idi, 
gāyet müttakî idi, Şeyhe i‘tikâdı kemâl-i derecede idi. Bir gün ‘azîmet itdi, 
Kâzurûn ’a geldi, Şeyhden dest-i tevbe kıldı. Nice günler tâ‘ate ve ‘ibâdete meş-
gūl oldı. Bundan sonra bir gün vatanına gitmek murâd idindi, Şeyhden icâzet 
istedi, eyitdi: ‘Ebâ vü ‘an ced ücyüz yıldan berü penbe zirâ‘at iderüz, aslı pâk 
ve yiri mübâh irs ile şimdi bana intikâl itmişdür. Eger icâzet virürsenüz andan 
size libâs itmek içün hizmet-i şerîfinüze irsâl ideyin.’ Şeyh buyurup eyitdi: ‘Ol 
penbe dâneden gönderesin, tâ ki biz de bunda zirâ‘at idevüz.’ Andan ol şahs-ı 
sâlih varup ol penbe dâneden şeyhe bir mikdâr gönderdi. Şeyh, Hüseyin bin 
‘Alî ’ye teslîm itdi, emr itdi ki zirâ‘at idüp anun hâsılından şeyhe libâs eylerlerdi. 
Yazın ak libas geyürdi ve gâh olurdı kışın sûf-i ‘ûdî geyürdi.”

Ahmed-i Astahrî  ve Muhammed ibn İbrâhîm Şabûrî  rivâyet iderler ki şeyh 
hazretleri bir cum‘a güni va‘z iderlerdi. [24b] Ak libâs geymişlerdi. Buyurdu ki: 
“Bu câme Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî ’nündür ki andan Şeyh Ebûbekr-i Şiblî ’ye 
irişdi, andan Şeyh Ebû ‘Abdullâh Muhammed ibni Hafîf  ’e irişdi, andan Şeyh 
Ebûbekr’e irişdi, andan bana irişdi. Ben bunı ârâyiş ve zînet içün geymezem, 
belki anlarun berekâtı bana irişsün diyü giyerem,” didi.

Bâb-ı tâsi‘: Şeyhün Şehr-i Beyzâ ’da Şeyh-i Ezherî ’yi ziyâret 
itmege gitdigin beyân ider 

  Dinle bu yüzden dahî bir hoş kelâm 
  Bu kelâm ile durur ‘âlem nizâm

  Sözlerüm-durur kelâm-ı evliyâ  
  Her birisidür bularun rehnümâ

  Kutb-ı âfâk un kelâmından eser  
  Şerh ideyin dinle benden bir haber

  Şeyh-i Ezher’le telâkî olduğın  
  Bir biri ile mülâkî olduğın

  Gel anı gûş eyle takrîr idelüm  
  Yâdigâr olmağa tahrîr idelüm
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  Lîki sen dahî üşenme iy safâ  
  Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ 

Hatîb Ebûbekr  rahmetullâhi ‘aleyh eydür: “İşitdüm Ahmed ibn Abdul-
lâh-ı Râhiyânî ’den ki şeyhün makbûl mürîdlerinden idi, eydür: “Şeyh-i Ez-
herî’yi ziyâret itmege giderken bir uğrı bize geldi, kasd kıldı ki esbâbumuzı 
sirkat ide. Ba‘zı kimesneler bunun def‘ine meşgūl oldılar. Şeyh buyurdı ki 
[25a] elünüz andan çekün, ne dilerse eylesün. Pes eyle olıcak ol uğrı her ne 
ki buldıysa aldı gitdi. Çün biz şehr-i Beyzâ ’ya irişdük. Şeyh Ebu’l-Ezher  as-
hâbıyla ve şehir halkıyla istikbâl itdiler. Şeyh Ebu’l-Ezher bunların ahvâlin 
görüp eyitdi: ‘Şöyle zann iderem, sizlere uğrı buluşmış ola, her ne ki buldıy-
sa uğurlamış. Şeyh hazretleri cevâb virüp ‘eyledür,’ didi. Şeyh Ebu’l-Ezher 
du‘â itdi, yarındası uğruyı tutdılar, her ne ki uğurlamış idi aldılar, ellerin 
kesdiler.” 

Şeyh Ebû Ca‘fer  ve Şeyh Sücâ‘  rivâyet idüp eydürler ki işitdük şeyhden 
buyurur: “Düşümde gördüm ki bir evdeyimişin ki anun misli yok ve bir 
pâdişâh gördüm. Çün Beyzâ’ya geldüm, bir yirde kondum, gördüm Şeyh 
Ebu’l-Ezher  bir kapudan geldi. Ol düşümde pâdişâh ki gördüm hemân 
Şeyh-i Ezher’i sandum ve ol hâne ki gördüm Şeyh-i Ezher’ün hânekāhını 
sandum. Çün öyle namâzı vakti oldı, Şeyh-i Ezher beni mihrâba tekellüf 
itdi, ben imâmet itmek istemedüm. Murâd itdüm ki Şeyh-i Ezher’e iktidâ 
idem, râzî olmadı, ibrâm itdi, imâmet itdüm, tâ ki anda oldum her namâz-
da imâmet ben itdüm.”

Bâb-ı ‘âşir: Şeyh hazretlerinün ashâb-ı kefereyle [25b] 
muhârebe idüp kefereyi münhezim kılup şeyhün Şîrâz ’a 
Fahrülmelik ’e varduğın beyân ider

  Dinle imdi bir kelâm-ı mu‘teber   
  İşbu sözlerdür cihânda pür-‘iber

  İşidüp bu kıssayı pür-hisse ol   
  Şâd olup ‘âlemde sen bî-gussa ol 
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  ‘Ârif olan sözlerümi yâd ider   
  Gussadan gamgîn dilümi şâd ider

  Şeyh-i âfâk ın sözini gûş kıl   
  Gûşuna söz dürrüni mengûş kıl

  Kim o-durur pâdişâh-ı evliyâ   
  Rehnümâ-yı pîşüvâ-y-ı asfiyâ

  Anı da‘vet itdügin Fahrülmelik    
  Ana ‘izzet itdügin Fahrülmelik

  Ehl-i İslâm  nice mansûr olduğın   
  Ehl-i küffâr nice makhûr olduğın

  Bize anı bir bir eyle dâsitân   
  İşidüp şâd ola tâ ki dôstân

  Gel üşenme sen dahî iy pür-safâ   
  Vir salavât şâd olsun Mustafâ  

Hatîb İmâm Ebûbekir  rahmetullâhi ‘aleyh eydür: İşitdüm Ebu’l-Hasen 
el-‘Alevî ’den eydür: “Şeyhün kaddesallâhu rûhahü’l-‘azîz Şîrâz ’a gitdügine se-
beb bu idi ki Mecûsî  cümle küffâr ile ittifâk itdiler ki şeyh hazretlerine hasâret 
irişdüreler. Rûz ü şeb bu endîşede idiler. Bir gün kâfirler cem‘ olup ittifâk 
itdiler ki şeyhün hânekāhını basalar, Şeyhi tutup katl ideler. Ehl-i İslâm ’dan bir 
kimse [26a] bunı işidüp ta’cîl gelüp şeyhe i‘lâm-ı hâl itdi. Şeyh bu sözi pen-
hân idüp hânekāhdan kalkup karye-i Küfüvy ’e55 geldi, kendüyi penhân itdi. 
Yarındası şeyhün ahbâb u ashâbı bu hâlden haberdâr olıcak şeyhün hücresine 
geldiler, bulamadılar. Çendân ki şeyhi taleb itdiler, aslâ nâm u nişân bulama-
dılar. Bu haber nevâhî-i Kâzurûn ’a irişdi ki kâfirler şeyhi helâk itmişler. Henûz 
ahşam olmadın Kâzurûn’un ve Nişâbûr ’un nevâhîsinden ikibin mikdârı âdem 
cem‘ oldılar. Mecûsî  ve küffâr leşkeri ehl-i İslâm’un galebesini görüp vehm 
itdiler, kaçdılar evlerinde gizlendiler. Müslümân lar bunı görüp yüriyiş itdiler, 
kâfirlerin evlerini yıkdılar ve harâclarını ziyâde itdiler, kâfirler ‘âciz kaldılar ve 

55 Fritz Meier’in neşrettiği Firdevsü’l-Mürşidiyye ’de köyün ismi “Kifev” şeklinde geçmektedir. Bkz. Mah-
mud b. Osman, Firdevs, nşr. Meier, s. 116. 
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çok kâfir bu sebebden müslümân oldılar. 

Ca‘fer-i Rızâyî  rahmetullâhi ‘aleyh eydür: “Ol gün yidiyüz kâfir müslümân 
oldılar, müslümânlar gibi anlar dahî harbe yüridiler. Çün bir şahıs karye-i Kü-
füvye ’den Kâzurûn’a geldi, ahvâli ma‘lûm idinüp yine karye-i Küfüvy’e geldi, 
ahvâli karye halkına haber virdi. Şeyh ol yirde ki mahfî olmış idi, bu haberi 
işidüp daşra çıkdı, ‘azm-i Kâzurûn  itdi. Müslümanlar çün şeyhi gördiler şâd 
oldılar, her ne hâl [26b] oldıysa haber virdiler. Bundan sonra vatanlı vatanına 
gitdiler, fitne sâkin oldı. Bundan sonra keferenün ümerâsı cem‘ olup mektûb 
yazup Şîrâz ’a Fahrülmelik ’e gönderdiler, Şeyhden şikâ itdiler, eyitdiler: Kâ-
zurûnda bir şahıs peydâ oldı, çokluk halk yanına cem‘ oldı. Çok kimseyi helâk 
itdiler, evlerümizi yıkdılar ve harâcı cem‘ itdiler ve bu diyârı zabt itdiler, Melik 
buna ne hükm ider?” 

Fahrülmelik  bu ahvâlden haberdâr olıcak şeyh hazretlerini taleb itmege 
âdem gönderdi. Çün şeyh bu ahvâlden haberdâr oldı, Şeyhün ahbâb u ashâbı 
eyitdiler: “Bu aradan kazâ-yı vatar idüp ‘azm-i Basra  idelüm.” Ba‘zılar eyitdiler: 
“Gizlenelüm.” Şeyh hazretleri eyitdi: “Hîç bu kaziyyeleri itmek câyiz degildür, 
zîrâ anlar bana muhzır gönderdiler. Eger penhân olup anlarun sözlerine muhâ-
lefet idersem kâfirlerin kelimâtı benüm hakkımda râst olur. Maslahat budur ki 
Şîrâz ’a gidevüz, takdîr-i Rabbânî ne ise anı görevüz.” Şeyh ve Kādıye’l-kudât 
Ebu’l-Hasen Alî bin Abdullâh  ve hatîbü’l-hutebâ Ebû Alî bin Abbâs el-Kir-
mânî  ve Ebu’l-Fazl-ı Sekkakî  ve cemî‘-i Kâzurûn ’un a‘yânı cem‘ olup Şîrâz’a 
gitdiler. Varup Şeyh-i Kebîr ’ün [27a] hânekāhında kondılar. Çün şeyhün gel-
mesi haberi Şîrâz’a münteşir oldı cemî‘-i meşâyıh, ‘ulemâ ve fukarâ ve a‘yân-ı 
şehr kim var ise gelüp şeyhi ziyâret itdiler. Şeyh bu kesreti görüp eyitdi: “İlâhî, 
sen benüm maksûdumı bilürsin, senün rızândur, gayrı degüldür.” Şeyh eyit-
di: “Çün bizim kudûmümüzden Fahrülmelik  haberdâr oldı Sa‘du’l-Üme nâmî 
erkân-ı devletinden gönderdi. Gelüp bizi ziyâret itdi ve hem da‘vet eyledi. Çün 
öyle namâzını kılduk, kādıyu’l-kudâtı ve Hatîbü’l-hutebâyı ve ma‘ârifi önüme 
aldum, onlar önümce ben ‘akablarınca revâne oldum. Çün Fahrülmelik yanı-
na varduk, ba‘zı zemîn-bûs ve ba‘zı hizmet itdi. Ben selâm itdüm, oturdum. 
Fahrülmelik eyitdi: ’Sen misin fitne-engîzlik eyleyüp halâyıkı üstüne cem‘ idüp 
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leşkeri darbe ve harbe kasd itdüresin?’ Ben eyitdüm: ‘Bu haber ki bana nisbet 
iderler ve benüm hakkuma söylerler,i degildür.’ Çün bu sözi didüm. Fahrülme-
lik  eyitdi: ‘Bu kişinün beşeresinde fitne-engîzlik zâhir degildür.” 

Şi‘ir:  İstikâmet iste Hak’dan müste‘ân    
  Tâ ‘inâyet ide sana her zemân

  Kim ki sana kasd-ı bed eylerse ol 
[27b] Bulmaya hic kasdına râh-ı vusûl

  Kim ki Allâhıyla olsa her zamân   
  Hak nigehdâr ola âna bî-gümân

Nesir: Âhir Fahrülmelik  eyitdi: “Ya İbrâhîm eger bundan sonra senün 
kavmün ortasında fitne ola sen anlarun mâbeyninden çık, ferâgat eyle.” 
Ben eyitdim: “Eyle eyleyem, ve ne muhâsama ve ne mücâdele eyleyem. Aslâ 
ben bu sıfat a‘mâli itmiş değilem, ben bu fitneden bî-haberem, bunlar kizb 
iderler.” Andan Fahrülmelik şeyhden bu asıl kelimâtı işidüp şâd oldı, Şeyhe 
nüvâziş itdi, ‘özür diledi. Andan şeyh icâzet taleb idüp yirinden kalkdı, 
daşra çıkdı, ashâbıyla buluşdı, karâr itdi.

Fasl: Muhammed ibn İshâk  eydür: Şeyh hazretlerinden işitdüm ki ey-
dür: “Ol zamân ki Şîrâz’da idüm. Bir gün Şeyh-i Kebîr ’ün hânekāhının 
damına çıkdum. Nâgâh gördüm ki şeyhü’ş-şüyûh Ebu’l-Hasen Sâliye-i 
Beyzâyî  rahmetullâhi ‘aleyh dam üzerine geldi, selâm virdi, ‘aleyk aldum, 
ikrâm itdüm, eyitdi: ‘Seni Şîrâz ’a da‘vet itmişler. Dilerem ki seni görem 
ki ‘avâm sana gamz iderler mi yâhûd yok. Bi-hamdillâh ki seni sıhhat ve 
selâmetde gördüm.”

Beyt: [28a]  Hamdülillâh ol kerîm ü ve lâ-yezâl  
  Hâfız u nâzır-durur ol bî-zevâl

  Kurtaruben şîr-i a‘dâdan seni   
  Şükre bâ‘is itdi bize ol ganî

Kelâm-ı mensûr: Bundan sonra Şeyh-i Mürşid hazretleri Şîrâz’dan 
kazâ-yı vatar idüp bâ-sürûr-ı pür-huzûr Kâzurûn ’a geldiler, ‘ibadet-i Hakk’a 
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meşgūl oldılar. Kefere ve fecere ve ehl-i küfrân bu sebebden şikeste-hâl zâhi-
ren fâriğu’l-bâl oldılar ammâ hufyeten nifakdan hâlî degüllerdi. 

Hikâyet: Muhammed ibni ‘Aliyy-i Şîrâzî  eydür: “Bir yıldan sonra Fah-
rülmelik kasd-ı Ahvâz  itdi. Şeyhi ziyâret itmek içün Kâzurûn’a geldi, Şeyhe 
buluşdı, meded istid‘â itdi ve himmet taleb eyledi. Ziyâde i‘zâz ü ikrâm 
itdi, eyitdi: ‘İy şeyh-i kâmil ve iy püsendîde-i efâzıl! Kasd-ı Ahvâz eyledüm. 
Hâtır-ı şerîfden geçmeye ki sabâhlarda bizi du‘âdan unutmayasız,’ diyüp 
yoluna revâne oldı. Tâ’ife-i küffâr bu hâli görüp dahî bed-ter gamgîn ve 
hazîn oldılar. Şeyh bu hâle gāyetde hoş ahvâl olup eyitdi: ‘Sübhânellâh! 
Şükür ol Hâlık’a olsun ki geçen yıl bizi ‘itâb itmek içün Fahrülmelik  Şîrâz ’a 
da‘vet itdi, bizi halâs itdi, bu yıl Fahrülmelik’i kasd-ı ziyârete ayağumuza 
getürdi, himmet ve du‘â istid‘â itdürdi.”

[28b] Kelâm-ı mevzûn: 

  Egerçi acıdur sabr u tahammül  
  Velîkin şehre dönderür tevekkül

  Şular kim sabr ide kahr u belâya  
  İrişür şeksüz bin lutf u ‘atâya

  Gel imdi sen dahî sabr it bürâzer  
  Olur sabr ile halvâ uvura dirler

Bâb-ı hâdî ‘aşera: Şeyhün Ka‘be ’ye şerrefehallâhu gitdügin 
beyân ider

  Gel iy dil Ka‘besin ma‘mûr idenler    
  Sürûr-ı ‘aşkla pür-nûr idenler

  Yine seyr it ‘Irâk  ile Hicâz ’ı   
  Hakîkat gözle ko gitsün mecâzı

  Bize şerh eyle kutbü’s-sâlikîn ün   
  Beyân eyle re’îsü’l-’ârifîn ün

  Tavâf-ı Ka‘be ’ye kasd itdüğinden   
  Ki hacc u ‘umre idüp gitdüğinden 
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  İşidüp şâd olup handân olalum   
  Niçe bir gussadan giryân olalum

  Ve lîkin sen dahî üşenme iy yâr   
  Salât ile selâmı eyle tekrâr

Nesir: Hatîb İmâm Ebûbekir  eydür: “Şeyh hazretlerinden işitdüm, bu-
yurur: ‘Nâgâh bana dâ‘iye-i sefer-i hacc vâki‘ oldı. Şeyh Ebû Alî Hüseyn-i 
Akkâr  ile meşveret itdüm, eyitdi: ‘Eger kuvvet-i kifâyet var ise revâ ola.’ 
Hüseyn bin Nasr-ı Bakkal  dirlerdi, bir dôstum var idi. Bir gün geldi, yidi-
yüz direm [29a] getürdi eyitdi: ‘Bunu senün-çün getürdüm ki hacc yolında 
nafaka idinesin.’ Bir yıldan sonra Şeyh Alî bin Hüseyin-i Akkâr Kâzurûn ’a 
geldi. Hac seferin itmeğe niyyet itmiş. Benümle meşveret eyledi, ben eyüt-
düm: ‘Nafaka-i hacc bende hâsıldur, ne dirsin?’ Eyitdi: ‘Vakt olmışdur ki 
gitmek gerek.” Ammâ ittifak düşmedi, ol Basra  cânibine gitdi, Şeyh aka-
bince revâne oldı.” Çün şeyh eydür: “Ben Basra ’ya irişdüm. Şeyh Ebûbekr-i 
‘Âdânî  beni gördi, eyitdi: ‘Ben dahî sana muvâfıkam, dilerem ki senünle 
bile hacca gidem.’ Ben anunla Hicâz ’a vardum, hacc itdüm. Diledüm ki bir 
yıl mücâvir olam, endîşe itdüm. Gördüm ki eger mücâvir olam kıllet çe-
kem. Bu sebebden Şeyh Hüseyn-i Akkâr  ile buluşdum. İkimüz ‘azm-i vatan 
idüp Kâzurûn’a geldük. Târîh ücyüz seksene varmış idi.”

Bâb-ı sânî ‘aşara: Şeyhün ahlâk-ı siyerini beyân ider

  Dinle bu yüzden dahî bir hôş kelâm  
  Bu kelâma virdiler hôş intizâm
  

  Çün velîler kıssasıdur bu haber   
  Oldı anın-çün cihânda mu‘teber

  Kıssa-i nâzük hikâyetdür latîf   
  Ehli ortasında olmışdur şerîf

  Sanma bunı oldı bu nâdir vücûd   
  Halk-ı ‘âlem buna olmışdur şuhûd
 

  Hâssa kim sultân-ı kutbı’l-‘ârifîn    
  Zübde-i âfâk şeyhi’s-sâlikîn 
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[29b] Şeyh Ebû İshâk -ı kutb-ı evliyâ   
  Rehnümâ-yi asfiyâ vü etkıyâ

  Sîret ü ahlâk u ihsânın anun    
  Yâd ideyin sana şâd ola cânun
 

  Cân ü gönülden gel anı gûş kıl   
  Cân kulağına anı mengûş kıl
 

  Lîki sen dahî üşenme iy safâ   
  Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ 

Nesir: Râviyân-ı sahîhü’l-ahbâr ve nâkılân-ı sarîh[ü’l]-âsâr şöyle rivâyet 
iderler ki kutbu’l-âfâk Şeyh Ebû İshâk İbrâhîm bin Şehriyâr-ı Kâzurûnî  
kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz fütüvvet ve mürüvvet ve defîne-i merhamet vü-
cûd-ı şefkat idi. Ve lutfu ve hulkı ‘azîm ve keremi ve sa‘yi delîm idi. Nûr u 
sehâ ve mihr ü vefâsı vazî‘-i şerîf üzre pertev-i âfitâb gibi irişürdi. Âşinâ vü 
yâda ve fakîre ve ganîye püşt ü penâh idi. Oğlancuklara ataları gibi müşfik-i 
vâzıh ve cüvânlara pîrler gibi nâsıh idi. Yetîmlere mutî‘ ü müşfik ve miskin-
lere şefî‘-i sâdık idi. Enfâs-ı nefîsesinün berekâtı halk-ı ‘âleme şâmil ve irşâd 
ü terbiyesi ‘âleme vâfî-i kâmil idi. Gamgîn yüzin görse şâd olurdı. Zâlim 
sözin işitse zulmi terk iderdi. Kâfir mütâba‘atın görse müslümân olurdı. 

Şi‘ir:  Kim ki görse cemâl-i pertevin îman bulur 
[30a] Kim ki işitse sözini def‘a-i ihsân bulur

  Yaramazlık eyleyene eyülük ve ihsân kılur  
  Ehl-i derde lutfunı ‘âm eyleyüp dermân kılur

Nesr: Hatîb İmâm Ebûbekir  rahmetullâhi ‘aleyh eydür: “Karye-i Tûc ’dan56 
bir kimse var idi, Ebû Selme  dirlerdi, Şeyhün ahbâbındandı. Hiddâf ’ un57 vezî-
riydi, ve şol denlü kasd itdi ki şeyhe nesne kabûl itdüreydi, bir gün bir nâme 
yazdı, Şeyhe gönderdi. Mektûbı şöyle yazdı ki ‘şol denlü cehd itdüm ki dirhem 
ü dînâr cinsinden nesne kabûl itmedün. Şimdi nice kul aldum, âzad itdüm, 

56 Firdevs’te köyün ismi “Tevec” şeklinde geçmektedir. Bkz. Meier, s. 124.
57 Firdevs’te “Hidâb bin Beydûc” olarak zikredilmektedir. Bkz. Meier, s. 124.
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sevâbın sana bağışladum.’ Çün şeyh nâmenün mefhûmına muttali‘ oldı, cevâb-
nâme yazdı, gönderdi. Şöyle yazdı ki ‘mektûbun geldi, her ne ise mefhûmına 
muttali‘ olundı. Ammâ benüm mezhebüm degildür ki bendeleri âzâd idem. 
Belkü mezhebüm oldur ki âzâdeleri bende eyleyem, lutf u ihsân kılam.”

Beyt:  Gayrılar âzâd iderse bendeler  
  Bana âzâd olan olur bendeler 

    Şol kadar kim itmişem in‘âm-ı ‘âm 
  Halkı bende itmişem bana temâm

Nesir: Hatîb İmâm Ebûbekir  eydür: “Şeyh zamânında bir kâfir vardı, adı-
na Şehrûz ibni Hurbam  dirlerdi. Be-gāyet şeyhün düşmeniydi, sevmez idi. 
Hattâ bir gice şeyhe kasd eyledi, ok atdı, [30b] Şeyhün hücresini vurdı. Şeyh 
anı bildi, hîç kimseye dimedi. Şol denlü in‘âm ve ihsân itdi ki bî-ihtiyâr ol 
şahıs gelüp şeyhün huzûrunda îmâna geldi. Meger bu Şehrûz ‘amel-dârdı, 
beglige yüz dînâr borcı var idi. Şeyhden mu‘âvenet istedi. Şeyh Ahmed ibn 
‘Alî  bâzirgândan alup edâ itdi. Eger dahî ziyâde olsa edâ iderdüm, didi. Şükr 
aâna kim dün düşümde bana kasd iderdün el-hamdülillâh ki bu gün müs-
lümân oldun. Cümle dôstlarımun birisisin. Bundan sonra ashâbınun yüzine 
bakdı, eyitdi: ‘İyi cezâ eylen, ya‘nî yaramazlığa eylük eylen.”

Nazm:  Eylüge eylük egerçi hûbdur  
  Yaramazlığa dahî mergūbdur

  Kim gerekse eylüğe eylük ider  
  Yaramazlığa-durur eylük hüner

Râvî-yi sâdıku’l-akvâlden mervîdür ki Ebû Ca‘fer ibni Ahmed  elli 
iki kerre hacc itmişdi. ‘Âdet-i me’lûfesi bu idi ki her dervîş ki bulsa 
ta‘âmlandururdı. Ca‘fer eydür: “Bir gice Şâm  yolında Tebük  deresinde olan 
ta‘âmı dervîşlere kısmet eyledüm. Müteferrik-i hâtır oldum. Gönlümden 
bu gecdi ki bu kaziyyeyi terk idem, nâgâh gözümi uyku aldı. Düşümde 
hava yüzünde mu‘allak çok kasırlar gördüm, bu kasırlarun ortasında bir ka-
sır gördüm, cemî‘isinden [31a] bülend ve hûb. Kendü kendüme eyütdüm: 
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‘Bu kasırlar kimün ola?’ Hâtifden âvâz geldi ki bu kasrın biri Resûlüllah  
sallallâhu ‘aleyhi vesellem, anundur. Ve biri Şeyh Ebû İshâk ’undur, dinildi. 
Fikre varup ben eyütdüm ki: ‘Bu menzilet ve mertebet şeyhe neden geldi 
ki; Hazret-i Resûl ’ün civârında vâki‘ oldı?’ Tekrâr hâtifden âvâz geldi ki bu 
derece andan geldi ki adamlarun yaramazlarına eylükler iderdi ve tevâzu‘lar 
kılurdı. Du‘â-yı hayr iderdi. Nitekim sultâni’l-enbiyâ kılurdı. Çün hâbdan 
bîdâr oldum. Kıldığum endîşeden ferâgat itdüm.”

Râvî-yi sâdıki’l-akvâlden mervîdür ki zemân-ı şeyhde keferenün re’îs-
lerinden birisinün bir sâhib-cemâl kızı var idi, bu kızın bir ‘ayyâr ‘âşıkı 
var idi, rûz ü şeb bu kızın ‘aşkıyla bî-karar idi. Bu ‘ayyârun musâhibleri 
bunun hâlinden âgâh oldılar, eyitdiler: “Gam yime, senün derdine 
dermân bulalum,” diyüp kızın atasına vardılar, eyitdiler: “Fülân kimes-
ne aslı pâk ve hasîb ve nesîb kimsedür. Maslahat oldur ki kerem idüp 
kızını ana viresin.” Kızın atası bu sözi işidüp eyitdi: “Bir ulu düşmanum 
vardur, ‘ahdüm budur ki her kimesne anun başını kese bana getüre kızım 
ana virem.” Eyitdiler: “Senün düşmanun kimdir, kandadur?” Eyitdi: “Kâ-
zurûn ’da bir kimsedür, adına Ebû İshâk dirler, zira bizüm âbâ vü ecdâdı-
muz [31b] dînini yile virdi.” Çün bunlar bu sözi istimâ‘ itdiler şâd oldılar, 
bu kavli muhkem itdiler. Ol ‘ayyâr-ı ‘âşıkun yanına geldiler, ahvâli i‘lâm 
itdiler. Hemân-dem ittifâk idüp silâh geyüp Kâzurûn’a geldiler, bir câyi-
gâhda karâr itdiler. Şeyh hazretlerine vilâyet ile bu kaziyye ma‘lûm oldı. 
Hâdime emr itdi. Bir kirdeye biryân ve bir kirdeye helvâ koyup eline bir 
pâre rîsmân aldı. Hîç kimesnenün haberi yoğ iken bunlarun yanına geldi, 
selâm virdi, oturdı. Sofrayı önlerine kodı, biryânı doğradı, kendü mübâ-
rek eliyle lokmayı bunların ağzına kodı. Bunlara temâm ta‘âm ekl itdürdi. 
Lutf kıldı, hulklar gösterdi. Şöyle ki bunları kendüye râm itdi. Andan 
şeyh eyitdi: “İy cüvân-i merdân! Ne maslahat içün bu araya geldiniz? Eger 
maslahatınız var ise eydiniz, meded ve mu‘âvenet idelüm ki mihmânlara 
dôstın ve benüm cemî‘-i ahvâlde kârum budur.” Nice bunun gibi lutf ve 
mülâyemet yüzinden kelimât itdi. ‘Ayyâr ‘âşık eyitdi: “Maslahat oldur 
ki sırr-ı pünhânı bu merd-i kâmile ‘ayân idevüz.” Pes eyitdiler: “İy nîk-i 
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nihâd! Bizüm bir kâr-ı nâzükümüz vardur, senün yanunda. Eger kuvvetin 
yiterse bizi sakla ve mu‘âvenet eyle, sana diyelüm.” Şeyh eyitdi: “Havf it-
men, kendü ahvâlinizi bana i‘lâm eylen, ben sizin râzınuza nigehdârem.” 
Bundan sonra eyitdiler: [32a] ‘İy kerîm-i zemân! Bil ki bu yiğit bir sâ-
hib-cemâlün ‘âşıkıdur. Ol duhterün atası bu cüvânun hâlinden haberdar 
oldı. Ol duhteri andan taleb itdük, eyitdi: “Benüm bir düşmenüm vardur 
ana Şeyh Ebû İshâk  dirler. Eger anun başını bana getüresiz duhter sizün 
ola.” Şimdi biz ol maslahatun itmâmına geldük, kendü ahvâlümüzi sana 
didük. Şeyh hazretleri eyitdi: “Bu âsân işdür, siz âsâyiş idün, ben ol şahsı 
size getüreyim, hâtırınız her nice dilerse eylen. Lâkin gerekdür ki her ne 
ki dirsem anı idesiz.” Eyitdiler: “Eyle idelüm.” Şeyh rîsümanı bunlarun 
önüne bırakdı. Eyitdi: “Eger dilersenüz ki sizün murâdınuzı yirine getü-
rem maslahat oldur ki durasız, elümi ayağımu muhkem bağlayasız tâ size 
benden hîç teşvîş gelmeye. Ol vakt ol murâd idindiğiz şahsun nişânın 
virem.” Bunlar eyitdiler: “Bu ne hikmetdür ki sen beni muhkem bend 
itmeyince nişân virmezin, dirsin diyüp kalkup muhkem şeyhi bağladılar. 
Andan sonra şeyh eyitdi: “İy cüvanmerdler! Bilin ki Ebû İshâk  oldur ki 
sizün önünüzde bağlu yatur,” didi. 

Beyt: Ser virüp sır virmemege er gerek  
  Sırrı saklayan katı server gerek 

[32b] Mahrem-i sır ola mı her bî-haber  
  Er odur kim virmeye sırdan eser

  Lâyık-ı tâc ola sanma her seri  
  Lâyık-ı efsârî neyler efseri

Nesir: Bundan sonra şeyh eyitdi: “Ben ol kâfirün düşmâniyem, şimdi 
kendü işinüzi yirine getürün ki siz ırakdan geldinüz tâ nâ-ümîd ‘avdet itme-
yesiz.” Merd-i ‘âşık çün bu kelimâtı gûş itdi, kendü yârânına bakdı, eyitdi: 
“Görün âhir ki ne lutf u kerem ve ne hulk u tevâzu‘dur. Bu asıl âdemi helâk 
itmek lâyık degildür” diyüp her birisi şeyhün ayağına düşdiler, Müslümân  
oldılar. Eyitdiler: “Biz sizün bende vü çâkerinüzüz mâdâm ki kayd-ı hayat-
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dayuz.” Şeyhün bu mikdâr musâhebeti berekâtında mihr-i ‘ışk-ı duhterden 
ve zulumât-ı küfrden halâs olup nûr-ı îmân ile rûşen ve İslâm ’da sâbit-ka-
dem olup şeyhün muhabbetiyle memlû olup cümle-i ashâbdan ve zümre-i 
ahbâbdan oldılar.”

Şi‘ir:  Zihî lutf u kerem zî cûd-i kâmil  
  Olupdur cümle-i eşyâya şâmil

  Eger olmasadı âgâh-i hakka  
  Nice feryâd-res olurdı halka 

Nesir: Rivâyet olunur ki şeyh hazretleri kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz ehl-i 
İslâm ’un rûh-ı revânı idi. Nitekim her kimsenün hâceti olsa şeyh [33a] yiri-
ne getürürdi. Meselâ bir kişinin deyni olsa edâ idivirürdi ve eger bir fakîrün 
kızı olsa ki ere virmek murâd idinse harcı ne ise iderdi ve yahud oğlı olsa 
sünnet itmek murâd idinse şeyh harcın görürdi ve eger şeyh görse ki bir 
kimse te’ehhül ider, nikâh iderdi ve her kimse ki fevt olsa şeyh namâzın 
kılurdı ve telkîn iderdi.

Râvî-yi sâdıku’l-akvâlden mervîdür ki bir dervîş şeyhün hizmetine gel-
di, eyitdi: “İy şeyh-i dest-gîrân-ı ‘âlem! Elli dirhem zarûretüm var, bana 
müsâ‘ade buyur tâ ki himmetünle halâs bulam.” Şeyh buyurdı ki: “Yüri şol 
direk dibinde otur.” Derhâl bir şahıs geldi, Şeyhe selâm virdi, bir pâre bağlu 
bezi şeyhün huzûr-ı şerîfinde kodı ve eyitdi: “Bu birkaç diremi dervîşlere 
sarf eyle.” Şeyh ol dervîşe işâret itdi, gel bu bezi al, didi. Ol dervîş ol çıkını 
aldı, bağını çizdi, elli direm çıkdı. Şeyh eyitdi: “Yüri, senün içün gelmişdür, 
var mesâlihuna sarf eyle.”

Şi‘ir:  Kimün şânında kim olsa sehâvet   
  ‘Atâ eyler ana ol Rabb-i ‘izzet 

  Dilersen olmaya her bir ziyânun  
  İrişsün cümle-i halka emânun

  Hemîşe nâ-murâdı ber-murâd it 
[33b] Bu gamgîn dilleri lutfıyla şâd it
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Nesir: Râvî eydür: “Hergiz şeyh hazretleri mübârek eline sîm ü zer al-
mamış idi. Dükeli dünyâ yanında zerrece yoğ idi, her ne ki gelse hemân-
dem sarf olınurdı.”

Şi‘ir:  Sehâvet kıl ki tâ anıla adun  
  Ferâh ola hemîşe cân-ı şâdun

  Mürüvvet eyle bu halk-ı cihâna  
  Kala eylükle adun câvidâne 

Nesir: Bir gün şeyh hazretleri kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz va‘z iderdi. Es-

nâ-yı va‘zda buyurdular ki: “Bahîl hergiz felâh bulmaz, hîç kimse bahîle dôst 

olmaz. Sahî ve cüvânmerd ol, tâ halk sana dôst olalar.” Hakîkatde sehâvet ve 

fütüvvet anundur ki dört yüz yıldan58 berü sofra-i in‘âmı bahr ü berrde çekilür. 

Gün günden mütezâyid ve mütezâ‘ifdür rahmetullâhi ‘aleyh.

Bâb-ı sâlis-i ‘aşera: Şeyhün ribâtında cihet-i ma‘âşların beyân ider

  Gel iy esrâr-ı hikmet tercümânı  
  Rumûz-ı sırr-ı gaybun nüktedânı

  Ki sensin ‘ârif-i esrâr-ı hikmet  
  Ki senden keşf olur ahbâr-ı hikmet

  Bize şerh it velîlerden kelâmı  
  Kim anlardan bulur ‘âlem nizâmı 

  Sözinden kutb-ı âfâkun husûsâ  
  Ki anunla zeyn olupdur milk-i dünyâ 

[34a] Nedendi buk‘asında me’kûlâtı  
  Ne yüzdendi anun hem meşrûbâtı

  Bize şerh eyle anı gûş idelüm  
  Safâ vü zevk idüben cûş idelüm

  Ve lîkin sen dahî dek durma iy yâr 
  Salâtıyla selâmı eyle tekrâr

58 Firdevs’te “sîsad” yani “üç yüz yıl” şeklinde geçmektedir. Bkz. Meier, s. 133.
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Nesir: Hatîb İmâm Ebûbekr  eydür: “İşitdüm Şeyh Ebû Ca‘fer-i Ensârî ’den, 
didi kim: Şeyhün altmış ribâtı var idi, Şeyh ahbâbını ol ribâtlara kısmet itmiş 
idi. Her fütûh ki vâki‘ olurdı, ol ribâtlara kısmet iderdi. İki ribât  şeyh-i mür-
şidün idi, biri şehr-i Nîşâbûr ’da ve biri karye-i Sîrân ’da idi. Her gün on direm 
ribât-ı Nîşâbûr’da yinürdi ve biş direm ribât-ı Sîrân’a virürdi. Bâkî ribâtun 
her birine tertîb-i ma‘âş içün üçer direm virürdi. Ol zamân me’kûlât cinsi 
ucuz idi, bir yük buğdayı bir akçeye virürlerdi. Rûz-i ‘aşûrede müsâfirlere ve 
miskînlere dört etmek ve bir batman hurmâ virürler idi. Ve gün olurdı ki yüz 
yiğirmi ve yâhûd yüz elli dînâr hâsıl olur idi. Vakt oldı ki gurabâ ve fukarâ 
içün deryûz iderdi, ne ki hâsıl olursa fukarâya virürdi.”

Hikâyet: Şeyh eyitdi: “Çok zamân kasd itdüm ki Şeyh-i Kebîr ’i dü-
şümde görem, kâbil olmadı. Bir cum‘a namâzdan sonra [34b] va‘z itdüm. 
Âhir meclisde bir kimesne kalkdı, eyitdi: ‘Ben Şîrâz ’danam, Şeyh-i Kebîr’in 
civârında olurın. Kasdım budur ki yine Şîrâz’a gidem, ammâ fakîrü’l-hâ-
lem, yolda nafaka içün nesnem yokdur,’ deyicek ben dahî mu‘âvenet itdüm. 
Hayli nesne hâsıl oldı, ana virdüm. Ol gice düş gördüm. Meger hücrede 
oturmışdum, nâgâh hücrenün kapusı açıldı. Bir pîr-i za‘îf-i nûrânî kimse 
zâhir oldı, bildüm ki Şeyh-i Kebîrdür. Ayağ üstine kalkdum, karşu vardum, 
selâm virdüm, ‘aleyk aldı ve beni kocdı, nüvâht itdi. Eyitdi: ‘Allâhu Te‘âlâ 
senden râzı olsun ve ‘azîz ü mükerrem kılsun. Benüm hem-sâyemi ber-
murâd itdün.’ Bildüm ki ol Şîrâzlu kişiye hidmet itdügimün semeresidür 
ki zâhir oldı.” 

Ashâb-ı şeyhden rivâyet olınur ki eger dervîşler gice bir ta‘âm ârzû itseler 
hâzır olmasa şeyh vilâyet ile ma‘lûm idinirdi, hâdim ile gönderürdi. Eger 
şeyhde dahî hâzır olmasa şeb-i târîk olsa kimseye varmağa kâbil olmasa şeyh 
‘ibâdete meşgūl olurdı. Bir kimse ol maksûd olınan nesneyi getürürdi. Hat-
tâ İmâm Muhammed ibni Ebûbekir  eydür: “Ahmed ibn İbrâhîm-i Mejgânî  
ki şeyhün ashâbındandı, eydür: Bir gice karye-i Mejgân ’da idüm. Nâgâh 
düş gördüm, [35a] eyitdiler: ‘İy Ahmed sen bunda uyursın. Ashâb-ı şeyh 
ârzû-yı küsbe ve hurmâ iderler.’ Uykudan uyandum. İttifâk ol gice be-gā-
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yet târîk idi, ra‘d ü berk var idi. Evümden taşra geldüm, şehr-i Köhne’ye 
vardum. Andan bakkal dükkânına vardum, kapıyı dakk itdüm, açmadılar. 
Kendümi bildürdüm, âşinâlık itdüm, açdılar. Küsbe ve hurmâ aldum, Şey-
hün ribât ına geldüm. Şeyhi mihrâbda ‘ibâdet ider buldum, selâm virdüm, 
küsbeyi ve hurmâyı öninde kodum, düşimi takrîr itdüm. Şeyh eyitdi: ‘Ya 
Ahmed! Her gice dervîşler küsbe ve hurma yirlerdi, bulamadılar. Bu tevfîk 
senden olmışdur, du‘â idüp eyitdi: ‘Yâ Ahmed! Tarîkatde renc gördün hakî-
katde genc bulasın.”

Beyt: Dilersen bulasın ‘âlemde genci   
  Görürsin bir iki gün sen de renci

  Ki renc olmasa genc olmaz müyesser 
  Hemîşe böyle olmışdur mukadder

Nesir: Hatîb İmâm Ebûbekir  eyitdi: “Şeyh hazretleri her yıl Mekke  
mücâvirlerine nesne gönderürdi. Hicretün dört yüz yiğirmi dördinde Şeyh 
Ahmed ibni Mansûr  ile yüz altı buçuk dînâr gönderdi. Dört yüz ondoku-
zında iki yüz otuz bir dînâr gönderdi. Bundan sonra Şeyh Ebu’l-Hasen ‘Alî 
bin Mûsâ  ile iki yüz kırk iki dînâr gönderdi. Her yıl âhir-i ‘ömrine varınca 
artuk eksük bu vech ile [35b] gönderürdi. Dâ’imâ ‘âdet idinmişlerdi. Val-
lâhü a‘lem.” 

Bâb-ı râbi’ ‘aşera: Kâfire gazâ itdügin beyân ider

  Dinle bu yüzden dahî bir hôş haber 
  Her nice nakl itdi-y-ise râvîler
  

  Bu haberden irişür câna safâ  
  Bu eserlerden gelür bû-yı vefâ

  Kim velîler sözidür işbu kelâm  
  Her biridür anlarun bedr-i temâm

  Biri İbrâhîm Ebû İshâk dur  
  Kutb-ı ‘âlem zübde-i âfâkdur
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  Kim o-durur rehnümâ-yı sâlikîn  
  Pîşüvâ-yı evliyâ-yı ‘ârifîn

  Gönderüp İslâm  ceyşin her yire  
  Nice itdürdi gazâ-yı kâfire

  Sana bir gökcek hikâyet ideyin   
  Key esah yirden rivâyet ideyin

  Ger dilersen bulasın bû-yı vefâ  
  Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ 

Nesir: Şeyh hazretleri kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz ol diyârda İslâm  dini-
ni zâhir itdi. Kâfirlerün ateş-hânesin yakdı vü yıkdı, harâb itdi. Himmet ü 
vilâyet ü şevket ve kerâmet ile her yire ki İslâm leşkerini gönderse gânimîn 
ve sâlimîn gelürler idi. Her dâyim müslümânları gazâya kandurup tah-
rîs iderdi. Cemî‘-i esbâb-ı harb ve âlât-ı darbların müheyyâ [36a] kılurdı. 
Kendünün ashâbından Ebû ‘Abdullâh ibni Hazîn ’i sipehsâlâr itmiş idi.

Râvî-yi sâdıki’l-akvâlden menkûldür ki bir gün şeyh hazretleri İslâm  
leşkerini cem‘ idüp Rûm ’a gönderdi. Bir müddetden sonra nâgâh bir gün 
yirinden durdı, başın bağladı, eline ‘âsâsın aldı, dört cânibine segirtdi. Bir 
mikdâr nâ-bedîd oldı, gitdi, toza gark olmış yine geldi. Bir zemân vecd ol-
mış gibi durdı, gâh haykırdı, gâh na‘ra urdı. Bir zemândan sonra kendüye 
geldi, karâr itdi. Hâzırlar su’âl itdiler. Şeyh eyitdi: “Leşker-i İslâm mağlûb 
kâfirler gâlib olup ekseri esîr olmuş idi. Benden mu‘âvenet istimdâd itdiler. 
Anlara meded idüp mu‘în olmağ içün huzûrlarına varup yardım itdüm. 
Küffârun galebesinden emîn oldılar.” Şeyhün ashâbı bu kaziyyeyi sebt it-
diler, târîh kodılar. Çün leşker-i İslâm gazâdan rücû‘ itdiler, bu kaziyyeyi 
anlardan istifsâr itdiler, anlar eyitdi: “Çün biz leşker-i küffâra irişdük, saflar 
düzdük. Bâ-vücûd ki küffâr galebe yidi, biz azıduk. Ve dilîrlik idüp küffâr 
leşkerine hamle itdük, niçe kâfirleri katl itdük. Anlar müzâhama idi, biz 
azıduk. Bizi araya aldılar, ekserimüzi esîr itdiler, az kaldı ki bizi helâk ideler. 
Şeyhden [36b] yardım ve meded istedük. Nâgâh bir süvâr geldi heybet ile 
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kâfir leşkerine hamle itdi, hayli âdem helâk eyledi. Hîç kimse kâfirlerden 
ana mukâbele idemediler, âhir münhezim oldılar. Ammâ ol şahıs yine gâ-
yib oldı, kim-idügin bilmedük. Ol şahıs sebebiyle küffâra zafer bulduk, 
gânimîn, sâlimîn yine ‘avdet itdük.” Hisâb itdiler, gördiler Şeyhe hâlet vâki‘ 
olduğı zamân imiş. Bildiler ki ol şahs şeyh imiş. 

Beyt:  Kimün kim şeyh ola püşt ü penâhı 
  Olursa tan mı ‘âlem pâdişâhı

  Eger dağlarca mevc urursa deryâ  
  Olursa Nûh  keştî-bân ne pervâ

Nesir: Bâkî-i hikâyet-i gazâ ve rivâyet-i mücâhede-i nefs-i emmâre 
Kitâbi’l-Mürşidî ’de mestûrdur, taleb olına.

Bâb-ı hâmis-i ‘âşera: Şeyhün tahte’s-sirâcun sebebin beyân ider

  Gel iy şem‘-i hidâyet rûşinâsı  
  Delîli şeb çerâğun rehnümâsı

  Nice şem‘ belki şems-i ‘âlem-ârâ  
  Kim andan rûşen oldı cümle eşyâ

  Velâ şem‘idür şems-i cihân-ı tâb  
  İder nûrın cihân yüzine per-tâb
 

  Sen anı sanma ‘âlemde söyinür   
  Kim ana üf dirse yüzi göyinür 

  Husûsa ol çirâğun nûrını   
  Vilâyet şehrinün sâhib-yakîni

[37a] Ebû İshâk  ya‘nî kutb-ı âfâk  
  Cemâlinde görinür nûr-ı Hallâk
  

  Nice vaz‘ eyledi taht-ı çirâğı  
  Yanar ‘uşşâkun anda içi yağı

  Sana şerh eyleyem bir bir ben anı  
  Dutar isen bana ger gûş-ı cânı 
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  Ve lîkin sen dahî üşenme iy yâr  
  Salât ile selâmı eyle tekrâr

Nesir: Çün şeyhün kaddesallâhü rûhahu’l-‘azîz vilâyeti ‘âlemde meşhûr 
ve kerâmeti beyne’n-nâs mezkûr olıcak her kimseye ki tevfîk-i Hak irişüp 
şeyhün sıfat ve sîretini ma‘lûm idine. Şeyhün âsitâne-i murâd-bahşına ge-
lüp cemâl-i pür-nûrunı müşâhede iden kimesne ayruk gitmezdi. Ve her 
kimse ki şeyhün nâm-ı şerîfini işideydi cemâl-i mübârekini arzu itmeyince 
ölmezdi. Şeyhün zikr-i mehâmidi ve evsâf-ı mekârim-i ahlâkı cümle-i halâ-
yıkun diline düşmüş idi ve şeyhün mehabbeti ve meveddeti kûti’l-kulûb 
idi. Bu sebebden mahbûb-ı halk ve habîb-i Hak idi. 

Beyt:  Dervîze eyle sîne-i sâhib-dilândan  
  Yâ himmet-i havâtır-ı ehl-i safâ-dile 

  Aç virse hâcetün yine dest-i niyâzunı  
  Yok yok-durur bu kapuda bin bin du‘â dile 

  Geldi kapuna Şevkî  bu gün himmet isteyü  
  Bîgâne kılma Hak’dan anı âşinâ-dile

Nesir: Sîret-i ‘Arabî ’de gelmişdür ki [37b] çün şeyhün ululığı âfâk-ı 
cihânda meşhûr ve beyne’n-nâs mezkûr ve müte‘ârif olıcak kûh-ı Lübnân’da 
olan ehl-i mutasavvıfa mâbeyninde söylenildi, ta’accüb itdiler, eyitdiler: 
“Eger Şeyh-i Mürşid kutb-ı ‘âlem ve kümmel-i devrândan olaydı, lâyık bu 
idi ki halkdan ‘uzlet kılaydı.” Tekrâr şeyh hazretlerinün bû-yi latîfi ve hûy-i 
şerîfi ‘âlem-i mu‘attar ve rûy-i zemîni münevver itdi. Yine kûh-i Lübnân ’da 
olan ehl-i ‘uzlet mâbeyninde bu hâlet şems-i münîr pertevi gibi meşhûr 
olıcak kûh-i Lübnân halkı kendülerden iki kimseyi ihtiyâr idüp şeyhün 
ahvâlini tecessüs itmege gönderdiler. Bunlarun gelmesi şeyhe ma‘lûm olup 
hâdime eyitdi: “Var yola çık, iki ‘azîz geliyorurlar. Anları i‘zâz ve ikrâm 
ile bunda getür. Benüm halvet-hânemde kondur.” Pes hâdim yola çıkdı, 
gördi iki kimse toza gark olup gelürler. İstikbâl itdi, selâm virdi, i’zâz ve 
ikrâm ile şeyhün emri mûcebince halvet-hânesine getürdi, Şeyhe haber itdi. 



134 METİN - Ebû İshâk İbrâhîm Kâzerûnî’nin Menâkıbı

Bunlar eyitdiler: “Şeyh sâhib-i kerâmât imiş, bizüm ahvâlimizi hoş bildi.” 
didiler. Şeyh hazretleri bunların yanına geldi. Çün şeyhi gördiler, yirlerin-
den kalkup selâm virdiler. Dest-bûs idüp bî-ihtiyâr kadem-i mübârekine 
yüz sürdiler. Şeyh bunlara nüvâziş [38a] idüp pürsiş-i hâtır itdi, eyitdi: “Ol 
‘azîzler ki sizleri gönderdiler, iyiler midür? Hîç bana haber gönderdiler mi, 
ne buyurdılar?” Bunlar şeyh hazretlerinden bu kelimâtı işidüp vilâyet ü firâ-
setine hayrân kaldılar, eyitdiler: “İy şeyh-i kâmil ve iy mürşid-i fâzıl! Ol 
‘azîzler sizlere selâm ve du‘â ve peyâm-ı senâ itdiler.” Eyitdiler: “Eger şeyh 
hazretleri meşgūl-i Hak ise kûh-ı Lübnân ’a gelsün, zîrâ ki halk miyânında 
olan kendünün evkātını hıfz itmek müyesser degildür ve halk ile karışmak 
Hak Te‘âlâ dôstlarının kârı degildür.” Şeyh buyurup eyitdi: “Anlar erbâb-ı 
kulûbdür, hûb buyururlar lîkin bana bir hâlet yüz tutup durur ki dağa var-
mağa kudretüm yokdur. Zîrâ Hak Te‘âlâ beni bir işde komuşdur ki da‘vet-i 
halk idem ve bunlarınla Hak Te‘âlâ’ya hizmet idem ve kâfir-i gümrâhları 
İslâm  dinine da‘vet idem. Bi-hamdillâhi ve hüsn-i tevfîkihî ki Hak Te‘âlâ 
bana bir vakt ve hâlet virmişdür ki dimek ve işitmek ve halkı görmek beni 
gayra meşgūl itmez ve bu hâlde ben hem Hak ile hem halk ileyin halk 
bana hicâb olmaz. Kûh ve deşt ve beyâbân ve sahrâ ve miyân-ı halk bana 
cümle yeksândur. Eger sizler ol ‘azîzler yanına varırsanuz benim selâmımu 
anlara iledün ve eyüdün. ‘Aceb olmaya ki kişi kûhda sâkin olup [38b] zikr-i 
Hakk’a meşgūl ola. Merd oldur ki halk ortasında dura otura, diye işide, 
halkun mesâlihine kıyâm göstere. Tarfetü’l-’ayında yâd-ı Hak’dan ve müşâ-
hede-i Hak’dan hâlî olmaya hergiz.”

Şi‘ir:  Kim oldur merd-i hak Hakk’a hicâbı 
  İdinmeye yolunda şeyh ü şânı

  Tarîk-i hakka halkdan ana pervâ  
  Hakîkat bu-durur olmaya peydâ

  Gerekmez zerrece ide bahâne  
  Bu yolda sâlik olan ‘âşıkāne
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Nesir: Ve dahî buyurdı ki eger ben kûh-ı Lübnân ’da olaydum bunca 
kâfirler neden müslümân olurlardı. Andan sonra şeyh hazretleri buyurdı: 
“İy ‘azîzler! Sizden bana râhat geldi ve râhat buldum, hurrem ü şâd oldum. 
Eger bunda kalursanız sizlere hizmet idem ve eger gidersenüz hüküm sizin.” 
Eyitdiler: “İy şeyh-i kâmil ve ey merd-i fâzıl! Âdem midür ol kimse ki sizin 
huzûr-ı pür-nûr ve musâhibet-i pür-sürûrınuzdan dûr olmak dileye. Lâ-
kin o ‘azîzler ki bizi göndermişlerdür, bize muntazırlardur, gitmek gerek.” 
Şeyh hazretleri buyurdı ki: “Ol ‘azîzlere benden selâm iledün ve eydün ki 
beni du‘âdan unutmasunlar, anlara revâ degildür ki vâlih ü hayrân kendü 
yarânınun katına varalar ve benüm ahvâlümi her nice ki gördinüz eydün,” 
diyüp icâzet virdi. Bunlar [39a] şeydâ olup revâne oldılar, Kûh-i Lübnân’a 
gediler. Her ne ki gördilerse bi-temâmihî yârânına ‘arz itdiler ve eyitdiler: 
“İy bizüm yâranlarımuz! Bize rağbet oldur ki gidevüz bâkî ‘ömrümüzi şeyh 
hazretlerinün hizmet-i şerîfinde geçürevüz ki bu gün ‘arsa-i ‘âlemde pâ-
dişâh-ı dîn ve pîşüvâ-yı ehl-i yakîn oldur. Bir gün anun hizmetinde olmak 
bin yıl bunda olmakdan yigrekdür” diyüp icâzet alup ikisi bile şeyhün hiz-
metine geldiler. Şeyh bunları hôş tutdı, bunlar içün bir menzilgâh bünyâd 
itdi ki şimdi ana zîr-i çirâğ  dirler. Şol kimseler ki anda sâkinlerdür her gice 
anlar çirâğ yakarlar, Kur’ân  okumağa meşgūl olurlar. Çün ol mevzi‘i şeyh 
bunlara virdi ve her kimse ki bunların sohbetinün lâyıkı degildür bunlarun 
yanına göndermezdi. Şeyh hazretleri ol mevzi‘i gurebâ içün vaz‘ itmişler idi, 
hergiz kimse ehl-i Kâzurûn ’dan ve gayrıdan anlarun yanına varmazdı. Şeyh 
hazretleri buyurmuş idi ki ol mevzi‘ hergiz evliyâ’ullâhdan hâlî olmaya, her 
zamân elli altmış nefer dervîş anda olurlardı. Her birisi ehl-i vilâyetdi, gice 
gündüz tilâvet-i Kur’an’a meşgūller idi ve tahsîl-i ‘ilm iderler idi ve zikr-i 
Hakk’a meşgūller idi. Bir kimse ki anlardan gâyib ola veyâ fevt olsa yirine 
bir kimse dahî getürürlerdi. [39b] Bu cümle kerâmât şeyhdendür ki her 
kimse bir harf bilmeye ol mevzi‘e gelse şeyhün berekâtında Kur’ân’ı hıfz 
iderdi ve ‘ilm-i dînden behre-mend olurlar idi ve safâ-yı hâtır ve kerâmât 
kesb iderler idi. 
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Hikâyet: Mü’ellif-i kitâb eydür: “Eger bir kimsenün mühimmi olsa 
dünyevî ve uhrevî, sıdk ile şeyh hazretlerine ‘arz itse ve meded istid‘â 
itse himmet taleb eylese, şeyh anun hâline vâkıf olsa su’âlini dinler. 
Cevâb virürdi ve mühimmini bilüp meded ve mu‘âvenet iderdi. Nice 
kim dilerse.”

Şi‘ir:  Kim ki olmak ister-ise ber-murâd  
  Şeyh-i Mürşid hazretini ide yâd

  Dergehinde kamu hâcetler revâ  
  Şekk ü şübhe itme olur dâyimâ

  İy vilâyet halkınun ser-çeşmesi  
  İy kerâmet çeşmesinün eşmesi
 

  Kutb-ı âfâk  u re’îs-i evliyâ  
  Rehnümâ-yı pîşüvâ-yı asfiyâ

  Bende-i dîrînedür Şevkî  sana  
  Lutf ile himmet ider senden recâ

  İrişürken cümleye in‘âm-ı ‘âmm  
  Hâşâ senden irmeye âna temâm

Nesir: Buraya münâsib temsîlât ve bu menâkıba lâyık tafsîlât kitâb-ı Fir-
devsi’l-Mürşidiyye ’de [40a] görile. Şeyhün kerâmâtı hod beyne’n-nâs meş-
hûrdur.

Bâb-ı sâdis ‘aşera Şeyhün kerâmâtın beyân ider

  Elâ! İy tâlib-i esrâr-ı mutlak   
  Mukayyed sözi ko dinle muhakkak
 

  Söze gel şevk ile ratbü’l-lisân ol  
  Kerâmet sözlerinden tercümân ol
 

  İşidüp sözlerün ehl-i vilâyet  
  Sana tahsînler itsünler be-gāyet
  

  Velîler sözidür çün kim kelâmun  
  Bulardur zübdesi her hâs u ‘âmun
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  Sözidür kutb-ı âfâkun husûsâ  
  Ki anunla zînet oldı milk-i dünyâ

  Nice gösterdi bu halka vilâyet  
  Ne vech ile zuhûr oldı kerâmet

  Bize şerh eyle ânı gûş idelüm  
  İşidüp cân ü dilden cûş idelüm

  Velîkin sen dahî üşenme iy yâr  
  Salâtıyla selâmı eyle tekrâr

Nesir: Hatîb İmâm Ebûbekir  rahmetullâhi ‘aleyh eydür: “Şeyhün ba‘zı 
ashâbından işitdüm ki eydür: ‘Şeyh hazretleri kaddesallâhu rûhahu’l- ‘azîz 
va‘z iderlerdi. Horâsân ’dan bir kimse var idi, ‘âlim ü ‘âmil ü fâzıl kimse 
idi, adına Ebû Sa‘d  dirlerdi. Şeyhün meclisinde hâzırdı, va‘zı dinlerdi. Şeyh 
meclisinden fâriğ olıcak şeyhün ‘akabince hücresine [40b] geldi ve elin aya-
ğın öpdi, ‘özürler diledi, tevâzu‘ ve tazarru‘ kıldı. Eyitdi.”

Kelâm-ı manzûm-ı münâsib: 

  Sehv ile kıldum yine cürm ü hatâ  
  Ger beni kahr ile öldürsen revâ

  Senden umaram velî ‘ahd ü kerem 
  Vâhib-i ihsansın iy sâhib-himem

Kelâm-ı mensûr: Çün Ebû Sa‘d i‘tizâr idüp şeyhün hücresinden taşra 
geldi. Şeyhün ashâbı bundan su’âl itdiler, eyitdiler: “Ne oldı ki şeyhden 
bunca ‘özr itdün?” Ebu Sa‘d eyitdi: “Çün şeyh va‘z ve nasîhat itdi. Halâ-
yık anun va‘zını ‘an samîmi’l-kalb istimâ‘ idüp cân ile rağbet iderler idi. 
Bana reşk gelüp hâtırıma şöyle hutûr itdi ki ben bir merd-i fâzıl ve ‘ilm-i 
tefsîrde şeyhden kâmil olam, halk bana bunca rağbet itmezler. Hak Te‘âlâ 
bu şeyhe ‘aceb ululuk virmişdür ve ziyâde ni‘met ki bunun var, kimsenün 
yokdur. Ben hôd ‘ilimde bundan a‘lemem diyüp bu endîşede iken şeyhün 
mukâbelesinde bir kandîl var idi, asılmış. anı gösterdi, eyitdi: “Görün bu 
âb ile rûgan hâl diliyle birbiriyle kelimât iderler. Âb rûgana eydür: ‘Ben 
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senden fâzıl ve kâmilem, cemî‘-i eşyâ bana muhtâcdur. Ne lâyıkdur ki sen 
benüm üstüme oturasın? [41a] Beni tasaddur idesin.’ Rûgan cevâb virüp 
eyitdi ki: ‘Belî, böyledür ki sen dirsin ve lîkin ben zahmetler çekmişem ki 
sen anı görmemişsin. Biçilmek ve dögülmek ve âteş üzre kaynamak gibi. Bu 
cümleden sonra yanaram ve cümle ‘âleme rûşinâlık virürem. Bu sebebden 
senün üzeründe makāmum vardur.’ Çün şeyh bu temsîli buyurdı. Bildüm 
ki benim zamîrüme muvâfık oldı, haber virdi. Ben şermsâr oldum bu se-
bebden ‘özr itdüm, didi.”

Hikâyet: Mukrî Ebû ‘Abdullâh ibni Muhammed  eydür: “Şeyh dâ’im 
bize vasiyyet idüp eydürdi ki: ‘Zinhâr kimsenün ta‘âmın yimen.’ Pes ben 
icâzet aldum, anam yanına geldüm. Önüme bir tabak hurmâ getürdiler, 
ilhâh ve ibrâm itdiler, yimedüm. Tekrâr ikdâm itdiler, Şeyhin kelimâtını 
anlara takrîr itdüm. Eyitdiler: ‘Birkaç hurmâ benüm hâtırım içün yi, bil-
mez.’ Ben dahî anam hâtırı içün bir dâne hurma yidüm. Derhâl zulmet 
ve kerâhiyyet benüm kalbüme lâyıh oldı. Ayruk hurmâ yimedüm. Şeyhün 
hizmetine geldüm, selâm virdüm. Şeyh eyitdi: ‘Anan yanında ne yidün?’ 
Ben eyitdüm: ‘Nesne yimedüm.’ Şeyh yüzin bana tutdı, eyitdi: ‘Bir dâne 
hurmâ yimedün mi?’ Çün şeyh bu kelimâtı didi, gönlüme bir heybet târî 
oldı. Bildüm ki şeyh sâhib-i kerâmâtdur, Hîç bir nesne ana [41b] mahfî 
degildür. İstiğfâr itdüm, bundan sonra gayrı yirde hergiz ta‘âm yimedüm.”

Beyt:  Râh-bînler cümlesi bînâ olur  
  Cümle mahfî anlara peydâ olur

  Hîç mahfî anlara yok zerrece  
  Niydi deryâ yanlarında katrece

Nesir: Zeyd ibni ‘Alî  eydür: Ebû ‘Amr Hamza ibni Merhî ’den işitdüm, 
eydür: “Bir gün şeyhden icâzet aldum, karye-i Râhiyân ’a vardum. Et ile 
yumurda ile soğan ile kalye bişirmişler. Benüm önüme getürdiler, eyitdiler: 
‘Bize muvâfakat eyle, bir pâre ekl it.’ Ben mütehayyir oldum. Şeyh Hazre-
tinün itdügi kelimâtınun mâbeyninde biri ‘kavmünüzi incitmen!’ biri ‘as-
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hâbsız nesne yimen!’ Çün benüm akrabâm bana ilhâh itdiler, anların hâtırı 
için bir lokma yidüm. Çün hânekāha geldüm. İttifâk benüm mâcerâm as-
hâbum mâbeyninde zâhir olmış, bana serzeniş itdiler. Mütegayyür’l-ahvâl 
oldum. Şeyh benüm hâlim görüp eyitdi: ‘Ashâbunsuz kalye yidün, emri-
mün hilâfın itdün, senün işün tebâh oldı.’ Hacîl, şermesâr oldum Şeyhün 
kerâmetinden.”

Beyt: Merd-i Hakk yanında birdür az u çok  
  Onlarun yanında mahfî nesne yok

  Bir-durur anlara gizlü âşikâr   
  Buna şekk ü rayb itme zinhâr

Nesir: Rivâyet olınur ki Basra ’da bir kimse var idi. Yahyâ ibni Hasan  dir-
lerdi. [42a] Şeyhün kerâmâtı fazlını işidüp şeyhi ziyâret itmeğe Kâzurûn ’a 
geldi, Şeyhin hânekāhına vardı. İttifâk şeyh subh namâzın kılurdı, imâ-
met iderdi. Kur’ân  okurken sehv vâki‘ oldı. Yahyâ kendü kendisine eyitdi: 
“Benüm sa‘yim zâyi‘ oldı. Kur’ân bilmeyenden kerâmet mi gelür?” Yahyâ 
rivâyet ider, eydür: “Çün şeyh namâzdan fâriğ oldı, beni yanına da‘vet itdi, 
eyitdi: ‘Benî-âdem olanlar sehvden hâlî olmazlar, ‘ayb eyleme.’ didi.”

Beyt: Dinildi çün nazar kıl gör ki Ya‘kūb   
  Nübüvvet ‘âleminde oldı mergūb

  Mısır’dan bûy-ı pîrâhen işitdi    
  Neçün Ken‘ân  çâhın görmeyeydi

  Hemân ahvâl çün berk-i cihândur  
  Gehî peydâ gâhî nihândur

  Geh olur târim-i a‘lâ nazargâh   
  Görünmez gâh olur önümde bir gâh
  

  Eger dervîş bir hâlde kalaydı   
  Cihân gözyaşıyla pür olaydı 
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Nesir: Kādî Ebu’l-Kāsım Muhammed-i Cerigehî 59 eydür: “Kādî Ebu’l-Fevâ-
ris-i Hîbetullâh ’dan işitdüm, eydür: “Şeyh hazretlerini ziyârete giderken yolda 
iki şahıs bana yoldaş oldılar. Biri eydür: ‘Benüm karzum var ve ‘ayâlüm var. 
Şeyhe giderem ki bana nesne ihsân ide.’ Biri eydür: ‘Bir oğlum var, dilerem ki 
şeyhe varam, bana nesne ‘atâ ide tâ onun ile oğlumı sünnet idem.’ [42b] Çün 
Kâzurûn ’a geldüm cum‘a günüydü, Şeyh minbere çıkdı, va‘z itdi. Ben şeyhün 
berâberinde idüm, oturmışdum. Esnâ-yı kelâmda şeyh benüm yüzüme bakdı, 
eyitdi: ‘Hiç minnet ve müzd olmaz ol kişinün ki eyide, ben İbrâhîm bin Şeh-
riyâr ’a varuram ki bana nesne ihsân ide yâ edâ-yı deyn içün yâ oğlum sünnet 
itmek içün. Müzd-i sevâb ol kimsenündür ki Allâhu Te‘âlâ’nun rızâsı içün gele 
beni ziyâret ide.’ Ben bu kelimâtı çünki şeyhden istimâ‘ itdüm, bildüm ki şeyh 
sâhib-i kerâmet imiş ki benüm zamîrümden haber virür.” Kādî Ebu’l-Fevâris 
eydür: “Ol zamân ki şeyh bu sözi didi. Kur’ân ’dan elinde bir cüz’ var idi, pes 
elinden ol cüz’i kodı ve eyitdi: ‘Ol Tanrı hakkı içün ki bu anun kelâmıdur. 
Her nesneyi ki Hak Te‘âlâ bu kitâbda buyurmuşdur işlemişem, buyurmamış-
dur işlememişem.’ Ben kendü kendüme eyitdim: ‘Hak Te‘âlâ bu kitâbda nikâh 
buyurmuşdur, Şeyh anı itmemişdür, Şeyh bu sözi nice diyebilür?’ Çün bu en-
dîşe benden geçdi derhâl şeyh yüzin bana tutdı, eyitdi: “Yâ Kādî! Nikâh hôn-ı 
ra‘iyyetdür ki komışlardur eger dilersen eyle ve eger dilemezsen eyleme. Eger 
benüm yanumda ‘avrat ile dıraht mâbeyninde [43a] tefâvüt olaydı ben dahî 
elbette ‘avrata meyl idüp nikâh iderdüm.”

Beyt: Beni bu halkun eyleyen habîbi  
  Bana hîç şehvet itmemiş nasîbi

  Bana Hak böyle çün kısm eylemişdür 
  Mücerred lafzını ism eylemişdür

  Bu lezzet komamış ağzumda hîç dâd 
  İrişmez bana şehvetden çü bî-dâd

Nesir: Şeyh Ebû Ca‘fer-i Ensârî  rahmetullâhi ‘aleyhi eydür: “Bir gün 
Emîr Ebu’l-Fazl-ı Diylemî  şeyh hazretlerini ziyârete geldi. Şeyh ana nasîhat 

59 Firdevs’te “Cerhî” ya da “Cerehî” şeklinde geçmektedir. Bkz. Meier, s. 157.
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idüp eyitdi: ‘Şarâb içme, tevbe eyle.’ Ebu’l-Fazl eyitdi: ‘Mümkin degildür 
ki ben hamırdan ferâgat idebilem zîrâ ben Fahrülmelik ’ün musâhibiyem 
dâ’im benümle ‘îş ider.” Pes şeyh eyitdi: ‘Sen hamr içmeden ferâgat eyle, 
tevbe kıl ol zemân ki sana hamr içmek lâzım ola, bana ‘arz idün, beni yâd 
eylen gör ki nice olur.’ Emîr Ebu’l-Fazl vardı, şarâba tevbe eyledi.” Râvî ey-
dür: “Ebu’l-Fazl, ‘bir müddetden sonra ittifâk düşdi Fahrülmelik  hizmetin-
de hâzır oldum,’ dir. Şarâb meclisini tertîb itmeğe buyurdı. Mutribân-ı hoş-
nevâ ve şâhidân-ı zîbâ-likā hâzır oldılar, şem‘ler yakdılar ‘ûdlar tutuzdılar. 
Bâdiye [43b] şarâb ile mâl-â-mâl itdiler, cümle sohbet tertîbin ihzâr itdiler. 
Ben kendüme eyitdüm: ‘Bu meclisden nice halâs olam, şarâbı kendümden 
nice def‘ idem?’ Bundan sonra şeyhin kelimâtı hâtırıma geldi, eyitdüm: ‘Yâ 
şeyh kandasın? Mu‘âvenet vakti geldi ki beni bu vartadan halâs idesin.’ Bu 
endîşedeyken nâgâh bir havf-nâk kedi çıkageldi dokundı, şarâbun zarflarını 
sıdı, şarâb döküldi. Ehl-i meclis cümle melûl oldılar, hîc kimsenin hâtırına 
gelmedi ki kediyi def‘ ideler. Fahrülmelik mütehayyir oldı, bana teveccüh 
itdi. Kıssa-ı şeyhi haber virdüm, eyitdi: ‘Kalk sen tevbende ol,’ didi. ‘Bizi 
kendü hâlimizde ko!’ Erkân-ı devlet bu haberi işitdiler. Mecmû‘ı şeyhün 
kerâmâtını ‘aceblediler.” 

Beyt:  Âsitânundur penâh-ı ehl-i dîn  
  Oldı hıfzunda kamu ehl-i yakîn

  Hazretünden her kime ire emân  
  Kurtılur cümle belâdan her zemân

  Şevki’nün budur recâsı dâyimâ  
  Himmetün ire ana iy rehnümâ

Nesir: Rivâyet olınur ki bir yıl oldı ki yağmur yağmadı. Şeyh hazretleri 
istiskâya çıkdı, du‘â itdi. [44a] Şeyhün ashâbı âmin didiler. Bir bulut zâ-
hir oldı ammâ yağmur yağmadı, bulut geçdi gitti. Çün birkac gün gecdi, 
yağmur yağmadı. Şeyh melûl oldı, eyitdi: “Ben du‘â itdim kabûl-ı Hazret 
olmadı, benüm du‘âm sûret-i bî-ma‘nî oldı.” Pes şeyh ridâsını mübarek 
boynına dakdı ve devletlü eliyle sa‘âdetlü başını döndi, eyitdi: “Bu kaziy-
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yenin ‘adem-i husûli benüm günahımun şûmlığudur” diyüp zârî ve tazar-
ru‘ kıldı. Derhâl bir bulut zâhir oldı, çok yağmur yağdı. ‘Âlem ferah oldı, 
ni‘am-ı vâfir hâsıl oldı Şeyhün du‘âsı berekâtında.

Şi‘ir:  Her ne istersen olur bâ-kalb-i sâf  
  Koma insâfı elünden lâ-tehâf

  Ger bula insâf kalbünde vücûd  
  Niçe yıllar yigdür itmekden sücûd

Hikâyet: Ashâb-ı şeyh rivâyet idüp eydürler ki: “Bir vakitde bir cühûd 
geldi ki kendünün dînini ihfâ eyledi, ehl-i İslâm  kisvetine girdi, hanekâhda 
oldı. Hîç kimse anun haline vâkıf olmadı. Bir gün şeyhün hizmetine geldi, 
icâzet diledi ki gide. Şeyh eyitdi: ‘İy Yehûdî ! Yirün eyü olsun, hîç bizden 
taksîrlik gördün mü?’ [44b] Yehûdî şeyhün kerâmetine ve bunca günden 
kendüyi ifşâ itmeyüp rüsvây kılmaduğına mütehayyir oldı, eyitdi: ‘Çün 
beni bildün bu denlü ‘izzet ve ikrâm yine kıldun.”

Hikâyet: Ebu’l-Hasen  eydür: “Bir vakit ben birkaç yârânım ile ittifâk 
itdük ki Berât gicesi şeyhün câmi‘inde bulışavuz. Çün Berât gicesi geldi, 
câmi‘e geldüm, ol yârânumı aradum, bulımadum. Ol gice câmi‘i kanâdil 
ile zînet itmişler idi. Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz minbere çıkup va‘z 
iderdi. Şeyh hazretlerinün kelimâtını istimâ‘ itmek içün ilerü vardum ki 
oturdum. Şeyh eyitdi: ‘Üç nefer halk bunda hâzırlardur. Bir bölük halk 
namâz içün ve niyâz içün giceyi zinde iderler Hak Te‘âlâ içün. Bir bölügi 
temâşâ içün halkı ve kanâdili. Ve bir bölügi nefsânî murâd içün. Bunlardan 
kimse olur ki bî-hâsıl olur kendi murâdını bulımaz.’ Çün şeyh hazretleri bu 
sözi buyurdılar ben mütehayyir odum, bildüm ki benüm içün söyler. Pes 
andan sonra şeyh eyitdi: ‘Hôş ol kimse ki bunda hâzır ola rızâ-yı Rahmânî 
içün mütetâbi‘at-i şeytân içün olmaya. Hoş ol [45a] kimse ki bunda hâzır-
dur Hâlik içün halâyık içün degül.”

Beyit: Zübân-ı hâl ile dir sana dünyâ  
  Ki benden rûz-ı şeb gel eyle perhîz
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  Gönül virme ferîb-i reng ü rûma  
  Benim bu handüm oldı girye-âmîz 

Hikâyet: Muhammed ibni Ferruh-ı Şehcûrî  eydür: “Bir gün şeyh kadde-
sellâhu rûhahu’l-‘azîz meyyit namâzı içün musallâya varmış idi. Yine ‘avdet 
idicek yolda bâzâra uğradılar. ‘Alî bin Fazl  şeyh hazretlerine birkac dirhem 
virdi. Hânekāhda olan dervîşlere nesnecük alınsun, tehî dest varmayalum, 
didi. Şeyh ol diremleri Muhammed-i Bâziyâr  ile Abdullâh-ı Bâziyâr ’a vir-
di. Varun dervîşlere yaş hurmâ alun, getürün, didi. Anlar bâzâra gitdiler. 
Şeyh hankâha geldi, oturdu. Derhâl bir şahıs geldi, bir tas ile tobtolu ‘asel 
getürdi Şeyhün huzurunda kodı. Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz kalkdı. 
Kendü mübârek eliyle dervîşlerden her kimseye yidi kebce ‘asel virdi. Bu 
hâlde iken Muhammed ile Abdullâh geldiler yaş hurma getürdiler Şeyhün 
huzûr-ı şerîfinde kodılar. Bu hâlde ol baldan şeyh yidi kebce ‘asel Muham-
med-i Bâziyâr’a virdi [45b] ve hîç ‘Abdullâh-ı Bâziyâr’e virmedi. Ashâb, 
şeyhe eyitdiler: ‘Abdullâh’un nasîbi yoğ imiş,’ didiler. Şeyh sükût itdi. 
Tekrâr söylediler Şeyh hîç iltifât itmedi. Çün şeyh bu kısmetden fâriğ oldı 
dervîşler şeyhe eyitdiler: ‘Ne sebebden Abdullâh-ı Bâziyâr ’a virmediniz?’ 
Şeyh eyitdi: ‘Eger Abdullâh sorarsa diyem eger sormazsa dimezin.’ Dervîş-
ler Abdullâh’a eyitdi: ‘Su’âl eyle tâ ki ‘illet ne idügi ma‘lûm ola.’ Abdullâh 
su’al itdi. Şeyh kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz eyitdi: ‘Bu sebebden sana yidi 
kebce ‘asel virmedüm ki ol zamân ki hurma aldun yidün icâzetsüz ve dahî 
dervîşlerün huzûrınsuz.’ Şeyh böyle buyurıcak, Abdullâh taksîrine i‘tirâf 
itdi, garâmetiyle durdı. Dervîşler şeyhün kerâmetine mütehayyir oldılar.

Beyt: Doğrı ol kim doğrılık mergūbdur 
  Doğrılık iki cihânda hûbdur
 

  Doğrılık kıl Hak rızâsın kıl taleb   
  Râstî her ne dilersen vire Rab

  Doğrılıkladur müslümânun işi  
  Çoğ olur eğri olanun yanlışı 

Hikâyet: Îsâ bin Pendârî  eydür: Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz hazret-
lerinden işitdüm ki buyurdı: “Hergiz kimseye ben düşnâm itmedüm [46a] 
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illâ bir kerre vâki‘ oldı. Bir gün ta‘âm önüme getürdüm. Bir kedi vardı, 
beni gāyet rencîde itdi.’ Ben eyitdüm: ‘Ayruk zindigânun kalmasun.’ Kedi 
benüm önümden gitdi derhâl bir çâh vardı ona düşdi, helâk oldı. Bundan 
sonra ‘ahd itdüm ki kimseye beddu‘â itmeyem.”

Şiir:  Hazer eyle bürâzer beddu‘âdan   
  Ayırır âdemi râh-ı Hudâ’dan 

  Sen eylersen sana dahî iderler  
  Ekenlerdür ki ekdiğin biçerler.

Hikâyet: Ebu’l-Kāsım-ı Hayyât  eydür: “Kâzurûn ’da bir karı var idi bir 
inek beslerdi, ziyâde südli idi anun südüni satardı, nafakâtına sarf iderdi. 
Kazâ-yı nâgehânî irişüp inek kendü südüni emer oldı, aslâ memesinde süd 
komazdı. Pîre-zen miskîn ne denlü ‘ilâc itdiyse fâyide itmedi ‘âciz kaldı. 
İttifâk bir gün şeyh ol karınun kapusı öninden gecdi, pîre-zen âgâh olup 
ineği şeyhün yolına çıkardı. Şeyh gelicek ahvâli didi. Şeyh hazretleri dest-i 
mübârekiyle inegün başını sığadı, eyitdi: ‘İy gāv! Şimden girü kendü sü-
düni yime ki bu pîre-zenün nafakātı andandur.’ Bundan sonra inek hergiz 
südüni içmedi [46b ] ve südi çoğ oldı Şeyh hazretlerinün berekâtıyla.” 

Şi‘ir:  Kim ki ola Hak emrine fermân-ber 
  Râm olur hükmine cümle cânever

  Emr-i Hak’dan gerdenüni itme pîç  
  Hükmüni redd itmeyeler kimse hîç 

Hikâyet: Hatîb İmâm ‘Abdüsselam  eydür: “Alî bin Mansûr  ki gāzîlerün 
sipehsâlârıydı. Gâh gâh şeyh hazretlerini ziyâret itdi. Gidicek şeyh mescidi 
miyânına dek gönderdi, ardınca ağladı, eyitdi: ‘Alî bin Mansûr gitdi, ayruk 
gelmeye.’ Alî çün kendü vatanına vardı, hasta oldı vefât itdi.”

Şi‘ir:  Râst söyler şeyh-i ‘âlem şâh-ı dîn   
  Kutb-ı âfâk  zübde-i ehl-i yakîn

  Ya‘nî Ebû İshâk  şeyh-i evliyâ  
  Mefhar-ı ehl-i vilâyet müctebâ
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Hikâyet: Şeyhün ashâbı rivâyet idüp eydürler ki: “Bahar eyyâmında bir 
gün şeyh ile sahrâya gitdük. Çün kuşluk vakti oldı Şeyh kuşluk namâzın 
kıldı. Ba‘dehû bir pâre istirâhat itmek içün hâba vardı. Dervîşler bir mikdâr 
şeyhden ırâk oldılar. Nâgâh gördiler ki bir kara yılan [47a] geldi ağzında 
bir dâne nergis var, getürdi Şeyhün sîne-i mübârekesinün üstinde kodı, 
gitdi. Bir dahî getürdi, hattâ bir deste oldı. Dervîşler geyn yirden temâşâ 
iderlerdi. Tâ şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz hâbdan bîdâr oldı ol nergisleri 
gördi, dervîşlere eyitdi: ‘Bunı kim getürdi?’ Ahvâli bir bir ‘arz itdiler. Şeyh 
eyitdi: ‘Kime ki Hak Te‘âlâ dôst ola bî-şekk ve şübhe kamu ‘âlem anlara 
dôst olur.” 

Beyit: Çün kodı bâlîne ser-hâb itmege ol çeşm-i nûr 
  Şâh-ı nergîsden yüzine bâd-ı bîzen itdi mâr

  Hâtem-i kudret-nigîninde yazılmış hall ile  
  Bâm-ı Bû İshâk İbrâhîm ibni Şehriyâr 

  Çâkeründür Şevkî ’ye gel eyleme iğmâz-ı ‘ayn 
  Himmet eyle ki demidür yiter oldı hûr u zâr

Hikâyet: Muhammed ibn Ahmed  rivâyet eydür ki bir [gün] Hazret-i 
Şeyh va‘z iderdi. Bir serçe geldi Şeyhün eli üstünde kondı, Şeyh eyitdi: “İy 
hâzırlar! Bilün ki bu serçe niçün cümlenizü kodı beni ihtiyâr itdi, zîrâ bilür 
ki ben anı boğazlamazın ve hergiz incitmezin.” Bunı didi, serçeyi koyuverdi 
ve dahî eyitdi: “Bu serçecük Allâh’un ve Peygamberi’nün sözin [47b] işit-
meğe geldi.”

Beyt:  Sakın incitme bir mûrını zinhâr   
  Dil-âzâr olma hergiz ol kem-âzâr

  Dimişlerdür bunı bir hoş meseldür  
  Anarlar ehl olanlar bî-bedeldür

  Yaşar kerkes kim âzâr oldığıçun   
  Doğan durmaz dil-âzâr oldığıçun

Hikâyet: Rivâyet olınur ki bir gün şeyh kaddesallâhu sirrahu’l-‘azîz va‘z 
iderdi. Nâgâh bir âhû mescid kapısundan içerü girdi. Çâk şeyhün yanına 
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geldi. Şeyh mübârek eliyle ol geyicegün başını sığadı. Eyitdi: “İy âhû! Emîn 
yire geldün. Nitekim hayvânât harem-i Ka‘be ’ye gelürler. Emîn olmağıçun. 
Pes şeyh elin kaldurdı ve eyitdi: ‘İlâhî! Nitekim Harem-i Ka‘be’yi hâne-i 
emn ü emân itdün ve eyitdün: 60     “Her kimse ki senün 
kullarından emân içün bu Ka‘be’ye gelür sen ânı emîn eyle ve mahfûz kıl 
iki cihânda.” 

Şi‘ir:  Kimün ki dergehünün ola penâhı 
  Emîn eylersin anı her belâdan

  Yüz üzre sürinügeldüm kapuna  
  Halâs eyle beni renc ü ‘anâdan

Nesir: Bes şeyh yüzüni Abdullâh-ı Halebî ’ye dutdı, eyitdi: “Yâ ‘Abdul-
lâh! Al bu âhûyı [48a] sahrâ-yı berre ilet koyıvir, tâ buna kimse zahmet 
itmeyeler.” Bes ‘Abdullâh yirinden kalkdı, sahrâ-yı berde salıvirdi. Râvîler 
şöyle rivâyet iderler ki cümle koyunlar ki Kâzurûn ’un nevâhîsinde var idi, 
çôbânları yoğ idi, hemân şöyle otlarlardı, cümlesi âfetden emîn idi. Eger bir 
kimse ol koyunlara kasd itse Hak Te‘âlâ anun yüzin kara eylerdi. Bu kaziyye 
cemî‘-i memleketde be yne’n-nâs meşhûr olmuş idi. 

Şi‘ir:  Kim ki hayluna hıyânet eyleye  
  Dâyima kendün melâmet eyleye

  Hâl-i sultândan meger gāfil ola  
  Kendüyi bilmeye vü câhil ola

Hikâyet: Şeyh Ebû Ca‘fer-i Ensarî rahmetullâhi ‘aleyh rivâyet ider, 
eydür: “Şeyh hazretleri vefât itdükden sonra Muhammed ibni Mehd-i 
Kâsikânî  şeyhi düşünde gördi, eyitdi: ‘Hak Te‘âlâ sana ne lutf itdi?’ Şeyh 
eyitdi: ‘Hak Te‘âlâ bana evvel bunı kıldı ki her kimün ki adı benüm defte-
rimde mestûr ola ve her kimse benüm elümde tevbe itmiş ola ve her kimse 
ki benüm elimde müslümân olmış ola ve her kimse ki beni ziyâret itmiş ola 
bu cümleyi bana bağışladı, rahmet eyledi, didi.”

60 “Oraya giren emniyette olur.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Âl-i İmrân, 97.



147Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

Şi‘ir: [48b] Ey ki kime eylesen bir dem nazar  
  Pâdişâh olur cihâna ser-te-ser

  Kimi kim red eylesen mağbûn olur 
  Dünye vü ‘ukbîde ol mel‘ûn olur.

Hikâyet: Muhammed ibn İbrâhîm  eydür: “Şeyhden su’âl itdiler ki kerâ-
met nedür, eyitdi: ‘Bir kişinin kerâmeti oldur ki ol kişi gösterdüğini gay-
rı kimse göstermeğe kādir olmaya kerâmet âna dirler.’ Bu ma‘nî şeyhde 
mevcûddur ki şol nesneler ki şeyhden gelür, gayrılar ‘âcizlerdür.” Şol denlü 
kerâmât ki şeyhden vâki‘ olmışdur lâ-yu‘add ve lâ-yuhsâdur, beyne’n-nâs 
meşhûr olmışdur. Bu mikdâr ile iktifâ olundı.

Bâb-ı sâbi‘ aşera: Şeyhün va‘z itdügini ve işârâtını ve ‘ibârâtını 
ve letâyifini beyân ider

  Gel berü gûş it yine bir hoş kelâm 
  ‘Aklına ire senün tâ intizâm

  Söz ile ‘âlem yüzi şâdân olur  
  Söz ile vîrâne âbâdân olur

  Söz-durur hayvânı insân eyleyen  
  Âdemîyni ehl-i ‘irfân eyleyen

  Söz ile ‘âlem bulubdur intizâm  
  Âdem olur söz ile şîrîn kelâm

  Gel berü iy Şevkî  âgâz it söze  
  Yine bir zîbâ rivâyet kıl bize

  Çûn bilürsin dünyede yokdur karâr 
  Kim ki geldi ‘âleme kıldı firâr 

[49a] Kıl velîler sözüni bize beyân  
  İt bedî‘iyle me‘ânîsin ‘ayân 

  Kutb-ı âktâb-ı cihân sultân-ı dîn  
  Ya‘nî Ebû İshâk -ı sâlâr-ı güzîn

  Güft ü gûyından bize virgil haber 
  Nush u pendinden dahî söyle eser
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  Cûş u hûş idüp safâ-y-ile semâ‘  
  Tâ ki idelüm anı dilden istimâ‘

  Lîki sen dahî üşenme iy safâ  
  Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ 

Nesir: Hatîb İmâm Muhammed ibni ‘Abdülkerîm  rahmetulahi ‘aleyh 

eydür: “Vakt olurdı Şeyh hazretleri ol meclisde bu âyeti okurdı. Kâlellâhu 

Te‘âlâ:  61     bundan sonra bu âyeti okurdı:    
62     ve dahî vakt olurdı bu âyeti okurdı, kâlellâhu Te‘âlâ: 
63       Vakt olurdı du‘âdan sonra bunı okurdı:   

                    
64              

Hikâyet: İmâm Ca‘fer-i Ensârî  rahmetullâhi ‘aleyh eydür: “Bir gün Şeyh 
kaddesellâhu sirrahû meclis ortasında [49b] eyitdi: Mûsâ  ‘aleyhisselâm ken-
dü ‘asâsını deryâya vurdı, yarıldı ka‘r-ı deryâ âşikâr oldı. On iki bölük idi, 
Benî-İsrâ’îl  her bölüği bir yoldan geçdiler. Nitekim meşhûrdur ve yine ol 
‘asâyı taşa çaldı. On iki çeşme-i âb zâhir oldı, Benî-İsrâ’îl’den her gürûh ol 
çeşmenün suyından içdiler. Andan sonra eyitdi: Sübhânellah! Bu hâlden 
ki ‘asâ bir ve viren bir ve darb bir; gâh deryâya vurur âb nâ-bedîd olur ve 
gâh beyâbân-i huşkda senge vurur su çıkar. Sübhân ol Hudâdur ki bahr u 
berrde bunun gibi kudreti var.”

Kelâm-ı manzûm:  
  Temâşâ eyle gel bâd-ı hazânı  
  Yeşilken yaprağı zerd eyler anı

61 “Bana dua edin, kabul edeyim.”Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Mü’min, 60.
62 “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 

Bakara, 186.
63 “(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren [(ve başındaki) sıkıntıyı 

gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı?]” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Neml, 62.
64 Hem E hem F nüshalarında bu dua birçok hata ile kaydedilmiş. Doğru şekli Firdevs’ten alınmıştır 

(Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya 3254, vr.76a). Anlamı: “Ey boğulmakta olanların 
kurtarıcısı, ey helak olanların kurtarıcısı, ey tüm gizli konuşmaların sahibi, ey tüm şikayetlerin ulaştığı, 
ey Muhsin, ey Mücmil ey Evvel, ey Âhir, ey Zâhir, ey Bâtın, ey kederleri gideren, ey gammı kaldıran, 
biz(e olan nimetini) arttır, eksiltme.”
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  Delüp bağrını yir yir na‘ra ider nây 
  Neyistândan cüdâ olduğiçün vây
  

  Zihî hikmet zihî kudret zihî câh  
  Hemîşe bendeye ‘arz eyler Allâh

Kelâm-ı mensûr: Çün Şeyh bu kelimâtı buyurdı, ehl-i meclisden 
birisi eyitdi: “Bu latîfeyi ki Şeyhün zebân-ı şerîfinden istimâ‘ itdiniz şeyh 
kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz buyururlar: ‘İy müslümanlar cehd idün ki tenhâ 
ta‘âm yimen, uluların eteğinden [50a] elünüzi kûtâh itmen. Eger kudretün 
yiterse dôstlarından ol. Kıyâmet güninde merd dôstıyla kopar.”

Ferd: Dâmen-i merdânı tut endîşe kılma ‘âkıbet 
  Kim ki Nûh  ile ola gam yiye mi tûfândan

Kemâ kâle’n-nebiyyu sallallâhu aleyhi vesellem: 65 «    » Bîdâr 
olun dünyadan evvel âhirete yitişin. Sakınun peşîmân olursız. Eylükden ve 
sevâb kılletinden tehassür çekmedin gāfil olman ki hîç dôstlar böyle olıcak 
şefî‘ ve feryâd-res olmaz.  66         

  

  Fursatı fevt itme varken kuvvetün  
  Kadrini bil ‘âkıl isen fursatun

  Yoksa yarın olıcak rûz-ı nedem   
  Hîç nedâmet assı itmez pîş ü kem

  Eylük eyle dâyimâ nîk-nâm   
  Eylük idenler bulısar ihtirâm

Kâlellâhu Te‘âlâ:    67        

Şeyh hazreti buyurur ki kıyâmet güni hîç kimseye fidâ bulınmaz. Ne oğul 
ve ne ‘avrat ve ne akrabâ ve ne ata ve ne ana. Nitekim Hak Te‘âlâ buyurmışdur: 

65 “Kişi sevdiği ile beraberdir.” Buhari, Edeb, 96, no: 6168; Müslim, Birr, 165.
66 “Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden sana sığınırız.”
67 “Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz.”Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 

Şuarâ, 100-101.
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68      Kardeş, oğul, ata, ana cümlesinden kaçalar. Kâlellâ-
hu Te‘âlâ: [50b] 69         

Lâkin kâfirler mü’minlere fidâ olurlar. 

Ferd: Her kişi kudretince giriftâr-ı gam-durur  
  Kime virildi söyle berât-ı müsellemî

Şeyh hazretleri buyurur: “Yarın kıyâmet güninde cemî‘i şol kimseye 
‘ukûbet ola ki kendü evkātını zikrullâh birlen geçürmeye. Kanı ol kişi ki 
münâcât-ı Hakk’un halâvetini bile, kanı ol kişi ki tâ‘at ü ‘ibâdete meşgūl 
ola, kanı ol kişi ki zikrullâhda zevki ola,” didi. 

Ferd: ‘Âkıl isen dök ‘ibâdet tohmını cânunda kim  
  İki ‘âlem dobdolu tâ mîve ola hâsılun

Nesr: Şeyh hazretleri buyurur: “Lâyık degildür mü’mine ki dünyâ 
lezzetine aldana zikrullâh lezzetini unıda.”

Manzûm: Eğleseydün terk-i dünyâ lezzetin  
  Nefsünün elden koyaydun şehvetin

  Terk-i şehvet sana ki düşvârdur  
  Anun-içün dâyim işün zârdur

Kelâm-ı mensûr: Râstî budur ki Hak Te‘âlâ her kişiye bir nesne virmiş-
dür. Bana kendünün münâcâtınun halâvetin virmişdür ve bana kendüye 
gitmeğe üns virmişdür tâ ki râhat bulam.

Ferd: Ger bana ümîd-i vaslun virmese neşv ü nemâ 
  Gice ve gündüz beni hicrânun eylerdi helâk 

[51a] Kelâm-ı mensûr: Nitekim Hak Te‘âlâ Ya‘kūb  ‘aleyhisselâm hâlinden 
haber virür, eydür: 70     Ya‘kûb ‘aleyhisselâm eydür: “Altmış 

68 “Bugün artık ne sizden ne de inkâr edenlerden bedel kabul edilir.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 
Hadîd, 15. Metnin aslında “yü’hazü” yerine sehven “necidü” yazılmıştır.

69 “İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.”Kur’ân -ı Kerîm 
ve Açıklamalı Meâli, Abese, 34-36.

70 “(Kafile Mısır’dan ayrılınca, babaları yanındakilere): Eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yu-
suf ’un kokusunu alıyorum! (dedi)” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Yusuf, 94.
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ferseng yirden Yûsuf  ’un pîrâheninün kohusını aldım.” Bes ey bende-i mü’min! 
Hudâ-yı Te‘âlâ buyurur ki: 71       Ya‘nî boynınun 
damarından ben sana yakınam bes sen niçün ıraksın 

Ferd:  Dôst bana âh kim benden yakîn  
  Bu ‘acebdür oluram andan ırak

Nesr: Şeyh buyurur: “Ey ‘azîzân! Gör ki beşîr Ya‘kūb yanına geldi, 
Yûsuf ’un pîrâhenini Ya‘kūb’un gözine sürdi görür oldı. Ne oldu ki sen Hak 
Te‘âlâ’ya dôstlık da‘vîsin idersin. Hak sana kelâm-ı kadîmin gönderdi, sen 
anı okursın, işidürsin, görürsin dîde-i dil müşâhede-i Hak ile niçün bînâ 
olmazsın? Belki bu sıfat yakînlik delîli değildür, belki ıraklık ‘alâmetidür. 
Göremez misin ki Yûsuf Zelîhâ ’ya gāyet yakînlerden idi. Dâyim eydürdi: 
‘İy Yûsuf, bana yakîn ol!’ Yûsuf eydürdi ki: ‘Korkaram sana yakın olmağ ile 
Hak’dan ırağ olam!” 

Ferd:  Sen sana yakîn ol ve halkdan dûr 
[51b] Budur çü beyân-ı sa‘y-i meşkûr

Nesr: Şeyh buyurur: “Eger Hakk’un emrini yirine getürem halâs olam. 
Eger senün fermânunı tutam fürû-mânde olam. Lâ-cerem Hakk’un fermâ-
nını saklayan iki cihâna pâdişâh olur.”

Manzûm: Hevâ-yı nefsi ko yönel Hudâ’ya  
  Öğün dir varma bir sâhib-hevâya

  Ko bu emmâre nefsi ol mücâhid  
  Dilersen Hakk’ı olasın sen müşâhid

Kemâ kâlellahu Te‘âlâ: 72        
ve kâle 73           Şeyh buyurur: “Hak Te‘âlâ 
pâk ve münezzehdür cemî‘-i ‘uyûbdan ve anun evsâfınun vasfı takrîr ü 
beyâna gelmez,” diyü. 

71 “ Biz ona şah damarından daha yakınız.” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli,16.
72 “Nefsini kötü arzularından uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır.” Kur’ân -ı Kerîm ve 

Açıklamalı Meâli , Nâzi‘ât, 40-41.
73 “Kim Allah ve Resûlü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı 

Meâli, Ahzâb, 71.
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Kelâm-ı manzûm: 
  İy sıfâtun beyâna hîç gelmez  
  Cümle vasfun beyâna hîç gelmez

  Gerçi irer hayâlüme nîçe nakş  
  Söylemeğe zebâna hîç gelmez

  Kimse bilmez hakîkatün künhin  
  İy yakînün gümâna hîç gelmez

Mensûr: Pâdişâhâ ve Perverdigârâ! Her kimse ki seni zikr ider ve her 
kişi ki seni söyler ve her kişi seni da‘vâ ider. Sen kankısıylasın? Pes bu âyeti 
okudı: 74          

[52a] Ya‘nî ben şol kişiyleyem ki tenhâ benüm zikrime meşgūl ola, be-
nüm zikrimden hergiz hâlî olmayalar. Şeyhün dervîşleri rivâyet idüp ey-
dür ki: “Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz, meclis mâ-beyninde eydürdi: ‘İy 
hâzırlar! Hak Te‘âlâ’yı gönülden zikr eylen ki çok halk sizün gibi Hakk’ı 
zikr iderler. İy niçe ‘âbidler ve zâhidler dağlarda ve tenhâ yerlerde Hakk’ı 
zikrederler. Nice peser-i nahîf ve nice pîr-i za‘îf ve nîçe civân-ı latîf nihân ve 
âşikâre zikr-i Hudâ iderler. Pes siz dahî sıdk ile Allâh’ı zikr eylen tâ ki men-
zilâtınuz refî‘ ve hâlâtınuz yevmen-fe-yevmen mütezâyid ve mütezâ‘af olup 
eyilerle şerîk olasız.” Ahmed ibn Muhammedü’l-Kārî  şeyhün mukrîsiydi, 
Şeyh va‘z itdüği hînde kürsînün dibinde otururdı, Kur’ân  okurdı. Eyütdi: 
“Bir gün Şeyh kaddesellâhu sirrahu’l-‘azîz va‘z iderdi. Ben kürsî dibinde 
oturmışdum, Kur’ân okurdum nağme vü âvâz ile. Şeyhün vakti hôş oldı, 
mübârek elini benüm başuma kodı.” Eyitdi: 

Hikâyet: “Ya‘nî hôş âvâz ve bülend-i savt ile tegannî ile oku ki çok yirler-
de şeytân içün okudun. Bunda Rahmân içün okı. Bununla anun mâ-bey-
ninde çok [52b] fark vardur.” Bu Ahmed-i Mukr î hôş âvâz kimse idi, hâfız-ı 
kelâmullah idi, hûb-hônende ve bî-misl gûyende idi. Çün şeyhün meclisine 
geldi, Şeyhün makbûllerinden oldı. Dâyim şeyhün kürsisi dibinde oturur-
dı, Kur’ân  okurdı ve hônendelik iderdi.

74 “Çünkü Allah, (kötülükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklama-
lı Meâli, Nahl, 128.
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Hikâyet: Ahmed ibn Bihrûz  eydür: “Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz 
meclis itse Hak Te‘âlâ’dan mu‘âvenet taleb iderdi. Vakt olurdı vecd olur-
dı söyleyecegi kelimâtı unıdurdı, bir lahza tevakkuf iderdi, yüzün âsumân 
tarafına tutardı. Eydürdi: ‘İlâhî! Hâzırlar bana muntazırlardur, ben sana 
muntazırın.’ Hemân hâtırına gelüp kelimât iderdi. İbrâhîm eyitdi: ‘Şeyhün 
unutduğu kelimât bu idi ki ululuğa ve mansıba mağrûr olman ve sıhhat-ı 
bedene i‘timâd itmen.”

Beyt:  Garra olma mâl ü mülk ü ‘izz ü câh  
  Bâkî sanma fânîdür bî-iştibâh

  Mal mâr ü câh çâh olur sakın    
  Aldanursın dünye-i dûna hemîn

Nesr: Ve dahî buyurur ki: “Nazar bir nesneye eyleme ki anun bakması 
helâl olmaya. Ve Hak Te‘âlâ buyurur ki: ‘Ey bende-i mü’min gāfil olma 
ki melekü’l-mevt kabz-i rûh itdükden sonra ve seni kabre iledüp defn it-
dükden sonra ol târîk [53a] evde seni tenhâ rûz ü şeb musâhibüm ve yâr-ı 
sâdıkum ve enîs-i muvâfıkum ve mahbûb-ı müşfiküm didigün kimseler seni 
koyup gideler, ‘iş ü tena‘‘umlarına meşgūl olalar. Ben Hudâ-yı Te‘âlâyam. 
Ol zamân benüm fazl ü kerem ü rahmet-i ihsânumdan göresin, anlayasın 
benden gayrı sana müşfik var mıdur, bilesin, yâd idesin.”

Şi‘ir:  İlâhî işiğindür bâb-ı hâcât  
  Cihân halkı sana eyler münâcât

  Hatâ bizden ‘inâyet Hazret’ünden  
  Yol azmışa hidâyet Hazret’ünden

  Şu dem kim ire can mürgı dehâna  
  Cinân bağına kıl anı revâne

  Sen olma sen bana ol dem nigehdâr  
  Alur gencîne-i îmanı ağyâr

  Kaçan kim ben ölem kabr ola menzil  
  Lisânum rahmetün âbıyla ter kıl

  Ne dem kim dine “men Rabbük ve mâ dîn” 
  Hudâyâ yine sen kıl bana telkîn
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  Bana sen virmiş iken bûy u rengi   
  Hudâyâ yine sen kıl bir iki zengi

  Egerçi Şevkî  kahruna sezâdur   
  Velî senden recâ olan ‘atâdur

Kelâm-ı mensûr: Şeyh buyurur: “Her kime ki Hak Te‘âlâ mahabbetin 
müyesser ide kendü rızâsında kılur ve her kimse ki Hak Te‘âlâ’dan havf idüp 
helâk olsa kıyâmet güninde emn ü emân-ı [53b] câvidânî bulur ve her kim-
senün recâ-yı sâdıkı ve ümîd-i vâsıkı Hak Te‘âlâ’nun rızâsı ola Hak Te‘âlâ 
âna cemâli müşâhedesin müyesser ide,” didi. 

Kelâm-ı manzûm:  
  Cânun îsâr eyle gel merdâne-vâr  
  Tâ sana yüz göstere dîdâr-ı yâr

  Ger bu yolda idesin teslim-i cân  
  Bulasın her dem hayât-ı câvidân

Kelâm-ı mensûr: Çün Hak Te‘âlâ’dan gayrıyla üns tutasın hak ile vahşet 
bulasın. Çün Hak Te‘âlâ ile üns tutasın haktan gayrıya vahşet bulasın. İy ân 
ke ta‘âm-ı şarâb-ı şehvetden lezzet bulasın ve ‘ibâdât-ı münâcâtdan ne haz 
idesin. Pes hayvân ile tefâvütün ne ola? didi.

Kelâm-ı manzûm: 
  Lezzet-i dünyâ seni murdâr ider  
  Âdemîler arasında hvôr ider

  Lezzet-i dünyâyı ko subh ü mesâ  
  Lezzet-i ukbîyi iste dâyimâ

  Olmayıcak fazl-ı cûd insân ile  
  Farkı ne olur anun hayvân ile

Kelâm-ı mensûr: Şeyh hazretleri buyurur: “Bana n’oldı ki havfüm yok. 
Habîbullâh  havf ide ve Rûhullâh  vehm ide ve Kelîmullâh  korka, ben niçün 
korkmayayın? Yimede içmede. Taksîr itmede. Bir cânibden şeytân ve bir 
cânibden sultân. Her kime ki bu hâl vâki‘ ola, niçün havf-nâk olmaya?”
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Kıt‘a: Kahrınun zencîri görünse olur 
[54a] Enbiyâya ma‘ziret-cây-i makām
  

  Rûy-ı lutfun gösterürsen ‘âleme  
  Eşkıyâya mağfiret virür nizâm

Kelâm-ı mensûr: Kim ki i‘timâd-ı küllî ile Hak Te‘âlâ’ya yönele  
iki cihânda elem ve zahmet ve mihnet görmeye

Nazm:  Kanda olursan Hak ile ol dâyimâ  
  Tâ sana kâr itmeye bend ü belâ

  Kim sana bed kasd iderse iy fetâ  
  Hak seni dâyim ide andan rehâ

Kelâm-ı mensûr: Pes sana lâyık budur ki Hak Te‘âlâ’ya i‘timâd-ı küllî 
idesin ve cemî‘-i ahvâlüni ana ısmarlayasın ki buyurmışdur:     
75   

Ferd: Ger mühimmün varsa iy vech-i cemîl 
  Hakk’a ısmarla hüve ni‘me’l-vekîl

Nesr: Şeyh hazretleri buyurur: “Her kim ki Hak Te‘âlâ’yı dil ile zikr ider; 
kalb ile itmez ol kimse münâfık gibidür ana ‘azâb-ı ebedî ve ‘ikâb-ı sermedî 
lâzım olur.”

Kıt‘a:  Zâhirâ mesciddeyem gönlüm velî meyhânede  
  Hırka eğnimde miyânum besdedür zünnâr ile

  Her bütün ebrûsına dil secde ider büthânede  
  Ne olur mihrâbda kılmak namâzı inkâr ile
 

Nesir: Hak Te‘âlâ buyurur ki: “Ben ol Hudâyam, düşmânlaruma dünyâ-
da dirhem ve dînâr virürem ve cümle murâdlarını edâ iderem tâ ki benden 
gāfil olup [54b] kâr-ı dünyâya meşgūl olalar. Kıyâmet güninde ‘azâb ide-
rem. Ve dôstlarıma murâdların edâ itmezin, ac ve muhtâc ve ‘uryân kıluram 
tâ ki gāfil olmayalar. Bunlara kıyâmet güninde râhat ve ni‘met ve müşâhe-
de-i cemâl erzânî iderem.”

75 “Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Müz-
zemmil, 9. 
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Kelâm-ı manzûm: 

  Çekme mâl ü ni‘met içün teşvîşi  
  Hak Te‘âlâ yiğ bilür senden işi

  Olur isen ger ganî vü ger fakîr  
  Vây eger Hak olmaz ise dest-gîr 

Râvî-yi sâdıku’l-akvâlden mervîdür ki ed‘iye-i müstecâbe ve ensiye-i 

müstetâbe ki Şeyh hazretleri kendüleri inşâ itmişlerdür; bunlardur ki zikr 

olınur:                  
         [ ]      
                    

                
  [55b]76             

Ve bu dahî Şeyh hazretlerinün du‘âlarındandur:      
             

77               

Bâbi’s-sâmin ‘aşera: Şeyhün işârâtın beyân ider

  Dinle bu yüzden dahî bir hôş haber 
  Sana takrîr ideyim iy mu‘teber

  Söz üküşdür ‘âlemün ahbârı çok   
  Kıssa çokdur dünyenün âsârı çok

76 Hem E hem F nüshalarında bu dua birçok hata ile kaydedilmiş. Doğru şekli Firdevs’ten alınmıştır 
(Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya 3254, vr.76b-77a). Anlamı: “Allahım, ey Ğanî, ey 
Hamîd, ey Mübdi’, ey Mu‘îd, ey Vedûd, bizi helalin aracılığıyla haramından, kulluğun aracılığıyla sana 
isyandan, fazlın aracılığıyla masivandan müstağni kıl. Allahım, tabiplerin kapısından, ümerânın kapı-
sından ve zenginlerin kapısından bizi müstağni kıl, ey dua edildiği zaman icabet eden, ey istendiğinde 
veren, bize katından rahmetini ihsan et ve bizim için bir kurtuluş yolu hazırla. Allahım, bizi insanların 
övgüleri nedeniyle mağrur kılma, hizmetinden ayrı koyma, kapından kovdurma, nimetlerin sebebiyle 
helaka götürme, ve bizi din aracılığıyla dünya malını yiyenlerden eyleme. Ey merhametlilerin en mer-
hametlisi, bize rahmetinle muamele et.”

77 Hem E hem F nüshalarında bu dua birçok hata ile kaydedilmiş. Doğru şekli Firdevs’ten alınmıştır 
(Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya 3254, vr.76b). Anlamı: “Allahım, Peygamberin Hz. 
Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi vesellem hürmetine bizi, rızan için birbirini sevenlerden, rızan 
için meclis kurup oturanlardan, rızan için harcayanlardan ve rızan için ziyaretleşenlerden eyle. Ebedi 
alemde bizi şeyhlerimizle, dostlarımızla ve bizden önce imanla giden kardeşlerimizle birleştir.”



157Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

  Cân kulağıyla sözümi gûş kıl  
  Sözlerüm dürrini gel mengûş kıl

  ‘Ârif olan sözüm eyler istimâ‘  
  Gösterür gayrun sözinden inkıtâ‘

  Çün velîler sözidür işbu kelâm   
  Anlarun-ile bulur ‘âlem kıyâm

  Kim bularun fahrı Ebû İshâk ’dur  
  Lutf-ı Îzid rahmet-i Hallâkdur

  Sâlikîne rehber u hem pîşüvâ  
  ‘Ârifîne mürşid ü hem rehnümâ

  Eydeyim sana işârâtın anun   
  Diyeyin bir bir hikâyâtın anun 

[55b] Lîki sen dahî üşenme iy safâ  
  Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ 

Kelâm-ı mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekr-i Muhammed ibni Abdül-
kerîm  rahmetullâhi ‘aleyh eydür: “Şeyhe irşâd içün bir kimse gelse, Şeyh 
ana eydürdi ki: ‘İy bürâzer, bil ki dervîşlik ve sûfîlik güc işdür şâyed sen ki 
tâkat getürmeyesin. Zîrâ gedâyîlik ve hakîrlik ve teşnelik ve ‘uryânlık ve 
şikestelikdür. Fikr eyle eger tahammül idebilürsen ve illâ gelüp yine sonra 
ferâgat idersen mürtedd olmak lâzım gelür, ziyân idersin ve illâ var kendü 
işine meşgūl ol.”

Hikâyet: Şeyh dervîşlerinün ba‘zı rivâyet idüp eydürler ki: “Şeyh bize 
vasiyyet idüp eydürdi ki: ‘Seher vaktinde kalkun tecdîd-i tahâret eylen, on 
rek‘at namâz kılun. Andan sonra zikre ve Kur’ân  okumağa meşgūl olun. Bu 
vakitde yimeğe ve içmeğe ve dünya kârına meşgūl olman ki vakt-i şerîfdür ve 
icâbet-i du‘â zamânıdur. Çün güneş temâm kalka zikr ü Kur’ân okımakdan 
fâriğ olun, on iki rek‘at hâcet namâzın kılın. Bundan sonra dervîşlerün ve 
hânekāhun hizmetine meşgūl olun.”
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Kelâm-ı manzûm: 

  Hâb-ı gafletden sakın vakt-i sabâh 
[56a] Tâ bulasın cümle ‘âlemde felâh
 

  Zikr-i Hak it okı Kur’ân -ı mübîn   
  Tâ olasın iki ‘âlemde emîn

Hikâyet: Rivâyet olınur ki sulahâdan bir kimse vefât itdi. Şeyh anun 
defninde hâzır olmuş idi. Defn olundukdan sonra gitmeli olıcak Şeyh yü-
züni ashâbına tutdı, eyitdi: “İy kavm! Bu şahs ki defn itdük yine icâzet ola 
mı ki dünyâya gele.” Eyitdiler: “Mümkin degül.” Eyitdi: “İy kavm! Biz dahî 
bunun ‘akabince bu menzile gelsek gerek. Lâyık budur ki âhiret yerağına 
meşgūl olavuz, fursatı ganîmet bilevüz. Gûyâ gördüm ki kıyâmet kopmış, 
Âdemoğlanı kabirden kalkmış toprağı başından silkmiş. Kimi hulle vü tâc-ı 
kerâmet ile ve kimisi libâs-ı katrân ve hasret-i nedâmet ile.” 

Nazm: Zulmet-i kabre çirâğ ihzâr kıl  
  Sakla îmânunı anda yâr kıl

  Şerm-sâr oldur ki bilmez kârını   
  Kâr-ban gitdi vü dirmez bârını 

  Mürdeler dirler lisân-ı hâl ile  
  Çağırup her birisi akvâl ile

  Fursatı gāyet ganîmet bilinüz  
  Bunda gelmeğe yerağı kılunuz

  Gaflet ile biz geçürdük rûzigâr  
  Bunda geldük ise ma‘lûm oldı kâr

  Son peşîmân itmez imiş fâyide 
[56b] Derd ü hasret çekmeğe oldı kâ‘ide 

Kelâm-ı mensûr: Abdullâh ibni Ahmed  rivâyet ider, eydür: Ol zemân 
ki mescidün binâsını yapmağa meşgūl idük. Nâgâh bir siyah kedi geldi 
kirec üzerine ağnadı, kendüyi ak eyledi, kirec yanında durdı. Serçecükler 
orada dâne dâneler idi. Hemân-dem kedi yirinden durdı, kuş gibi sıçradı, 
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serçenün birini şikâr itdi. Şeyh bunı gördi, eyitdi: “Görün bu kediyi ki sayd 
itmek ister. Kendü rengini tegayyür itdi, şikârını tahsîl eyledi. Her kim ki 
dirse dâr-ı dünyada âhiret sayd ide ve hakîkat-ı îmândan haber vire lâzım-
dur ‘âdetî libâsını çıkara, kendü sıfatını tebdîl ide, nâ-püsendîde ef‘âlini 
gidere. Ahvâl-i sâlihânî ve ef‘âl-i müttekıyân ile mevsûf ola tâ anun maksûdı 
yüz tuta ve matlûbı hâsıl ola.”

Nazm: Kisvet-i fakrı eyle dâyim ihtiyâr   
  ‘Âmiyâne câmei ko zinhâr 

  ‘Âmî olma giy havâsun kisvetin  
  Key yaraşur yiyne fakrun hil‘atin

  Pûte-i zühd ile kalbün kāl kıl  
  Kimse sana itmeye tâ kāl u kîl

Hikâyet: Muhammed ibni İbrâhîm  iyder, eydür: Şeyh kaddesellâhu rûha-
hu’l-‘azîz dervîşlerine ısmarlar idi: “Benüm icâzetimsüz kandesine gitmen,”[57a] 
dirdi. Bir gün dervîşlerden birisi icâzetsüz gitdi, yine geldi. Şeyh buyurdı ki: 
“Min ba‘d benüm icâzetimsiz gitme. Eger maslahatun ola, sana icâzet virem ve 
eger maslahatun olmaya icâzet virmeyem ki senün gitmenden ve gelmenden 
haberdâr olam ve dahî ben bu sözi kendümi ta’zîm içün dimezem. Belki lâyık-
dur ki direm. Eger çôbân kendü gûsifendlerinde gāfil olmaz, hıfz ider ki tâ 
helâk olmaya.” Pes bu âyeti okudı:         
78          Bu âyet-i kerîme gazâ-yı Hendek ’de 
nâzil olmuşdur ki mü’minler Hazret-i Resûl  sallallâhu ‘aleyhi vesellem icâ-
zetiyle giderlerdi, münâfıklar icâzetsüz giderlerdi.

Kelâm-ı manzûm: 

  Çıkma yoldan taşra dinle nush ü pend 
  Sözden çıksa kim olur gûsfend

  Râ‘î olanlar gerekdür râh-bîn  
  Dâyirende gürg tutmışdur kemîn 

78 “Mü’minler, ancak Allah’a ve Resûlü’ne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir 
iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Nûr, 62. 
Metinde “me‘ahû ‘alâ emrin câmi‘in” kısmı sehven yazılmamış ya da unutulmuştur. 
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Nesir: Hikâyet: Muhammed ibni İbrâhîm  eydür: Şeyh hazretlerinden 
işitdüm ki buyurur: “Hak Te‘âlâ dünyâ halkına belâ ve mihnet virüpdür 
havâsun günâhı sebebinden. Zîrâ havâs selâmet olsalar ‘avâm cümle emîn 
olur, ‘âlem nizâm bulur ve havâs gümrâh olsalar şübheden perhîz itmeseler 
[57b] ‘avâm onlara mütâbi‘at ile helâk olur.” 

Ferd: Harâb olsalar cihân halkı zulm-ı şâh ile  
  Tutarlar ehl-i hakîkat günâhı dervîşden

Nesir: Şeyh buyurur: “Hak Te‘âla’ya olan hukûk-ı bendegî ve kâr-ı salâ-
hı hıfz eyle hergiz halâyıkdan havf itme.”

Ferd: Hak ile ol kanda olursan müdâm   
  Bende ola tâ sana her hâss u ‘âm

Nesir: Şeyh buyurur: “Tehî dest dört kişi yanına varma. Evvel ‘ayâlün 
yanına, sâniyâ haste yanına. Sâlisâ sûfîler yanına, Râbi’‘â pâdişâhlar yanına, 
ma‘lûmunuz ola.”

Ferd: Gönli ile cânını Şevkî  kapuna kıldı nisâr  
  Nesi ola dahi bundan özge vârı dervîşün

Nesir: Şeyh buyurur: “Merdân üç kısım üzredür. Evvel merd, ikinci 
nîm-merd, üçünci nâ-merd. Merd oldur ki vire almaya. Nîm-merd oldur 
ki hem ala ve hem vire. Nâ-merd oldur ki ala virmeye.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Arpa denlü ger tasadduk idesin  
  Merdlik hakkını tahkîk idesin

  Hubb-ı dünyâ iden olmaz âdemî  
  Gussa vü gamla geçürür her demi

Kelâm-ı mensûr: Âdemoğlanını üc hâlde tecribe eyle. Bir cüvânı 
halvetde bir bîgâne ‘avrat ile ko. Gör ki selâmet çıkar mı çıkmaz mı? İkinci; 
hışım halinde kendüyi saklar mı [58a] saklamaz mı? Üçünci; gayrun malı-
nun tasarrufına kādir olsa dest-i [dı]râzlık ider mi idmez mi?
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Kelâm-ı manzûm: 

  Tahammül kıl tahammül it tahammül 
  Eger var ise kalbünde tevekkül

  Sakın meyl eyleme hergiz ziyâna  
  Uyuben nefsüne düşme belâya

  Gazab vaktinde ta‘cîl itme zinhâr  
  Nazar kıl gör ne olur âhir-i kâr

  Harâma meyl idüp kasd itme mâla 
  Emîn ol göz göre düşme vebâle

Hikâyet: Abdülhâlik-i Şîrâzî eydür: Şeyh hazretleri kaddesellâhu sırra-
hu’l-‘azîz buyurur ki: “Eger bir ‘âlim bana gele, anun hizmeti bana vâcib olur, 
‘ilmi içün. Lâkin her ‘âlim ki pâdişâhlara ve beglere vara tama‘-ı dünyâ içün, 
ben anı ‘âlim bilmezin.” Kemâ kâle’n-nebiyyü sallallâhu ‘aleyhi vesellem: 
79«         »

Kelâm-ı manzûm:  
    Olursan ‘ilm ile gerçi yegâne  
  Sakın kim aldamasun dâm-ı dâne

  Egerçi hâkim-i dervîş-i sultân  
  Olur dervîş içün dilrîş sultân

Nesir: Rivâyet olınur ki ‘avâmdan bir cemâ‘at sûfîlerden birisine inkâr itdi. 

Gaybetinde “hilâf-ı şer‘” ider, diyü ba‘zı kelimât itdi. [58b] Bu hikâyet Şey-

hün mübârek sem‘ine irişdi. Ol cemâ‘atı getürdi, eyitdi: “Siz misiz bu tâyifeye 

inkâr idüp gaybetlerin iden? Bundan hazer eylen ki bu sebebden kimseye zillet 

gelmemiş yokdur. Belki Hak Te‘âlâ bu tâ’ifeye kerâmet virdi. Eger bunlardan 

günâh sâdır olursa tevbe iderler ol günâhun ‘özri içün tâ‘at ü ‘ibâdete meşgūl 

olurlar ve eylerler.” 

79 Şevkî ’nin tercümesinde Lafzatullâh’a yer verilmemekle birlikte Firdevs’teki (Meier neşri, s. 350) hadis 
metninde lafzatullah geçmektedir. Bu farklılık müstensih hatasından kaynaklanabileceği gibi hadisin 
farklı rivâyetlerinden de kaynaklanabilir. İhyâ’u Ulûmiddîn’de bu hadise benzer bir hadise rastlanmak-
tadır: “Âlim, yeryüzünde Allâhu Te‘âlâ’nın güvendiği kimsedir.” İmam Gazâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-dîn, c. 1, 
çev. Ahmet Serdaroğlu (İstanbul: Bedir Yayınevi, 2002), s. 19.
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Kelâm-ı manzûm: 
   ‘Özr-i taksîr ile tâ‘at eylerem  
   Âh-i noksân ile hizmet eylerem

   Cürmine tevbe iderler ‘âsiyân  
  Tâ‘ata tevbe iderler ‘ârifân

Kelâm-ı mensûr: Çün ‘avâmun biri günâh eyler, peşîmân olup taksîrine 
‘özr itmez. Belki ol günâha musırr olur, nâdim olmaz ol günâha tevbe itme-
din ölür, cehenneme gider.

Kelâm-ı manzûm: 
   Tevbe itmezsin idersen çok günâh 
   Bâri eyle ol güneh içün bir gün âh

   Giçirürsin ‘ömrüni ısrâr ile  
   Yakılursın anun içün nâr ile 

Kelâm-ı mensûr: Belki havâss ile ‘avâmun meseli dînâr ile direm gibi-
dür. Siz diremsiz, sûfîler dînâr gibidür. Her ne denlü dînâr kem ise yiğirmi 
diremden kem bahâ itmez ve sûfîlerün birisi ne denlü halel ve zeleli olsa 
yiğirmi ‘avâmı’n-nâsdan yiğdür. [59a] Zîrâ anlarun râzı ve sûzı ve derdi ve 
sırrı Hak Te‘âlâ’yadur ve tâ‘at ve ‘ibâdet iderler. İctihâdı yirine getürürler. 
Gayrılar bundan mahrûmlardur. 

Nazm:   Kalmadı âdemde derdâ ma‘rifet   
  Gitdi adamlıkda kaldı bir sûret 

   Câhil olanlar katı ‘izzetdedür  
   Ma‘rifet ehli bugün zelletdedür

Kelâm-ı mensûr: Ebû ‘Alî ibni Mehdî  eydür: Şeyh hazretleri dâyim bize 
vasiyyet idüp eydürdi: “Dervîşleri dôst dutınun, kudretiniz yitdükce anlara 
eylük eylen.”

Kıt‘a:  Buyırupdur Hazret-i Sultan-ı dîn  
    Nûr-ı Îzed rahmeten li’l-‘âlemîn 
 

   Pâre-i hurma da olursa virün   
   Sâyili mahrûm göndermen sakın
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Kelâm-ı mensûr: Ve dervîşlerden kaçman, anlara hem-nişîn olun! An-
larunla mâcerâyı kon ve husûmet eylemen tâ dünyâda ve âhiretde ziyankâr 
olmayasın.

Hikâyet: Şeyhün dervîşleri rivâyet idüp eydürler ki: Şeyh hazretleri bize 
dâyim buyururlar idi ki: “Sizden kim ki hatun almak dilerse nikâhlanun. 
Benüm yanumda zen ile sütûn birdir, eger böyle olmasaydı te’ehhül ider-
düm,” dirdi.

Nazm:  Olsa bir ‘avrat ki gāyet pârisâ   
  Merd-i dervîşi iderler pâdişâ
 

   Sakınunuz keyd-i zenden hey kişi 
[59b]  Virmesünler hâtıruna teşvîşi

Mensûr: Şeyh dâyimâ buyururdı ki: “İy bende-i za‘îf! Hudâ-yı kavîden 
havf eyle ki Hak Te‘âlâ buyurur: ‘İy benüm kulum! Ben seni iyi ‘amelün ile 
dôst dutunurın. Sen niçün beni dôst idinmezsin?” 

Müfred:  Ümîdüm budur kim Hudâ-yı Te‘âlî  
    Bana rahm idüp ola dest-i gîr

Hikâyet: Rivâyet olınur ki Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz dâyim bu-
yururdu ki:“Hak Te‘âlâ’dan hayır isten. Kıyâmet gününde çok müslüman-
lar kâfir mekâbirinde çıkalar ve çok kâfirler müslümân kabrinde kopalar.” 

Müfred: İlâhî bi-hakk-ı Muhammed Resûl    
  Ki son demde îmanum eyle kabûl 

Hikâyet: Zeyd ibni Alî  eydür: “Şeyh hazretleri buyurdı ki bir gice nıs-
fü’l-leylde hânekāh damına çıkdum. Dükeli halk hâbda idi. Bir mâderün 
avazın işitdüm, oğlı firâkından ağlar ve eydür: ‘Cânum benüm şol kimseye 
kurbân olsun ki nısf ’ül-leylde kalka firâk-ı yâr içün girye eyleye.’ Şeyh buyu-
rur: “Sa‘âdetlü ol kişi ki nısfü’l-leylde kalka. Kendü günâhın anup girye eyleye 
ve kendü ahvâlin ‘âkıbetinden havf ide ve dünyânın ‘îşine meşgūl olmaya.”
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Kelâm-ı manzûm: 

   Âh idersen sûz-ı dilden subh-dem 
[60a] Hırmen-i mâhı yakardun pîş ü kem

   Sana lâyık mı ki bî-derd olasın   
  Kamular germ olsa sen serd olasın

Kelâm-ı mensûr: Şeyhün dervîşlerinden rivâyet olınur ki bir kimse bir 
arslan getürdi, diledi ki Şeyhe temâşâ itdüre. Şeyh icâzet virdi, getürdiler. 
Arslanun gözi Şeyhe dûş olıcak yaş geldi. Şeyh eyütdi: “N’oldı sana ki bend 
oldun? Külliyâ senün kârun sayd itmek iken sen şikâr oldun, vatanundan 
dûr düşdün.” Bundan sonra nazarın hâzırlara itdi, eyitdi: “Yâ kavm kendü 
kuvvetünüze i‘tibâr eylemen ki şeytânun dâmı çokdur. Şâyed ola şeytân 
dâmına düşevüz, ne bilelüm.”

Kelâm-ı manzûm:  

   Nefs dâmından sakın sayd itmesün 
   Zindigânî dânesin kayd itmesün

   Kendüni bu vartadan eyle halâs 
  İki ‘âlemde olasın tâ ki hâs

Hikâyet: Abdülhâlik-i Şîrâzî  eydür: Şeyhden işitdüm, buyurur: “Kim ki 
size ihsân ve kerem itmişdür anı ferâmûş eylemen ve hakîr görmen, anun 
eylügine eylük eylen, dâyim anı hayır du‘â ile yâd eylen. Ol zamân ki ben 
Hicâz ’a gitdüm. Bir derenün ortasında benüm na‘lınımun tasması kırıl-
dı, fürûmânde kaldum. Bir kimse geldi, na‘lınumı iyi itdi. Hirgiz ben anı 
unutmadum. [60b] Her dâyim ki benüm vaktüm hôş ola, anı du‘â-yı hayr 
ile yâd iderdüm ve cemî‘-i ehl-i İslâm  ile bile.”

Kelâm-ı manzûm: 
   Kimün ki ola sende hakk-ı nânı  
   Unutmagıl du‘âdan hergiz anı

   Unutma Şevkî ’yi dâhî du‘âdan  
   Seni Hak saklaya dâyim belâdan 
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Hikâyet: Abdullâh ibni Ahmed  eydür: Şeyh buyurdı ki dervîşler içün 
ve müsâfirler içün herîse bişürem. Çün temâm itdüm, orta yire sofra ge-
türdüm. Dervîşler cem‘ olup yimeğe meşgūl oldılar. Şeyh yüksekde otur-
mış idi. Âvâz ile çağırdı, eyitdi: “İy harâm-hôrlar yin imdi!” Dervîşler bunı 
işidüp yemekden ellerin çekdiler. Şeyh eyitdi: “Niçün yimezsiz?” Eyitdiler: 
“Sizün kelimâtınuzdan ötüri.” Şeyh eyitdi: “Her ki bu ta‘âmı yir, yanında 
biş direm var ana haramdur. Eger olmaya ana helâl ola, zîrâ ki bu ta‘âm 
şunlarun-çündür ki nesnesi olmaya.” Şeyh böyle diyicek iki dervîş sofra 
başından kalkdılar. Birinün cebinde biş direm ve birinün biş dengi var idi. 
Andan sonra Şeyh iyitdi: “İki kişi bir sofrada otura. Biri helâl yiye ve biri 
harâm yiye,” didi. 

Müfred:  Birisi sâye-durur birisi nûr   
    Bu ikinün farkıdur ‘âlemde meşhûr 

[F 58b]80 Kelâm-ı mensûr: Ve dahî şeyh kaddesellâhu rûhahu’l- ‘azîz buyu-
rur:         

Tercüme: “Kapumuz açukdurur gelsün giren. Etmegümüz hûbdur gel-
sün yiyen.”

Hikâyet: Hatîb İmâm Muhammed eydür: Şeyh buyurur ki: “Kim ki iki 
direme mehabbet-i çeşm ile nazar ider nâ-bînâ olur. Hak yüzin görmez. Pes 
kimün gönlünde bir dirhemün muhabbeti ola ‘âlem-i gayb-ı melekût ve 
rü’yet-i Hakk’a nâ-bînâ olur.”

Nazm: Hubb-i dünyâdur ru’ûs-i her hatâ
   öyle emr itdi Muhammed Mustafâ

   Hak ânun lâ-şey’ komışdur adını
   Zehirdür şeker sanursın dadını

[F 59a]  Kim lâ-şey’ ecli-çün güm ola
   Sanmanın anı kim ol merdüm bola

80 Buradan itibaren Esad Efendi nüshasında (60b’den sonra) varak kopmasından dolayı eksik olan kısımlar 
Ömer Fazıl Aköz nüshasından tamamlanmıştır (F, 58b:8 - 61b:7). 
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   Dünyâdur bir âteş-i efrûhte
   Düşme inen pervâne-veş iy sûhte

   Dünyâya yolı viren bire kalur
   Pây-ı beste-cây-ı elün çe olur 

Kelâm-ı mensûr: Hak Te‘âlâ çün bir bendenün halk ortasında günâhı-
nı âşikâr ide, tâ halk bileler inkâr ideler âhiretde ana ‘ukûbet olmaz. Zîrâ 
günâhı âşikâr itmek hemân ‘ukûbetdür. Bendeye iki def ‘a ‘ukûbet olmaz. 

Manzûm Beni fazlunla hôr itme İlâhî
   Ki sensin ‘afv idici her günâhı

   Beni rüsvâ-yı halk itme kerem kıl
   Günâhum bî-‘aded oldı ‘adem kıl

Kelâm-ı Mensûr: Her kim bahr-i ‘ışka müstağrak olmaz lücce-i butlân-
da gark olur ve her kim ki hak kabûl itmez nâçâr bâtılı kabûl ider.

Nazm:  İlâhî ‘ışkun ile âşinâ kıl 
   Bu gönlüm hâsını rûşinâ kıl

   Mecâzî ‘ışkumı tahkîke dönder
   Tasavvur itdügüm tasdîke dönder

  Beni bîgâne ‘ışkından halâs it
   Senün mihrün ile kalbümi hâs it

   İcâbet eyle benden bu du ‘âyı
   Şefâ‘at-hâhum eyle Mustafâ’yı

Hikâyet: Yûsuf bin Muhammed bin Mehdî eydür: Bir gün şeyhün 
hizmetine vardum. Bir dirhem gümüş [F 59b] ve bir dînâr altun şeyhün 
huzûr-ı şerîfinde durur. Şeyh ikisini de eline aldı; eyitdi: “Bu diremi ve bu 
dînârı görür müsün? Eger dirsem bu direm ve bu dînâr içün hezâr kimse 
cennete ve ve hezâr kimse cehenneme gitmişdür, râst direm.” Pes eyitdi: 
“Her ki helâlden kazana ve helâle harc ider cennete gide ve her ki harâmdan 
kazana ve harâma harc ide cehenneme gide.” Bundan sonra buyurdu ki: 
“Cehd eylen. Helâlden kazanun; helâle harc eylen tâ halâs olasız.”
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Nazm:  Her ki dünyâyı sata ‘ukbâ ala
   Lâ-cerem cennetde ni ‘metler bula

   Fânîyi bâkîye degişmek güzel
   Bu-durur ‘âlemde söz-i bî-bedel

Hikâyet: Şeyh Ebu’l-Feth-i Beyzâ’î rahmetullâhi ‘aleyh eydür: Şeyh 
hazretleri kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz buyurur ki: “Şeyh Hüseyn-i Akkâr 
bana üç nesne vasiyyet itdi. Eyitdi: Yâ Ebâ İshâk! Bu vasiyyeti benden hıfz 
eyle. Evvel: Hak Te‘âlâ’nun cemî‘-i ferâyizini saklayasın. Tâ hiç farîza fevt 
olmaya ki andan sana mezâlim lâzım gelmeye.

Kelâm-ı manzûm: 

  Ömrü zâyi‘ itme işle hoş ‘amel
   Lâyık olmaz hizmet-i Hakk’a ham el

  Her ne kılsan mû-be-mû olur hisâb
  Her ne ola ger hatâ vü ger savâb 

[F 60a] Nîk ü bed her ne ki itsen az u bol
  Her nice tohm eker isen biter ol

Nesir: İkinci:  Mezâlimden perhîz eyle tâ Hak Te‘âlâ sana ‘itâb itmeye.

Nazm:  İhtirâz it eyleme cürm ü günâh
  Tâ anunçün itmeyesün âh u vâh

   Eyleme bir kardeşünün gıybetin
   Görmeyesin tâ ki dûzah zulmetin

Kelâm-ı mensûr: Üçüncü budur ki: Gönlüni kimseye bağlamayasın 
meger lâyık ola. Gönül bağlamağa lâyık olmaz illâ Hak Te‘âlâ. Pes, Hüseyin-i 
Akkâr eyitdi: “Altmış üç yaşına girdüm. Hergiz gönül kimseye bağlama-
dum illâ Hak Te ‘âlâ’ya bağladum.

Kelâm-ı manzûm:  

   Gel ki Hak’dan dile matlûbunı virür Ol
   Hâşâ lutfından anun kimse ola bî-maksûd
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  Keremi nâ-mütenâhî ni‘meti bî-pâyân
   Andan özge dahî kim ola cihânda ma‘bûd

El-bâbü’t-tâsi‘ ‘aşere: Şeyh-i Mürşid Hazretleri’nün 
Kelâmullâh’dan Nice Âyet ki Tefsîr İtmişdür; Ânı Beyân İder

  Gel iy tefsîr-i ‘ışkun nüktedânı
  Rümûz-ı sırr-ı ‘ışkun ders-hânı

   Sözünün her biridür hikmet-âmîz
   Kelâmun cümlesidür ‘ibret-engîz

  Sanasın âb-ı hayvândur kelâmun
   Bu mürde cismüme cândur kelâmun

  Ki tefsîr-i Kelâm-ı Hak-durur bu
   Anunçün kâşif-i mutlak-durur bu 

[F 60b]  Dilinden şeyh-i ebrârun husûsâ
   Zuhûra geldi vü oldı hüveydâ

  Cemî ‘-i sâlikînün serveridür
   Cemî ‘-i ‘ârifînün mihteridür

   Ki ba‘zı âyetin tefsîr itdi
  Ne yüzden lafz ile ta‘bîr itdi

  Bedî‘ ile me ‘ânîsi beyânın
  Sana bir bir idem anun ‘ayânın

  Ve lîkin sen dahî üşenme iy yâr
  Salât ile selâmı eyle tekrâr

Kâlellâhu Te ‘âlâ:   81           

Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz bu âyetün tefsîrinde buyurur ki: Hak 
Te‘âlâ feriştelere haber virür: “Ben yirde bir halîfe halk itmek isterin.” 
Melâ’ike varlık izhâr idüp eyitdiler: İlâhî ki sensin hâlık-ı halk-ı nâ-
mütenâhî, kimse halk itmek  istersin ki zemîni tebâh ideler ve nâ-hak yire 

81 “Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıkla-
malı Meâli, Bakara, 30. 
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kan dökeler. Biz ki feriştehlerüz seni takdîs ve tahmîdle zikr iderüz.” Nite-
kim Hak Te‘âlâ anlardan haber eyitdi:         
82        Hak Te ‘âlâ melâ’ikeye buyurur: 
“Edeb saklan, ol ki ben bilürem siz bilmedügünüzi.” Nitekim buyurur:
83       [F 61a] Melâ’ike çün kendülere vücûd virüb Âdem’i 
hakîr sandılar Hak Te ‘âlâ Âdem’i halk itdi ve melâ’ikeye buyurdı ki Âdem’e 
secde ideler.

Kavl-i Te ‘âlâ:        84  
Melâ’ike Âdem’e secde itdiler; tevâzu ‘ gösterdiler.

Kelâm-ı mevzûn: 

   Yalunuz İblîs ta‘n itmez bize
  Dahî gayrılar da gönül diler size

   Nefs elinden âh ü feryâd u figân
  Bizi gamgîn İblîs eyler şâdümân

Kelâm-ı mensûr: Buncılayın Yûsuf ’un birâderleri da‘vâ-yı hestî idüp 
biz on birâderlerüz. İttifâk idelüm Yûsuf ’ı kurd yidi diyelüm; anu saklaya-
lum. Kâlellâhu Te ‘âlâ:   85   

Ve kâlellâhu Te‘âlâ: 86    Bes hased iletdiler, eyitdiler. Biz on 

kimseyüz, diyüp Yûsuf ’u kuyuya koydılar. Bes, Hak Te‘âlâ anları Yûsuf ’un tah-

tı önine gönderdi tâ Yûsuf ’a secde itdiler, geldiler.

Müfred:  Hased itme hasetde yok-durur sûd
  Emîr olur sakın kim sana mahsûd

82 “Onlar [melekler]: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, 
orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Bakara, 30. 

83 “Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 
Bakara, 30.

84 “Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler.” 
Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Kehf, 50.

85 “(Kardeşleri dediler ki) Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Yûsuf, 8.
86 “Elbette onu yine biz koruyacağız.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Hicr, 9.
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Nesir: Buncılayın Fir‘avn’un sâhirleri da‘vâ-yı hestî itdiler, eyitdiler: ‘İz-
zet-i Fir‘avn hakkı içün leşker-i Mûsâ’ya biz gâlibüz.” Kemâ kâlellâhu Te‘âlâ: 
87       

 [F 61b] Hak Te‘âlâ anlara secde itdürdi tâ ki hâke düşdiler. Hak Te‘âlâ’ya 
secde itdiler. Hazret-i Mûsâ’ya tâbi ‘ oldılar. 

Kâlellâhu Te‘âlâ: 88           

Haberde gelmişdür ki çün sâhirler Hak Te‘âlâ’ya îmân getürdiler, secde 
itdiler Fir‘avn kavmine bakdı, eyitdi: “Sâhirler bana îmân getürdiler.” Sâ-
hirler eyitdiler: “Hâşâ ki biz sana îmân getürevüz. Belki biz îmânı Mûsâ ile 
Hârûn Tanrısına getürdük.”

[61a] Pes Şeyh kaddesallâhu sırrahu’l-‘azîz buyurur: “Bu üç gürûh ki yâd 
itdüm. Da‘vâ-yı hestî itdiler ve fahırlandılar ve ululuk gösterdiler, pes sonra 
tevâzu‘ ve yoklık gösterdiler ve ‘acz izhâr eylediler. Pes ‘abd-i kâbil ve ben-
de-i mukbil olana lâzımdur ki kendü yokluğunı ve ‘aczini ve hâk-sârlığını 
evlâ ve bihter göre.”

Kelâm-ı  manzûm: 

   Çü halk itdi seni toprakdan Hak  
  Neden geldi sana bu kibr-i mutlak

  Ko hırsı fahrı terk it serkeş olma  
   Vücûdun hâkdendür âteş olma

  Tevâzu‘ göster vü ‘acz eyle izhâr!  
   Sana yitmez mi bu sözüm nümûdâr

Kâlellâhu Te‘âlâ: 89         Şeyh 
kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz bu âyetün tefsîrinde buyurur ki: “Mü’minün 
gönli hîç nesne ile sâkin olmaz illâ Hak Te‘âlâ’nun zikriyle. Eger zemîn ü 

87 “(Sihirbazlar) Firavun’un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz, dediler.” Kur’ân -ı Kerîm ve 
Açıklamalı Meâli, Şuarâ, 44.

88  “[Musa’nın âsâsının onların iplerini ve değneklerini yuttuğunu gördüklerinde] Sihirbazlar derhal secde-
ye kapandılar. Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik, dediler.” Kur’ân -ı Kerîm ve 
Açıklamalı Meâli, Şuarâ, 46-48.

89 “Mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda iman-
larını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.”Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Enfâl, 2.
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zemân ve heft âsümânı ana ‘arz eylesen hîç iltifât itmez ve Hak Te‘âlâ’dan 
korkar ve gayrıdan nâ-pervâ olur ve karâr ve ârâm tutmaz illâ Hak Te‘âlâ’nun 
zikriyle.” Kâmâ kâlellâhu Te‘âlâ:          
90   

Nazm: Komadı çeşmi ide gayra nigâh 
[61b] Heves-i lâ ilâhe illellâh

   Bû-yı cennet gibi mu‘attar ider  
   Nefes-i lâ ilâhe illellâh

   Himmet eylerse Cebrâ’il  eyler  
  Meges-i lâ ilâhe illellâh

   Hâdîdür gönlümüzi Mûsî -vâr  
  Kabes-i lâ ilâhe illellâh

   Mahmil-i cânı irgürür ‘arşa  
  Ceres-i lâ ilâhe illellâh 

Kâlellâhu Te‘âlâ:  91    

Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz bu âyetin tefsîrinde şöyle buyurur ki: “Hak 
Te‘âlâ emr ider ki iy bende-i men! Kimsenün kapusına varma. Gayrıdan taleb 
itme ve benden iste, gayrıdan isteme.” Kâlellâhu Te‘âlâ:   92    
Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz bu âyetün tefsîrinde buyurur: “Kıyâmet günin-
de dervîşlere su’âl olına ki ihtiyâcın yoğ iken niçün su’âl iderdün? Baylara su’âl 
olınur ki niçün zekât ve sadakanı fukarâya virmezdün? Ve câhile su’âl olınur ki 
niçün ‘ilm-i vuzû ve namâz ve bundan gayrı ferâyizi öğrenmedün? Ve ‘ulemâdan 
su’âl olına ki ‘ilmi niçün öğrendün ve neye sarf itdün? Ve pâdişâhlardan su’âl 
olına ki re‘âyâna ve elin [62a] altındakilere ‘adl ve şefkat ve ihsân eyledün mi? Ve 
her bedene su’âl olına ki: Cevârihüni neye meşgūl eyledün? 

Nazm: Tâlib-i dünyâ olan dervîş değül  
  Bir iki akçası olan dil-rîş degül

90 “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Al-
lah’ı anmakla huzur bulur.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Ra‘d, 28.

91  “Bana dua edin, kabul edeyim.”Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Mü’min, 60. 
92  “Rabbin hakkı için, mutlaka onları sorguya çekeceğiz.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Hicr, 92.
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   Elde iken mâlunı virgil zekât  
   Tâ ki senden ref‘ ola her seyyi’ât

  ‘Âmî olma ‘ilm okı tahsîl kıl  
  Cümle ‘ilmi sa‘y ile tekmîl kıl

   Kıl re‘âyâya ra‘iyyetler müdâm
  Tâ bulasın ‘âlem içre ihtirâm 

Kâlellâhu Te‘âlâ:  93           

 Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz bu âyetün tefsîrinde buyurur ki: “Kim 
ki bir müslümân kardaşına yaramazlık ide ol yaramazlık kendüye gelür ve 
Hak Te‘âlâ ana dünyâ ve âhiret mükâfât ide ve her kim bir kimse içün bir 
kuyu kazsa âhir evvel ol kuyuya kendü düşe.” 

Kelâm-ı manzûm:  

   Halka anı san ne sanursan kendüne 
  Tâ yaramazlık özüne gelmeye

   Gel hased kılma ki ögmez hîç hasûd
  Hâsidün işi ziyân görmeye sûd

   Halk içün ger kazar isen çâhı sen
  Görmeyesin ‘âlem içre câhı sen

Nesir: Ve buncılayın İblîs  diledi ki Âdem  ile Havvâ ’yı merdûd ide. Ken-
dü [62b] merdûd ve mahzûl oldı. Kâlellâhu Te‘âlâ:       
94  

Nazm:  Kulak tut bir zamân bu nush ü pende  
   Ki olur insan ihsânıyla bende

   Eger senden görürse lutf u ihsân  
  Ola her işine düşman peşimân

93 “Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi.” Kur’ân -ı 
Kerîm ve Açıklamalı Meâli, A‘raf, 20.

94 “Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Fâtır, 43.
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   Egerçi eylüğe eylük gerekdür
  Yaramazlığa eylük yiğrekdür

Kâlellâhu Te‘âlâ:  95            

 Şeyh kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz bu âyetün tefsîrinde şöyle buyurur ki: 

“Dünyâ ele gire ve âhiret dilde ola. Zâhiri halk ile bâtını hak ile ola.” Pes 

Şeyh buyurdı ki:“Bu âyet münâfıklar hakkında nâzil olmışdur. Münâfikîn 

Hazret-i Resûl ’e gelürlerdi ve eydürler idi: ‘Biz sana îmân getürdük.’ Hak 

Te‘âlâ anlar hâlinden haber virürdi ki yalan söylerler. Bunlar bu kelimâtı 

zübân ile söylerler ve lâkin küfr ü nifâk ve hased gönüllerinde bâkîdür.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Zâhir egerçi ‘adû olur selîm  
  Gâyib olsan gaybetün eyler delîm

  Âdeme hıkd ü hased kibr ü nifâk
  Hayr itmez böyle-durur ittifâk

  Gaybet itme iy bürâzer fâriğ ol
    Gaybet itmeyen günehden fâriğ ol 

[F 63b]96 Nefs-i emmâre seni miskîn ider
    Gâfil olma şâd iken gamgîn ider

   Sen ‘inâyet eyle kim bu nefs-i dûn
    Yâ İlâhî itmesün beni zebûn

     Kâlellâhu Te‘âlâ:     97  
Şeyh hazretleri bu âyetün tefsîrinde şöyle buyururlar ki: “Dünya pâdişâhları 

ve ehl-i dünyâ kullarınun zâhir ‘ayblarını görürler ve bâtınına nazar itmezler. 

Emmâ ehl-i hakâyık bâtına nazar ider ve zâhirine nazar itmezler hergiz. Kâ-

95 “Yalnızca inkârla girip yine inkârla çıktıkları halde size geldiklerinde ‘inandık’ derler.”Kur’ân -ı Kerîm ve 
Açıklamalı Meâli, Mâide, 61.

96 Buradan itibaren Esad Efendi nüshasında (62b’den sonra) varak kopmasından dolayı eksik olan kısımlar 
Ömer Fazıl Aköz nüshasından tamamlanmıştır (F 63b:7 - 66b:9). 

97 “Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Münâfıkûn, 4.
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le’n-nebiyyu sallellâhu ‘aleyhi ve sellem:        »  
98«      

[F 64a]      Kelâm-ı manzûm:  

  Sûfiyâne zâhirüm key hûbdur
   Sûretüm gökcek sözüm merğūbdur

   Âh kim işüm değal fi‘lüm kabîh
  Vây ki eylerem mesâvîyi sarîh

Kâlellâhu Te‘âlâ:   99   

Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz bu âyetün tefsîrinde şöyle buyurur 
ki kim ki sabâvet hâlinde ve cüvânlığı zamânında Hak Te‘âlâ emrine 
mutî‘ ve hükmine münkâd ola pîrligi zamânında dahî ekseriyâ mutî‘ 
ve münkâd olur. Hak Te‘âlâ anun kalbine nûr-ı hikmet ve zebânına es-
râr-ı kerâmet müyesser ider ve kim ki tıfl iken ve cüvân iken nâ-fermân 
ola pîrligi zamânında tevbe ide Hak Te‘âlâ’ya mutî‘ olur. Ammâ bu asıl 
kimseye hikmet müyesser olmaz.

Nazm:  Ehl-i tâ‘at ol var iken kudretin
  Fursatı fevt itme varken kuvvetün

  Bâkî kalmaz bu cüvânlık hâleti
  Pîr olıcak fevt idersin fursatı

Kâlellâhu Te‘âlâ:               
100          Şeyh kaddese[llâhu] 
rûhahu’l-‘azîz bu âyetin tefsîrinde şöyle buyururlar ki ol emâneti ki Hak Te‘âlâ 
yire ve göge ve dağlara ‘arz itdi, emr-i ferâ’iz [F 64b] degüldi. Zîrâ ki emr-i 

98 Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah (cc.) sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz; ancak 
kalplerinize ve amellerinize bakar.” Müslim, Birr 34. Metinde hadisin farklı bir şekli ya da hatalı bir 
yazımı söz konusudur. 

99 “Henüz sabî iken ona (Yahyâ’ya) hikmet verdik.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Meryem, 12.
100 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumlulu-

ğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıkla-
malı Meâli, Ahzâb, 72.
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ferâ’iz olsa kabûl itmeseler lâyık-ı la‘net olurlar idi, ne‘ûzu billâh İblîs gibi ki 
Hak Te‘âlâ’nun emrinden baş çekdi müstehakk-ı la‘net oldı. Ammâ bu emir 
farz olmadı ki müstahak ola. Yok bu lezzet oldı.101 Belki bunlar havf itdiler ki 
şerâ’it-i âdâb-ı hukûk yirine getüremeyeler ve Âdem Nebî salevâtullâhi ‘aleyhi 
ve selâmühû gāyet muhabbet ü itâ‘atinden kabûl itdi.

Kelâm-ı manzûm:  
   Sen mutî‘ ol her ne eylerse habîb
  Hasta hâlin yeğ bilür senden tabîb

   Her ne gelse yârdan ger nîk ü bed 
  Âşık-ı sâdık olan eyler mi red

Kâlellâhu Te‘âlâ:  102           

Şeyh kaddesellahu rûhahu’l-‘azîz bu âyetün tefsîrinde şöyle buyurur ki 
Hak Te‘âlâ bir bendeden iki bende vücûda getürür. Biri mü’min biri kâfir 
pederün püştünde mü’min hâsıl olıcak ve kâfir dahî hâsıl olıcak ve kâfir 
dahî hâsıl olıcak ibni karuşdurmaz. Bu ikinün mâbeyninde kudret hicâbın 
kor. Şahs-ı vâhidden hem mü’min ve hem kâfir vücûda gelür ve hem sâlih 
ve hem fâsık vücûda gelür. Pes bu âyeti okudı:        
ya‘ni iki deryâ beyninde mâni‘ [F 65a] kıldı tâ birbirine âmîhte [olmaya].

Nazm:  Hârdan gül kara taşdan çeşme-sâr 
  Eyleyen akıtdurandur Kirdigâr

   Ol-durur bir katreyi gevher iden
  Ol-durur her nutfeye sûret viren

   Kim ki geldi bunda eyler irtihâl
  Ol-durur Allâhu bâkî zü’l-celâl

Kâlellâhu Te‘âlâ:   103      ve kâle:     
104  Şeyh, bu âyetin tefsîrinde şöyle buyurur ki: “Hak Te‘âlâ ashâb-ı 

101 Başka şekilde okuyamadığımız ibare şu şekilde yazılmıştır:
102 “(Onlar mı hayırlı) yoksa iki deniz arasına engel koyan mı? Allah’tan başka bir tanrı mı var!” Kur’ân -ı 

Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Neml, 61.
103 “Onda (Kuba Mescidi’nde) temizlenmeyi seven adamlar vardır.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 

Tevbe, 108.
104 “Onlar, ne ticaret ne de alışverişin (Allah’ı anmaktan) alıkoyamadığı insanlardır.” Kur’ân -ı Kerîm ve 
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suffeyi merdân diyü yâd ider. Anlar merdlerdür ki Hakk’un gayrından pâk 
olurlar ve ehl-i dünyâya oğlanlar ve ehl-i lu‘b dir. Nitekim buyurur:   
105      

Pes buyurur: “Kim ki lehv ve lu‘be meşgūl olayısar nâdândur. Kim ki 
lehv ve lu‘be meşgūl olmaz sâhib-i ‘akl ve cüvân olur.” Şeyh buyurur: “Siz 
ki dervişlersiz Hak Te‘âlâ’yı fehm idersiz ve Hak Te‘âlâ’yı dost dutınun hal-
vetlerinizde zikr eylen.”

Kelâm-ı mevzûn:  

 Hak budur kim Hakk’ı zikr eylen müdâm
 Hakk’ı zikr iden bulandur intizâm

 Hakk’ı her kim zikr ide iflâh olur
 Zikr iden Hakk’ı müdâm ıslâh olur

 Cân ü dilden Hakk’ı gel zikr idelüm
 N’olusardur hâlümüz fikr idelüm. 

[F 65b] Kâlellâhu Te‘âlâ:   106          

Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l- ‘azîz bu âyetin tefsîrinde buyurur ki: “İblîs 
fahr idüp eydür ‘ben Âdem’den bihterem, Hak Te ‘âlâ beni âteşden yaratdı. 
Âdem’i hâkden halk itdi.’ Anı bilmez ki âteşün kuvveti odundandur. Hattâ 
odunı ateşe korlar, yalınlanur, galebe eyler. Bir sâ‘atden sonra söyinür, kül 
olur, yil savurur. Buncılayın kim ki tekebbürlik iderse Hak Te‘âlâ ânı hôr ü 
hakîr eyler ve kadrini alçak kılur ve a‘mâli hebâ’en mensûr olur.

Nazm: Gördi İblîs Âdem’i hâkî çün 
  Ola sandı kendüye anı zebûn

  Didi iy Hallâk-ı ‘âlem Kirdigâr 
  Âlem’i halk eyleyen Perverdigâr

Açıklamalı Meâli, Nûr, 37.
105 “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 

Hadîd, 20.
106 “(İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.” Kur’ân -ı 

Kerîm ve Açıklamalı Meâli, A‘raf, 12.
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  Çün yaratdun nûr-ı mutlakdan beni
  Hâk-ı nâçîzden yaratdun pes anı

  Kim ki görse kendüzüni ol ‘ayân
  Dûr olur andan safâ-yı sûfîyân

  Âdem-i hâkî kanı ben kandeyem 
  Sanma bu [sö]zümde ben şermendeyem 

  Sanadur secdem benüm gayra degül
  Ger beni redd eyle ger eyle kabûl

  Hak Te ‘âlâ didi iy İblîs bîl 
  Yiter eyle hîle ve telbîs ü kîl 

  Senden Âdem fâzıl ü kâmil-durur 
[F 66a] Zîrâ emrümle benüm ‘âmil-durur

  Hâkîdür Âdem hak sensin âteşî
  Ol kabûl-ı Hak-durur sen serkeşî

  Hâk yigdür âteş-i serkeş ne olur
  Serkeşün yiri müdâm âteş olur

  Çün nazargâh oldı ol hâk-i za‘îf
  Oldı dergâhda ol gâyet şerîf

  Oldı peydâ âdemî ol hâkden
  Oldı zâhir evliyâ ol hâkden

  Hâke kurbet nârdan efzûn olur
  Gerçi zât-ı nârdan ol dûn olur

  Hâke ger bir dâne kosan yüz olur
  Her biri ol dânenün yüz yüz bulur

  Âteşe her ne kosan ger pîş ü kem
  Yanar ol mevcûd iken olur ‘adem

  Âdem-i hâkî bana mahbûbdur 
  Cümle ahvâli anun matlûbdur

Kelâm-ı mensûr: Ammâ Hazret-i Âdem ‘aleyhisselâm hâkdendür. Hâ-
kün kuvveti âbdendür. Çün âb hâke düşe nerm olur. Tevâzu‘ ve alçaklık hâ-
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sıl eyler. Lâ-cerem ‘âlî kasırlar ve evlâ binâlar ve hôş makāmlar bünyâd ider-
ler tâ pâdişâhlara mesken ve ümerâya makām olur. Kâlellâhu Te‘âlâ:  
107           Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-
‘azîz bu âyetün tefsîrinde şöyle buyurur ki zâhirâ bu hitâb küffâradur. [F 
66b] Eydürler ki her nesneye taparlarsa cehennem odunı olur ammâ bâtın-ı 
âyetde müslümânlarun dahî nasîbi vardur. Lîkin âşikâr söylenmez. Bâtın 
ma‘nâsı budur ki müslümânlar kendü hevâ-yı nefsini ma‘bûd idinürler. 
Ana tâbi‘ olurlar. Hudâ’dan gayrı ana taparlar.

Kelâm-ı manzûm: 

  İy hevâ-yı nefsi iden ârzû
  İşbu sevdâdan elün çek gel berü
 

  Fânî ko bâkî eyle taleb
  Vâsıl-ı Hak olmaga iste sebeb

Kâlellâhu Te‘âlâ:108      Bu âyetün tefsîrinde şöyle 
buyurur ki: “Hak Te‘âlâ bizi dârü’s-selâma da‘vet ider ve şeytân bizi 
cehenneme ve müdâm ‘azâba [63a] okur. Kâlellâhu Te‘âlâ:     
109      Pes nazar eyle gör. İki dileyici kankısı evlâdur ve 
bu ikinin kankısı fâzıl ve a‘lâdur anı kabûl eyle.

Kelâm-ı mevzûn: 

  İy olan meşgūl-i dünyâ şerm kıl
  Fâriğ ol yiter özüni nerm kıl

  Da‘vet-i Hakk’ı kabûl it ber-devâm
  Tâ ola pîrün senün dâri’s-selâm

Kâlellâhu Te‘âlâ:110         Şeyh bu 

107 “Siz ve Allah’ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz.” Kur’ân -ı Kerîm ve 
Açıklamalı Meâli, Enbiyâ, 98.

108 “Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Yûnus, 25.
109 “O [Şeytan] kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâ-

li, Fâtır, 6. 
110 “Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan) ve gündüzün de ne işlediğinizi bilen O’dur.” Kur’ân -ı 

Kerîm ve Açıklamalı Meâli, En‘âm, 60.



179Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

âyetün tefsîrinde şöyle buyurur ki: “Kim ki kıyâmete kâyil değildür bu âyeti 
ana okun ve kim ki bu âyeti tefekkür eyleye ki halâyık gice gündüz kaç 
kerre ölür ve kaç kerre dirilür. Zîrâ ki uyku ölümün kardeşidür, uyanmak 
dirilmek gibidür ve lîkin çok kişi bunı bilmezler.”

Kelâm-ı manzûm: 
  Gāfil olma iriserdür sana merg 
   Dünyeye yapışma inen berk berk

   Kim ki geldi bunda kıldı irtihâl
   Hayy ve bâkîdür hemîn Allâh Te‘âl

   Mâl ü câha garra olma key sakın
   Mal mâr ü câh çehdür iy emîn

Kâlellâhu Teâlâ:   111          

[63b] Şeyh bu âyetün tefsîrinde şöyle buyurur ki: “Her gürûhun bir 
temennâsı ve bir ârzûsı vardur lâkin Hak Te‘âlâ’nun muhiblerine hakkun 
müşâhede-i likāsından gayrı temennâ vü ârzûsı yokdur. Zîrâ Hak Te‘âlâ’nun 
muhiblerinün gāyet merâmı müşâhede-i cemâl ve arzû-yı visâldür.”

Manzûm: Matlûb-ı ‘âşıkān ve temennâ-yı ‘ârifân  
   Kurb-ı behişt sanma ki Hakk’un visâlidür

   Kime hevâ-yı ni‘met-i dünyâ-durur heves 
   Maksûd olan gözüme nigâh-ı cemâlidür

Kâlellâhu Te‘âlâ:              
112  

Şeyh bu âyetün tefsîrinde şöyle buyurur ki: “Cehennem mâliki kâfirlere 
eyide: ‘ Rehnümânız sizleri dûzaha mı götürdi?’ Eyideler: ‘Namâz kılmazduk 
ve dervîşlere ta‘âm virmezdük. Bu belâdur ki bizi bunda getürdi.” Pes Şeyh 

111 “Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine: Siz, orada ebedî kalacak-
sınız, denilir.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Zuhruf, 71.

112 “(Günahkârlara): Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? (diye uzaktan uzağa sorarlar). Onlar şöyle cevap ve-
rirler: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 
Müddessir, 42- 44.
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buyurur ki: “Hak Te‘âlâ îmânun eylüğini dervîşlere ve miskînlere mukâri-
netle kılmışdur.” Nitekim buyurur:           
113   

Nazm: Ger dilersen halâsı dûzahdan 
   Eyle miskîn ü dervîşe ihsân

  Kıl namâz u zekâtı vir tut oruc  
   Tâ ki rahmet ide sana Rahmân

  Yâ İlâhî bize nigâh eyle 
[64a] Yolumuz almasun bizüm şeytân

Kâlellâhu Te‘âlâ:  114         

Bu âyetün tefsîrinde şöyle buyurur ki: “Râstî budur ki ben kimseye 
miskāl zerre zulm itmezem. Sen kul iken eylük eyleyesin. Ben ki Hak 
Te‘âlâyam, ana çok ‘ıvaz idem belki birine on virem, nice on belki yitmiş 
virem.”

Nazm:  Eylük eyleyen kişi eylük bulur  
   Hak Te‘âlâ ana eylükler virür

   Bir sevâb işle on al Hak’dan ‘ıvaz  
   Vâhibü’l-ihsân oldur bî-garaz

Kâlellâhu Te‘âlâ:  115        

Şeyh bu âyetün tefsîrinde buyurur ki: “Kıyâmet güninde mazlûm zâlimi 
getüre, eyide: ‘Yâ Rabbi! Bundan sor, dünyâda bana niçün zulm itdi, beni 
niçün döğdi? Yâ bana niçün söğdi ve benüm ‘ırzımı ve hürmetimi niçün 
bozdı?” Kâlellâhu Te‘âlâ:  116    

113 “Çünkü o, ulu Allah’a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı 
Meâli, Hâkka, 33-34.

114 “(Allah) zerre kadar haksızlık etmez (Kulun yaptığı iş, eğer bir kötülük ise, onun cezasını adaletle verir.) 
İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır).” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Nisâ, 40.

115 “O gün, herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Nahl, 
111. Metinde sehven “te’tî” yerine “ye’tî” yazılmıştır.

116 “Bugün haksızlık yoktur.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Mü’min, 17.
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Pes her tâ‘ati ki zâlim itmişdür, alalar mazlûma vireler. Eger zâlimün 
tâ‘ati olmazsa mazlûmun günâhını zâlime yükledeler Cehennem içinde 
‘azâbın çeke.”

Nazm: Gel imdi zulmı ko terk it mezâlim  
   Ki rahmet yüzüni görmeye zâlim

   Gerek zulm it gerek ‘adl eyle iy yâr  
  Ne eylersen bulursın anı her bâr

Kelâm-ı mensûr: Bir gün Hazret-i Resûl  [64b] ashâba eyitdi: “Müflis 
kimdür? Eyitdiler: “Yâ Resûlellâh! Sen yiğrek bilürsin.” Eyitdi: “Müflis ol 
kişidür ki kıyâmet güni vâfir tâ‘at ve ‘ibâdet ile gele ve lâkin zulm itmiş ola. 
Mazlûmun biri gele, eyide: ‘Yâ Rabbi beni gaybet itdi,’ diye ve biri gele, 
‘bana söğdi,’ diye ve biri gele, ‘benüm mâlımı zulm ile aldı,’ diye. Biri gele, 
‘benüm ‘ırzum yıkdı,’ diye. Hak Te‘âlâ zâlimün tâ‘atlerin ala, ol zulm itdüği 
kimseye vire. Ol zâlim tehî dest kala, müflis-i mendebur iş budur.” Kâle 
resûlullâhi sallallâhu ‘aleyhi ve sellem 117«    » Ya‘nî boynuzlı 
koyundan boynuzsuz koyunun hakkını alıvire ve şol kimse ki zulm itmiş 
ola, Hak Te‘âlâ anun hasmı olur kıyâmet güninde.” Kâlellâhu te‘âlâ:   
118     

Şeyh bu âyetün tefsîrinde şöyle buyurur ki: “Hak Te‘âlâ var idi cemî‘-i 
‘âlem yoğ iken. Ve dahî buyurdı: ‘Çün Mekke  feth oldı, Resûlullah 
sallallâhu ‘aleyhi ve sellem Ka‘be ’ye vardı. İçinde altı yüz altmış put buldı 
ki kâfirler âna taparlardı. Hazret-i Resûl cümlesini sıdı. Ol zemân bu âyet 
nâzil oldı ve buncılayın Hak Te‘âlâ nazar-ı lutfunı dil-i mü’mine ider ve ne 
ki Hak Te‘âlâ’dan gayrı kimesneyi [65a] görmez ve andan gayrı kimseden 
korkmaz.”

Kelâm-ı mevzûn: 

  Put-perest olma inen iy bî-haber 
  Dâyimâ bir sûrete kılma nazar

117 “Boynuzsuz hayvan boynuzludan hakkını alır.” Tirmizî, Kıyâmet, 2.
118 “Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, İsrâ, 81.
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  Sı putı ol sen de İbrâhîmî-dîn  
  Tâ diyesin “lâ-ühibbü’l-âfilîn”

  Olma Nemrûd -ı denî gibi harâb 
  İşle İbrâhîm  gibi dâyim savâb

  Eyleme Nemrûd-veş kasd-ı felek
  Tâ ki başun döğmeyesin çün sinek

  Yiter it İblîs  sana reh-nimûn  
  Gel necâset içre düşme ser-nigûn

  Niye geldük bunda hîç bilür misin
  Hîç yerağ ana göre kılur mısın

Bâbu’l-‘ışrûn: Şeyh hazretine olınan su’âli beyân ider

  Gel imdi dinle bu yüzden hitâbı   
  Bilesin tâ su’âlâta cevâbı

  Eger sen sâyil-i mes’ûl olasın  
  Dilersen Hakk’a ger makbûl olasın

  Anı söyle güzel eyle hitâbı 
  Ki tâ gökcek işidesin cevâbı

  Ko bu efsûnı gel efsâne başla
  Eyâ Şevkî  yine destâna başla

  Bize şerh eylegil Şeyhün kelâmın 
  Nice virdi cevâba intizâmın

  Kim oldur sâlik-i râh-ı hakîkat
  Tarîkat ıssıdur sâhib-şerî‘at

  Kelâmın işidüp zevk-i semâ‘ it 
  Su’âlâta cevâbın istimâ‘ it

[65b] Ve lîkin sen dahî dek durma her bâr
  Salâtıyla selâmı eyle tekrâr 

Su’âl: Eydürler Şeyhden kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz ki rızk hûd mak-
sûmdur, Hak Te‘âlâ’dan istid‘â idüp taleb itmek, ne hikmetdür?” Cevâb 
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virüp Şeyh buyurur ki: “Hak Te‘âlâ diler ki mü’minün ‘izzeti ve kerâmeti 
zâhir ola. Hak Te‘âlâ eydür ki: ‘İy benüm kulum! Eger taleb itmedin sana 
rızk virsem ‘izzet ve kerâmetün zâhir olmaz. Pes sana buyurdum ki: ‘Ben-
den rızk taleb içün du‘â kıl sana ihsân idem.’ Hattâ eyideler ki: ‘Bu ne ulu 
mikdârlu kimsedür Hak Te‘âlâ’dan her ne taleb iderse virür, zehî fazîlet, zehî 
kerâmet, zehî câh-ı menzilet ki bunun var.’ Ben ki Hak Te‘âlâyam. Bileler ki 
benümle kullarum ortasında inbisât vardur. Niteki buyurmışam: Kâlellâhu 
Te‘âlâ:  119    

Kelâm-ı manzûm:  

  Çâresüzler rahmet-i Hakk’a karîb 
  Muztar olanun du‘âsıdur mücîb

  Şöyle bil ihlâs ile olan du‘â
  Hak anı itmek icâbetdür revâ

  Cümle evkātunda kıl Hakk’a niyâz 
  Çün bilürsin hak-durur miskîn nevâz

  Yâ İlâhî bize eyle lutf ü cûd
  Koma bizde mâ-i menlikden vücûd 

[66a] Bulmışam rızkunla ben neşv ü nemâ
  Yine sen vir bana vüs‘at dâyimâ

  Mustafâ ’nun hürmeti-çün yâ Ganî 
  Cümle-y-ile yarlıgagıl sen beni

Su’âl olınur Şeyhe ki Hak Te‘âlâ bize nesneler emr ider ki işle imtisâlen 
li’l-emri’l-‘âlî işlerüz ammâ bilmezüz, ol ‘amel hayyiz-i kabûlde vâki‘ ola mı 
olmaya mı?

Müfred: Tâ‘at-i nâkısımız mûcib-i gufrân ola mı 
  Nâ-temâm işlerimiz zâyil-i gufrân ola mı

119 “Bana dua edin, kabul edeyim.” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Mü’min, 60.
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Cevâb virüp Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz buyurur ki: “Ümîd budur 
ki kabûl ola. Belki ol vakit kabûl olmışdur ki sana ol ‘ameli işlemeğe Hak 
Te‘âlâ tevfîk virmişdür. Eger kabûl olmak olmayaydı Hak Te‘âlâ sana tevfîk 
virmezdi.”

Manzûm: İrişmeyince Hak’dan sana tevfîk  
  Tarîk-i hak görünmez sana tahkîk

  Kime kim Hak ide lutf u ‘inâyet  
  Olur ol sâhib-i ‘izz ü kerâmet 

  İlâhî şems-i cûdun zerresinden
  Dahî ebhâr-ı lutfun katresinden

  Bizi mahrûm itme eyle merhûm  
  Günehden kurtarıvir eyle ma‘sûm

Su’âl olınur Şeyhden ki mücâhede itmek gāyeti nedür. Cevâb virüp Şeyh 
kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz buyurur ki: [66b] “Râh-ı hakda cân ü gönül 
oynamakdur.”

Nazım: Hak yolında cânunı eyle nisâr  
  İki ‘âlemde olasın merd-i kâr

  ‘Âkıl isen kendüni eyle fenâ
  Tâ fenâda bulasın ‘ayn-ı bekâ

  Tâ ki Mûsâ -veş göresin nûr-ı Hak 
  Kendüni efnâya eyle müstehak

  Fânî eyle kendüni âgâh ol 
  ‘Îsâ  gibi pâk-ı rûhullâh ol 

Su’âl olınur ki Şeyh hazretlerinden şol renc ve belâ ki bendeye irişür, 
neden ma‘lûmdur ki keffâret-i günâh ola? İhtimâldür ki ol yire hışm-ı 
Hak ve ‘itâb-ı Bârî ola, ne‘ûzü billâhi. Cevâb virüp Şeyh kaddesallâhu 
sirrahu’l-‘azîz buyurur ki; gerek ki bende olan ‘âlim ola firâsetle bile. Eger 
şol belâ ve musîbet ki sana irişür; eger sabr idersen keffâret-i zünûbdür ve 
eger n‘ûzü billâh ceza‘ ve feza‘ idersen şikâyet itmiş gibi olursın. Ol vakt 
müstehakk-ı ‘itâb olmak lâzım gelür.
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Manzûm: Dôstdan kim sana ire her belâ  
   Can ile dimek gereksin merhabâ
 

   Şükr eyle isteme andan ‘ivaz   
    Bendesisin çünki anun bî-garaz 

Su’âl olınur Şeyhden ki ehl-i bid‘at ve ehl-i hevâ, tashîh mezheblerinde 
Kur’ân  ile ve hadîs ile isbât [67a] iderler, nicedür? Cevâb virüp buyurur ki 
Kur’ân meselâ âb-ı bârân gibidür, bûsitâna ki irişür ol bûsitânda gûn-â-gûn 
dırahtlar vardur. Hurmâ ve elma ve turunc gibi külliyâ ol yağmur suyını 
içerler. Kiminün yimişi şîrîn ve kiminün ekşi ve kiminin acı olur ve çün 
ehl-i sünnet-i cemâ‘at Kur’ân okurlar; hidâyet bulurlar.

Nazm: Olmadı haddi bu sahrânun beyân
   Virmeğe kādir değül kimse nişân

  Okı cân u dille Kur’ân -ı mecîd  
   Tâ kim ola rahmetün her dem mezîd

Su’âl olınur Şeyhden kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz ki hadîsde gelmişdür: 
“Şeytân  adamun damarında gezer kan gibi,” bu nicedür? Cevâb virüp Şeyh 
hazretleri buyurur ki: “Böyledür bu cihetden ki kan murdârdur. Şeytân 
dahî kezâlik böyle murdârdur. Mü’min de ve dil-i mü’min de pâkdur. 
Mü’minün a‘zâsı Hak Te‘âlâ’nın ‘ibâdetiyle pâkdur. Bu cümle olan pâklık 
şeytan-ı nâ-pâkı a‘zâdan taşra çıkarur.”

Kelâm-ı mevzûn: 
  Ger dilersen mû-be-mû pâk olasın 
   Sem gidüp cismünde tiryâk olasın

  Tâ‘at eyle Hakk’a iy merd-i selîm  
   Tâ gide hadsân-ı her dîv-i racîm

Su’âl olınur ki Şeyhden bu hadîsün ma‘nâsı nedür ki Hazret-i [67b] 
Resûl sallallâhu ‘aleyhi ve selâmühû buyurur ki:  120«      » 

Cevâb virüp Şeyh buyurur ki dest-i bâlâ Hak Te‘âlâ’nun kudret elidür. 
Nitekim buyurur:  121     

120  “Veren el, alan elden üstündür.” Müslim, Zekât, 97; Tirmizî, Zühd, 32
121  “Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Fetih, 10.
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Pes Şeyh buyurur: “Bunun meseli budur ki bir su ki bir çeşme-sârdan 
akar bınar olur, bir havza dökilür cem‘ olur. Pes ol çeşme-sâr fazl-ı Hakdur 
ki kulına ni‘met virür ve tevfîk bağışlar tâ ki ol bende sadakâta ve hayrâta 
meşgūl olur. Ol bınar ki su ana gider; eydürler ki ağniyâdur ki Hak Te‘âlâ 
mal ü ni‘metinün tasarrufâtını anlarun elinde komışdur ve havz ki âb anda 
cem‘ olur; dervîşlerün meselidür. Zîrâ ki su havzda cem‘ olduğı gibi ağniyâ-
ya dervîşler sebeb-i sevâb ve derecâtdur.

Kelâm-ı manzûm: 
  Her kim ol ‘âlemde sâhib-mâl olur  
   Ger tasadduk itmese pâ-mâl olur
 

  Yâhû yağma olur ol yâ kim ölür  
   Yâhû mîrâs olur ol merdûd olur

Kelâm-ı mensûr: Fakîh Ebu’l-Hasen-i Kâşânî  rivâyet ider, eydür: “Ehl-i 
‘ilmden bir cemâ‘at ittifâk itdiler ki Şeyhi imtihân ideler ilm-i Kur’ân ’da. 
Geldiler Şeyhe eyitdiler: ‘Kankı âyetdür ol ki cemî‘-i mezâhib anı hüccet 
idinürler?’ Cevâb: Şeyh kaddese’llâhu rûhahu’l-‘azîz bir sâ‘at [68a] mübâ-
rek başını aşağa tutdı, fikr itdi. Pes başın kaldurdı, eyitdi: “Külliyâ Kur’â-
nı gönlüme ‘arz itdüm, bu âyete yetişdüm: Kâlellâhu Te‘âlâ ‘azze ve celle:

                 
122     Cümle ‘ulemâ ve fukahâ ‘aceblediler Şeyhün safâ-yı 
fikrinin ve rûşen idrâkini, eyitdiler: “İmâm-ı Şâfi‘î ’ye bu su’âl olundı. Bir 
müddetden sonra cevâb virdi, didiler.” Su’âl olınur ki Şeyh hazretlerinden 
mehabbet nedür. Cevâb virüp buyurdı ki rivâyet olınur ki Ebâ Tayyibe-i 
Haccâm  bir gün Hazret-i Resûl ’i sallallâhu ‘aleyhi ve selleme hacâmat ider-
di. Ziyâde mehabbetinden Hazret-i Resûl’ün kanını yidi. Hazret-i Resûl 
ana cennet beşâret itdi. Hâzırlar Şeyhe eyitdiler: “Kan hôd harâmdur.” Şeyh 
eyitdi: “Belî haramdur ammâ Haccâm, Resûl’ün mehabbetinden mest ve 
bî-hôd olmuşdı. Bî-hôd olana günâh olmaz.”

122 “Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygamber’e karşı çıkar ve mü’minlerin yolundan 
başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” Kur’ân -ı Kerîm 
ve Açıklamalı Meâli, Nisâ, 115.
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Kâle’n-nebiyyu sallallâhu ‘aleyhi ve selâmuhu        » 
«        [68b]     

Nazm: Her kaçan kim ‘ışk göstere dîdârını 
   Kâsid eyler ‘akl ü cân bâzârını

  Cevher-i ‘ışk oldı nûr-ı zât-ı Hak  
   Anı kim gördi bilür âyât-ı Hak

Su’âl olınur Şeyhden ki îman ile İslâm ’un mâ-beyninde fark nedür. 
Cevâb virüp Şeyh eydür ki îmân hâsdur, İslam ‘âmmdur. İslâm zâhir, îmân 
bâtındadur. İslâm dilde, îmâsn gönüldedür. Pes bu âyeti okudı: Kâlellâhu 
Te‘âlâ:                

 123

El-bâbü’l-hâdî ve’l-ışrûne: Şeyh-i Mürşid’ün lisân-ı 
mübârekesinden sâdır olan ebyâtı beyân ider124

Dinle sana eyideyim nâzük kelâm  
   Gûş iderler sözümi her hâss u ‘âmm

  Sözlerüm gökcek kelâmumdur latîf  
   Sözlerümi dinleyen-durur zarîf

  Evliyâ esrârıdur sözüm benüm    
  Etkıyâ âsârıdur sözüm benüm

  Zübde-i ebrâr Ebû İshâk dur   
  Mefhar-i ahyâr Ebû İshâkdur

  Kendüden sâdır olan eş‘ârını   
   Her ne yüzden oldısa iş‘ârını 

123 “Bedevîler ‘inandık’ dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama ‘boyun eğdik’ deyin. Henüz iman kalple-
rinize yerleşmedi.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Hucurât, 14.

124 Şevkî  Çelebi, belki de Kâzerûn lehçesine âşinâ olmadığı için Firdevs’te geçen birçok beyte bu bölüm-
de yer vermemiştir. Meier’in neşrettiği Farsça metinle Şevkî’nin çevirisindeki beyitler arasında okunuş 
farklılıkları mevcuttur. Karşılaştırmak için bkz. Firdevs, s. 399-410. Şevkî’nin bu bölümdeki en büyük 
katkısı metne serpiştirdiği kendi beyitlerinde Şeyh Ebû İshak’ın Farsça şiirlerini Türkçeye kulağa hoş 
gelen bir şekilde aktarımıdır.
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[69a] Eydeyim ger dutar isen gûş-i cân   
   Kim bu sözümdür benüm hoş dâsitân

  Lîki sen dahî üşenme iy safâ   
   Vir salavât ber-cemâl-i Mustafâ 

Kelâm-ı mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekir Muhammed  rahmetullâhi 
‘aleyh eydür: “Bir gün Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîzi bir sahrâda gör-
düm. Tereddüd eyler, gâh gider, gâh durur, girye ider ve na‘ra vurur ve 
eydür:

Şi‘ri’l-‘Arabî:

   
    

   
    

El-ma‘nâ minhu: 

  Garîb olur garîble musâhib 
  Yapar bir hâneyi kar üzre gûyâ

  Eriyüp kar olur ol hâne vîrân 
  Çıkup taşra garîb olmaz hüveydâ

Mev‘ıza: Elâ iy tâlib-i dünyâ olanlar  
   Misâl oldı sana efsâne-i berf

  Gönül virme cihâna selce benzer  
   Erir görmezsin andan hîç bir taraf

  Gönül bağlama anun nakşına hîc  
   ‘Abes yirlere ‘ömrün eyleme sarf

  Rümûzı nükte-i sırr-ı Hudâ’dur  
   Okı her kime anlarsa iki harf

Hikâyet: Hasan bin Mehdî  eydür: “Her gâh ki Şeyh hazretlerinün [69b] 
vakti hôş olsa zübân-ı Kâzurûn  ile bunı eydürdi:
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Şi‘ir:              
 125     

El-ma‘nâ minhu: 

  Ne hôşdur ol cüvânun hâleti kim
   Ki her ‘uzvında ‘ışkı gösterür o

  Ola cismi anun ‘ışkun vücûdı  
   Mahabbetle ser-â-ser ola memlû

  Görürse kendüzini ‘ışkı göre  
   Hemân ‘ışk ola andan güft ile gû
 

Hikâyet: Mahmûd ibni Hasan  eydür: “İşitdüm Şeyhden âhir meclisin-
de eyitdi: ‘Hak Te‘âlâ yanında kimün ki hâceti var ise nısfü’l-leylde kalka, 
elin kaldura. Gönlinden nâle eyleye ve kendünün ‘aczini izhâr ide ve bunı 
tazarru‘-ı zâr ile diye.”

Şi‘ir:              
  126       

El-ma‘nâ minhu: 

  Menüm bigi senün bisyâr benden 
   Benüm hîç senden özge kimesnem yok

Hikâyet: Muhammed bin İbrâhîm-i Kirmânî  eydür: “Bir [gün] Şeyh 
kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz va‘z iderdi. Nâgâh bir kimse yirinden kalkdı 
ki tâ tevbe ide. Şeyh andan sordı. San‘atun nedir, didi. Ol kimse eyitdi: 
‘Tanbûre çaların.’ Şeyh eyitdi: ‘Var tanbûrunı [70a] bana getür.’ Ol kimse 
gitdi, tanbûresini getürdi üstünde gılâf ile. Şeyh eyitdi: ‘Bana vir ki tanbû-
reyi çalam.’ Tanbûreyi gılâfından çıkardı. Şeyh eline aldı. Bir pâre kılların 
kımıldatdı ve bunı lafz-ı Kâzurûn  ile didi:

125 Şevkî , Firdevs’te yer alan şeyhe ait beyitlerin tamamına eserinde yer vermemiş; bunlar arasından seç-
me yapmıştır. Gerçekten de Kâzerûn lehçesine ait bu beyitleri okumak ve anlamak hayli güç bir iştir. 
Mütercim, bazı beyitlerde kelime değişikliğine de gitmektedir. Bir örnek olması açısından yukarıdaki 
beytin orijinali için bkz. Firdevs, ed. Meier, s. 403; Firdevs, ed. Afşar , s. 368.

126 Bu beytin aslı için bkz. Firdevs, ed. Meier, s. 406; Firdevs, ed. Afşar, s. 370.
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 Şi‘ir:       

                                   127      

El-ma‘nâ minhu: 
  Yüri iy şûm-i bed-baht buradan  
   Tarîkümden çıkarursın beni sen

Kelâm-ı mensûr: Bundan sonra eyitdi: “Hîç kimseye yaramaz baht yüz 
tutmasun.” Birkaç kerre bunı didi ve ol tanbûreyi dîvâra vurdı, ufatdı. Ol 
şahıs tevbe itdi, Şeyhün yümn-i himmetiyle sulehâdan oldı. 

Nazm: Yaramaz olduğı-çun Lût  Nebî’ye hem-nişîn 
   Hânesi ma‘mûr iken vîrâne oldı ‘âkıbet

  Gel temâşâ eylegil Ashâb-ı Kehf ’in kelbini 
   Merdlere uyduğı-çun merdâne oldı ‘âkıbet

Kelâm-ı mensûr: Şeyh dâyim bu beytleri eydürdi:

Şi‘ir:        

      

   

 128      

Ya‘ni:  Ben güle dôst olmazın ki bir yılda bir ay ‘ömri ola belki ben ol 
güli îcâd idenin kulıyam ki cemî‘i [70b] eşcârun evrâkı anun emriyle gâh 
zerd ve gâh sebz olur.

Manzûm: İtdi seni cism ü cân mukayyed  
   Terk eyle ol buları mücerred
  

  Gel anla nedür bu söz esrârı   
   Yirün ola tâ gülşen-i muhalled

127 Muhtemelen müstensih ya da mütercim Farsça beyti aktarırken bir yanlışlık yapmıştır. Beytin aslı için 
bkz. Firdevs, ed. Meier, s. 406; Firdevs, ed. Afşar, s. 371.

128 Bu beytin aslına Firdevs’te rastlayamadım. Firdevs’in muhtasar bir versiyonunu içeren yazma nüshadaki 
şekli için bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya 3453, vr. 75a.
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  Gam yime eger bu yolda olsan  
   Dirlüğün ola senün mü’ebbed

  Hîç fâtihaya bulur mı miftâh  
   Derk eylemeyen hurûf-ı ebced

  İy kâsıd-ı muksıd-ı hakîkî  
  Ger eylersen tarîk-i maksad

  Derk ola mı bu tarîkat-ı hakîkat  
   İllâ bi-şerî’at-ı Muhammed

El-bâbü’s-sânî ve’l-‘ışrûne: Şeyh Hazretleri Ebu’l-Feth-i 
Beyzâyî ’ye vasiyyet itdüğin beyân ider

   Gel iy dânâ-yı ‘ilm-i sırr-ı esrâr   
   Gel iy bînâ-yı remz-i genc-i ahbâr 

  İrişürse ‘inâyet lem-yezelden  
   Sana ma‘lûm olur sırr-ı ezelden

  Sana himmet irerse evliyâdan  
   Bulursın behre’i her etkıyâdan

  Dilersen sen de bulasın nasîbini  
   Velîler sözüni dinle habîbî

  Husûsâ kutb-ı âfâkun kelâmı  
   Ferah eyler işiden hâss u ‘âmı

  Ne yüzden eyledi dinle vasiyyet  
   Kim oldur mefhar-ı ehl-i kerâmet 

[71a] Sana şerh eyleyem gûş eyle anı  
   Velîler sözidür tutma gümânı

  Velîkin sen dahî üşenme her bâr  
   Salât ile selâmı eyle tekrâr

                 
129                

129 Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adı ile. O’ndan başka ilah olmayan Allah’a hamdolsun. Allah, yara-
dılmışların en hayırlısı Muhammed Mustafâ’yı, onun âlini, ashâbını ve etbâ‘ını hayırlar ile kuşatsın ve 
onları tam bir esenliğe erdirsin. Allah’ın selâmı hidâyet üzere olan kullarının üzerine olsun.
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İy ferzend! Seni Hak Te‘âlâ hıfz ü emânında kılsun ve sa‘âdet ve devletini 
sana erzânî kılsun. Senünle ikimüzi Hak Te‘âlâ dâri’s-selâmda hem-nişîn 
itsün cümle sâlihân ve müttekıyân birle.         
130  

Bil ve âgâh ol ki bu vasiyyet ki sana yazdum. Başdan ayağa mütâla‘a idüp 
mazmûnıyla ‘amel idesin tâ muvaffak olasın, Allâhu Te‘âlâ ‘inâyetiyle. Evvel 
nesne ki sana vasiyyet iderem budur ki dâyim tahsîl-i ‘ilm-i dîne meşgūl olasın 
ki cemî‘-i ehl-i hakîkat ve tarîkat ‘ilm-i şerî‘atdan hüveydâ bulmışlardur ve Hak 
Te‘âlâ Hazret-i Resûl ’e buyurmışdur ki âyet: 131   

 Ve Ebû Zer-i Gıfârî  radıyallâhu ‘anhü rivâyet ider Hazret-i Resûl’den 
[71b] sallallâhu ‘aleyhi ve sellem: “Her kim ki ‘ilim taleb itmek içün bir yol 
gitse Hak Te‘âlâ ana hem-râh olur tâ behişte iletir ve cemî‘-i mahlûkât anun 
içün yarlıganmak taleb ider. Himmet-i sâdık ve niyyet-i muvâfıkla taleb-i 
‘ilm itmek oldur ki mansıb ve câh içün ve hükm-i kazâ içün olmaya belki 
hasbeten lillâh ola ve anun ile ‘amel itmek içün ola.” 

Manzûm: Gel berü iy ehl-i ‘ilm ü ma‘rifet  
   Vâlî-i hilm-i safâ-yı mekremet

  Rehnümâ-yı pîşüvâ-yı râh-ı hak  
   Kâşif-i esrâr-ı ‘ilm âgâh-ı hak

  ‘İlmi öğrendün ise Allâh içün  
   Öğredürsen halka ger Allâh içün

  İki ‘âlemde olasın ber-murâd  
   Kalasın dâri’s-selâm içinde şâd

  Âteş-i cehl ile olma sûhte  
   Müsta‘id ol ‘ilm okı iy sûhte

  Bir dem uyan hâb-ı nâdânîden  
   Kurtılasın tâ peşîmânlıkdan 

130 “Rahmete ve lütufa bizden önce yürüyenler! Sadece kendisinden yardım dilenilen Rabbim, Sen kabûl 
buyur.” Burada, Haşr suresi 10. ayete ve Tevbe suresi 21. ayete telmih var. 

131 “Rabbim, benim ilmimi artır” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Tâ Hâ, 114. 
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  Mürde-i cehl eyleme âb-i gilün  
   Zinde eyle ‘ilm ile cân ü dilün

  Kim ki nâdânlığına dânâ ola  
   ‘İzzet ü devletle ol vâlâ ola

Kelâm-ı mensûr: İy ferzend-i kâmil! Çün ‘ilim tahsîl itdün, bu ‘ilimle 
‘amel eyle. Zinhâr bu ‘ilimle hukkâmdan nesne taleb eyleme ki Resûl sal-
lallâhu aleyhi ve sellem buyurur ki: “Her kim ‘amel-i âhiretle [72a] taleb-i 
dünyâ ider ana âhiretden nasîb yokdur. Eylükle adı yazılmaz, belki ehl-i 
dûzah olur.” İy ferzend-i kâmil! Perhîzkâr ol. Hak Te‘âlâ’dan havf eyle tâ 
Hak Te‘âlâ katında mükerrem ve mu‘azzez olasın. 

Kelâm-ı manzûm: 

  Renc çek kim ‘âkıbet renc genc olur 
   Sıhhate erer vücûdun genc olur

  Oldun ise ma‘rifetle bâ-edeb  
  Dâyimâ Hakk’un rızâsın kıl taleb

  Olasın ‘âlem içinde nîk-baht  
   Durduğunca olmayasın hîc saht

Kelâm-ı mensûr: İy ferzend-i kâmil! Rızkı helâlden taleb eyle ki ta‘âmda 
ve libâsda ve şarâbda ki Resûlullâh buyurmışdur: “Hak Te‘âlâ pâkdur, pâk-
ları sever” ve Hak Te‘âlâ cemî‘-i peygamberlere buyurmışdur ki:    
132           Ya‘nî şunlar ki siz peygam-
berlersiz, ‘amel-i sâlih eylen ve helâlden ekl idün ki helâlden ekl itmeyince 
‘amel-i sâlih olmaz. Hattâ Hazret-i Resûl  sallallâhu ‘aleyhi ve sellem buyu-
rur ki: “Çok kimseler olur me’kûlâtı ve melbûsâtı harâmdan olur, ‘amel-i 
sâlih işler, el kaldurur du‘â diler, anun du‘âsı nice kabûl olur?”

Nazm: Niçe idersin pîşe sana gafleti
[72b] Yüzüne çekme hicâb-ı hacleti

132 “Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyle bil-
mekteyim!” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Mü’minûn, 51.
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  Eklün ve lebsün olursa ger helâl   
   Görmeyesin iki ‘âlemde vebâl

Kelâm-ı mensûr: İy ferzend-i kâmil! Lâyık budur ki kanâ‘at ile 
rûzigârunı geçüresin, kūt-ı nefsüni kifâyet idinesin. Hazret-i Resûl  sallallâ-
hu ‘aleyhi ve sellem buyurur ki felâh ve halâs ol kişi bulur ki müslümân ola. 
Kadr-i kifâyet rızka kâni‘ ola ve Hak Te‘âlâ’dan hoşnûd ve râzî ola. Ve dahî 
Peygamber ‘aleyhi’s-selâm buyurur: “Benüm ümmetimün bed hûylısı oldur 
ki ta‘âmı çok ekl ide, ‘abdü’l-batn ola, ne‘ûzü billâhi.”

Nazm:  Kanâ‘at gencidür bî-had hazîne  
   Ki anun her gencidür ‘âlî defîne

  Kanâ‘at ehlini key bay eyler  
   Sehâ ise cemâlin ay eyler

  Âkil olup inen ten-perver olma  
   Semîn olam dir iken lâgar olma

Kelâm-ı mensûr: İy ferzend-i kâmil! Gerek dervîşlerle ve sulehâ ile 
musâhibet idesin ki Hak Te‘âlâ buyurmışdur:        
133   Hazret-i Resûl ’den bu âyetün tefsîrini sordılar ki   
134         Eyitdiler: Yâ Resûlellâhi, vesî-
le nedür? Hazret-i [73a] Resûl sallallâhü ‘aleyhi veselem buyurdı ki: “Hak 
Te‘âlâ’ya yakın olmağa vesîle dervîşlere mukârin olmakdur.”

Nazm:  ‘Arş-ı a‘lâya irer rif‘ati dervîşlerün   
  Vâcib oldı kamuya ‘izzeti dervîşlerün

  Şeksüzin iki cihânun olur ol pâdişehi  
   Her kime irerse himmeti dervîşlerün

  Dâr-ı dünyâya ne var bakmasa alır göz ile  
   Şimdi bunda görinür zahmeti dervîşlerün

133 “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 
Tevbe, 119.

134 “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin (ki kurtuluşa 
eresiniz).” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Mâide, 35 
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  Her nefesde irer anlara tecellî-yi ilâh   
   Artdı bu vech-ile çün rağbeti dervîşlerün

  Tâc-ı ser eyle ayakları tozını Şevkî   
   Diler isen sana ola ülfeti dervîşlerün

Kelâm-ı mensûr: İy ferzend-i kâmil! Zinhâr begler ve zâlimler ile 
ve ashâb-ı dîvân ile mücâliset ve musâhibet eyleme, ‘âlim ve fâzıl olursa 
dahî, ehl-i dîn katında anlara hîç mikdâr yokdur. Hazret-i Resûl  sallallâ-
hu ‘aleyhi ve sellem buyurur ki: Kim ki üç nesneyi eylese günahkâr olur: 
[Birinci] Şol kimse ki iki kavm arasında fitne bırağur, ceng ü gavgâ ve 
âşûb vâki‘ olur.

Kelâm-ı manzûm:  

  Ehl-i fitne olma hirgiz iy kişi  
   Tâ ki aslâ görmeyesin teşvîşi

  Ehl-i fitne ehl-i kibr ehl-i nifâk  
   Dûzah içre olısarlar ittifâk

Nesir: İkinci atasına anesine ‘âk olmakdur  

Nazım: İy bürâzer olma sakın bî-edeb   
   Vâlideynün rızâsın kıl taleb 

[73b] Atasına anesine ‘âk olan    
   İki ‘âlemde odur mihnet gören

Kelâm-ı mensûr: Üçünci oldır ki zâlime hemrâh olmakdur. Ya‘nî halka 
zulm itmede mu‘în olmakdur.

Kelâm-ı manzûm:  
  Yaramazlarla hem-nişîn olma  
   Pâk isen de seni pelîd eyler

  Âfitâb-ı cihân-tâbı bugün  
   Zerrece ebr nâ-bedîd eyler

Kelâm-ı mensûr: İy ferzend-i kâmil! ‘Avret ve emredlerden hazer eyle, 

hem-nişîn olma ki Hak Te‘âlâ buyurur:       
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135          Ve Resûl sallallâhu ‘aleyhi ve 
sellem buyurur ki: “‘Avrete ve emrede nazar itmek şeytân sehimlerinden bir 
nasîbdür. Kim ki bunlara nazar itmez Hak Te‘âlâ anlara ‘ibâdet lezzetin ‘atâ 
eyler.”

Nazm: Sakın şehvet-perest olma hazer kıl 
   Ki nâ-mahremlere bakma güzer kıl

  Bir oddur yakıcı gāyetde şehvet  
    Ol oda atma kendün itme hıffet

Kelâm-ı mensûr: İy ferzend-i kâmil! Gerekdür ki ehl-i bid‘at ile sohbet 
itmeyesin, hazer idesin ki Hak Te‘âlâ buyurmışdur:     
136          Ve dahî Ebû Hüreyre  ra-
dıyallâhu ‘anhü rivâyet ider Hazret-i [74a] Resûl’den sallallâhu ‘aleyhi ve 
selleme ki Âdemoğlanına hakîkat-i îmân irişmez tâ dîn yolında husûmet 
itmeyince Hak üzerine.

Kelâm-ı manzûm: 

  Şunun kim rengi zer gibi safâdur  
   O hüsn-i behcetiyle bî-behâdur
  Gühersen dahî olmasan musaykal  
   Gerek üstâd ide sana saykal

Kelâm-ı mensûr: “İy ferzend-i kâmil! Gerekdür ki nîk-hûy ve hôş-hulk 
olasın ve ehl-i rıfk ve sâhib-i tevâzu‘ olasın ve tahammüli kendüne mâye 
kılasın ve ‘afv ve keremi ve sehâveti pîşe idinesin ki Hak Te‘âlâ celle celâlühû 
ta’zîm içün buyurur:             
137      Ya‘nî ümmetlerün hôş hûyı oldur. Eger anlar eylük 

135 “(Resûlüm!) Mü’min erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çün-
kü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haber-
dardır.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Nûr, 30.

136 Âyetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar 
onlardan uzak dur.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, En’âm, 68.

137 “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç 
şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet!” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Âl-i 
İmrân, 159.
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iderse nevâziş ile beşâret kıl ve eger taksîrlik iderlerse ‘afv kıl. Eger anlar 
nâ-dânlık iderlerse sen anlara eylük eyle. Eger bir kimse sana ‘adâvet eyle-
se sen ana dôst-ı müşfik ve yâr-ı sâdık ol. Bu ef‘âli ve bu a‘mâli itmez illâ 
sâbirîn ider.

Nazm: Anı hulk eyle sen beyne’l-halâyık   
   Olalar tâ ki sana yâr-ı sâdık

  Acılık kılma tatlu kıl zübânun 
[74b] İrişmesün kimesneye ziyânun

  Dilersen ola eylükler tecemmül   
   Yavuzlıklara sen eyle tahammül

  Tevâzu‘ eyle sen olma tekebbür   
  Yaramazdur tekebbür it tefekkür

Kelâm-ı mensûr: “İy ferzend-i kâmil! Gerekdür ki ashâbuna doğrı yol 
gösteresin ve her sabâh anları cem‘ idesin ve Kur’ân  okıyasın ki Kur’ân okı-
mak hayır ve bereketdür ve küşâdelikdür.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Yârunı doğrı yola dâyim okı  
   Gice gündüz hem dahî Kur’ân  okı

  Hak Te‘âlâ tâ sana rahmet kıla 
   Menzil ü me’vânı tâ cennet kıla

Kelâm-ı mensûr: “İy ferzend-i kâmil! Gicelerde namâz kılmağa mülâ-
zemet ve müvâzabat eyle. Bu efdal-i ‘ameldür ki Hak Te‘âlâ Resûli’ne bu-
yurur”: 138       Ve Hak Te‘âlâ müttakîler sıfatından 
haber virüp buyurur ki: 139         

Nazım: Ger dilersen olasın sen müttakî  
  Sözün azı özi bu Tanrı hakı

138 “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir namaz olmak üzere namaz kıl.” Kur’ân-ı Kerîm ve 
Açıklamalı Meâli, İsrâ, 79.

139 “Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 
Zâriyât, 17-18.
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  Giceler bîdâr olup kılgıl namâz  
   Bî-niyâz Allah’a çok eyle niyâz

Kelâm-ı mensûr: Çün namâzdan fâriğ olasın tâ âfitâb zâhir olınca 
zikrullâha meşgūl olasın. İy ferzend-i kâmil! [75a] Gerek ‘uzlet-i halk idesin 
ve ehl-i sünnet cemâ‘ata meşgūl olasın ve dahî kendüni hizmet-i vezî‘a ve 
şerîfe ve fakîre ve nahîfe meşgūl idesin ki haberde gelmişdür. Ebû Sînâ ’dan 
radıyallâhu ‘anhu eydür: “Vaktâ ki melik-i Necâşî ’nün âdemîleri Hazret-i 
Resûl ’e sallallâhu ‘aleyhi ve selâmühû geldiler. Anlara kendü hizmet iderdi. 
Ben eyitdüm: ‘Yâ Resûlallah sen otur biz idelüm.’ Hazret-i Resûl sallallâhu 
‘aleyhi ve sellem buyurdı: ‘Ben kendü nefsüm ile hizmet iderem.” 

Enes ibni Mâlik  radıyallâhu ‘anhu eydür: “Bir gice Hazret-i Resûl  yanı-
na vardum, işâret ile su istedüm. Hazret-i Resûl kalkdı, bana su virdi. Ben 
eyütdüm: ‘Yâ Resûlüllah! Atam anam sana fidâ olsun, niçün zahmete girer-
sin gayrılar dururken? Hazret-i Resûl eyitdi: ‘Epsem ol! Âdemoğullarında 
benden bihter ve mihter kimse yokdur ki  140    

Kelâm-ı manzûm: 

  Hizmet it tâ hizmet ideler sana  
   Hizmet itmek pîşe eyle sen sana 

  Hizmet eyle kâhil olma hizmete  
   Tâ erişesin müebbed devlete

Kelâm-ı mensûr: Âgâh ol ki hizmet peygamberler sîreti ve sulehâ 
‘âdetidür. Hizmet sebebiyle âdem ululuğa irişür. Hizmetün fazîletinde 
ehâdîs çokdur. Bu mikdâr yiter ve benüm vasiyyetümi dâyim [75b] yâd kıl 
ve anun ile ‘amel eyle tâ ki cihânda berhurdâr olasın.

Kelâm-ı manzûm: 

  Nasîhat işitgil necât bulasın  
   Gerek ölmiş iken hayât bulasın

  Nasîhat kişiye iki dîdedür  
   Husûsa ki Şeyhün püsendîdedür

140 “Muhakkak ki, bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir.”
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  Kim ol şeyh-i aktâb-ı ‘âlem-durur 
   Pesendîde-i ibni Âdem-durur 

El-bâbü’s-sâlis ve’l-’ışrûne: Şeyh-i Mürşid hazretlerinün 
vefâtını beyân ider

  Gel imdi dinle göynüklü hikâyet  
   Sana şerh eyleyem encâmı gāyet

  Velîler sözidür bu eylegil gûş  
   Cihânun gussasın eyle ferâmûş

  Sana şerh itdigüm söz mu‘teberdür 
   Ki pür-nükte-durur hem pür-‘iberdür

  Sözün bu zübdesidür hem sahîhi  
   Ellezîdür kelâmun hem melîhi

  Zübân-ı Fârisî’den tedvîn itdüm  
   Lisân-ı Türkî’de ta‘yîn itdüm

  Murâdum zikr olam hayr ile dâyim 
   Zemîn ü âsümân oldukca kâyim

  Husûsâ kutb-ı aktâbun sözidür  
   Velîler içre mehtâbun sözidür

  İşitgil imdi fevtinden kelâmı  
   Yakar bu sûz-i sözüm hâss u ‘âmı

  Velîkin sen dahî dek durma ey cân 
   Salavât vir Resûl’e sad-hezârân 

Kelâm-ı mensûr: Şeyh hazretlerinün dervîşlerinden mervîdür ki [76a] 
Şeyh kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz Receb ayında şehr-i köhneye varmış idi. 
Cenâze namâzın kılmağa yine dönüp vatanına gelicek cism-i mübârekine 
hastalık ‘ârız oldı. Dört ay mikdârı marîz oldı. Şevvâl ayında bir mikdâr 
sıhhat buldı. Dervîşler Şeyh içün câmi‘de kürsî kodılar. Şeyh hücreden taşra 
geldi. Halk çün ki Şeyhi gördiler, begāyet hürrem oldılar, du‘âlar itdiler. 
Şeyh çün kürsîye oturdı, nazar itdi. Begāyet halk-ı kesîr ve cemm-i gafîr 
gördi, eyitdi: “Es-selâmü ‘aleyküm ve rahmetullâhi! İy yârân ve iy benüm 
dôstlarum sizlere beşâret olsun ki hâliyâ hastalık benden gitdi ve şifâ geldi” 
ve kendünün ahvâlini takrîr itdi ve Hak Te‘âlâ’ya kendüye lutf u ihsân idüp 
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şifâ bulduğın yâd itdi. Germ oldı, bu âyeti okudı: Kâlellâhu Te‘âlâ:   
              

141     

Ahmed-i Kārî  eydür: “Ol gün bu âyeti okudum ki kâlellâhu Te‘âlâ:
142         Şeyh kaddesallâhu 
rûhahu’l-‘azîz bana [76b] eyitdi: “İy ferzend! Okı ki şimden sonra bir dahî 
okıyacağun ma‘lûm degül. Pes Şeyh bu meclisi kürsîde kıldı. Za‘îf olduğı-
çün bundan evvel ayağ üzere durup va‘z iderdi. ‘Âdet-i Şeyh bu idi ki ikindi 
namâzından sonra akrabâsına varurdı, sıla iderdi. Ammâ şimdi ikindi 
namâzın kıldı, akrabâsına i‘âdet itdi, yine makāmına geldi. Ahşam oldı. 
Önine ta‘âm getürdiler, bir mikdâr ekl itdi. Ol gice yine hastalığı ‘avdet 
eyledi, yine marîz oldı. Cümle Kâzurûn  halkı Şeyhi ‘iyâdete geldiler. Cem‘-i 
kesîr Şeyhün hânekāhına cem‘ oldılar. 

İbrâhîm bin Hasan-ı Mihricânî eydür: “Ol vaktin her gün dört 
yüz kimse sûfîlerden hâzır olup ta‘âm yirlerdi. Cum‘a güni ki Şevvâl’ün 
âhir cum‘asıydı. Çok halk cem‘ oldılar, Şeyhe muntazır durdılar. Şeyh 
kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz ziyade marîz olmağın hücreden taşra gelmege 
kādir degildi. Halk hâzır olmışlar idi. Mukrîler didiler ki kırâ’at-ı Kur’ân  
eylen. Anlarun ziyâde giryelerinden Kur’ân okumağa kādir olamadılar. Me-
ger ol zemân bir garîb hâfız gelmiş idi. Ol bu âyeti okudu: Kâlellâhu Te‘âlâ: 

143            

[77a] Nesir: Ol vakt ki Hazret-i Resûl ’ün sallallâhu ‘aleyhi ve selleme 
vefâtı yakın olmuşdı, bu âyet-i kerîme nâzil oldı. Çün hâfız-ı garîb bu âyeti 
okudı, hâzır olanlar feryâd itdiler, zârîlik kıldılar, ağladılar ve iltimâs itdiler 

141 “Hatırlayın ki, bir zaman siz yeryüzünde âciz tanınan az (bir toplum) idiniz; insanların sizi kapıp gö-
türmesinden korkuyordunuz da şükredesiniz diye Allah size yurt verdi; yardımıyla sizi destekledi ve size 
temizinden rızıklar verdi.” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Enfâl, 26.

142 “Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler, iyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırdılar. (Tevbe ederlerse) 
Umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”Kur’ân-ı 
Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Tevbe, 102.

143 “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğen-
dim.” Kur’ân -ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Mâide, 3.
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ki Şeyhi göreler. Şeyh gāyet za‘îf idi, hücreden taşra gelmeğe kādir degüldi. 
Buyurdı, hücre kapusında bir iki yasduk birbiri üstünde kodılar. Şeyh anun 
üstüne oturdı, halk ile mescidün içi memlû idi. Şeyh bunlara selâm virdi. 
Halk Şeyhi böyle za‘îf göricek feryâd eylediler, çok ağladılar. Pes Şeyh eyit-
di: “İy benüm dôstlarum! Gussalu olman ve kayguyı giderün. Tevbe eylen, 
istiğfâra meşgūl olun. Ümmidvâram ki Hak Te‘âlâ bana şifâ vire.” Pes an-
dan sonra eyitdi: “İy ehl-i Kâzurûn ! Benüm size muhabbetüm ve şefkatüm 
niceyüdiğin, bilürsiz. Eger kādir olaydum taşra çıkardum, va‘z iderdüm ve 
lîkin benüm za‘fümi görürsiz nicedür ve benüm hâlüm iki nesneden hâlî 
degildür. Yâ Allâhü Te‘âlâ lutf ü ihsân idüp bana şifâ vire, yine size va‘z ü 
nasîhate meşgūl olam ve hizmet eyleyem. Nitekim ‘âdet-i me’lûfem idi. Yâ 
benüm ecelüm yakın gele, Hak Te‘âlâ’nun emrine gidem. Yâ Allâhu Te‘âlâ 
benüm [77b] murâdumı vire, size şefâ‘at eyleyem.” Çün Şeyh böyle didi, 
hâzırlardan feryâd zâhir oldı. Çok ağlaşdılar, feryâd itdiler.

Kelâm-ı mevzûn: 

  Bâkî kalmaz kimseye dünyâ evi  
   Bulur efnâ ger za‘îf ü ger kavî

  Aldamasun key sakın gaddârdur  
   Yir seni dünyâ ki merdüm-hvârdur

  Kim ki geldi bunda kıldı irtihâl  
   Hayy ü bâkîdür hemîn Allah Te‘âl

  Bir niçe gün ger seni handân ider  
   Ay u yıl bencileyin giryân ider

  Evveli girye cihânun sonı merg  
   Bun düşersin yapışursın berg berg

  İşleyügör ‘âkıl ol gökcek ‘amel  
  Gāfil olma eyleme tûl-i emel

  Sen benüm gibi tegāfül eyleme  
  Emr-i Hakk’ı tut tecâhül eyleme
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  Eldeyiken zâyi‘ itme fursatı   
  Kendü elünle satun alma zahmeti

  Assı itmez son peşîmânlık sakın   
   Şâdlık elde iken olma hazîn

  Bun düşürdi gönlümi bend-i sürûr  
   Kuşca canum avladı dâyim gurûr

  Saldı gavgâya beni câh u benûn  
   Saldı mihnet çâhı içre ser-nigûn

  Hakk’a yarar hâsıl itmedüm ‘amel  
   İy dirîğâ işlerümdür pür-dağal

  Dâyimâ dünyâdur endîşem benüm  
   Cem‘-i mâl itmek-durur işim benüm 

[78a] Ger ‘inâyet eylemezse ol ilâh   
   Kalıram dûzahda bâkî âh vâh

  Şevkî ’nün çok-durur günâhı yâ Ganî 
  Yarlıgagıl lutfınla sen anı 

Kelâm-ı mensûr: Şeyh vefât itmezden bir gün ünürdi. Cümle ashâbını 
cem‘ eyledi. Vasiyyet kıldı namâz kılmağa ve va‘z itmege ve mesâlih-i 
umûr-ı buk‘aya nazar itmeğe. Buk‘a-i şerîfenün rücû‘ını Hatîb Tâceddîn 
Ebu’l-Kāsım ’a ısmarladı, Alî ibni Fazl  ana şerîk ola. Çün Şeyhün marazı 
ziyâde oldı, Hatîb Ebu’l-Kāsım’ı da‘vet itdi, eyitdi: “Cum‘a güni namâzdan 
sonra benüm kürsîme çık, halka va‘z eyle.” Hatîb Ebu’l-Kāsım ağladı, eyitdi: 
“Yâ Şeyh! Benüm ne mikdârum var ki senün kürsîne çıkub va‘z idem. Ben 
dilîrlik idemezem.” Şeyh Muhammed ibni Alî-i Şîrâzî ’ye buyurdı, eyitdi: 
“Hatîb Ebu’l-Kāsım’un elin tut, mescide ilet. Benüm kürsîme çıkar tâ va‘z 
eyleye. Bu iş anundur. Benüm fermânum degildür, belki özge yirden emr 
olunmışdur.” Muhammed ibni Alî-i Şîrâzî kalkdı Hatîb Ebu’l-Kāsım’a ya-
pışdı, mescide iletdi, Şeyhün kürsîsine çıkardı. Halka va‘z itdi. Şeyhün hâl-i 
hayâtında bir meclis va‘z itdi, imâmet eyledi.
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Nazım: Cihânun hâli böyledür hemîşe  
   Atanun san‘atı oğlına yapışa 

[78b] Şol oğlan geçmeye ata yirine  
   Ne denlü-y-ise elbette yirine 

Kelâm-ı mensûr: Şeyh hazretleri hücresinden Ebu’l-Kāsım’a iktidâ itdi. 
Ol vaktin ki Şeyhün vefâtı yakın gelmiş idi, ikindü namâzıydı. Şeyh kadde-
sellâhu rûhahu’l-‘azîz Ebu’l-Kāsım’a buyurdı: “Dur, namâz kıl. Müslümân-
lara imâmet eyle tâ cemâ‘atun namâzı fevt olmaya.” Çün Hatîb Ebu’l-Kā-
sım Şeyhün hücresinden taşra geldi ki namâz kıla, Şeyh şehidellâhu âyetine144 
meşgūl oldı. Dest-i mübârekesini yüzine sürdi. Rûh-ı tayyibesin râzıyeten 
marzıyyeten civâr-ı Hakk’a teslîm itdi.  145     

Kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz ve nevvera kabrehû. 

Mersiyye-i latîfe: 

  Bu âsümân-ı kubbe ki beyt-i ‘anâ-y-imiş 
   Zinhâr bakma sözine mâtem-serâ imiş

  Yir yir ağız açup bizim-çun dehânı gör 
   Yir vü yutar bizi ne ‘aceb ejdehâ-y-imiş

  Başdan ayağa kablayısardur kefen bizi 
   Mîr ü gedâ geyer anı nice kabâyimiş

  Göz yaşı sanma sen ânı hûn-ı ciger mi yâ 
   Yıkmaga ten diyârını siyl-i fenâ-y-imiş

  Bir câmdur ki sunduğı halka ölüm diyü 
   Dimez ki bu gedâ-y-imiş ol pâdişâh imiş

  Esdi savurdı bâd-ı ecel ‘ömr-i hırmenin 
   Komadı cevce hâsılı işi hebâ-y-imiş

[79a] Kutb-ı zemâne mürşid-i kâmil ‘ale’l-husûs 
   Terk itdi bûd-ı yârı ki dâr-ı fenâyimiş

  Kutb-ı zemân ya‘nî Ebû İshâk  içün dirîğ 
   Şeyh-i cihân mürşid-i âfâk içün dirîğ

144 Âl-i İmran suresi 18. ayete işaret ediliyor.
145 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz”. Bakara, 156.
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  Aldanmasun sakın seni iy dil bu rûzigâr 
   Can mürgını esîr-i belâ itmeye zinhâr

  Bir köhne câmedür bu vücûdun ko kim anı  
   ‘Ârif ider libâs-ı fenâ-y-ile isti‘âr

  İy hâce garre olma cihâna konan göçer 
  Sanma zemâne kimesneye ola pâyidâr

  Bir yidi başlu ecder-i hûn-hvâredür cihân 
   Şerbet yirine sunduğıdur halka zehr-i mâr

  ‘Âkıl olan bu fânî cihânda makarr mı ider 
  Her kim ki geldi bunda firâr itdi ihtiyâr

  Tutdı cihânı gözyaşı âh u figān ile  
   Tûfân-ı fitne mi olısar Yâ Rab âşikâr

  Yoksa bu fânî beyti begenmeyüp âh kim 
  Rihlet mi itdi bâkî eve mefhar-i kibâr

  Kutb-ı zemân ya‘nî Ebû İshâk  içün dirîğ 
  Şeyh-i cihân mürşid-i âfâk içün dirîğ

  Doldı figân ü nâle vü zâr ile bu cihân 
   Rûz-ı kıyâmet ola mı Yâ Rabbi bu zemân

  Göz yaşı sanma anı akan hûn-ı dil-durur 
   ‘Ayn-ı ‘anâ-y-ile ânı ‘aynum ider ‘ayân

  Şeb kara cübbe geydi şafak kana gark olur 
   Ra‘d ile berk nâle idüp eyledi figân

  Cân mürgı sanma bunda karâr eyleyüp kalur 
   Bâd-ı fenâ-y-ile yapılubdur bu âşiyân

  Bârân digil-durur dökilen hâlimüz görüp 
   Bin bin göziyle girye ider bize âsuman

[79b] Bağladı mahmilinde bu ömrüm belâ yükin 
   Gāfil bu cân u dil dahî uş gitdi kârübân
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  Kalmadı çün velî vü benî cümle gitdiler 
   Görünmese ‘aceb mi cihân içre bir nişân

  Kutb-ı zemân ya‘nî Ebû İshâk  içün dirîğ 
   Şeyh-i cihân mürşid-i âfâk içün dirîğ

  Her kim ki geldi dünyeye âhir güzer ider 
   ‘Âkıl olan bu fânîden iy dil hazer ider

   Mihnet sarayıdur bu cihânda karâr yok 
   Kim geldiyse bu fânîde elbet sefer ider

  ‘Âkıl odur ki itmeye dünyâya i‘timâd  
   Bir pîre zen-durur bu cihân gör neler ider

  Bir hud‘a-y-ile bigde olan cânunı alur 
   Öyle hazer ki Âdemîye fitneler ider

  Çok başludur bu dehr dahî mekri çok-durur 
   Kullâb-ı fitne-y-ile sana cezbeler ider

  Bâr-ı gamını yükledüben üstüme meded 
   Derd ü belâ yükiyle kaddüm kemer ider 

  Ma‘nîde kahr-ı zehriyle doldurup kadeh  
   Sûretde sana anı sunar gül şeker ider

  Kutb-ı zemân ya‘nî Ebû İshâk  içün dirîğ 
   Şeyh-i cihân mürşid-i âfâk içün dirîğ

  Yâ Rab hemîşe meskeni bâğ-ı cinân ola 
   Firdevs  gibi kabri anun gülistân ola

  Hâk-i kafesden eyledi can mürgını revân 
   Tûbî budağı sâyesi ana âşiyân ola

   Mahşer güninde ıssılar oldukca üstüne 
   ‘Arş-ı ilâh sâyeleri sâyebân ola

   Yâ Rab muhib olanlara himmetler eyleyüp  
   Rûz-i nedemde cümlemüz mihribân ola
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[80a] Çeşm-i şefâ‘atıyla n’ola eyleyüp nigâh 
   ‘Ayn-ı ‘inâyeti bize anun ‘ayân ola

  Ger irişürse himmeti üstümüze ‘ayân 
   Nâr-ı cahîmde bize emn ü emân ola

  Yâd it du‘â-yı hayr ile Şevkî  revânını  
   Niteki ây ü yıl gele devr-i zemân ola

  Dünyada itdük ânı şehenşeh vilâyete  
   Yâ Rabbi âhiretde emîr it şefâ‘ata

Kelâm-ı mensûr: Alî ibni Fazl  Şeyhün hücresinde idi. Yüzin halka tut-
dı, çağırdı, eyitdi: A‘zamallahu ecraküm yâ şeyhe’l-mürşid! Mescidde olanlar 
bunı işidüp feryâd itdiler. Kendülerini yire vurdılar, yaka yirine sîneler çâk 
itdiler. Kıyâmet ol gün Kâzurûn  kavmine kopdı. 

Kelâm-ı manzûm:  

  Ebr-i bahâr gibi oldı gözüm giryân  
   Daş taşdı na‘ra vurdı rûz-ı vedâ‘-ı yârân

  Ahvâl-i âb-ı çeşmüm iderdi sârübânlar 
   Tâ bağlamaya mahmil-i üştüre rûz bârân

Kelâm-ı mensûr: Eger bir kimse ki mescidde olaydı, göreydi Şeyhün 
dervîşleri ve kavm-i Kâzurûn ne iderler idi ve kendülerin ne eylerler idi. 

Kelâm-ı manzûm: 
  Vedâ‘-ı yârı sakın sanma kâr-ı âsândur 
   Helâk-ı ‘âşık-ı miskîn firâk-ı cânândur
  Göre müfârikat-i cân nice olur tenden  
   Hudâ hakkı bana hicrân hezâr çendândur

Kelâm-ı mensûr: Ebû Abdullâh  ve Ahmed bin [80b] Şâdân  eydürler: “Ol 
vakt ki Şeyhün za’fı ziyâde olıcak vasiyyet itmişdi ki Ebûbekr-i Mehdî Kâskânî  
beni gasl itsün, dimişdi. Çün Şeyh vefât itdi. Ebûbekir bin Mehdî Basra ’da idi. 
Dervîşlerden biri eyitdi: ‘Ben varayım Ebûbekr’i Basra’dan getüreyim.’ Çün 
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ol kişi gitdi. İttifâk Ebûbekir çıkageldi. Ebûbekir bir yoldan ol şahıs bir âhar 
yoldan gitdi, birbirin görmediler. Cümle kerâmâtından Şeyhün biri budur 
ki Ebûbekir Basra’da idi bî-ihtiyâr gelmiş idi. Çün ki geldi, ahvâli dervîşler 
Ebûbekr’e dediler. Bundan sonra Ebûbekir Şeyhi gasl itdi. Muhammed bin 
İshâk  ve Alî bin Fazl  ve Muhammed bin Sehîd  her birisi Ebûbekr’e mu‘âvenet 
itdiler. Çün bunlar Şeyhi gasl idüp temâm itdiler ve kefenlediler.”

Kelâm-ı mevzûn: 

  Yâ Rab ol dem ki çıka pîrahenüm cismimden  
   ‘Aybumı sakla benüm lutfun ile iy Settâr

  Yâ Rab ol dem ki beni tahta-i gasle koyalar  
   Âb-ı gufrânun ile sen yu beni iy Gaffâr

Kelâm-ı mensûr: Şeyhün meyyitini mescid sathınun öninde kodılar 
tâ namâzın kılalar. Halkun çokluğından bir uğurdan namâz kılmağa kâbil 
olmaduğı sebebden nevbet nevbet namâzın [81a] kıldılar. Evvel Hatîb 
Ebu’l-Kāsım  kıldı. Andan gürûh gürûh kıldılar.

Manzûm: Tenün sankim kemükden bir kafesdür 
   İçinde mürg-ı rûh adı nefesdür

  Sakın kim mürg kaçar bozılur kayd 
   Anı bîgâneler kılmayalar sayd

  Nigâh it fursata ‘âlem demidür  
   Ne dem hey bir demi bin ‘âlemîdür

  Bilüp aldanma sen bu‘d ü karîbe  
   Sefer olsa gerek şehr-i garîbe

Kelâm-ı mensûr: Çün Şeyhün namâzını kıldılar, cenâze-i şerîfini baş 
üzre götürüb Alî ibni Fazl  ve Talha ibni Ahme d ve Muhammed ibni Aliyy-i 
Şîrâzî ittifaklarıyla yirine kodılar.

Kelâm-ı manzûm: 

  Yâ Rab ol dem ki beni toprağa elden koya  
   Elümi tut ayağum almayalar tâ ağyâr 
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  Yâ Rab ol dem ki gele heybet ile iki melek  
   Cârî eyle dilüme söylemeğe hoş güftâr

  Bâğ-ı ‘Aden  eyle mezârumda teferrücgâhum 
   Tâ kıyâmet ki kopa ayırma keremden her bâr

  Şevkî ’nün rûz-ı kıyâmetde şefâ‘at-hâhın  
   Eyle sultân-ı rusul Ahmed-i Muhtâr -ı ebrâr

Kelâm-ı mensûr: Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz vasiyyet idüp 
buyurmışdı ki çün beni defn idesiz ol kişilerün adıdur ki benüm elümde 
müslimân olmışlardur ve dahî şol kişilerün adıdur ki benden dest-i tevbe 
itmişlerdür tâ ve himmet taleb itmişlerdür tâ kıyamet güni bana hüccet 
ola. Hatîb Ebûbekir rahmetullâhi [81b ] ‘aleyh eydür: İşitdüm Alî bin Se-
hil ’den, eydür: “Şeyh bana vasiyyet eyledi. Ol sahîfe ki anda esâmî yazılmış-
dur benümle bile defn eylen, kabrümde sînem beraberinde kon.Ve dahî 
buyurmışdı ki ol vakt helâk içün kâfirler Şeyhe bir ok atmışlardı anı dahî 
bile defn eylen, dimişdi. Eyle kıldılar.” 

Ebûbekr bin Mehdî  eydür: “Ol gün ki Şeyhi defn itdük. Gicesi Şeyhi 
düşümde gördüm. Ben eyitdüm: ‘Yâ Şeyh! Hak Te‘âlâ sana ne buyurdu?’ 
Şeyh eyitdi: “Evvel kerâmet ki Hak Te‘âlâ bana ‘inâyet eyledi, şol kâfirler ki 
benüm elümde müslimân oldı, bana bağışladı.” 

Talha bin Eyyûb  eydür: “Yiğirmi dört bin kimse idi ki Şeyh öninde 
müslimân oldı.” Râvî eydür: “Şeyhün vefâtı Hicret’ün dörtyüz yiğirmi altı 
Zi’l-ka‘desi’nün sekizinci güni rûz-ı yekşinbedür, ol gün idi. Hak Te‘âlâ ol 
muktedâ-yı dînün bereketin ol pîşüvâ-yı ehl-i yakînün himmetin bizüm 
üzerimizden ve kâffe-i ehl-i İslâm  üstinden hâlî kılmasun. Bi-hürmet-i 
[men] lâ-nebiyye ba‘dehû sallallâhu ‘aleyhi ve sellem.    » 

              
146«        

146 “Allahım, onun ruhunu mukaddes kıl, kabrini nurlandır, yattığı yeri güzelleştir, lahitini ferahlat, bu 
dünyada rütbesini yücelttiğin gibi öbür dünyada da derecesini yükselt, bizi onun zümresi içinde haşret, 
onun hürmetine bize ikramda bulun, âmin ya Mu‘în.”
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İntikāl-i Şeyh fi’l-yevmi’l-ehad fî sâmin-i zi’l-ka‘de

Fî sene 426

[82a] El-bâbü’r-râbi‘u ve’l-‘ışrûne: Şeyhün hulefâ ve ashâbın 
beyân ider 

  Gel berü ol sözlerüme müstemi‘  
  Diler isen kim olasın müntefi‘

  Evliyânun sözidür işbu kelâm  
  Sanmanuz bunı kelâm-ı her ‘avâm

  Kim ki bunı gûş itse şâd olur  
  Bend-i gamdan her nefes âzâd olur

  Eydeyim Şeyhün sana ashâbını  
  Kimlerdür diyeyin ahbâbını

  Kim idi evvel hilâfet eyleyen  
  Hem kerâmet hem vilâyet gösteren

  Dinle imdi eydeyim ânı hemân  
  Hoş hikâyetdür bunı eydem beyân

  Lîki sen dahî üşenme iy safâ  
  Vir salâvat ber-cemâl-i Mustafâ 

Kelâm-ı mensûr: Şeyhün kaddesellâhu sırrahû hâl-i hayâtında Hatîb 
Ebu’l-Kāsım Abdülkerîm ’i rahmetullâhi ‘aleyhi halîfe kılmışdı ki mukad-
demâ zikr olunmışdur. Şeyhün vefâtından sonra minbere çıkdı, va‘z itdi. 
Evvel meclisinde temsîlle Şeyh-i Mürşid’i medh itdi. Bundan sonra Hatîb 
Ebu’l-Kāsım onbiş yıl dokuz ay hilâfet itdi. Târîh-i hicretden dört yüz kırk 
ikinci yılınun Şa‘banınun sekizinci güni vefat itdi. Hâl-i hayâtında [82b] oğlı 
Hatîb İmâm Ebû Sa‘îd ’e hilâfetini virmişdi. Çün Ebû Sa‘îd atası yirine halîfe 
oldı. Minbere çıkdı, va‘z itdi. Esnâ-i va‘zında Şeyhün vasfını ve atasınun vas-
fını bu beytde ber-sebîl-i temsîl okudı: 

Ferd:                

  147     

147 Bu beyit Firdevs’te farklı bir şekilde geçmektedir. Beytin orijinali için bkz. Firdevs, nşr. Meier, s. 418.
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Bu haymeyi anlarun haymesin görürem. Andan eyitdi: İy hâzırân! Bi-
lün ki bu mescid ve bu mihrâb ve bu minber ve bu kürsî evvelkidür ve 
lâkin va‘z ü nasîhat iden ol değüldür ki bundan evvel olmışdı. Ya‘nî Şeyh 
kaddesallâhu rûhahû’l-‘azîz ve Hatîb Ebu’l-Kāsım. Çün Hatîb Ebû Sa‘îd  
bu kelimâtı didi. Ehl-i meclis feryâd itdiler ve zârîlikler idüp ağladılar. Ebû 
Sa‘îd’ün insâfına tahsînler itdiler. 

Müfred:  Ger bir insâf bulam senden vücûd 
   Nîçe yıllar eylemekden yeğ sücûd 

Nesir: Ve Hatîb İmâm Ebû Sa‘îd onaltı yıl biş ay onsekiz gün hilâfet 
itdi. Târîh dörtyüz elli sekize iricek vefât itdi, rahmetullâhi ‘aleyhi. Hatîb Ebû 
Sa’îd’den sonra bürâzeri Hatîb İmâm Ebûbekir Muhammed ibni Abdülke-
rim  halîfe oldı. Hatîb Ebûbekir eydür: “Tıfletüm zamânında bir gün Şeyhün 
hizmet-i şerîfine [83a] vardum, mübârek ayağını öpdüm, karşusında otur-
dum. Şeyhün hücresinde bir pencere var idi, mescide bakardı. Şeyh bana 
eyitdi: ‘Yâ Ebâbekir! Bu pencereden bak tâ ne göresin!’ Bakdum. Minber ve 
mihrâb gördüm ve bir nice cemâ‘at ki mescidde oturmuşlar anları gördüm. 
Eyitdüm: ‘İy Şeyh! Minber ü mihrâb gördüm.’ Şeyh eyitdi: ‘Bu minber ü 
mihrâbı sana virdüm. Şimden sonra sen şeyh-i Kâzurûn  ol, benüm hilâfetüm 
eyle.’ Hâl budur ki şimdi Şeyh buyurduğı gibi oldı.” Kırk dört yıl hilâfet ey-
ledükden sonra vefât itdi, rahmetullâhi ‘aleyhim ecma‘în.

Bâbü’l-hâmisü ve’l-‘ışrûne: Şeyhün vefâtından sonra vâki‘ 
olan kerâmâtını beyân ider

  Gel iy ehl-i kerem vâlî-i vilâyet  
  Ki sensin kâşif-i sırr-ı kerâmet

  Kerâmetden dilersen gûş idesin  
  Gam ü hüzni unudup cûş idesin

  Velîler sözidür şîrîn hikâyet  
  Esah yirden bulup kıldum rivâyet

  Husûsâ kutb-ı âfâkun kelâmı  
  Kerâmetle kul itdi hâss u ‘âmı
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  Ki fevt olıcağaz n’oldı kerâmet  
  Dahî sonra ne göründi kerâmet

  Sana şerh ideyim bir bir ben anı  
  Tutarsan ger bana sen gûş-ı cânı

  Ve lîkin gel üşenme iy bürâzer  
  Salavât vir ki şâd olsun peyember 

[83b] Kelâm-ı mensûr: Şeyh Ebû Ca‘fer-i Ensârî  rahmetullâhi ‘aleyhi 
eydür: “Çün Şeyhün vefâtından sonra beş yıl geçdi. Şeyh-i Ebu’l-Ezher ’i 
ziyâret itmeğe Beyzâ ’ya vardum. Bir niçe gün anun ile bile oldum. Bir gün 
bana eyitdi: ‘Şeyh-i Mürşid vefât itdükde ziyâretine vardum. Bir gice dü-
şümde Cebrâ’il ’i gördüm, çok melâ’ike ile âsümândan indiler. Başlarında 
tâcları var. Pes Cebrâ’il bana eyitdi: ‘Yâ Ebe’l-Hasen! Şeyh-i Mürşid’i niçün 
ziyâret itmezsin? Biz ki melâikelerüz, anı ziyâret itmek içün indük.’ Çün 
uyandum nezr itdüm ki yüz kerre ziyâret itmeğe varam.”

Kelâm-ı manzûm:  

  Ne bilüser mürg kadrin her meges 
   Girü bilürdür bilen kadrin pes

  Her kime sanma virilür mertebet  
   Her kişiye sanma olur mekremet

Kelâm-ı mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekr  eydür: “Sabâh Şeyhün türbe-
sinde dervîşlerle Kur’ân  okurduk. Çün tilâvetden fâriğ olduk. Bir gözli bir 
yiğit çıkageldi, bir sepet hurmâ getürdi ve Şeyhün türbesini ziyâret itdi. 
Andan geldi bana selam virdi. Ben eyütdüm: ‘Kandan gelürsün?’ Eyitdi: 
‘Fâriyâb ’dan gelürem, ol vilâyetün dîvânî kâtiblerindenem. Bir gice yatur-
dum. Nâgâh düşmenlerümden birisi üzerime geldi, bir büyük taşı başuma 
vurdı. [84a] Nâgâh uyandum. Ol düşmenüm kaçdı. Ol taşun darbından bir 
gözüm çıkdı ve biri za‘îf oldı. Bir kac günden sonra anun dahî be-küllî nûrı 
gitdi. Şol denlü tîmâr itdürdüm çâre ve dermân bulmadum. Âhir hâtırıma 
bu geldi ki varam Şeyhi ziyâret idem, andan himmet taleb idem tâ Hak 
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Te‘âlâ bana şifâ vire gözüm görür ola. Ol dem Kâzurûn ’a vardum, Şeyhden 
himmet istid‘â itdüm. Derhal eser-i şifâ çeşmüme geldi. İkinci gün defte-
re nazar itdüm, okıdum. Çün üçünci gün oldı, Hak Te‘âlâ bi-temâmihî 
çeşmüme nûr virdi Şeyhün berekâtında. Bundan sonra kendü vilâyetüme 
vardum. Bir zemândan sonra oldur ki yine geldüm.”

Kelâm-ı manzûm:  

  Çü hâcetümde ire kapuna dil-rîş   
   İrişür himmetin der hâl-i der-pîş

  Bu gün ihlâs ile himmetler umar  
   Kerem eyle kulundur Şevkî  dervîş 

Râvî-yi sâdıku’l-akvâlden mervîdür ki Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz 
zemânında bir cemâ‘at Şeyhün hizmet-i şerîfine geldiler. Eyitdiler: “Ne ola 
ki Şeyh buyura, Şeyhün dâyiresine sûr çekevüz.” Şeyh buyurdı ki bu şehrün 
sûrı içindedür ki bu şehrün kavmini saklar belâ-yı nâgehânîden. Ol cemâ‘at 
Şeyhün sözin anlamadılar. Bundan sonra iki yüz altmış yıl geçdi. On [84b] 

altı bine yakın küffâr leşkeri şehr-i Kâzurûn’a geldiler ki gâret ideler. Çün 
şehre geldiler, kasd-ı garet kıldılar cemî‘isi kör oldılar ve begleri çün şehre 
yakın geldi, nâgâh gözi Şeyh hazretlerinün mescidine dûş oldı. Hemân-
dem görmez oldı ve gönline korhu düşdi, firâr ihtiyâr itdi. Ehl-i Kâzurûn 
bunı görüp şâd oldılar ve Şeyhün rûhına du‘âlar itdiler.”

Kelâm-ı manzûm:

  Makdemünle zamânedür dil-şâd   
   Himmetünle zemîn olur âbâd

  Ser-te-ser yıkılırsa kevn-i mekân  
   Kılur anı himâyetün bünyâd

  Geldi Şevkî  kapuna lutf eyle  
   Himmetün hônı virsün ağzına dâd 

Kelâm-ı mensûr: Mü’ellif-i kitâb Mahmûd ibni ‘Osmâni’l-Hâkî  eydür: 
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“Târîh-i Hicret sekiz yüz yiğirmisine irişmişdi.148 ‘Arafât ’da idüm. Mısr  u 

Şâm ’ın kâfilesi geldiler, sultan-ı Mısr’un ‘alemini bir mürtefi‘ yirde dikdiler. 

Andan sonra ehl-i ‘Irâk ’un kâfilesi gelür, Mısrîler’den icâzet alup Sultân Ebû 

Sa‘îd ’ün ‘alemini Sultan-ı Mısır ‘aleminden aşağa dikdiler. Pes ‘alem-i Sultâ-

nı’l-meşâyıhi fi’l-âfâk şeyhi’l-mürşidi ‘ale’l-ıtlâk Ebû İshâk’un ‘alemini [85a] 

kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz bî-ruhsat cemî‘-i ‘alemlerün üstine dikdiler. Bu ah-

vâlün hâlini bir şahısdan ki niçe yıllar anda mücâvir olmışdur, sordum. Eyitdi: 

“Kaziyye böyledür ki sultân-ı Mısır’dan gayrı kimesnenün ‘alemini dağ başına 

dikmezlerdi. Ammâ eyütdüm: ‘Yâ Şeyh-i Mürşid’ün ‘alemini niçün anun üsti-

ne dikerler?’ ‘Bu sebebden ki bir yıl bir kimse geldi. Şeyhün ‘alemini bî-tekellüf 

cemî‘-i ‘alem üstine dikdiler. Sultan-ı Mısr’un adamları bunı göricek Şeyhin 

‘alemini kopardılar, yire bırakdılar. Fi’l-hâl bir yil çıkdı, be-gāyet sehim-nâk 

sultân-ı Mısr’un cemî‘-i ‘alemlerini kopardı yabana atdı, pâre pâre itdi. Bu 

kerâmet-i vâzıhı gördiler, itdükleri işe peşîmân oldılar. Bin dürlü ‘özr ile Şey-

hün ‘alemini getürdiler dağ başına dikdiler, kalan ‘alemleri anun altına dizdiler. 

Ol zamândan berü böyle iderler.” 

Nazm: Râyet-i nusret kim kanda vara ‘izzetdür  
   Kime kim sâyesi düşerse himmetdür

  ‘Alemi cümle-i a’lâma anun ‘âlemde  
  Râyet-i hamd gibi üstlerine devletdür

Hikâyet: Müellif-i kitab eydür: “Üstâd Şehâbeddin-ı Hâfız  ki Şey-
hün hafazası mâ-beyninde pîr-i muhteşim idi. Altmış yıl [85b] mikdârı 
Şeyhün türbe-i münevveresinde mülâzemet-i kırâ’at-ı Kur’ân -ı Kerîm 
iderdi. Eyitdi: “Bir gice benüm kızım doğdı ve hîç nesnem yoğ idi ki ana 
harc idem. Abdest aldum, ‘âdet-i me’lûfem üzerine Şeyhün türbesine 
vardum iki rek‘at namâz kıldum. Andan sonra başum secdeye kodum, 
ahvâlümi Şeyhe ‘arz itdüm. Çün başımı kaldırdum, Şeyhün ravzasınun 
toprağı ortasında iki dâne dînâr-ı sürh buldum. Sanasın iki barmağıla 

148 Çeviride sehven 820 (1417-1418) yazılmıştır. Aslı 720 (1320-1321) olmalıdır. Çünkü Mahmud b. 
Osmân, Firdevsü’l-Mürşidiyye ’yi 1327 yılında tamamlamıştı.
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dutmışlar, bana sunıvirürler. Anı aldum, sabâh vezn itdüm dört miskāl 
çıkdı. ‘Ayâlüme nafaka idündüm, Sebük-bâr oldum Şeyhün himmeti be-
rekâtında.”

Nazm: Eger kıyâs idedüm müntehâ-yı ‘ilmini   
   Dolaydı kevn ü mekân Şeyh Ebû İshâk ’un

  Egerçi bâtını zâhirde gizledi gözden  
   Olaydı sırrı ‘ayân Şeyh Ebû İshâk’un

Kelâm-ı mensûr: Müellif-i kitâb eydür: Üstâdum Şehâbeddin’den işit-
düm, eyitdi: “Ol duhter ki çün hadd-i bülûğa yitdi anı bir kimseye nikâh 
itdüm. Diledüm ki anun esbâbını ihzâr idüp ehline gönderem. Dünyâ ci-
hetinden nesnem yoğudı. Bir gice oturdum hisâb itdüm. Anun esbâbın 
müheyyâ itmege yiğirmi miskāl altun gerekmiş. Bu sebebden Şeyhün tür-
besine vardum,. eyütdüm: ‘Bu duhter ki senün bende-zâdendür. Dilerem 
ki anı erinün evine gönderem. Yiğirmi miskāl altun gerekdür ki masla-
hat [86a] temâm ola. Benüm dünyevî nesnem yok ve dahî senden gayrı 
kimesnem dahî yok ki hâcetüm ‘arz idem. Bâri rûh-ı Şeyhden istimdâd 
itdüm. Kalkdum namâza durdum, başumı secdeye kodum. Elüme bir nes-
ne dokundı. Çün namâzdan fâriğ oldum. Bir pâre beze nesne bağlamışlar. 
Bildüm ki Şeyhün kerâmetidür ki zâhir oldı. Aldım çözdüm, talâ olunmış 
altun buldum. Vezn itdüm, yiğirmi miskāl çıkdı. Kızımun esbâbına harc 
itdüm, erine gönderdüm. Hazz-ı evfer ile hazz itdüm, sebükbâr oldum 
Şeyhün himmeti berekâtında.”

Kelâm-ı manzûm:  

  Kudûmiyle zemâne bulup-durur ihyâ 
   Hemîşe ‘âleme can oldı Şeyh Ebû İshâk 

  Hudâ çü tâc-ı kerâmet kodı peşinde anun 
   Müdâm kutb-ı cihân oldı Şeyh Ebû İshâk

  Zübân-ı ‘akl lâldür me‘ânisinde anun  
   Devâ-yı şerh-benân oldı Şeyh Ebû İshâk
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  Bu mülk-i sûret-i ma‘nî vü dünye vü ‘ukbâ 
   Hemîşe kutb-ı zemân oldı Şeyh Ebû İshâk

Kelâm-ı mensûr: Şeyh kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz hazretlerinün 
kerâmetine nehâyet ve vilâyetine encâm ü gāyet yokdur ve bu mikdâr ile 
zikrle teyemmünen ve teberrüken iktifâ olundı. Biş bâb dahî zikr olınur 
anlar dahî cümle kerâmetindendür.

 

Nazm:  Mutî‘-i emr-i Hudâ kıble-i zemîn-i zemen  
   Hemîşe nûr-ı Muhammed-şi‘âr hazret-i sünen

  Zihî ki sûret-i Sıddîk savlet-i Fâruk 
[86b] Ki hüsn-i sûret-i ma‘nî ve vech-i müstahsen

  Nisâr-ı hilm ü hayâ şi‘âr-ı Zi’n-nûreyn  
   Ki vakt-i vücûd-ı sehâ Bu’l-Hasen gibi ahsen

  Hemîşe zâkir ü mezkûr u zâhir u bâtın  
   Hemîşe kâşif-i keşşâf-ı keşf-i sırr-ı ‘alen

  Kaderde Şeyh-i Kebîr  ü sadırda Bû İshâk  
   Kemâl ile çü Cüneyd ü Cemâl ile çü Hasen

Bâbü’s-sâdisü ve’l-‘ışrûne: Şeyh-i Mürşid’ün vefâtından sonra 
ma‘nî yüzinden halkı irşâd itdügin beyân ider

    Elâ iy bülbül-i gülzâr-ı ma‘nî  
   Bize sûretde di güftâr-ı ma‘nî

   Bize şerh it yine ahbâr-ı ma‘nî  
    İşiden gayrı sizden ola muğnî

  Sözün sûret virür ma‘nî yüzinden  
   Bize şerh eylegil ma‘nî sözinden

  ‘Acemi sözün olsa pür-me‘ânî  
  Olupdur Şeyh-i mürşid dâsitânı

  Çün oldur sâlikînün rehnümâsı  
  Hem oldur ‘ârifînün pîşüvâsı
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  İdüp bâtın yüzinden halkı irşâd  
  İderdi hâne-i takvâyı âbâd 

  Bize anı gele bir bir beyân it  
  Ki maksûdı yüzini dâsitân it

  İşidüp biz anı şâdân olalum  
  Gam u gussa gidüp handân olalum

  Ve lîkin gel üşenme sen de iy yâr  
  Salât ile selâmı eyle tekrâr 

[87a] Kelâm-ı mensûr: Şeyh Muhammed ibni Muhtar el-Nîrincânî  
eydür, rahmetullâhi ‘aleyh: “Târîh altı yüz yiğirmiye irişmişdi. Kâzurûn ’a 
vardum, Şeyhün buk‘asında indüm. Mezâr-ı mukaddeseyi ziyâret itdüm, 
her gün mescid-i câmi‘inde va‘z itdüm. Diledüm ki Şeyhün ben dahî cüm-
le-i mürîd ve çâkerlerinden olam. Bundan evvel Kâzurûn’a gelmişdüm, vâ-
kı‘amda Şeyhi görmişdüm. Bana terbiyet olınmak buyurmışdı ammâ bana 
terbiyet idecek Şeyh hazretleri idüğin bilmezdüm. Tâ ki yine Kâzurûn’a 
geldüm, hâtırımı buna karâr itdüm ki nisbetümi Şeyh hazretlerine idem. 
Tâ bir gice Şeyhün hücresinde oturmışdum, fikr iderdüm ki ne vaktin hır-
ka giyem. Sehergâh bir vâkı‘a gördüm. Bir kimse eydür ki: ‘Yâ Muham-
med bin Muhtâr! Ne dilersin? Eger hâcetün var ise söyle.’ Ben eyütdüm: 
‘Bu za‘îfün hâceti oldur ki hazret-i ‘izzetün beni kulluğa kabul ide.’ Cevâb 
bu geldi ki: ‘Gönlüni hôş tut ki seni kabûl itdüm.’ Pes uyandum. Şey-
hün hulefâsından Hatîbü’l-hutebâ halîfetü’l-evliyâ Ebû Hâmid Ahmed bin 
Muhammed  rahmetullâhi ‘aleyhi ana vardum. Başımun kılını tutdum ve 
eğnime hırka giydüm. Bundan sonra Şeyhün câmi‘inde niçe müddet va‘z 
itdüm. Ammâ her dâyim kalbümde bu ki bir kenâr tutam, Hak Te‘âlâ’nun 
[87b] zikrine meşgūl olam. Tâ bir gice vâkı’a gördüm ki Şeyh bana eyitdi: 
‘Yâ Muhammed! Sen benüm hücremde halvet itmek gereksin. Yarın gayrı 
iş itmeyüp halvet esbâbını müheyyâ idesin.’ Çün sabâh oldı, tertîb-i halvet 
ne ise yirine getürdüm ki ‘ale’s-sabâh halvete girem. Hücrede oturmışdum. 
Seher vaktinde bir vâkı‘a gördüm. Bir cemâ‘at silâhlar geymişler, ellerine 
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tîr ü kemân almışlar. Ve kârûra-ı neft tutmışlar. Geldiler, ben eyitdüm: ‘Bu 
cemâ‘at neye geldiler? Böyle müsellah niçün oldılar?’ Eyitdiler: ‘Anınçun ki 
senün düşmenleründür, yolda oturup seni önerler.’ Ben eyütdüm: ‘Ümîd 
tutaram ki Hak Te‘âlâ’dan Şeyh Ebû İshâk  himmetinde bunlarun murâd-
ları hâsıl olmaya. Hak Te‘âlâ bunlarun şerrinden beni halâs ide.’ Bundan 
sonra sabâh halvete girdüm. Şeyhi vâkı‘amda gördüm. Geldi, bana tertîb-i 
halveti buyurdı ve eyitdi: ‘Yâ Muhammed! Gerek ki gice gündüz yüz bin 
kez “Yâ Allah” diyesin, bundan gayrı söylemeyesin.’ Çün gice oldı geçdi. 
Sehergâh bir vâkı‘a gördüm. Bir cemâ‘at benüm yoluma geldiler, temâm 
heybet ile çağırdılar. Ben kemîne-i za‘îf durı vardum tâ bunlar ne dirler 
bilem. Bundan sonra eyitdiler: [88a] ‘Yâ Muhammed! Sen bir merd-i sâ-
lihsin, halvet sana lâzım degüldür. Senün önün almuşlardır. Böyle kankı 
tarafdan gidersin ve ne fikrle bu sahrâdan başunı halâs idersin ve nice leşker 
ile bu hasımlaruna cevâb virürsin? Benüm nasîhatumı kabûl eyle, halveti 
terk eyle. Evvelden sâyimü’d-dehr idün, yine sâyim ol ve evrâduna meş-
gūl ol.’ Çün bunlar bu sözleri didiler üzerime havf târî oldı. Hemân-dem 
Şeyhi gördüm. Benüm önüme geldi, elinde bir şem‘ tutar. Çün benüm 
havf itdüğümi gördi çağırdı, eyitdi: ‘Yâ Muhammed! Korkma! İşinde süst 
olma, kavî ol merdâne dur.’ Ol cemâ‘at ki Şeyhün âvâzın işitdiler. Tuz gibi 
eridiler, gayb oldılar ayruk birisini görmedüm. Bir gice dahî vâkı‘a gördüm. 
Bir cemâ‘at geldiler, benüm mancılıklar ile taşlar atdılar. Ol taşı bir kal‘aya 
vursalar harâb ideydi. Çün bunları gördüm, havf itdüm ve vehim-nâk ol-
dum. Nâgâh Şeyh hazretlerini gördüm geldi, eyitdi: ‘Yâ Muhammed! Ne 
durursın?’ Ben eyütdüm: ‘Bir cemâ‘at geldiler, taş atarlar korkdum.’ Eyitdi: 
‘Yâ Muhammed! Bilür misin? Bu mancılık nedür?’ Ben eyütdüm: ‘Yok.’ 
Eyitdi: ‘Kâfirlerdür ki kâfirler senün ‘amelün kal‘asını harâb itmek isterler. 
[88b] Eger sen bunları dilersen hîç halvetde durmak lâzım degil zira fâyide 
yokdur.’ Ben eyitdüm: ‘Zâhir ve bâtın ben za‘îf hîç kibr olmak murâdum 
değüldür. Sana benüm hâlüm hod rûşendür. Çün Şeyh âvâzını ol cemâ‘at 
işitdiler, mancınıkları ufandı nâ-bedîd oldılar, gitdiler.”
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Kelâm-ı mevzûn:  

  Olma mağrûr var ise ger sende zûr 
   Gidecek yolun diğil mi sû-yı gûr

  Hak yolına bezl eyle varsa mâl  
   Uyma nefse terk eyle gel vebâl

  Sen geyersin eğnine dîbâ delîm   
   Bulmaz kim giye hem-sâyen kilîm 

  Râh-ı Hak gün gibi iken rûşinâ  
   Göremez çeşm-i basîret âh u vâ

Kelâm-ı mensûr: Bir gice dahî bir cemâ‘at gördüm ki ok atarlar. Şöy-
le ki atıldığı vaktin şitâbından göz göremez. Kime ki dokunsa helâk olur. 
Bunları gördüm havf itdüm, yollarından savuldum. Nâgâh Şeyhi gördüm 
çıkageldi, eyitdi: “Yâ Muhammed! Niçün yoldan sapdun?” Ben eyütdüm: 
“Karşumdan bir cemâ‘at ok atarlar, havf itdüm beni vurup helâk iderler, 
diyü.” Şeyh eyitdi: “Riyâ okıdur, Âdemoğlında gizlüdür. Sâhibini tebâh 
ider ve her kimsenün ki nefsinde riyâ ola anun aşağası yukaru gelür. Eger 
bu [89a] halvetde sen riyâ ile olursan taşra çık ki sana fâyide olmaz.” Ben 
eyütdüm: “İy şeyh-i kâmil! Sizler bilürsiz ki bu kemîne hergiz riyâ ile ‘amel 
itmezem.” Pes Şeyh eyitdi: “Korkma! Maslahatında er gibi ol.” Çün Şeyhün 
kelimâtını bunlar işitdiler, nâ-bedîd oldılar. Pes bana ol tarîk-i târîk râh-ı 
müstakîm ve rûşen oldı, yoluma revâne oldum.

Manzûm:  Kalbüni sâf eyle vü ol bî-riyâ 
   Bî-riyâ olan ki girmez tamuya 

  Çün riyâ olur günehdür kıl hazer  
   Bî-riyâ olan ‘amel Hakk’a irer

Mensûr: Şeyh Muhammed bin Muhtâr  eyitdi: “Çün otuz bişinci gice 
oldı. Tâ bu giceye gelince bir makāmda idüm ki anı söylemeğe icâzet yok-
dur. Otuz bişinci gice seher vaktinde bir vâkı‘a gördüm ki bir cemâ‘at hücre 
kapusına geldiler. Ak libâslar geymişler ve hôş bûy ile nîk-hûy ile oturdılar, 
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eyitdiler: ‘Yâ Muhammed! Bil ki evliyâ-ı kibârdan bir cemâ‘at Şeyhün rav-
zasını ziyârete geldiler. Seni isterler ki göreler ve hücrene gelmedüklerine se-
beb bu ki anlar çok cemâ‘atdur. Senün hücren küçürekdür sığışmazlar. Eger 
kadem rencîde kılup gelürsen lutufdur.’ Tekrâr ibrâm itdiler. Da‘vete icâbet 
lâzımdur diyüp diledüm ki yirümden kalkam. [89b] Nâgâh Şeyh hazretleri 
bana çağırdı, eyitdi: ‘Bu kavme di ki yüzlerin dîvâra tutsunlar, sonra taşra 
gel.’ Ben eyütdüm: ‘İy kavm! İşidür misiz ki Şeyh ne buyurur.’ Hemân-dem 
yüzlerin dîvara tutdılar. Bakdum, kafalarını seg gibi gördüm. Meger bunlar 
gûl-i beyâbânîlerden imiş. Ben bilmezdüm. Pes Şeyh eyitdi: ‘Yâ Muham-
med! Bu cemâ‘at gûl-i beyâbânîlerdendür. Dilerdi ki seni yoldan çıkaralar, 
Hak Te‘âlâ sakladı.” 

Kelâm-ı manzûm:  

  Zâhirine bakma her şey’ün ‘ayân  
  Kim bilür ne var derûnında nihân

  Sûretâ gerçi kim ol insândur   
   Şâyed ola şekl-i seg penhândur

  Her kişiye itme sakın i‘timâd   
   Râh-ı Hakk’a eyle dâyim i‘tikâd

  Hûbdur servide gerçi kim suver  
   Lîki andan gelmedi hirgiz semer

  Âdem olmaz cübbe vü destâr ile  
   Âdem olur ‘ilm ile ikrâr ile 

Kelâm-ı mensûr: Şeyh Muhammed eydür: Çün bir erba‘în halvet 
itdüm. Şeyh hazretleri benümle vedâ‘ itdi, eyitdi: “Lâzımdur ki dâyim 
zikrullâhı müdâvemet idesin, hîç vaktüni ve zemânınu zâyi‘ itmeyesin. Pes 
subh-dem Şeyhi ziyâret itdüm ve himmet diledüm. Kendi vilâyetime [90a] 
gitdüm ve Şeyhün fermânında oldum. Bir zemândan sonra Şeyh kadde-
sellâhu rûhahu’l-‘azîz cânibinden fakîre işâret oldı, halvet itmek buyurdı. 
Evvelki halvet itmeğe şürû‘ itdüm, gündüzden başladum. Ammâ bu kerre 
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giceden ibtidâ itmek emr itdi Mûsâ  Peygamber’e ‘aleyhi’s-selâm mütâba‘at 
ecli-çün. Çün halvetün ibtidâsına şürû‘ itdüm. Şeyh buyurdı ki her şeb 
ü rûz iki yüz bin kerre zikr-i Hak Te‘âlâ idem. Ammâ bu halvetde ziyâde 
vâkı‘alar bana mekşûf oldı ki nakl itmeğe izin yokdur.’ Çün yiğirmi ikinci 
gice gecdi. Seher vaktinde oturmışdum. Ağlamak âvâzın işitdüm. Gümân 
itdüm ki benüm oğlanlarımun birisidür ağlayan, taşra çıkdum. Gördüm 
bir za‘îf zârılığıla ağlar. Eyütdüm: ‘İy pîr! Sana n’oldı? Nenün ecli-çün ağlar-
sın?’ Eyitdi: ‘Senün-çün ağlaram.’ Bildüm ki İblîs -i la‘îndür. Nâgâh Şeyhi 
gördüm. Evliyâ’ullâhdan bir cemâ‘at ile geldiler oturdılar. İblîs’e ben eyüt-
düm: ‘Göre bunlar kimlerdür ki gelüp oturdılar.’ Çün bunı didüm, İblîs 
yerinden kalkdı, eyitdi: ‘Eger bu Şeyh-i mürşid-i buzurgvâr olmasaydı seni 
benüm elümden kim alurdı?”

Müfred:  Zihî buzurgvâr-ı cihân Şeyh Ebû İshâk  
[90b] Kim oldı milk-i vilâyetde şeh bi’l-istihkâk 

Nesir: Çün otuz dokuzuncı gice geldi. Şeyh evliyâ’ullâhdan bir cemâ‘at ile 

bana vedâ‘ itmege geldiler. Eyitdi: “Çün halvetden çıkasın. Gerekdür her gice 

ve gündüz elli bin kerre zikrullâh idesin ve altmış rek‘at namâz-ı nâfile kıla-

sın ve her üç günde bir hatm-i kelâm-ı kadîm idesin ve üç günde bir ta‘âm 

yiyesin.” Çün halvetden taşra geldüm ve her nesne ki Şeyh emr itmişdür 

yirine getürdüm. On yıl bunun üzerinde oldum. Bundan sonra Şeyh haz-

retleri kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz buyurdı ki bir halvet dahî idem ve tertîb-i 

halveti temâm itdüm. Eyitdi: “Gerekdür ki her gice ve gündüz yüz bin kerre 

zikr idesin.” Böyle itdüm ki Şeyh buyurdı. Bu halvetde bana hâlât ve vâkı‘ât 

keşf oldı ki anı vasf eylemek câyiz değildür. Her heftede Şeyh gelüp bana 

tertîbler emr iderdi ki vasf olınmaz. Ben bu halvetde iken ba‘zı evlerüm harâb 

olup nice meş‘alarum söyünmiş ve oğlanlarumdan hastalıkdan fürûmânde 

olmışlar. Ammâ Hak Te‘âlâ’nun keremiyle ve Şeyh hazretlerinün himmeti 

berekâtıyla zâhirâ bu eşgâlden bâtınıma hîç eser itmedi. Çün yiğirminci gice 

geçdi. [91a] Sehergâh gördüm ki cümle dîvârlar siyâh olmış ve bir kavmi 

gördüm ki dükeli kabkara olmışlar ve başları nâ-bedîd. Çün bunları gördüm, 
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kalbüme bir feza‘-ı ‘azîm ‘ârız oldı, kendümden gitdüm. Eyütdüm: “İlâhî! Ol 

cümle fazl ve kerem ki ben kulına kıldun. ‘Âkıbet bu kavmün ucından beni 

nâr-ı cehennemî mi yakarsın?” Subh olınca bu vâkıi‘ada mübtelâ idüm. Çün 

sabâh oldı. Şeyh hazretlerini gördüm ki mihrâbda seccâde üzerinde oturmış, 

mübârek başını aşağa bırakmış. Çünki Şeyhi gördüm bana sükûn geldi. Bil-

düm ki ben kemînenün ahvâli içün melâletdedür. Bir sâ‘at gecdi, ol siyâhlar-

dan hîç eser görmedüm. Bundan sonra Şeyh başını secdeye kodı. Ben dahî 

muvâfakat itdüm, secde kıldum. Çün Şeyh başını secdeden kaldurdı bana 

eyitdi: “Yâ Muhammed! Havf itme, gönlüni hôş tut. Her ne oldıysa oldı 

ve senden gitdi. Şimdiden sonra her ne ki vâki‘ olur, senün murâdunca ola 

ve Hak Te‘âlâ kendü lutf u kereminden bu vâkı‘alardan seni halâs itdi. Bu 

vâkı‘anun aslı bu idi ki sana dimezem ammâ çün [91b] dört biş gün ki giçe 

yolunda bir vâkı‘a dahî vardur.” Bundan sonra bir nîçe kelimât itdi ki ânı 

söylemeğe icâzet yokdur. Pes eyitdi: “İy peser-i kâmil! Hak Te‘âlâ’nun yolı 

incedür ve düşmenler nihâyetsüzdür. Zinhâr bâ-edeb ol tâ ziyan görmeyesin. 

Eger Hak Te‘âlâ’nun kerem ü fazlı senünle olmak dilersen ta‘âm ile libâsunı 

helâlden kılasın tâ sana ‘acâyiblerden nesneler keşf ola.” Pes Şeyh Muhammed 

eyitdi: ‘Otuz bişinci gice oldı. Bir vâkı‘a gördüm ki bir cemâ‘ata bendelerün 

‘amellerini ‘arz iderler. Bunlardan birisi eyitdi: ‘Muhammed’ün ‘ameli nice-

dür?’ Birisi eyitdi: ‘Muhammed ‘ameli çok kılmışdur ammâ ol kılduğı ‘ameli 

nesne kalmamışdur, dükeli mahv olmışdur.’ Çün bu sözi işitdüm yıkıldum, 

kendümden geçdüm. Çün ‘aklum yine geldi, eyütdüm: ‘İy ‘azîzler! Benden 

ne hatâ sâdır oldı ki ser-cümle ‘amellerüm zâyi‘ oldı?’ Cevâb virdiler ki bir 

gün ağzundan bir söz çıkdı ki senün a‘mâlüni hebâ’en mensûr149 kıldı. Ben 

eyütdüm: ‘Benden gaybet mi, yâ yalan mı, veyâ bühtân mı veya fuhuş mı 

zâhir oldı?’ Eyitdiler: ‘Yok!’ Ben eyütdüm: ‘Ne sözdür ki benden zâhir oldı?’ 

[92a] Eyitdiler: ‘Bize icâzet virmediler ol sözi sana söyleyevüz. Bu kadar di-

dük ki senün a‘zândan ziyân ne ‘uzvdur ki bir söz ile bunca yıllık tâ‘atı mahv 

ide. Bundan sonra dilüni sakla.’ Bunı didiler, hemân lahza nâ-bedîd oldılar.” 

149 Furkan suresi ayet 23’e atıf.
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Kelâm-ı manzûm: 

  Âdem’e dilden irişür nîk ü bed  
  Sâkin olsa dil belâ görmez ehad

  Dil esen olsa kaçan baş sağ olur  
  Dûzah olmaz menzili uçmağ olur

  Hayr söyle sâmit ol yâhud müdâm 
  Kavl-i şerden sâmit olmak yeğ temâm

Kelâm-ı mensûr: Çün halvet be-âhir resîde, otuz dokuzuncı gice, seher-
gâh Şeyh kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîzi gördüm. Evliyâ-i kibârdan bir niçe 
cemâ‘at ile Şeyh beni gördi, pürsîş-i hâtır itdi. Eyitdi: “Yâ Muhammed! 
Gönlüni hôş tut ki bu yolun âfetleri senden giçdi, halâs oldun. Şimden 
sonra cemî‘-i ef‘âlün ve a‘mâlün vefk-i murâdun üzre olalar.” Çün bu ke-
limâtı Şeyh buyurdı bir firişteyi gördüm ki geldi, Mühür vurulmış ba‘zı 
nesneler getürdi, Şeyhün hizmetinde kodı. Eyitdi: “İy Şeyh! Hak Te‘âlâ sana 
selâm ider. [92b] Bu emâneti bana virdi ki senün hizmetüne getürem, sana 
teslîm idem.” Şeyh eyitdi: “Bu nedür? Kimündür?” Firişte eyitdi: “ Şeyh 
Muhammed’ündür.” Şeyh bana eyitdi: “Al sakla tâ vakit gele, sana diyem 
açasın göresin bunı,” didi ve firişte gitdi. Pes Şeyh-i Mürşid kaddesellâhu 
rûhahu’l-‘azîz eyitdi: “Bu senün ‘amelleründür ki Hak Te‘âlâ mahv itmişdi. 
Çün sen ‘acz ve miskînlik ve şikestelik ‘arz itdün Hak Te‘âlâ sana şefkat ve 
merhamet kıldı ve senün a‘mâl-i sâlihüni yine bağışladı. Şimden girü bâ-e-
deb ol. Bu on nasâyih ki didüm saklayu dut.” 

Manzûm:  Terk-i ‘ucb it ihtiyâr it zelleti  
   Tâ bulasın Hak katında devleti

  Eyleme hirgiz enâniyyet sakın  
   Kim enâniyyet iden olur la‘în

   Kendüne her dem tevâzu‘ pîşe kıl  
   Meskenet kılmaklığı endîşe kıl

   ‘Aczi izhâr itmek ile kıl ‘amel  
   İtme hergiz kimseye mekr ü hiyel
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   Oldı enâniyyetle İblîs  la‘netî  
   Redd oldı görmeyiser rahmeti 

Bâbu’s-sâbi’u ve’l-‘ışrûne: Hazret-i Şeyh’den sâdır olan fezâyil 
ki meşâyıh zikr itmişlerdür [93a] anı beyân ider kaddesallâhu 
rûhahu’l-‘azîz.

  Gel ey esrâr-ı hikmetden haberdâr  
   Rumûz-ı ‘ilm-i sırrına nigehdâr
 

  Yine esrâr-ı hikmetden haber vir   
  Bize âsâr-ı kudretden haber vir

  Kelâmun şübhesüz hikmet-nümâdur  
   Ne hikmet her biri ‘ibret-nümâdur

  Sözün ‘azm-i remîme can bağışlar   
   Nice cân derdlere dermân bağışlar

  Dilersen ‘âmm içre yâd olasın    
   Kelâm-ı hayr ile âbâd olasın

  Velîler sözlerin yâd eyle yine   
   Vilâyetlerle bünyâd eyle yine

  Husûsâ kutb-ı âfâkun kelâmı    
   Müşerref eyler ol her hâs u ‘âmı

   Hem oldur sâlikîn-i ehl-i hikmet   
   Hem oldur mürşid-i râh-ı tarîkat

  Dilersen keşf ola kerâmet   
   Resûl’ün rûhına gönder salavât

 

Kelâm-ı mensûr: Şeyh Şehâbeddîn-i Ebu’l-Hafs-ı ‘Ömer Muhammed-i 
Sühreverdî  rahmetullâhi ‘aleyh mükâşefe-i ervâhda meşâyih ortasında meş-
hûr idi. Eyitdi: “Şöyle ervâh-ı meşâyıh mâ-beyninde Şeyh-i Mürşid’ün 
rûhını taleb itdüm, görem diyü, göremedüm. Nitekim kasd itdüm, kâbil 
olmadı. Gam-nâk olup fikre vardum. ‘Âkıbet bu keşf içün iki yıl [93b] ‘ibâ-
det itdüm. Allahu Te‘âlâ’dan diledüm ki bu sır bana keşf ola. İki yıldan 
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sonra bir gice vâkı‘a gördüm. Bana eyitdiler ki kendüni onat tut, nazar eyle. 
Şeyh-i Mürşid’ün rûhı Hak Te‘âlâ’nun huzûrında bî-hicâb durmışdur. Şöy-
le ki hâl-i hayâtında halâyıkun melce-i me‘âdı idi. Bu zemân dahî böyle. Bir 
kulağını Hazret-i Hak cânibine tut, bir kulağını halâyık cânibine tutup tâ 
‘arsa-i ‘âlemde her kimse ki Benî-Âdem’den anun hâceti vardur, alup Allahu 
Te‘âlâ’ya ‘arz eyler. Tazarru‘ kılup icâbet itdürür. Ol kulak ki halâyık câni-
bindedür, işidüp Hak Te‘âlâ’ya icâbet itdürür.” 

 

Nazm:  Vilâyet kim sana oldı müyesser  
   Velîlerde kime oldı mukarrer

  Ki sensin sâlik-i râh-ı şerî‘at  
   Tarîkat sana virildi hakîkat

  Kulundur Şevkî  lutfundur recâsı  
   Ziyâde fakrı var yokdur gınâsı 

Kelâm-ı mensûr: Şeyh Zıyâeddîn bin Şeyh Hamîd ’den rivâyet olınur ki 
eydür: “Bir gice vâkı‘a gördüm. Kıyâmet kopmış, cümle ehl-i Arasât der bîm-i 
feza‘ bûdend. Nazar kıldum, gördüm ki Şeyh-i Mürşid kaddesallâhu rûha-
hu’l-‘azîz Sırât  kenarında [94a] durmış, geleni eline yapışup geçürür. Gürûh 
gürûh her kim gelse âsânlığıla geçürür. Ben ve atam Şeyh Hamîdüddîn cüm-
le kavmimüzle dururduk. Sırât’ı geçmesi vehminden havf-nâk idük. Nâgâh 
Şeyh-i Mürşid çağırdı, eyitdi: “İy Hamîd! Kandasın? Kavmün ile gel, nevbet 
senündür. Ben ve atam cemî‘-i kavmümizle Şeyhün hizmetine varduk, bizi 
âsânlığıla geçürdi. Şöyle ki Sırât’ı görmemiş gibi olduk.”

Kelâm-ı Manzûm:  

  Zî kirâmet zî vilâyet zî safâ  
   Şeyh-i âfâka viripdür Kibriyâ

  Her kime kim olur ise rehnümâ  
   ‘İzzet ü rağbetde olur dâyimâ

  İy cihân halkına olan reh-nümûn  
   Bir nazar kıl olmayalum ser-nigûn
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  Tâ Sırât ’dan eylemek içün güzer  
   Bende-i dîrînene ol râhı bezer 

Kelâm-ı mensûr: Nasrullâh-ı Tâcir-i Kâzurûnî  eydür ki: “Basra ’da 
idüm, ticâret iderdüm. Bir gemi tertîb itdüm. On bin yüke yakın hurmâyı 
gemiye koydum, Hûrşîf  ’e gönderdüm. Çok kimse ol gemiye girdiler. Hak 
Te‘âlâ’nun kazâsıyla çün gemi deryânun ortasına vardı, geminün dümeni 
ufandı, gemi dolmağa başladı. Gemi halkı [94b] kendülerinden ümîd kes-
diler. Gemi giderken sığa yire vardı, oturdı, hareket itmeğe imkân kalmadı. 
Üç dört gün bu hâl ile ol yirde kaldılar. Nâgâh ırakdan bir gemi göründi. 
Çün ol gemi bunlara yakın geldiler, birbirine selâm virdiler. Gemi halkı 
dilediler ki ol gemiye gireler. Birbiriyle söyleşdiler. Ne var ise ol gemiye gir-
diler. Ben yalunuz kaldum. Gemiyi ol yirde kodılar, yine Basra ’ya geldiler. 
Ahvâli bana didiler.”

Nasrullâh eydür: “Yirümden kalkdum ol şehrün sulehâsına vardum, 
istimdâd itdüm, ahvâli didüm. Bana eyitdiler: ‘Sen kandansın?’ Ben eyüt-
düm: ‘Kâzurûn’danam.’ Bir kimsenün ki şehrinde Şeyh-i Mürşid ola gayrı-
dan ol himmete ihtiyâcı yokdur. Yüri, sen anı Şeyh-i Mürşid’e ısmarla. Ol 
anı sana zahmetsiz irgürür. Bir hefteden sonra bir gemi dahî geldi. Ol ge-
mide kalanlarun mektûbın getürdi. Hûrşîf ’ e varmışlar. Bu halden ta‘accüb 
itdüm ki bunlar nice halâs oldılar. 

Bir niçe günden sonra ol benüm gemimün re’îsi geldi. Andan haber 
sordum, eyitdi: “Çün dört biş gün geçdi. Bir gice düş gördüm. Bir yeşil kuş 
geldi, geminün dolâbı üzerine [95a] oturdı. Zübân-ı fasîhle âvâz itdi, bana 
eyitdi: ‘Dur, gemiye dümen it.’ Ben eyütdüm: ‘Bu geminün dümeni iki 
ufandı, nice ideyin!’ Eyitdi: ‘Dur! Sen dümen vur. Hak Te‘âlâ izniyle gemi 
yürisin. Havf itme ki gemin selâmet gider.’ Ben eyütdüm: ‘Sen kimsin?’ 
Eyitdi: ‘Ben Şeyh Ebû İshâk ’ım.’ Çün bu sözi didi, bana bir nesne feth oldı. 
Hurremlik ile uyanıgeldüm. Gemide olana beşâret itdüm ki Şeyh-i Mürşid 
kaddesellâhu rûhahu’l-‘azîz bana meded ve mu‘âvenet buyurdı. Dilerem ki 
necât bulam. Suret-i vâkı‘ayı anlara takrîr itdüm. Dümeni yirleşdürmeğe 
bir muhtasarı iğ düzdük, yilken itdük. Hemân-dem muvâfık rûzigâr zâhir 
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oldı. Ok yaydan nice çıkarsa çâk şöyle revâne olduk. Bî-zahmet ve meşakkat 
maksûdumuza vâsıl olduk Şeyhün kaddesellâhu rûhahu’l-’azîzün himmeti 
berekâtında.” 

Şi‘ir:  Zihî merâtib-i kadr ü kemâl-i rif‘at-i Şeyh  
   Bilindi yirde vü gökde hemîşe ‘izzet-i Şeyh

  Kuruda yaşda çekildi ‘alemleri bî-had  
   Zuhûra geldi güneş gibi yine savlet-i Şeyh

  Virüp nüzûrını her kim gönülden itse edâ  
   İrüp murâdına bilür ne-y-idi rağbet-i Şeyh

  Vilâyetinde cihânun kerâmeti bî-had 
[95b] Meşâyıh içre bilindi nice-y-idi şevket-i Şeyh

  Firâk u fakr ile dâyim nice ola Şevkî   
   Recâsı bu kim irişe ana da himmet-i Şeyh

Bâbü’s-sâminü ve’l-’ışrûne: Şeyh-i Mürşid Hazretleri’nün 
gayret ü hâlâtını ki vâki‘ olmışdur, anı beyân ider

  Gel berü gûş eyle bu yüzden kelâm 
   Kim ne vech ile olupdur intizâm

  Ehl-i gayret sözüm eyler istimâ‘  
  Gayrı sözlerden ider ol inkıtâ‘

   Söz kim ola anda gayret söz odur  
   Söz kim olanda hikmet söz odur

   Ehl-i hikmet sözleridür rehnümâ  
   Ehl-i ‘ibret sözleridür pîşüvâ

   Şeyh-i Mürşid sözleridür siyyemâ  
   Anlarun her biridür ‘ibret-nümâ 

  Sâlikînün rehberidür ol velî  
  Mürşidînün serveridür ol velî

  İstimâ‘ eyle anun hâlâtını  
  Gör ne yüzdendür anun âyâtını



227Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

  Gayret ü hâlâtı anun gayrıdan  
  Artuk itmişdür anı ol zü’l-minen

  Ger dilersen olasın nîk-nâm  
  Vir salâvat Mustafâ ’ya ve’s-selâm

Kelâm-ı mensûr: Bil ki rahimekellâh Şeyhün hâl-i hayâtında ve dahî 
vefâtından sonra olsun Kâzurûn ’un ahvâlîsinde meşâyıhdan [96a] ve ehl-i 
tasavvufadan ve ‘ulemâ ve fukahâdan kimsenün mecâli ve kudreti yoğudı 
ki haddinden tecâvüz ideydi. Şeyhün gayretinden lerzân ve vehimnâklardı. 
Eger nâdânlık ve cehl anlara galebe idüp kendülerine vücûd virmek isteseler 
helâk olurlardı. Bu sebebden kimesne haddinden tecâvüz idüp kendülerine 
vücûd virmezlerdi. 

Ferd: İrişdi gayret ü hâlât-ı Şeyh Ebû İshâk   
   Zemâne doldı havâdisât-ı Şeyh Ebû İshâk
 

Kelâm-ı mensûr: Şeyhün diyârında olan meşâyıhun âdâbları bu idi ki 
kimesne Şeyhe meşveret itmezinsüz da‘vet-i halk itmezler idi ve illâ irşâda 
kādir olmazlardı ve kendü vefât itdükden sonra Şeyhün hulefâsını ve hute-
bâsını ve mürîdlerini mahdûm ve mahbûb idinürlerdi ve kimesneye tevbe 
virmezlerdi. İllâ Şeyhün hulefâsına ve hutebâsına havâle kılurlardı tâ Şey-
hün âteş-i gayretinden emîn olurlardı.

Kelâm-ı manzûm:  

  Zihî kerâmet ü hâlât-ı Şeyh Ebû İshâk 
  Zihî vilâyet-i âyât-ı Şeyh Ebû İshâk

  Zemâne halkı ‘ubûdiyyetin ider izhâr 
   Göründi kûze-i âyât-ı Şeyh Ebû İshâk 

[96b] Kelâm-ı mensûr: Zâhid-i Ebûbekr-i Hemedânî  rahmetullâhi 
‘aleyhi her gâh ki Şeyhün buk‘asına geleydi geçüp gitmezdi. Şeyhi ziyâret 
itmeyince olmazdı ve eger bir kimse olsa gelse Ebûbekr’ün elin öpüp ziyâret 
etmek dilese eydürdi ki: “Ben kimem iy gāfil! Şeyhün gayretinden havf it-
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mez misin ki beni ziyâret idersin? Yüri, yüzüni bu âsitânenün hâkine sür ki 
devlet-i ebedî ve se‘âdet-i sermedî bulasın ve her ne ki taleb idersen andan 
dile ki Hak murâdun vire.”

Nazm:  Vilâyet tahtınun ol şehriyârı  
   Kerâmet kişverinün şehsüvârı

  Zemân içre olan hâlât anun  
   Zemîn üzre olan râyât anun

Kelâm-ı mensûr: Şeyh Asîleddîn-i Şîrâzî rahmetullâhi ‘aleyhi Şeyh 
Rükneddîn-i Sincânî  işaretiyle Kâzurûn’a geldi anda sâkin oldı, Bilisan’da 
mukîm oldı, halkı da‘vet itmeğe başladı. İttifâk bir gice Şeyhi hâbda gördi 
heybet ü gazab birle gelür. Eyitdi: “Yâ Asîleddîn! Eger da‘vet-i halk itmek 
dilersen benüm hizmetkârum ol ve illâ benden zarar görürsin.” Şeyh Asîled-
dîn çün hâbdan bîdâr oldı, hemân-dem Bilisân ’dan kalkup Kâzurûn ’a [97a] 
geldi ki Şeyh hazretlerinden ‘özür dileye. Çün Sefîdistân ’un yolı başına gel-
di, iki şahsı gördi ki birbiriyle cenk iderler. Birbirine eyidürler ki sen benüm 
dükkânıma karşu dükkân idüp oturma. Eger idersen lâ-büdd bana hizmet 
it ve benüm icâzetümle otur. Şeyh Asîleddîn eydür: “Bu kelimâtı kendü 
hâlime münâsib buldum ve vaktüm hôş itdüm.” Hemân ol yirde enâniyyet 
sırrını mezellet türâbıyla galtân itdi. Ol yirden doğrı Şeyhün hânekāhına 
gelüp ‘acz ve tevâzu‘ ve meskenet birle ‘özr-hâhîlik kıldı. Min ba‘d Şeyhün 
emrinden tecâvüz itmedi. Sa‘âdet-i ebedî ve devlet-i sermediyye hâsıl itdi.

Kelâm-ı manzûm:  
  Der-i ‘âlîsine süren yüzin  
   Olur iki ‘âlem içre ol güzîn

  Âsitânı toprağıdur kîmyâ 
   Yüz sürenler hâlis olur dâyimâ

Kelâm-ı mensûr: Zâhid Muhammed bin Ebu’l-Kāsım  rahmetullâhi 
‘aleyhi eyitdi, vakt-i vefâtında vasiyyet itdi: Eger ben vefât idersem beni 
orta yirde defn itmen, bir dîvâr yıkun beni ol dîvârun altında giceyle defn 
idün, üstüme yine ol dîvârı yapun. Şöyle ki benüm kabrüm ma‘lûm [97b] 
olmaya. Şeyh hazretlerine ihtirâm idüben tâ ki anlar dururken beni kimse 
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ziyârete gelmeye.” Çün vefat itdi, mürîdleri her nice vasiyyet kıldıysa eyle 
itdiler. İy ‘azîzân! Nazar idün ki meşâyıh-ı ‘izâm ve aktâb-ı kirâm Şeyh-i 
Mürşid hazretlerinün hürmetin ve ‘izzetin ne yüzden saklar. Vefâtından 
sonra ta‘zîm-i tekrîmini yevmen-fe-yevmen mütezâyid ve mütezâ‘ıf kılurlar 
ilâ yevmi’d-dîn, rahmetullâhi ‘aleyhim ecma‘în.

Bâbü’t-tâsi’u ve’l-‘ışrûne: Şeyh hazretlerinün nüzûrınun 
semeresini ve hâsıyetini beyân ider

   İstimâ‘ eyle yine bir hôş kelâm  
   Bu cihân bununla buldı intizâm

  Ger dutarsan bana bir dem gûş-i cân 
  Sana takrîr eyleyem hoş dâsitân
 

  Sözlerimün cümlesidür nush ü pend 
  ‘Âkıl olur sözlerümle behremend

  Sıhhate irmiş haberdür bu kelâm  
  İstimâ‘ eyler bunı her hâss u ‘âmm

  Sözlerümi kim işitse şâd olur  
  Bend ü gamdan her nefes âzâd olur

  Çün velîler kıssasıdur bu haber  
  Gûş idendür bunı gāyet mu‘teber

  Hâssa kim sultân-ı kutb-ı evliyâ  
  Rehnümûn-ı pîşüvâ vü rehnümâ 

[98a] Hâssa-i nezrinden anun gûş kıl  
   Sözlerimün dürrüni mengûş kıl

  Ger dilersen olasın sen hissedâr  
  Vir salâvat Mustafâ ’ya bî-şümâr 

Kelâm-ı mensûr: Bil ve âgâh ol ki Hak Te‘âlâ sana rahmet eylesün! 
Şeyhün kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz cümle kerâmetinden biri nezirdür. Her 
kimse ki bir niyyetün husûli içün nezr itmiş ola Şeyhün himmeti berekâtın-
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da, nezrini edâ itdükden sonra ber-murâd olur ve maksûdı her ne ise hâsıl 
olur. Hak Te‘âlâ bu hâssayı hemân Şeyh hazretlerine virmişdür. Nitekim 
yukaruda zikr olınmuşdur mirâren.

Hikâyet: Bir gün bir şahıs nezr itmişdi. Nezrini aldı, Şeyh Ebû ‘Amr 
‘Abdülmelik ibni ‘Alî ’ye rahmetullâhi ‘aleyhi getürdi. Eyitdi: “Bu nezri ben 
sana getürdüm ki kabûl idesin.” Şeyh Ebû ‘Amr eyitdi: “Bu nezri almak 
benüm kârum degildür, benüm buna isti‘dâdum yokdur. Var bunı şu ya-
kında vücûd bulmışdur ana ilet. Ya‘nî Şeyh-i Ebû İshâk  kaddesallâhu rû-
hahu’l-‘azîz.” 

Nazım: Pâsübân-ı milket-i sultân-ı dîn  
   Nezr ü bâc ana müsellemdür hemîn

  Ol-durur şehr-i vilâyet seyyidi  
   Ol-durur milk-i kerâmet seyyidi

Kelâm-ı mensûr: Şeyh-i Mürşid buyurmışdur ki: “Her kimsenün ki 
nezri ola bana virmeye, ol nezri arturmak gerek.” Şeyh hazretlerinün sözinün 
mısdâkı budur ki Kâzurûn’dan bir pîşekâr kimesne Şeyhü’l-İslâm  emînü’l-mil-
leti ve’d-dîn Muhammed kaddesellâhu sırrahûya geldi, eyitdi: “Ben fakî-
rü’l-hâl merd-i ‘ayâl-bendem. Benüm ashâb-ı hânem benden bir koyun taleb 
itdiler, anlarun-çün aldum tâ anlara nef‘ ola. Çün koyunı aldum, eve getür-
düm yavu kılındı. Ne kadar ki istedüm nâm ü nişânın bulmadum. Hazret-i 
Şeyh-i Mürşid’e geldüm, himmet istimdâd itdüm, yarım akçe nezr eyledüm. 
Döndüm evüme geldüm. Gördüm kapum öninde koyun durur. Şâd oldum, 
koyunı içeri koydum. Ben eyütdüm: ‘Bir merd-i fakîrem. Şeyh hazretlerinün 
nîm akçeye ne ihtiyacları ola,’ didüm, nezri virmeğe mukayyed olmadum. 
Yarındası yine koyunı yirinde bulımadum. Çendân ki tecessüs ve tefahhus 
itdüm çâre olmadı, elime girmedi. Şeyh hazretlerine geldüm, ‘özr itdüm ve 
bir akçe nezr itdüm ve niyyet itdüm ki eger koyunı bulam bî-behâne nezre 
vefâ idem. Çün eve geldüm koyunı kapu öninde bağlu buldum, hurrem ol-
dum. Şeytan galebe [99a] itdi, eyitdi: ‘Sen bir merd-i fakîr ‘ayâl-bend kimes-
nesin. Rûy-ı zemînün ni‘am-ı kesîresi cümleten Şeyhün. Senün bir akçene ne 
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ihtiyâcı var?’ Yarındası sabâh oldı. Diledüm ki koyunı boğazlayam. Yerinde 
bulımadum. ‘Âlemi gezdüm aslâ koyundan nâm ü nişân göremedüm. Eve 
geldüm, ziyâde bî-mecâl idüm. Oturdum, melâlet ile hâb galebe itdi uyu-
dum. Sehergâh Şeyh-i Mürşid hazretlerini düşümde gördüm. Eyitdi: ‘Senün 
koyınınun ayağına ip bağladum, bir yirde hıfz itdüm tâ nezr itdüğün bir ak-
çeyi getürüp sandûka bırakmayınca koyunınu koyıvirmezin.’ Çün sabâh oldı. 
Hâbdan bîdâr oldum. Bir akçe ki nezr itmişdüm, getürdüm Şeyhün sandûkı-
na koydum. Eve geldüm, koyunı evümde buldum. Şimdi hâl nice olur? Şey-
hü’l-İslâm buyurdı ki Şeyhün hîç senün bir diremüne ihtiyâcı yokdur ammâ 
anun çok ‘ayâli vardur. Vech-i evvel budur ki Şeyh-i Mürşid diler ki senden 
âhara râhatlık yitişe. Tâ sana andan ecir ve sevâb hâsıl ola. Vech-i sânî budur 
ki Şeyh diler ki şol nezrini bes itdün vefâ idesin ve Hak Te‘âlâ’nun kavline 
muhâlif itmeyesin aslâ. [99b] Kâlellâhu Te‘âlâ 150    Ya‘nî her 
kimse nezr ide vefâ itmeye ol nezr anun boynında kalur, anı giriftâr ider. Şeyh 
diler ki kimsenün boynında mezâlim kalmaya tâ giriftâr olmaya. Vech-i sâlis 
oldur ki tâ bu kıssa meşhûr ola hîç kimse nezrini edâ itmekde taksîr itmeye.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Nezrine eyle vefâ itme ta‘ab  
   Tâ ki yirine irişe emr-i Rab

  Nezrine her kim ki itmezse vefâ  
   Lâ-cerem kendüzine eyler cefâ

  İy bürâzer gel edâ it nezrüni  
   Tâ ki kimse görmeyeler ‘özrüni

  Nezre itmeklik vefâ key hûbdur  
   ‘Ahde itmeklik vefâ mergūbdur

Kelâm-ı mensûr: Pîr Ahmed-i Tabesî  eydür: Yârânumdan benüm bir 
kimse ki deryâ seferini çok görmüş idi, eyitdi: “Bir zamânda çoklık cemâ‘at ile 
bir gemide idük Muğber ’e giderdük. Kazâ irişdi, nâgâh gemi deryâ ortasında 
girdâba düşdi. Şöyle bir ferseng yirden gemi dönmeğe başladı. Üstâd-ı mellâh 

150 “Ve adaklarını yerine getirsinler.” Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Hac, 29.
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feryad itdi: ‘İy ehl-i geştî! Bir girdâba düşdük, mümkin değildür ki kimse 
gark olmadın bunda halâs ola. Ahvâl budur ki size didüm.” Heman sâ‘at 
gemi gark olmak hâline [100a] vardı. Gemi halkı kelime-i şehâdet getürmeğe 
başladılar ve gemi hâzırlanmağa ve gemi halkı feryad itmeğe başladı. Ve kimi 
du‘â vü zârî kılurlardı ve hîç kimse bilmezdi ki ne çâre ideydi. Benüm hâtırı-
ma geldi ki Şeyh-i Mürşid hazretlerinden istimdâd-ı himmet idem. Bundan 
sonra yönümi geştî ehline kıldum, eyütdüm: “İy merdümân! Eger halâs 
olmak dilersenüz dükelünüz Şeyh-i Mürşid’e nezr idiniz tâ Şeyhün himmeti 
berekâtında halâs olasız.” Çün böyle didüm, ehl-i gemi dükeli başların açdılar 
ve zârî ve tazarru‘ kıldılar, Şeyhden himmet ve meded istediler. Fi’l-hâl bir 
kimse geldi, çâhdan koğa çıkarur gibi gemiyi selâmetliğile girdâbdan kurtarup 
sâhile irişdürdi ve gemi halkı şâd oldılar ve Şeyhün nezrini bi-temâmihî edâ 
itdiler. Mellâh te’accüb itdi, eyitdi: “Hergiz olmamışdur ki bu girdâbdan geştî 
halâs olmış ola ve sizler halâs olmazdınız illâ bereket-i ve himmet-i Şeyh-i 
Mürşid ve kerâmât-ı ve vilâyât-i Ebû İshâkiyye.”

Kelâm-ı manzûm: 

  Her kime irerse Şeyhün himmeti  
   İki ‘âlemde bulur ol râhatı

  Göz ucıyla kime eylerse nigâh  
   Olur ol iki cihânda pâdişâh 

[100b] İstedüğin kurtarur girdâbdan  
   Diledüğin kurtarur ahzâbdan 

  Eyle nezrüne vefâ iy nîk-nâm  
   Bulasın tâ Hak katında ihtirâm

  Emr-i Hak’dur nezre itmek vefâ  
   Böyle didi çün Muhammed Mustafâ 

Kelâm-ı mensûr: Mü’ellif-i kitâb eydür: “Bir niçe dervîşler ile Şîrâz ’dan 
Kâzurûn ’a gelürdük. Çün Kenâbe  sahrâsına geldük bir lahza oturduk ki ta‘âm 
yiyevüz. Şeyhün kitâblarından bende bir kitâb varıdı, önüme getürdüm. Çün 
ta‘âmdan fâriğ olduk yirimüzden kalkdık, ‘azm-i râh itdük, ol kitâbı anda 
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unutduk. Çün gice oldı, menzile irişdik. Ma‘lûm oldı ki ol kitâbı ta‘âm yidi-
ğimiz yirde unutmışuz. Ben diledüm ki yine dönem ol kitâbı taleb eyleyem. 
Yârânum ki benüm hem-râhumdı, komadılar mâni‘ oldılar. ‘Şeb-i târîkdür 
gitme,’ didiler. Yidi ferseng yol idi ki gitmişdük. Bu hâldeyken ben bana eyüt-
düm: ‘Çâre yokdur Şeyhe nezr itmekden gayrıya.’ Ahvâli yârânuma ‘arz it-
düm. Anlar dahî bana muvâfakat itdiler, benümle bile nezr itdiler. Çün gice-
den bir pâre geçdi, yağmur yağmağa başladı. Bir gün bir gice muttasıl yağdı. 
Ben kendüme eyütdüm: ‘Nezir [101a] müstehakkına irişmedi zîrâ ki yağan 
yağmur kitâbı eritdi.’ didüm. Bu söz ki benüm dilüme geldi. Bir yelden sonra 
bir şahıs geldi ve ol kitâbı getürdi. Ahvâli andan sordum, eyitdi: “Ol zamân ki 
bu kitâbı siz anda unıdup gitmişdiniz. Ol yire bir hışım vâki‘ oldı. Vardım ol 
yire gördüm bu kitâb durur, aldum. Bana bir perîşânlık ‘ârız oldı, işbu kitâbı 
size virdüm perîşânlıkdan halâs oldum. Pes çün ol kitâb bana irişdi Şeyh-i 
Mürşid hazretlerinün yümn-i kerâmetinden idi ki bana yakîn geldi. Eger bir 
gevher deryâda güm olsa Şeyhe nezr idüp edâ itseler bî-şekk kandayısa hâsıl 
olur. Şeyhün kerâmeti berekâtında.”

Nazm: Kutb-ı âfâk  Şeyh-i Ebû İshâk   
   Ol vilâyet burcınun mehidür

  Şehriyâr-ı zemânedür el-hak  
   Hem kerâmet serîrinün şehidür

  Nezrini kıl edâ temâmet ana  
   Cümle mahfî işüğün âgehidür

Kelâm-ı mensûr: Bilgil ki Hak sana rahmet eylesün, bu hikâyetle-
rün emsâli Şeyh-i Mürşid hazretlerinün kerâmâtından ve mu‘âmelâtından 
bî-nihâyedür. Eger bi-temâmihî yazılaydı [101b] niçe kitâblara sığmayay-
dı. Muhakkak budur ki muhtâc-ı şerh ve beyân değüldür. Ammâ bir niçe 
hikâyât ki tahkîk bilmişsindür ve ‘ayne’l-yakîn müşâhede itmişsindür 
Şeyhün nezrinün âdâb-ı kabûliyyeti oldur ki ‘acele ile Şeyhün hizmet-
kârlarına îsâl olına ve anlarun hakkını tasarruf ve tecessüs itmeye ki tâ 
ziyankâr olmaya.
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Kelâm-ı manzûm: 

  Bakma gayrun ‘aybına iy nîk-nâm 
   Kendü ‘aybuna nazar kıl subh u şâm

  Âdem ol kıl kendü ‘uyûbuna nazar 
   Gayrı ‘aybından sana billâh ne zar 

Kelâm-ı mensûr: Muhammed bin Mes‘ûd  eydür: “Bir kerre Şeyh-i 
Mürşid’e nezr itmiş idüm. Hâtırıma karâr itmedi ki itdüğüm nezri Şey-
hün sandûkuna koyam şundan ötüri ki ehl-i ribâtı gördüm müdâm merd-i 
cüvânlar ile ‘işret ve semâ‘ ve sohbet iderler. Kendüme eyütdüm ki bu nezri 
bir kimseye vireyim ki muhtâc ola. Nâgâh gice bir vâkı‘a gördüm ki Şeyh-i 
mürşid kaddesallâhu rûhahu’l-‘azîz eydür: ‘Yâ Muhammed! Eger ol nezrini 
eyledün, var benüm sandûkıma koy tâ ehl-i ribât  anun ile ‘işret ve cüvânân 
ile musâhibetlerine sarf ideler. Eger böyle itmezsen yakın bil ki [102a] sen-
den kabûl itmezin.’ Çün sabâh oldı Şeyhün emrine imtisâl idüp ol nezri ki 
itmiş idüm, Şeyhün hazîne sandûkına bırakdum. İstiğfâr itdüm, inkârum 
ikrâra mübeddel itdüm Şeyhün kerâmâtı ve mu‘âmelâtı berekâtında kadde-
sallâhu rûhahu’l-‘azîz ve radıyallâhu ‘anh.” 

El-bâbü’s-selâsûne: Şeyh-i Mürşid hazretlerinün ravza-i 
münevveresinün türâbınun hâsıyetin ve halâyıka menfa’atin 
beyân ve ‘ayân ider

  Gel iy silk-i cevâhirden bilenler   
  Me‘ânî şekkerin cânda ezenler

  Dilersen irişe cânuna râhat   
  Gide cismünde kalmaya sekâmet

  Sözümi gûş iden görmez ta‘ablar   
  Sürer zevk ü safâ ‘îş-i tarablar

  Husûsâ kutb-ı âfâkun kelâmı   
  İrer eşyâya anun intizâmı
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  Mezarı tobrağıdur âb-ı hayvân   
  Kim anun şemmesidür çeşme-i cân

  Gel imdi dinle hâssiyetlerini    
  Ne vech ile irer râhatlarını

  Cemî‘-i derdlere eyler devâ ol   
  Cemî‘-i hasteye virür şifâ ol 

[102b] Dilersen iresin zevk ü safâya       
   Salavâtvir hemîşe Mustafâ ’ya

Kelâm-ı mensûr: Bilgil ve âgâh olgıl ki Hak Te‘âlâ sana rahmet itsün. 
Şeyh kadesellâhu rûhahu’l-’azîz hazretlerinün kabr-i mübârekinün hâssıyeti 
şol mikdârdadur ki kimse vasf idebilmez ve şerhini söyleyimez ve bu sûret 
hâss u ‘âmm katında muhakkakdur ki her niyyet üzre ki olına. Murâd u 
maksûd her ne ise müyesser olınur. Ma‘lûm ve meşhûrdur ki eger deryâ cûş 
idüp gemi gark olmağa yakın olsa fi’l-hâl kabr-i mukaddese-i mübârekin-
den Şeyhün ol deryâya bıraksalar sâkin ola.

Kelâm-ı manzûm:

  Zihî ‘izzet ki virmiş ana Allâh  
   Nazar ana lutfıyla her gâh

  Ki var her nesnesinde hôş kerâmet 
   İrişür halka andan istirâhat

  Mezarı tobrağıdur çeşme-i cân  
   Kim oldur zahma merhem derde dermân

Kelâm-ı mensûr: Hatîb İmâm Ebûbekr -i rahmetullâhi ‘aleyh eydür: “Ol 

vakt ki melik-i Kādir 151 leşker-i bisyâr ile Kâzurûn ’a geldiler. Anun bir oğlı adı-

na Merdnişân  dirler idi, anun bir zahmeti var idi ki müdâvâsından etıbbâ ‘âciz-

ler idi. Şeyhün buk‘ası [103a] hüddâmına ol melik adam gönderdi, selâm itdi 

ve oğlınun zahmetinün hikâyetini şerh itdi. Huddâmun birisi Şeyh-i Mürşid 

hazretlerinün kabrinden bir pâre hâk aldı, ol melike gönderdi. Ol melik oğlına 

151 Firdevs’te Kavurd (  ) şeklinde geçmektedir ki doğrusu budur. Çağrı Bey’in oğlu olan Kavurd, Kir-
man Selçukluları’nın kurucusudur. Bkz. Erdoğan Merçil, Kirman Selçukluları.
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içürdi. Fi’l-hâl şifâ buldı, ol maraz külliyâ andan zâyil oldı. Bundan sonra me-

lik-i Kādir, Hazret-i Şeyh-i mürşid’ün mezârına geldi, ziyâret itdi. Andan sonra 

leşkerine emr itdi ki şehr-i Kâzurûn’dan gideler, kimseyi rencîde itmeye; revâne 

olalar. Şeyh-i Mürşid’ün mezârı türâbı berekâtında Kâzurûn halkı gâret ve esîr 

olmakdan halâs oldılar, Şeyhün rûhına du‘âlar itdiler.”

Nazm: Zihî lutf u kerem âsâr-ı himmet  
   İrişür halka andan istirâhat

  Vilâyet eşmesinün çeşmesidür   
   Kerâmet çeşmesinün eşmesidür

  Mezarı tobrağı dâri’ş-şifâdur  
   Anun-çün cümle derde hem devâdur

  Eger a‘dâ ana kasd itse yeksân   
   Olur bir şemme hâkiyle girîzân 

Hikâyet: Hatîb İmâm Ebûbekr  eydür, rahmetullâhi ‘aleyhi: “Çün Si-
pehsâlâr Bedreddîn bin Mahmûd  Kâzurûn’a geldi bir sevgülü atı varıdı, 
gāyetde mehabbet itmiş idi. [103b] Nâgâh ol atı sancu tutdı. Sipehsâlâr 
gāyetde saht oldı, ne tedbîr ideceğin bilmezdi. Kâzurûnlı anun bir dôs-
tı var idi. Şeyh-i Mürşid’ün ravzasına vardı, kabr-i münevveresinden bir 
pâre türâb aldı. Su-y-ıla ezdiler, ol atun boğazına ahtardılar, içürdiler. Fi’l-
hâl ol at durdı evvelkiden ten-dürüst oldı, zahmetden halâs buldı Şeyhün 
kerâmeti berekâtında.”

Ferd: İrişe her kime ger himmet-i Şeyh Ebû İshâk 
  Eger gedâ-y-ise olur ‘âleme [şeh] bâ-istihkâk

Hikâyet: Mü’ellif-i kitâb eydür: “Bir gün bana gāyetde sudâ’ ‘ârız oldı. 
Şöyle ki bî-tâkat oldum. Bir gün bir dervîş beni ‘ıyâdet itmege geldi. Hâlün 
nedür, didi. Ahvâlümi ser-â-ser âna ‘arz itdüm. Meger ol dervîşde Hazret-i 
Şeyh’ün mezarınun hâki var imiş. Bir mikdâr bana virdi. Ağzuma atdum. 
Isladum. Alnuma dürtdüm. Fi’l-hâl başum ağrısı sâkin oldı. Sıhhat bul-
dum. Şeyhün kerâmeti ve vilâyeti berekâtında.”
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Ferd: İrişe her kime ger himmet-i Ebû İshâk   
   Eger gedâ-yise olur ‘âleme şeh bâ-istihkâk

Hikâyet: Müellif-i kitâb [104a] eydür: Bir dervîşden işitdüm ki eydür: 
“Vaktî ki Basra ’ya geldüm. Çün deryâ ortasına irişdüm bana bir düşvârlık 
geldi. Şöyle ki az kaldı ki gemümüz gark olaydı. Ehl-i geştî kendülerinden 
ümîd kesdiler. Ol dervîş eydür: Şeyhün mezârından bir pâre hâk bende 
varıdı, anı dört bölük itdüm geminün dört tarafına atdum. Derhâl deryâda 
yil sâkin oldı, ehl-i geştî selâmet ile sâhile irişdiler.”

Kelâm-ı manzûm: 

  İrişse bahre ger hâk-i mezârı  
   Eger cûş eylese bulur karârı

  Değildür hâk ol tiryâk-ı ekber  
  İrer andan şifâ her derde yekser

Hikâyet: Bir vakitde bir cemâ‘at bâzirgânlar ehl-i Kâzurûn’dan ticârete 
gitdiler. Envâ‘-ı ekmışe ve esnâf-ı ni’am ile revâne oldılar. Bunlardan birisi 
Şeyhün mezârını ziyârete vardı, kabrinden Şeyhün bir pâre hâk alup kumâş 
içine bile kodı. Bu dahî bunlar ile sefere revâne oldı. Yolda giderken kazâ-yı 
nâgehânî irişüp harâmîler çıkdı, bu bâzirgânlarun nesi var ise [104b] gâret 
itdiler, yağma kıldılar. Ol şahs ki Şeyhün mezarından hâki kumâşı içinde 
komış idi ana kimse değmedi, selâmet esbâbıyla külliyâ halâs oldı. Ehl-i 
Kâzurûn  bundan su’âl itdiler. Sen neden selâmet kurtuldun? didiler. Haz-
ret-i Şeyhün kil-i mübâreki berekâtıyla halâs oldum, didi, itdügüni bunlara 
i‘lâm itdi.

Kelâm-ı manzûm:  
  İrişse her kime şehdür hemîşe himmet-i Şeyh  
   Anun-çün artmada her ki hemîşe savlet-i Şeyh

Hikâyet: Müellif-i kitâb eydür: Mevlânâ Rükneddîn-i Tabîb ’den 
işitdüm ki eydür: “Bir gice bir vâkı‘a gördüm ki bir şahıs geldi, eyitdi: 
‘Fülân hâkimün ’aklı gitdi, ana müdâvâ eyle.’ Çün ol hâkimün önine 
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vardum, başı ucında oturdum. Gördüm ki gāyetde fürûmânde olmış. 
Mütehayyir kaldum, bilmedüm ki n’eyleyem. Fi’l-hâl bir kimse eyitdi: 
‘Buna tiryâk-ı ekber gerek.’ Ben eyütdüm: ‘Tiryâk-ı ekber nedür?’ Eyit-
di: ‘Şeyh-i Mürşid hazretlerinün mezârınun türâbıdur ki cemî‘-i derdlere 
ol dermândur.’ Çün hâbdan bîdâr oldum. Mevlânâ Reşîdeddîn Ahmed ’e 
vardum, hâbumı [105a] ana didüm. Böyledür, diyü buyurdı. Bu sebeb-
den ki her hâcet-i mühimmât içün bir pâre hâk alsalar devâ olup mak-
sûd-ı küllî hâsıl olur.”

Ferd: Zihî kemâl-i merâtib ki virdi ana Hudâ 
   Cihânı tutsa nûr-ı himmet ile Şeyh Ebû İshâk 

Hikâyet: Bilgil ve âgâh olgıl ki Hak Te‘âlâ sana rahmet eylesün. Bu 
nakiller ki yâd olundı fazîlet ve gayret ve hâssıyyet-i gül-i ravza-i Şeyh-i 
Mürşid’ün, bî-hadd nakiller vardur ki eger zikr olınursa niçe kitâblar 
yazıla hadd ü kıyâsa sığmaz. Ammâ bu bir kaç nakil ki zikr olundı tevâtü-
re yitişüp ‘ale’t-tahkîk ma‘lûm olunmışdur. Şeyh-i Mürşid hazretlerinün 
mezârı hâkinün fazîleti ve şerefi şöyle hâsıldur ki mü’ellif-i kitâb şöyle 
rivâyet ider ki: “Bir ‘azîzden işitdüm ki eydür: Bana gāyetde sudâ‘ ârız ol-
muşdı. Şöyle ki anun derdinden ‘âciz kaldum. Hazret-i Şeyh’ün ravzasına 
vardum tâ du‘â idem ve himmet dileyem tâ ki şifâ bulam. Gördüm ki bir 
iki deste yaş kişnîc Şeyhün ravza-i mübârekesinde durur. Bir iki budak 
ol kişnîcden [105b] aldum, öpdüm ve başuma tutdum. Derhâl başımun 
ağrısı gitdi, sâkin oldı, şifâ buldum Şeyhün himmeti berekâtında. Hâss 
u ‘âmm katında meşhûr ve mu‘teberdür ki her şem‘i ki anun şerefiyle 
müşerrefdür ilâ yevmi’l-kıyâmeti ol söyünmek ihtimâli yokdur, Şeyhün 
yümn-i berekâtında. Bilgil ve âgâh olgıl ki bu bir kıssadur ki bunun şerhi 
tavîl ve zikri cemîldür. Zübân-ı beyân Şeyhün mu‘âmelâtı kerâmetinden 
‘âciz ve lâldur ve anun mekârim-i ahlâkı ve mehâmid-i evsâfı lâ-yu‘add ve 
lâ yuhsâdur. Muktedâ-yı ve pîşuvâ-yı ehl-i yakîndür. 
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Hâtime-i Kitâb-ı Şeyh-i Mürşîd

   Elâ iy rehber-i râh-ı şerî‘at  
   Hakîkat sende keşf olur tarîkat 

   Ki sensin rehnümûn-ı her mesâlik 
   Ki senden himmet umar cümle sâlik

   İşiğün Ka‘be -i erbâb-ı hâcât  
   Ki umar senden himem ehl-i münâcât
 

   Kime kim ire senden zerre himmet 
   Olur ol gün gibi ehl-i sa‘âdet

   Kapun muztarr olanun melce’idir 
  Tapun tevfîk umanun mence’idür

   Senün ta‘rîfüne kimdür bilen hadd 
    Senün evsâfuna hîç var mıdur ‘add 

[106a] Eger olmasa senden zerre himmet 
   Bulımazdum senün vasfuna kudret
 

   Kerem senden irişdi himmet itdün 
   Senün vasfun dimeğe rağbet itdün
 

   Çü senden irdi bana bunca himmet 
   Niçün olmayam ehl-i sa‘âdet

   Sözinde vâki‘ oldıysa hatâlar  
   Günâhın ‘afv idüp eyle ‘atâlar 

   Kişi meddâhına çün himmet eyler 
   Halâyık ortasında rağbet eyler

  Umaram senden ire bana himmet 
  Olam ben de kapunda ehl-i hizmet

  Kulundur Şevkî  lutf eyle nazar kıl 
  Himâyet it hatâsından güzer kıl

  Fakîr ü müstemend ü zâr ü miskîn 
  Kulundur pâdişâhum itme gam-gîn
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  Bilürsin fakr ile ‘âciz degil mi   
   Ana hîç câyize câyiz degil mi

   Ne var ‘âlemde mefhûm olmaya hîç 
    Ne diyeyem sana ma‘lûm olmaya hîç

   Senün lutfunla tefvîz oldı hâlüm  
    Hemân budur benüm âhir makâlüm

 ]              
            [  

             
          

 

 

                 
              

          

 

Hak Te‘âlâ rahmet eyleye ana

Kim yazanı bir du‘â ile ana

Temme

152 Firdevs’ten eklendi (Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya 3254, vr.247a).
153 Allahım, salavâtlar sürdükçe Hz. Muhammed’e ve onun âline ve ashâbına salât u selâm et, bizi birbi-

rimiz hakkında şefaatçi kıl, velîni de bize şefaatçi kıl ve yaptığı ibadetler ve hizmetler konusunda onu 
örnek almaya bizi muvaffak eyle ve onun himmet ve kerametlerinin hayrıyla bizi nimetlendir. Çünkü 
dünya ve ahiretin hayrıyla bizi rızıklandırman konusunda sana rağbetimiz vardır. Ey merhametlilerin en 
merhametlisi! Bizi, anne-babalarımızı ve tüm mümin ve müslümanları bağışla, bizi ve onları cennetine 
koy. Âmin! Temme. 

 Bu nüsha-i şerîfin yazımı dokuzyüz altmış bir yılı Safer ayının yirminci gününde tamamlandı. Ben, 
imam ve hatipler zümresinden, yaratılmışların en düşüğü, Nasrullah b. Muhammed’im ve Samed olan 
Allah’ın rahmetine muhtacım. Allah onun ve ebeveynlerinin günahlarını Hz. Muhammed hürmetine 
bağışlasın. Âmin! 







A
Abdullâh-ı Bâziyâr  143
Abdullâh-ı Halebî  146
Abdullâh ibni Ahmed  158, 165
Abdülhâlik-i Şîrâzî  164
Âdem  172
Aden  208
Ahmed  87
Ahmed bin Şâdân  206
Ahmed-i Astahrî  116
Ahmed-i Bihrûz  99, 114
Ahmed ibn ‘Abdullâh-ı Râhiyânî  117
Ahmed ibn ‘Alî  124
Ahmed ibni Bihrûz  100, 109,153
Ahmed  ibn İbrahim-i Mejgânî  129
Ahmed ibni Mansûr  130
Ahmed ibn Muhammedü’l-Kārî  152
Ahmed-i Kārî  200
Ahmed-i Muhtâr  208
Ahmed-i Mukr  152
Ahmed-i Tabesî  231
Ahvâz  121
Alî bin Hüseyin  114, 116
Alî bin Mansûr  144
Alî bin Sehil  208
Alî ibni Fazl  143, 202, 206, 207
Arafât  213
Ashâb-ı Kehf  190

B
Bânûye binti Mehdî  93
Basra  94, 114, 119, 122, 139, 206, 

225, 237
Benî-İsrâ’îl  148
Beyzâ şehri  116, 117, 211
Bilisân  228

C-Ç
Ca‘fer-i Rızâyî  119
Cebrâ’il  171, 211
Cüneyd-i Bağdâdî  116
çâr-ı yâr  87

E
Ebâ Tayyibe-i Haccâm  186
Ebî Temâm  94
Ebû ‘Abdullâh  206
Ebû ‘Abdullâh ibni Hazîn  131
Ebû ‘Abdullâh ibni Muhammed  138
Ebû ‘Abdullâh Muhammed ibni Hafîf  

116
Ebû ‘Alî bin Abbâs el-Kirmânî  119
Ebû Alî Hüseyn-i Akkâr  122
Ebû ‘Alî ibni Mehdî  162
Ebû ‘Alî-i Mâhî-gir  112
Ebû ‘Alî Muhammed ibni İshâk ibni 

Ca‘fer  94
Ebû ‘Amr  111
Ebû ‘Amr ‘Abdülmelik ibni ‘Alî  230
Ebû ‘Amr Hamza ibni Merhî  138
Ebû ‘Amr-ı İstahrî  105
Ebûbekr bin Mehdî  208
Ebûbekr-i ‘Âdânî  122
Ebûbekr ibni Ahmed  112
Ebûbekr-i Hemedânî  227
Ebûbekr-i Mehdî Kâskânî  206
Ebûbekr-i Sıddîk  110
Ebûbekr-i Şiblî  116
Ebû Ca‘fer  105, 117
Ebû Ca‘fer Ahmed ibn Hüseyn-i Ensârî  

11, 12, 129, 140, 211
Ebû Ca‘fer ibni Ahmed  124
Ebû Hâmid Ahmed bin Muhammed  

216

DİZİN



244 DİZİN - Ebû İshâk İbrâhîm Kâzerûnî’nin Menâkıbı

Ebû Hüreyre  196

Ebû İshâk  90, 109, 112, 123, 125, 126, 

132, 144, 147, 157, 187, 203, 

204, 205, 214, 217, 220, 225, 

227, 230, 233, 237, 238

Ebû İshâk İbrâhîm bin Şehriyâri’l-Kâ-

zurûnî  89, 123

Ebû İshâk İbrâhîm ibni Şehriyâr  145

Ebu’l-Ezher  117, 211

Ebu’l-Fazl-ı Sekkakî  119

Ebu’l-Feth-i Beyzâyî  191

Ebu’l-Fevâris-i Hîbetullâh  140

Ebu’l-Hasen  142

Ebu’l-Hasen Alî bin Abdullâh  119

Ebu’l-Hasen ‘Alî bin Mûsâ  130

Ebu’l-Hasen el-‘Alevî  118

Ebu’l-Hasen-i Kâşânî  186

Ebu’l-Hasen Sâliye-i Beyzâyî  120

Ebu’l-Kāsım Abdurrahmân bin Hü-

seyn-i Şîrâzî  112

Ebu’l-Kāsım Abdülkerîm  209

Ebu’l-Kāsım-ı Hayyât  144

Ebû Sa‘d  137

Ebû Sa‘îd (hatîb)  210

Ebû Sa‘îd (sultan)  213

Ebû Selme  123

Ebû Sînâ  198

Ebû Türâb  105

Ebû Zer-i Gıfârî  192

Ehrencân  111

Emîr Ebu’l-Fazl-ı Diylemî  140

Emîrencâm  92

Enes ibni Mâlik  198

F
Fahrülmelik  117, 118, 119, 120, 121, 

141
Fâriyâb  211
Fihlüst  105
Firdevsü’l-Mürşidiyye  105, 108, 118, 

136, 205, 213
Fiyrûzâbâd  105

H
Habîbullâh  154
Hâkî  90
Halîlullâh  114
Hasan bin Mehdî  188
Hatîb Ebûbekr  117
Hatîb İmâm ‘Abdüsselam  144
Hatîb İmâm Ebûbekr 97, 98,  99, 101, 

106, 111, 113, 16, 118, 122, 
123, 124, 129, 130, 137, 188, 
211, 235, 236

Hatîb İmâm Ebûbekir Muhammed ibni 
Abdülkerim  148, 157, 210

Hatîb İmâm Ebû Sa‘îd  209
Havvâ  172
Hayder  87
Hazret-i ‘Alî  105
Hazret-i Resûl  100, 105, 107, 108, 

110, 125, 159, 173, 181, 186, 
192, 193, 194, 195, 198, 200

Hendek Savaşı  159
Hicâz  121, 122, 164
Hiddâf ’  123
Horâsân  137
Hurşîd-i gebr çeşmesi  115
Hurşîf  225



245Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

Hüseyin bin ‘Alî  116
Hüseyin ibni İbrâhîm  111
Hüseyn bin Nasr-ı Bakkal  122
Hüseyn-i Akkâr  98, 103, 104, 105, 122
Hz. Ebûbekr  87
Hz. Hasan  88
Hz. Hüseyn  88
Hz. Osmân  87
Hz. Ömer  87

I
Irâk  121, 213
Îsâ  184
Îsâ bin Pendârî  143
Îsî-i Meryem  87
İblîs  85, 172, 182, 220, 223
İbrâhîm bin Edhem  105
İbrâhîm bin Şehriyâr  140
İbrâhîm Ebû İshâk  130
İbrâhîm Halîlullâh  89
İbrâhîm Peygamber  105, 182
İmâm Ca‘fer-i Ensârî  148
İmâm-ı Şâfi‘î  186
İmâm Muhammed ibni Ebûbekir  129
İslâm  84, 92, 106, 118, 127, 131, 134, 

142, 164, 187, 208, 230
İsmâ‘îl Peygamber  105

K
Ka‘be  85, 110, 121, 146, 181, 239
Kādî Ebu’l-Kāsım Muhammed-i Ceri-

gehî  140
Kādir (Kavurd)  235
Kâzurûn  98, 99, 105, 112, 116, 118, 

119, 120, 122, 125, 135, 139, 
140, 144, 146, 188, 189, 200, 

201, 206, 210, 212, 216, 227, 
228, 232, 235, 237

Kelîmullâh  154
Kenâbe  232
Ken‘ân  139
Kerbelâ  88
Kevser  87
Kitâbi’l-Mürşidî  132
Kur’ân  86, 93, 94, 95, 98, 135, 139, 

140, 146, 148, 149, 150, 151, 
152, 155, 157, 158, 159, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 178, 179, 180, 181, 
185, 186, 187, 192, 193, 196, 
197, 200, 211, 213

Kutb-ı âfâk  90, 97, 109, 116, 136, 144, 
233

kutbü’s-sâlikîn  121
Küfüvye karyesi  118, 119

L
Lût  190
Lübnân dağı  133, 134, 135

M
Mahmûd ibni Hasan  189
Mahmûd ibni ‘Osmân  90
Mahmûd ibni ‘Osmâni’l-Hâkî  212
Mecûsî  118
Mehemmed ibni Ahmed  90
Mejgân karyesi  129
Mekke  130, 181
Merdnişân  235
Mevlânâ Rükneddin-i Tabîb  237
Mısır  213
Mihrincân  112



246 DİZİN - Ebû İshâk İbrâhîm Kâzerûnî’nin Menâkıbı

Muğber  231
Muhammed bin Ebu’l-Kāsım  228
Muhammed bin Ferruh  115
Muhammed bin İbrâhîm-i Kirmânî  189
Muhammed bin İshâk  207
Muhammed bin Mes‘ûd  234
Muhammed bin Muhtâr  218
Muhammed bin Sehîd  207
Muhammed-i Bâziyâr  143
Muhammed ibn Ahmed  145
Muhammed ibni Alî-i Şîrâzî  107, 109, 

121, 202
Muhammed ibn İbrâhîm  147, 159, 160
Muhammed ibn İbrâhîm Şabûrî  116
Muhammed ibni Ferruh-ı Şehcûrî  143
Muhammed ibni Mehd-i Kâsikânî  146
Muhammed ibni Muhtar el-Nîrincânî  

216
Muhammed ibn İshâk  120
Muhammed ibni Şîrâzî  106
Mûsâ  148, 171, 184, 220
Mûsâ bin Zeyd  105
Mustafâ  86, 87, 91, 97, 109, 113, 117, 

118, 123, 131, 148, 157, 183, 
188, 209, 227, 229, 232, 235

mürşid-i efâzıl-ı benî-âdem  92
Müslümân  92, 106, 118, 126

N

Nasrullâh-ı Tâcir-i Kâzurûnî  225
Necâşî  198
Nemrûd  182
Nişâbûr  101, 112, 118, 129
Nûh  132, 149

P
püsendîde-i halâyık-ı Hallâk  92

R

Râhiyân karyesi  138
re’îsü’l-’ârifîn  97, 121
Resûlüllah  125
Reşîdeddîn Ahmed  238
ribât  129, 130, 234
Rûhullâh  154
Rûm  131
Rükneddîn-i Sincânî  228

S

Sefîdistân  228
Seyyid Dâvûd  105
Sırât  224, 225
Siflî  93
Sipehsâlâr Bedreddin bin Mahmûd  236
Sîrân karyesi  129
Sîret-i ‘Arabî  133
Sücâ‘  117
Şakîk-i Belhî  105
Şâm  94, 124, 213
Şehâbeddin-ı Hâfız  213
Şehâbeddîn-i Ebu’l-Hafs-ı ‘Ömer Mu-

hammed-i Sühreverdî  223
Şehâbeddin-i Sühreverdî  109
Şehriyâr bin Ferruh  111
Şehrûz ibni Hurbam  124
Şevkî  85, 86, 87, 90, 98, 102, 133, 

136, 145, 147, 154, 160, 161, 
164, 182, 187, 189, 195, 202, 
206, 208, 212, 224, 226, 239



247Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

Şeybân-ı Râ‘î  105
Şeyh-i âfâk  91, 118
Şeyh-i Ezherî  116
Şeyh-i Kebîr  97, 103, 105, 119, 120, 

129, 215
şeyhü’l-vâsılîn  97
Şeytân  185
Şîrâz  103, 104, 117, 118, 119, 120, 

121, 129, 232

T

Tâceddîn Ebu’l-Kāsım  202, 207
Talha bin Eyyûb  208
Talha ibni Ahmed  207
Tebük  124
Tûc karyesi  123

V

Veys el-Karanî  105

Y

Yahyâ ibni Hasan  139
Ya‘kūb  139, 150
Yehûdî  142
Yûsuf  151

Z

Zelîhâ  151
Zemzem  84
Zeyd ibni ‘Alî  138, 163
Zıyâeddîn bin Şeyh Hamîd  224
zîr-i çirâğ menzili  135





MENÂKIB-I EBÛ İSHÂK-I KÂZERÛNÎ

Ebû İshâk İbrâhîm Kâzerûnî’nin Menâkıbı

ŞEVKÎ ÇELEBİ

Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi No. 2429



250 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[107a]



251Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[106b]



252 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[106a]



253Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[105b]



254 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[105a]



255Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[104b]



256 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[104a]



257Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[103b]



258 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[103a]



259Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[102b]



260 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[102a]



261Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[101b]



262 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[101a]



263Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[100b]



264 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[100a]



265Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[99b]



266 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[99a]



267Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[98b]



268 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[98a]



269Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[97b]



270 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[97a]



271Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[96b]



272 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[96a]



273Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[95b]



274 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[95a]



275Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[94b]



276 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[94a]



277Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[93b]



278 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[93a]



279Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[92b]



280 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[92a]



281Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[91b]



282 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[91a]



283Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[90b]



284 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[90a]



285Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[89b]



286 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[89a]



287Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[88b]



288 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[88a]



289Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[87b]



290 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[87a]



291Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[86b]



292 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[86a]



293Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[85b]



294 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[85a]



295Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[84b]



296 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[84a]



297Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[83b]



298 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[83a]



299Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[82b]



300 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[82a]



301Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[81b]



302 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[81a]



303Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[80b]



304 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[80a]



305Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[79b]



306 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[79a]



307Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[78b]



308 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[78a]



309Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[77b]



310 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[77a]



311Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[76b]



312 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[76a]



313Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[75b]



314 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[75a]



315Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[74b]



316 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[74a]



317Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[73b]



318 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[73a]



319Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[72b]



320 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[72a]



321Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[71b]



322 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[71a]



323Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[70b]



324 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[70a]



325Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[69b]



326 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[69a]



327Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[68b]



328 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[68a]



329Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[67b]



330 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[67a]



331Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[66b]



332 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[66a]



333Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[65b]



334 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[65a]



335Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[64b]



336 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[64a]



337Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[63b]



338 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[63a]



339Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[62b]



340 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[62a]



341Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[61b]



342 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[61a]



343Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[60b]



344 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[60a]



345Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[59b]



346 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[59a]



347Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[58b]



348 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[58a]



349Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[57b]



350 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[57a]



351Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[56b]



352 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[56a]



353Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[55b]



354 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[55a]



355Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[54b]



356 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[54a]



357Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[53b]



358 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[53a]



359Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[52b]



360 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[52a]



361Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[51b]



362 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[51a]



363Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[50b]



364 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[50a]



365Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[49b]



366 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[49a]



367Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[48b]



368 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[48a]



369Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[47b]



370 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[47a]



371Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[46b]



372 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[46a]



373Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[45b]



374 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[45a]



375Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[44b]



376 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[44a]



377Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[43b]



378 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[43a]



379Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[42b]



380 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[42a]



381Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[41b]



382 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[41a]



383Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[40b]



384 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[40a]



385Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[39b]



386 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[39a]



387Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[38b]



388 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[38a]



389Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[37b]



390 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[37a]



391Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[36b]



392 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[36a]



393Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[35b]



394 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[35a]



395Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[34b]



396 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[34a]



397Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[33b]



398 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[33a]



399Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[32b]



400 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[32a]



401Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[31b]



402 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[31a]



403Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[30b]



404 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[30a]



405Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[29b]



406 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[29a]



407Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[28b]



408 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[28a]



409Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[27b]



410 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[27a]



411Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[26b]



412 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[26a]



413Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[25b]



414 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[25a]



415Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[24b]



416 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[24a]



417Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[23b]



418 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[23a]



419Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[22b]



420 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[22a]



421Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[21b]



422 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[21a]



423Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[20b]



424 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[20a]



425Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[19b]



426 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[19a]



427Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[18b]



428 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[18a]



429Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[17b]



430 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[17a]



431Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[16b]



432 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[16a]



433Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[15b]



434 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[15a]



435Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[14b]



436 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[14a]



437Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[13b]



438 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[13a]



439Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[12b]



440 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[12a]



441Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[11b]



442 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[11a]



443Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[10b]



444 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[10a]



445Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[9b]



446 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[9a]



447Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[8b]



448 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[8a]



449Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[7b]



450 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[7a]



451Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[6b]



452 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[6a]



453Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[5b]



454 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[5a]



455Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[4b]



456 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[4a]



457Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[3b]



458 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[3a]



459Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[2b]



460 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[2a]



461Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî

[1b]



462 TIPKIBASIM - Ebû İshak İbrahim Kazerûni’nin Menâkıbı

[1a]


