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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu me-
deniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde 
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 ara-
sındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve 
iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet 
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 mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler ku-
ran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet 
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 kay-
nağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyun-
ca 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, geçmi-
şimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak 
edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medi-
ne’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Kon-
ya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, 
bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip 
çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğu-
muzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet proje-
sinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu 
hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, ta-
rihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikle-
ri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en 
zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme 
ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, 
Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak 
çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa suna-
cağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her alanda 
olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek 
idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu ha-
zinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz 
milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

                                                
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı





İÇİNDEKİLER

TAKDİM 4
KISALTMALAR 25
TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 27
GİRİŞ 29
İNCELEME 35
A. HÂFIZ SEYYİD MEHMED TEVFÎK EFENDİ 35

Doğumu  35
Eğitimi ve Vazifeleri 36
Hocası ve Şeyhi Mehmed Murâd Efendi  41
Hac Yolculuğu 43
Vefatı  43
Şairliği ve Eserleri 45

Neşʾe 47
Şerh-i Kavâid-i Fârisiyye 47
Mecmûatu’t-Terâcim  48
Neş’e Adlı Eserinin Işığında Mehmed Tevfîk 49

Şârihliği ve Şerh Yöntemi 50
B. ESERİN KAYNAKLARI  55

KUR’ÂN-I KERÎM 56
HADÎSLER  57
DİĞER MÜELLİF VE ESERLER  58

Abdulgafûr-i Lârî (ö. 912 /1506) 58
Abdullâh Nidâî-yi Kâşgārî (ö. 1175 /1761) 59

Risâle-i Hakkıyye 59
Abdurrahman Câmî (ö. 898/1492) 61

Dîvân (Fâtihatu’ş-Şebâb) 61
Levâyih 63



Nakdu’n-Nusûs 64
Nakş-ı Fusûs 64
Nefahâtu’l-Üns 64
Silsiletü’z-Zeheb 65
Subhatu’l-Ebrâr 66
Şerhu’l-Lemeât (Eşiatu’l-Lemeât)   66
Şerh-i Hamriyye 67
Şevâhidü’n-Nübüvve 67

Ahmed Eflâkî (ö. 761/1360)       68
[Şiirler] 68

Ahmed et-Tırabzonî (1195/1781) 69
Hz. Ali (ö. 40 /661)  69

Dîvân, Nehcu’l-Belâğa  70
Ali Dede (ö. 1007 /1598) 70

Muhâdaratu’l-Evâil fî Müsâmereti’l-Evâhir [Evveliyyât] 71
Alî Şîr Nevâî (ö. 906 /1501) 71

Farsça Dîvân  71
Ankaravî İsmâîl Rüsûhî (ö. 1041 /1631) 72

er-Risâletu’t-Tenzîhiyye fî Şeʾni’l-Mevleviyye 72
Arpaeminizâde Sâmî (ö. 1146/1 734) 72

Dîvân 72
Azîz Mahmûd Hüdâyî (ö. 1038/ 1628) 73

Dîvân 73
Necâtu’l-Garîk fi’c-Cemʿ ve’t-Tefrîk 73
Habbetu’l-Mahabbe 73

Baba Efdal-i Kâşânî (ö. 667 /1268-69 [?]) 74
Dîvân  74

Bağdatlı Rûhî (ö. 1014/1605-1606) 74
Dîvân 74

Bahâeddîn Âmilî (ö. 1031/ 1622) 74
Dîvân 75



Nân u Helvâ 75
Bâkî (ö. 1008/ 1600) 76

Dîvân 76
Celâleddîn-i Devvânî (ö. 908/1502) 76

[Bilinmeyen] Risâle 76
Şerh-i Rubâiyyât 77

Ebû Saîd Ebu’l-Hayr (ö. 440 / 1049) 77
Rubâîler  77

Ebû Tâlib-i Mekkî (ö. 386/996) 77
Kūtu’l-Kulûb 78

Enderunlu Fâzıl (ö. 1225/1810) 78
Dîvân  78

 Fahrüddîn Safî (ö. 939/1532-33) 78
Reşehât-i Aynu’l-Hayât 79

Fenâyî Cennet Mehmed Efendi (ö.1075/1664) 79
Kelimât (Dîvân?) 80

Ferîdüddîn Attâr (ö. 618/ 1221) 80
Dîvân 80
Mantıku’t-Tayr 81
Musîbetnâme 81
Tezkiretu’l-Evliyâ  82
Cevherü’z-Zât 82
Pendnâme 82
Belirlenemeyen Eserlerinden 83

Fuzûlî (ö.963/1556) 84
Hadîkatu’s-Suedâ 84

Hâfız-i Şîrâzî  (ö. 792/1390?) 85
Dîvân  85

Hâkānî (ö. 595/1199) 88
Dîvân  88

Hakkî (ö.1276 / 1859-1860) 88



Halîlu’l-Esved (ö. 1123/1711) 89
Hâşiye ale’l-Fevâidi’l-Fenâriyye 89

Haşmet Efendi (ö. 1182/1768-69) 89
Senedu’ş-Şuarā 90

Hayyâm (ö. 526/ 1132?) 90
Hilâlî-i Çağatâyî (ö. 936 /1529-1530) 90

Dîvân 91
Hüseyin Vâiz Kâşifî (ö. 910/1504-1505) 91

Lübb-i Lübâb-ı Manevî 91
Mevâhib-i Aliyye 91
er-Risâletu’l-Aliyye fî Ehâdîsi’n-Nebeviyye 92

Hüsrev-i Dihlevî (ö. 725/1325) 92
Dîvân 92

İbni Arabî (ö. 638 /1240) 93
Fütûhât-i Mekkiyye 93

İbni Fârız (ö. 632/1235) 93
İbni Hacer el-Heytemî (Heysemî) (ö. 974/1567) 94

Savâiku’l-Muhrika 94
İbni Sînâ (ö. 428/1037) 95

Risâle-i Miʿrâciyye 95
İbrâhîm bin Edhem (ö. 161 /778?) 95
İmâm Bûsırî (ö. 695/1296?) 96

Kasîde-i Bürde 96
İmam Gazzâlî (ö.505/1111) 96

İhyâu Ulûmi’d-Dîn 96
Belirlenemeyen Eserlerinden 97

İmam Şâfiî (ö. 204/820) 97
Dîvân 97

İmam Kuşeyrî (ö. 465/1072) 98
 [Risâle] 98

İshak Hocası Ahmed b. Hayreddîn (ö. 1120/1708) 98



Aksa’l-Ereb fî Tercümeti Mukaddimeti’l-Edeb 98
İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) 99

Kitâb-ı Necât 99
Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kurʾân 99

İsmet-i Buhârî (ö. 840/1436-1437)  100
Dîvân 100

Kadı Beydâvî (ö. 685/1286) 100
Tefsir (Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Teʾvîl) 100

Kadı Mîr Meybûdî (ö. 909/1503-1504) 101
Şerh-i Dîvân-ı Hz. Ali 101

Kınalızâde Ali Çelebî (ö. 979/1572) 101
Ahlâk-ı Alâî 102

Kutbuddîn Râzî (ö. 766/1365) 102
Şerhu’l-Metâli 102

Mecdüddîn el-Bağdâdî (ö. 616/1219?) 102
Mehmed Emîn Tokâdî (Ahmed, Ârif ) (ö. 1158/1745)  103
Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273) 103

Mesnevî-yi Şerîf 103
Dîvân-ı Kebîr 104

Mîrek-i Taşkendî (ö. 17. yy.) 104
Risâle-i Şehrî ve Güli  104

Mîr Sadreddîn Muhammed Şîrâzî (m. 16. yy.) 105
Cevâhirnâme 105

Muhammed Pârsâ (ö. 822/1420) 105
Faslu’l-Hitâb 105
Tahkîkât 106
[Tefsîr-i Fâtiha] 106

Muhammed Rıza (m. 17. yy.) 106
Mükâşafât-ı Razavî 107

Muhtâr-ı Gaznevî (ö. 513/1119?) 107
Dîvân 107



Musannifek (ö. 875/1470) 107
el-Kevâkibu’d-Dürriye Şerhu Kasîdeti’l-Bürde  108

Mustakîmzâde Süleyman Saʿdeddîn (ö. 1202/1788) 108
Akîdetü’ş-Şeref  108
Tercüme-i Kānûni’l-Edeb 109

Müeyyidüddîn Cendî (ö. 691/1292 [?]) 109
Şerhu Füsûsi’l-Hikem 109

Mütercim Âsım (ö. 1235/1819) 109
Tibyân-ı Nâfi der Terceme-i Burhân-ı Kātı 110
El-Okyanûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kāmûsi’l-Muhît 110

Nâbî (ö. 1124 /1712) 110
Belirlenemeyen Eserlerinden 110

Nahîfî (ö. 1151/1738) 110
Dîvân 111
Tahmîs-i Kasîde-i Bürde 111

Nasîruddîn Tûsî (ö. 672/1274) 111
Ahlâk-i Nâsırî 112

Necmüddîn-i Kübrâ (ö. 618/1221)  112
Usûli’l-Aşere   112
Fevâtihu’l-Cemâl ve Fevâʾihu’l-Celâl 112

Nedîm (ö. 1143/1730) 113
Dîvân 113

Nefî (ö. 1044/1635) 113
Dîvân 114

Niyâzî-i Mısrî (ö. 1105/ 1694) 114
Dîvân 114

Nizâmî-i Gencevî (ö. 611/1214 ?) 115
Hüsrev ü Şîrîn 115
Mahzenu’l-Esrâr 115

Örfî-i Şîrâzî (ö. 999/1591) 116
Dîvân 116



Pertev (Muvakkitzâde Mehmed Pertev) (ö. 1807-1808) 116
Dîvân 116

Radıyyüddîn es-Sâgānî (ö. 650/1252) 117
Meşâriku’l-Envâri’n-Nebeviyye 117

Rûşenî (ö. 892/1487) 118
Dîvân 118

Sâbit (ö. 1124/1712) 118
Dîvân 119

Saʿdî-i Şîrâzî (ö. 691 / 1292) 119
Bostân 119
Gülistân 119
Mevâız 121

Sâʾib-i Tebrîzî (ö. 1087 /1676 ?) 121
Dîvân 121

Selâmî (Mustafa) (ö.1228/1813) 122
Dîvân 122

Selmân-ı Sâvecî (ö. 778 / 1376) 123
Dîvân 123

Semhûdî (ö. 911/1506) 123
Hulâsatu’l-Vefâ 123
Vefâu’l-Vefâ, el-Vefâ  124

Senâyî (ö.525/1131?) 124
İlâhînâme (Hadîkatu’l-Hakîka)   125

Seyfullâh Efendi (Seyyid Nizamoğlu) (ö.1010/1601) 125
Dîvân 125

Sezâî-yi Gülşenî (ö.1151/1738) 126
Dîvân  126

Sipâhizâde Mehmed (ö. 997 /1589) 126
Evzahu’l-Mesâlik ilâ Maʿrifeti’l-Büldân ve’l-Memâlik 127

Sultan Sencer (ö. 552/1157) 127
Surûrî (ö.1229/1814) 127



Dîvân / Hicviyyât 127
Suyûtî (ö. 911 /1505) 128

Câmiu’s-Sagîr 128
Süleyman Çelebi (ö. 825/1422) 128

Vesîletu’n-Necât (Mevlid)  129
Şâhidî İbrâhim Dede (ö. 957/1550) 129

Gülşen-i Tevhîd 129
Tuhfe-i Şâhidî (Lugat-i Şâhidî) 130

Şehâbeddîn Hafâcî (ö. 1069/1659) 130
Nesîmu’r-Riyâz fî Şerhi Şifâi Kādî Iyâz 130

Şehâbeddîn Sühreverdî (ö. 632/1234) 130
Avârifu’l-Maârif 130

Şevket-i Buhârî  (ö.1108/1695-96) 131
Dîvân  131
Şeyh Bedreddîn 131

Taftazânî (ö. 792/1390) 132
Hâşiye ale’l-Keşşâf 132
Mutavvel 132
Şerhu Akāidi’n-Nesefiyye 133

Taşköprizâde Ahmed Efendi (ö. 968/1561) 133
Miftâhu’s-Saâde ve Misbâhu’s-Siyâde fî Mevzûâti’l-Ulûm 134

Vâhidî (ö. 468/1076) 134
Tefsîr  134

Ûşî (ö. 575/1179) 134
El-Emâlî 135

Yâkūt el-Hamevî (ö. 626/1229) 135
Muʿcemu’l-Büldân 135

C. ŞEKİL VE MUHTEVA AÇISINDAN NEŞʾE 137
Şerh Edilen Şiirlere Ait Tablo 139
MUHTEVA İNCELEMESİ 141
DİN VE TASAVVUF 141



Allah 141
Peygamberler 141

Hz. Âdem  141
Hz. Eyyûb 143
Hz. İbrâhîm  143
Hz. İdris 143
Hz. İsa 144
Hz. Lokman 144
Hz. Muhammed 145
Hz. Mûsâ  146
Hz. Nûh 147
Hz. Sâlih  148
Hz. Süleyman 148
Hz. Şît  149
Hz. Şuayb 149
Hz. Üzeyir 150
Hz. Yaʿkūb 150
Hz. Yusuf 151

Ehl-i Beyt 151
Hz. Ali (Haydar, Kerrâr)  152
Hz. Fâtıma 154
Hz. Hasan  154
Hz. Hüseyin  155

Dört Halife ve Dînî Şahıslar 156
Hz. Ebû Bekir 156
Hz. Ömer 157
Hz. Osman 157
Hz. Âmine 157
Hz. Bilal-i Habeşî  158
Hz. Cafer bin Ebû Tâlib 159
Hz. Hamza 159



Hızır 159
İmam-ı Aʿzam Ebû Hanîfe 160
İmâm Şâfiʿî 160
Şiblî 161
Râbia-i Adeviyye 161
Ubeydullâh-i Ahrâr 162
Veysel Karânî 162

Melekler  163
Cebrail 163
Salsâʾîl 163

Dînî Kavram ve Unsurlar 164
Asâ  164
Cehennem  164
Miʿrâc   165
Tûbâ  165
Zâhid 166

TARİH VE MİTOLOJİ 167
Tarihi ve Mitolojik Şahıslar 167

Ebû Leheb 167
Bâkil 167
Birgivîci 168
Bokrat (Hipokrat) 169
Ebû Cehil 169
Eflatun 170
Fârâbî 170
Garip Kosti 171
İbni Sînâ 171
Mecnûn /Kays 172
Muâviye 173
Revanici Derviş Mustafa 173
Sehbân 174



Surâka 174
Tufeyl bin Zülāl 175
Yan Molla 175
 Yezîd 176

Mitolojik Unsurlar ve Kavramlar 176
Gencnâme 176
Hüma 176
Kaf Dağı 177
Zâl 177

Şehirler, Mekanlar ve Coğrafi Yerler 178
Bedahşân 178
Geylân 178
Horâsân 178
Kirmân 179
Medîne /Yesrib  179
Isfahân  179
Necd 180
Necef 180
Mekke /Bathâ 180
Lebnân 181

Taşlar, Bitkiler ve Diğer Unsurlar 181
Zümrüt 181
Firuze  181
Serv 181
Mugaylan 182
Kâfûr ağacı ve zamkı 182
Narenc 182
Keten 182

Tabiat Olayları  183
Şimşek 183
Sabâ  183



Sinek (Sineğin Örümceğe Rızık Olması) 183
EDEBÎ VE KÜLTÜREL UNSURLAR 184

Deve ve Ayıların Nağmelerden Etkilenmesi 184
İranlıların Elbiselerine Kumaş ve Şaldan Süs Dikmeleri 184
Sahâbelerin Kurʾan-ı Kerîm’i Hıfz Edememesi 184
Çengin Şekli 184
Sultanların Atlarının Ayakları Altına Kumaş Serilmesi 185
Takma Saç Kullanılması  185
Hasta Gözlere Sürme Çekilmesi 185
Kâfirlerin Ölüm Esnasında Maruz Kaldıkları Durum 185
Develere Damga Vurulması 186
Safra Hastalığına Tatlının Zarar Vermesi 186
Gül, Hurma ve Samandan Rakı Yapılması 186
Sülüste “Kâf ( ك ) Harfinin Taca Benzetilmesi  186

NÜSHA TAVSİFLERİ 187
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi, No. 1639 (SK) 187
British Museum, OR 11007 (BM)  187
Yazma Bağışlar No.180 188

METNİN KURULMASINDA TAKİP EDİLEN YÖNTEM 189
NEŞʾE

TENKİTLİ METİN 191
ḲAṢĪDE 1  197
ḲAṢĪDE 2  214
ḲAṢĪDE 3  229
ḲAṢĪDE 4  239
ḲAṢĪDE 5  245
ḲAṢĪDE 6 306
ḲAṢĪDE 7 347
ḲAṢĪDE 8  374
ḲAṢĪDE 9  382
ĠAZEL 1  478



ĠAZEL 2  485
ĠAZEL 3  489
ĠAZEL 4  493
ĠAZEL 5 496
ĠAZEL 6  500
ĠAZEL 7   507
ĠAZEL 8   511
ĠAZEL 9  515
ĠAZEL 10  522
ĠAZEL 11 526

SÖZ VARLIĞI 529
TASAVVUFÎ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ 557
KAYNAKÇA 569
DİZİN 581
EKLER 593





ÖNSÖZ

Abdurrahman Câmî (ö. 898/1492), meşhur olduğu ismiyle Molla Câmî 
yaşadığı dönemden itibaren İslam kültür ve düşüncesini etkilediği gibi Os-
manlı ilim, kültür ve edebiyatına da etki etmiş bu etkisi günümüzde de 
devam eden bir şahsiyettir. Denebilir ki edebiyat mahfili için “şâir Câmî”, 
tekke için “sûfî Câmî”, medrese için “âlim Câmî” şeklinde üç farklı Câmî 
şahsiyeti mevcuttur. Çeşitli konularda telif ettiği eserlerinden bazıları o alan-
da çığır açıcı olmuş, dîvânları için aynı şeyi söylemek mümkün olmasa da 
çoğu eseri tercüme ve şerh yoluyla Türkçe’ye kazandırılmıştır. 

Câmî’nin şiirlerine yapılmış nâdir şerhlerden birisi çalışmamızın konusu-
nu oluşturan, çevresinde Hâfız Tevfîk olarak bilinen Seyyid Mehmed Tevfîk 
Efendi (ö. 1274/1858) tarafından kaleme alınan ve bir nüshası Süleymaniye 
Yazma Eser Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi, No. 1639’da kayıtlı  Neşʾe adlı şer-
htir.  Âlim ve mutasavvıf bir şahsiyet olduğu anlaşılan şârih Seyyid Mehmed 
Tevfîk Efendi; eserin mukaddimesinde anlattığına göre, yetiştiği Murad Molla 
Tekkesi’nde Mesnevî ve diğer Farsça dîvânlarla beraber en çok okuduğu eser-
lerden biri olan Câmî’nin Dîvân’ını şimdiye kadar Türkçe olarak kimsenin 
şerh ettiğini duymadığını, kendisi ise uzun süreden beri böyle bir işe girişme 
arzusu taşımasına rağmen şerh işine başlamaya bir türlü cesaret edemeyip bu 
arzusunu geciktirdiğini ve ertelediğini ifade etmiştir.  Nihâyet, en kıdemli 
müridi ve talebesi olduğu şeyhi ve hocası Mehmed Murâd Efendi’nin  
(ö. 1264/1848) teşvik ve cesaretlendirmesiyle tefeʾülen 9 kasîde seçerek şerhe 
başlamış, bu kasîdeler şerhinin sonuna da elif kafiyeli gazelleri şerh edip ekle-
me düşüncesini dile getirmiştir. Elimizdeki iki nüshada ise şerh 11. gazelin 2. 
beytinde sona ermektedir. Câmî gibi kültür ve düşünce yapımızı ziyâdesiyle 
etkilemiş bir şahsiyetin 9 kasîdesi ve 11 gazeli oldukça uzun ve geniş bir şekilde 
şerh edilmiş, gerek Câmî’den gerekse başka şairlerden ve müelliflerden yapılan 
alıntılarla çok zengin, özgün ve tek başına yeni bir metin denilebilecek bir 
eser ortaya çıkmıştır. Varlığı bilinen birkaç Câmî Dîvânı şerhi ise isimlerine 
rağmen aslında tercüme mahiyetinde olup bunlara nazaran Neşʾe gerçek bir 
şerh mâhiyetinde ve ayrıcalıklı bir konumdadır. 
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Elinizdeki eser şerhe dair birkaç ifade ile başlamaktadır. Daha sonra ise 
ulaşılan kaynaklar değerlendirilerek şârih Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin 
hayatı, tahsîli, vazifeleri, şairliği ve eserleri anlatılmış; çalışma konusu olan 
eser bağlamında kişiliği ve düşünceleri, şârihliği ve şerh yöntemi değerlen-
dirilmiştir. 

Şerh esnasında örnek göstermek, görüşünü kuvvetlendirmek veya daha 
açıklayıcı bilgiler vermek için yaptığı alıntıların fazla olması dikkatimizi 
çekince şârihin entelektüel birikimini ve eserinin niteliğini yansıtması 
amacıyla kaynak gösterdiği müellif ve eserler tespit edilebildiği kadarıyla 
farklı özellikler açısından değerlendirmeye tabi tutulmuş, alıntıların hangi 
beyit şerhinde ve hangi bağlamda yapıldığının dökümü verilmiştir. Başka 
çalışmalarda da görmeyi arzu ettiğimiz bu kaynaklar kısmı, kanâatimizce 
bir eserin arkayapısını ve edebiyat-düşünce geleneğimizi etkileyen eserleri 
ortaya koyduğu için yapılması faydalı bir iştir. Bu başlıktan sonra eserin 
şekil özellikleri kısaca tanıtılmış, eserin muhtevası ise biraz daha ayrıntılı 
bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Bu inceleme yapılırken, inceleme 
başlığı taşıyan çoğu çalışmada rastlandığı gibi genelgeçer ve çok yaygın 
olan unsurlar dikkate alınmamış, sadece özgün olduğunu düşündüğümüz 
unsurlar ele alınmıştır.

Tenkitli metin kısmında ise müellif nüshası olma ihtimali yüksek olan 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Koleksiyonu No. 
1639’da kayıtlı nüsha ile British Museum, Or. 11007’de kayıtlı nüshalar esas 
alınarak tenkitli metin oluşturulmuştur. Bu aşamada Süleymaniye nüshası 
esas alınmış, fakat satır numaralarında tam nüsha olduğu için British Mu-
seum nüshası esas alınmıştır. Tenkitli metinden sonra eserin söz varlığının 
dökümü ve tasavvufî sözlüğü hazırlanmıştır. Eserden istifadeyi kolaylaştır-
mak için de şahıs-eser-mekan isimlerini içeren bir indeks hazırlanmıştır. 

Zor ve öğretici olduğunu düşündüğümüz bu çalışma, şüphesiz çok de-
ğerli hocalarım ve arkadaşlarımın yardımlarıyla bu seviyeye gelmiştir. Bu 
vesileyle ilkokuldan itibaren üzerimde emeği olan bütün hocalarımı min-
net ve şükranla anmak istiyorum. Özellikle lisans yıllarımdan beri bana 
yol gösteren, ilimlerinden istifâde ettiğim Prof. Dr. A. Azmi Bilgin, Prof. 
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Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk ve Yrd. Doç. Dr. Cemal 
Aksu hocalarıma teşekkür ederim. Eserin British Museum nüshasını temin 
eden ve şerh çalışma konusunda beni teşvik eden Doç. Dr. Mücahit Ka-
çar’a, Arapça alıntı ve ibarelerin kontrolünü yapan değerli arkadaşım Ab-
durrahman Osman’a, Farsça kısımları okuyarak hatalarımı gösteren ve çok 
değerli katkılar sunan Yrd. Doç. Dr. Kadir Turgut ile Gökhan Gökmen’e, 
hadîslerin tahricini üstlenen Arafat Aydın’a, eserin metin kısmını kontrol 
eden Göker İnan ve Ahmet Kaylı’ya büyük bir memnuniyetle teşekkür 
ediyorum. Tez aşamasından itibaren çalışmanın bu hale gelmesine kadar 
oldukça önemli katkıları olan Bilal Alpaydın ve Fatih Odunkıran’a da ol-
dukça müteşekkirim. Mensûbu olmaktan gurur duyduğum Yazma Eserler 
Kurumunu rehberlikleri sayesinde klasik metin neşrinin güzide bir merkezi 
haline getirdikleri, bize sağladıkları huzurlu çalışma ortamı ve eserin basım 
sürecindeki destekleri için kurum başkanımız Prof. Dr. Muhittin Macit ve 
daire başkanımız Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı beylere ayrıca teşekkür ederim. 
Eserin tasarımını en güzel şekilde gerçekleştiren Yüksel Yücel beyi de gayret-
lerinden ötürü şükranla anmak istiyorum. Bu katkılara rağmen rastlanacak 
hatalar ve eksiklikler ise hiç şüphesiz tarafıma aittir.  Sayelerinde meydana 
gelmiş bu eseri araştırmacıların  istifadesine sunarken Abdurrahmân Câmî 
Hazretlerini ve Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’yi de rahmetle yâd ediyorum. 

İsmet İpek 
Süleymaniye, Mayıs 2017
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GİRİŞ

Şerhe Dâir Birkaç Söz

Bu çalışmamızda şerh kavramını veya şerh edebiyatını müstakil bir ça-
lışmada olması gerektiği gibi geniş bir şekilde irdeleme amacımız olmasa da 
şerh meseleleri etrafında birkaç söz söylemek niyetindeyiz. Sözcük anlamı 
“açmak, yarmak” olan “şerh”in, bu anlamı çerçevesinde şimdiye kadarki ma-
kale, tez veya kitap çalışmalarında pek çok tanımı yapılmış; şerhin “kapalı, 
izaha muhtaç, edebî, dînî veya ilmî değeri yüksek, eğitim açısından önem-
li, dînî veya din dışı metinlerin açıklanması” olduğu düşüncesi yaygınlık 
kazanmıştır. Bugün artık çoğu akademisyenin şerh için kabul ettiği tanım 
“bir metnin daha iyi anlaşılsın diye, o metni başkalarından daha iyi anla-
dığı kanaatinde olan kişiler tarafından açıklanması”1 şeklindeki tanımdır. 
Şimdiye kadar yazılan şerh türü eserlere bakıldığında ise “daha iyi anladığı” 
ifadesinin her zaman geçerli olmadığını görmekteyiz. Zîrâ bu düşünce her 
zaman şârihte olmayıp bazen ondan üstün kişilerin ona bir vazife vermesi 
veya dost ve talebelerinin ondan bir istirhâmı neticesinde şerh metni ortaya 
çıkmaktadır. Kurmaca sebeb-i telifleri hâriç tutarsak, yani şârih aslında hiç 
niyeti ve isteği yokken elbette açıklayabilecek bir seviyede olduğu bir eseri 
şerh etmekle baş başa kalabilmektedir. Yahut şârih bir hobi olarak estetik haz 
aldığı bir eseri şerh etme işine girişebilmektedir. Dînî ve tasavvufî kavramları 
öğretmek, müşkülleri halletmek, dil öğretmek gibi genel gerekçeler olduğu 
gibi şârihten veya çevresinden kaynaklanan bazı özel sebeplerden dolayı da 
şerh metinleri yazılabilmektedir.2

 Şerhlerle ilgili değinmek istediğimiz bir diğer mesele ise bunların yeni 
ve özgün birer eser olup olmamaları ile şerh edilen eserin bir yorumu olarak 
1 Tunca Kortantamer, “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sy., 8, İzmir 1994, s. 1-10. 
2 Şerh yazılmasının sebepleri hakkında bkz., Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatında 

Tercüme ve Şerh Geleneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul 2011, s. 58-61; Osman Ünlü, Klasik Türk Edebiyatında Edebî Şerhlerin Yazılış Sebepleri 
Üzerine Bazı Düşünceler, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX, Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme 
ve Şerh, haz. Hatice Aynur vd., Klasik Yayınları, İstanbul 2014, s. 149-167.
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kabul edilmeleri noktasındaki düşüncelerdir. Şerh edilen metnin üzerine ku-
rulan, yani varlıklarını başka bir metne borçlu olan şerh eserlerinin bağımsız 
bir eser olarak telakkî edilmeleri ilk bakışta biraz güç görünmektedir. Şerh 
edilen eserin isminden farklı, hatta o ismi hiç çağrıştırmayacak isimler taşı-
salar da şerh metinlerinin şerh edilen metnin gölgesinden kurtulması kolay 
değildir. Zaten bu eserlere karşı böyle bir beklenti içine girmek de doğru 
olmasa gerek. Dolayısıyla şerh metinleri; kaynak metnin çeşitli katmanlarını 
yansıtabildiği ölçüde başarılı veya başarısız kabul edilen, “belirli bir metin 
ağına ait olan ve bu ağ içerisinde anlam ve bağlam kazanan”1 metinler olarak 
değerlendirilmelidir. Yani şerh metni, şârihin kendisinden kattığı değerler ve 
alıntılarla özgün ve yeni bir eser olma hüviyetini kazanabilir, hatta kaynak 
metinden daha yaygın bir şöhrete ulaşabilir ama her zaman kaynak metnin 
kimliğini ve izini kendi varlığında bulunduracaktır. Nitekim çalışmamızın 
konusunu teşkil eden esere “Neşʾe” diye bir isim verilmesine rağmen -ki şâri-
hin, Câmî’nin ve şiirinin etki alanından kurtulmak istemesi gibi bir durum 
kesinlikle bulunmamaktadır- çalışmamızın alt başlığı olarak “Molla Câmî 
Şiirlerinin Şerhi” ibâresini ekleme ihtiyacı hissettik.

Bir metin yazarı olarak ayrıldıkları hususlar olsa da klasik şerh yöntemi-
ne tâbi şârihlerin şerh yöntemi pek çok ortaklık barındırmaktadır.2  Şerh 
esnasında kaynak metinden uzaklaşmamak, onu “asl”ından başka bir şeye 
dönüştürmemek en çok dikkat edilmesi gereken husustur. “Şerhte söz konu-
su olan anlama yeni libâslar giydirmek değildir, daha çok üstünü örten libâsı an-
lamın üstünden katman katman çıkarma yolunu izleyerek anlamın yaşam dolu, 
yumuşak özüne doğru adım adım gelişen bir yolculuktur. Şârih bu yolculukta 
önceki yolculuklarında edindiği bilgileri kaynak metinle birleştirir, sözcükleri 
açar, sözün eksikliğini ortaya çıkarırcasına tüm anlamlarını kaynak metinde-
ki bağlamı içinde değerlendirir. Sözün imlediği nesneleri, olguları, yansıladığı 

1 Murat Umut İnan, “Osmanlıca Şerhlerin Metinselliği Üzerine Düşünmek”, Eski Türk Edebiyatı 
Çalışmaları IX, Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh, haz. Hatice Aynur vd., Klasik 
Yayınları, İstanbul 2014, s. 310-337.

2 Genel şerh yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hülya Canpolat Taşçı, “Türkçe Edebi Şerhlerde 
Amaç ve Yöntemler”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX, Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve 
Şerh, haz. Hatice Aynur vd., Klasik Yayınları, İstanbul 2014, s. 72-97.
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çeşitliliği vurgular. Bu anlam keşfinde anlam çoğalır ve her yerde görünür olur. 
Özgün bir yapıtın ya da bir çevirinin aksine şerh doğrudan kaynak metinden 
kaynaklanmayı seçer onu değiştirip dönüştürmek yerine.”1 Aşırı yorumlarla 
şerhin kaynak metninden uzaklaşmamak temel kāide iken bugün, yazılı 
ve ders esnasındaki sözlü şerh çalışmalarında kişiye göre değişen tutumlar 
görülmektedir. Kişilerin ilgi ve çalışma alanına göre şerhte ya sadece sosyal 
unsurlara ya sadece dînî-tasavvufî unsurlara ya da sadece müellifin kişiliği-
ne ve psikolojisine odaklanılmakta, şerh çalışmaları sadece bu unsurlardan 
birisi için yapılmaktadır. Halbuki pek çok unsuru bir arada taşıyan bu tür 
zengin metinlere genel ve kuşatıcı bir anlayışla yaklaşmak hiç şüphesiz daha 
çok fayda verecektir. Kortantamer’in söylediği gibi “Metinleri diğer ilimler 
için değil, kendisi için kendisi olarak tetkik etmek gerekir”2 fakat edebiyat 
metinlerinin tarih, kültür tarihi, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlere zaman 
zaman malzeme sağladıkları da bir gerçektir. Şerh metinlerinde rastlanan 
estetik, bilimsel, sanatsal ve kültürel unsurları tespit ederek bir araya top-
lamak kültür ve medeniyetimiz açısından büyük bir zenginlik oluşturacak, 
derlenen bu malzemeler bugün çözmekte zorlandığımız eski dönemlere ait 
metinlerin şerh edilmesinde ve anlaşılmasında bir anahtar vazifesi görecek-
tir.3 Burada dikkat edilmesi gereken, şerh edilen eserin estetik özelliklerini 
unutmadan, onu kendisi yapan yapısını ikinci plana atmadan, metni edebî 
metin olmaktan çıkarmadan şerhe girişmektir.4 Bazı cüz’î faydalarını inkar 
etmek mümkün olmasa da yapısalcılık, okurmerkezli vs. modern kuramlara 
göre şerh yapmanın da klasik şerh yönteminin tamamen dışında bir durum 
olduğunu ifade etmek gerekir.5 

1 Selim S. Kuru, “Anlamı Aydınlatan Kara Yazı: Metin ve Hâlleri”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX, 
Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh, haz. Hatice Aynur vd., Klasik Yayınları, İstanbul 2014, 
s. 18-33. 

2 Tunca Kortantamer, “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sy., 8, İzmir 1994, s. 3. 

3 Muhammet Nur Doğan, “Metin Şerhi Üzerine”, Eski Şiirin Bahçesinde, Alternatif Yayınları, İstanbul 
2005, s. 9-21. 

4 M. A. Yekta Saraç, “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi, c. 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. İstanbul 2006, 
s. 121-132.

5 Cumhuriyet sonrasından günümüze kadar yapılan şerh çalışmaları yöntemleri için bkz. İsmail Güleç, 
“Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Nasıl Şerh Edilmeli?”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. 42, İstanbul 
2010, s. 83-112.
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Şerh edebiyatı tarihine dikkatle bakıldığında şerhlerin tür,  konu, dil ve 
eser bağlamındaki yoğunluğu hakkında ilk bakışta biraz fikir sahibi olmak 
mümkündür. Şerh üzerinde yapılan temel çalışmalarda da şerhin gelişimiyle 
birlikte yüzyıllara veya konulara /eserlere göre en çok şerh edilen eserlerin 
dökümü yapılmaktadır.1 Günümüzde şerhlerin tasnif edilmesi gerektiğine 
dikkat çeken ve örnek bir tasnif çalışması yapan Atabey Kılıç, kültür tarihi-
miz açısından önemli olan bu eserleri derlemeyi ve kategorize etmeyi amaç-
lamıştır.2 Müşterek İslam kültüründe üretilmişi ürünler olan şerh eserlerinin 
tasnifini yapmak, şerh edilen metinlerin çeşitliliği ve ortak özellikleri dikkate 
alındığında zor bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Konuya dair son sözlerimizde ifade etmek gerekir ki telif eserlere göre 
ikinci derecede eserler olarak algılanabilen ve bazı dönemlerde bazı kesim-
lerce küçümsenmiş olan şerh, hâşiye, ta‘lîkat vs. eserlerin bir medeniyetin 
birikiminde hâiz olduğu önem ve sağladığı fayda inkâr edilemez. Tekrar 
vurgulamak gerekir ki şerh türü eserler; basit ve sıradan metinler olmayıp 
ilgili oldukları eserleri sadece açıklamakla kalmayıp “metni daha üst bir 
seviyeye taşır”3, ilgilendikleri problemi, dili, ilim tâlibi olan okuyucuyu bir 
üst kademeye çıkarır, bunun için onu teşvik eder ve zorlar.4 Sözlerini aktar-
dığımız bu iki ilim adamı şerhin misyonu hakkında da benzer fikirlere sahip 
olup İhsan Fazlıoğlu, şerh eserlerini bir “konunun geçmişini, konuya ilişkin 
farklı fikirlerin sahiplerini ve gelişimini bilmek için vazgeçilmez kaynaklar”5 
olarak görmektedir. Yazdığı eserle şerh ve hâşiye türünün maruz kaldığı 
haksız saldırıları âdeta bertaraf eden İsmail Kara ise şerh ve haşiye literatü-
rünün vazgeçilmez bir kaynak olarak kabul edilmeden İslam klasiklerinin 
gerçekten tanımlanamayacağını, İslam ilim mirasının doğru ve derinliğine 

1 Sedat Şensoy, “Şerh”, DİA, c. 38, s. 555-558; Ömür Ceylan, “Şerh, Türk Edebiyatı”, DİA, c. 38, s. 565-
568.

2 Atabey Kılıç, “Dağılmış İncileri Toplamak: Şerh Tasnifi Denemesi”, I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı 
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 12-13 Nisan 2007, s. 363-368; Sadık Yazar de şerh edebiyatı açısından 
çok değerli bir çalışma olan doktora tezinde bir tasnif çalışması yapmıştır. Sadık Yazar, a.g.t., s. 62-74.

3 İhsan Fazlıoğlu, Soruların Peşinde, s. 81, Papersense Yayınları, İstanbul 2015, 
4 İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz - Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, s. 29, Dergah 

Yayınları, İstanbul 2014..
5 İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka s. 24, Papersense Yayınları, İstanbul 2015, 
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okunamaycağını ifade etmiştir.1  Buna göre şerh ve hâşiye geleneğinin ilmî 
yetersizlikle, şahsî zaaflarla, kültür ve medeniyetin tıkanmasıyla, gerilemesi 
ve çökmesiyle, çağı anlamamakla alakası olmayıp aksine ilim, bilgi, kültür 
ve irfan ancak bir miras ve zemin üzerinde inşâ edilebilir ve ancak bu yolla 
anlam kazanabilir.2 

Âlim, Şâir ve Sûfî Abdurrahmân Câmî 

Şerh metinlerinin niteliğini belirleyen başlıca iki etken bulunmaktadır. 
Şârihin birikimi kadar şerh edilen metnin müellifinin birikimi ve eserin 
niteliği de bir o kadar önemlidir. 817 (1414) yılında Horasan’a bağlı Câm 
şehrinin Harcurd kasabasında doğan Abdurrahman bin Nizâmüddîn Ah-
med, eğitimine babasının yanında başlamış, daha sonra devrin ileri gelen 
hocalarından dersler alarak eğitimini tamamlamış, şöhreti daha o zaman-
da bütün İslam coğrafyasına yayılmış bir şahsiyettir. Hem doğduğu Câm 
şehrine hem de Ahmed-i Nâmekî-yi Câmî’ye hürmeten Câmî mahlasını 
almış; üç dîvân, yedi mesnevinin yanı sıra tefsir, hadîs, kelâm, tasavvuf gibi 
dinî konularda ve Arap dili alanında pek çok eser telif etmiştir. Şârihin her 
zaman hürmetkâr ifadelerle andığı Abdurrahmân Câmî, erken yaşlarda ya-
şadığı coğrafyada hâkim olan tasavvufî muhitlerle tanışmış, Kübreviyye ve 
Zeyniyye gibi tarikatlarla irtibatı olsa da3 Nakşîbendîlik tarikatına mensup 
olarak bilinmektedir. Türk edebiyatı ile etkileşimi daha yaşadığı dönemden 
itibaren,  dostluk kurduğu Ali Şir Nevâî ve Hüseyin Baykara vâsıtasıyla 
başlamış, kısa bir süre sonra yayılarak Anadolu ve İstanbul’a ulaşmış, dü-
şüncesi ve şiiri Türk bilim ve edebiyatını asırlarca etkilemeye devam etmiştir. 
Eserleri Osmanlı coğrafyasında her zaman rağbet görmüş, seçkin âlimleri 
dönemin en önemli kültür merkezlerinden biri olan İstanbul’da toplayan 
Fatih Sultan Mehmed’in davetini almış, bir rivayete göre kendisi yolday-
ken Fatih’in vefat haberini duyunca geri dönmüştür. Buna rağmen eserleri 

1 İsmail Kara, age., s. 7. 
2 İsmail Kara, age., s. 109. 
3 Abdurrahmân Câmî’nin yetiştiği ilmî, tasavvufî ve siyâsî muhît hakkında ve özellikle bir sûfîden daha 

ziyâde âlim bir Câmi hakkında geniş bir bilgi için bkz. Ertuğrul Ökten, Jami (817-898 / 1414-1492) : 
His Biography and Intellectual Influence in Herat, Chicago 2007. 
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Osmanlı coğrafyasında tekke ve medreselerde yüzyıllarca okunmuş, pek çok 
defa tercüme ve şerh edilmiştir.1 

Ona isnâd edilen eserlerin sayısında ihtilâf olsa da muteber ilk dönem 
kaynaklarında Abdurrahman Câmî’nin zikredilen eserleri şunlardır: Fâti-
hatu’ş-Şebâb, Vâsıtatu’l-Ikd ve Hâtimetu’l-Hayât adlı üç dîvân. Heft Evreng 
olarak da bilinen ve  Silsiletü’z-Zeheb, Subhatu’l-Ebrâr, Salâmân u Absâl, Hı-
red-nâme-i İskenderî, Yûsuf u Züleyhâ, Tuhfetu’l-Ahrâr, Leylâ ve Mecnûn adlı 
yedi mesnevî. Bahâristân, Risâle-i Münşeât, Şerh-i Beyt-i Hüsrev-i Dihlevî, 
Şerh-i Baʿz-ı Ebyât-i Tâiyye-i İbnu’l-Fârız, Risâle-i Şerh-i Rubâiyyât, Levâmiʿ 
fi Şerhi’l-Hamriyye, Risâle-i Arûz, Risâle-i Sagîr der-Muʿammâ,Risâle-i Asgar 
der-Muaʿammâ, Risâle-i Mutavassıt der-Muʿammâ, Risâle-i Kebîr der-Muʿam-
mâ. Bunların dışında yarım kalmış bir Tefsîru’l-Kurʾân, Çihl Hadîs, Şerh-i 
Hadîs-i Ebi Zerri’l-Ukaylî, Şerh-i Hadîs-i Vâhid, Kitâb-ı Menâsiku’l-Hacc ile 
Fatih Sultan Mehmed'in isteği üzerine yazdığı Dürretu’l-Fâhire, Eşiʿatu’l-Le-
maʿât, Levâyih, Nakdu’n-Nusûs, sûfilerin menkıbelerini anlattığı ve alanında 
temel eserlerden biri olan Nefahâtu’l-Üns, Risâle fi’l-Vücûd,   daha çok Şerh-i 
Dû-beyt-i Mesnevî olarak bilinen Risâle-i Nâiyye, Risâle-i Nakşibendiyye, Risâ-
le-i Tahlîliyye, Sühenân-i Hâce Pârsâ, Şerh-i Baʿz-ı ez Miftâhu’l-Gayb, Şerh-i 
Fusûsu’l-Hikem, Şevâhidu’n-Nübüvve ve Tercüme-i Nesru’l-Leâlî ile Risâle-i 
Mûsikî adlı eserleri bulunmaktadır. Risâle-i Kâfiye ve Fevâidu’z-Ziyâiyye fi 
Şerh-i Kâfiye adlı eserleri ise özellikle medreselerde asırlarca Arapça öğreti-
minde okutulmuştur.

1 Câmî’nin hayatı ve eserleri için şu kaynaklardan istifâde edilmiştir: Ali Asgar Hikmet, Câmî Hayatı 
ve Eserleri, çev. M. Nuri Gençosman, Milli Eğitim Bakanlığı Yay,  İstanbul 1991; Kadir Turgut, 
Abdurrahman Câmi, Düşünce ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2013. 



İNCELEME

A. HÂFIZ SEYYİD MEHMED TEVFÎK EFENDİ

19. asrın âlim, şârih ve mutasavvıflarından Hâfız Seyyid Mehmed Tevfîk 
Efendi hakkında biyografik kaynaklarda yeterli ve ayrıntılı bilgi bulunma-
maktadır. Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Cevdet Paşa’nın Tezâkir’inde bu-
lunan birkaç bilginin yanı sıra Mehmed Tevfîk’in doğumu, hafızlığı, sünnet 
merasimi, hac yolculuğu ile ilgili düşülen tarihler, British Museum 
Or.  11007 nüshasının 15b varağında ve müellifin Mecmûatu’t-Terâcim adlı 
eserinin çeşitli varaklarında oğlu ve kimliği tespit edilemeyen birisi tarafın-
dan kaydedilmiştir. Mehmed Tevfîk Efendi’nin tezkire türü bir eseri olan 
Mecmûatu’t-Terâcim’i üzerinde bir doktora çalışması yapan Ruhsar Zübeyi-
roğlu,1 müellifin hayatı ile ilgili bilgiye ulaşamadığını ifade etmiş, çalıştığı 
eserin muhtelif varaklarında kaydedilen bilgileri aktarmış, eserleri ile ilgili 
herhangi bir bilgi vermemiştir.

Doğumu 

Osmanlı Müellifleri’nde yer alan “Tevfīk Efendi, İstanbulī” başlığı ve “fu-
zalādan bir zāt olup şehrīdir.”2 ibâresinden anlaşıldığına göre İstanbul’da doğ-
muştur. Vazifesine dâir bir bilgiye ulaşamadığımız babasının adı Ahmed’tir.3 
“İşbu ḳaṣāʾid-i şerīfeniñ şāriḥi olan vālid-i mācidim meẟnevī-ḫvān es-seyyid el-
ḥāc Meḥmed Tevfīḳ Efendi raḥimehullāhu teʿālā raḥmeten vāsiʿanıñ tārīḫ-i vilā-
detiyle vefātı tārīḫini teberrüken buracağıza ketb etdim”4 kaydından anlaşıldığı 
gibi oğlu tarafından BM nüshasının 15b varağına ve Mecmûatu’t-Terâcim’in 
zahriyesine kaydedilen, Atâ adlı şaire ait; aşağıdaki tarihe göre  7 rebîülâhir 
1229 (29 Mart 1814)’te doğmuştur.

1 Ruhsar Zübeyiroğlu, Mecmûatu’t-Terâcim - Mehmed Tevfik Efendi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 1989, s. 1-3. 

2 Osmanlı Müellifleri,  c. I, s. 264. 
3 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetu’l-Ârifîn Esmâu’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannıfîn, c. 2,  s. 376, Dâru 

İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1955. 
4 Mecmûatu’t-Terâcim adlı eserine İnegöl nâ’ibi olan oğlu tarafından kaydedilen açıklama şu şekildedir: 

“İşbu Mecmūʿatu’t-Terācīm ṣāḥibi vālid-i mācidim meẟnevī-ḫān müteveffā el-ḥāc Meḥmed Tevfīḳ 
Efendi’nin tārīḫ-i vilādetiyle vefātı tārīḫi ve sā’iresi du‘â-i bi’l-ḫayr olunmak āyinesiyle teberrüken bu 
maḥalle yazıldı.”
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Müjde-i mevlid ile geldi baña peyk-i ʿatīḳ  
Ḫaberin ṣıḥḥatin eyledim anda taḥḳīḳ

Nev-ḫirām ile gilāf-i āl-i Muḥammeddir bu 
Şeref-i meymenet-i maḳdemin itdüm tedkīḳ

Filze-i kebed-i peder rūḥ-i revān-ı māder 
Āmīz-i pākīze-güher mehd-i ẓarāfetde rakīḳ

Peder u mādere hem-pā olayım deyü hemān 
Cān atup ketm-i ʿademden geldi bu dünyāda refīḳ

Gūş idüb mevlidini dedi ʿAṭā tārīḫini 
Be-heme olsun muvaffaḳ-kār Muḥammed Tevfīḳ1  
fī  7 R[ebîülâhir] 1229 

Yine Mecmûatu’t-Terâcim’de aynı varakta yer alan “Merḥūm müşārun-i-
leyhiñ ḫitān cemʿiyyeti ġurre-i Ṣafer [12]38 yevm-i erbaʿan” kaydına göre 
sünnet töreni 1 Safer 1238 (18 Ekim 1822) tarihinde yani 9 yaşında iken 
gerçekleşmiştir. 

Eğitimi ve Vazifeleri

Mehmed Tevfîk’in hâfızlık merasimi gibi özel sayılabilecek bir âna dair 
tarih kaydı da sadece eserin BM nüshasında ve Mecmûatu’t-Terâcim’de ka-
yıtlıdır. Bu kayıttaki “ḥıfẓ cemʿiyyeti ve duʿāsı sene [12]40 yevm-i  ḫamīs” 
ibâresine göre 11 yaşında iken hâfızlığı bitirmiş; “sebʿa ve ʿ aşere ve taḳrībden  
iẕni sene [12]44 ġurre-i Receb” kaydından anlaşıldığına göre ise 15 yaşında 
iken sebʿa, aşere ve takrîb icâzeti almıştır. 

Bursalı Mehmed Tâhir, eğitimi ile ilgili “başlıca tahsili Murad Molla 
şeyhi Mehmed Murâd Efendi’dir.”2 bilgisini vermektedir. Tekkedeki hayat ve 
Mehmed Tevfîk’in buradaki durumu hakkında biraz daha ayrıntılı bilgiler 

1 Bu mısra Mecmûatu’t-Terâcim’in iç kapağına yapıştırılmış yan kâğıdın sol üst köşesine yazılarak ebced 
hesabı yapılmış ve hemen altına “ṣāḥib-i tercüme merḥūm mūmā-ileyhiŋ mıṣrāʿı meẕkūr vilādetine tam 
tārīḫdir”  ibâresi ile yapılan hesaplardan bulunan 1229 yılının tarihini veren mısranın bu mısra olduğu 
belirtilmiştir. 

2 Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 264.
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ise bu tekkede tahsil gören Ahmed Cevdet’in Tezâkir adlı eserinde ve ba-
basından naklen Fatma Âliye’nin yazdığı Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı 
adlı eserde yer almaktadır. Ahmed Cevdet, tekkeyi ve tekke şeyhi Mehmed 
Murâd Efendi’yi anlatırken burada hücre-nişîn olan Mehmed Tevfîk’in şey-
hin en kıdemli talebesi olduğunu ve mürâcaat edenlere Farsça öğrettiğini, 
her sınıf ve yaştan insan gibi kendisinin de buraya gelerek ilim tahsil ettiğini 
nakleder: 

“Kendisinin akdem-i şâgirdânı olan Hâfız Tevfîk Efendi dahi burada 
hücre-nişîn olup mürâcaʿat edenlere Fârisî tedrîs eylerdi. Bu dergâha 
ricâl ü kibârdan nice zevât gelip gider ve karîb u baîd mahallerden pek 
çok şâgird gelip ahz u istifâde ederdi. Ben dahi boş vakitlerimi burada 
tahsîl-i maârife sarf eylerdim.”1

Yine Ahmed Cevdet Paşa’nın bildirdiğine göre pek çok müridi olan 
Mehmed Murâd; kendisine gelen ve ciddi bulduğu sâlikleri Kuşadalı olarak 
bilinen İbrahim Efendi’ye (ö. 1261 /1846) Hâfız Tevfîk Efendi aracılığıyla 
gönderdiği gibi aralarında ciddi münakaşalar bulunan ve kendisini Şîî, sapık 
olarak zemmeyleyen Hâfız Seyyid Efendi’ye fakirlikten dolayı alamadığı 
fakat ihtiyaç duyduğu kitapları da satın alarak Mehmed Tevfîk aracılığıyla 
gönderirmiş. Sultan Ahmed Câmii Cuma vâizi olan Mehmed Murâd, ken-
disi vaaza gidemediği vakitler müridi ve talebesi Hâfız Tevfîk’i, bazen de 
Ahmed Cevdet’i gönderirmiş.2

Ahmed Cevdet Paşa’nın “Ol gün Şeyh Efendi eski şâgirdânına icâzet 
verdiği sırada ben dahi Mesnevî-i Şerîf’den icâzet aldım...”3 cümlesini dikkate 
aldığımızda oğlunun düştüğü kayıtlardan ve ölümüne düşürülen tarihlerden 
mesnevihân olduğu anlaşılan Mehmed Tevfîk’in de tekke şeyhi Mehmed 
Murâd tarafından yaptırılan ve 9 Muharrem 1260 (30 Ocak 1844) tarihin-
de Sultan Abdulmecîd’in de katıldığı bir merasimle açılan mesnevihânede 
mesnevihânlık icazeti almış olması ihtimal dâhilindedir.

1 Tezâkir, 40. Tezkire, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. baskı, Ankara 1986, s. 13.
2 Aynı eser, s. 15-16. 
3 Aynı eser, s. 17. 
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Şârihin kendisi ise çalışmamızın konusu olan eseri Neşʾe’nin dibâcesinde 
şeyhi Mehmed Murâd’ın yanında okuduğu eserleri; Lugat-i Şâhidî, Pend-
nâme, Gülistân, Bostân, Hâfız, Sâib-i Tebrîzî, Şevket-i Buhârî, Örfî-i Şirâzî 
dîvânları ve özellikle de Mesnevî-i Şerîf olarak sıralar. Gece gündüz Farsça 
dîvânları incelediğini özellikle de Mollâ Câmî dîvânlarını tetkik ettiğini 
belirtir: 

“Şāhidī ve Pend ve Gülistān  ve Bostān  ve Ḥāfıẓ  ve Ṣāʾib  ve Şevket 
ve ʿÖrfī dīvānları ve bā-ḫusūs ḥırz-ı cān-ı ʿārifīn ve maġz-ı Kur’ān-ı 
rabbu’l-ʿālemīn olan kitāb-ı Meẟnevī-yi Şerīf’i min evvelihi ilā āḫi-
rihi ders-be-ders ʿazīz-i müşārun-ileyhden aḫẕ u ḳırāʾat olunmuş 
olduġundan ekẟer-i ezmānda devāvin-i Fārisiyye muṭālaʿa ve müẕā-
keresiyle taḳlīb-i evrāḳ-ı ṣaḥāʾif-i  eyyām u leyāl  ve siyyemā ..... 
sitāyiş-kerde-i ʿurefā ve ẟenā-kerde-i fużalā olan gavvās-ı deryā-yı 
maʿrifet-i Yezdānī ve maẓhar-ı tecelliyāt-i feyż-i1 Subḥānī Cenāb-ı 
Mevlānā ʿAbdurraḥmān Cāmī ḳaddesallāhu sırruhu’s-sāmī ḥażret-
leriniñ eşʿār-ı āb-dārları ki ʿuẕūbet-i elfāẓ ile reşk-āver-i ḳand-mü-
kerrer ve çāşnī-i şīrīnī-i nükāt u meʿānī ile ḥalāvet-baḫş-ı aṣḥāb-ı 
ẕevḳ u hüner ve beyne’l-fuṣaḥā maḳbūl ve muʿteber olmaġla ekẟer-i 
ezmānda āẟār-ı sāʾireden ziyāde eşʿār-ı meẕkūreniñ muṭālaʿasına 
meyl-i derūn-ı iḫlāṣ-meşḥūnum mütezāyid ve efzūn olup bu vaḳ-
te  ḳadar üdebā-yı Rūm’dan ve fuṣaḥā-yı Īrān’dan bir kimesnenin 
şerḥine taṣaddī eylediği  mesmūʿ ve meşhūd olmadıġından deryādan 
ḳaṭre-miẟāl dīvān-ı belāġat-ʿünvanlarından baʿżı ḳaṣāʾid ve ġazeliy-
yātıñ şerḥine ḫāme-cünbān-ı kūşiş ü iḳdām olmaḳ bir müddetten 
berü  ḫāṭır-ı ʿācizīde cilve-ger olmuş ise de ol bābda ʿadīmu’l-istiṭāʿa 
olduġumdan böyle bir rāh-ı nā-refteye pāy-endāz-ı ictisār olamayup 
bu zamān-ı feyż-nişāna gelinceye dek ʿuḳde-i ʿavḳ u teʾḫīre dūçār 
olmuş idi.” (BM, 16a-17b)

1 Feyż: - SK 
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Mehmed Tevfîk Efendi, tekkede Farsça dersi verme ve hocasının müsa-
it olmadığı vakitlerde Sultanahmet Camiine Cuma vaazına gitmenin yanı 
sıra Darülmuallimîn’de Farsça hocalığı yapmış ve Encümen-i Dâniş dâhilî 
üyeliğine seçilmiştir. 1848 yılında erkek öğretmen yetiştirmek amacıyla ilki 
Fatih’te kurulan Dârülmuallimîn mektepleri 1924 yılına kadar faaliyete de-
vam etmiştir.1 Vehbî Mollâ adlı müdürün etkisini kırmak için önce muâvin 
yapılmak istenen Ahmed Cevdet, 5 Şevvâl 1266 (14 Ağustos 1850) tarihin-
de müdürlüğe tayin edilmiş ve mektebin düzen ve ıslâhı için nizamnâmeler 
yazmış ve uygulatmıştır.2 Mehmed Tevfîk’in buradaki vazifesine ne zaman 
başladığına dair bir bilgiye ulaşamadık ama; tekke yıllarında onu yakînen 
tanıyan ve bilen Ahmed Cevdet’in müdürlüğe gelmesinden sonra buradaki 
vazifeye başladığı düşünülebilir. Tarihi ve sebebi bilinmese de vefâtından 
önce azledilmiş ve 1000 kuruşluk emekli maaşı, vefatından sonra oğlu Hâfız 
Ali Rızâ’ya 250 kuruş verilmek üzere geri kalanı muhtelif mektep hocalarına 
taksim edilmiştir.3

Mehmed Tevfîk Efendi, yine Ahmed Cevdet Paşa’nın kuruluşunda faal 
bir vazife aldığı, Doğu ve Batı dillerinden tercümeler yaparak eğitim ve kül-
türü geliştirmek, kurulacak olan Dârulfünûn için ders kitapları hazırlamak 
amacıyla 15 Nisan 1851’de kuruluşu kesinleşen Encümen-i Dâniş’in 40 
kişilik dâhilî üyeliğine seçilmiştir. 1 Haziran 1851 yılında Takvîm-i Vekâyiʿ 
gazetesinde yayımlanan nizamnâme gereği dâhilî üyeler, bir ilimde ihtisas 
sahibi olmalı, Türkçeye hâkim olmakla birlikte bir tercüme yapabilecek sevi-
yede bir Batı veya Doğu dilini bilmeli, alanıyla ilgili bir eser telif edebilecek 
1 Cemil Öztürk, “Dârülmuallimîn”, DİA, c. 8, s. 551-552. 
2 Tezâkir, 40. Tezkire, s. 41-46.
3 Dârülmuallimîn Fârisî hocası olup bundan akdem maârif muhassesâtından şehriye bin kuruş maâş-ı 

tekâüdî ihsânıyla hocalıkdan ihrâc olunmuş olan Tevfîk Efendi bu defa ecel-i mevʿûduyla vefât ederek 
maâş-ı mezkûr münhal olmuş ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyh mesbûku’l-hidem ve aʿyân-ı saltanat-ı 
seniyyeden olmasıyla familyasının sâye-i inâyet-vâye-i Hazret-i mülükânede vâreste-i müzâyaka ve 
zarûret olmaları şîme-i atufet icâbından bulunmuş olduğundan maâş-ı mezkûrdan iki yüz eli kuruşun 
müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin mahdûmu Hâfız Ali Rızâ Efendi’ye tahsîs ve i‘tâsıyla iki yüz elli kuruşunun 
dahi Mekteb-i Maârif Arabî hocalarından Mehmed Efendi’nin ve iki yüz elli kuruşunun Bayezid 
Rüşdiye Mektebi Fârisî hocası Re’fet Efendi’nin ve yüz kuruşunun Mekteb-i Maârif müdürünün ve 
yüz elli kurşunun dahi Üsküdar ve Kasımpaşa mekteb-i rüşdiyesine sülüs hocası tayin olunan Şakir 
Efendi’nin maâş-ı kadîmine zammı tasvîb kılınmış olmağın muvâfık-ı re’y-i âlî buyurulduğu hâlde 
iktizâsının icrâsı bâbında emr ü fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.

 Fî 15 [Rece]b sene [12]74, Abdurrahman Sami, BOA, İ.DH 398 / 26312. 
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bilgi ve tecrübeye sahip olabilmelidir. Encümen üyeliği bir şeref pâyesi ol-
duğu için üyelere maaş bağlanmamıştır.1 Yaşadığı asırda böyle bir üyeliğe 
seçilebilecek birikime sahip olduğu anlaşılan Mehmed Tevfîk’in üyeliğini 
“Dârulmuallimîn Fârisî hocası reşâdetlü Tevfîk Efendi”2 cümlesi ve bunun 
dipnotu olan “Çarşamba’da kâin Dâru’l-mesnevî şeyhi Tevfîk Efendi’dir. 
Tercüme-i hâline ıttılâʿ mümkün olamadı.” ibaresinden anlamaktayız3. Bu 
bilgilerin yanı sıra “Eserin Kaynakları” başlığında yaptığımız incelemelere 
nazaran Mehmed Tevfîk Efendi’nin pek çok konuda yüzlerce eserden yap-
tığı alıntılar onun iyi bir eğitim aldığını, iyi bir okur olduğunu, Arapça’ya 
özellikle de Farsça’ya vâkıf olduğunu göstermektedir. 

Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin elinde olan bazı kitapları yine kendisi-
nin Mecmûatu’t-Terâcîm’e düştüğü bir kayıttan öğrenebilmekteyiz. “Şârih-i 
Mesnevî İsmâîl Ankaravî kuddise sırruhu 1041 (hitâm) târîhinde vedâ-ı 
âlem-i fânî buyurdular. Şeyh-i mezkûrun 36 cild müellefâtı olduğu meş-
hûrdur. Vâsıl-ı dest-i âcizî olup nezd-i hakîrde mevcûd olan kütüb-i nefîse 
bunlardır ki zikr olunur.”  diyen Mehmed Tevfîk Efendi, elinde olan kitap-
ları sıralamaktadır:

Şerh-i Mesnevî (Basma) 6 cild, Şerh-i Cild-i Sâbi, Hüccetü’s-Semâ 
(Türkî), Şerh-i Hadîs-i Erbaîn (Türkî),  Risâle-i Tenzîhiyye fî Beyâni’l-Mev-
leviyye (Arabî), Nisâb-ı Mevlevî (Fârisî), Minhâcu’l-Fukarâ (Türkî), Şerh-i 
Kasîde-i Tâiyye-i Fârıziyye, Câmiu’l-Âyât (Türkî), Lugat-i Mesnevî (Türkî), 
Miftâhu’l-Belâga (Türkî), Şerh-i Kasîde-i Münferice (Türkî), Şerh-i Kasîde-i 
Mîmiyye-i Hamriyye-i Fârıziyye (Türkî), Tefsîr-i Fâtiha-i Şerîfe el-müsemmâ 
bi-Futûhât-i Ayniyye (Türkî), Şerh-i Nakş-i Fusûs (Türkî), Terceme-i Heyâ-
kilu’n-Nûr li-Celâleddîn Devvânî, Hüccetü’s-Semâ (Arabî), Risâle-i Reddiye 
li-Şeyh İbrâhîm el-marûf bi-Cerrâh Şeyhi. (Mecmûatu’t-Terâcim, 159a)

1 Abdullah Uçman, “Encümen-i Dâniş”, DİA, c. 11, s. 176-178. 
2 Mahmud Cevâd, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, Matbaa-i Âmire, İstanbul 

1922, s. 52.
3 Encümen-i Dâniş hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmed Cevdet, Tezâkir, 40. Tezkire, s. 47 -58, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, 2. baskı, Ankara 1986; Kenan Akyüz, Encümen-i Dâniş, Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara 1975; Mahmud Cevâd, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Târihçe-i 
Teşkilât ve İcraâtı, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1922, s. 45-57.
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Mehmed Tevfîk Efendi’nin “nezd-i hakîr” ifadesinden maksad Mu-
rad Molla Tekkesi veya Dârulmesnevî’de bulunan kitaplar olmalıdır. Zirâ 
Neşʾe’nin kayıtlı bulunduğu Bağdatlı Vehbi koleksiyonu ve Murad Molla ile 
Dârulmesnevî kütüphanelerinde yukarıda zikredilen eserlere rastlanmakla 
birlikte Mehmed Tevfîk Efendi’ye dâir bir temellük veya vakıf kaydı bu-
lunmamaktadır. Yukarıda zikredilen ve Murad Molla ile Dârulmesnevî’de 
kayıtlı bu eserlerin bazılarında şeyhi Mehmed Murad Efendi’nin vakıf kaydı 
görülmektedir. Dolayısıyla Mehmed Tevfîk Efendi’nin yukarıda saydığı ki-
taplara şahsî olarak mâlik olmayıp yetiştiği tekkenin ve mesnevihânlık icrâ 
ettiği Dârulmesnevînin kütüphanesinde bunlardan istifade ettiği, bunları 
okuduğu düşünülebilir. 

Hocası ve Şeyhi Mehmed Murâd Efendi 

Damadzâde Mehmed Murâd tarafından inşa edilen tekkede babası Ab-
dulhalîm Efendi’nin vefatından sonra 33 yıl şeyhlik yapan Mehmed Murad 
Efendi, 22 Muharrem 1203 (23 Ekim 1788) tarihinde doğmuş, 27 Şaban 
1264 (29 Temmuz 1848) tarihinde ise vefat etmiştir.  Gerek yazdığı eserlerle 
gerek tekkede verdiği dersler ve yaptığı şerhlerle Mehmed Murâd Efendi’nin 
Neşʾe’ye kaynaklık ettiği, şârih Mehmed Tevfîk Efendi’yi etkilediği bir ger-
çektir. Şeyhinin Sâʾib Şerhi’nden ve Neşʾe’den alınan aşağıdaki iki metin 
mukāyese edildiğinde söz konusu etkinin sınırları görülebilmektedir. İki 
şahsiyetin eserleri üzerine karşılıklı yapılacak daha geniş bir mukāyese bu 
etkileşimi daha iyi gösterecektir. 

 “Âşık dahi âteş-i aşkla ülfeti sebebiyle harârete alışıp cehennem âte-
şinden havf etmez. Nâr-ı cehennem Vâcib teâlâya demiş ki ‘yâ Rab! 
Emrine imtisâl etmesem benden eşedd ne mahlûkun vardır ki bana 
ne ile azâb edersin?’ Vâcib teâlâ buyurmuş ki evliyâmın kulûbundaki 
nâr-ı mahabbetimle azâb ederim.”1

1 M. Ârif - M. Murad 262’de kayıtlı olan Şerh-i Sâib nüshası, eksiklik miktârı bilinmemesine rağmen 
sahifenin üst tarafına 2 yazılmış ve numaralandırma böylece devam etmiştir.  Eserin baş tarafında kalın 
kalemle “Dîvân-ı Sâib” ve hemen altında “Sâib dîvân şerhi[n]den birkaç cüz ve müsveddesi, şârih eş-
şeyh el-hâc Mehmed Murâd en-Nakşibendî kuddise sırruhu” ibâresi yer almaktadır. Farklı yazılarla 
yazıldığı görülen bu eser, Mehmed Ârif tarafından vakfedilmiştir. 
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“Menḳūldür ki cehennem Cenāb-ı Kibriyā’ya ‘yā Rabbi, saña ʿiṣyān 
eylesem baña ne ile ʿaẕāb edersin? Zīrā benden eşedd bir maḫlūḳuñ 
yoḳdur’ dedikde Cenāb-ı Rabbu’l-erbāb cehenneme bu vechle cevāb 
vermiş ki ʿ āşıḳlarımıñ ḳulūbuna ilḳā eylediğim nār-ı maḥabbetle ʿ aẕāb 
ederim ki ol nār-ı maḥabbet seniñ nārına nisbet ziyāde ḥadīd u şedīd-
dir.” (Neşʾe, BM 4a)

Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi, âlet ilimlerini gördüğü ve mânevî feyz 
aldığı şeyhi Mehmed Murâd Efendi’yi bu şekilde anlatmaktadır: 

“Pûşîde olmaya ki musannif nevvarallâhe darîhahu, Üsküdâr’da Selî-
miye Tekyesinde post-nişîn-i irşâd olan Hâce Nimetullâh Efendi haz-
retlerinden iktisâb-ı hâlât-i kudsiyye ve iktibâs-i nefahât-i ünsiyye edüp 
âbir-i kantara-i mecâz ve anlardan müstahlef ve mücâz olmuşlardır.

Malûm ola ki vâris-i mülk-i fezâʾil-i eslâf, hâris-i mezâri-i kulûb-i 
ahlâf, üstâd-ı bozorgvârım es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Murâd kadde-
sallâhu sırruhu ilâ yevmi’l-meâd hazretlerinin 1203 senesi Muharre-
mu’l-harâmının yirmi ikinci pençşenbe gecesi  vakt-i seherde gevher-i 
girân-bahâ-yı zât-ı meâlî-sıfâtları sadef-bend-i deryâ-yı vücûd ve şeref-
efzâ-yı sâhil-i âlem-i şuhûd olup rûz-be-rûz istifâze-i envâr-ı fezâil u 
kemâl ve iktisâb-ı reʾsu’l-mâl-i mekârim-hısâl eyleyüp nice erbâb-ı fazl 
u kemâlden tahsîl-i ulûm ve tekmîl-i mebânî-yi mantûk u mefhûm 
ettikten sonra ömr-i azîzlerini tasnîf u talîm ve vaz u tefhîme  hasr ve 
vucûdunu menâfi-i nâsa ve kulûb-ı kāsiyeyi istînâsa kasr üzere iken 
1264 Şabânının yirmi yedinci pençşenbe günü bade edâ-i salâti’l-asr 
ser-be-ceyb murâkaba ve müteveccihen ile’l-kıble âzim-i harem-serâ-
yı kurb-ı İlâhî ve vâsıl-ı füyûzât-ı nâmütenâhî oldular. Ertesi cuma 
günü câmi-i Sultân Muhammediyyede salât-ı cenâzesi edâ olunup 
inşâ ve ihyâsına muvaffak oldukları Dârulmesnevî’nin derûnuna defîn 
ve misâl-i genc-i maḫzûn, medfûn-i zîr-i zemîn oldular.

Hâce-i mezbûr fazl u kemâl ile meşhûr, nâdire-i devrân, hâfı-
zu’l-Kurʾân, muhibb-i hânedân bir zât-i âlî-şân idi, nevvarallâhe darî-
hahu. Âsâr-ı ilmiyyelerinden biri şerhine hâme-cünbân olduğumuz 
Kavâid-i Fârisiyye-i Deriyye ve hurûf-ı hecâ üzere müretteb Dîvân ve 
Mâ-Hazar ismiyle şöhret-şiâr Şerh-i Pend-i Attâr ve Şerh-i Şâhidî ve 
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mevızadan Muînu’l-Vâizîn ve altı cildde tamâm Hulâsatu’ş-Şurûh 
ismiyle benâm Şerhu’l-Mesneviyyi’l-Mevlevî’dir, kuddise sırruhu.” 
(Şerh-i Kavâid-i Fârisiyye, s. 8-9)

Hac Yolculuğu

Mehmed Tevfîk’in vefatından kısa bir süre önce yaptığı hac yolculuğuna 
ait kayıt sadece Mecmûatu’t-Terâcim’de yer almaktadır. Bu esere 

“ʿazīmet-i ḥacc-ı şerīf

Ṣāḥib-i Mecmūʿatu’t-Terācim eḫīnā eş-Şeyḫ es-Seyyid Meḥmed Tevfīḳ Efendi” 
başlığıyla kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından düşülen kayıttan 
Mehmed Tevfîk Efendi’nin bindiği vapur ismi ve vapurun hareket saati, 
günü, yılı ile hacdan geri dönüş zamanını öğrenebiliyoruz. Eserin 128b 
varağında yer alan kayıt şu şekildedir:

Rukūb-i vapur ve hareket: fī 26 c[emāziyelāḫir], [12]73, yevm-i sebt, 
sāat 11, 9 şubat.

“Eẟer-i Cedīd” nām vapur

Bi’s-selāme ʿavdet ve vuṣūlları: fī 17 rebīʿülevvel 1274, yevm-i erbaʿan, 
24 teşrīn-i evvel [1273]. 

Bu kayıtlara göre 26 Cemâziyelâhir 1273 tarihinde Eser-i Cedîd adlı va-
purla hacca doğru yola çıkan Mehmed Tevfîk Efendi; 17 Rebîülevvel 1274 
tarihinde İstanbul’a ulaşmış ve kısa bir süre diyebileceğimiz dört ay sonra 
vefat etmiştir. 

Vefatı 

Osmanlı Müellifleri1 ve Esmâu’l-Müellifîn’de2 Mehmed Tevfîk Efendi’nin 
vefâtına dair bir ihtilaf bulunmamakta, iki eser de 1274 tarihini vermekte-
dir. Bugün câmi olarak hizmet veren Mesnevihâne’ye yaptığımız ziyarette 
Osmanlı Müellifleri’nde yer alan  “Seng-i mezârında muharrer Eyledi Tevfīḳ 

Efendi kurb-ı iʿlā-yı fenā mısraının delāleti olan 1274 tarihinde irtihāl ederek 
1 Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 264.
2 Hediyyetu’l-Ârifîn Esmâu’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannıfîn, c. 2, s. 376, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 

Beyrut 1955.
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mesnevihāneye defn edildi” ibâresindeki mısranın sonunun yanlış kaydedildiği 
tespit edilmiştir. Hocasının ana girişin sağında kalan türbesi hariç Mesnevîhâ-
ne kapısının tam karşısında, bahçedeki tek mezar olan mezarının kitâbesinde 
kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen bir tarih bulunmaktadır. Okuyabildi-
ğimiz kadarıyla hayatı ve vefatı hakkında bilgiler veren tarih budur: 

Meẟnevī-ḫān ḥāfıẓ-ı Ḳur’ān şeyh-i Naḳşibend 
Seyyid el-Hâc Hażret-i Tevfīḳ Efendi āh āh

Vāḳıf-ı ʿilm-i ledünnī ārif-i ................... 
Ẕū-fünūn ṣāḥib-naẓar ehl-i dil-i pür-intibāh

Ḥüsn-i taḳrīr u beyānı ḥayret-efzā-yı ʿuḳūl 
Bezm-i ünsi ġıbṭa-fermā-yı fuyūz-ı mihr ü māh

Ol muḥibb-i Mevlevī remz-āşinā-yı Meẟnevī 
Ṭurmayub sinn-i vuḳūfda eyledi ʿazm-i İlāh

Aġlayup nā-çār tārīḫ-i vefātın söyledim 
“Eyledi Tevfīḳ Efendi ḳurb-ı aʿlāyı penāh”

Oğlu tarafından kaydedilen tarihte ve diğer bilgilerde ise vefat ettiği gün 
ve ay da belirtilmiştir. Buna göre Mehmed Tevfîk 4 Receb 1274  çarşamba 
gecesi   (18 Şubat 1858) tarihinde 45 yaşında iken vefat etmiştir. Ölümüne 
Hakkî1 adlı biri tarafından düşürülen tarih şudur:

Çāker-i āl-i ʿabā bir fāżıl idi gitdi āh 
Gelmeye bu ʿāleme bir böyle niḥrīr-i daḳīḳ

Meẟnevī-ḫvān idi Ḥaḳḳī söyledim tārīḫini 
“Bezm-i Mevlānā’ya Allāh ide Tevfīḳ’i refīḳ”

     fī 4 Receb leyle-i erbaʿan [12]74 
1 Müellifin Mecmûatu’t-Terâcim adlı eserinin 1a varağındaki kayıtlar arasında tarihten önce bu isme dair 

“Mekke-i Mükerreme pāyelülerinden şāʿir-i meşhūr Ḥaḳḳī Efendi’nin söylediği tārīh-i belīġdir” bilgisi 
verilmiştir. Yaptığımız araştırmaya göre Kıbrısîzâde İsmâil Hakkı Efendi’dir. Mahmut Kemal İnal, Son 
Asır Türk Şairleri, haz. M. Kayahan Özgül, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,   1. baskı, 
Ankara 2000, c. 2, s .732-735.   
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Kıbrısîzâde İsmâil Hakkî’ye ait yukarıdaki tarihin hemen altında ise “Yā 
Meẟnevī-ḫān lafẓı niʿmet-i ʿuẓmā ile tārīḫ-i vefātıdır ki teberrük ʿadd olun-
muşdur”1 ibaresi bulunmaktadır.  

Söz konusu varaktaki son kayıt olan “şuhūr-i ʿarabiyye tekmīlen ẟelāẟīn 
iʿtibār olunduğı ḥālde 45 sene 2 ay 26 gündür, raḥmetullāhi ʿ aleyh”2 ibaresinde 
belirtildiği gibi hicrî olarak 45 sene, miladi olarak 44 sene yaşamış ve erken 
diyebileceğimiz bir tarihte vefat ederek, manevî tekâmülünü gerçekleştirdiği 
tekkenin yanında bulunan, bir dönem mesnevihanlık ve bir kayda3 göre de 
şeyhlik yaptığı ve şeyhinin de medfûn olduğu Dârulmesnevî’nin haziresine 
defnedilmiştir.

Şairliği ve Eserleri

Hayatı hakkında bilgi veren eserlerde Mehmed Tevfîk Efendi’nin şair-
liğinden bahsedilmediği gibi son dönem şuarâ tezkirelerinde de kendisine 
dâir herhangi bir başlık veya bilgi yer almamaktadır. Çalışmamızın konusu-
nu teşkil eden Neşʾe adlı eserinde “li-şârihihi’l-fakîr” kaydıyla tek bir beytine 
rastlanmaktadır. 1. kasîdede besmeledeki “sîn” harfinin dişlerinin düşmanı 
kahreden testereye benzetildiği 6. beyti şerh ederken kendisinin de konuya 
uygun olarak aşağıdaki beytini yazmıştır: 

Ḳahr-ı ecnād-ı şeyāṭīn eylemek içün hemān  
Cümle ḥarfi bir alāy-ı ẕū-fünūndur besmele  (20a /18)

Hocasının eserini şerh ettiği Şerh-i Kavâid-i Fârisiyye’de de (s.4)  “... 
bu kāideyi mübîn bir kıta-i Arabiyye yâdigâr-ı hakîr olmak üzere tahrîr 
olundu”  ibâresinden anlaşıldığına göre bir kuralı anlatmak  için Arapça 
bir kıta yazmıştır: 

1 Bu ibâre TY 192’de kayıtlı Mecmûatu’t-Terâcim’de “niʿmet-i ʿuẓmā ile yā meẟnevī-ḫān lafẓ-ı münīfi 
tārīḫ-i vefātıdır.” şeklindedir. (TY 192, 128b) 

2 Mecmûatu’t-Terâcim’in iç kapağa yapıştırılmış yan kağıda yazılmış olan Mehmed Tevfîk’in yaşadığı 
ömür süresi ile ilgili hesap kaydı şu şekildedir: “Vālid-i mācidim ṣāḥib-i tercümeniŋ mażbūṭ olan yevm-i 
vilādetine ve yevm-i vefātına naẓaran ve şuhūr-i ʿArabiyyenin dahi tekmīl ẟelāẟīn iʿtibārıyla bu dār-ı bī-
beḳāda ber-ḥayāt olduğu müddet kırk beş sene iki ay ve yirmi altı gündür ki ḥisāb-i ātīden nümāyān 
olur. Naẓar oluna.”  Bu ibâreden sonra “sene”, “şahr” ve “yevm” başlıkları altında bir hesap yapılmış, 
müellifin yaşadığı ömür toplamı gün, ay ve yıl olarak toplanıp belirlenmiştir. 

3 Çarşamba’da kâin Dârulmesnevî şeyhi Tevfîk Efendi’dir. Mahmud Cevâd, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti 
Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1922, s. 52.
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 صفة الكالم مع الكليم و كلمة

  و قد عبروا عنها بلفظ فصاحة

  واعلم كذا اهل المعاني عبروا

 عن اولين كليهما ببالغة

Neşʾe’nin mukaddimesinin son kısımlarında yapmış olabileceği hatalar-
dan dolayı okuyuculardan af isterken “nazm” başlığı altında yazdığı üç bey-
tin de onun olma ihtimali yüksektir. 

“Muṭālaʿasına nigāh-endāz-ı iltifāt olan ẕevāt-ı kirāmdan niyāz-ı müs-
temendānem oldur ki ḥasebi’l-beşeriyyete vāḳiʿ olan sehv u ḫaṭa-yı 
kemterānemi pūşīde ve nihān buyuralar.” 

Naẓm: Bende yoġ-idi hele güft u şenīde ṭāḳāt 
Oldu feyż-i naẓar-ı Ḥażret-i üstād vāṣıl

Ne ḳadar ḫūb süḫan var ise üstādıñdır 
Nerede ḥarf-ı ḫaṭā var-ise benden ḥāṣıl

Līk erbāb-ı hüner ʿafv ideler noḳṣānım 
Olalar semt-i ḫaṭā-pūşīye luṭfen māʾil  (SK 2a-2b, BM 18a) 

Kısa diyebileceğimiz 45 yıllık ömür yaşamış olmasını dikkate aldığımızda 

Osmanlı Müellifleri ve Arapça olarak da benzer şekilde Esmâul’-Müellifîn’de 

yer alan “Arûz-i Câmî’ye, Kasâid-i Câmî’ye şerhleri ve ricāl-i ilmiyyenin 

terācim-i ahvāline dair âsârı vardır ve gayr-ı matbûdur. Mesnevî-yi Şerîf ’in 

bir kısmını da Üns-i Manevî ismiyle şerh eylemiştir ki matbûdur. Üstadı-

nın Kavâid-i Fârisiyye’sini de şerh etmiştir1” şeklindeki kayda göre Mehmed 

Tevfîk, üretken sayılabilecek bir şahsiyettir. Bu bilgiye göre dördü şerh biri 

tezkire olmak üzere beş eser teʾlif etmiştir, fakat yaptığımız araştırmalara 

1 Osmanlı Müellifleri, c.  1, s. 264. 



47Neşʾe

rağmen Arûz-ı Câmî1 ve Üns-i Manevî adlı eserlerine ulaşamadık. Hocası 

ve şeyhi Mehmed Murâd’ın ise Hulâsatu’ş-Şurûh adlı Mesnevî-yi Şerîf  şerhi 

bulunmaktadır. Edirne müftülüğü yapmış Mehmed Fevzî Efendi’nin el-Ün-

sü’l-Manevî fî Şerhi Kudsi’l-Mesnevî adlı eseri ise Mesnevî’nin şerhi olmayıp 

kendisinin daha önce Farsça yazdığı Kudsü’l-Mesnevî adlı eserinin Arapça 

bir şerhidir. 

Neşʾe

Kaynaklarda genel olarak Şerh-i Kasâid-i Câmî ismiyle yer almıştır. Mü-
ellif eserine Neşʾe ismini verdiğini söylediği gibi, daha sonra elif kâfiyeli 
gazelleri de şerh etmeyi düşünmüş ve 11. gazelin 2. beytinde eser eksik 
kalmıştır. Eserin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi No. 
1639 ve British Library Or. 11007’de kayıtlı iki nüshası bulunmaktadır. 
Çalışmamızın asıl konusunu oluşturduğu için eser ilerleyen bölümlerde ay-
rıntılı bir şekilde tanıtılacak ve incelenecektir.

Şerh-i Kavâid-i Fârisiyye

Hocası Mehmed Murâd Efendi’nin yazdığı Kavâid-i Fârisiyye’nin şerhi 
olup 20 Receb 1265 (11 Haziran 1849) tarihinde tamamlanmıştır. Eser 60 
sayfa olarak 1267 yılı Rebîülevvel ayının evâilinde Matbaa-i Âmire’de ba-
sılmıştır. Eserin hâtimesinde müellif kendisinden “Seyyid Mehmed Tevfîk 
el-mevlevî el-mesnevîhân fî Dâril-mesnevî” şeklinde bahsetmektedir. Yine 
hâtimede eserin basım bilgilerinin verildiği kısımda yer alan “...veled-i maʿ-
nevîsi es-Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi...” ibaresi Mehmed Tevfîk’in şeyhi 
ile olan münâsebetini göstermesi açısından önem taşımaktadır.2 

Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi bu şerh esnasında sadece gramatik açık-
lama yapmakla yetinmiş, Neşʾe’de olduğu gibi manzum veya mensur şâhid 

1 Câmî’nin Türk kültürü ve edebiyatına etkisini doktora tezi olarak çalışan Kadir Turgut da söz konusu 
esere ulaşamadığını ifade etmektedir. Abdurrahman Câmi, Düşünce ve Eserlerinin Türk Edebiyatına 
Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2013, s. 88.

2 Eserin matbu nüshaları için bkz. Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Darülmesnevi No. 570, Nâfiz Paşa No. 
1440, Tahir Ağa Tekkesi No. 716, Hüdâi Ef. No. 1620 ve Millet Yazma Eser Ktp. Ali Emiri Kavâid No. 
185. 
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getirme yöntemini kullanmamıştır. Mehmed Tevfîk Efendi’nin edebî üslu-
bunu göstermesi ve Neşʾe ile mukāyese edilebilmesi için eserin mukaddime-
sini buraya aktardık.

“Sipās-i cümle-i kāʾināt ol Ḫālıḳu’l-elfāẓ ve’l-luġāt ve īcād-konen-
de-i ḥurūf u kelimāt olan Ḫudāvend-i müsteāna şāyāndır ki “ḫa-
laḳa’l-insān allemehu’l-beyān” teşrīfiyle ḳadr u mertebe-i insānı terfī 
u beyān eyledi. Ve ṣalāt-i ṣalavāt-i nāmiyāt ol Ḫāce-i kāʾināt ḫulāṣa-i 
mevcūdāt maḳṣūd-i vücūd-i ālem u ālemiyān maḥbūb-i ḳulūb-i 
Ādem u ādemiyān ṣallallāhu aleyhi ve sellem mā-dāme’l-ferḳadān 
efendimiz ḥażretlerine şāyāndır ki lisān-ı feṣāḥat-unvānlarından “lisā-
nu ehli’l-cenneti el-Arabiyyeti ve’d-Deriyye” zülāl-i tebşīri cereyān 
eyledi. Ve alā ālihi ve aṣḥābihi el-leẕīne teeddebū bi-meḥāsini ādā-
bihi. Ve ṣafve-i ẟemere-i zamān nuḳāve- mulūk-i cihān ḫulāṣa-i dūd-
mān-i āl-i Oẟmān imāmu’l-müslimīn ḫalīfe-i rūy-i zemīn es-sulṭān 
ibnu’s-sulṭān ibnu’s-sulṭān es-sulṭān Abdulmecīd Ḫān lā-zālet rāyāṭu 
salṭanatahu manṣūre ve adāi ḥāżretehu maḳhūre cenāb-ı ala’l-cenāb-
larınıň duā-i dāverīleri bārgāh-ı ulūhiyyet ve āstān-ı rubūbiyyete arż 
u niẟār olunur ki devr-i hümāyūnlarında bi’l-cümle erbāb-ı ḥayẟiyet 
manẓūr-ı naẓar-ı āṭıfet u ināyetleri olmaktadır.” (Şerh-i Kavâid-i Fâ-
risiyye, s. 2)

Mecmûatu’t-Terâcim 

Osmanlı Müellifleri’nde ve Arapça olarak aynı mealde Esmâu’l-Müellifîn’de 
“ricâl-i ilmiyyenin terâcim-i ahvâline dâir eser” olarak belirtilen bu eserin tek 
nüshası müellif hattıyla olup İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphane-
sinde TY 192’de kayıtlıdır. Boş varaklar dâhil toplamda 159 varak olan eser, ilk 
olarak Agâh Sırrı Levend tarafından1 Hacı Tevfîk’e isnat edilerek tanıtılmıştır. 
Daha sonra eser hakkında bilgi veren Halûk İpekten; Levend’in verdiği bil-
gileri nakletmiş ve önemsiz bulduğu eseri müellifin kendisi için hazırladığını 
ifade etmiştir. Eser üzerinde bir doktora çalışması yapan Ruhsar Zübeyiroğlu 
ise bunun bir derleme olmakla birlikte 540 kişiden bahsettiği için tertibinin 
bilinmesi durumunda araştırmalarda başvuru yapılacak eserlerden olduğunu 
1 Türk Edebiyatı Tarihi, 5. baskı, Ankara 2008, s. 329-331.
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söylemiştir.1 Eserle ilgili kısmen yanlış bazı bilgiler ve değerlendirmeler daha 
sonra Azmi Bilgin tarafından yazılan bir makalede tenkit edilmiş ve düzeltil-
miştir. Bu tezkirede vefat tarihi sırası takip edilerek 540 kişinin hayatı hakkın-
da bilgi verilmiş, ölümleri için birkaç kelimeyle tarih düşürülmüştür. Fatîn ve 
Hasan Çelebi tezkirelerinden sonra en çok kişiyi içeren eser; ilim, edebiyat ve 
tasavvuf çalışmaları açısından önemli bir tezkiredir.2

Neş’e Adlı Eserinin Işığında Mehmed Tevfîk

Ahmed Cevdet Paşa’nın verdiği bilgilere göre şeyhi ve hocası Mehmed 
Murâd Efendi’nin en kıdemli müridi ve talebesi olan Mehmed Tevfîk Efen-
di; kendisini iyi yetiştirmiş üretken bir âlim ve mutasavvıftır. Mevlevîlik ve 
Nakşibendîliğin yakınlaştığı asır olarak bilinen 19. asırda Nakşibendîliğin 
önemli merkezlerinden kabul edilen Murad Mollâ Tekkesi gibi bir yerde 
yetişmiş olmasına rağmen Şerh-i Kavâid-i Fârisiyye adlı eserinde kendisini 
“el-mevlevî” olarak tavsif edecek kadar da Mevlevîliğe bağlı birisidir. Şerh 
boyunca tasavvufu önemsemiş, tasavvufla ilgilenmeyi, Allah’a ulaşmaktan 
alıkoyacak her türlü ders, ilim ve uğraşıdan sakınmayı tembihlemiştir.  

Şiîlik ve Hz. Ali konusunda ehl-i sünnet itikādının temsilcisidir. Hz. 
Ali sevgisini diğer üç halifeden nefret etme üzerine kuranlara karşı çıkarken 
Hz. Ali’yi sevmeyi Râfızîlik olarak görenlerin gözünde de Râfızî olmaktan 
çekinmez ve bu hususta İmam Şâfiî’nin bir beytini şâhid olarak gösterir. Hz. 
Osman’ın da Râfızîler tarafından töhmet altında bırakılmasına itiraz eder 
ve onları eleştirir. Böylece itidâl üzere olan bir ehl-i sünnet anlayışına sahip 
olduğunu ortaya koyar. 

Tarîkat olarak Nakşibendî ve Mevlevî olduğu ortaya çıkan Seyyid Meh-
med Tevfîk Efendi’nin eserinin bir yerinde “...kelb maḫlūḳdur ki meẕhebi-
mizde ʿayn-ı necesdir.” ifadesini kullanması ise Şâfiî mezhebine bağlı olabi-
leceğini düşündürmektedir. 

Şerh esnasında yeri geldikçe dünyanın fâniliğini, hayatın geçiciliğini ha-
1 Ruhsar Zübeyiroğlu, Mecmûatu’t-Terâcim - Mehmed Tevfik Efendi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989, s. 2. 
2 Azmi Bilgin, “Mehmed Tevfik Efendi’nin Mecmûatu’t-Terâcim’inin Edebiyat Tarihimizdeki Önemi”, 

İlmi Araştırmalar, No. 17, İstanbul 2004, s. 83-88. 
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tırlatarak ömrü boş şeylerle geçirmemek gerektiği konusunda okuyucuyu 
ikāz eder. Hattâ mantık vs. âlet ilimlerinin dînî ilimler için bir araç ol-
duğunu, bu ilimleri öğrendikten sonra onlarla çok fazla meşgul olmamak 
gerektiğini ifade eder. O, daha çok dînî ilimlerlerle uğraşmanın, ömrü tâat 
ve ibâdet içinde geçirmenin taraftarıdır.

Daha önce zikrettiğimiz gibi muhtelif konu ve çeşitlilikte yüzü aşkın 
müellif ve eserden yapmış olduğu alıntılar da onun eğitim seviyesini ve 
entelektüel birikimini yansıtmaktadır. 

Şârihliği ve Şerh Yöntemi

Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi, beyitleri şerh ederken klasik şerh yöntemi 
olarak kabul edilen yöntemi kullanmıştır. Öncelikle beyitlerde geçen kelime, 
ek ve terkiplerin anlamını ve gramatik yapısını vermiş, daha sonra “mahsūl-i 
beyt, mahsūl-i nazm, mahsūl-i manzūm” gibi alt başlıklar altında beyitleri 
müktesebâtı seviyesince şerh etmiştir. Şerh esnasında çoğunlukla manzum 
veya mensur iktibâslar yaparak şevâhid göstermiş, pek çok eser veya şahsı 
kaynak göstermiştir. Metinden tespit ettiğimiz kadarıyla Mehmed Tevfîk 
Efendi’nin şerh yöntemini aşağıda maddeler halinde değerlendirmeye çalıştık. 

Mehmed Tevfîk, beyitleri şerh ederken genellikle beyitleri oluşturan 
kelimelerin gramatik yapısını ve anlamlarını vermiş, nadiren bazı yerlerde 
kelimelerin sözlük anlamını verme gereği duymadan mahsul-i nazm kısmına 
geçmiştir:

Ḫilḳat-i ʿālem berāy-ı nevʿ-i beşer şod 
Ḫilḳat-i nevʿ-i beşer berāy-ı Muḥammed

Maḥṣūl-i Naẓm: ʿĀlemiñ ḫilḳati nevʿ-i beşer içündür.... (36a /5-8) 

Beyitleri tek tek şerh etmiş, birbirine bağlı yani merhûn beyitleri ise ikili 
veya dörtlü olarak şerh etmiş, bazı yerlerde ise tek tek şerh etmiş olmakla 
birlikte bunların merhûniyetini belirtmiştir.  

Bazı beyitleri şerh ederken nüsha farklarını da göstermiş,  hangisinin 
daha doğru ve daha uygun olduğu konusunda görüşlerini belirtmiştir. 
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Baʿżı nüsḫada “vü men mī tersem mürdem ez ġam” vāḳiʿ olmuşdur. 
İkisiniñ daḫi meʾāli siyyāndır ki cānāna cānını (20)fedā ile teleẕẕüẕ ve 
ṣafā bulduğunu beyān u īmādır. (3a /19-20) 

Bu nüsḫa faḳīriñ ʿindimde olan nüsaḫ-ı ẟelāẟeye ve kütüb-i luġate 
muḫālifdir. Allāhu aʿlem bi’ẟ-ẟavāb. (10b /13-14)

Mehmed Tevfîk Efendi, mahsûl-i beytler kısmında genelde uzun açıkla-
malarda bulunmuştur. Bu şerh esnasında gerekli gördüğü yerlerde “fāʾide”, 
“ḥikāye”, “ġarībe” gibi alt başlıklar altında açıklayıcı ek bilgiler de vermiştir. 

Şerh ettiği 9 kasîdeden 5 kasîdenin (1, 2, 3, 5, 6) veznini, 11 gazelden 
ise sadece 6. gazelin veznini belirtmiştir. 

Bazı kelimelerin sözlük anlamını verdikten sonra beyitte hangi anlamıyla 
kullanıldığını belirtmiştir: 

Bār kār vezninde ʿumūmen iẕn u ruḫṣat ve ḫuṣūsen iẕn u ruḫṣat-i 
duḫūl-i meclis-i ḫāṣ maʿnāsınadır. Bu maḳāmda murād maʿnā-yı ḫāṣ-
dır. (10a /6-7)

Cūy-bār kūhsār vezninde cūy ile bārdan mürekkebdir. Bār edāt-i keẟ-
ret ve ʿaẓamet olmaġla  cūybār gāh olur ki ırmaġı ve aḳarsuları firāvān 
yere denür ve gāhīce olur büyük ırmaġa denür. Bu maḳāmda maʿnā-yı 
aḫīr murāḍdır. (117b /14-16)

Beyitleri şerh ederken bu beyitlerde geçen mecâz, teşbîh, tenâsüb, is-
tifhâm, istiâre, kalb gibi edebî sanatlara özellikle de kinâye ve cinâsa işaret 
etmiştir. 

“...ṣıfatu’l-evliyā ve’l-ʿārifīn ve uṣvetu’l-aṣfiyā’ ve’l-kāşifīn Mevlānā Celā-
leddīn ḳuddise sırruhu’l-metīn ḥażretleriniñ...” örneğinde olduğu gibi 
çoğunlukla alıntı yaptığı kaynağı belirtirken, “kemā ḳāle baʿḍu’l-ʿārifīn, 
meẟnevī, rubāʿī” gibi muğlak ifadeler kullanarak herhangi bir kaynak gös-
termeden alıntı yaptığı da sıkça rastlanan bir durumdur. Aynı durum hadîs 
alıntılarında da geçerlidir. 

Şerh esnasında bazı hususlara okuyucunun dikkatini çekmek istemiş, 
okuyucuların ibret almasını öğütlemiştir. 
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Ve beyitde olan ḫayāl-i daḳīḳ maʿlūm-i aṣḥāb-ı tedḳīḳdir. (9a /22) 
Beynehumāda cihet-i cāmiʿe vücūh-i keẟīre ile ẟābitedir. Lā yaḫfā 
ʿalā men teʾemmele. (12a /3-4) 
Edebe elyaḳ olan daḫi budur. Anṣif ve lā tekun mine’l-muʿānidīn 
(43a / 9-10)

Şerh yaparken daha önce işaret ettiği veya anlattığı yerlere metin içi gön-
dermeler yapmıştır. 

Faḳrıñ tafṣīli ḳaṣīde-i ẟānīde mürūr eyledi, anda ṭaleb oluna. (44b 

/8-9)

Bu maḳāmıñ tafṣīli kaṣīde-i ẟāliẟte beyt-i Ez mihr-i tū her sefīde-dem 
çarḫ / Dürrāʿa-i nīl-gūn koned çāk beytinde mufaṣṣal ve meşrūḥ naḳş-
hā-yı evrāḳ-ı tebyīn olmuşdur. (9a /27)

Alıntı yaptığı şahsiyetleri belirtirken mutasavvıf şahsiyetinin etkisiyle ol-
malı, onları yüceltici tabirler kullanmıştır:

ṣıfatu’l-evliyā ve’l-ʿārifīn ve uṣvetu’l-aṣfiyāʾ ve’l-kāşifīn Mevlānā Celā-
leddīn ḳuddise sırruhu’l-metīn ḥażretleri... (2a /15-16)

Vāriẟ-i mülk-i feżāʾil-i eslāf, ḥāriẟ-i mezāriʿ-i ḳulūb-i aḫlāf, āḫūnd-i 
bozorgvār Neşʾet-i nāmdār ḥażretleriniñ... (85a /7-8

Alıntı yaptığı şahsiyetleri isimleriyle zikretmeyip şöhretleri, nisbeleri, la-
kapları veya yüceltici ibareler ile tavsif etmiştir.  

Mevlana Celaleddîn Rûmî için: Kemā ḳāle celālu’l-milleti ve’d-dīn 
ḳuddise sırruhu’l-metīn (8a /9), Ḳāle kāşif-i estār-ı esrār-ı ḳayyūmī 
Mevlānā Celāleddīn er-Rūmī (12b /24-25), Kemā ḳāle Mevlānā min 
külli’l-vücūh evlāna ve mevlānā... (30b /16), maẓhar-ı sırr-ı Muḥam-
medī Celāleddīn-i Rūmī... (31a /5)

Hâfız-ı Şîrâzî için: “Ḥażret-i Ḫvāce (13a /26), tercümānu’l-gayb (47b /22), 
İbni Arabî için:  “ḫātemu’l-velāyeti’l-Muḥammediyyeti” (23b /12)

Şerh esnasında bazı durumlarda kendi görüş ve yorumlarını ifade etmiş, 
tahminlerde bulunmuştur.  

Nedīm merḥūmuñ işbu beyti Allāhu aʿlem bu beyitden mütercemdir: 
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Beyit:  Dün çemende sevdiğim mestāne geçtin baḳmadıñ 
Serv reftārıñ görüp başıñ ṣalardı dūrdan  (9b /10-11)

Allāhu aʿlem nāẓım ḳuddise sırruhu bu ġazeli mevsim-i bahārda söy-
lemişlerdir. Ebyāt-i ātiye daḫi buña ḳarīne-i vāżıḥadır. (10a /21-22)

 Beyitte geçen kelimelerin anlamını verdikten sonra  aynı gazel ve  kasîde-
de bile tek bir ifade değil de “meʾâl-i beyt, netîce-i beyt, mahsûl-i manzûm, 
mahsûl-i nazm” gibi farklı ifadeler kullanmıştır. 

Şârih, şerh esnasında andığı şâirler hakkında biyografik bilgiler verdiği 
gibi onların şiirlerini de değerlendirmiştir:

Ḫüsrev ʿan aṣl Māverāünnehr’den olup Emīr Maḥmūd Cengiz Ḫān 
maʿrekesinde Māverāünnehrden firār edüp Hind’de ḳarār eyledi. 
Dehlī pādişāhı olan Sulṭān Muḥammed Taʿalluḳ Şāh’a muḳarreb 
ve kemāl-i iltifāt u ʿināyetine maẓhar oldu. Eşʿār-ı melīḥi cerāḥāt-i 
dil-i ʿuşşāḳa maḥż-i şifā ve güftār-ı laṭīfi erbāb-ı ʿirfāna sebeb-i vecd-i 
ṣafādır. El-ḥāṣıl kemālātını kemā huve ḥakkuhu taḥrīr u imlā ḫāric-i 
ḥavza-i ḥadd-i īfādır. (127a /3-8)

Bir beyti şerh ederken sadece tek kaynaktan alıntı ile yetinmemiş, gerek-
tiği yerlerde yaptığı açıklamalara dayanak ve kanıt oluşturmak amacıyla aynı 
beyit şerhinde 5’e -6’ya varan alıntılar yapmıştır. 





B. ESERİN KAYNAKLARI 

Bir toplumun daha doğrusu bir medeniyetin maddî ve manevî kültür 
unsurlarını yansıtan ve aktaran şerh türü eserler; şârihin mesleğine, eği-
timine, birikimine ve entelektüel kişiliğine göre farklılık ve zenginlik arz 
etmektedir. Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin gerek müellif ve eser ismini 
veya bunlardan sadece birini belirterek gerekse hiçbirini belirtmeden yap-
tığı alıntıların oldukça fazla olması bizi bu eserler üzerinde yoğunlaşmaya, 
bunların dökümünü ortaya koyup şerhinde hangi bağlamda kaynak olarak 
gösterdiğini irdelemeye sevk etti. İktibâs yapılan eserlerin fazlalığı ve çeşit-
liliği üzerinde düşünüp kaynak gösterilen müellif ve eserlerin dökümünü 
yaparken şerh metinleri üzerindeki çalışmalarda bu tür incelemelerin eksik-
liğinden bahsedilmesi1 kararlılığımızı daha da arttırdı. Dolayısıyla bir şerh 
eserinin arka yapısını oluşturan unsurların ortaya konmasını amaçladık. 

Şârihin yaptığı alıntılar başta Kurʾan-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler olmak 
üzere tefsîr, fıkıh, kelâm, tasavvuf, ahlâk, felsefe, mantık, coğrafya, sarf ve 
nahiv, lugat, belâgat gibi muhtelif alanlardandır. Şerh ettiği beyitleri daha iyi 
açıklayabilmek, görüşünü kuvvetlendirmek, anlattığı konuya örnek getir-
mek amacıyla Arapça ve özellikle de Farsça’dan pek çok alıntı yapmış, eseri-
nin üç dilli, kuşatıcı ve önemli bir metin olmasını sağlamıştır.2 Arpaeminizâ-
de Sâmî, Bağdatlı Rûhî, Bâkî, Fuzûlî, Nahîfî, Nedîm, Nef‘î, Niyâzî-i Mısrî, 
Muvakkitzâde Pertev, Dede Ömer Rûşenî, Sâbit, Selâmî, Seyyid Nizamoğlu, 
Sezâî-yi Gülşenî gibi Türk şairlerden iktibâslar yapan şârihin bu isimler ara-
sında en çok mürâcaat ettiği şahsiyet ise Niyâzî-i Mısrî’dir. Tespit edilebil-
diği kadarıyla 9 defa alıntı yaptığı Abdullah Nidâî-yi Kaşgarî’nin Risâle-i 
Hakkıyye adlı eseri bir Nakşî olarak şârihin en çok meşgul olduğu eserlerden 
biri olmalıdır. Şârih Mehmed Tevfîk Efendi’nin eserin dîbacesinde zikredip 
eserlerini okuduğunu dile getirdiği isimler, iktibâslar değerlendirildiğinde 

1 Atabey Kılıç, “Geleneksel Şerh ve Modern Metin İncelemelerine Bir Bakış: Metotlar, Çalışmalar, 
Beklentiler”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic, Volume 4/6, Fall 2009, s. 326-334.

2 Azmi Bilgin, “Eski Türk  Edebiyatında Şerh”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Şöleni Bildiriler 
Kitabı, (11-13 Nisan 2001), c. 1, s. 169-173.
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gerçekten de öne çıkan isimler olmuştur. Örneğin tespit edilebildiği kada-
rıyla Abdurrahmân Câmî’nin Dîvân’ından 15 yerde, dîvân dahil 10 farklı 
eserinden ise toplamda 37 defa iktibâs yapmıştır.  Attâr’ın 6 farklı eserinden 
toplamda 16 iktibâs yaparken özellikle okuduğu eserler arasında zikrettiği 
Pendnâme’den 8 yerde iktibâs yapmıştır.  Sa‘dî’nin 3 farklı eserinden 18 
iktibâs yapmışken sadece Gülistân adlı eserinden 15 yerde iktibâs yapmış-
tır. Hâfız-ı Şîrâzî de beyitleri en çok iktibâs edilen şâirlerdendir. Şiirlerinin 
mefhumu asırlardır tartışılagelen Hâfız’dan şârihin 15 yerde iktibâs yapmış 
olması, Hâfız’ın şiirlerindeki tasavvufî mâhiyeti de göstermektedir.1 Hocası 
ve şeyhi Mehmed Murâd Efendi’den baştan sona şerhini okuduğunu dile 
getiren ve aynı zamanda mesnevîhân olan Mehmed Tevfîk Efendi’nin şerh 
boyunca en çok iktibâs yaptığı eser ise Mesnevî-i Şerîf’tir. Şârih bu eserden 
tespit edilebildiği kadarıyla 85 yerde ve toplamda 232 beyit alıntılamıştır. 
Şârihin özellikle Farsça eserlerden yaptığı bu iktibâslar, onun Fars edebiyatı 
ve kültürüne olan vukūfiyetini ve tekkede yaptığı okumaların bir hâsıla-
sı olduğunu göstermektedir. İlmî eserlerden yapılan iktibâslar ise, şerhin 
bilimselliğini arttırsa da hem şârihin söylemlerini hem yaptığı alıntıların 
genelini dikkate aldığımızda bu şerhin hikemî ve tasavvufî bir şerh olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

KUR’ÂN-I KERÎM

Allah’ın suhuflar, Tevrat, Zebûr ve İncil’den sonra son kitap olarak son 
peygamber Hz. Muhammed’e ve onun ümmetine gönderdiği Kurʾan-ı 
Kerîm İslam’ın birincil kaynağı olup kültür ve medeniyetimizin de doğ-
masına vesile olmuştur.  İslâm’ın ana kaynağı olan ve dolayısıyla İslâm âle-
minde en çok okunan ve hakkında en çok eser yazılan Kurʾan-ı Kerîm’den, 
Neşʾe’de de pek çok yerde iktibâs yapılmıştır. Aynı zamanda hâfız olan şârih; 
Kurʾan-ı Kerîm âyetlerini genel olarak iki farklı şekilde iktibâs etmiştir. Bi-
rincisi, Câmî’nin beyitlerini şerh ederken beyitlerdeki iktibâs ve telmihlere 

1 Hâfız’ın şiirlerindeki tasavvufî unsurlar hakkında daha geniş bilgi için bkz. Osman Sacid Arı, Mehmed 
Vehbi Konevi'nin Hafız Divanı Şerhi'nde Tasavvufi Unsurlar, İstanbul Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul 2016. 
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işâret etmiş, iktibâs ve telmihe konu olan âyetleri alıntılayarak açıklamıştır. 
İkincisi, bazı beyitlerde ise iktibâs olmamasına rağmen şârih; beyitleri şerh 
ederken bir kavramı daha iyi açıklamak, insanlara nasihat etmek veya kendi 
görüşünü sağlamlaştırmak için âyetleri şâhid olarak alıntılamıştır. Dolayısıy-
la İslam kültür ve medeniyeti çerçevesinde telif edilmiş bir eser olan Neşʾe’de 
de müellif Mehmed Tevfîk Efendi’nin sık sık mürâcaat ettiği kaynak tabîî 
olarak Kurʾan-ı Kerîm olmuştur.  

Kurʾan-ı Kerîm’den yapılan âyet iktibâslarını kaynaklar kısmında ayrıca 
tahlil etmedik. Eserde geçen âyetler Arap harfli olarak gösterilmiş, Diyanet 
Meâli esas alınarak sûre, âyet numarası ve meâlleri dipnot olarak verilmiştir. 

HADÎSLER 

Allah’ın kelâmı olan Kurʾan-ı Kerîm’den sonra İslam kültür ve geleneği 
için ikincil kaynaklar ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’ten sâdır 
olan lafızlardır. Kurʾan-ı Kerîm’i açıklamak, hükümlerini ve dînî vecîbeleri 
öğretmek, ümmetin dînî ve toplumsal hayatını şekillendirmek ve güzelleş-
tirmek, Müslümanların dünya hayatını ilâhî nizâm ölçüsünde yaşamalarını 
sağlayarak âhirette kurtuluşa ermelerine vesile olmak gibi pek çok amaç ve 
konuda vârid olmuş bu kutsal lafızlar İslam geleneğinde büyük bir ciddiyetle 
nakledilmiş ve tedvîn edilerek kayıt altına alınmıştır. 

Eserde pek çok yerde alıntılanan ve şevâhid olarak gösterilen hadîs-i 
şerîflerin alıntılanma amacı Kurʾan-ı Kerîm iktibâslarıyla benzerlik göster-
mektedir. Şârih, Câmî’nin şerh ettiği beyitlerinde çok olmamakla birlikte 
iktibâs edilen veya telmih yapılan hadîsleri alıntılamış ve açıklamıştır. Şerh 
edilen şiirler genel olarak dînî, özellikle de tasavvufî ve hikemî olduğu için 
şârih; şerh esnâsında hadîslere sıklıkla başvurmuş, bazı kavramları açıklarken 
görüşünü bu hadîslerle kuvvetlendirmiş ve bu hadîsleri hatırlatarak insanları 
uyarmıştır. Şârih Mehmed Tevfîk Efendi; Peygamber Efendimiz Hz. Mu-
hammed, Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt hakkında yazılmış kasîdeleri 
şerh ederken bunları sevmenin faziletini anlatmış, bunlara düşmanlık bes-
lemenin sakıncalarını hatırlatmış ve bu konuda vârid olan hadîs-i şerîflerin 
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çoğunu aktarmıştır. Şârih, bu hadîsleri verirken bir kısmının kaynağını veya 
râvîsini belirtmiş, çoğunun kaynağını ise belirtmemiştir. 

Metinde geçen hadîsler de Arap harfleriyle yazılmış, “şâmile” veri tabanı 
kullanılarak tahriçleri yapılmış, çevirileri ve kaynakları dipnot olarak veril-
miştir. Kaynağı tespit edilemeyen hadîslerin ise sadece çevirisi verilmiştir. 
Âyetlerde olduğu gibi hadîslerin dökümünü de burada tekrar vermeye gerek 
duymadık. Şârihin eserde zikrederek kaynak gösterdiği hadîs râvîleri veya 
âlimleri ile hadîs eserlerinin isimleri ise aşağıda sıralanmıştır: 

Müellif ve Râvîler: Hz. Ali bin Ebû Tâlib, Hz. Âişe, Buhârî, Câbir,  Dey-
lemî, Ebû Dâvud, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Hureyre, Ebû Saîd el-Hud-
rî, Enes, Hz. Fâtıma, Hâkim, Müslim, Nesâî, Tirmizî,  İbni Abbâs, İbni 
Mesʿûd, İbni Museyyeb, İbni Ömer, İbni Sîrîn, İbnu’l-Cevzî, İmâm Müs-
tağfirî, İmrân bin Husayn,  Muâviye bin Hubeyde, Muaz bin Cebel, Selmâ, 
Selmân, Sehâvî, Suyûtî,  Ümmi Atiyye, Ümmi Seleme, Yaʿlâ bin Murre, 
Zeyd bin Erkâm

Eserler: Câmiu’s-Sağîr, (Suyûtî)
Makâsıdu’l-Hasene,  (İmâm Sehâvî)
Mesâbihu’s-Sünne, (Ferrâ el-Begâvî)
Meşâriku’l-Envâri’n-Nebeviyye, (Radiyyuddîn Sagânî)

DİĞER MÜELLİF VE ESERLER 

Abdulgafûr-i Lârî (ö. 912 /1506)

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Radiyyüddîn Abdulgafûr-i Lârî, 
Câmî’nin önde gelen müritlerinden âlim ve mutasavvıf bir zattır. Câmî’nin 
çoğu eserini kendisinden okumuş, aklî ve naklî ilimlerde devrinin makbul 
âlimlerinden biri olmuştur. Hocasının Nefahâtu’l-Üns adlı eserine bir tek-
mile yazmıştır.1   

Şârih, 1. kasîdenin mahlas beytinde Câmî hakkında bilgi vermiş ve ölü-
mü için Lârî’nin düştüğü aşağıdaki kıtʿayı alıntılamıştır.

1 Heyet, “Abdülgafûr-i Lârî”, DİA, c. 1, s. 204-205.
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Cāmī ki būd bülbül-i cennet ḳarār yāft 
Fī ravżatin muḫallede arḍuha’s-semā 
Kilk-i ḳaża nevişt revān ber der-i behişt  
Tārīḫuhu ve men daḫelehu kāne āminā1  (24a /19-20)

Abdullâh Nidâî-yi Kâşgārî (ö. 1175 /1761)
1100 (1688) yılında Kâşgār’da doğan Abdullâh Nidâî; 17 yaşında Nakşi-

bendîliğe intisâb etmiş, o bölgedeki türbelerin çoğunu ve dönemin yaşayan 
tasavvuf büyüklerini ziyaret ederek Mekke’ye yerleşip üç defa haccettikten 
sonra 45 yaşında iken İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’a geldikten sonra Kalen-
derhâne Tekkesi’nde üç yıl şeyhlik yapmış, ardından Kaşgārî Tekkesi olarak 
şöhret bulan tekkenin ilk postnişini olmuştur. Dîvân’ında Nidâî mahlasını 
kullanmış, doğum yerinden dolayı Kâşgārî, mensup olduğu tarikattan do-
layı Nakşibendî, irşad faaliyetinde bulunduğu tekkenin muhitinden dolayı 
Eyyûbî lakaplarıyla da anılmıştır.2

Risâle-i Hakkıyye

Nidâî’nin tasavvufa ve Nakşibendîliğin esaslarına dair yazmış olduğu 
Farsça bir eserdir. 

5. kasîdenin 52. beyit şerhinde velilerin meşreplerinden ve sırlarından 
nasiplenmek için öncelikle Peygamber Efendimiz’in muhabbet kadehinden 
içmek gerektiğini anlatan şârih, bu eserde tespit edilen bir beyti alıntılamış-
tır (50b /2-3). 

Nidâî-yi Kaşgārî’nin eserinde tespit edilen aşağıdaki dörtlük,  şârih tara-
fından üç defa alıntılanmıştır. 

Şāh-i ʿArabī ḳıble-i erbāb-ı necāt 
Āyine-i ẕāt āmede mirʾāt-i ṣıfāt 
Der peyreviyy-i ūst ʿuluvv-i derecāt 
Lā zāle ʿaleyhi zākiyātu’ṣ-ṣalavāt3   

1 Cennetin bülbülü Câmî, arzı gökler olan ebedi bir bahçede karar kıldı. Kaza kalemi cennetin kapısına 
tarihini güzelce yazdı: Buraya giren güvenliktedir. 

2 Azmi Bilgin, “Abdullah Nidâî ve İki Şiiri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,  c. 27, 1997, s. 61-71.
3 Arapların şahı, kurtulmuşların kıblesi / Sıfatlarının aynası, zâtın aynası hâline geldi /Yüce mertebeler 

peşinden gitmekle elde edilir / Sonsuz salât ve selâm onun üzerine olsun.  Güller Nuhoğlu, Abdullah 
Nidâî-yi Kâşgarî ve Hakkıyye Risâlesi, s. 74.
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İlk olarak, Peygamber Efendimiz övgüsünde yazılmış bir kasîde olan 5. 
kasîdenin 1. beyit şerhinde insanı amacına ve gayesine ulaştıran şeyin Efen-
dimiz’e muhabbet olduğu anlatıldıktan sonra (36a /4-5);  ikinci olarak 6. 
kasîdenin 30. beyit şerhinde kemal derecesine ulaşmanın ve Allah’a vuslatın 
ancak Peygamber Efendimiz’e ittibâʿ etmekle mümkün olduğu anlatıldıktan 
sonra (66b /18-19); üçüncü olarak, 9. kasîdenin 105. beyit şerhinde Pey-
gamber Efendimiz’in Allah’ın şeriatının dünyadaki koruyucusu ve temsilcisi 
olduğu; aklın hiçbir güçle ona üstünlük taslayamayacağı anlatıldıktan sonra 
(121b /14-16)  alıntılanmıştır. 

6. kasîdenin 50. beyit şerhinde şârih; Allah’a vuslat için kişinin kendi 
benliğinden vazgeçmesi gerektiğini anlatmış, bazı âriflerin ise “candan geç-
mek” tabirini kullandıklarını belirterek Nidâî’nin eserinden konuya uygun 
bir alıntı yapmıştır (72b /12-17). 

9. kasîdenin 3. beyit şerhinde şârih; tarikatta aşk dersinin konuşma ol-
maksızın göğüsten göğüse aktarıldığını ve bu hâle Nakşibendîlikte “sohbet” 
denildiğini ifade ederek Nidâî-yi Kâşgārî’nin eserinden konuyla ilgili bir 
alıntı yapmıştır (89a /10-17). 

9. kasîdenin 8. beyit şerhinde şârih;  “fakr” kavramını ve buna bağlı ola-
rak az yeme, az uyuma, az konuşmayı açıkladıktan sonra kaynak vermeden 
bu eserde olduğu tespit edilen bir dörtlük alıntılamıştır (91a /14-16). 

9. kasîdenin 15. beyit şerhinde şârih; Allah’a ulaşma yolunda kendi ca-
nından vazgeçmek gerektiğini ifade etmiş ve bu eserden konuya dair bir kıta 
alıntılamıştır (93a /16-18).    

9. kasîdenin 89. beyit şerhinde şârih; insanın kendi nefesini ve ömrünü 
boş şeylerle harcamaması gerektiğini anlattıktan sonra bu eserde tespit edi-
len, konuya uygun bir rubâî alıntılamıştır (116a /20-22). 
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Abdurrahman Câmî (ö. 898/1492)

Şiirleri şerh edilirken en çok iktibâs yapılan şahsiyetlerden biri de Ab-
durrahmân Câmî’dir. Şârih, şiirlerini şerhettiği şâirin Dîvân’ından başka 
Levâyih, Nakdu’n-Nüsûs, Nakş-ı Fusûs, Nefahâtüʾl-Üns, Silsiletü’z-Zeheb, 
Sub-hatu’l-Ebrâr, Şerhu’l-Lemeât, Şerh-i Hamriyye, Şevâhidü’n-Nübüvve ol-
mak üzere 10 eserinden iktibâslar yapmıştır. 

Dîvân (Fâtihatu’ş-Şebâb)

Abdurrâhmân Câmî’nin gençlik dönemindeki şiirlerini topladığı dîvân-
dır. Vâsıtatu’l-Ikd ve Hâtimetu’l-Hayât adlı diğer iki dîvâna göre daha kap-
samlı olup daha çok rağbet görmüş ve tanınmıştır.1 Neşʾe’de şerh edilen 
bütün kasîde ve gazeller de bu dîvândan alınmıştır. 

1. gazelin 4. beyit şerhinde şârih; aslı ve yansımaları anlattıktan sonra 
Câmî’nin bu konuda söylenmiş bir gazelinden üç beyit alıntılamıştır. 

Yine 1. gazelin 4. beyit şerhinde şârih; alıntıladığı bu üç beyitten hemen 
sonra âriflerin terakkisini anlatmış ve Süleyman olmadan kuş dilinin bili-
nemeyeceğini ifade ettikten sonra Câmî’nin bu meâldeki bir beytini alıntı-
lamıştır. (2b /11-12)

3. gazelin 4. beyit şerhinde şârih; sevgilinin daima âşığın gönlünde ve 
gözünün önünde olduğunu anlatırken şâhid olarak Peygamber Efendi-
miz’e naat olarak yazıldığını söylediği Câmî’nin bir beytini alıntılamıştır. 
(4b/10-11)

7. gazelin 5. beyit şerhinde şârih; Allah’a duyulan muhabbetin zâhirî 
ibadetlerden daha makbûl olduğunu anlattıktan sonra isim belirtmeden 
Câmî’nin konuya uygun 

Becān şev sākin-i Kaʿbe beyābān çend peymāyī 
Çü nebved ḳurb-ı rūḥānī çi sūd ez ḳaṭʿ-i menzilhā2 

beytini alıntılamıştır. (9b /22)

1 Kadir Turgut, age., s. 32.
2 Gönül yoluyla kabeye yerleş, ne zamana kadar çöllerde dolaşacaksın? Gönül yakınlığı olmadıkça o kadar 

yolu kat etmenin ne faydası var?  Câmî, Fâtihatu’ş-Şebâb, g. 17/3.
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9. gazelin 3. beyit şerhinde şârih; dünyanın kavgayı gerektirecek değerde 
bir metâ olmadığını anlattıktan sonra Hâfız’ın bir beytini alıntılamış ve 
Câmî’nin de bu beyti tanzîr ettiğini belirterek Câmî’nin beytini alıntılamış 
ki bu durum şârihin Fars edebiyatına olan vukūfiyetini göstermesi açısından 
önemlidir. (11b /25-26)

10. gazelin 1. beyit şerhinde şârih; Necd’in Medine’nin diğer adı oldu-
ğunu anlatırken Câmî’nin bir beytini şâhid olarak göstermiştir. (13a /19)

5. kasîdenin birlikte şerh ettiği 35 ve 36. beyit şerhlerinde şârih; sevgiliyle 
en ufak bir ilgisi olan eşyaların âşık için çok değerli olduğunu ifade etmiş ve 
Câmî’nin bu meâldeki bir beytini alıntılamıştır. 

6. kasîdenin 19. beyit şerhinde şiir sayesinde çok nâmert birisinin olduk-
ça cömert olarak veya tam tersi çok cömert birisinin nâmert olarak anlatıla-
bileceğini ifade eden şârih, Câmî’nin bir başka kasîdesinin bir beytinde de 
benzer bir durumu anlattığını belirterek o beyti alıntılamıştır (64a /1-2). 

6. kasîdenin 52. beyit şerhinde şârih; “mâsivâ” kavramının gölge ve hayal 
olduğunu anlattıktan sonra Câmî’nin bu konuda yazılmış bir gazelinden üç 
beyit alıntılamıştır. 

7. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Câmî’nin 877 (1472) yılında hac 
yolculuğu esnasında Bağdat’a gelişini ve Hz. Hüseyin Efendimizin türbesini 
ziyaret için Necef ’e doğru yolda giderken bir gazel yazdığını anlatarak gazelin 

Kerdem zī dīde pāy sūy-i meşhed-i Ḥüseyn 
Hest īn sefer be-meẕheb-i ʿuşşāḳ farż-ı ʿayn1

matla beytini alıntılamıştır (74a /4-5). 

Yine aynı kasîdenin aynı beyit şerhinde şârih; Câmî’nin Medîne’ye gir-
diği esnâda bir kasîde yazdığını ifade ederek kasîdenin 

Maḥmil-i riḥlet bebend ey sārbān k’ez şevḳ-i yār  
Mīkeşed her dem be-rūyem ḳaṭrehā-yı ḫūn ḳaṭār2  

matla beytini alıntılamıştır (74a /9-10). 

1 Gözlerimi ayak yapıp yöneldim Hz. Hüseyin’in kabrine, çünkü bu ziyaret her Müslümana farz-ı ayndır.  
Câmî, Fâtihatu’ş-Şebâb, kasîde 41/1.

2 Deve yüklerini bağla ey kervancı! Sevgilinin arzusundan kan damlaları her an yüzümde kafile 
oluşturmakta. 
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Yine 7. kasîdenin 1. beyit şerhinde Câmî’nin Hac dönüşü tekrar Ne-
cef ’e geldiğini ve şehre giriş esnasında bir kasîde daha yazdığını belirterek 
kasîdenin 

Ḳad bedeʾ meşhedu mevlāye anīḫū cemelī 
Ki müşāhid şod ez ān meşhedem envār-ı celī1

matla beytini alıntılamıştır (74a /12-13).

7. kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali sevgisinin faziletini ve ondan 
nefret etmenin sakıncılarını anlattıktan sonra bu konudaki hadîs-i şerîfleri 
yazmış ve pek çok manzume alıntılamıştır. Beyit şerhinin sonuna doğru ise 
diğer halifeleri de sevmek gerektiğini ifade etmiş ve Râfızîlerin Hz. Osman’a 
yaptıkları suçlamaları anlatarak Câmî’nin Râfızîleri eleştirdiği ve âhirette 
düşecekleri durumu anlattığı üç beytini alıntılamıştır (77b /20-22). 

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Allah’a ulaşmanın ancak aşk ile 
mümkün olabileceğini ifade etmiş ve Câmî’nin şerhimizdeki 1. gazelinin 9. 
beytini burada şâhid olarak göstermiştir (88a /5-7). 

9. kasîdenin 109. beyit şerhinde şârih;  Peygamber Efendimiz’in yolunu 
takip etmeyi tavsiye edip filozoflardan uzak durmayı tembihledikten sonra 
Câmî’nin Dîvân’ından konuya uygun iki beyit alıntılamıştır (124a /15-16). 

Levâyih

Varlığın bütünlüğü düşüncesinin ‘lâyiha’ adı verilen bölümler halinde 
işlendiği bir eserdir. 870 (1465) yılında yazılan eserin her lâyihasında bir 
rubâî ve ardından mensur açıklaması yer almaktadır.2 Eserin Osmanlıca 
şerhleri ve tercümeleri bulunmaktadır.   

3. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih, Allah’ın zâtı ve sıfatı hakkında su-
filerin görüşlerini aktardıktan sonra Câmî’nin bu eserinden açıklayıcı bir 
alıntı yapmıştır. (30a /15-17)

9. kasîdenin 38. beyit şerhinde şârih; “fenâ” kavramını açıklarken bu 
esere de mürâcaat etmiş ve kavramın anlatıldığı kısımlardan alıntı yapmıştır. 
(101a /9-15)

1 Efendimin türbesi görünmeye başladı, çöktürün şimdi devemi / ki buradan yüce nurlar görünmekte bana. 
2 Kadir Turgut, a.g.e., s. 43.



64 İNCELEME - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

Nakdu’n-Nusûs

Tam adı Nakdu’n-Nusûs fi Şerh-i Nakşi’l-Fusûs olan eser 896 (1491) yılın-
da yazılmıştır. İbni Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’ini Nakşu’l-Fusûs adlı eseriyle 
özetleyen Câmî, daha sonra kendi eserini şerh etmiştir.1  

Besmelenin harflerinin anlatıldığı 1. kasîdenin 11. beytinde besmeledeki 
“hâ” harfinin Allah’ın hüviyetine işaret ettiği söylenmiştir. Şârih Allah’ın 
hüviyetinin akıl sahiplerince lâyıkıyla anlaşılamayacağını ifade etmiş ve bu 
görüşünü Câmî’nin eserinden yaptığı uzun bir alıntıyla teyit etmiştir. (22a 
/10-17)

6. kasîdenin 41. beyit şerhinde şârih; âriflerin her şeyde Allah’ın nurunu 
gördüklerini aktardıktan sonra müellif ve eser ismini belirterek bu eserden 
alıntı yapmıştır. (70b /20-15)

Nakş-ı Fusûs

Câmî’nin İbni Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem adlı eserine yazdığı bir telhistir. 
Şârih, 5. kasîdenin 11. beyit şerhinde bir makāmdan sonra “ehad”la “Mu-
hammed” arasında fark kalmadığını ifade ettikten sonra bu makāmın bu 
eserde ayrıntılı bir şekilde anlatıldığını söyleyerek uzun bir iktibâs yapmıştır 
(38b/9-20).

Nefahâtu’l-Üns

Câmî, bu eserinde tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve menkıbelerini 
anlatmıştır. Eserin Lâmiî Çelebi tarfından yapılan Osmanlıca tercümesi de 
çok rağbet görmüş ve okunmuştur. 

3. kasîdenin 10. beyit şerhinde şârih; “kalender” kelimesini açıklarken 
kalenderlerin hallerinin Nefahâtu’l-Üns’ün ilk kısımlarında ayrıntılı olarak 
anlatıldığını ifade etmiştir. (32b /5). 

Hicret esnasında Peygamber Efendimiz’in saklandığı mağaranın kapı-
sında örümceğin ağ örmesi hikâyesinin anlatıldığı 5. kasîdenin 42. beyit 
şerhinde şârih, “nesc” kelimesini anlatırken “Hâce Nessâc” olarak bilinen Alî 
Râmitînî hakkında bu eserden bir beyit alıntılamıştır (46b /1-11).  

1 Kadir Turgut, a.g.e, s. 44.
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9. kasîdenin 109. beyit şerhinde şârih; İbni Sînâ’yı anlatmış, Mecdüddîn 
el-Bağdâdî’nin rüyasında gördüğü Peygamber Efendimiz’in “benim aracılığım 
olmadan cennete girmek istediği için onu utandırdım, cehennemlik oldu” 
buyurduğunu aktarmış ve kaynak olarak bu eseri göstermiştir (124a /11-14). 

Silsiletü’z-Zeheb

Defter’ adı verilen üç ciltten oluşan eser, Câmî’nin Heft Evreng’indeki 
ilk mesnevi olup 890 (1485) yılında tamamlanmıştır. İʿtikādnâme adıyla da 
bilinen birinci defterde çeşitli başlıklar altında dînî ve tasavvufî konular izah 
edilmiştir. Aşknâme adıyla da bilinen ikinci defterde ise ilahî ve beşerî aşk 
anlatılmıştır. II. Bâyezid’e ithaf edilen, ona övgü ve teşekkür içeren üçüncü 
defter ise adaletten ve doğru yöneticilikten bahsetmektedir.1 

Şârih, besmele harflerinin anlatıldığı 1. kasîdenin 11. beyit şerhinde 
“Allah” lafzının terkibini Müeyyidüddîn Cendî’nin Füsûs Şerhi adlı eserini 
kaynak göstererek açıkladıktan sonra, nâzımın yani Câmî’nin de bu durumu 
Silsiletü’z-Zeheb’te işlediğini belirterek üç beyit alıntılamıştır  (21b /18-22).

Hz. Ali hakkında yazılmış 7. kasîdenin 15. beyit şerhinde şârih, nâ-cins 
olanların Hz. Ali’yi sevmeye hadleri olamayacağını, çünkü onların kendi 
tahayyüllerinde bir Ali yaratarak ona bağlandıklarını anlattıktan sonra şu 
hikâyeyi aktarmış ve fayda sağlaması amacıyla hikâye başlığı altında bu mes-
neviden otuz dört beyit alıntılamıştır. (81b /10 – 82b /9)

Menḳūldür ki bir rāfıżī-i Ḥaḳḳ-nā-şinās bir merd-i sünnīden iltimās 
eyledi ki Cenāb-ı Murtażāyı baña tavṣīf u beyān eyle. Merd-i sünnī 
daḫi suʾāl eyledi ki seniñ mevhūm u muʿteḳidiñ olan ʿAlī’yi mi be-
nim muʿteḳidim olan ʿAlī’yi mi taʿrīf edeyim buyurmuşlar. Nāẓım-ı 
ateş-zebān bu ḥikāyeyi Silsiletü’ẕ-Ẕeheb nām eẟer-i ʿacību’n-niẓām-
larında nice fevāʾid żammıyla taḥrīr u beyān buyurmuşlardır. Li-ec-
li’l-fāʾide naḳl olundu...

9. kasîdenin 40. beyit şerhinde Hz. Âdem’in Allah’ın cemaline ayna ol-
ması, meleklerin ona secde etmesine bağlanmış ve Silsiletü’z-Zeheb’den bu 
konuya dair dört beyit alıntılanmıştır. (101b /20-23) 

1 Kadir Turgut, a.g.e., s. 39.
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Subhatu’l-Ebrâr

Nizâmî-i Gencevî’nin Mahzenüʾl-Esrâr’ına nazire olan bu eser, 887 
(1482) yılında yazılmış ve Sultan Hüseyin Baykara’ya ithaf edilmiştir.1

Besmelenin harflerinin anlatıldığı 1. kasîdede “mîm” harfinin çeşmeye 
benzetiltiği 7. beyit şerhinde şârih, “nāẓım-ı bozorgvār Subhatu’l-Ebrār  nām 
eẟerlerinde daḫi mīm-i besmeleyi revzeneye teşbīh buyurmuşlardır” diyerek 
aşağıdaki beyti alıntılamıştır.  

Ber tū meftūḥ zi her ḫalḳa-i mīm 
Revzen-i niʿmetī ez bāğ-ı naʿīm2  (20b /11-12)

Aynı kasîdenin 8. beyit şerhinde “elif ” harfi yorumlanırken bu kez kay-
nak belirtmeden bu eserden “elif ”in düşmanlar için dikene veya çiviye ben-
zetildiği bir beyti alıntılamıştır (21b /22).

Aynı kasîdenin 16. beyit şerhinde ise şârih, Allah yolundaki sâliklerinin 
besmeledeki harekelerin bereketi ve feyzi sayesinde şeytan ve nefsin hilele-
rinden emin olduklarını söylemiş ve Câmî’nin Subhatu’l-Ebrâr mesnevisin-
den bir beyit alıntılamıştır (23b /1).

Besmelenin noktalarının şeytanları kovucu hidayet yıldızlarına benzetil-
diği  1. kasîdenin 18. beyit şerhinde bu kez Câmî’nin sadece adını belirterek 
bu eserinden bir beyit alıntılamıştır. 

9. kasîdenin 107. beyit şerhinde Peygamber Efendimiz’in ümmîliği anla-
tılırken eline hiç kalem almamış olsa da kendisinden önceki bütün dinlerin 
hükümlerini nesh ettiği üzerinde durulmuştur. Şârih, Câmî’nin bu durumu 
Subhatu’l-Ebrâr’da başka bir tarzda anlattığını ifade ederek teberrüken dört 
beyit alıntılamıştır.  (123a /15-18) 

Şerhu’l-Lemeât (Eşiatu’l-Lemeât)  

Fahruddîn-i Irâkî’nin Lemeât’ının şerhi olan eserde tasavvufî kavramlar 
ve varlığın bütünlüğü düşüncesi anlatılmaktadır.3

1 Kadir Turgut, a.g.e., s. 40.
2 Her “mim” halkasından sana nimet / cennet bahçesinden bir rahmet kapısı açılmıştır. Molla Câmî, 

Subhatu’l-Ebrâr, çev. Hicabi Kırlangıç, b.21, s. 24.
3 Kadir Turgut, a.g.e. s. 43.
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Şârih 1. gazelin 3. beytini şerh ederken sufilerin aşk lafzını Allah’a ıtlâk 
ettiklerini anlatırken (2a /12-15) Câmî’nin bu eserinden alıntı yapmıştır.

2. kasîdenin ilk beytini şerh ederken “hamd” kavramını açıkladıktan 
sonra Câmî’nin bu eserini zikretmiş ve kavramın Farsça tanımını bu eserden 
alıntılamıştır (24b /13-14)

6. kasîdenin 51. beytinin şerhinde şârih; “baḥr-ı muḥīṭ-i ḳıdem” ve “vâ-
dī-i imkān” kavramlarını açıklamak için aynı eseri kaynak olarak kullan-
mıştır. (73a /1-9). 

Şârih; 9. kasîdenin 1. beytinin şerhinde de yine aşkın Allah’a izafetini 
teʾkîd etmek için aynı esere başvurur (87b / 16-17).

Şerh-i Hamriyye

İbni Fârız’ın meşhur Hamriyye adlı Arapça kasîdesinin Farsça şerhidir. 
Şerh-i Mîmiyye-i Fâriziyye, Şerh-i Mîmiyye ve Levâmi gibi isimlerle de bili-
nen eser,  875 (1470) yılında yazılmıştır.1

9. gazelin 4. beyit şerhinde şârih; tüm varlıkların Allah’ın zikriyle meşgul 
olduklarını anlatırken bu eserden uzun bir alıntı yapmıştır.  (12b /12-19)

2. kasîdenin 12. beyit şerhinde şârih; “mey-gede” kelimesinin ehil ol-
mayanların sırlara vâkıf olmaması amacıyla sufiler tarafından tasavvufî bir 
ıstılah olarak kullanıldığı anlatıldıktan sonra Câmî’nin bu eserinden bir 
rubâî alıntılanmıştır (28b /11-13)

Şevâhidü’n-Nübüvve

Nefahâtu’l-Üns’ü tamamlayan bir özellikte olan bu eserde Peygamber-
liğin delilleri, Peygamber Efendimiz’in peygamberliği, Ehl-i Beyt, sahâbe 
ve tâbiîn ile din büyüklerinin hayat ve faziletleri anlatılmaktadır. Eser 
Nevâî’nin arzusu üzerine 885 (1480) yılında telif edilmiştir.2

7. kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’yi sevmenin faziletini ve ona 
kin beslemenin zararlarını anlatıp bu konuda vârid olmuş hadîs-i şerîfleri 

1 Kadir Turgut, a.g.e., s. 45
2 Ömer Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, DİA, c. 7, s. 94-99.
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ve Hadîkatu’s-Suedâ’dan iki kıtayı alıntıladıktan sonra Şevâhidü’n-Nü-
büvve’den “salih adamın biri bir gece rüyasında kıyametin koptuğunu, 
Peygamber Efendimiz’in Kevser havuzunun başında durduğunu, Hz. Ha-
san ile Hz. Hüseyin’in oradaki susamışlara bu sudan dağıttığını, kendisi 
de o sudan içmek isteyince Efendimizin ona ʿsenin yakınında Hz. Ali’yi 
zemmeden biri var, haberin olmasına rağmen engellemediğin için sana 
Kevser’den nasip yoktur’ dediğini, daha sonra eline mücerred bir kılıç 
verip öldürmesini istediğini, kendisinin de onu öldürdüğünü ve aniden 
uyandığında o kimsenin yastığında katledildiğini duyduğunu” şeklinde bir 
hikâye aktarmış ve ayrıntılı bilgi isteyenlerin bu esere müracaat etmelerini 
istemiştir. (77a /7-22)

8. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Hz. Hüseyin’in hayatı hakkında 
bilgi verip faziletlerini anlattıktan sonra “Rûm diyârı gâzîlerinden biri şöyle 
demiştir. Rûm ahâlisinin kiliselerinden birinde şu manâda beyti yazılı gördüm. 

Nasıl umarlar şehîd edenler Hüseyni  
Yevm-i kıyâmetde dedesinden şefâati”1 

meâlinde bir alıntı yapmıştır (84b /7-9).  

Ahmed Eflâkî (ö. 761/1360)      
Mevlânâ’yı ve çevresindekileri anlatan Menâkıbu’l-Ârifîn adlı eseriyle 

şöhret bulmuştur. Mevlânâ’nın oğlu Ulu Ârif Çelebi’ye intisabından dolayı 
Ârifî nisbesiyle de anılsa da  daha çok Eflâkî nisbesiyle tanınmaktadır2. 

[Şiirler]

Eflâkî’nin şiirleri ilk olarak Veled Çelebi tarafından hazırlanan “Dîvân-ı 
Türkî-i Sultan Veled”in3 sonunda yayımlanmıştır. Orhan Kemal Tavukçu ise 
bu şiirleri ve Feridun Nafiz Uzluk’un yayınladığı şiirlere iki yeni şiir ekleye-
rek tüm şiirlerini yayınlamıştır4.
1 Câmî, Şevâhidü’n-Nübüvve, haz. Hüseyn Hilmi Işık, elli ikinci baskı, Hakikat Kitabevi, İstanbul 2015, 

s. 334.
2 Tahsin Yazıcı, “Ahmed Eflâkî”, DİA,  c. 2, s. 62. 
3 Veled Çelebi,  Dîvân-ı Türkî-i Sultan Veled, s. 118-122, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1341. 
4 Orhan Kemal Tavukçu, “14. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Eflâkî Dede’nin Bilinmeyen İki Şiiri”, Atatürk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 19, Erzurum 2002, s. 95-107.
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9. kasîdenin 72. beyit şerhinde şârih; nefsi yenmenin faziletini anlattık-
tan sonra Sultan Veled’e isnâd ettiği fakat kaynaklarda Ahmed Eflâkî’ye1 ait 
görünen bir mısra alıntılamıştır (111b /17). 

Ahmed et-Tırabzonî (1195/1781)

Trabzonlu Dervîş Ahmed ve Kösec Ahmed Dede olarak da bilinen bu-
şahsiyet lakaplarından dolayı başka kişilerle karıştırılmıştır. Söz konusu 
karışıklıklar Ali Üremiş tarafından yapılan çalışmalarla vuzûha kavuşturul-
muştur.2 

Şerhu Risâleti’n-Nakşibendiyye

İslam Ansiklopedisi’nde Ebû Saîd Hâdîmî’ye3 ait gösterilen Risâle-
tü’n-Nakşibendiyye’nin şerhi olan bu eserin mukaddimesinde Ahmed 
et-Trabzonî’nin belirttiğine göre eser, Muhammed el-Müftî el-Hâdimî’ye 
aittir. Ahmed et-Trabzonî, eserin dibacesinde4 Hâdîmî’nin eserinin talebeler 
ve müritler arasında çok meşhur ve muteber olduğunu, ama yeterince anla-
şılmadığı için müşkül lafızlarını ve muğlak anlamlarını açıklamak amacıyla 
eseri şerh ettiğini ifade etmektedir.

Besmelenin harflerinin anlatıldığı 1. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih;  
besmelede Allah’ın üç isminden ilkinin “ism-i zat” yani “Allah” olduğunu 
anlatırken bu müellifin Arapça yazılmış eserinden konu ile ilgili üç satırlık 
bir alıntı yapmıştır. (18b /2-4)

Hz. Ali (ö. 40 /661) 

Peygamber Efendimiz’in amcaoğlu ve damadı olan Hz. Ali’nin tam kün-
yesi Ebu’l-Hasen Alî b. Ebî Tâlib el-Kureşî el-Hâşimî’dir. Hicretten yakla-
şık olarak 22 yıl önce doğmuş, 656-661 yılları arasında dördüncü halife 
olmuş, hicretten kırk yıl sonra hâricîler tarafından şehit edilmiştir.5 “Ben 
ilmin şehriyim Ali de kapısıdır” hadîs-i şerîfine mazhar olan Hz. Ali; ilk üç 

1 Orhan Kemal Tavukçu, a.g.m. s. 98.  
2 Ali Üremiş, “Yeni Bilgiler Işığında Trabzonlu Köseç Ahmed Dede”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 

sy.19 (Bahar 2006), s. 175-191. 
3 Mustafa Yayla, “Hâdimî Ebû Saîd”, DİA, c. 15, s. 25. 
4 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Mihrişah Sultan No. 184/1, vr. 1b-2a. Eserin diğer nüshaları 

için bkz. aynı kütüphane; Bağdatlı Vehbi No. 738/2; Hacı Mahmud Efendi No. 2852/1. 
5 Ethem Ruhi Fığlalı, “Ali”, DİA, c. 2, s. 371-374.
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halife döneminde seferlere ve gazalara katılmamış, Medine’de kalarak ilimle 
uğraşmıştır. İlim, hikmet ve fesahatla şöhret bulan Hz. Ali’nin hutbeleri, 
emirnâmeleri, mektupları, vecizeleri ve nasihatleri Şerîf er-Radî tarafından 
derlenmiş ve bu esere Nehcu’l-Belâğa adı verilmiştir.1 

Dîvân, Nehcu’l-Belâğa 

Hz. Ali’ye isnâd edilen şiirlerin toplandığı Dîvân’ın güvenilir kaynaklara 
göre ona aidiyeti şüpheli2 olsa da bu dîvân İslam âlemi tarafından asırlarca 
okunmuş, defalarca şerh ve tercüme edilmiştir.

6. kasîdenin 35. beyit şerhinde şârih, mantıkçıların insanı “konuşan 
bir hayvan” olarak tanımlamalarına itiraz ederek insanın ilâhî bir nâme ve 
Allah’ın cemâlinin bir yansıması olduğunu, onu anlamanın irfan dairesi-
ne girmeye bağlı olduğunu ifade ederek görüşünü kuvvetlendirmek için 
Kâşânî’nin bir rubâisini almış ve hemen ardından Hz. Ali’nin de aynı ko-
nuda söylenmiş 

Etezʿumu enneke cirmun ṣağīrun 
Ve fīke inṭavā ʿālemu’l-ekberu3 

beytini alıntılamıştır (68a /20). 

9. kasîdenin 60. beyit şerhinde şârih; harama nazar etmemeyi tavsiye 
ederken Hz. Ali’ye isnat ettiği bir kıtayı alıntılamıştır (108a /14-15). 

Ali Dede (ö. 1007 /1598)

Bosna’nın Mostar şehrinde doğan Alâeddîn Ali Dede; ilmî tahsilinden 
sonra tasavvufa yönelerek Halvetîliğe intisâb etmiştir. Kānûnî’nin Zigetvar 
civarındaki türbesinde türbedarlık ve yine orada bulunan tekkede şeyh-
lik yapmıştır. Evveliyyât’ın yanı sıra Havâtimu’l-Hikem ve Halli’r-Rumûz, 
Temkînu’l-Makām fî Mescidi’l-Harâm, Risâle fî Beyâni Ricâli’l-Gayb, Ter-
bîu’l-Merâtib ve’l-Usûl, Tercüme-i Kasîde-i Rûhâniyye adlı eserleri telif et-
miştir.4

1 İsmail Durmuş, “Nehcu’l-Belâğa”, DİA, c. 32, s. 538-540. 
2 M. Yaşar Kandemir, “Hz. Ali”, DİA, c. 2, s. 375-378. 
3 Küçük bir parça olduğunu mu sanıyorsun? / Büyük âlem senin içinde toplanmışken. 
4 M. Serhan Tayşi, “Ali Dede, Bosnevî”, DİA, c. 2, s. 386. 
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Muhâdaratu’l-Evâil fî Müsâmereti’l-Evâhir [Evveliyyât]

Suyûti’nin Kitâbu’l-Evâil’i örnek alınarak yazılan bu eser, 37 fasıldan olu-
şan “evâil” ve 4 fasıldan oluşan “evâhir” adlı iki kısımdan meydana gelmek-
tedir. Müellif; şârihin alıntıladığı ebced hakkındaki rivayeti de Suyûtî’den 
aktarmıştır.1  

Peygamber Efendimiz’in ruhunun yaratılan ilk varlık olduğunun anlatıl-
dığı, Hz. Âdem ve Hz. İbrâhim’in onun mektebinde ebced okuyanlara ben-
zetildiği 9. kasîdenin 106. beyit şerhinde şârih; “ebced” kelimesinin sözlük 
anlamını açıkladıktan sonra bu kitabı kaynak göstererek Allah’ın indirdiği 
ilk kitabın ebced olduğunu ifade etmiş ve her kelimesinin işaret ettiği an-
lamları alıntılamıştır. (122b /2; 8-13)

Alî Şîr Nevâî (ö. 906 /1501)

844 (1441) yılında Herât’ta doğan Ali Şîr Nevâî; Klasik Çağatay ede-
biyatının en önemli şâiri olduğu gibi Klasik Osmanlı edebiyatını da her 
açıdan etkilemiştir. Edebî şahsiyetinin şekillenmesinde en önemli etken; 
âlim, şâir ve mutasavvıf Câmî’ye olan yakınlığı ve dostluğudur. Bu yakınlık 
ve dostluktan dolayı eserlerinin konusunda Câmî’yi örnek almış, ona nazi-
re eserler telif etmiş ve ondan tercümeler yapmıştır. Dönemin hükümdarı 
Sultan Baykara’ya da çok yakın olan Nevâî; onun nişancısı, nedîmi olmuş; 
fakat idari işlerden çok hazzetmediği için bunları bırakarak daha çok ilmî 
ve edebî faaliyetlerle vakit geçirmiştir. Birisi Farsça olmak üzere beş Dîvân 
sahibi olan Nevâî; Türk Edebiyatı’nın ilk tezkiresini ve hamsesini yazmış, 
dil, aruz, hadîs ve tasavvuf alanında da eserler vermiştir.2 

Farsça Dîvân 

Fânî mahlasıyla Farsça şiirler yazan Ali Şîr Nevâî, bu şiirleri ayrı bir 
dîvânda toplamıştır.  Bu Dîvân’ın bilinen üç nüshası Nuruosmaniye No. 
3850, Hekimoğlu No. 632 ve Türk İslam Eserleri Müzesi No. 1952’de ka-
yıtlıdır.3 Şârih’in ilk beytini alıntıladığı ve Nesîmu’l-Huld olarak adlandırılan 
kasîdenin ilk beyti Neşʾe’ye göre bazı farklarla bu Dîvan’da yer almaktadır.4 

1 Ali Dede, Muhâdaratu’l-Evâil fî Müsâmereti’l-Evâhir, s. 39-40, Matbaa-i Âmire, 1311. 
2 Günay Kut,  “Ali Şîr Nevâî”, DİA, c.  2. s. 449-453. 
3 Günay Kut, a.g.m. s. 451. 
4 Nuruosmaniye No. 3850, vr. 23a; Hekimoğlu No. 632, vr. 23a. 
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9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; zemin şiirin Muhtâr-i Gaznevî’ye ait 
olduğunu, daha sonra Hakānî’nin bunu tanzir ettiğini ve Câmî’nin  kasîde-
sinin de Hakānî’ye nazire olduğunu, üçüncü olarak Hüsrev-i Dihlevî’nin; 
dördüncü olarak Câmî’nin; beşinci olarak Ali Şîr Nevâyî’nin nazire yazdığını 
söylemiş ve Nevâyî’nin kasîdesinin matla beytini alıntılamıştır (87b /1-3). 

Ankaravî İsmâîl Rüsûhî (ö. 1041 /1631)

16. asırda yaşamış mevlevî şeyhi ve Mesnevî şârihidir. İbni Fârız’ın kasî-
delerine şerhleri ve tefsir, tasavvuf alanında da eserleri olmasına rağmen Mes-
nevî’ye yaptığı şerhten dolayı “Mesnevî şârihi” ünvanıyla meşhur olmuştur.1 

er-Risâletu’t-Tenzîhiyye fî Şeʾni’l-Mevleviyye

Mevlevîlere yöneltilen eleştiri ve itirazları reddetmek ve semâʿ ile diğer 
Mevlevîlik erkânının meşruluğunu ve câizliğini savunmak amacıyla yazılmış 
Arapça bir eser olup bir nüshası Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa No. 895/2’de; 
eserin Türkçe tercümesinin bir nüshası ise yine aynı kütüphanenin Özel 
koleksiyonu, No. 10’da kayıtlıdır. 

Şarih, 9. gazelin 4. beyit şerhinde semâʿ kelimesinin anlamını izah ederken 
kelimenin sözlük anlamını bu eserden alıntı yoluyla aktarmıştır. (12b /1-3)

Arpaeminizâde Sâmî (ö. 1146/1 734)

Asıl adı Mustafa olan şair; babasının görevi dolsayısıyla Arpaeminizâde 
olarak tanınmış, hat ve kitabette kendisini geliştirerek kâtiblik, rûznâmçe-
cilik, vakanüvislik gibi resmî görevlerde bulunmuştur.2   

Dîvân

5. kasîdenin 59. beyit şerhinde şârih, Peygamber Efendimiz’in tüm 
sultanlara ve diğer peygamberlere olan üstünlüğünü ifade ettikten sonra 
Sâmî’ye ait olduğu tespit edilen aşağıdaki beyti alıntılamıştır (51b /5-6).

Ḥayāt-i cāvidānī buldu ʿĪsā fażl-i luṭfundan 
Derinde Ḥażret-i Mūsā ʿaṣā der-dest derbānı

1 Emin Yetik, “Ankaravî İsmâil Rüsûhî”, DİA, c. 3, s. 211-213. 
2 Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, Dîvân, haz.: Fatma Sabiha Kutlar Oğuz, Ankara 2004, s. 16-17.
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Azîz Mahmûd Hüdâyî (ö. 1038/ 1628)

Celvetiyye tarikatının kurucusu mutasavvıf ve şairdir. İlk tahsilinden 
sonra İstanbul’a gelerek medrese eğitimini tamamlamış, çeşitli yerlerde 
müderrislik ve kadılık vazifesinde bulunmuştur. Hocası Nâzırzâde’nin ve-
fatı üzerine talebelik yıllarından itibaren ilgili olduğu tasavvufa yönelmiş, 
Üftâde’ye intisâb ederek resmî görevlerinden ayrılmıştır. Üsküdar’da bugün 
kendi adıyla bilinen tekkeyi yaptırarak orada şeyhlik yapmıştır. Ömrünü 
irşad ve geniş halkaların katıldığı vaazlarla geçiren Azîz Mahmud Hüdâyî, 
30 civarında eser telif etmiştir.1

Dîvân

9. kasîdenin 26. beyit şerhinde şârih; Allah’ın yardımı ve merhameti 
olmaksızın tüm insanların gaflette ve küfürde kalarak hüsrana maruz ola-
caklarını anlatmış ve Hüdâyî’nin bu durumu anlatan 

Olmayıcaḳ senden ʿaṭā ḳul neylesün yā rabbenā 
Dāʾim işi sehv u ḫaṭā ḳul neylesün yā rabbenā 

beytini alıntılamıştır (96b /5-6). 

Necâtu’l-Garîk fi’c-Cemʿ ve’t-Tefrîk

Tasavvuf terimlerinden “fark” ve “cem”in manzum olarak anlatıldığı bir 
eserdir.  

9. kasîdenin 2. beyit şerhinde şârih; mürşidlik taslayarak insanları alda-
tan şeyhleri anlatırken Kuşeyrî’nin kendi dönemindeki şeyhler hakkında 
bir beyit yazdığını ifade ederek o beyti alıntılamış ve hemen ardından Azîz 
Mahmûd Hüdâyî’nin  bu beyti nazmen yorumladığı iki beytini alıntılamış-
tır (88b /21-89a /1). 

Habbetu’l-Mahabbe

Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin anlatıldığı Arapça bir risâledir. 
5. kasîdenin 50. beyit şerhinde şârih, Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Beytini 

sevmenin önemini anlatıp bu konudaki hadîs-i şerîfleri aktardıktan sonra ayrın-
tılı bilgi isteyenlerin bu esere başvurmalarını tavsiye etmiştir (49b /5-6). 
1 Hasan Kâmil Yılmaz, “Aziz Mahmud Hüdâyî”, DİA, c. 4, s. 338-340. 
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Baba Efdal-i Kâşânî (ö. 667 /1268-69 [?])

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan İranlı şair ve filozofun 
tam künyesi Efdalüddîn Muhammed b. Hasen b. Muhammed Merakî-i 
Kâşânî’dir. Telif ve tercüme olarak irili ufaklı elliyi aşkın eser isnat edilen 
Kâşânî; Farsça’nın felsefe dili olmasında önemli katkılarda bulunmuştur.1  

Dîvân 

6. kasîdenin 35. beyit şerhinde şârih, mantıkçıların insanı “konuşan bir 
hayvan” olarak tanımlarına itiraz ederek insanın ilâhî bir nâme ve Allah’ın 
cemâlinin bir yansıması olduğunu, onu anlamanın irfan dairesine girmeye 
bağlı olduğunu ifade ederek görüşünü kuvvetlendirmek için Kâşânî’nin bu 
meâldeki bir rubâisini alıntılamıştır (68a /17-19). 

Bağdatlı Rûhî (ö. 1014/1605-1606)

Daha ziyâde terkib-i bendleriyle tanınan şâirin asıl adı Osman olup, diğer 
Rûhî’lerden ayrılması için doğum yeri olan Bağdat’tan dolayı Rûhî-i Bağdâdî 
olarak anılmıştır. Konularını tasavvuf, hikmet ve sosyal hayata dair gözlemle-
rin oluşturduğu şiirlerinde bir samimiyet ve lirizm hissedilmektedir.2

Dîvân 

9. gazelin 6. beyit şerhinde sâliklere tevazu ve alçakgönüllülük tavsiye edi-
lirken şârih, kaynak belirtmeden şairin terkib-i bendinden olduğu tespit edilen

Ḫāk ol ki Ḫudā mertebeni eyleye ʿālī

mısraını alıntılamıştır. (13a /3-4)

Bahâeddîn Âmilî (ö. 1031/ 1622)

Lübnan civarında Balebek şehrinde doğan Bahâeddîn Muhammed b. 
Hüseyn b. Abdissamed el-Âmilî; babasıyla İran’a giderek eğitimini orada 
tamamlamış, vaktini eser yazmak ve talebe yetiştirmekle geçirmiş, derviş 
kılığında Anadolu ve Mısır’ı dolaşmıştır. Daha ziyâde aklî ilimlerdeki vukū-
fiyeti ile tanınan Âmilî; tefsir, hadîs ve fıkıh alanında da eserler yazmış, 
Farsça didaktik mesnevilerinde Mevlânâ’yı örnek almıştır.3

1 Ahmet Sevgi, “Efdalüddîn-i Kâşânî”, DİA, c. 10, s. 453-455. 
2 Coşkun Ak, Rûhî-i Bağdâdî, DİA, c. 35, s. 205-206.
3 Ömer Okumuş, “Bahâeddîn Âmilî”, DİA, c. 3,  s. 60-61. 
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Dîvân

6. kasîdenin 12. beyit şerhinde şârih, insanların mahbûblarını aramak 
için harcadıkları çabayı tavsif etmek için Bahâeddîn Âmilî’nin muhamme-
sinden alındığı tespit edilen 

Yaʿni ki tū rā mīṭalebem ḫāne-be-ḫāne1

mısraını alıntılamıştır (61a /8). 

Nân u Helvâ

24 bölümden oluşan Farsça tasavvufî ve didaktik bir mesnevidir. 

6. kasîdenin 17. beyit şerhinde şârih, Allah’ı layıkıyla bilmeyi engelleyen 
ilim ve meşgaleleri anlatmış ve görüşlerini teyit etmek için Âmilî’nin Nân u 
Helvâ adlı eserinden iki beyit alıntılamıştır (63b /1-3). 

6. kasîdenin 34. beyit şerhinde şârih; mantık okumanın âlimlere ve ârif-
lere göre önemini ve câizliğini anlattıktan sonra âriflere göre tek ilmin “ilm-i 
ledünnî” olduğunu ifade etmiş ve Âmilî’nin âşıklıktan başka bir ilim bulun-
madığı meâlindeki iki beytini alıntılamıştır (67b /15-17).  

Yine 6. kasîdenin 36. beyit şerhinde şârih, hikmet ve felsefenin insanı 
Allah’a ulaşmaktan alıkoyduğunu anlatırken aynı eserin aynı bölümünden 
dört beyitlik alıntı yapmıştır (68b /10-13). 

9. kasîdenin 24. beyit şerhinde şârih; bir dertten dolayı herhangi bir 
his taşımayanları, yani acı tatlı bir duygu taşımayanları, yaratılış gāyelerini 
idrak edemeyenleri eleştirmiş; develerin ve ayıların bile sesten ve nağmeden 
etkilendiklerini ifade etmiş ve Bostân’dan aldığı beyitten sonra bu eserden 
de aynı duruma uygun iki beyit alıntılamıştır (96a /3-5). 

9. kasîdenin 108. beyit şerhinde ise şârih, hikmeti Medine’de yani hik-
metin ana çeşmesi olan Peygamber Efendimiz’in ilminde aramak gerektiği-
ni, Eflatun’un hasedinden dolayı bu çeşmede boğulduğunu anlatmış ve 36. 
beyit şerhinde de alıntılamış olduğu dört beyti tekrar alıntılamıştır (123b 
/14-18). 

1 Ev ev dolaşıp seni arıyorum. Şeyh Bahâyî-i Âmilî, Dîvân-ı Eşʿâr, muhammes. 
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Bâkî (ö. 1008/ 1600)

Osmanlı edebiyatının 16. asrına damgasını vuran ve “Sultânu’ş-Şuarâ” 
ünvanını alan Bâkî’nin şöhreti asırlarca devam ederek günümüze kadar ulaş-
mıştır. Kaynakların tümünde birinci derece şair olduğu kabul edilmektedir. 
Dîvân’ından başka, Fezâilu’l-Cihâd, Meâlimu’l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi’l-Mür-
selîn ve Fezâil-i Mekke adlı eserleri bulunmaktadır.1  Şârih; Türk Edebiyatı ta-
rihinde oldukça önemli bir yer tutan Bâkî’den sadece bir defa alıntı yapmıştır. 

Dîvân

9. kasîdenin 100. beyit şerhinde şârih; kıskanç insanın tatlı sözüne 
inanmamak gerektiğini ifade ettikten sonra Hz. Hasan Efendimizin ha-
nımı tarafından zehirletilerek şehit edildiğini anlatmış ve Bâkî’nin ismini 
zikretmeden

Bāṭıl hemīşe bāṭıl u bīhudedir velī 
Müşkil budur ki ṣūret-i Ḥaḳdan ẓuhūr ide

beytini alıntılamıştır (120a /10-11). 

Celâleddîn-i Devvânî (ö. 908/1502)

İran’ın Kâzerûn bölgesindeki Devvân’da âlim bir ailenin çocuğu olarak 
doğan ve tam künyesi Ebû Abdillâh Celâleddîn Muhammed b. Esʿad b. 
Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî olan Eşʿârî kelâm âlimidir. Tefsir, kelâm, 
tasavvuf, felsefe, mantık ve ahlâk alanında eserleri bulunmaktadır. Daha 
hayatta iken şöhreti İran ve Osmanlı’ya yayılan Devvânî’nin bazı eserleri 
Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, üzerlerine pek çok 
şerh ve hâşiye yazılmıştır.2

[Bilinmeyen] Risâle

6. kasîdenin  4 ve 5. beyit şerhlerinde şârih, bedenin manevî yükselişe 
nasıl engel teşkil ettiğini ve evliyâların rûhî yükselişlerini anlattıktan sonra 
ruh hakkında ayrıntılı bilgi isteyenlerin Devvânî’nin, ismini belirtmeden 
risâlesine müracaat etmelerini tembih etmiştir. (59a /19-20). 

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmed Çavuşoğlu, “Bâkî”, DİA, c. 4, s. 537-540.
2  Harun Anay, “Devvânî”, DİA, c.  9, s. 257-262.
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Şerh-i Rubâiyyât

Celâleddîn-i Devvânî’nin II. Bâyezid’e sunduğu ve kendi tasavvufî ru-
bâîlerinin şerhinden oluşan bir eseridir.1

6. kasîdenin 34. beyit şerhinde şârih, mantık okumanın âlimlere ve ârif-
lere göre önemini ve câizliğini anlattıktan sonra âriflere göre tek ilmin “ilm-i 
ledünnî” olduğunu ifade etmiş ve Devvânî’den tüm ilimlerin bir efsane ol-
duğunu anlatan bir rubâî alıntılamıştır (67b /18-19).

Ebû Saîd Ebu’l-Hayr (ö. 440 / 1049)

Âşıkâne rubâîleriyle tanınan Ebu’l-Hayr’ın tam künyesi, Ebû Saîd Faz-
lullâh b. Ebi’l-Hayr Ahmed b. Muhammed el-Meyhenî’dir. Tekke âdâbını 
teşkil eden mutasavvıf olarak kabul edilir. Dönem dönem uzun müddetli 
inzivâlara çekilen Ebu’l-Hayr; kurduğu tekkesinde sabahlara kadar raks ve 
semâ etmiş, şathiyeler söylemiş bir mutasavvıftır.2

Rubâîler 

9. kasîdenin  9. beyit şerhinde şârih; “fakr” kelimesini açıkladıktan 
sonra Ebû Saîd’in bu kavramı yorumladığı bir rubâîsini alıntılamıştır (90b 
/15-17). 

Ebû Tâlib-i Mekkî (ö. 386/996)

Aslen İran’ın Cebel bölgesinden olup Mekke’de uzun süre kaldığı için 
Mekkî nisbesiyle anılmıştır. Gazzâlî ve Abdulkâdir Geylânî’yi etkilemiş 
ilk dönemin önemli mutasavvıflarındandır. Zayıf ve mevzu hadîsleri kul-
lanması, bazı görüşleri ve vaazlarından dolayı tenkit edilmiştir.  Kendisi 
Menâsiku’l-Hacc ve Müsnedu’l-Elif adlı iki eserinden bahsetmesine, diğer 
kaynaklarda buna bazı eserler nisbet edilmesine rağmen günümüze ulaşan 
tek eseri Kūtu’l-Kulûb adlı eserdir.3

1  Harun Anay, a.g.m., s. 260. 
2 Tahsin Yazıcı, “Ebû Saîd-i Ebu’l-Hayr”, DİA, c. 10, s. 220-222.
3 Bilal Saklan, “Ebû Tâlib el-Mekkî”, DİA, c. 10, s. 239-240. 
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Kūtu’l-Kulûb

Müellif; günümüze ulaşan tek eserinde tasavvufun ilk dönemi hakkında 
bilgi vermiş, zühd ve ibadet konularını ayrıntılı bir şekilde incelemiştir.1 

9. kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; “fakr” kavramını açıklarken bunun 
üç rüknünün “az yemek, az uyumak, az konuşmak” olduğunu ifade etmiş 
ve bu mutasavvıfın az yemeye dair bir cümlesini alıntılamıştır (91a /1-2).

Enderunlu Fâzıl (ö. 1225/1810)

Akka doğumlu olan şâirin asıl ismi Hüseyin’dir. Osmanlı saray akademisi 
olan Enderun’da eğitim gördüğü için Enderunlu veya Enderûnî isimleriyle 
tanınmıştır.2 Şiirlerinde sosyal hayata dair çok sayıda unsura rastlandığı için 
mahallileşme akımının öncülerinden sayılır. Dîvân’ından başka Defter-i Aşk, 
Hûbânnâme, Zenânnâme, Çenginâme adlı eserleri bulunmaktadır.  

Dîvân  

7. Kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’yi sevmenin faziletini ve ona 
kin duymanın sakıncalarını anlatıp bu konuda hadîs-i şerîf ve manzumeler 
olmak üzere pek çok alıntı yaptıktan sonra sırasıyla Râfızîlerin ve Hâricîle-
rin yaklaşımını anlatmıştır. Birgivîci olarak şöhret bulan birisinin, dersinde 
“diğer halifelere karşı bir soğukluk hissetmemek için Hz. Ali’ye arpa miktarı 
da olsa bir düşmanlık beslemek gerekir” dediğini aktararak onu eleştirdik-
ten sonra Mîr Fâzıl olarak zikrettiği şairin padişahın huzurunda bedâheten 
söylediği bir gazeli alıntılamıştır (78a /11-17). 

 Fahrüddîn Safî (ö. 939/1532-33)

Meşhûr mutasavvıf Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin oğlu olan Fahrüddîn 
Safî’nin; babasının yanı sıra Câmî ve Abdulgafûr-i Lârî’den eğitim aldığı 
söylenmektedir. Küçüklüğünden itibaren tasavvufa ilgi duyan Safî; dönem 
dönem Ubeydullâh-ı Ahrâr’ı ziyaret ederek yanında kalmış, sohbetlerinde 
dinlediklerini Reşehât’ta yazmıştır. Reşehât dışında Letâifu’t-Tavâif ve Mah-
mûd u Ayâz adlı eserleri bulunmaktadır.3

1 Bilal Saklan, a.g.m., s. 239.  
2 Sabahattin Küçük “Enderunlu Fâzıl”, DİA, c. 11, s. 188-189.
3 Necdet Tosun, “Fahreddîn Safî”, DİA, c. 35, s. 470. 
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Reşehât-i Aynu’l-Hayât

Yusuf-i Hemedânî ve Ubeydullâh-i Ahrâr arasındaki zamanda yaşamış 
Nakşibendî şeyhleri ve hâcegânının sözleri ile menâkıbının anlatıldığı Farsça 
bir eserdir.1 Eserin Muhyî-i Gülşenî tarafından yapılan Osmanlıca tercümesi 
neşredilmiştir.2 

6. kasîdenin 3. beyit şerhinde şârih; “zirve-i evc-i izzet” kavramını ve 
buna ilişkin kavramları açıkladıktan sonra kaynak olarak Şeyh Safî’nin Re-
şehât eserini göstermiştir (58b /12).

6. kasîdenin 40. beyit şerhinde şârih; zâhirî ilimlerin yol açabileceği za-
rarları anlatmış, Taftazânî’den bir dörtlük alıntıladıktan sonra Seyyid Şerîf 
Cürcânî’nin evliya sohbetini ilim öğrenmeye tafdil etmesini Reşehât’ı kay-
nak göstererek anlatmış ve Taftazânî ile Cürcânî gibi pek çok eser telif eden 
iki âlimin zâhirî ilimler konusunda söylediklerine dayanarak bâtınî ilimlere 
olumsuz yaklaşan hocaları eleştirmiştir (70a /13-23). 

7. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Câmî’nin 877 (1472) yılında hac 
yolculuğu esnasında Bağdat’a uğradıktan sonra gittiği Necef ’te  bir gazel, 
Medine’de bir kasîde ve dönüş yolunda tekrar uğradığı Necef ’te de bir kasîde 
yazdığını belirterek matla beyitlerini alıntılamış ve bu yolculuktan sonra 
da şerhine başladığı kasîdeyi, yani 7. kasîdeyi yazdığını belirtmiş ve kaynak 
olarak Reşehât’ı göstermiştir.  (74a /14). 

7. kasîdenin 18. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’nin “lev kuşife’l-ġıṭāʾu mā 
izdedtu yaḳīnen” sözünü Ubeydullâh-i Ahrâr’ın açıkladığını ve bu açıkla-
manın Reşehât’ta yazılmış olduğunu belirterek fayda amacıyla o açıklamayı 
alıntılamıştır (83a /19 -83b /7).

Fenâyî Cennet Mehmed Efendi (ö.1075/1664)

Asıl adı Mehmed olan şâir; Fenâyî mahlasını kullanmış, ârif ve âbid 
kişiliğinden dolayı “Cennet” lakabıyla anılmıştır. Aziz Mahmûd Hüdâyî’ye 
intisâb ettikten sonra vâizlik ve kâtiplik mesleğini bırakmış, halifelikten 

1 Necdet Tosun, a.g.m., s. 470. 
2 Muhyî-i Gülşenî, Reşehât-i Muhyî, haz.: Mustafa Koç - Eyyüp Tanrıverdi, Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014. 
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sonra Tophane’de İlyas Çelebi Tekkesi’nde 8 yıl postnişînlik yapmıştır.1 
Dîvân’ından başka, Tecelliyât, Talîkât, Bihiştiyâ fi’l-Maârif ve’l-İlâhiyât adlı 
eserleri bulunmaktadır.2

Kelimât (Dîvân?)

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Allah’a ancak aşkla ulaşılabileceğini, 
mutasavvıfların da aşk lafzıyla Allah’ı kastettiklerini anlatarak Cennet Efen-
di’nin Kelimât’ından olduğunu belirttiği 

ʿAşḳ atınıñ süvārı erişdi maḳṣūduna  
Zāhid ṭopal ḫar ile bekler ḳapuda nevbet 

beytini alıntılamıştır (88a /8-9). 

Ferîdüddîn Attâr (ö. 618/ 1221)

İran edebiyatının önde gelen şairlerinden olup tasavvufi eserler kaleme 
alan ve Câmî, Sadî, Mevlâna, Hâfız gibi şairleri etkileyen Attâr’ın tam kün-
yesi Ebû Hâmid Ferîdüddîn Muhammed b. Ebî Bekr İbrâhim-i Nîşâbûrî’dir. 
Özellikle gazel ve mesnevî nazım şeklinde eserler vermiştir. İlâhînâme, Es-
rârnâme, Musîbetnâme, Hüsrevnâme, Muhtarnâme, Mantıku’t-Tayr, Dîvân, 
Tezkiretu’l-Evliyâ gibi eserlerinin yanı sıra Pendnâme ve Cevâhiru’z-Zât gibi 
ona nisbet edilen eserlerle birlikte eser sayısının 190’a kadar ulaştığı ifade 
edilmektedir.3  

Dîvân

6. gazelin 5. beyit şerhinde şârih; Allah’ın,  kullarını belâlarla imtihan 
ettiğini, belâya sabredenlerin derecelerinin yükseldiğini anlatarak Attâr’ın 
bu mealdeki      

Belā keş tā cemāl-i dost bīnī  
Ki merd-i bī-belā merd-i liḳā nīst4

beytini şâhid olarak göstermiştir (8a /24).   

1 Abdullah Aydın, Fenâyî Cennet Mehmed Efendi ve Dîvânı, s. 3, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003. 

2 A.g.e., s. 5.
3 M. Nazif Şahinoğlu, “Feridüddîn Attâr”, DİA, c. 4. s. 95-98. 
4 Bela çek ki sevgilinin yüzünü göresin; çünkü dertsiz adam,  cemâl ehli değildir. Attâr, Dîvân, g.104/5.
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Şârih, 9. kasîdenin 81. beyit şerhinde de Hz. Yaʿkūb ve Hz. Yûsuf ör-
neklerinde olduğu gibi sıkıntıdan sonra rahata erişileceğini anlattıktan sonra 
yukarıdaki beyti alıntılamıştır (114b /1).   

Mantıku’t-Tayr

Kendilerine bir padişah bulmak için toplanan kuşların Hüdhüd’ün 
rehberliğinde yaptığı yolculuğu tasavvufî olarak anlatan bir eserdir. “Bazı 
nüshalarında adı Makālât-ı Tuyûr, Makāmât-ı Tuyûr, Tuyûrnâme şeklin-
de kayıtlı olan ve nüshalar arasındaki farklılıklar dikkate alındığında 5000 
beyti biraz aşan eser otuz bir bölüm (makale) halinde remel bahriyle kaleme 
alınmıştır.”1

Şârih, 2. kasîdenin 10. beyit şerhinde “fakr” kavramını açıklarken eser 
ismi zikretmeden Attâr’ın Mantıku’t-Tayr eserinden olduğu tespit edilen iki 
beyti alıntılamıştır. (28a /3-5) 

Musîbetnâme

“5740 beyitlik bir mesnevi olup Cevâbnâme adıyla da bilinir. Attar’ın 
tasavvufî görüşlerini ve fikrî dünyasını en düzenli şekilde aksettiren mesne-
visidir. Kırk bölüme ayrılan eserde sâlikin önce melekler arasında ve öteki 
dünyada, sonra da bu âlemde dolaşması, peygamberlere başvurması, daha 
sonra duygu, hayal ve akıl ile ruha giderek bunlara Allah’ı sorması, neticede 
Allah’ı kendi içinde bulması hikâye edilmiştir.”2

6. kasîdenin 30. beyit şerhinde “usûl” ve “furûʿ” kavramlarını açıklayan 
şârih, bir görüşe göre temel dinlerin tefsir, fıkıh ve hadîs olduğunu ifade 
etmiş ve Attâr’ın aşağıdaki 

ʿİlm-i dīn fıḳh est vü tefsīr u ḥadīẟ 
Her ki ḫvāned ġayr-ı īn gerded ḫabīẟ3

beytini alıntılamıştır. (66b 72-3)  

1 H. Ahmet Sevgi, “Mantıku’t-Tayr”, DİA, c. 28, s. 29-30. 
2 M. Nazif Şahinoğlu, “Feridüddîn Attâr”, DİA, c. 4. s. 95-98.
3 Dinin ilimleri fıkıh, tefsir ve hadîstir; bunlardan başkasını okuyan habis olur.  
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9. kasîdenin 112. beyit şerhinde de felsefe ve aklî ilimlerle vakit harca-
mamak gerektiğini anlattıktan sonra yukarıdaki beyti tekrar alıntılamıştır. 

Tezkiretu’l-Evliyâ 

Attâr’ın, Kurʾan-ı Kerîm ve Sünnet’i en güzel şekilde açıklayan velîlerin 
sözlerinden âlimlerin ve halkın faydalanmasını sağlamak, insanlar üzerinde 
manevî etkisi bulunan bu sözler sayesinde kalplere Allah sevgisinin yerleş-
mesine vesile olmak için 617 (1220)  yılında yazdığı bir eserdir. Caʿfer-i 
Sâdık ile başlayıp Hallâc-ı Mansûr ile sona eren eserde yetmiş iki kişinin 
hayatına dair bilgilerle menkıbeler bulunmaktadır.1  

Peygamber Efendimizin Ehl-i Beytine sığınmanın ve iman etmenin Pey-
gamber Efendimize sığınmakla aynı olduğunun anlatıldığı 5. kasîdenin 50. 
beytinde şârih, görüşünü Attâr’ın bu eserinden yaptığı alıntıyla teyit eder  
(49b /6-10). 

Cevherü’z-Zât

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Feridüddîn Attâr’a nisbet edilen ve onun 
adıyla basılan eserlerden birisidir. 

Şârih, 9. gazelin 4. beyit şerhinde neyin sırlarını anlatırken bu eserden 
üç beyit alıntılamıştır. (12a /23-27)

Hz. Ali övgüsünde yazılmış olan 7. kasîdenin 14. beyit şerhinde Hz. 
Ali’nin vasıfları anlatılırken şârih, bu eserden Hz. Alî’nin tavsîf edildiği dört 
beyit alıntılamıştır. (80b /13-18)

Pendnâme

Yukarıda belirttiğimiz gibi Attâr’a nisbet edilen eserlerden birisi de nasi-
hatnâme türü bir eser olan ve Osmanlı’da pek çok şerhi ve tercümesi yapılan 
Pendnâme’dir. 

Dünyevî lezzetlerin uhrevî lezzetlere engel olmasının çok büyük bir 
hüsran olacağının anlatıldığı 6. kasîdenin 7. beyit şerhinde şârih, Attâr’ın 

1 Reşat Öngören, “Tezkiretu’l-Evliyâ”, DİA, c.  41, s. 74-75. 
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“dünya uykudaki kimsenin rüyası gibidir” meâlindeki hadîs-i şerîfi manzum 
olarak anlattığı kısımdan iki beyit alıntılamıştır. (59b /21-22)

5. kasîdenin 68. beyit şerhinde şârih, Peygamber Efendimiz’in diğer 
peygamberlere ve tüm sultanlara üstünlüğünü anlattıktan sonra Attâr’ın 
Pendnâme’sinden 

Enbiyā vü evliyā muḥtāc-ı ū

mısraʿını alıntılamıştır (54a /6). 

Fesâhat ve ilimdeki kabiliyetin ehil olmayanlarca anlaşılamayacağının 
anlatıldığı 6. kasîdenin 29. beyit şerhinde şârih, fesâhat için çaba gösterme-
nin gönlü yaralamak olduğunu ifade ederek Attâr’ın bu mealdeki bir beytini 
alıntılamıştır. (66a /18-19) 

9. kasîdenin 9. beytinde az yeme, az uyuma ve az konuşmanın fazileti 
şerh edilirken, bu eserden az uyuma ve az konuşmaya dair birer beyit alın-
tılanmıştır. (91a /5-8)

9. kasîdenin 44. beyit şerhinde şârih; Allah’a tevekkül etmeyi anlatırken 
kaynak belirtmeden Pendnâme’den olduğu tespit edilen bir beyit alıntıla-
mıştır. (103b /1-2) 

9. kasîdenin 54. beyit şerhinde şârih; zalimlerin meclisinde bulunma-
mayı tavsiye ettikten sonra bu eserden konuya dair üç beyit alıntılamıştır. 
(106b /18-20)

9. kasîdenin 63. beyit şerhinde şârih; bâtınî güzelliği ve arınmayı teşvik 
etmiş ve Attâr’ın Pendnâme’sinden konuya uygun iki beyit alıntılamıştır . 
(109a /3-4)  

9. kasîdenin 120. beyit şerhinde; hizmetin karşılığı anlatılırken bu eser-
den bir beyit alıntılanmıştır. (127b /6) 

Belirlenemeyen Eserlerinden 

Allah’ın “kahhâr, gaffâr, deyyân ve sultân” isimlerinin şerh edildiği 2. 
kasîdenin 8. beytinde sultan ismi açıklanırken eser adını belirtmeden At-
târ’ın sadece ismini zikrederek, nazm başlığı altında iki beytini alıntılamıştır  
(27a /13-15).
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Allah’ın kereminden başka hiçbir şeyin insana “tekye” yani sığınak olma-
ması gerektiğinin anlatıldığı 2. kasîdenin 17. beyit şerhinde şârih, Attâr’ın 
bu mealdeki

Tekye kem kon ḫvāce ber kirdār-i  ḫvīş 
Dil benih ber raḥmet-i Cabbār  ḫvīş1 

beytini alıntılamıştır. (29b /3-4)

5. kasîdenin 9. beyit şerhinde Allah’ın muhabbet şarabını ezelden beri 
gönüllere ilkā ettiği anlatılırken Attâr’ın bir beyti şâhid olarak gösterilmiştir. 
(41a /8)

Fuzûlî (ö.963/1556)

Edebiyatımızın en önemli şahsiyetlerinden biri olan Fuzûlî’nin eserle-
rinden iktibâs sayısı fazla değildir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Fuzulî’nin 
sadece Hadîkatu’s-Suedâ eserinden 4 yerde iktibâs yapılmıştır. 

Hadîkatu’s-Suedâ

Ehl-i Beyt’in maruz kaldığı eziyetlerin, özellikle Hz. Hüseyin ve bera-
berindekilerin Kerbelâ’da şehit edilmesinin samimî bir üslupla anlatıldığı 
Hadîkatu’s-Suedâ, yazıldığı dönemden itibaren Osmanlı coğrafyasında 
en çok okunan eserlerden biri olmuştur. Hz. Ali övgüsünde yazılmış bir 
kasîde olan 7. kasîdenin 2. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’nin faziletlerini 
anlatırken onun doğumunun Kabe içinde gerçekleştiğini belirtmiş ve şâ-
hid olarak bu eserden 

Murtażā bir dür-i deryā-yı velāyetdir kim 
Ḥarem-i Kaʿbedir ol dürr-i ẟemīniñ ṣadefi 
Ġayrıdan eşref eğer olsa anuñ-çündür kim  
Ḥarem-i Kaʿbeden ol kesb ḳılupdur şerefi

dörtlüğünü alıntılamıştır. (74b /2-3) 

Yine 7. kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’yi sevmenin önemini 
ve faziletini anlattıktan sonra bu konuda vârid olmuş hadîs-i şerîfleri alıntı-

1 Ey hoca! Kendi amellerine çok fazla güvenme. Gönlünü cabbar olan Allah’ın rahmetine bırak.
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lamış, “vâli men vâlâhu ve ʿâdi men ʿâdâhu” hadîsinin Hadîkatu’s-Suedâ’da 
geçtiği iki kıta alıntılamıştır. (77a /4-7) 

Yine 7. kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’nin düşmanlarının ce-
hennemlik olduğunu ifade ettikten sonra Hadîkatu’s-Suedâ’dan bu meâldeki 

Cām-ı buġż-i Murtażā’yı nūş eden nākeslere 
Sāḳī-i devrān virür zehr-i selāsil ʿāḳibet 
Hem görürler ʿālem-i ṣūretde āẟār-ı belā 
Hem çekerler bend u iġlāl u selāsil ʿāḳibet

kıtasını alıntılamıştır. (78b /5-6) 

Hâfız-i Şîrâzî  (ö. 792/1390?)

Şiraz’da doğan Hâfız’ın adı Hâce Şemseddîn Muhammed’dir. İran’ın en 
önde gelen şâirlerinden olmasına rağmen hayatı hakkında çok fazla bilgi bu-
lunmamaktadır. “Hâce” unvanını kullanması farklı şehirleri dolaştıktan son-
ra Şiraz’a gelip yerleşen seçkin bir aileye mensubiyetini düşündürmektedir. 
Devrin önde gelen hocalarından ders almış ve öğrenimi sırasında Kurʾân-ı 
Kerîm’i ezberlemesinden dolayı “Hâfız” lakabını almıştır. Öğrenimi sadece 
dinî ilimlerle sınırlı olmayıp devrin diğer ilimlerinde de iyi bir tahsil gör-
müştür. Hâfız’ın tasavvufa olan ilgisi, devrin birçok mutasavvıfıyla görüş-
tüğü bilinmekle beraber kaynaklarda onun tarikatı ve hangi şeyhe intisâb 
ettiği hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Dîvânı fal kitabı olarak da 
kullanılan Hâfız’a gizli sırlara tercüman olmasından dolayı “Lisânu’l-Gayb”, 
“Tercümânu’l-Esrâr” lakapları verilmiştir. Türk edebiyatında pek çok kez 
şerh edilen Hâfız Dîvânı müellif tarafından en çok alıntı yapılan eserlerden 
birisidir.1 Eserinin dibâcesinde Hâfız Dîvânıyla çok meşgul olduğunu ifade 
eden şârihin ezberinde bu dîvândan beyitler olduğu buradan da anlaşıl-
maktadır.

Dîvân 

Birçok nazım şekliyle şiirler yazmasına rağmen asıl şöhretini gazelleriy-
le elde eden Hâfız’ın Dîvân’ı; Türkiye’de Mevlânâ’nın Mesnevi’si, Sadî-i 

1 Tahsin Yazıcı, “Hâfız-i Şîrâzî”, DİA, c. 15, s. 103-106.
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Şîrâzî’nin Gülistân ve Bostân’ından sonra en çok okunan Farsça eser olarak 
karşımıza çıkmaktadır.1  

Şarih, 1. gazelin şerhinde Câmî’nin sâkîden şarap sunmasını istediği 5. 
beyti şerh ederken (3b /19) Hâfız-ı Şîrâzî’nin bir beytini içerik açısından bu 
beyte benzetmiş ve onu alıntılamıştır.

Şârih, genel olarak Hâce şeklinde zikrettiği Hâfız’ın bir beytini de 2. ga-
zelin 4. beyit şerhinde “engüşt-nümâ” kelimesini açıklarken (2b /29)  şâhid 
olarak göstermiştir.

Şârih, 6. gazelin 3. beyit şerhinde âşıklarla hacıların hacları arasında çok 
büyük bir fark olduğunu söyleyerek bu görüşünü Hâfız’ın bir mısraıyla 
teʾkîd etmiştir. (7b /22-23)

6. gazelin 4. beyit şerhinde ise “āşikārā” kelimesinde “elif ”in (ā) kafiye 
için kullanıldığını teʾkîd etmek için yine Hâfız’ın bir beytini şâhid olarak 
göstermiştir. (7b /26-27). 

7. gazelin 2. beyit şerhinde “çeng”i anlatırken şârih; minyatürlü Hâfız 
Dîvânı’nda 

Egerçi bāde feraḫ-baḫş u bād gül-bīz est 
Be bāng-i çeng meḫor [mey] ki muḥtesīb tīz est

beytinde hallaç yayına benzetilerek çizilen çeng resmini gördüğünü aktar-
mıştır. (9a /11-15)

Şârih; 9. gazelin 3. beyit şerhinde dünyanın fânîliğini, kavgayı ve mü-
cadeleyi gerektirecek bir metâ olmadığını anlatırken Hâfız’ın bu mealdeki

Āsāyiş-i dū gītī tefsīr-i īn dū ḥarf est 
Bā dostān telaṭṭuf bā düşmenān müdārā

beytini şâhid olarak göstermiştir.  (11b /25-26)

 Câmî’nin Necd’e (Medine) olan özlemini anlattığı 10. gazelin 1. bey-
tinin şerhinde ise Hazret-i Hâce olarak andığı Hâfız’ın Arapça iki beytini 
Medine’ye özlemi anlatması açısından şerh edilen beyitle benzer bulmuş ve 
onları şâhid olarak göstermiştir. (13a/ 27-29)  
1 Tahsin Yazıcı, a.g.m., s. 105. 
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Eserini yazma serüvenini ve yazma sebebini anlattığı mukaddimesinde 
15 yıldır hizmetinde olduğunu belirttiği şeyhi Mehmed Murâd’dan aldığı 
feyzi anarken Hâfız’ın bu meâldeki 

Ānān ki ḫāk rā be-naẓar kimyā konend  
Āyā buved ki gūşe-i çeşmī be-mā konend1   

beytini alıntılamıştır. (17a /17-18) 
Hazret-i Muhammed’i sevenlerin âdetinin ona karşı vefa ve muhabbet, 

Ebû Cehil tabiatlı kimselerin âdetinin ise ona karşı inkâr olduğunun anla-
tıldığı 5. kasîdenin 28. beytinin şerhinde Mehmed Tevfîk Efendi, Allah’ın 
hikmeti olarak gül ile dikenin bir arada bulunduğunu ifade eder ve Hâfız’ın 
bu meâldeki bir beytini şâhid olarak gösterir  (43b /9).

5. kasîdenin 46. beyit şerhinde “harf-şinâsân”dan murâdın gizli sırları 
bilen “urefâ” olduğunu ifade ettikten sonra Hâfız’ın bu meâldeki bir beytini 
alıntılamıştır (47b /23).

6. kasîdenin 15. beyit şerhinde mecâzî ve ilâhî aşkı izah ederken Garib 
Kosti adlı bir oğlana âşık olup onunla gönüllü olarak prangaya vurulan Yan 
Molla hikâyesini anlatmış ve söz konusu mollanın hâlini tavsif için Hâfız’ın 
bir beytini alıntılamıştır (62b /22-23). 

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde sâlikin mürşide tam teslimiyet göstermesi 
gerektiğini ve “niçin” “neden” diye soru sormaması gerektiğini anlatırken 
de Hâfız’ın bu meâldeki bir beytini şâhid olarak göstermiştir (88a /13-14). 

9. kasîdenin 8. beyit şerhinde şârih; aşk sırlarına ancak keşf ehli olanların 
erebileceğini anlatmış ve 5. kasîdenin 46. beyit şerhinde de alıntıladığı 

Rāz-ı derūn-ı perde zi rindān-ı mest pors 
K’in ḥāl nīst zāhid-i ʿālī-maḳām rā2 

beytini burada tekrar alıntılamıştır. (90a 721-22) 
9. kasîdenin 61. beyit şerhinde şârih; şehvetten uzak durmayı tembih 

ederken şâirin ismini belirtmeden bir beytini alıntılamıştır (108b /3-4). 
1 Bakışlarıyla toprağı altına dönüştürenler, bir göz ucuyla bize de bakarlar mı acaba? Hâfız, Dîvân, 

g.196/1.
2 Perde ardındaki sırları mest olmuş rintlere sor; yoktur zira bu hal, makāmı yüce zahitlerde. Hâfız, 

Dîvân,  g. 7/2. 
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Yine 9. kasîdenin 67. beyit şerhinde şârih;  ârifler için uzlet ve itikāfın 
taşıdığı güzelliği anlatırken Hâfız’ın bir beytini şâhid olarak göstermiştir 
(110a /7).  

Hâkānî (ö. 595/1199)

İranlı kasîde şâirlerinden olup ismi Efdalüddîn Bedîl (İbrahim) b. 
Ali’dir.  Sahâbe-i kiramdan Hz. Peygamber’in şâiri Hassân b. Sâbit’e ben-
zetildiğinden dolayı himâyesinde yetiştiği amcası tarafından Hassânu’l-A-
cem unvanı verilmiştir. İlk başlarda “Hakāikî” mahlasını kullanan şâire 
Şirvânşâhlardan Ebu’l-Muzaffer Hâkān-ı Ekber, “Hâkānî” mahlasını kul-
lanması için müsade vermekle birlikte ayrıca ona “melikuş-şuarâ” ve “nedî-
mu’ş-şuarâ” unvanlarını da vermiştir. 17.500 beyitten oluşan Dîvân’ından 
başka Fars edebiyatının ilk manzum seyahatnamesi Tuhfetu’l-Irakeyn adlı 
eseri bulunmaktadır1.

Dîvân 

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; bu kasîdenin Hâkānî’nin Mirʾâtu’s-
Safâ adlı kasîdesine nazire olduğunu belirtmiş (87a /7-8); birkaç satır sonra 
ise (15-17) Hakānî’nin kasîdesinin ilk beytini alıntılamıştır. 

Aynı kasîdenin 118. beyit şerhinde de şârih, Hâkānî hakkında benzer 
bilgileri vererek aynı beyti alıntılamıştır (126b /15-16).  

Hakkî (ö.1276 / 1859-1860)

İstanbul Üniversitesi Ktp., TY 192’de kayıtlı Mecmûatu’t-Terâcim adlı 
eserinin ilk yaprağında şârihin ölümüne düşürülen tarihin altında “Mek-
ke-i Mükerreme pâyelilerinden şâir-i meşhûr Hakkî Efendi’inin târîh-i 
belîğidir”  ibâresi yer almaktadır. Fatîn Tezkiresi’ndeki  “Mûmâileyh mu-
hibb-i Âl-i ʿ Abâ bir müverrih-i târîh-âşinâ olup dâimâ ashâb-ı kemâle mütevâ-
ziâne hareket ve erbâb-ı maârif ile câ-be-câ tarh-ı encümen-i ülfet eyleyerek 
imrâr-ı vakt ü sâat eylemekten her ne kadar gazel-gûluk vâdîsine esîrân değil 
ise de nazm-ı târîhde Sürûrî Efendi merhûma hem-inân olan müverrihlerden 

1 Tahsin Yazıcı, “Hâkanî-i Şirvânî”, DİA, c. 15, s. 168-170.
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olduğu gün gibi zâhir ve nümâyândır.”1 ibâresinden Ehl-i Beyt sevgisi taşı-
yan ve tarih düşürmekte maharetli olan şâirin bu Hakkî olduğu ihtimali 
ortaya çıkmaktadır. 

8. kasîdenin 1. beyit şerhinde Hz. Hüseyin’in hayatı hakkında bilgi ver-
dikten sonra kimliği kesin olarak belirlenemeyen fakat büyük bir ihtimalle 
şârihin vefâtına ve mesnevihânenin açılışına tarih düşüren Kıbrısîzâde İsmail 
Hakkî’ye ait 

Ḥaḳḳıyā ehl-i dīn olan eyler  
Ḥüseyniñ mediḥiñ üstüne deyn 

beytini alıntılayarak, beyit gereğince Hz. Hüseyin’in faziletlerinden bir kıs-
mını yazdığı ifade etmiştir (84a /19-20).

Halîlu’l-Esved (ö. 1123/1711)

18. asır Osmanlı ulemâsından Kara Halil b. Hasan b. Muhammed el-Bo-
yabâdî’dir. Özellikle mantık konusunda şerh ve haşiyeleri bulunmaktadır.2 

Hâşiye ale’l-Fevâidi’l-Fenâriyye

6. kasîdenin 34. beyit şerhinde mantık ilminin dünya ve âhiret için hiç-
bir şeyi çözemediğini fakat ulemânın, okunmasının vâcip olduğu düşünce-
sinde olduklarını ifade ederek Kara Halil’in ve eserinin adını zikrederek bu 
durumu özetleyen bir alıntı yapmıştır (67b /10-13). 

Haşmet Efendi (ö. 1182/1768-69)

Asıl adı Mehmed olup nükte ve hicivleriyle tanınmış 18. asır dîvân şa-
irlerindendir. Pek çok nazire içeren Dîvân’ının yanı sıra İntisâbu’l-Mülûk 
(Hâbnâme), Vilâdetnâme-i Hümâyun (Surnâme) ve Senedu’ş-Şuarâ adlı eser-
leri bulunmaktadır.3

1 Orhan Sarıkaya, Tezkirecilik Geleneği İçerisinde Fatîn Tezkiresi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2007, s. 156. 

2 Sezai Engin, “Hadîs Literatüründe Hâşiyeler: Nuhbetü’l-Fiker ve Nüzhetü’n-Nazar Üzerine Yapılan 
Hâşiye Çalışmaları Bibliyografyası”, Hadis ve Siyer Araştırmaları, 2015, c. I, sy, 1, ss. 76-98.

3 M. Orhan Okay, “Haşmet”, DİA, c. 16, s. 422-424.
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Senedu’ş-Şuarā

Senedu’ş-Şuârâ “bir mukaddime ile dört bölüm (fıkra) ve bir hâtimeden 
oluşmaktadır. Şiirin aslında Hz. Âdem’le başladığı, Kurʾân-ı Kerîm’in birçok 
âyetinin aruz veznine tevâfuk ettiği, Câhiliye devri ve Asr-ı Saâdet şâirleriyle 
İslam büyüklerinin şiire verdikleri önem gibi konuları ihtiva eden eser, şiirin 
fazileti ve Râgıb Paşa’nın meziyetleriyle son bulur.”1 

Şârih 9. kasîdenin 127. beytinin şerhinde şiir üzerinde değerlendirme 
yaparken Peygamber Efendimizin Hz. Hassân’a minbere çıkıp kâfirleri 
hicvetmesi emrini vermesini hatırlatarak ayrıntılı bilgi isteyenlerin bu esere 
müracaat etmelerini ister. 

Hayyâm (ö. 526/ 1132?)

430-439 (1039-1048) yılları arasında Nişabur’da doğan İranlı bilgin, şâir 
ve filozofun tam adı Ebu’l-Feth Gıyâsüddîn Ömer b. İbrahim el-Hayyâm’dır. 
Öğrenimini ve hayatının önemli bir kısmını Nişabur ve Semerkand’ta geçir-
miştir. İbni Sina ekolüne mensup bir bilgin olarak kabul edilen Ömer Hay-
yâm; geometri, cebir, astronomi, müzik, tıp ve fizik alanlarında birçok eser 
vermiştir. Edebiyat alanında adını ölümsüzleştiren rubâîleriyle tanınmıştır.2

6. kasîdenin 3. beyit şerhinde dünyanın çirkinlikleri ve lezzetlerinin 
manevî yükselişe etkisini anlattıktan sonra Hayyâm’ın konuya uygun bir 
rubâisini alıntılamıştır (58b /17-18). 

6. kasîdenin 15. beyit şerhinde “nefs-i emmâre”ye yenik düşen insanların 
durumunu anlattıktan  sonra Hayyâm’ın konuya uygun bir rubâîsini alın-
tılamıştır. (62a /23- 62b /3).

Hilâlî-i Çağatâyî (ö. 936 /1529-1530)

İran’ın Esterabâd bölgesinde doğmuş mutasavvıf bir şâirdir. Hilâlî mah-
lasını kullanan şâir, Çağatayca şiirler yazdığı için de Çağatâyî nisbesiyle anıl-
mıştır. Ali Şîr Nevâî ve Hüseyin Baykara’nın meclislerine yetişmiş, himâye-
lerine girmiştir.3 

1 M. Orhan Okay, a.g.m., s. 422-424.
2 Yavuz Unat, “Ömer Hayyâm”, DİA, c. 34, s. 66-68.
3 H. Ahmet Sevgi, “Hilâlî-i Çağatâyî”, DİA, c. 18, s. 21-22. 
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Dîvân

4. kasîdenin 8. beyit şerhinde şârih; Peygamber Efendimiz’in yüzü ile gü-
lün kırmızılığı arasındaki münâsebeti anlattıktan sonra kasîde-i Hilâlî’de de 
bu durumun anlatıldığını ifâde ederek bir beyit alıntılamıştır. (35a /15-16)

Peygamber Efendimiz için yazılmış bir kasîde olan 5. kasîdenin 14. beyit 
şerhinde şârih; övgüden sonra Hilâlî’ye ait olduğu tespit edilen üç beyitlik 
bir kıtanın 

Muḥammed-i ʿArabī āb-rūy-ı her dū serā’st 
Kesī ki ḫaḳ-i dereş nīst ḫāk ber ser-i ust1 

şeklindeki ilk beytini alıntılamıştır (39b /11). 

Hüseyin Vâiz Kâşifî (ö. 910/1504-1505)

Maktel türünün en önemli eserlerinden Ravzatu’ş-Şuhedâ’nın müellifi 
olup “Vâiz” lakabı ve “Kâşifî” mahlasıyla bilinmektedir. Câmî ile tanıştıktan 
sonra Nakşibendîliğe intisâb etmiş, daha sonra devrin kültür ve edebiyat 
açısından önemli meclisler kuran Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî’nin 
himayesine girerek onların teşvikleriyle tefsir, hadîs, şerh, tasavvuf ve ah-
lâk alanında çeşitli eserler telif etmiştir. Cevâhiru’t-Tefsîr li Tuhfeti’l-Emîr, 
Mevâhib-i Aliyye, Câmiu’s-Sittîn, Ahlâk-i Muhsinî, Lübb-i Lübâb-ı Manevî, 
Envâr-ı Süheylî, Esrâr-ı Kāsımî, Mahzenu’l-İnşâ, Fütüvvetnâme-i Sultânî ve 
er-Risâletu’l-Aliyye fî Ehâdîsi’n-Nebeviyye eserlerinden bazılarıdır.2 

Lübb-i Lübâb-ı Manevî

Adından anlaşıldığı gibi Mesnevî’den seçmeler içeren bu eserden şârih, 2. 
kasîdenin 1. beyit şerhinde Allah’ın künhüne akılların eremeyeceğini anla-
tırken alıntı yapmıştır (25a /13-18). 

Mevâhib-i Aliyye

Hüseyin Vâiz Cevâhiru’t-Tefsîr adlı tefsirinde Nisa sûresinin 84. âyetine 
kadar olan kısmı geniş bir şekilde tefsir etmiş, geri kalan kısmı ise sade dille 
ve daha kısa olarak tefsir etmiş, eserine Mevâhib-i Aliyye adını vermiştir.3 
1 Hz. Muhammed her iki cihanın varlık sebebidir, kapısının toprağı olmayan kimseye yazıklar olsun. 

Hilâlî Çağatâyî, kıtʿa 8/1.
2 Adnan Karaismailoğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, DİA, c. 19, s. 16-18. 
3 Adnan Karaismailoğlu, a.g.m., s. 17. 



92 İNCELEME - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

6. gazelin 7. beyit şerhinde şârih, Hz. Eyyûb’un hastalığı döneminde 
Allah ile olan münasebetini ve ona karşı teslimiyetini anlatırken Kâşifî’nin 
Enbiyâ suresi 83. âyetini tefsir ettiği kısımdan bir hikâyeyi naklen özetle-
miştir (8b /17-22).

er-Risâletu’l-Aliyye fî Ehâdîsi’n-Nebeviyye

Abdurrahman Hibrî ve Taşköprizâde Kemâleddîn Mehmed Efendi ta-
rafından Türkçe’ye çevrilen eser,  875 (1470) yılında Farsça yazılmış kırk 
hadîs şerhidir.1

Şârih, 7. kasîdenin 9. beyit şerhinde Hz. Ali sevgisi hakkında Muaz bin 
Cebel’den bir hadîs-i şerîf aktardıktan sonra kaynak olarak Kâşifî’nin bu 
eserini göstermiştir (76b /3-8).

Hüsrev-i Dihlevî (ö. 725/1325)

Hindistan’da yaşamış olan Türk asıllı şâir, tarihçi ve mutasavvıf Ebu’l-Ha-
san Emir Hüsrev b. Emir Seyfüddîn Mahmûd-ı Dihlevî; 651 (1253-54) 
yılında Delhi’nin Müminpûr kasabasında doğmuştur. Henüz küçük yaş-
tayken şiirle uğraşmış, on dokuz yaşında ilk dîvânı Tuhfetu’s-Sıgâr’ı tertip 
etmiştir. Bununla birlikte farklı isimlerle neşretmiş olduğu diğer dîvânları; 
Vasatu’l-Hayât, Gurretu’l-Kemâl, Bakıyye-i Nakıyye ve Nihâyetu’l-Kemâl’dir. 
Ayrıca hamse sahibi bir şâir olan Emir Hüsrev’in manzum mensur birçok 
eseri de mevcuttur..

2
  

Dîvân

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; zemin şiirin Muhtâr-ı Gaznevî’ye ait 
olduğunu, daha sonra Hakânî’nin bunu tanzir ettiğini ve Câmî’nin kasîde-
sinin de Hakânî’ye nazire olduğunu, üçüncü olarak ise Hüsrev-i Dihlevî’nin 
nazire yazdığını ifade ederek kasîdesinin matla beytini alıntılamıştır (87a 
/17-19). 

9. kasîdenin 79. beyit şerhinde şârih; ölümden sonra padişahların köşk-
lerinin yıkıldığını, dünyanın kimseye kalmadığını anlattıktan sonra “ikbâl” 

1 Adnan Karaismailoğlu, a.g.m., s. 17-18.
2 Rıza Kurtuluş, “Emîr Hüsrev-i Dihlevî”, DİA,  c. 11, s. 135-137.
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kelimesinin “lâ bekâ” kelimesinin maklûbu olduğunu ifade etmiş ve bu 
kelimelerle aynı sanatın bulunduğu Hüsrev-i Dihlevî’nin bir rubâîsini alın-
tılamıştır (113b /20-23). 

İbni Arabî (ö. 638 /1240)

Tasavvufta vahdet-i vücud dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden olan 
İbni Arabî, 460 (1165) senesinde Endülüs’te dünyaya gelmiştir. İlim tahsili 
için İslam coğrafyasının pek çok yerini gezmiş, bir süre için Konya, Sivas ve 
Malatya’da yaşamıştır. 1240 senesinde Şam’da vefat etmiş, türbesini Yavuz 
Sultan Selim Han yaptırmış, sonraki asırlarda Sultan II. Abdülhamid bu 
türbeyi restore ettirmiştir.1

Fütûhât-i Mekkiyye

İbni Arabî’nin tasavvufî görüşlerini en geniş şekliyle anlattığı el-Fütûhât 
olarak da bilinen bu eseridir. “Sifr” adı verilen 37 bölümden oluşmaktadır. 

Besmele hakkında yazılmış olan 1. kasîdenin 17. beyit şerhinde “bekā” 
ile besmelenin sekenâtı arasında bir ilgi kurulmuş, bekā meclisine ulaşanla-
rın sekîneti besmelenin sekenâtı vesilesiyle buldukları anlatılmıştır. Şârih bu 
beytin şerhinde bekā kelimesini İbni Arabî’nin Fütûhât’ından alıntı yaparak 
açıklamıştır. (23b /13-14)

İbni Fârız (ö. 632/1235)

Asıl ismi Ömer olup Sultânu’l-Âşıkîn lakabıyla tanınmıştır. Babası 
mahkemede kadınların eşlerinden almaları gereken miras ve nafaka işle-
riyle uğraştığı için Fârız ismiyle meşhur olmuş,  bundan dolayı şâire de 
İbnu’l-Fârız denilmiştir. Şiirlerinin toplu halde bulunduğu bir Dîvân’ı 
bulunmaktadır. Tâiyye ve Mîmiyye olarak da bilinen Hamriyye kasîdeleri 
en çok meşhur olan şiirlerinden olup Osmanlı döneminde bunların pek 
çok şerhi yapılmıştır.2

Şârih, 5. kasîdenin 66. beyit şerhinde “telbis” ve “mütecellî” gibi kav-
ramları açıkladıktan sonra İbni Fârız’ın bir beytini alıntılamıştır (53b /7-8). 

1 M. Erol Kılıç “İbnu’l-Arabî, Muhyiddîn” DİA, s. 20, s. 493-516.
2 Süleyman Uludağ, “İbnu’l-Fârız”, DİA, c. 21, s. 40-43



94 İNCELEME - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

İbni Hacer el-Heytemî (Heysemî) (ö. 974/1567)

Tam künyesi Ebu’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Mu-
hammed el-Heytemî es-Sadî olan Şâfiî fıkıhçısı, muhaddis ve ediptir. Fıkıh, 
siyer, biyografi, hadîs ve akāid alanında eserler telif etmiştir.1 

Savâiku’l-Muhrika

Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın hilâfetinin meşrûiyetini 
ortaya koymak için yazılmış bir eserdir. Üç mukaddime ve onbir fasıldan 
oluşmaktadır. 8 ve 9. fasıllarda Hz. Ali, onuncu fasılda Hz. Hasan, onbi-
rinci fasılda ise Ehl-i Beytin fazileti anlatılmaktadır. Şârihin yaptığı alıntılar 
büyük ihtimalle bu fasıllardandır.2 

7. kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’yi sevmenin fazileti hak-
kında alıntıladığı bir hadîsin kaynağı olarak bu eseri göstermiş (76b /21); 
bu konuda pek çok hadîs aktardıktan sonra Hadîkatu’s-Suedâ’dan iki kıta 
alıntılamış, Şevâhidu’n-Nübüvve’den bir hikâye anlatmış ve bu konuda ay-
rıntılı okuma yapmak isteyenlerin bu eserler birlikte Savâiku’l-Muhrika’ya 
mürâcaat etmeleri gerektiğini söylemiştir. (77b/1).

Yine 7. kasîdenin 14. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’yi sevmenin faziletini 
anlattıktan sonra zikrettiği üç hadîsin kaynağı olarak bu eseri göstermiş (79b 
/22, 81a/3, 81a/11)  ve birkaç hadîs daha aktardıktan sonra bu konuyu 
ayrıntılı olarak okumak isteyenlerin Muhammed Parsa’nın Faslu’l-Hitâb ve 
Heytemî’nin Savâiku’l-Muhrika’sına başvurmaları gerektiğini ifade etmiştir 
(81a /17-18). 

8. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Hz. Hüseyin hakkında biyografik 
bilgi verdikten sonra onun hakkındaki birkaç hadîs-i şerîfi aktarmış, ardın-
dan Kerbelâ hâdisesine dâir Savâiku’l-Muhrika’dan bir alıntı yapmış (4b 
/9-13) ve yine bu eserden Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da düşman saflarına karşı 
durarak okuduğu bir şiiri alıntılamıştır (84b /16 – 85a /3). 

1 Cengiz Kallek, “İbn Hacer el-Haytemî”, DİA, c. 19, s. 531-534.
2 Muhammed Aruçi, “es-Savâiku’l-Muhrika”, DİA, c. 36, s. 186-188. 
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İbni Sînâ (ö. 428/1037)

Tam künyesi Ebû Ali el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ olup Meşşâîli-
ğin en büyük sistemci filozofu ve Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisidir. 
Edebiyatta da ilim ve irfanın simgesi olan İbni Sînâ, felsefe-hikmet ve tıp 
alanında her çağda rağbet gören eserler telif etmiştir. Kitâbu’ş-Şifâ, el-Kānun 
fi’t-Tıb ve Necât en önemli eserleridir.1

Risâle-i Miʿrâciyye

9. kasîdenin 98. beyit şerhinde şârih; “revân” kavramının delâlet ettiği an-
lamları açıklarken müellifin bu kitabını kaynak olarak göstermiştir (119a /7). 

İbrâhîm bin Edhem (ö. 161 /778?)

“Bir hükümdar olarak her türlü debdebe ve şaşaa içinde yaşarken, ilâhî 
bir ikazla bütün dünya ve mal kaygısından vazgeçerek kendisini tasavvuf 
yoluna adamak ve ömrünün mühim bir kısmını mağaralarda, çöllerde ge-
çirmek suretiyle riyazî bir hayat yaşayan bu ünlü sima, kendisinden sonra 
gelen pek çok kişiye mühim bir örnek teşkil etmiş, çok nadir insanların 
yapabileceği büyük ve akıl almaz fedakârlıkları hakkında pek çok efsanenin 
meydana gelmesine sebep olmuştur.”2

Maruz kalınan bütün eziyetlere rağmen âşıkların sevgiliye olan aşkların-
da bir azalma ve eksilme olmadığının anlatıldığı 3. gazelin 1. beyit şerhinde 
şârih, İbrâhim bin Edhem olarak bilinen zâhid, sufi ve muhaddis Ebu İshak 
İbrahim b. Edhem b. Mansur’un3 bu meâldeki Arapça bir kıt’asını şâhid 
olarak göstermiştir. 

Terektu’l-ḫalḳa ṭurran fī sivākā 
Ve eytemtu’l-ʿıyāle likey erākā  
Felev ḳaṭṭaʿteni fi’l-ḥubbi irben 
Lemā ḥenne’l-fuʾādu ilā sivākā4 (4a /12-14)

1 Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ”, DİA, c. 20, s. 319-322. 
2 Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, s. 405.
3 Reşat Öngören, “İbrahim b. Edhem”,  DİA, c.  21, s. 293-295.
4 Senin dışındaki tüm mahlûkatı terk ettim / Seni görmek için çocuklarımı yetim bıraktım / Sen beni 

sevginden uzaklaştırsan bile / Yine de kalbim senden başkasına meyletmez. 
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İmâm Bûsırî (ö. 695/1296?)

Peygamber Efendimiz’e yazdığı şiirlerle şöhret bulan şairin tam ismi 
Ebû Abdillâh Şerefüddîn Muhammed b. Said b. Hammâd b. Muhsin el-
Busîrî’dir.1 

Kasîde-i Bürde

Rivayete göre felçli iken Peygamber Efendimiz’e yazdığı ve şifaya kavuş-
masını sağladığı gibi şöhrete ulaşmasına da vesilen olan 160 beyitlik bir kasî-
dedir.2 Asıl adı el-Kevâkibu’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye olan kasîde; 
Kasîde-i Bürde olarak şöhret bulmuş, pek çok şerhi ve tercümesi yapılmış, 
ona tahmisler yazılmıştır.  

10. gazelin 2. beyit şerhinde âşıkların aşkları ve arzularından dolayı yap-
tıkları için kınanmamaları gerektiğini anlatırken şârih, bu kasîdeden bir 
beyti alıntılamıştır. (13b /13-14)  

İmam Gazzâlî (ö.505/1111)

Hüccetu’l-İslâm lakabıyla anılan İmam Gazzâlî’nin ismi Muhammed, 
künyesi Ebû Hâmid’dir. Yazmış olduğu eserler İslam coğrafyasında ve batıda 
ilgi görmüş ve Gazzâlî üzerine çok sayıda ilmî çalışma yapılmıştır. Selçuklu 
veziri Nizamülmülk’ün kurduğu Nizamiye medreselerinde ders verdiği ve 
ömrünün sonunda inzivaya çekildiği bilinmektedir3. 

İhyâu Ulûmi’d-Dîn

Gazzâlî’nin daha çok tasavvuf ve ahlâk konuları üzerine değindiği meş-
hur eseridir. Müellif söz konusu eseri uzlet döneminde kaleme aldığını 
belirtmektedir. Toplamda dört cilt olan eserin her cildinde “kitab” başlığı 
altında on konu işlenmektedir.4   

Şârih 5. kasîdenin 23. beytinde Peygamber Efendimiz’in cömertliğini 
anlatırken Hz. Ali’den naklettiği cümlelerin kaynağı olarak Gazzâlî’yi ve 
eseri İhyâ’yı zikrederek belirtir.  (42a /6-10).  
1 Mahmut Kaya, “Bûsîrî Muhammed b. Saîd”,  DİA, c. 6, 468-470.
2 Mahmut Kaya, a.g.m., s. 469.
3 Mustafa Çağırıcı “Gazzâlî”, DİA, c. 13, s. 489-505.
4 Mustafa Çağırıcı “İhyâu Ulûmi’d-Dîn”, DİA, c. 22, s. 10-13.
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Belirlenemeyen Eserlerinden

 Şârih 1. gazelin 4. beytinde ve 6. kasîdenin 52. beytinde âriflerin terak-
kisini anlatırken “Hüccetu’l-İslâm” şöhretiyle zikrettiği Gazzâlî’nin eserini 
belirtmeden kaynak göstermiştir. (2b /8-10). 

6. kasîdenin 52. beyit şerhinde de şârih; manevî terakkiyi gerçekleşti-
remeyenlerin tek olan bir şeyi farklı iki şey olarak gördüğünü anlatmış ve 
Gazzâlî’nin “mecâzdan kurtulup hakikate ulaşanlar müşahade yoluyla Al-
lah’tan başka hiçbir şey olmadığını gördüler” meâlindeki ifadesini tekrar 
alıntılamıştır (73a /18-19). 

5. kasîdenin 66. beytinde de yine ismini zikretmeden “Hüccetu’l-İslam” 
olarak andığı Gazzâlî’yi “telbîs” ve “mütecellî” kavramlarını izah ederken 
kaynak göstermiştir (53b /6-7).

İmam Şâfiî (ö. 204/820)

Künyesi Ebû Abdullah, ismi Muhammed’dir. 767 (h.150) senesinde 
Gazze’de dünyaya geldi. Müctehid olduğu için ictihadları genel bir kabul 
görmüş ve kendi adına nisbetle Şâfî’î mezhebi İslam coğrafyasında yayıl-
mıştır. Vefatı 820 senesine rastlamakta olup kabri Mısır’dadır.  Arap şiirine 
yakından ilgi duyan İmam Şâfiî genç yaşta Arap kabileleri arasında dolaşarak 
Arap dilinin inceliklerine vâkıf olmuştur1.

Dîvân

7. kasîdenin 9. beyit şerhinde Hz. Ali sevgisinin faziletini ve ondan nef-
ret etmenin sakıncılarını anlatıp bu konuda pek çok alıntı yaptıktan sonra 
diğer halifeleri de sevmek gerektiğini ifade etmiş ve Râfızîlerin Hz. Osman’a 
yaptıkları suçlamaları zikrederek Câmî’nin onları eleştirdiği üç beytini alın-
tılamıştır. Daha sonra Hâricîlerin Hz. Ali’yi sevenleri râfızîlikle suçladığını 
anlatmış ve râfızîliğin diğer üç halifeye karşı soğukluk duymak olduğunu, 
Hz. Ali’yi sevmek râfızîlikse insanların en râfızîsi olmakta bir zarar yoktur 
diyerek İmam Şâfiî’nin bu meâldeki

1 Bilal Aybakan,  “Şâfiî”, DİA, c. 38, s. 223-233.
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İn kāne ḥubbu’l-veliyyi rafḍan 
Fe-inneni arfaḍu’l-ʿibādi1

beytini alıntılamıştır (78a 75-6). 

İmam Kuşeyrî (ö. 465/1072)

376 (986) yılında Türkmenistan sınırındaki Kuçan kasabasında doğan 
Kuşeyrî, babasının mensup olduğu Kuşeyr kabilesine nisbetle meşhur ol-
muştur. Nişabur’da iken mutasavvıf Ebû Ali Dekkâk’ın sohbetine katılmış 
ve onun talebesi olarak kendisini yetiştirmiştir. Kelâm, tefsir ve hadîs ilmi 
üzerine eserler vermiş, tasavvufta ise Kuşeyriyye tarikatının kurucusu ol-
muştur. Yazmış olduğu bazı risâleler er-Resâilu’l-Kuşeyriyye ismiyle bir araya 
getirilmiştir.2     

 [Risâle]

9. kasîdenin 2. beyit şerhinde şârih; mürşidlik taslayarak insanları al-
datan ve oları helâke götüren şeyhleri anlatmış ve Kuşeyrî’nin kendi döne-
mindeki şeyhler hakkında bir beyit yazdığını ifade ederek o Arapça beyti 
alıntılamıştır (88b /19-21). 

İshak Hocası Ahmed b. Hayreddîn (ö. 1120/1708)

Asıl adı Şemsüddîn Ahmed olan âlim, şâir ve hattat bir şahsiyettir. İran’da 
uzun süre kaldığı için bir süre Acem Ahmed diye anılsa da Fazıl Ahmed Pa-
şa’nın tezkirecesi İshak Efendi’nin özel hocası olunca “İshak Hocası” olarak 
anılmış ve bu isimle şöhret bulmuştur. Manzum ve mensur olmak üzere 
astronomi, edebiyat, tefsir, hadîs, kelâm ve mantık gibi alanlarda telif, ter-
cüme, haşiye şeklinde birçok eser yazmıştır.3 

Aksa’l-Ereb fî Tercümeti Mukaddimeti’l-Edeb

Adından da anlaşıldığı gibi İshak Hocası’nın, Zemahşerî’nin Mukaddi-
metu’l-Edeb adlı eserine yaptığı tercümedir. Mütercim çeviriye başlamadan 
1 Hz. Ali’yi sevmek rafz ise insanların en râfızîsi benim. Dîvân el-İmâmu’ş-Şâfiî, s. 27, Dâru İbni Hazm, 

Beyrut 2013.
2 Süleyman Uludağ, “Kuşeyrî, AbdülKerîm b. Hevâzin”, DİA, c. 26, s. 473-475.
3 Reşat Öngören, “İshak Hocası”, DİA, c. 22, s. 553-554. 
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önce okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla  Arapça ve Farsça kaideler hak-
kında iki ayrı mukaddime yazmıştır.1

9. kasîdenin 47. beyit şerhinde şârih; Gencnâme kelimesini açıklar-
ken bu kitabın Mağribîlerin hazine ararken kullandıkları bir eser oldu-
ğunu belirtmiş ve kaynak olarak İshak Hocası’nın bu eserini göstermiştir 
(104b /11). 

İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725)

1063 (1653) senesinde Bulgaristan sınırları içindeki Aydos’ta doğmuş, 
daha sonra ömrünün uzun bir kısmını Bursa’da geçirdiği için Bursevî nis-
betiyle tanınmıştır. Celvetî tarikatının önemli isimlerindendir. Şiirlerinde 
Hakkî mahlasını kullanmıştır. Tefsîr, hadîs ve tasavvuf alanlarında olmak 
üzere 100’e yakın eseri olduğu ifade edilmektedir. Rûhu’l-Beyân adlı tefsiri 
ve Rûh-i Mesnevî adlı Mesnevî-i Şerîf şerhi en önemli eserlerindendir.2

Kitâb-ı Necât

İsmail Hakkı Bursevî’nin Şam’da iken yazdığı bu eserde; tarikat, marifet, 
hakikat, vahdet, Allah’ın sübûtî sıfatları, dört büyük melek, bazı büyük pey-
gamberler, Hulefâ-yi Râşidîn, dört mezhep imamı, kerâmet, kabir ve kıyamet 
ahvâli, cennet ve cehennem gibi konular üzerinde durulmuştur. H.1290 sene-
sinde İstanbul’da basılan bu eserden şârih bir defa alıntı yapmıştır.3

5. kasîdenin 47. beyit şerhinde Hz. Bilal hakkında bir hikâye naklettik-
ten sonra Bursevî’nin bu eserinden “Hz. Bilal’in siyahlığının huri ve gılmân-
ların güzelliğini artıran bir ben olacağını” aktarmıştır (48a /19-20). 

Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kurʾân

Bursevî’nin en meşhur eseridir. 1117 (1705) senesinde tamamlanan eser 
kendisinden önce çok sayıda tefsirden istifade edilerek yazılmıştır. Üç cilt 
olarak düzenlenen eserde okuyanlara nasihatler veren meviza kısımları ağır-
lıktadır.4

1 Nuri Yüce, “Aksa’l-Ereb”, DİA, c. 2, s. 289-190. 
2 Ali Namlı, “İsmâil Hakkı Bursevî” DİA, c. 23, s. 102.
3 Ali Namlı, a.g.m., s. 104.
4 Ali Namlı, “Rûhu’l-Beyân”, DİA, c. 35. s. 211-213.
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5. kasîdenin 58. beyit şerhinde “vahy” kelimesini açıklarken şârih, vahyin 
kısımlarıyla birlikte bu eserde Necm suresi 10. âyet tefsirinde ayrıntılı olarak 
anlatıldığını, bilgi isteyenlerin bu esere müracaat etmeleri gerektiğini ifade 
etmiştir (51a /11-13). 

İsmet-i Buhârî (ö. 840/1436-1437) 

Tam ismi Hâce Fahruddîn İsmetullâh b. Hâce Mesûd Buhârî olan İranlı 
bir şâirdir. Timurluların sultan ve şehzadelerine medhiyeler yazan şâirin 
tasavvufî gazelleri oldukçe beğenilmiştir.1  

Dîvân

6. gazelin 1. beyit şerhinde şârih; gazelin veznini izah ederken İsmet-i 
Buhârî’nin de aynı vezinde yazılmış olan şu beytini 

Zihī dū çeşmet be-ḫūn-ı merdüm küşāde tīr u keşīde ḫançer 
Ruḫ-ı çü māhet ṣabāḥ-ı devlet ḫaṭ-ı siyāhet şeb-i muʿanber2

alıntılamıştır. (7a /11-13)

Kadı Beydâvî (ö. 685/1286)

Asıl ismi Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullâh b. Ömer b. 
Muhammed el-Beydâvî olup h. 7. asırda yaşamış müfessir, Eşârî kelamcısı 
ve Şâfiî fıkıhçısıdır.3

Tefsir (Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Teʾvîl)

Üzerinde 255 civarında şerh ve hâşiye yazılan ve defalarca basılan Envâ-
ru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Teʾvîl adlı eseri, kısaca Kâdî ve Beydâvî isimleriyle de 
anılagelmiştir4.

9. gazelin 1. beyti Nebe suresinin “Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık” 
mealindeki 10. ayetinden bir iktibâs içerdiği için şârih, şerh esnâsında “libâs” 
kelimesinin kapak ve perde anlamında olduğunu ifade ederek Beydâvî’nin 
bu âyeti tefsir ettiği kısımdan alıntı yaparak görüşünü teyid eder. (11b /4-5)
1 Adnan Karaismailoğlu “ İsmet-i Buhârî” DİA, c. 23, s. 138-39.
2 İki gözün milletin kanı için açılmış, hançer çekmiş, ok çekmiş. Ay gibi olan yüzün, sabah nimetidir; 

siyah tüylerin anber kokulu gecedir.  
3 Yusuf Şevki Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, c. 6, s. 100-103. 
4 Yusuf Şevki Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, c. 6, s. 100-103.
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Peygamber Efendimiz’e yazılmış bir naat olan 5. kasîdenin 27. beyti 
şerh edilirken şârih, Ebû Leheb’in cehennemlik olup olmadığı hususuna 
değinmiş ve cehenneme gidiş sebebinin imansızlığı değil de fısk ve gururu 
olduğunu söyleyerek görüşünü Beydâvî’nin Tebbet suresi tefsirinden bir kıs-
mı alıntılayarak teyîd etmiştir. (43a /1-10)

Hz. Ali övgüsünde yazılmış olan 7. kasîdenin 11. beyit şerhinde şâ-
rih, Hz. Ali’nin cömertliğini anlatırken hakkında inen “Mallarını gece 
gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya...” meâlindeki 
Bakara sûresi 274. âyeti zikretmiş ve bu âyetin nüzul sebebine dair bir 
hikâyeyi de anlatarak kaynak olarak yine Beydâvî’nin Tefsir’ini göster-
miştir. (79a /7-18)

2. kasîdenin 1. beyit şerhinde “subhâne” kelimesini açıklarken Kâdî’yi 
zikrederek alıntı yapmıştır. (24b /16)

Kadı Mîr Meybûdî (ö. 909/1503-1504)

İran’ın Yezd bölgesinde doğmuş sünnî âlim ve düşünür olup medrese ho-
calığı ve kadılık yapmıştır.  Felsefe, mantık, gramer, geometri ve astronomi 
gibi aklî ilimlerle ilgilenen ve Mantıkî mahlasıyla şiirler yazan Meybûdî’nin 
eserleri Şerhu Hidâyeti’l-Hikme, Şerhu’ş-Şemsiyye, Münşeât, Şerh-i Dîvân-ı 
Hz. Ali, Şerhu’l-Kâfiye, Câm-ı Gîtî-nümâ ve Şerhu Hikmeti’l-Ayn’dir.1 

Şerh-i Dîvân-ı Hz. Ali

7. kasîdenin 14. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’nin faziletleri hakkındaki 
hadîs-i şerîfleri sıraladıktan sonra Muaviye’nin ona mektup göndererek ken-
dini övdüğünü, buna cevap olarak Hz. Ali’nin de kendi hakkındaki faziletle-
ri bir şiir yazarak dile getirdiğini ve onu Muaviye’ye gönderdiğini anlatmış,  
beş beyitlik bu Arapça şiiri alıntılamış ve kaynak olarak Meybûdî’nin eserini 
göstermiştir (81a /19 – 81b /5). 

Kınalızâde Ali Çelebî (ö. 979/1572)

979 (1510) senesinde Isparta’da doğan Kınalızâde Ali Çelebi’ye Kına-
lızâde denmesinin sebebi, dedesinin sakalını kına ile boyamasından ileri 
gelmektedir. İyi bir medrese tahsili gören Ali Çelebi; Edirne, Bursa, Kütahya 
1 H. Bekir Karlığa, “Meybüdî” DİA, c. 24, s. 118-119. 
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ve İstanbul gibi önemli yerlerde müderrislik ve kadılık yaptıktan sonra m. 
1571’de Anadolu kazaskeri olmuş ve yaklaşık 6 ay sonra vefat etmiştir.1

Ahlâk-ı Alâî

Kınalızâde bu eserini m. 1564 senesinde Şam’da iken kaleme almıştır. 
Suriye beylerbeyi olan Semiz Ali Paşa’ya ithaf edilen eser bir mukaddime ve 
üç bölümden oluşmaktadır.

6. kasîdenin 12. beyit şerhinde şârih, mahbûb-perestlik hususunda ikaz-
larda bulunurken iki kelime farkıyla Ahlâk-i Alâî’de tespit edilen 

Zinhār itme çehre-i nā-maḥreme naẓar 
Zīrā ki arż-ı ḳalbine toḫm-i fesād eker

beytini alıntılamıştır (61a /20).

Kutbuddîn Râzî (ö. 766/1365)

Rey’in Verâmin nâhiyesinde doğan Kutbuddîn Râzî’nin ismi Muham-
med, künyesi Ebû Abdullah’tır. İslam ilimlerinin tefsir, mantık, fıkıh ve 
dil gibi kollarında ihtisas sahibi olmuş ve bu sahalarda eserler kaleme 
almıştır.2

Şerhu’l-Metâli
Sirâceddîn Urmevî’nin kitabının şerhi olan eserin tam ismi Levâmiu’l-Es-

râr Şerhu Metâlii’l-Envâr’dır. 
6. kasîdenin 35. beyit şerhinde “cins” ve “nevʿ” kelimelerini mantıkçılara 

göre açıkladıktan sonra bu konuda ayrıntılı bilgi isteyenlerin Râzî’nin bu 
eserine müracaat etmelerini istemiştir (68a /7). 

Mecdüddîn el-Bağdâdî (ö. 616/1219?)

Künyesi Ebû Saîd, lakabı Mecdüddîn, ismi Şeref ’tir. Kübreviyye tari-
katının önemli şeyhlerinden olup m. 1161 senesinde Bağdat’ta dünyaya 
gelmiştir. Ferîdüddîn-i Attâr ile görüşmüş ve Attâr, Mecdüddîn-i Bağdadî’yi 
Tezkiretu’l-Evliyâ’sında zikretmiştir.3

1 Hasan Aksoy, “Kınalızâde Ali Efendi”, DİA, c. 25, s. 416-417.
2 Hüseyin Sarıoğlu “Râzî, Kutbüddîn”, DİA, c. 34, s. 485-487.
3 Reşat Öngören “Mecdüddîn el-Bağdâdî”, DİA, c. 28, s. 230-231.
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Mehmed Emîn Tokâdî (Ahmed, Ârif ) (ö. 1158/1745) 

1075 (1664) senesinde Tokat’ta doğmuş,  Nakşibendî tarikatının önde 
gelen şahsiyetlerindendir. En tanınmış talebelerinden biri Mustakimzâde 
Süleyman Sadeddîn Efendi’dir. Mehmed Emîn Tokadî kaleme aldığı man-
zumelerinde “Emîn” ve “Ârifî” mahlaslarını kullanmıştır.1

9. kasîdenin 71. beyit şerhinde şârih; “halvet der-encümen”  tabirini 
anlattıktan sonra Mehmed Emin Tokâdî’ye ait gösterdiği 

Derūnī-āşinā ol ṭaşradan bīgāne ṣansunlar 
ʿAceb zībā revişdir ʿāḳil ol dīvāne ṣansunlar2

beytini alıntılamıştır (111a /22-23). 

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273)

Şerh esnasında en çok alıntı yapılan şahsiyet Mevlânâ’dır. Dîvân-ı Ke-
bîr’den 4 yerde alıntı yapılırken Mesnevî-yi Şerîf’ten yüzlerce beyit iktibâs 
edilmiştir. 

Mesnevî-yi Şerîf

Hocasının eserine bir şerh olan Şerh-i Kavâid-i Fârisiyye adlı eserinde 
kendisi için “Seyyid Mehmed Tevfîk el-mevlevî el-mesnevîhân fî Dâri’l-mes-
nevî” ibaresini kullanan ve yaşadığı asrın mesnevihânlarından biri olan 
şârih’in en çok şâhid gösterdiği, alıntı yaptığı eser Mesnevi’dir. Şârih bazen 
müellifinin ismini vererek bazen de sadece mesnevi veya nazm başlığı 
altında pek çok yerde Mesnevi’den alıntılar yapmıştır. Açıklamalarını ve 
yorumlarını hem doğrulaması hem de daha iyi anlaşılmaları için olsa ge-
rek Mesnevi’den bazen bir beyit bazen de 10’u aşkın beyti bir beytin şerhi 
için şâhid göstermiştir. Hemen hemen her beyit şerhinde alıntı yapıldığı 
için Mesnevi’deki beyitlerin alıntılanma amacı ve şekline değinme ihtiyacı 
duymadık. 

1 Halil İbrahim Şimşek,  “Mehmed Emin Tokadi”, DİA, c. 28, s. 467-468.
2 Bazı kaynaklarda Taşlıcalı Yahya’ya isnâd edilmesine rağmen söz konusu dîvânda bulamadık. 
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Dîvân-ı Kebîr

3. kasîdenin 10. beyit şerhinde “kalender” kelimesini açıklarken kalen-
derlerin hallerinin Nefahâtu’l-Üns’ün ilk kısımlarında ayrıntılı olarak anla-
tıldığını ifade etmiş ve Mevlânâ’dan kalenderleri öven, kalenderliği teşvik 
eden bir gazel alıntılamıştır (32b /5-10). 

7. kasîdenin 8. beyit şerhinde şârih; “men aref” sırına vâkıf olarak vuslatullâ-
ha ulaşmanın yolunun Hz. Ali’yi sevmekten geçtiğini anlatmış ve Mevlânâ’nın 
Hz. Ali sevgisini ifade eden bir gazelini alıntılamıştır (75b /22 -76a /6). 

Yine 7. kasîdenin 9.  beyit şerhinde şârih; Hz. Ali’yi sevmenin faziletini 
ve ona kin beslemenin zararlarını anlattıktan sonra bu konuda vârid olmuş 
hadîs-i şerîfleri, Hadîkatüus-Suedâ’dan bu konuda söylenmiş iki kıtayı alın-
tılamış, Şevâhidu’n-Nübüvve’de geçen bir hikâyeyi özetlemiş ve bunlardan 
sonra Mevlânâ’nın bir gazelini de yazmıştır (77b /2-7).

9. kasîdenin  9. beyit şerhinde şârih; “fakr” kavramı ve buna bağlı ola-
rak az yeme, az uyuma, az konuşma hakkında bilgi verirken Mevlânâ’nın 
Dîvân’ından az yemeye dair bir beyit alıntılamıştır (91a /2-3). 

Mîrek-i Taşkendî (ö. 17. yy.)

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Taşkent’te doğduğu, 17. 
yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarında bulunduğu bilinmektedir. Tasav-
vufta Nakşibendî tarikatını benimsemiştir. Farsça bazı deyimleri açıklamak 
için 1020 (1611) senesinde Nevâdiru’l-Emsâl isimli bir eser kaleme almıştır1.

Risâle-i Şehrî ve Güli 

Bu eser Türkçe olup Fars şiirinde tanınmış şairlerin meşhur beyitlerini 
alarak şerh etmekte, yeri geldikçe bazı mısraların inşâd hikâyelerini anlat-
maktadır. 

8. gazelin ikinci beytinin şerhinde şârih; “kurte” kelimesinin izahında bu 
eserdeki bilgilerle karşılaştırma yapmıştır. (10b /11-12)    

1 Necdet Tosun, “Osmanlı Dönemi Sûfilerinin Fars Dili ve Literatürüne Katkıları ve Bir Örnek Olarak 
Baba Ni’metullah Nahcivânî’nin Şerh-i Gülşen-i Râz’ı” EKEV Akademi Dergisi, sy.,  22, 2005, s. 105.
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Mîr Sadreddîn Muhammed Şîrâzî (m. 16. yy.)

İran’da Mansûriyye medresesini kuran ve Celâleddîn Devvânî ile girdiği 
tartışmalarla bilinen ünlü âlim Sadreddîn Deştekî’nin (ö. 1498) torunu   ve 
Osmanlılar arasında Mîr Gıyâs olarak bilinen Gıyâsüddîn Mansûr’un (ö. 
1542) oğludur. Âlim bir ailede yetişen Mîr Sadreddîn Şîrâzî aynı ismi taşı-
dıkları için dedesiyle karıştırılmıştır.1 

Cevâhirnâme

9. kasîdenin 2. beyit şerhinde şârih; “Bedahşân” kelimesini açıklarken 
lal madeninin burada olduğunu ifade etmiş, fakat bu eserde madenin Be-
dahşân’da olmadığı, dışarıdan buraya getirilip işlendiği şeklinde bir bilgi 
olduğunu aktarmıştır (88b /2-4). 

Muhammed Pârsâ (ö. 822/1420)

Nakşibendiyye tarikatının kurucularından Bahâeddîn Nakşibend’in 
önde gelen halifelerinden olup tam künyesi Ebu’l-Feth Celâlüddîn Hâce 
Muhammed b. Muhammed el Hâfızî el-Buharî’dir. Şeyhi tarafından halife 
tayin edilmesine rağmen şeyhin vefatından sonra diğer halife Alâüddîn At-
târ’a intisâb etmiş, onun vefatından sonra irşad faaliyetine başlamıştır. 822 
(1420) yılında hac esnasında Medîne’de vefat ederek oraya defnedilen Mu-
hammed Pârsâ’nın tefsir ve tasavvuf alanında Risâle-i Kudsiyye, Faslu’l-Hitâb, 
Tuhfetu’s-Sâlikîn, Makāmât-i Hâce Alâüddîn Attâr, Tefsîr-i Suver-i Semâniy-
ye, Tefsîr-i Fâtiha, Risâle-i Keşfiyye, Fusûlu’s-Sitte, Şerhu Hakki’l-Yakîn gibi 
eserleri bulunmaktadır.2

Faslu’l-Hitâb

Osmanlıcaya da çevrilen bu eserde çeşitli tasavvufî kavramlar anlatılmış, 
ricâlu’l-gayb, ashâb ve Ehl-i Beytin muhabbetinin önemi işlenmiştir. Ayrıca 
Nakşibendîlikle Melâmilîğin arasındaki yakınlığa vurgu yapılmıştır. 

1 Bu ailenin ilmî faaliyetleri ve Devvânî ile münakaşaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Hilal Gör-
gün, “Deşteki, Sadreddîn”, DİA, c. EK-1, s. 323-325, İstanbul 2016; Harun Anay, “Mîr Gıyâseddîn 
Mansûr”, DİA, c. 30, s.125-128, İstanbul 2005.

2 Hamid Algar, “Muhammed Pârsâ”, DİA, c. 30, 560-563. 
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Hz. Ali hakkında yazılmış olan 7. kasîdenin 14. beyit şerhinde şârih,  
sahip olduğu mertebelerin layıkıyla anlatılamayacağı ve onun övgüsünün 
yeterince yapılamayacağını anlattıktan sonra Muhammed Pârsâ’nın bu ese-
rinden konuyla ilgili bir alıntı yapmıştır. (80b /2-9).  

Aynı beytin şerhinin devamında Hz. Ali hakkında söylenmiş 10 hadîs-i 
şerîf aktardıktan sonra bu konuda ayrıntılı bilgi isteyenlerin Faslu’l-Hitâb’a 
müracaat etmelerini tavsiye etmiştir (81a /17).  

Tahkîkât

İslam Ansiklopedisi’nde bahsedilmeyen bu esere ait Murad Buhâri No. 
160 ve Veliyyüddîn Efendi No. 1639 olmak üzere kataloglarda iki kayıt 
bulunmaktadır.

Peygamber Efendimize yazılmış bir kasîde olan 5. kasîdenin 11. beyit şer-
hinde marifet ehlinin Allah’tan başka bir şey görmediğini anlattıktan sonra 
şârih “keşf-i hicâb” ve “hakikat-i Muhammediyye” ilişkisine dair Câmî’nin 
Nakş-ı Füsûs şerhinden uzun bir alıntı yapmış ve ayrıntılı bilgi isteyenlerin 
Muhammed Pârsâ’nın bu eserine başvurmalarını tavsiye etmiştir. (38b /21). 

Yine aynı kasîdenin 15. beytinde Peygamber Efendimiz’in ruhunun her 
şeyin mebdei olduğunu anlattıktan sonra Pârsâ’nın bu eserinden iki satırlık 
alıntı yapmıştır. (40a /6-7)

[Tefsîr-i Fâtiha]

Besmelenin harflerinin anlatıldığı 1. kasîdenin 3. beyit şerhinde besmelede 
19 harf bulunduğunu ve bu harflerin her birinin müminleri cehennemden 
koruduğunu söyleyen şârih, sözlerine dayanak olarak Pârsâ’nın Tefsîr-i Fâtiha 
olması muhtemel eserinden iki satırlık bir alıntı yapmıştır. (19a /17-18)

Muhammed Rıza (m. 17. yy.)

Eserinin yazılış tarihinden anlaşıldığına göre miladî 17. asırda yaşamış 
Hintli bir âlimdir. 
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Mükâşafât-ı Razavî

Farsça olarak Mevlevî Muhammed Rızâ tarafından (1084/1673-74) ta-
rihinde yazılan bu eser;  Mesnevî’nin anlaşılması güç beyitlerine yapılan bir 
şerhtir.1

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; filozofların ve mutasavvıfların aşk 
hakkındaki görüşlerini aktardıktan sonra aşk lafzının Allah’a isnat edil-
diğini ifade etmiş ve eserden bu meâldeki bir ibareyi alıntılamıştır (87b 
/18-21).

Muhtâr-ı Gaznevî (ö. 513/1119?)

Gaznelilerin son döneminde yaşayan şairin asıl ismi Osman, künyesi 
Ebû Ömer ve mahlası Muhtârî’dir. 21 yaşında iken Gazneli hükümdarı İb-
rahim b. Mesud’un sarayına girmiş ve devrin tanınmış şahsiyetlerine kasîde-
ler sunmuştur. Hayatının son dönemlerinde Maveraünnehir, Semerkand ve 
Horasan’a seyahatlerde bulunmuştur. Dîvân’ından başka felsefî bir mâhiyet 
taşıyan Hünernâme-i Yemînî adlı bir eseri daha vardır. Kendisine atfedilen 
ve Rüstem’in torunu Şehriyâr’ın savaşlarını anlatan Şehriyârnâme adlı eserin 
Muhtârî’ye âidiyeti mevzusu tartışmalıdır.2

Dîvân

Daha çok kasîdelerin ön planda olduğu bu Dîvân’da ayrıca farklı nazım 
şekillerinde terkib-i bentler, gazeller, kıta ve rubâîler yer almaktadır3.

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; bu kasîdenin Hâkānî’ye nazire ol-
duğunu belirttikten sonra zemin şiir sahibinin Muhtâr-ı Gaznevî olduğunu 
söylemiş ve onun matla beytini alıntılamıştır. (87a /12-15) 

Musannifek (ö. 875/1470)

Asıl ismi Alâüddîn Alî b. Muhammed b. Mes’ûd el-Bistâmî eş-Şahrûdî 
olan müellif 15. asır’da yaşamış, 20’nin üzerinde şerh ve hâşiye türünde eser 
yazmış bir âlimdir.4 

1 İsmail Güleç, “R. A. Nicholson’un Mesnevî Tercüme ve Şerhi Üzerine”, Divan - İlmi Araştırmalar, 20, 
(2006/1), s. 227-240.. 

2 Mürsel Öztürk “Muhtârî”, DİA, c. 31, s. 56-57.
3 Mürsel Öztürk, a.g.m., s. 57.
4 M. Kâmil Yaşaroğlu “Musannifek”, DİA, cilt 31, s. 239-240, İstanbul 2006. 
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el-Kevâkibu’d-Dürriye Şerhu Kasîdeti’l-Bürde 

Adından anlaşıldığı gibi İmâm Bûsırî’nin Bürde Kasîdesine yapılmış bir 
şerhtir.1 

Şârih 9. gazelin 4. beyit şerhinde “esrâr-ı ney” tabirini anlatırken “Pey-
gamber Efendimiz’in Mirac’a çıkarken aldığı sırların bir kısmını Hz. Ali’ye 
söylediğini, bu sırları taşıyamayan Hz. Ali’nin bunları bir kuyuya anlattığı-
nı, bunun sonucunda kuyunun coşup taştığını ve suyunun ulaştığı yerlerde 
kamış bittiğini, Efendimiz’in bir gün Mekke’de dolaşırken ney sesini duyun-
ca Hz. Ali’ye ‘o sırları niye koruyamadın bundan böyle bu ney gizli sırları 
ağlayarak kıyamete kadar anlatacaktır’ dediğini” aktararak hikâyeyi müelli-
fin Kasîde-i Bürde şerhini kaynak göstererek iktibâs yapmıştır. (12a /5-24)

Mustakîmzâde Süleyman Saʿdeddîn (ö. 1202/1788)

Biyografi sahasında verdiği eserler ile tanınan Mustakimzâde, ulemâ sı-
nıfına mensup bir ailedendir. Zamanın tanınmış âlimlerinden ders almış ve 
tasavvufta Nakşibendî şeyhi Mehmed Emin Tokadî’ye intisâb etmiştir. Bi-
yografi, dil, edebiyat sahalarında eserler telif eden Mustakimzâde Süleyman 
Sadeddîn, 1202 (1788)’de vefat ederek hocasının yanına defnedilmiştir2.

Akîdetü’ş-Şeref 

Müellifin Akîdetu’ş-Şeref olarak zikrettiği bu eser Şerefu’l-Akîde olarak 
da bilinmektedir. İmam-ı Azam’ın Fıkhu’l-Ekber’ine yapılmış tercüme ve 
şerhtir.3

6. kasîdenin 4 ve 5. beyit şerhlerinde şârih, bedenin manevî yükselişe en-
gel teşkil ettiğini ve evliyâların rûhî yükselişlerini anlattıktan sonra ruh hak-
kında ayrıntılı bilgi isteyenlerin Devvânî’nin isim vermeden bir risâlesine 
müracaat etmelerini tavsiye emiş ve Mustakîmzâde’nin Akîdetü’ş-Şeref adlı 
eserinin de bu konuda istenen bilgiyi sunacağını ifade etmiştir (59a /20-21).

1 Eserin bazı nüshaları için bkz. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Kılıç Ali Paşa, No. 8122, İzmir No. 580, 
İsmihan Sultan No. 323, Mihrişah Sultan No. 394.  

2 Ahmet Yılmaz “Müstakîmzâde Süleyman Sâdeddîn”, DİA, c. 32., s. 113-115.
3 Ahmet Yılmaz, a.g.m., s. 114.
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Tercüme-i Kānûni’l-Edeb

6. kasîdenin 40. beyit şerhinde şârih; “Halil”in Hz. İbrahim’in diğer ismi 
olduğunu belirttikten sonra dört büyük peygamberin “Ahmed-Muhammed, 
ʿİsâ-Mesîh, İbrâhîm-Halîl, Yakûb-İsrâîl” olmak üzere iki isimle isimlendiril-
diğini ifade etmiş ve kaynak olarak bu eseri göstermiştir (69b /8-10). 

Müeyyidüddîn Cendî (ö. 691/1292 [?])

Türkistan’ın Cend şehrinde doğmuş olan mutasavvıf ve şairin künyesi 
Ebû Abdillâh Müeyyidüddîn b. Mahmûd b. Sâid el-Cendî’dir. Varlığını terk 
ederek hacca gittikten sonra Sadreddîn Konevî’ye intisâb ederek ona 10 
yıl hizmet etmiş, onun vefatından sonra Bağdat’a giderek irşad faaliyetine 
başlamıştır. Daha sonra Sinop’a gelen müellif Farsça eserlerinden Nefha-
tu’r-Rûh’u burada yazmıştır.1

Şerhu Füsûsi’l-Hikem

Sadreddîn Konevî’nin seçkin müridlerinden ve halifelerinden olan Cen-
dî, şeyhinin isteği üzerine Arabî’nin eserini şerh etmiş ve Füsûs’un ilk şârihi 
olarak kayda geçmiştir. Bu şerh daha sonra yapılan şerhlere kaynaklık etmiş 
ve onları etkilemiştir.2  

Besmelenin harflerinin yorumlandığı 1. kasîdenin 11. beyit şerhinde 
şârih; “Allah” lafzının terkibini bu eseri kaynak göstererek anlatmıştır  (21b 
/14-18).

Mütercim Âsım (ö. 1235/1819)

İsmi Ahmed Âsım olan müellif Antep’te dünyaya gelmiş ve iyi bir tah-
sil görmüştür. İstanbul’a geldiğinde meşhur lugati Burhân-ı Kātı’ı devrin 
padişahı III. Selim’e sunmuştur. Diğer bir önemli lugat çalışması Kāmû-
su’l-Muhît tercümesidir. Bundan başka Tuhfe-i Âsım, Târîh, Merahu’l-Meâlî, 
Tercüme-i Siyer-i Halebî adlı eserleri vardır.3

1 Süleyman Uludağ,  “Cendî”, DİA, c. 7, s. 361-362. 
2 Süleyman Uludağ, a.g.m., s. 362. 
3 Mustafa S. Kaçalin, “Mütercim Âsım Efendi”, DİA, c. 32, s. 200-2002.
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Tibyân-ı Nâfi der Terceme-i Burhân-ı Kātı
Muhammed Hüseyin-i Tebrizî’nin hazırladığı Farsça sözcüğün tercümesi 

ve yeniden telifidir. Mütercim, tercüme esnasında başka kaynaklardan da 
istifade ederek sözlüğü genişletmiş ve aslından daha muteber bir lugat ha-
zırlamıştır. Şârih şerh esnasında Farsça kelimelerin manasını verirken isim 
vermeden çoğunlukla bu lugatten istifade etmiştir.  

Serv-i sehî, nihâl, nîl, sipend vs. gibi yüzlerce kelimenin açıklamasında 
bu lugattan istifade ettiği anlaşılırken sadece bir yerde, 2. kasîdenin 9. beyit 
şerhinde şârih;  lugatin adını zikrederek “satranç” kelimesini açıklamıştır 
(27b / 1-6). 

El-Okyanûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kāmûsi’l-Muhît

Fîruzâbâdî’nin (ö. 1415) Kāmusu’l-Muhît adlı eserinin tekmil, tenkit, 
tashih ve tercümesi şeklinde hazırlanan bir lugattir. Şârih, Arapça kelimele-
rin manasını verirken isim zikretmeden bu lugatten istifade etmiştir.   

Nâbî (ö. 1124 /1712)

Hikemî şiirin en önemli temsilcilerinden olan Nâbî  1052 (1642) se-
nesinde Urfa’da doğmuş, çeşitli görevler vesilesiyle Osmanlı coğrafyasının 
birçok yerini gezmiştir. Dîvân’dan başka Hayrâbâd, Hayrinâme, Sûrnâme, 
Tuhfetu’l-Haremeyn, Münşeât, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Kırk hadîs Tercümesi, Fe-
tihnâme-i Kamaniçe adlı eserleri bulunmaktadır.1

Belirlenemeyen Eserlerinden

5. kasîdenin 30. beyit şerhinde şârih; Peygamber Efendimiz’in Miraç-
ta nâil olduklarının hiçbir peygambere nasip olmadığını anlattıktan sonra 
Nâbî’den Peygamber Efendimizle Hz. Musa’nın mukāyese edildiği bir beyit 
alıntılamıştır (44a /12-13).  

Nahîfî (ö. 1151/1738)

Özellikle Mesnevî-yi Şerîf ’e yaztığı manzum şerh ile tanınan Nahîfî; iyi 
bir eğitim almış, devlet kademesinin önemli yerlerinde görev yapmıştır. 
Manzum ve mensur çok sayıda eseri vardır.2 

1 Abdulkadir Karahan, “Nâbî”, DİA, c. 32, s. 258-260.
2 Mustafa Uzun, “Nahîfî”, DİA, c. 32., 297-299.
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Dîvân

Peygamber Efendimiz’in sevgisinin tezâhürü olan naatların yoğun oldu-
ğu Nahîfî’nin Dîvân’ında Türkçe şiirlerin yanında Arapça, Farsça şiirler de 
bulunmaktadır. 

5. kasîdenin 71. beyit şerhinde şârih; şefâatine nâil olmak için Peygam-
ber Efendimiz’in sünnetine uymanın önemini ifade ettikten sonra Veysel 
Karânî’nin Uhud Savaşında Peygamber Efendimiz’in dişinin kırıldığını du-
yunca kendi dişini kırdığını anlatarak Nahîfî’nin Dîvân’ından olduğunu 
belirttiği 

İttibāʿ-i sened-i ʿālem içün dendānıñ 
Ḳıldı cān-ile fedā Ḥażret-i Veys el-Ḳarenī

beytini alıntılamıştır (54b /1-4).

Tahmîs-i Kasîde-i Bürde 

5. kasîdenin 278. beyit şerhinde şârih, Ebu Cehil huyluların Peygamber 
Efendimize karşı tavırlarının inkar ve düşmanlık; Sıddîklerin ise tavırlarının 
vefa ve muhabbet olduğunu anlattıktan sonra Nahîfî’nin Bürde Tahmisi’n-
den konuya uygun bir bend alıntılamıştır (43b /10-13).

Birbirlerine merhun oldukları için birlikte şerh edilen 5. kasîdenin 33 
ve 34. beyitlerinde şârih, Peygamber Efendimiz’in hicret esnasında Hz. Ebû 
Bekirle mağarada saklanma hikâyesini anlattıktan sonra Nahîfî’nin Bürde 
Tahmisi’nden konuya uygun bir bend alıntılamıştır (45a 711-14).

Nasîruddîn Tûsî (ö. 672/1274)

M. 13. asırda yaşamış İranlı bir âlim ve filozof olup tam künyesi Ebû 
Cafer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed el-Hasen et-Tûsî’dir. İlk eği-
timini babasından almış, daha sonra dönemin ilim merkezlerini gezerek 
ileri gelen hocalardan dersler almış, genç yaşlarda şöhrete ulaşmıştır. Ahlak 
ve felsefe-mantık dışında kelâm, astronomi gibi alanlarda da pek çok eser 
telif etmiştir.1

1 Agil Şirinov, “Tûsî, Nasîrüddîn”, DİA, c. 41, s. 435-437. 
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Ahlâk-i Nâsırî

Tûsî’nin Kûhistân emîri Nasırüddîn Abdurrahim b. Ebî Mansûr Muhte-
şem’in isteği üzerine Farsça yazıp ona ithaf ettiği bir eserdir.1 

9. kasîdenin 108. beyit şerhinde şârih; Eflâtun ile ilgili bilgi verdikten 
sonra vasiyetlerinin çoğunun bu eserde olduğunu ifade etmiştir (123b /6-7). 

Necmüddîn-i Kübrâ (ö. 618/1221) 

Tasavvufta Kübrevviyye tarikatının kurucusu olan Necmüddîn-i 
Kübrâ’nın asıl ismi Ahmed’dir. Kübrâ ismiyle anılmasının sebebi, Kurʾân-ı 
Kerîm’de haşir gününü ifade eden “et-tâmmetu’l-kübrâ” (Nâziât 79/34) 
ibaresinin kısaltılmış şekli olmasından ileri gelmektedir.2

Usûli’l-Aşere  

Kübreviyye tarikatının piri Necmüddîn-i Kübrâ tarafından kendi yolu-
nun temel esasları etrafında kaleme alınmış olan eser Akrebu’t-Turuk adıyla 
da bilinir. Eserde seyr u sülûkun üç mertebesinden sonra tövbe, zühd, te-
vekkül, kanâat, uzlet, zikir, teveccüh, sabır, murâkabe ve rıza olmak üzere 
on usûl anlatıldığı için bu adı almıştır.3

Şarih 6. gazelin 6. beyit şerhinde sufilere göre rıza makāmını anlattıktan 
sonra bu makāmın tarifini söz konusu eserden alıntılamıştır  (8a /29 – 8b /1).

Fevâtihu’l-Cemâl ve Fevâʾihu’l-Celâl

Necmüddîn-i Kübrâ’nın şahsî his ve müşâhedelerine ağırlık vererek gay-
bet halindeki tespitlerini aktardığı; mücâhede, müşâhede, vücûd, şeytan ve 
nefis gibi kavramları anlattığı bir eserdir.4

Allah’ın hüviyetinin anlatıldığı 1. kasîdenin 11. beyit şerhinde şârih, bu 
eserden bir alıntı yapmıştır. (21b /23 – 22a /1-4)

1 Nasîruddîn Tusî,  Ahlâk-i Nâsırî, çev.: Anar Gafarov – Zaur Şükürov, Litera Yayıncılık, İstanbul 2007.
2 Hamid Algar, “Necmeddîn-i Kübrâ” DİA, c. 32, s. 498-500.
3 Hamid Algar, a.g.m., s. 500; Ayrıca bkz. Tasavvufta On Esas; Usuli’l-Aşere Şerhleri, çev. Süleyman 

Gökbulut, İnsan Yayınları, İstanbul 2010. 
4 Hamid Algar, “Necmeddîn-i Kübrâ” DİA, c. 32, s. 500.
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Nedîm (ö. 1143/1730)

Asıl ismi Ahmed olan şair, 18. yüzyılın olduğu gibi Osmanlı edebi-
yatının da en önemli isimlerindendir. Müderrislik yapıp Lale Devri’nde 
kültürel faaliyetlerde faal bir rol almıştır. Şiirlerinde sâdeliği tercih eden 
Nedîm, konuşma diline yaklaşması ile hikemî tarzın revaçta olduğu bir 
dönemde “Nedîmâne” denilen yeni bir tarzı ortaya koymuştur. Bu bakım-
dan kendisinden sonraki yıllarda Enderunlu Vâsıf, Leskofçalı Gālib gibi 
isimleri etkilemiştir.1

Dîvân

7. gazelin 4. beyit şerhinde şârih; sanevber ve servinin sevgilinin geçişini 
görmek için bahçe duvarından başlarını kaldırmaları motifini anlatırken 
Nedîm’in aşağıdaki 

Dün çemende sevdiğim mestāne geçtin baḳmadıñ 
Serv reftārıñ görüp başıñ ṣalardı dūrdan

beytinin de bu beyitten mütercem olabileceğini söyler.  (9b /10-11)

Ayrıca 6. kasîdenin 8. beytinde de şârih; “câm çekmek” tabirinin içmek-
ten kinaye olduğunu izah ederken şairin İbrahim Paşa hamamı için yazdığı 
kasîdedeki 

 Çekilmiş idi bir iki piyāle-i ser-şār 

mısraını şâhid göstermiştir (60a /8).

Nefî (ö. 1044/1635)

Gerçek ismi Ömer olan şair; Erzurum’un Pasinler ilçesinde doğmuştur. 
Önceleri Darrî mahlasını kullanan şaire Gelibolulu Âlî, Nefî mahlasını ver-
miştir. Hiciv türünde söylediği şiirlerle devrinde pek çok kişinin dikkatini 
üzerine çekmesine sebep olmuş ve yine söylediği bir hiciv sebebiyle idam 
edilmiştir.2

1 Muhsin Macit, “Nedîm”, DİA, s. 509-510.
2 Metin Akkuş, “Nef ’î”, DİA, s. 523-525.
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Dîvân

10. gazelin 2. beyit şerhinde şârih; âşıkların aşklarından ve arzularından 
dolayı yaptıkları için kınanmamaları ve ayıplanmamaları gerektiğini anlatır-
ken kaynak belirtmeden fakat Nefʿî’nin bir gazelinden olduğu tespit edilen

Āşıḳa ṭaʿn etmek olmaz mübtelādur neylesün  
Ādem’e mihr u maḥabbet bir belādur neylesün 

beytini şâhid olarak getirmiştir. (13b /10)

Niyâzî-i Mısrî (ö. 1105/ 1694)

Asıl adı Mehmed olan Niyâzî-i Mısrî, Malatya’da doğmuş ve Halvetîliğin 
Mısriyye kolunu kurmuş mutasavvıf bir şairdir. Diyarbakır ve Mardin’den 
sonra zâhirî ilimleri öğrenmek için gittiği Mısır’da üç yıl ikamet ettikten 
sonra Anadolu ve İstanbul’a dönen Mısrî, daha sonra Uşak’a gitmiş ve bu-
rada Ümmî Sinan’a intisâb etmiştir.1

Dîvân

Şârih genel olarak Hazret-i Mısrî olarak andığı bu şairden 1. kasîdenin 
6. beyit şerhinde Hz. Ali’nin “be” harfinin noktasına dair bir sözünü aktar-
dıktan sonra Mısrî’nin bu söze bir telmih olan 

Niyāzī taḥt-i “bā”da noḳṭa oldı  
ʿAlī’niñ sırrına olalı maḥrem 

beytini alıntılamıştır (20a /9-10).

3. kasîdenin 7. beytinin şerhinde şârih, seyr u sülûkun zorluğunu ve 
yanlış bir mürşide bağlanmanın tehlikelerini anlatırken 

Her mürşide dil virme kim yolını ṣarpa uğradur 
Mürşid[i] kāmil olanuñ gāyet yolı āsān imiş

beytini alıntılamıştır (32a /1-2).

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Allah’a ancak aşkla ulaşılabilece-
ğini anlattıktan sonra şeyh-mürit ilişkisine değinmiş ve müritlerin tüm 

1 Mustafa Aşkar, “Niyâzî-i Mısrî”, DİA, c. 33, s. 166-169.
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benliklerinden kurtulup şeyhlerine teslim olmaları gerektiğini, bu yolda en 
büyük sermayenin can ve gönülden teslim olmak olduğunu ifade ederek 
Niyâzî-i Mısrî’nin bu mealdeki 

Sermāye bu yolda hemān teslīm olur buña inan

beytini alıntılamıştır (88a /18). 

9. kasîdenin 11. beyit şerhinde şârih; bâtınî müşâhede ve temâşayı anla-
tırken Niyâzî-i Mısrî’nin konuyla ilgili bir beytini şâhid olarak göstermiştir 
(92a /1-2).

9. kasîdenin 25. beyit şerhinde şârih;  aşk derdinin dermanının yine aşk 
derdi olduğunu anlatırken Niyâzî-i Mısrî’nin oldukça meşhur olan 

Dermān arardım derdime derdim baña dermān imiş 
Burhān arardım aṣlıma aṣlım baña burhān imiş

beytini alıntılamıştır (96a /12-13).

Nizâmî-i Gencevî (ö. 611/1214 ?)

İran edebiyatının önemli isimlerinden olan Nizâmî, Fars edebiyatında 
hamse türünün kurucusu olarak bilinir. Penc Genc adıyla da bilinen ve yak-
laşık 35.000 beyite ulaşan hamsesi Mahzenu’l-Esrâr, Leylâ vü Mecnûn, Heft 
Peyker, Hüsrev ü Şîrîn, İskendernâme adlı eserlerden oluşmaktadır.1

Hüsrev ü Şîrîn

Sâsânî Hükümdarı Hüsrev-i Pervîz ile Ermeni prensesi Şîrîn’in aşk hikâ-
yesinin anlatıldığı eserin yazılış tarihi ve kimin için kaleme alındığı tam 
olarak bilinmemektedir. Mesnevinin beyit sayısı nüshalarına göre 5700 ile 
7700 arasında değişmektedir.2

Cahiller arasında kalan gönül ehli âriflerin durumunun örs ve çekiç ara-
sında kalan şişenin durumuna benzetildiği 9. kasîdenin 96. beyit şerhinde 
şârih; Gülistân’dan bir beyitlik iktibâs yaptıktan sonra bu eserden de konuya 
uygun bir beyit alıntılamıştır (118a /22). 

1 Mehmet Kanar, “Nizâmî-i Gencevî”, DİA, c. 33, s. 183-185.
2 Mehmet Kanar, a.g.m., s. 184.
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Mahzenu’l-Esrâr

Mengücekliler’den Erzincan hâkimi Fahreddîn Behrâm Şâh adına ka-
leme alınmıştır. Aruzun “müfteilün müfteilün fâilün” vezniyle yazılan eser, 
yaklaşık 2400 beyitten oluşmaktadır.1

Besmele hakkında yazılmış bir kasîde olan 1. kasîdenin 1. beyit şerhinde 
şârih; besmelenin faziletini anlattıktan sonra Nizâmî’nin bu eserinden oldu-
ğu tespit edilen bir beyit alıntılamıştır (18b /16).

9. kasîdenin 77. beyit şerhinde şârih; mazlûmun ahından sakınmayı tavsi-
ye ettikten sonra bu eserden konuya dair üç beyit alıntılamıştır (113a /12-14).

Örfî-i Şîrâzî (ö. 999/1591)

M. 1536 senesinde İran’da doğan şairin asıl ismi Cemaleddîn Muham-
med’dir. Babası örfî ve hukukî işlerle uğraştığı için şair, Örfî mahlasını ta-
hallus etmiştir. Örfî’nin şiirleri 17. asrın ikinci yarısından sonra Osmanlı 
coğrafyasında yayılmış ve Nefî, Şeyh Gālib, Nâbî gibi tanınmış çok sayıda 
şairi etkilemiştir.2

Dîvân

9. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; zemin şiirin Muhtâr-ı Gaznevî’ye 
ait olduğunu, daha sonra sırayla Hâkānî, Hüsrev-i Dihlevî, Câmî, Ali Şîr 
Nevâî’nin nazire yazdığını, en son olarak Örfî-i Şîrâzî’nin tanzir ettiğini 
söylemiş ve onun kasîdesinin matla beytini alıntılamıştır (87b /3-5). 

Pertev (Muvakkitzâde Mehmed Pertev) (ö. 1807-1808)

Hoca Neşʾet’in önde gelen talebelerinden olan Pertev, 1746 senesinde 
İstanbul’da doğmuş, kâtiplik ve vakanüvislik görevlerinde bulunmuştur. 
Edirne’de vefat etmiş, ünlü mutasavvıf ve şair Hasan Sezâyî’nin mezarı ya-
nına defnedilmiştir.3

Dîvân

Pertev’in Dîvân’ı arkadaşı Beylikçi İzzet Efendi tarafından tertip edilmiş ve 
şairin biyografisi de eklenerek Hoca Neşʾet’e sunulmuştur. Hoca Neşʾet de, Hz. 
1 Mehmet Kanar, a.g.m., s. 184.
2 Rıza Kurtuluş, “Örfî-i Şirâzî”, DİA. c. 34, s. 96-97.
3 Ekrem Bektaş, Muvakkit-zâde Muhammed Pertev Dîvânı, Malatya, 2007, s. 19-29.
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Muhammed’in sünnetine uyarak sırtındaki kürkü Pertev’e hediye etmiştir.1

8. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Hz. Hüseyin’in hayatı ve fazilet-
leri hakkında bilgi verdikten sonra Kocamustafa Paşa dergâhında 1206 
(1791) yılında 10 Muharrem vesilesiyle mersiye okunduğu esnada Revâ-
nici Mustafa adlı bir dervişin ağlayıp feryat ederken vefat ettiğini, bunun 
üzerine Hoca Neşʾet’in öğrencilerinden Pertev’in bir şiir yazdığını anlatmış 
ve beş beyitlik o gazeli alıntılamıştır. (85a /4-14). Şârihin verdiği bu tür 
bilgiler, şerh metinlerinin edebiyat tarihi açısından da taşıdıkları önemi 
göstermektedir.

Radıyyüddîn es-Sâgānî (ö. 650/1252)

Lugat, dil, fıkıh ve hadîs sahalarında eserler veren Sâgānî, Mekke, Medi-
ne, Yemen, Bağdat gibi vilayetleri gezerek ilim tahsil etmiş, çok sayıda eser 
kaleme almıştır.  Bağdat’ta vefat ettikten sonra vasiyeti üzerine Mekke’de 
Cennetu’l-Mualla kabristanına defnedilmiştir.2

Meşâriku’l-Envâri’n-Nebeviyye

“Sâgānî’nin sahîh hadîslerden seçerek derlediği bazı hadîsleri nahiv ko-
nularına göre düzenlediği bu eseri kendisine şöhret kazandırmış, yazıldığı 
devirden itibaren büyük ilgi görmüş, başta Osmanlı medreseleri olmak üzere 
İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde ders kitabı olarak okutulmuş, erken 
dönemlerden itibaren yayımlanmış ve üzerinde muhtelif çalışmalar yapıl-
mıştır.”3

5. kasîdenin 5. beyit şerhinde Peygamber Efendimiz’in sevgisinin fazi-
letini anlattıktan sonra “sizden birisine ailesinden, çocuklarından ve bütün 
insanlardan daha sevgili olmadıkça o kimse iman etmiş olamaz.” hadîs-i 
şerîfini aktarmış ve kaynak olarak bu eseri göstermiştir (37a /12-13). 

9. kasîdenin 12. beyit şerhinde kazaya rıza göstermenin önemini an-
latırken “Kim benim hükmüme razı olmaz, verdiğim belâya sabretmezse 
kendisine benden başka Rab arasın” mealindeki hadîs-i şerîfi alıntılamış ve 
kaynak olarak bu eseri göstermiştir (92a /13-14). 
1 Ekrem Bektaş, a.g.e, s .31-32.
2 Mehmet Görmez, “Sâgânî, Radıyüddîn”, DİA, c. 35, s. 487-489.
3 Mehmet Görmez, a.g.m., s. 488.
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Rûşenî (ö. 892/1487)

15. asrın önde gelen Halvetî şeyhlerinden olan Dede Ömer, Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan’ın sarayında oldukça itibar görmüştür. Halvetîliğin 
Rûşeniyye kolunu kurmuş ve İbrahim-i Gülşenî gibi önemli bir mutasavvıfı 
yetiştirmiştir.1

Dîvân

Peygamber Efendimiz’e karşı duyulan muhabbetin etkisini anlatırken 
şârih, 

Sen emīre ḳul olan her ne ḳadar müdbir ise 
Bende-i muḳbel olur miẟl-i Bilāl-i Ḥabeşī

beytini 3. kasîdenin 3. beyit şerhinde şair ismi belirtmeden (34a /4-5); 5. 
kasîdenin 18. beyit şerhinde ise (40b /19-20) Rûşenî’ye ait olduğunu ifade 
ederek alıntılamıştır. 

5. kasîdenin 27. beyit şerhinde şârih; amcalarından Ebû Leheb ile olan 
münasebetini anlattıktan sonra Peygamber Efendimiz’i kıskananların ve ona 
düşmanlık besleyenlerin sonunun cehennem ve hüsran olacağını ifade ede-
rek yukarıda iki defa alıntıladığını belirttiğimiz beyitle aynı gazelden olan  

Üzilür ʿırḳ-i Ebī Cehil gibi ebter olur 
Sen Ebū’l-Ḳāsım ile her kim ederse güreşi 

beytini alıntılamıştır (43a /17).

Sâbit (ö. 1124/1712)

Asıl ismi Alâaddîn Ali olan şair; Sâbit mahlasını kullanmış, Bosna’nın 
Uziçe kasabasında doğduğu için de Bosnalı Sâbit diye şöhret bulmuştur. 
Şiirlerde kullanımı hoş görülmeyen kelimeleri ve gündelik dildeki kelimeleri 
kullandığı için bazılarınca mahallî üslubun kurucularından kabul edilir. Za-
man zaman hikemî üsluba yaklaştığı da görülmektedir. Dîvân’ından başka 
Edhem ü Hümâ, Derenâme, Berbernâme, Zafernâme, Hadîs-i Erbaîn Tercüme 
ve Tefsîri adlı eserleri bulunmaktadır.2

1 Mustafa Uzun, “Dede Ömer Rûşenî”,  DİA, c. 9,  s. 81-83.
2  Ahmet Atilla Şentürk - Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, s. 447-449. 
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Dîvân

7. gazelin 5. beyit şerhinde şârih; zâhid ve hacının uğraşlarının beyhude 
olduğunu anlattıktan sonra isim belirtmeden fakat Sâbit’in olduğu tespit 
edilen bir beyit alıntılamıştır. (9b /28-29)

Saʿdî-i Şîrâzî (ö. 691 / 1292)

Bostân ve Gülistân adlı eserleriyle şöhret bulan Sadî’nin tam künyesi 
Ebû Muhammed Sadî Müşerrifüddîn (Şerefüddîn) Muslih b. Abdillâh b. 
Müşerrif Şîrâzî’dir. Yaşadığı devirde de ölümünden sonra da birçok İran 
ve Türk şâirini etkilemiştir. Özellikle Bostân ve Gülistân adlı eserleri Türk 
edebiyatında birçok çeviri ve şerhe konu olmuştur.1 

Bostân

Edebiyatımızda da pek çok şerhi ve tercümesi olan bu eseri Sadî, Salgur-
lu hükümdarı Ebû Bekir b. Sad b. Zengî’ye ithaf etmiştir. Mesnevî şeklinde 
yazılan eserde adâlet, ihsân, aşk, tevâzu, rızâ, kanâat, terbiye, şükür, tövbe, 
münâcât ve hatm-ı kitâb başlıklarını taşıyan bölümler bulunmaktadır.2

9. kasîdenin 24. beyit şerhinde şârih; bir dertten dolayı herhangi bir 
his taşımayanları, yani acı tatlı herhangi bir duygu taşımayanları, yaratılış 
gayelerini idrak edemeyenleri eleştirmiş; develerin ve ayıların bile sesten ve 
nağmeden etkilendiklerini ifade etmiş ve Bostân’dan duruma münasip bir 
beyit alıntılamıştır (96a /2-3). 

Gülistân

Sadî’nin m. 1258 yılında yazdığı ve  gerek “kendi türü (makāme) için-
de gerek sanat değeri bakımından taklit edilemeyen bir eser olan Gülistân; 
münacat, naat ve yazılış sebebini anlatan bir takdimden sonra padişahla-
rın hal ve hareketlerini, dervişlerin ahlakını, kanâatin faziletini, susmanın 
faydalarını, aşk ve gençliği, güçsüzlük ve ihtiyarlığı, terbiyenin etkisini ve 
sohbet âdâbını konu alan sekiz bölüm halinde düzenlenmiştir. Bölümler, 
çok defa günlük hayatta karşılaşılan olaylar dikkate alınarak bunlardan 

1 Mustafa Çiçekler, “Sa’dî-i Şîrâzî”, DİA, c. 35, s. 405-407.
2 Adnan Karaismailoğlu, “Bostân”, DİA, c. 6. s. 307-308
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ahlakî ve edebî sonuçlar çıkarılabilen hikâyeler, nükteler ve beyitlerle süs-
lenmiştir.”1

Zâhidin riyakârlığının eleştirildiği 2. gazelin 4. beytinde şârih; Gü-
listân’dan bir beyti şâhid göstermiştir. (3b /3-4)

4. gazelin 2. beyit şerhinde şârih; “hüma kuşu”nun canlılara eziyet etme-
yip onları yemediğini, sadece kemikle beslendiğini anlatmış ve şâhid olarak 
Gülistan’ın 1. bâbında yer alan bir beyti alıntılamıştır. 

Şârih, 8. gazelin 2. beyit şerhinde ağaçların yapraklanıp yeşillenmesini 
anlatırken Gülistân’ın mukaddimesinden bir tasvir cümlesini şâhid olarak 
göstermiştir (10b /8-9).

Şârih; 9. gazelin 4. beytinde tüm varlıkların Allah’ı zikr ve tesbih ettiğini 
anlatarak Gülistân’ın 2. bâbından bu meâlde iki beyti şâhid göstermiştir. 

Halvet ve uzletin anlatıldığı 9. kasîdenin 71. beytinde şârih, ‘benden bir 
şey iste’ diyen bir padişaha dervişin ‘bir daha gelip bana zahmet verme’ dedi-
ğini aktardıktan sonra yine Gülistân’dan iki beyit alıntılamıştır (111b /6-8).

Allah’ın rahmetinin herkes ve her şey üzerine sârî olduğunun anlatıldığı 
3. kasîdenin 5. beytinde de şârih, şâhid olarak Gülistân’ın dibacesinden bir 
ibareyi alıntılamış (31a /14-15), aynı beytin şerhinde biraz daha açıklama 
yaptıktan sonra bu kez 1. bâbtan bir beyti şâhid göstermiştir (31a /17-18).

9. kasîdenin 50. beyit şerhinde şârih; bahşiş verilmeden girilemeyen ka-
pıların önünde dilenmemek gerektiğini anlatırken Gülistân’ın 1. bâbından 
konuyla ilgili bir kıta alıntılamıştır (105b /8-9). 

9. kasîdenin 69. beyit şerhinde şârih; fâsıkları ve din tâcirlerini anlattık-
tan sonra Gülistân’dan konuyla ilgili bir kıta alıntılamıştır (110b /16-17). 

9. kasîdenin 79. beyit şerhinde şârih; dünyanın fânîliğini ve kimseye 
kalmayacağını anlattıktan sonra şâhid olarak Gülistân’ın 1. bâbından üç 
beyit alıntılamıştır  (114a /1-3). 

9. kasîdenin 84. beyit şerhinde şârih; riyâkârların durumunu anlattıktan 
sonra bu eserden konuya uygun bir alıntı yapmıştır (115a /16-17). 

1 Tahsin Yazıcı, “Gülistân”, DİA, c. 14, s. 240-241. 
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9. kasîdenin 85. beyit şerhinde şârih; alçak tabiatlı insanlarla vakit geçir-
memeyi tavsiye ettikten sonra bu eserden konuya uygun bir alıntı yapmıştır 
(115b /2-3). 

9. kasîdenin 91. beyit şerhinde şârih; kötü huyları vaktinde terk etmek 
gerektiğini anlattıktan sonra bu eserden konuya uygun iki beyit alıntılamış-
tır (117a /3-4). 

9. kasîdenin 95. beyit şerhinde şârih; zâhidin Hak için değil halk için 
ibadet ettiğini ifade ettikten sonra, aynı durumun anlatıldığı 84. beyit şer-
hinde alıntıladığı kıtayı burada da tekrar alıntılamıştır (118a /9-10).

Cahiller arasında kalan gönül ehli âriflerin durumunun örs ve çekiç ara-
sında kalan şişenin durumuna benzetildiği 9. kasîdenin 96. beyit şerhinde 
şârih; bu eserden konuya uygun bir beyit alıntılamıştır (118a /19-20).  

Mevâız

6. kasîdenin 23. beyit şerhinde ömrünü Allah’ın rızasına aykırı işlerde geçi-
renlerin kalan ömürlerini rızâ-yı İlâhî yolunda geçirmeleri gerektiğini anlatan 
şârih, Sadî-i Şirâzî’nin konuya uygun bir beytini alıntılamıştır (64b /12). 

9. kasîdenin 76. beyit şerhinde şârih; mazlûmun âhından sakınmayı tav-
siye ettikten sonra Sâ‘dî’nin Mevâız’ından konuya uygun bir kıta alıntıla-
mıştır (112b /23 -113a /1). 

Sâʾib-i Tebrîzî (ö. 1087 /1676 ?)

Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcilerinden olan şairin tam künyesi 
Mîrzâ Muhammed Ali b. Mîrzâ Abdurrahim Tebrizî Isfahânî’dir. Şâh II. 
Abbas döneminde “meliku’ş-şuarâ” unvanını almasına rağmen daha sonra 
gözden düşmüştür. Aslen Azeri Türklerinden olmasına rağmen Fars edebi-
yatının önemli şâirlerinden ve Sebk-i Hindî’nin önde gelen temsilcilerin-
dendir. Dîvân, Kandehar-nâme, Mahmûd u Ayâz, Beyâz, Mirʾâtu’l-Cemâl, 
Meyhâne, Vâcibu’l-Hıfz, Arâyiş-i Nigâr adlı eserleri bulunmaktadır.1

Dîvân

2. kasîdenin 11. beyit şerhinde şârih, âşıklar için belâ çekmenin ve belâya 
katlanmanın önemini anlattıktan sonra, belâların kesilmesine sebep olma-

1 Cengiz Sadıkoğlu, “Sâib-i Tebrîzî”,  DİA, c. 35, s. 541-542.



122 İNCELEME - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

sından dolayı can vermenin tercih edilmediğini ifade etmiş ve şâhid olarak 
Sâʾib-i Tebrîzî’nin bir beytini şâhid göstermiştir. (28a /19-21)

Peygamber Efendimiz övgüsünde yazılmış olan 5. kasîdenin 35 ve 36. 
beyitler şerhinde sevgiliyle en ufak bir ilgisi bulunan eşyanın âşık için olduk-
ça değerli olduğu anlatılmış ve şâhid olarak Câmî’nin bir beytinden sonra 
Sâʾib’in bir beyti alıntılanmıştır. (45b /11-12)

Kanadı çamura bulanan kuşların uçamayacağı gibi, kendisini dünyaya 
kaptıran insanın da “âlem-i bâlâ”ya doğru yükselemeyeceğinin anlatıldığı 
6. kasîdenin 2. beyit şerhinde şârih, Sâʾib’in Dîvân’ından konuya uygun bir 
beyit alıntılamıştır (58a /19-21).

Selâmî (Mustafa) (ö.1228/1813)

İzmir’de doğmuş, 18. asrın ikinci yarısı ile 19. asrın ilk yarısında yaşamış, 
Nakşibendîlik tarikatına mensup mutasavvıf bir şâirdir.1 

Dîvân

4. kasîdenin 1. beyit şerhinde şârih; Peygamber Efendimiz’in güzelliğini 
anlattıktan sonra onu Hz. Yusuf ile mukâyese etmiş ve hemen ardından isim 
vermeden fakat Selâmî Dîvân’ındaki bir kasîdede olduğu tespit edilen aşağıdaki 

Dest-bürīde olalar Yūsuf içün olmaz ʿaceb 
Görse vechiñ cigerin şerḥ eder ibn-i Yaʿḳūb2

beytini almıştır.(33b /4-5)

5. kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; bir inanışa göre yaratılan ilk şeyin 
Peygamber Efendimiz’in rûhu olduğunu ifade ettikten sonra isim vermeden 
fakat Selâmî Dîvân’ında yukarıdaki beyitle aynı kasîdeden oldukları tespit 
edilen üç beyit alıntılamıştır. (38a /10-12)
1 Ramazan Ekici, “Selâmî, Mustafa”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (erişim tarihi: 25.07.2015) http://

www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1653. Selâmî Dîvânı üzerinde 
yapılan üç yüksek lisans tezi çalışmasında da şâirin hayatı hakkında yeterli bilgi verilmediği için, 
özellikle bu çalışmalardan bir tanesinin metin kısmında oldukça fazla okuma hatalarına rastlandığı için 
bu kaynağa müracaat ettik. 

2 Krş. Ayşe Kaya, Dîvân-ı Selâmî (İnceleme-Metin), k.3/51, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü 
Üniversitesi SBE, Malatya 1999; Serpil Kayya, Selâmî Dîvânı’nın Transkripsiyonlu Metni, k.3/51, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi SBE, Kütahya 2001. İki çalışmada da 
kâfiye gereği “Ya’kûb” yerine “Ken’ân” yazılmıştır. Şârih muhtemelen bu tür beyitleri ezberinden yazdığı 
için zaman zaman bu tür kelime farklılıklarına rastlanmaktadır.
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Selmân-ı Sâvecî (ö. 778 / 1376)

709 (1309) yılında Sâve şehrinde dünyaya gelen şâirin asıl adı, Hâce 
Cemâlüddîn Selmân b. Hâce Alâüddîn Muhammed Sâvecî’dir. Selmân 
mahlasını kullanmış ve Bağdat’ta Celâyirli Devleti sarayında “melikü’ş-şu-
arâ” makâmına ulaşmıştır. Dîvân’dan başka, Cemşîd ü Hurşîd ve Firâk-nâme 
adlı mesnevileri bulunmaktadır.1 

Dîvân

7. gazelin 1. beytinde şârih;  “ḫârḫâr” kelimesinin anlamını verirken 
şairin

Yār reft ez çeşm vü der dil ḫārḫār-ı ū bemānd  
Ber ciger ṣad dāğ-ı ḥasret yādigār-ı ū bemānd2 

 beytini şâhid olarak göstermiştir. 

Semhûdî (ö. 911/1506)

Medine tarihi üzerindeki eserleriyle bilinen Ebu’l-Hasen Nûreddîn Ali 
es-Semhûdî adlı âlim ve tarihçidir. Mısır’ın batısındaki Semhud’da doğmuş, 
Kâhire’de eğitimini tamamladıktan sonra hacca gitmiş, Medine’ye yerleşerek 
Mısır sultanları ile kurduğu iyi ilişkiler neticesinde buranın imâr ve eğitim 
açısından gelişmesinde çok büyük bir vazife üstlenmiştir. Ara sıra Mısır, 
Mekke ve Kudüs’e yaptığı kısa süreli ziyaretler dışında Medine’de yaşamış, 
burada zamanını ders vermek ve eser yazmakla geçirmiş, vefatından sonra 
Cennetu’l-Bakîe defnedilmiştir.3

Hulâsatu’l-Vefâ

Semhûdî’nin Vefâu’l-Vefâ adlı eserinin muhtasarıdır. 

5. kasîdenin 47. beyit şerhinde şârih; Semhûdî’nin bu eserini kaynak 
göstererek Hz. Bilal-i Habeşî’nin Peygamber Efendimiz’in vefatından sonra 
Medine’de duramayıp Şam’a hicret ettiğini, Hz. Ömer zamanında bir gece 
rüyasında Efendimiz’in “beni ziyaret etmenin vakti gelmedi mi?” hitabı 
1 Adnan Karaismailoğlu, “Selmân-i Sâvecî”, DİA, , c. 36, sy. 446-447.
2 Sevgili gözden kayboldu, gönülde onun ızdırabı, ciğerde yüzlerce hasret yarası onun yadigarı olarak kaldı. 
3 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Semhûdî”, DİA, c. 36, s. 489-491. 
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üzerine Medine’ye gelip Ravza-i Mutahhara’yı ziyaret ettikten sonra tekrar 
Şam’a döndüğünü ve orada vefat ettiğini anlatmıştır (48a /14). 

Vefâu’l-Vefâ, el-Vefâ 

Semhûdî’nin yazdığı İktifâu’l-Vefâ adlı eser Mescid-i Nebevî’de çıkan 
yangında yanınca müellif, derlediği bilgi ve rivayetleri Vefâu’l-Vefâ bi-Ah-
bâri Dâri’l-Mustafâ ismiyle tekrar yazmıştır. Bir mukaddime ve sekiz bö-
lümden oluşan eser, Medine tarihiyle ilgili en önemli kaynaklardan birisi 
olup Medine hakkında yazılan diğer tarihlere kaynaklık etmiştir. Eserde Me-
dine’nin isimleri, fazileti, kuruluşu, Mescid-i Nebevî, Ravza-i Mutahhara, 
Peygamber Efendimiz’in namaz kıldığı diğer mescidler, Cennetu’l-Bakî ve 
burada medfûn meşhurlar ile Medine’nin kuyuları, hurmalıkları vs. konular 
anlatılmaktadır.1 

Tam adı el-Vefâ bi-mâ Yecibu li-Hazreti’l-Mustafâ olan eserin, Vefâu’l-
Vefâ’nın farklı bir nüshası olduğu kabul edilse de eser, ondan önce yazıl-
mıştır. Bu eserde Mescid-i Nebevî’nin geçirmiş olduğu yangınlar, tamirler, 
hücre-i saâdet ve Ravza-i Mutahhara’nın özellikleriyle ilgili Vefâu’l-Vefâ’da 
bulunmayan konular anlatılmış, Medine’nin sosyal durumu hakkında Sem-
hûdî’nin diğer eserlerinde bulunmayan bilgiler verilmiştir.2 

5. kasîdenin 72. beyit şerhinde şârih, Peygamber Efendimizin iki cihan-
dan taşra olsa da zâhirde Medine’de medfûn olduğunu belirtmiş ve Medi-
ne’nin faziletini anlattıktan sonra Semhûdî’nin bu ikisinden hangisi oldu-
ğunu kesin olarak tespit edemediğimiz fakat Kitâbu’l-Vefâ olarak zikrettiği 
eserinden alıntı yaparak, yer yüzündeki en şerefli ve feyizli yer konusundaki 
tartışmanın Ravza-i Mutahhara mı yoksa Ka’be mi olduğu noktasında dü-
ğümlendiğini ifade etmiştir (54b /11-12). 

Senâyî (ö.525/1131?)

İran edebiyatının tanınmış şairlerinden olan Senâyî,  Gazne’de doğmuş-
tur. İyi bir tasavvufî eğitim almış ve şiirlerini de bu minval üzere söylemiştir. 
Kendisinden sonra Feridüddîn-i Attar, Mevlânâ ve Sadî-i Şirâzî gibi isimleri 
etkilemiştir. Eserleri arasında Dîvân, Hadîkatu’l-Hakîka, Kârnâme-i Belh, 
1 Mustafa Sabri Küçükaşçı, a.g.m., s. 490-491.
2 Mustafa Sabri Küçükaşçı, a.g.m., s. 491 .
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Seyru’l-İbâd ile’l-Meâd, Tahrîmetu’l-Kelâm, Işknâme, Aklnâme, Mekâtib, 
Bâğ-ı İrem, Tarîku’t-Tahkîk, Senâʾî-âbâd ve Garîbnâme sayılabilir.1

İlâhînâme (Hadîkatu’l-Hakîka)  

Hadîkatu’l-Hakîka ismini taşıyan eser; Mevlânâ’nın Mesnevî-yi Şerîf’te 
bundan alıntı yaparken İlâhînâme olarak zikretmesinden sonra bu ismiyle 
de meşhur olmuştur. Hadîkatu’l-Hakîka tasavvufî bir mesnevi olmakla bir-
likte ele alınan konular bakımından yerine göre dînî, ahlâkî, felsefî, hikemî 
ve öğretici nitelikler de taşımaktadır.2

6. kasîdenin 38. beyit şerhinde şârih; insana kendi içine yönelmesini 
tavsiye etmiş, feleklerdeki yıldızların batıcı olduğunu ifade etmiş ve insanın 
vücudunda da nice semâlar olduğunu söyleyerek  İlâhînâme olarak zikrettiği 
bu eserden duruma uygun iki beyit alıntılamıştır (69a / 16).

Seyfullâh Efendi (Seyyid Nizamoğlu) (ö.1010/1601)

Asıl ismi Seyfullah Kāsım olan Seyyid Nizamoğlu, 16. asrın Halvetî - 
Sinânî şeyhlerinden ve şairlerindendir. Şiirlerinde ilâhî aşk, Ehl-i Beyt mu-
habbeti ve on iki imama bağlılık önemli bir yer tutmaktadır.3

Dîvân

200 civarında gazel bulunan bu dîvânda diğer nazım şekillerinden de 
örnekler vardır. Ayrıca hece vezniyle yazdığı 52 adet şiiri mevcuttur.4

9. kasîdenin 15. beyit şerhinde şârih; Allah’a ulaşma yolunda kişi-
nin kendi canından vazgeçmesi gerektiğini anlattıktan sonra Nizamoğ-
lu’nun bu durumu anlatan ilahisinden aşağıdaki beyti alıntılamıştır 
(93a /18-20). 

Beyt: Ḳıyamazsañ baş u cāna ıraḳ ol girme meydāna 
Bu yollarda nice başlar kesilür hīç ṣorar olmaz

1 Saime İnal Savi, “Senâî, DİA, c. 36, s. 502-503.
2 Mürsel Öztürk, “Hadîkatu’l-Hakîka”, DİA, c. 15, s. 20.
3 Necdet Tosun, “Seyyid Nizamoğlu”, DİA, c. 37, s. 73-74.
4 Necdet Tosun, a.g.m., s. 74. 
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Sezâî-yi Gülşenî (ö.1151/1738)

Halvetî-Gülşenî tarikatının Sezâiyye kolunun kurucusu olan şairin asıl 
adı Hasan’dır. Dîvân’ı yanında Mektûbât-ı Sezâî ve Şerh-i Gazel-i Niyâzî-i 
Mısrî adlı iki eseri daha bulunmaktadır.1

Dîvân 

5. kasîdenin 10. beyit şerhinde şârih; hakîkat-i Muhammediyyenin lâyı-
kıyla idrak edilemeyeceğini anlattıktan sonra Sezâî-yi Gülşenî’nin 

Beşeriyyetde eylediñ cilve 
Kimse bilmez seni ne āyetsiñ 

beytini alıntılamıştır (38b /1). 
Şârih, Sezâî-yi Gülşenî’nin naat türündeki bir gazelinin 

Cemālüñ nūrına nisbet güneş bir nūr-i bī-ferdür 
Güneş sensin ki ẕerrātuñ nebīlerle velīlerdür 

matla beytini 4. kasîdenin 1. beyit şerhi ve 5. kasîdenin 74. beyit şerhinde 
Peygamber Efendimizle ay ve güneşin güzelliğini mukāyese ederken iki defa 
alıntılamıştır.  (33b /3-5), (55b /11). 

5. kasîdenin 61. beyit şerhinde şârih, Peygamber Efendimiz’in kâinatın 
yaradılış sebebi olduğunu ve ruhunun her şeyden önce yaratıldığını anlat-
tıktan sonra Gülşenî’nin 

Ẕāt-i pāküñdür sebeb bu ʿālemüñ īcāḍına  
Olmasa teşrīfüñ olmazdı cihān kāşānesi

beytini şâhid olarak alıntılamıştır (52a /20). 

Sipâhizâde Mehmed (ö. 997 /1589)

Bursalı bir âlim olup müderrislik ve kadılık yapmış, İzmir kadısı iken 
vefat etmiştir. Esâmî-yi Büldân olarak bilinen Evzahu’l-Mesâlik ilâ Maʿri-
feti’l-Büldân ve’l-Memâlik adlı eseri ve muhtasar tercümesinden başka, 
Enmûzecu’l-Fünûn fi’l-Maârifi’l-Âmme, Tercümetü Durûbi’l-Emsâl, Risâle 
fi’t-Tefsîr, Hâşiye alâ Şerhi Hikmeti’l-Ayn adlı eserleri de bulunmaktadır.2 
1 Himmet Konur, Sezâyî-yi Gülşenî”, DİA, c. 37. s. 79-81.
2 Mahmut Ak, “Sipâhizâde Mehmed”, DİA, c. 37, s. 258-259.
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Evzahu’l-Mesâlik ilâ Maʿrifeti’l-Büldân ve’l-Memâlik

Coğrafya ve tarih konularında yazılmış olan ve Esâmî-i Büldân olarak da 
bilinen eserde denizler, göller, nehirler, dağlar ve tepeler anlatılmış, şehirler 
ve ülkeler hakkında ise alfabetik olarak kısa bilgiler verilmiştir.1 

9. kasîdenin 90. beyit şerhinde şârih; Geylân şehrinde çok iyi narencî 
yetiştiğini ifade etmiş ve kaynak olarak bu eseri göstermiştir (116b /13). 

Sultan Sencer (ö. 552/1157)

Selçuklu hükümdarlarından olan Sultan Sencer, devrindeki âlimlerle 
yakın münâsebetler kurmuş, Gazzâlî ile mektuplaşmıştır.2 Kaynaklarda şi-
irler yazmış olduğuna dair sıhhatli bilgiler olmamakla birlikte eserde Sultan 
Sencer’e isnat edilen üç beyit alıntılanmıştır. 9. kasîdenin 78. beyit şerhinde 
şârih; ölüm geldikten sonra padişahların fethettiği kalelerin faydasız oldu-
ğunu anlatarak Sultan Sencer’in vefatı esnasında bu meâlde söylediği üç 
beytini alıntılamıştır (113b /6-8). 

Surûrî (ö.1229/1814)

Tarih düşürmedeki mahâreti ile tanınan şair önceleri Hüznî ve Hevâî 
mahlaslarını kullanmış, İstanbul’a geldikten sonra ise Surûrî’yi tahallus et-
miştir. Dîvân ve Hezeliyyât’ının yanında çeşitli şairlerin beyitlerini topladığı 
Surûrî Mecmuası olarak bilinen bir eseri daha vardır.3

Dîvân / Hicviyyât

Mudhikât-ı Surûrî-i Hezzâl ismindeki bu eser tamamen mizahî özellikler 
taşıyan bir risâledir. Surûrî bu eseri gülmek ve şakalaşmak niyetiyle yazdığını 
belirtmiştir. Yer yer kaba ve müstehcen ifadelere rastlanmaktadır. 

9. kasîdenin 36. beyit şerhinde şârih; fakr ve fenâya ulaşmak isteyenin bir 
mürşide sıkıca yapışıp ona teslim olması gerektiğini anlatmış ve Surûrî’nin 
hicviyyâtından olduğunu belirttiği aşağıdaki 

Ele rīş-i dırāzıñ al ne lāzımdır saña şeyḫim 
Eger bekmezciniñ oğlın severseñ bir sineklik yap

beytini alıntılamıştır (100b /2-3). 
1 Mahmut Ak, “a.g.m.”, DİA, c. 37, s. 258-259.
2 AbdülKerîm Özaydın, “Sencer”, DİA, c. 36., s. 507-511.
3 Atilla Batur “Sürûrî, Seyyid Osman”, DİA, c. 38, s. 172-173.
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Suyûtî (ö. 911 /1505)

Tefsir, hadîs, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı alanlarında telif ettiği eser sayısı 
dikkate alındığında en üretken âlim ve müelliflerden biri olan Suyûtî’nin 
künyesi, Ebu’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr b. Muhammed 
el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî’dir. Çok kolay şekilde eser telif etmesinin se-
bebini 4000 kitaplık Mahmudiye Kütüphanesi katalogunu görmesi ve ki-
tapların içeriğine vâkıf olması şeklinde açıklamıştır.1

Câmiu’s-Sagîr

Cemu’l-Cevâmi adlı eserinden özetlediği bu eserinde 10.010 veciz söy-
leyişli hadîs-i şerîfi alfabetik olarak sıralamış, sıhhat durumlarını ve kaynak-
larını kısaltmalarla göstermiştir.2 

Şârih, 1. kasîdenin 2. beyit şerhinde “dehr” ile “Allah” lafzının müteradif 
olarak yer aldığı bir hadîs-i şerîfi nakletmiş ve kaynak olarak bu eseri gös-
termiştir (19a /3).

Hz. Ali hakkında yazılmış olan 7. kasîdenin 9. beyit şerhinde şârih; ona 
düşmanlık etmek ve sövmek konusundaki bir hadîs-i şerîfi aktardıktan son-
ra kaynak olarak bu eseri zikretmiştir (76b /14).

Hz. Ali hakkında yazılmış olan 7. kasîdenin 12. beyit şerhinde şârih; 
onun hakkında vârid olmuş iki hadîs-i şerîf zikretmiş ve kaynak olarak bu 
eseri göstermiştir (79b /15-16),  80a /1).

Yine 7. kasîdenin 14. beyit şerhinde şârih; Hz. Ali hakkında alıntıladığı 
bir hadîsin kaynağı olarak bu eseri zikretmiştir (81a /1).

Süleyman Çelebi (ö. 825/1422)

Hayatı hakkındaki bilgiler kısa ve çelişkili olan Süleyman Çelebi, Bur-
sa’da doğmuştur.3 Mevlid türünde yazdığı eserle Türk Edebiyatı tarihinin en 
önemli şahsiyetlerinden olmuştur. 

1 Halit Özkan, “Süyûtî”, DİA,  c. 38, s. 188-198. 
2 Halit Özkan, a.g.m., s. 191.
3  A. Necla Pekolcay, “Mevlid”, DİA, c. 29. s. 485-486. 
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Vesîletu’n-Necât (Mevlid) 

Rivâyetlere göre bir vaazında Peygamber Efendimiz’in diğer peygamber-
lerden bir üstünlüğü olmadığını iddia eden bir vâizin iddiasını çürütmek 
amacıyla m. 1409 yılında Bursa’da telif edilen Vesîletü’n-Necât, halk arasında 
daha çok Mevlid olarak şöhret bulmuştur. Daha sonra Peygamber Efen-
dimiz’in doğumunu ve hayatını anlatan eserlere bir tür ismi olan Mevlid, 
özelde ise Süleyman Çelebi’nin eseri için kullanılmıştır. 

4. kasîdenin 4. beyit şerhinde Peygamber Efendimiz’in nurunu Allah’tan 
aldığı için gölgesi olmadığı anlatılmış ve bu durumun Mevlid’te de anlatıl-
dığını belirterek 

Nūr idi başdan ayağa göğdesi 
Bu ʿıyāndur nūruñ olmaz gölgesi

beytini alıntılamıştır. (34a /12-13) 

Şâhidî İbrâhim Dede (ö. 957/1550)

Şârih’in eserimizin mukaddimesinde şeyhi Mehmed Murâd Efendi’den 
Tuhfe-i Şâhidî adlı lugatini okuduğunu söylediği Şâhidî’nin Dîvân’ın yanı 
sıra Gülşen-i Vahdet, Gülşen-i Tevhîd, Gülşen-i Esrâr, Tuhfe-i Şâhidî, Mevlid, 
Şerh-i Gülistân, Risâle-i Âfâk u Enfüs, Sohbetnâme, Gülşen-i İrfân adlı eserleri 
bulunmaktadır.1 

Gülşen-i Tevhîd

Şâhidî İbrâhim Dede, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin her cildinden 100 beyit 
seçmiş ve bu beyitlerin her birini aynı vezindeki 5 beyit ile şerh etmiştir.2 

Câmî’nin Allah’tan kendisine vahdet şarabını içirmesini niyaz ettiği 3. 
kasîdenin mahlas beyti olan 11. beyit şerhinde şârih, vahdete ulaşmak için 
kişinin kendi varlığından geçmesi gerektiğini ifade etmiş ve Şâhidî’nin bu 
eserinden dört beyitlik bir alıntı yapmıştır (33a /11-15).

6. kasîdenin 17. beyit şerhinde şârih; zâhirî ilimlerin insanı, Allah’ı tanı-
maktan ve kendini bilmekten alıkoyduğunu ifade ettikten sonra görüşlerini 
teʾyîd etmek için bu eserden konuya dair dört beyit alıntılamıştır (63b /3-7).

1 Mustafa Çıpan, “Şâhidî İbrâhim”, DİA, c. 38, s. 238-239. 
2 Ahmet Atilla Şentürk  - Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, s. 358. 
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Tuhfe-i Şâhidî (Lugat-i Şâhidî)

Bir mukaddime ve beyit sayıları 5 ile 20 arasında değişen 27 kıtadan 
meydana gelen eser, Mesnevî okurlarına yardımcı olmak üzere telif edilmiş-
tir. Hem Farsça öğretimi için hem de aruz öğretimi için uygulamalı ders 
kitabı olarak okutulmuştur.1

7. kasîdenin  4. beyit şerhinde “kabr” kelimesini açıklarken Farsça ve 
Türkçe karşılıklarını da vermiş, Şâhidî’nin bu lugatinden kelimenin geçtiği 
bir mısra alıntılamıştır. (74b /20).

Şehâbeddîn Hafâcî (ö. 1069/1659)

Mısırlı dil ve edebiyat âlimi, müfessir ve fakîh olan Hafâcî’nin künyesi 
Şehâbeddîn Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Hafâcî’dir. İstanbul’a gelen 
Hafâcî, Üsküp ve Selanik kadılığı yapmış, daha sonra Mısır kazaskerliğine 
kadar yükselse de kısa sürede bu görevinden azledilmiştir. Bu azilden sonra 
ona Kahire’de kadılık maaşı bağlanmış ve vefatına kadar burada eser yaz-
maya devam etmiştir.2 

Nesîmu’r-Riyâz fî Şerhi Şifâi Kādî Iyâz

Adından anlaşıldığı gibi Kadı Iyâz’ın eserinin bir şerhi olan bu eser,               
h. 1058’de yazılmıştır. Besmele harflerinin anlatıldığı 1. kasîdede, “mîm” 
harfinin çürümüş kemikleri diriltecek çeşmeye benzetildiği 7. beyit şerhinde 
şârih, “iẓâm” kelimesinin sadece “aẓm” kelimesinin çokluğu sanılmasına dair 
bir yanılgıdan bahsederek Hafâcî’nin bu eserinden alıntı yapmıştır (20b /1-2). 

Şehâbeddîn Sühreverdî (ö. 632/1234)

Sühreverdiyye tarikatının kurucusu olan müfessir, muhaddis ve muta-
savvıftır3. 

Avârifu’l-Maârif

Tarikatların kurulduğu ve yaygınlık kazandığı dönemde yaşayan Sühre-
verdî’nin gerçek tasavvufun esaslarını açık bir şekilde belirtmek amacıyla telif 

1 Ahmet Atilla Şentürk – Ahmet Kartal, a.g.e., s. 378.
2 Ali Şakir Ergin, Hafâci”, DİA,  c. 15, s. 72-73. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hasan Kâmil Yılmaz, “Şehâbeddîn Sühreverdî”, DİA,  c. 38, s. 40-42.  
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ettiği tasavvufî bir eserdir. Tekkelerin düzeni ve işleyiş esaslarından da bahse-
den ve 63 bölümden oluşan eser; Farsça ve Türkçe’ye de tercüme edilmiştir.

1

5. kasîdenin 45. beyit şerhinde şârih, “istikāmet” kelimesinin sözlük an-
lamını “verilen sözlere uymak” olarak verdikten sonra kelimenin tarifini bu 
eserden alıntılamıştır. (47b /3)

Şevket-i Buhârî  (ö.1108/1695-96)

Edebiyatımızda da önde gelen pek çok şairin takipçisi olduğu bir üs-
lûb olarak gelişen Sebk-i Hindî’nin kurucu şairlerindendir. Şiirlerinde ince 
hayaller ve mübâlağalı bir üslup dikkat çeker. İran coğrafyasında çok fazla 
tanınmamasına rağmen Osmanlı sahasında pek çok şairi etkilemiştir.2

Dîvân 

Şârih, hayal denizinin yüzücüsü olarak tavsif ettiği ve şiirinin anlaşılma-
sını zorlaştıracak kadar edebî sanat düşkünü gördüğü Şevket-i Buhârî’nin 
Dîvân’ını, hocası Mehmed Murâd Efendi’den okuduğu eserler arasında 
saymıştır. 

9. kasîdenin  30. beyit şerhinde şârih; zümrüt taşını anlatırken bu taşa 
bakan yılanın gözünün kör olduğunu ifade etmiş ve şâhid olarak bu şairin 
bir beytini alıntılamıştır. (97b /13-14) 

9. kasîdenin 64. beyit şerhinde şârih; âriflerin bâtınî yüceliklerini anlattık-
tan sonra şairin bu durumu anlatan bir beytini alıntılamıştır. (109a /15-17) 

9. kasîdenin 116. beyit şerhinde şârih; edebî sanatlara şairlerce rağbet 
edildiğini fakat Şevket-i Buhârî’nin şiirlerinde olduğu gibi bu sanatların 
anlamın bütünüyle anlaşılması noktasında zorluk sebebi olduğunu  ifade 
ederek şairin bir beytini alıntılamıştır. (126a /6)

Şeyh Bedreddîn

Şârih eser ismi veya herhangi bir nisbe, künye belirtmediği için hangi 
Şeyh Bedreddîn olduğunu şimdilik tespit edemedik. 

1 Süleyman Uludağ, “Avârifu’l-Maârif ”, DİA, c. 4, s. 109-110. 
2 Turgay Şafak, Tashîh-i İntikâdî-yi Dîvân-ı Şevket-i Buhârâyî, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tahran 

Üniversitesi, 1384, s. 4-5.
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5. kasîdenin 27. beyit şerhinde Ebû Leheb’in Peygamber Efendimizle mü-
nasebetini anlattıktan sonra, Şeyh Bedreddîn’in Efendimizin 11 amcasını bir 
manzumede zikrettiğini ifade etmiş ve o dörtlüğü alıntılamıştır (43a /11-13).

Taftazânî (ö. 792/1390)

Çok yönlü bir âlim olan Taftazânî’nin tam künyesi Saʿdüddîn Mesʿûd 
b. Fahruddîn Ömer b. Burhânuddîn Abdullâh el-Herevî el-Horâsânî et-
Taftâzânî eş-Şâfiî’dir. Tefsir alanında Hâşiye ale’l-Keşşâf; kelâm alanında 
Makāsıd ve bu eserin bir şerhi olan Şerhu’l-Makāsıd  ile Nesefî’nin eserine 
yazmış olduğu Şerhu’l-Akāid; fıkıh alanında et-Telvîh (Şerhu’t-Tenkîh) ve 
Miftâhu’l-Fıkh; mantık alanında Tehzîbu’l-Mantık ve’l-Kelâm ve Şerhu’ş-Şem-
siyye; Arap dili alanında Şerhu Tasrîfi’z-Zencânî, el-İrşâd, Mutavvel ve bu ese-
rin özetlenmiş hâli olan Muhtasar,  Şerhu Miftâhu’l-Ulûm,  Zemahşerî’nin 
eserine yazdığı en-Niʿamu’s-Sevâbiğ fî Şerhi’l-Kelimi’n-Nevâbiğ gibi eserle-
rinden bazıları uzun zamanlar medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş, 
üzerlerine hâşiyeler ve şerhler yazılmıştır.1 

Hâşiye ale’l-Keşşâf

Arap dili ve edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan âlimlerden 
Zemahşerî’nin Keşşâf adlı Kurʾan-ı Kerîm tefsirine h. 8. asır müfessir ve 
muhaddislerinden Tîbî’nin yazdığı hâşiyeden özetlenen bir eserdir.2 

Allah’ın zatını ve künhünü idrak edebilmenin imkânsızlığının anlatıldığı 
3. kasîdenin 1. beytinde şârih, Taftazânî’nin bu eserinden konuya dair bir 
alıntı yapmıştır. (30a /9-10)

Mutavvel

Ebû Yakūb Sekkâkî’nin Arap dili nahvi için yazdığı Miftâhu’l-Ulûm’un 
belâgatla ilgili 3. kısmına Hatîb el-Kazvînî tarafından yazılan Telhîsu’l-Miftâh 
adlı esere yazdığı bir şerhtir. Son döneme kadar Osmanlı medreselerinde 
ders kitabı olarak kullanılan Mutavvel’e önde gelen pek çok âlim tarafından 
şerh ve talîkāt yazılmıştır. Müellif de daha sonra kendi eserine Muhtasa-
ru’l-Meânî adıyla bir telhis yazmıştır3.  

1 Şükrü Özen, “Teftazânî”, DİA, c. 40, s. 299-308.
2 Şükrü Özen, a.g.m., s. 304. 
3 Şükrü Özen, a.g.m., s. 306-307. 
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6. kasîdenin 6. beyit şerhinde şârih, “kemâlât-i vehmî” kavramından 
muradın zâhirî ilimler olduğunu; bu ilimlerin hakikatinin zan ve şüphe, 
neticesinin ise delilik olduğunu ifade ederek Taftazânî’nin de Mutavvel adlı 
eserinde bu görüşte olduğunu belirtmiş ve onun bir dörtlüğünü alıntıla-
mıştır (59b /1-4).  

Yine 6. kasîdenin 40. beyit şerhinde şârih, Câmî’nin 23. beyitten itibaren 
amacının zâhirî ilimlerden tamamen nefret ettirme değil de ömür sonuna 
kadar bunlarla uğraştırmaktan sakındırmak olduğunu; çünkü şerî ilimler 
için vesile olsalar da bu ilimlerin Allah’a vuslata engel olduğunu, yeterli eği-
tim alındıktan sonra bunlara çok vakit harcamamak gerektiğini ifade etmiş 
ve Taftazânî’nin aynı eserinden aynı dörtlüğü alıntılamıştır (70a /9-12). 

Şerhu Akāidi’n-Nesefiyye

Taftazânî’nin Necmüddîn en-Nesefî’nin akāid konusundaki eserine yaz-
dığı bir şerhtir. Osmanlı döneminde ders kitabı olarak okutulan bu esere de 
pek çok hâşiye yazılmıştır1. 

Besmelenin anlatıldığı 1. kasîdenin 2. beyit şerhinde şârih, “ahd-i kadîm” 
lafzından maksadın “âlem-i ervâh” yahut “Allah” olduğunu anlatmış, buna 
kanıt olarak “dehr” ile “Allah” kelimelerinin müterâdif olduğu bir hadîs-i şerîfi 
şâhid olarak göstermiş ve Allah’ın isimlerinin hepsinin belirgin olsalar da mü-
terâdiflerinin birbirinin yerine kullanılabileceğini söyleyerek Taftazânî’nin bu 
eserinden “bir şey isimlendirileceği zaman aynı sözlükten veya farklı bir sözlükten 
müradifiyle anlamlandırılır” meâlinde bir alıntı yapmıştır. (19a /5-6)

3. kasîdenin 1. beyit şerhinde Allah’ın sıfatlarının sonradan yaratılan her 
şeyden üstün olduğunu aktaran şârih, görüşünü Taftazânî’nin bu eserinden 
yaptığı alıntıyla teyit etmiştir (30a /3-5).

Taşköprizâde Ahmed Efendi (ö. 968/1561)

Osmanlı devrinin önde gelen ulemâ ailesinden Taşköprizâdelilere men-
sup, Şakāyık-ı Numâniyye ve Miftâhu’s-Saâde eserleriyle tanınan bir âlimdir. 
“Kelâm, fıkıh, tefsir, ahlâk, mantık, biyografi, Arap dili ve edebiyatı, ilimler 
tarihi, tıp gibi değişik alanlarda çeşitli kitaplar yanında otuza yakın risâle 
1 Şükrü Özen, a.g.m., s. 304-305. 
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telif eden Taşköprizâde Ahmed Efendi, eserlerini Arapça yazmış ve büyük 
ölçüde şerh ve hâşiye geleneğini sürdürmüştür1.”

Miftâhu’s-Saâde ve Misbâhu’s-Siyâde fî Mevzûâti’l-Ulûm

Bir din âlimi olan Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin, ilimler tarihi ve tas-
nifine dâir telif ettiği Arapça bibliyografik ve ansiklopedik bir eserdir. Eser, 
müellifin oğlu Taşköprizâde Kemâleddîn Mehmed tarafından bazı ekleme-
lerle birlikte Türkçe’ye tercüme edilmiştir.2 

6. kasîdenin 37. beyit şerhinde “ilm-i riyâzî” kavramını açıklarken şârih, 
riyâzî ilimlerin tanımını yaptıktan ve bu sınıfa dâhil olan ilimleri sıraladık-
tan sonra bu açıklamasının Arapçasını da yazmış ve kaynak olarak bu eseri 
göstermiştir (68b /22). 

Vâhidî (ö. 468/1076)
Tam künyesi Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed b. Muhammed en-Nişâbûrî 

olan müfessir ve Arap dili âlimidir. Geniş ve muhtasar olmak üzere dört 
farklı tefsir yazmış, Mütenebbî Dîvân’ını şerh etmiştir.3 

Tefsîr 

Şârih hangisi olduğunu belirtmediği için müfessirin geniş ve muhtasar 
dört farklı Tefsir’inden hangisi olduğunu kesin olarak tespit edemedik. 

5. kasîdenin 4. beyit şerhinde şârih; “urve-i vuskā” ibâresini açıklarken 
bunun bazen Kurʾan-ı Kerîm bazen de Peygamber Efendimiz hakkında kul-
lanıldığını söyledikten sonra Vâhidî’nin “urve-i vuskādan murâd Kurʾan-ı 
Kerîm veya Hz. Muhammed’tir” meâlinde bir alıntı yaparak görüşünü teʾyîd 
etmiştir. (36b /19-20)

Ûşî (ö. 575/1179)

Tam künyesi Ebû Muhammed (Ebu’l-Hasen) Sirâcuddîn Alî b. Os-
mân b. Muhammed b. Süleymân et-Teymî eş-Şehîdî el-Fergânî el-Ûşî olan 
Mâturidî kelamcısı, Hanefî fakîhi ve muhaddistir. Emâlî, Gurretu’l-Ahbâr 
ve Düreru’l-Eşâr, Müsnedu Enes bin Mâlik, el-Fetâva’s-Sirâciyye başlıca eser-
lerindendir.4 
1 Yusuf Şevki Yavuz, “Taşköprizâde Ahmed Efendi”, DİA, c. 40, s. 151-152. 
2 Yusuf Şevki Yavuz, a.g.m., s. 151.  
3 Abdurrahman Çetin, “Vâhidî”, DİA, c. 42, s. 438-439. 
4 Mehmet Sait Toprak, “Ûşî”, DİA, c. 42, s. 230-231.
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El-Emâlî

Bedʾu’l-Emâlî ve Kasîdetu’l-Lâmiyye olarak da bilinen; manzum ve veciz 
olmasından dolayı medreselerde oldukça rağbet görmüş, Maturidî akāidine 
dair bir risâledir. Pek çok şerhi ve tercümesi yapılmıştır.1 

3. kasîdenin 1. beyit şerhinde, kelamcılara göre Allah’ın sıfatları ile zâtı-
nın birbirinin aynı veya birbirinden farklı şeyler olmadığını aktaran şârih, 
bu ifadesini Emâlî’den aldığı bir beyitle teyit etmiştir. (30a /12-13)

Yâkūt el-Hamevî (ö. 626/1229)

Muʿcemu’l-Büldân ve Müʿcemu’l-Üdebâ adlı eserleriyle tanınan müellif, 
Rum asıllı bir aileye mensuptur. Küçük yaşta esir düşmüş ve bir tüccara sa-
tılmıştır. Ticarete karşı yeteneği olan Hamevî, ilerleyen yıllarda efendisinin 
ölmesiyle hem ticaret yapmış hem de İslam coğrafyasının pek çok yerini 
gezmiştir. Ömrünün son yıllarını zorluk içinde geçirmiştir. Hz. Ali muhale-
fetiyle tanınan ve Hâricî görüşlere meyl ettiği anlaşılan Yâkūt el-Hamevî’nin 
ölüm yeri Halep’tir.2

Muʿcemu’l-Büldân

Hamevî’nin iki meşhur eserinden biridir. Bu eseri yazarken çok sayıda 
tarih, edebiyat, coğrafya kitabına başvurmuş, ayrıca gezdiği bölgelerdeki 
insanlardan da bilgiler almıştır. Ansiklopedik bir coğrafya kitabı olup yer 
adlarının tespiti bakımından önemli bir kaynaktır.

9. kasîdenin 90. beyit şerhinde şârih; “Ispahân” kelimesini tahlil ederken 
bu eserden kelimenin iştikākına dair bir alıntı yapmıştır (116b /5-9). 

1 Mehmet Sait Toprak, a.g.m., s. 230. 
2 Casim Avcı, “Yâkût el-Hamevî”, DİA, c. 43., s. 288-291.





C. ŞEKİL VE MUHTEVA AÇISINDAN NEŞʾE

Neşʾe; Câmî’nin birinci dîvânı olan Fâtihatu’ş-Şebâb’tan 9 kasîde ve “elif ” 
kâfiyeli gazellere yapılması düşünülen şerhten oluşan bir eserdir. Eserin ne 
zaman yazıldığına dair bir ferâğ kaydı veya ne zaman istinsah edildiğine dâir 
bir ketebe kaydı bulunmamaktadır. Mukaddimede devrin padişahı Abdül-
mecîd’e yapılan dua ilk bakışta eserin 1839-1861 yılları arasında yazılmış 
olabileceğini düşündürse de şârihin 1858’de, eseri yazması için teşvik eden 
hocası Mehmed Murâd’ın ise 1848’de vefât etmiş olmaları eserin yazılış 
tarihi olarak en geç 1848 yılı ortaya çıkmaktadır. Zîrâ şârih, esere başladığı 
esnada hâlen tekkede şeyhlik makāmında olan hocasının 15 yıldır hizme-
tinde olduğunu ifade etmiştir. 1229 (1814)’da doğmuş olan müellifin 1240 
yılında hâfızlığı, 1244 yılında da seba, aşere ve takrîb gibi kırâat derece-
lerini bitirdikten sonra hocasının hizmetine girdiğini kabul edersek esere 
başlama tarihinin büyük bir ihtimalle 30 yaşlarında olduğu 1259 (1844) 
yılları ortaya çıkmaktadır. H. 1273 yılının son aylarında hacca gidip, 1274 
yılının başlarında dönmesi ve üç-dört ay sonra vefat etmiş olması eserin bu 
sebepten mi eksik kaldığı sorusunu akla getirmektedir. Eserin elimizdeki iki 
nüshasında da mukaddimede “el-hâc” ibaresinin geçmesi şârihin hacca bir 
defadan fazla gitmiş olabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır. 

Şârih Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi; eserin mukaddimesinde han-
gi dîvân olduğunu belirtmeden yıllardır taşıdığı Câmî’nin Dîvân’ını şerh 
etme istek ve arzusundan bahseder. Eserin ulaşabildiğimiz iki nüshasından 
birinde sadece 9 kasîdenin şerhi bulunurken diğer nüshada şerh, 11. ga-
zelin 2. beytinde kesilmiştir. Kaynaklardaki1 “kasâyid-i Câmî...” ifadesi de 
bu şerhin büyük bir ihtimalle tamamlanamadığını ve eserin eksik kaldığını 
düşündürmektedir. Şerh edilen gazel ve kasîdelerin tamamı ise Câmî’nin 
birinci dîvânı olan Fâtihatu’ş-Şebâb’tan alınmıştır. Şârih her ne kadar kasî-
deleri tefe’’ülen seçtiğini ifâde etse de şerh edilen kasîdelere bakıldığında bu 
kasîdelerin bilinçli bir şekilde seçildikleri görülür.  

1 Osmanlı Müellifleri, c. 1, 264; Hediyyetu’l-Ârifîn Esmâu’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannıfîn, c. 2, s. 376. 
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1. kasîde besmele hakkında yazılmış olup besmelenin harflerinin taşıdığı 
remizleri anlatan bir kasîdedir. 

2 ve 3. kasîdeler ise Allah’ın zâtı ve sıfatları hakkında yazılmış tevhîd 
türünde kasîdelerdir. 11 beyitlik 3. kasîde, neşredilmiş Câmî Dîvân’ında 
531. gazel olarak bulunmaktadır. 

4 ve 5. kasîdeler ise Peygamber Efendimiz’e yazılmış, onun mucizeleri-
ni ve sîretini anlatan naatlardır. 7 beyitlik 12 bendden oluşan bir terkîb-i 
bend olan 5. şiirde şârih, 1. bend ve son bendler haricinde tekrar eden beyti 
yazmamıştır. 

6. kasîde, 54 beyitten meydana gelen ve tasavvufî diyebileceğimiz bir 
kasîdedir. Neşredilen dîvânda “der mevʿiza est īn kasîde” başlığıyla 11. sırada 
yer almaktadır.

7. kasîde ise dördüncü halife Hz. Ali övgüsünde yazılmış 20 beyitlik 
bir kasîdedir. Bu kasîde şerhinde şârih, Ehl-i Beyt ve Hz. Ali’nin fazîletleri 
hakkında pek çok hadîs-i şerîfi iktibâs etmiştir. 

8. kasîde Hz. Ali’nin oğlu, Kerbelâ şehidi Hz. Hüseyin hakkında yazıl-
mış 7 beyitlik bir kasîdedir. 

9. kasîde ise Hâkānî ve Hüsrev’e nazîre olan Cilâu’r-Rûh adlı 129 beyitlik 
hikemî ve tasavvufî diyebileceğimiz bir kasîdedir. 

Eserde gazellerden 73 beyit, kasîdelerden 353 beyit olmak üzere toplam-
da 422 beyit şerh edilmiştir. 
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Şerh Edilen Şiirlere Ait Tablo

Eserde 
Şerh 

Edilen 
Şiirler

Kâfiye Redif Vezin
Beyit
Sayısı

Neşre-
dilen 

Dîvânda-
ki Yeri

Kasîde 1 Īm /يم -

mefʿūlun mefʿūlun 
fāʿilāt

(1. Mısra)

müfteʿilun müfteʿilun 
fāʿilun

(2. Mısra)

19 FŞ 37

Kasîde 2 āh / آه - mefʿūlu fāʿilātu mefāʿī-
lu fāʿilāt 19 FŞ 38

Kasîde 3 āk / - mefʿūlu mefāʿilun 
feʿūlun 11 FŞ G. 531

Kasîde 4 Ḳ / ق - mefʿūlu mefāʿilun 
feʿūlun 9 FŞ 39

Kasîde 5
(Terkîb-i 

bend)

-āy
-āb
-āt
-ūd
-ār
-ās
-āl

-ām
-ān
-īn
-āh
-ūy

Mu-
ham-
med

müfteʿilun fāʿilātu 
müfteʿilun fāʿ 85 FŞ 23

Kasîde 6 -l /ل - feʿūlun feʿūlun feʿūlun 
feʿūlun 54 FŞ 11
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Kasîde 7 -f /ف - mefʿūlu fāʿilātu mefāʿī-
lu fāʿilun 20 FŞ 5

Kasîde 8 -n / ن - mefʿūlu fāʿilātu mefāʿī-
lu fāʿilun 7 FŞ 41

Kasîde 9 ān / آن -eş / ش
mefāʿīlun mefāʿīlun 
mefāʿīlun  mefāʿīlun 129 FŞ 6

Gazel 1 -dā /آ - mefʿūlu fāʿilātu mefāʿī-
lu fāʿilun 7 FŞ 1

Gazel 2 -ā / آ - feʿilātun feʿilātun 
feʿilātun feʿilun 7 FŞ 4

Gazel 3 -ā / آ - mefāʿīlun mefāʿīlun 
feʿūlun 7 FŞ 10

Gazel 4 -ā / آ - feʿilātun mefāʿilun 
feʿilun 7 FŞ 7

Gazel 5 -fā / فا - feʿilātun feʿilātun feʿi-
lun 7 FŞ 9

Gazel 6 -ā / آ -

feʿūlu faʿlun feʿūlu 
faʿlun

feʿūlu faʿlun feʿūlu 
faʿlun

8 FŞ 11

Gazel 7 -ār  / آر hā / ها

müstefʿilun müstefʿi-
lun

müstefʿilun müstefʿi-
lun

7 FŞ 16

Gazel 8 -ā / آ - feʿilātun feʿilātun 
feʿilātun feʿilun 7 FŞ 5

Gazel 9 -ā / آ - mefʿūlu mefāʿīlu 
mefāʿīlu feʿūlun 7 FŞ 12

Gazel 10 -lhā / لها - mefāʿīlun mefāʿīlun 
mefāʿīlun mefāʿīlun 7 FŞ 18

Gazel 11 -ā / آ - feʿilātun feʿilātun feʿi-
lun 2 FŞ 6
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MUHTEVA İNCELEMESİ

DİN VE TASAVVUF

Allah

Eserde şerh edilen kasîde ve gazellerin çoğu hikemî ve tasavvufî olduğu için 
bunlarda Allah’ın birliği, zâtı, sıfatları, kudreti anlatılmıştır. 1. kasîde besmele-
nin harflerini anlattığı için şerh esnasında çoğunlukla yine Allah ile ilgili aynı 
durum söz konusudur. İslam geleneğinde yazılan eserlerde görüldüğü gibi 
besmeleyi anlatan kasîdeden sonra Allah’ı anlatan tevhid türünde iki kasîde 
şerh edilmiştir. Özellikle bu kasîdelerde Allah’a hamd u senâlar edilmiş, Al-
lâh’ın zâtı, sıfatları, isimleri, yaratıcılığı, kudreti anlatılmış, şârihin açıklama-
ları âyetler, hadîsler, Türkçe-Arapça-Farsça manzum ve mensur iktibâslarla 
pekiştirilmiştir. 

 (29a /3-4). 

Peygamberler
Hz. Âdem 

Allah’ın yarattığı ilk insan ve vazifelendirdiği ilk peygamberdir. Allah onu 
yarattıktan sonra ona secde edilmesini emretmiş, İblis (şeytan) hariç tüm 
melekler bu emre uymuştur. İblis’in aldatmasıyla cennetteki yasak meyve-
den tatmış ve bunun üzerine cennetten kovularak dünyaya gönderilmiştir. 
“Ol maṭlaʿ-ı manẓūme-i ḫilḳat-i insānī ve ḳıṭʿa-i maṭbūʿa-i ḳudret-i subḥānī 
ḫalīfetun fi’l-ʿālem Cenāb-ı ebu’l-beşer Ādem...” şeklinde anılan Hz. Âdem; 
eserde daha çok ilk insan olması, isimlerin ona öğretilmesi gibi özellikleriyle 
anılmıştır.

... maẓhar-ı sırr-ı ʿalleme’l-esmā maẓhar-ı mezāyā-yı müsemmā ḫalī-
fetullāhi fi’l-ʿālem Cenāb-ı ebu’l-beşer Ādem esmā-i müsemmayānı 
bir bir taʿdād u beyān edüp rücḥān-ı ebu’l-beşer ḳudsiyān üzerine 
füzūn-ter oldu (101b /8-11).

Eserde Hz. Musâ’nın asâsıyla ilgili bir hikayeye konu olmuştur. Buna 
göre cennetten çıkıp yeryüzüne geldiğinde mersin ağacından bir asâ ile gel-
miş ve ölümünden sonra bu asâ, Şît, İdris ve Şuayb peygamberler vasıtasıyla 
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Hz. Musâ’ya ulaşmıştır. 

Ol maṭlaʿ-ı manẓūme-i ḫilḳat-i insānī ve ḳıṭʿa-i maṭbūʿa-i ḳudret-i 
subḥānī ḫalīfetun fi’l-ʿālem Cenāb-ı ebu’l-beşer Ādem ber manṭūḳ-ı 
ihbiṭū minhā cemīʿian cennetten rūy-i zemīne vaḳt-i teşrīflerinde eş-
cār-ı cināndan mersīn ağacından maṣnūʿ bir ʿaṣā-yı şerīfe ile teşrīf 
buyurup vaḳt-i irtiḥallerinde Ḥażret-i Şīt’e andan daḫi Cenāb-ı İd-
rīs’e anlardan dest-be-dest Hażret-i Şuʿayb’e intiḳāl anlar daḫi Cenāb-ı 
Kelīm’e iḥsān buyurmuşlardır (20b /23 – 21a /7)

Çamurdan yaratılan ilk insan Hz. Âdem lafzının iştikakına dair görüşler 
de eserde anlatılmıştır. 

Ādem ʿālemde efrād-ı insāniyyeniñ evvelidir ki Ḫālıḳ-i Teʿālā kālbüd 
ve heyʾetini ṭīnden ḫalk  eylemişdir. Lafẓ-ı  Ādemde eslāf iḫtilaf edüp 
baʿżılar Acemī ve baʿżılar ʿ Arabī dediler.  ʿ Arabī olduğu ṣūretde udme-
den müştaḳdır ki buğday beñizlü demekdir. (30b /5-7)

Bazı peygamberlerin bir sıfatla tavsif edildiğinin anlatıldığı yerde Hz. 
Âdem’in de “ṣafiyyullāh” olarak tavsif edildiği anlatılmış (51b /18); Hz. 
Âdem Peygamber Efendimizle kıyaslanmış (45b /16-18) ve bu kıyaslarda 
her zaman Peygamber Efendimiz üstün tutulmuştur: 

Vücūd niʿmeti mihmān-serāyında Ādem ve ʿālem ṭufeyl-i ḫvān-ı Ḥaż-
ret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemdir. Yaʿni vücūd-i 
ʿālem ve ḫilḳat-i Ḥażret-i Ādem sāye-i iḥsān-vāye-i ser-ḥalḳa-i cemīʿ-i 
ümem Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ve sellemdedir (52a  /14-
17) 

Yine Hz. Âdem’in yaradılışıyla ilgili rivayet edilen bir hikâyede Allah 
Hz. Âdem’in çamuruna üflemeden önce İblis’in onu tahkir etmek için sıç-
rattığı tükürüklerin göbek altına düştüğü, Cebrâil’in hemen o yeri öpüp 
kopararak yere attığı ve tükürükle kirlenen o çamurdan köpeğin yaratıldığı 
anlatılmıştır:

Muṣādifāt-i ġarībedendir ki köpük ve köpek ikisi yek-resmdir. Bu-
nuñ sebebi kālbüd-i Ḥażret-i Ādem nefḫ-i rūḥ-i Rabbānī ile teşrīf 
olunmazdan aḳdem İblīs-i laʿīn cesed-i Ādeme ilṣāḳ-ı buṣāḳ ile taḥḳīr 
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eyledikde taḥte’ṣ-ṣadr surre maḥalline sāḳıṭ oldu. Derḥāl cenāb-ı 
Cibrīl ol maḥalli öpüp tefrīḳ ve zemīne ṭarḥ eyledikde ol ʿacīn-i bez-
zāḳ-ālūd-i merdūddan kelb maḫlūḳdur ki meẕhebimizde ʿayn-ı ne-
cesdir (78b /16-21)

Hz. Eyyûb

Kurʾân-ı Kerîmde adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. Eyyûb; uğ-
radığı felaketlere ve düştüğü hastalığa sabretmesi, Allah’a tevekkül etmesi 
özelliğiyle bilinir. Eserde de bu özelliğiyle zikredilmiştir.

Ḥażret-i fāliḳu’l-aṣbāḥ her vaḳt-i ṣabāḥ Eyyūb ʿ aleyhi’s-selāmıñ ḫāṭır-ı 
şerīflerini “ey bīmār-ı men, çunī” kelām-i meserret-meʾāli ile suʾāl bu-
yururlar idi. Vaḳtā ki Cenāb-ı Ḫudā li ecli’l-ibtilā çend rūz bu kelāmı 
terk eyledikde Ḥażret-i Eyyūb bir āh-ı dil-dūz edüp “ennī messeni-
ye’ḍ-ḍurru ve ente erḥama’r-rāḥimīn” buyurdular. (8b /18-21)

Hz. İbrâhîm 

Suhuf indirilen peygamberlerden biri olan ve “Halîlullâh” olarak anılan 
Hz. İbrâhim; Kurʾân-ı Kerîm’de Allah’ı arayışı, iman noktasında kendini tat-
min etmeye çalışması, putları kırması ve Nemrud tarafından ateşe atılması 
gibi özellikleriyle geçmektedir.

Eserde “Halîlullâh” (51b /18), “Halîl” (69b /8), gök cisimlerini gözleme-
si (69b /12-23) gibi özellikleriyle geçen Hz. İbrâhim’in doğum yeri, tarihi 
ve isminin anlamı hakkında şu bilgi verilmiştir:

İbrāhīm ecdād-i nebevīyyeden bir nebiyy-i kerīmiñ ismidir ki Ḫalī-
lullāhdır ve hübūṭ-i Ādemden üçbiñ üçyüz yiğirmi üçüncü senesin-
de Bābil şehrinde teşrīf-i ʿālem-i vücūd etmişdir. İbrāhīm eb-i raḥīm 
maʿnāsınadır. (122b /15-17)

Hz. İdris

Kurʾân-ı Kerîm’de adı geçen ve kendisine suhuf gönderilen peygamber-
lerdendir. İlk elbiseyi diktiği ve terzilik mesleğinin piri olduğuna inanılır.

Eserde Hz. Musa’nın asâsıyla ilgili bir hikâyede geçer. Buna göre Hz. 
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Âdem cennetten çıkıp yeryüzüne geldiğinde mersin ağacından bir asâ ile 
gelmiş ve ölümünden sonra bu asâ, Şit, İdris ve Şuayb peygamberler vasıta-
sıyla Hz. Musa’ya ulaşmıştır.

... cennetten rūy-i zemīne vaḳt-i teşrīflerinde eşcār-ı cināndan mersīn 
ağacından maṣnūʿ  bir ʿaṣā-yı şerīfe ile teşrīf buyurup vaḳt-i irtiḥalle-
rinde Ḥażret-i Şīt’e andan daḫi Cenāb-ı İdrīs’e anlardan dest-be-dest 
Hażret-i Şuʿayb’e intiḳāl anlar daḫi Cenāb-ı Kelīm’e iḥsān buyurmuş-
lardır. (21a /2-3). 

Hz. İsa

Kitap gönderilen dört peygamberden biri olan Hz. Îsâ; Kurʾan-ı Kerîm’de 
ve literatürde bir mucize olarak babasız dünyaya gelmesi, hastaları iyileştir-
mesi, ölüleri diriltmesi ve göğe yükseltilmesi gibi özellikleriyle anlatılmak-
tadır. Eserde de ölüleri diriltmesi özelliğiyle anılmıştır. 

.... ve ism-i aʿẓam ile Ḥażret-i Rūḥullahıñ iḥyā-i emvāt eyledikleri 
mütevātirātdandır. (20b /6)

Eserde bazı peygamberlerin bir nişan ile nişanlandığı anlatılırken  
“Îsâ-Rûhullâh” (51b /19); bazı peygamberlerin iki isimle isimlendirildiği 
anlatılırken de “Mesîh-Îsâ” (52a /2) örneği verilmiştir. 

Hz. Lokman

Kurʾan-ı Kerîm’de adı geçen, fakat peygamberliği konusunda ihtilaf olan 
bir şahsiyettir. Edebiyatta hikmet yönü ve tabibliği ile işlenmiştir. Eserde 
de tarikat şeyhi ve şairin tabiatı ile Hz. Lokman’ın deva bulmadaki kudreti 
arasında bir ilgi kurulmuştur. 

Çünki ol pīr-i Loḳmān-tedbīriñ esb-i himmeti cevlān eyledikde küre-i 
arż anıñ vaḳt-i cevelānında bir avuc yerden kopmuş toz olur. (99a /16).

Ḥikmet sofrasından benim şiʿrimiñ nāmesi ol loḳma olur ki marīż 
olan cānlar içün Ḥażret-i Loḳmān’ıñ desti ol ḳūt ve loḳmayı vermek-
de bī-ḥadd u bī-ḳudretdir. Yaʿni benim şiʿrimiñ cānlara verdiği ḥayā-
tı Ḥażret-i Loḳmān vermeğe ḳādir değildir demeği murād ederler. 
(125b /9-12). 
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Hz. Muhammed

Son peygamber olan Hz. Muhammed (sav) hakkında eserde yazılmış iki 
kasîde bulunmaktadır. Ayrıca şerhi yarım kalan 11. gazel de onun övgüsün-
de yazılmıştır. Eser boyunca “nebiyyu’l-ḥarameyn ve rasūlu’ẟ-ẟaḳaleyn ʿ aley-
hi ekmelu’t-taḥiyyati mā dāme’l-ḳamareyn, noḳṭa-i dāire-i kevn u mekān 
ʿaleyhi ṣalavāti’l-Mennān, meded-res-i yevm-i mevʿūd ve pādişāh-ı maḳām-ı 
maḥmūd” gibi yüceltici cümlelerle tavsif edilmiştir. Allah’ın ihsanıyla ayı 
parmağıyla ikiye ayırması, ruhunun her şeyden önce yaratılması ve kâinatın 
yaradılışının sebebi olması, daima güzel bir şekilde kokması, güzelliğinin 
güneş ve aydan üstün tutulması, cömertliği, cesâreti, merhameti, şefâati ve 
bütün yaratılmışlardan üstün olması gibi özellikleriyle işlenmiştir. Eserde 
Peygamber Efendimiz hakkında ayrıntılı bilgi ve tasvirler için 4 ve 5. kasî-
delere bakılmalıdır. 

Muḥammed tefʿīl bābından ism-i mefʿūl olaraḳ mübālağa ile ḥamd 
olunmuş maʿnāsınadır. Ṣoñra vaṣfiyetden ismiyyete naḳl birle Faḫr-ı ʿ ā-
lem ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellemiñ eşher-i esmāsından olmuşdur. Ve 
bu ism-i şerīf ile tesmiyeniñ sebebi Ḥażret-i Āmine raḍiyallāhu ʿ anhumā 
vālidemiz müddet-i ḥamli sekiz māh olduḳda melāʾike-i kirām Ḥażret-i 
Āmine’ye yā Āmine devlet ve saʿādet seniñdir ki Cenāb-ı Raḥmān seni 
vālide-i nebiyy-yi āḫirü’z-zamān eyledi. Ol şems-i hidāyet ṭāliʿ olduḳda 
ism-i şerīfini Muḥammed ḳo buyurdılar. (35b /10-16)

Her nesne ki ṣaḥīfe-i hestīde derc olmuşdur yaʿnī mevcūddur, 
ḥaḳīḳat-i Muḥammediyye ve nūr-i Muṣṭafaviyyeden münteḫab u 
maḫlūḳdur. (40a /12-13)

Menḳūldür ki ġazve-i Uḥud’da ẟenāyā-yı seniyye-i Muḥammediy-
yeden biri şikeste ve vech-i vecīh-i Aḥmediyye ḫūn-beste olduḳda 
küffār-ı bed-kirdārıñ ḳad ḳutile Muḥammed āvāz-ı ḳāẕibesi mūcib-i 
perīşāniyyet-i müʾminīn olmaġla  ol eşḳıyā-yı ḍalālet-rüsūm Cenāb-ı 
Seyyidu’l-mürselīne hücūm etdiklerinde cālis-i serīr-i  ve mā arselnāk  
pīş-i aʿdāda bī-ḫavf u bī-bāk durduḳları masṭūr-i kütüb-i āẟārdır. 

Şübhe yoḳdur ki ol sulṭān-ı ḳadr-şinās ecved-i nāsdır. Nitekim zümre-i 
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aʿdā-yı dīn kerem-i Muḥammediyyeyi bi’ż-żarūre taḥsīn edüp nice 
küffār-ı vaḥşī ḳayd-ı kerem-i firāvān-ı Aḥmedī olup īmān getürdiler. 
Mervīdir ki ol ḥabīb-i Mevlā erbāb-ı iḥtiyāca aṣla lā demeyüp ḳādir 
olduḳları ḳadar beẕl u iʿṭā ederler idi  (42a /1-5).

Menḳūldür ki Resūl-i Ekrem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ḳangı 
ṭarīḳden mürūr eyleseler ol ṭarīḳden ʿubūr eden aṣḥāb-ı güzīn Resūl-i 
Ekrem’iñ andan mürūr etdiklerini rāyiḥā-i ṭayyibelerinden bilirler idi. 
Ve yine muṣāfaḥa etdikleri kimesneden o gün rāyiḥe-i ṭayyibe zāʾil 
olmaz idi. (47a /17-21)

Vücūd niʿmeti mihmān-serāyında Ādem ve ʿālem ṭufeyl-i ḫvān-ı Ḥaż-
ret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemdir. Yaʿni vücūd-i 
ʿālem ve ḫilḳat-i Ḥażret-i Ādem sāye-i iḥsān-vāye-i ser-ḥalḳa-i cemīʿ-i 
ümem Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ve sellemdedir. El-ḥāṣıl 
ḥāḳīḳatde ḫvān-ı niʿmet-i vücūd müheyyā ve mevcūd olması Ḥażret-i 
Faḫr-ı ʿ ālem içündür. Maḫlūḳāt-i sāʾireniñ ḫvān-ı vücūddan teġaddī ve  
tenaʿʿum etmesi sāye-i Muḥammediyyededir. (52a /14-19)

Masṭūr-i kütüb-i tefāṣīrdir ki ġazve-i Uḥūd’da cenge mübāşeret 
olunduḳda maḥbūb-ı Ḫudā Ḥażret-i Muḥammedu’l-Muṣṭafā ʿaleyhi 
efḍalu’t-teḥāyā derūn-ı ʿarīşde kemāl-i tażarruʿla duʿā ve fetḥ u nuṣret 
istidʿā edüp fi’l-ḥāl seyehzemu’l-cemʿu ve yuvellūne’d-dubur1 kerīme-
sini tilāvet ederek refīḳ-i şefīḳ-i vefā-dār cenāb-ı Ṣıddīḳ-i ṣadāḳāt-şiʿār 
ile derūn-ı ʿ arīşden çıḳıp ve zemīnden bir ḳabża ḳum alup şāheti’l-vü-
cūh2 deyüp küffār ṭarafına ṣaçdılar. Bi-iẕnillāhi teʿālā ol perīşān et-
dikleri ḳum zümre-i eşrāra yetişip gözlerin ve dimāġların māl-ā-māl 
etmekle bī-iḫtiyār āheng-i firār edüp niceleri ṭuʿme-i şemşīr ve niceleri 
esīr olup... (53a /14-22)

Hz. Mûsâ 

Kitap gönderilen dört peygamberden biri olan Hz. Mûsâ; Osmanlı ede-
biyatında asâsı, elinin beyazlığı, Hızırla yolculuk yapması, Firavun’a galip 
gelmesi ve Allah ile konuşması gibi özelliklerle anlatılır. 

1 O topluluk yakında (Bedir’de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Kamer 54/45.
2 Yüzleri çirkinleşsin. Müslim, Sahîh-i Müslim, III /1777.
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Eserde bazı peygamberlerin bir nişan ile nişanlandığı, Hz. Mûsâ’nın da 
nişanının “Kelîmullâh” (51b /19) ve “Tevrât” (52a /2) olduğu anlatılmıştır. 
Besmeledeki “elif ” harfi Hz. Mûsâ’nın asâsına benzetilmiş ve asâsıyla Fira-
vun’un sihirbazlarını yendiği anlatılmıştır: 

Besmele-i şerīfeniñ her elifine sāḥirān-ı zamāne içün şīve-i iʿcāz-ı ʿ aṣā-
yı Kelīm ẟābitdir. Yaʿni Cenāb-ı Kelīm Firʿavn ve seḥare-i Firʿavn’e 
ʿaṣā-yı şerīfesiyle nice ġālib olduysa Firʿavn-sīret ve Hāmān-ṭıynet 
sāḥirān-ı zamāneye ulūf-i besmele-i şerīfe ile ġalebe mümkündür. 
(20b /17-21) 

Şeyhler ve Hz. Mûsâ arasında bir ilgi kurulmuş; Hz. Mûsâ’nın yılan ve 
ejderhaları yendiği gibi onu örnek alanların da kendi nefis ejderhalarını 
öldürecekleri anlatılmıştır. 

El-ḥāṣıl her pīr daḫi nefs-i emmāreye ġālib ve ejdehā-yı nefs ile cārib 
olamaz. Ammā şol pīr-i ṣāḥib-tedbīr ki ḳıdem-i Mūsā’ya vāṣıl ola, ej-
dehā-yı nefsi ol ḳātil olur. Nitekim Ḥażret-i Mūsā ʿ aleyhi’s-selām niçe 
ḥayyāt ve efāʿīye ġālib olduḳları beyāndan müstaġnīdir (98a /13-17). 

Eserde de hatırlatıldığı gibi Hz. Mûsâ’nın Hızır aleyhisselam ile yaptığı 
yolculuk Kurʾan-ı Kerîm’de anlatılmaktadır. 

Ve Ḥaḍır ile Mūsā ʿaleyhimā’s-selām beyninde olan ʿuhūd Ḳurʾān-i 
Kerīmde mübeyyen u maḥdūddur. (98a /8-9). 

Hz. Nûh

Kurʾan’da büyük peygamberler arasında kabul edilen Hz. Nûh, çağrısına 
uymayan halkın boğulduğu büyük tufanla anılmaktadır. Bazı rivayetlerde 
isminin “rahatlandıran” anlamına geldiği kabul edilse baskın olan görüş çok 
ağlamasından dolayı bu ismi aldığı şeklindedir. Çok uzun ömürlü olmanın 
sembolü olan Hz. Nûh, üç defa geçtiği eserimizde tufanla veya tufanı çağ-
rıştıran kavramlarla anılmıştır. 

İlk olarak, Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Beytinin anlatıldığı bir beyit şer-
hinde Ehl-i Beyt’in Hz. Nûh’un gemisine benzetildiği ve onlara itaat edenin 
kurtuluşa ereceğinin ifade edildiği hadîs-i şerîf ’te geçmiştir. (49a / 20-21). 
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Eserin başka bir yerinde ise bazı peygamberlerin bir sıfat veya nişan ile 
nişanlanmış oldukları anlatılmış ve tufandan kurtulmasından dolayı Hz. 
Nûh’un “neciyyullâh” sıfatıyla anıldığı ifade edilmiştir (51b /18).

Son olarak tufan koptuğu esnada yaptığı dua ile geçmiştir. Eserin son 
kasîdesinde mazlumun duasının etkisi anlatılırken bu dua Kurʾan-ı Kerîm’de 
de geçen Hz. Nûh’un “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde 
bırakma!” şeklindeki duasına ve tufana benzetilmiştir.

Zīrā ḳorḳarım ki o maẓlūmuñ nevḥa ve eşk-i çeşmi Ḥażret-i Nūḥ’uñ 
duʿā ve ṭūfānınıñ işini eyler ve seni helāk u perīşān eyler. (112b /4-8).

Hz. Sâlih 

Kurʾan-ı Kerîmde geçen ve anlatıldığına göre Semud kavmine gönde-
rilen peygamberdir. Hidayete davet ettiği kavmi ondan mucize bekleyince 
Allah’ın inayetiyle kayadan bir deve çıkmış, kavminin bozguncuları daha 
sonra bu deveyi öldürünce Semud kavmi de helak olmuştur. 

Eserde Arapların develerine damga vurduğu ve bu âdetin hayvanların 
devlete aitliğini göstermesi için Anadolu’da da geçerli olduğu anlatıldıktan 
sonra Hz. Sâlih ve devesiyle bir ilgi kurulmuştur:   

Meşhūr u müteʿārifdir ki memālik-i ʿArab-i ʿurbāda üştürāna dāġ 
ve damġa ururlar ve bu ʿādet u rüsūm diyār-ı Rūmda daḫi meşhūr 
u maʿlūmdur; ḫuyūl-i mīriyyede olduğu miẟillü. Bundan fāʾide ol 
ḥayvānıñ mīriye iḫtiṣāṣını iʿlām ve ifādedir. Bunuñ gibi baʿżı nāḳaya 
daḫi Cenāb-ı Ḫudā “nāḳatullāhi lek” dāġ ve damġasını urup ol nāḳa 
sāʾir nāḳalardan iḫtiṣāṣ ve imtiyāz kesb eyler. Nitekim nāḳa-i Ṣāliḥ 
ḥaḳḳında “hāẕihi nāḳatullāhi lekum āyeten feẕerūha teʾkul fī arḍil-
lāh”1 buyurulmuşdur (94b /3-8).

Hz. Süleyman

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. Kurduğu hüküm-
darlık, cinlere ve rüzgara hükmetme ile hayvanların özellikle de kuşların 
dilini bilmesi gibi özelliklerle anılır.

1 İşte size mucize olarak Allah’ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah’ın arzında yayılıp otlasın. Hûd 11/64.
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Eserde de “Ḳaʿr-ı çāhdan āfitāb-ı tābān görünmez. Süleymān olmadan 
elsine-i mürġān bilinmez.” (2b /10) ve “Ne bilsün manṭıḳu’ṭ-ṭayrı Süleymān 
olmayan ādem” (73b /3) ifadelerinde olduğu gibi kuşların dilini bilmesi 
özellikleriyle zikredilmiştir. 

 Eserin başka bir yerinde ise tahtı ve hükümdarlık özelliğiyle anılmıştır. 
Buna göre sâlikin yaşayacağı manevî terakkî Hz. Süleyman’ın hükümdarlığı-
na tercih edilmiş; asıl hükümdarlığın ve gerçek Süleymanlığın kendi nefsine 
hâkim olabilmek olduğu vurgulanmıştır: 

Yaʿni Ḥażret-i Süleymān ʿaleyhisselām gibi taḫt der-hevā olmaḳdan 
pā ber-hevā olmaḳ ol sālikiñ ḥaḳḳında ziyāde ḫoşdur. Zīrā ḥaḳīḳatde 
Süleymānlıḳ hevā ve nefse ġālib olmaḳdır. Kemā ḳāle Sulṭān Veled1 
ʿaleyhi tecelliyāti’ṣ-ṣamed: 

Mıṣrāʿ:  Nefs dīvin żabṭ eden dīnde Süleymān olur  (111b /14-17)

Hz. Şît 

Eserde Hz. Mûsâ’nın asâsıyla ilgili bir hikâyede geçer. Buna göre Hz. 
Âdem cennetten çıkıp yeryüzüne geldiğinde mersin ağacından bir asâ ile 
gelmiş ve ölümünden sonra bu asâ, Şît, İdris ve Şuayb peygamberler vasıta-
sıyla Hz. Mûsâ’ya ulaşmıştır.

... cennetten rūy-i zemīne vaḳt-i teşrīflerinde eşcār-ı cināndan mersīn 
ağacından maṣnūʿ  bir ʿaṣā-yı şerīfe ile teşrīf buyurup vaḳt-i irtiḥalle-
rinde Ḥażret-i Şīt’e andan daḫi Cenāb-ı İdrīs’e anlardan dest-be-dest 
Hażret-i Şuʿayb’e intiḳāl anlar daḫi Cenāb-ı Kelīm’e iḥsān buyurmuş-
lardır. (21a /2-3). 

Hz. Şuayb

Hz. Şuayb da eserde Hz. Mûsâ’nın asâsıyla ilgili bir hikâyede geçer. Aynı 
rivâyete göre Hz. Âdem cennetten çıkıp yeryüzüne geldiğinde mersin ağa-
cından bir asâ ile gelmiş ve ölümünden sonra bu asâ, Şît, İdris ve Şuayb 
peygamberler vasıtasıyla Hz. Mûsâ’ya ulaşmıştır.
1  Kaynaklarda bu beytin bulunduğu şiir Ahmed Eflâkî’ye ait görünmektedir. Orhan Kemal Tavukçu, 

“14. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Eflâkî Dede’nin Bilinmeyen İki Şiiri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, sayı 19, Erzurum 2002, s. 95-107.
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... cennetten rūy-i zemīne vaḳt-i teşrīflerinde eşcār-ı cināndan mersīn 
ağacından maṣnūʿ  bir ʿaṣā-yı şerīfe ile teşrīf buyurup vaḳt-i irtiḥalle-
rinde Ḥażret-i Şīt’e andan daḫi Cenāb-ı İdrīs’e anlardan dest-be-dest 
Hażret-i Şuʿayb’e intiḳāl anlar daḫi Cenāb-ı Kelīm’e iḥsān buyurmuş-
lardır. (21a /2-3). 

Hz. Üzeyir

Kurʾân-ı Kerîmde geçen fakat peygamberliği konusunda ihtilaf olan 
şahsiyyettir. Eserde Tevrât hâfızı olduğu için Yahudiler tarafında “ibnullâh” 
iftirasına maruz kaldığı anlatılmıştır.

Ḥattā ṭāʾife-i Yehūd  Ḥażret-i ʿ Üzeyr ḥāfıẓ-ı Tevrīt olduğundan şānın-
da ibnullāh  dediler. (34b /21)

Hz. Yaʿkūb

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden birisi olup Hz. Yusuf ’un 
babasıdır. Çok sevdiği oğlundan yaşadığı ayrılık ve bu ayrılığın sonucu ya-
şadığı hasret ve üzüntü ile anılmıştır. Eserde de Kurʾan-ı Kerîm’de ve tarih 
kitaplarında anlatıldığı gibi Hz. Yusuf ile yaşadığı ayrılıktan dolayı çektiği 
sıkıntılarla anlatılmıştır:

Eğer Yūsuf gibi bizden ġāʾib olur isen biz daḫi Ḥazret-i Yaʿḳūb gibi 
yā āsefā ile berāberiz. Nitekim Cenāb-ı Yaʿḳūb nice zamān naʿra-i yā 
āsefā ile velvele-endāz-ı cihān oldular. (6b /16-18)

Eserin başka bir yerinde ise Hz. İbrâhim, Halîlullâh şeklinde geçmiş, 
bunun üzerine şârih bunun ism-i alemî olduğunu ifade ederek dört yüce 
peygamberin ikişer isimle anıldığını söylemiş ve Hz. Yakūb’un da diğer 
isminin “İsrail” olduğunu söylemiştir. (69b /10)

9. kasîdede de “mihnet-dîde-i Kenân” tabirinden murâdın Hz. Yakūb 
olduğu, çünkü Kenân şehrinin onun için bir zindan olduğu ve kendisinin 
orada feryad ve figan edip durduğu anlatılmıştır (114a /17-23).
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Hz. Yusuf

Hasret ve üzüntüyle anılan Hz. Yakūb’un en sevdiği çocuğudur. Edebi-
yatta daha çok güzelliğiyle işlenen Hz. Yusuf; babasından ayrılması, kardeş-
lerinden gördüğü eziyetler, Mısır’a köle olarak satılması, Züleyhâ’nın ona 
âşık olması ve iftira etmesi, zindana düşmesi ve sonra Mısır’a hükümdar 
olması, rüya yorumlayabilmesi gibi özelliklerle de anılmıştır. 

Eserde de babasından ayrılması (6b /14-18); sevgilinin benzetildiği gü-
zellik unsuru (10b /29) gibi özellikleriyle zikredilmiştir.

Peygamber Efendimiz’in veya sevgilinin güzellik açısından Hz. Yusuf ’a 
üstün tutulması bu eserde de işlenmiş ve 3. kasîdede güzellik açısından 
Peygamber Efendimiz ile Hz. Yusuf mukāyese edildikten sonra Peygamber 
Efendimiz’in üstünlüğü vurgulanmıştır.

Dest-bürīde olalar Yūsuf için olmaz ʿaceb 
Görse vechiñ cīgerün şerḥ eder ibn-i Yaʿḳūb (33b /7-8).

Eserin başka bir yerinde ise ancak sıkıntı çektikten sonra Hz. Yakūb’un 
Hz. Yusuf ’a kavuşabildiği anlatılmış, Yûsuf-i hakîkî olan Allah’a ulaşabilmek 
için de nice meşakkatlere katlanmak gerektiği vurgulanmıştır. (114a /21-23)

Ehl-i Beyt

Eserde Hz. Muhammed’e, Hz. Ali’ye ve Hz. Hüseyin’e yazılmış şiirler 
şerh edilirken, “Ehl-i Beyt” olarak kabul edilen “Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. 
Hasan ve Hz. Hüzeyin” de anlatılmış, övülmüş ve haklarında vârid olan 
hadîs-i şerîfler aktarılmıştır. Her birinin eserde nasıl geçtiği aşağıda ayrı 
başlıklar hâlinde verilmesine rağmen, burada da “Ehl-i Beyt” kavramının 
genel ifadeyle eserde geçtiği yerlerden bazı örnekler verdik: 

Lākin āl eṣaḥḥ-i aḳvālde Ehl-i Beytden ʿ ibāretdir ve Ehl-i Beyt-i Resūl 
Fāṭıma, ʿAlī, Ḥasan ve Ḥüseyn rıḍvānullāhi ʿaleyhim ecmaʿīn ḥażarā-
tıdır (49a /10-11).

Yaʿni bir kimse ki Ḥażret-i Muḥammed ʿaleyhi’s-selāma īmān eyleye 
ve evlād u Ehl-i Beytine īmān etmeye o kimesne ḥaḳīḳatde Hażret-i 
Muḥammed’e daḫi īmān etmemişdir (49b /10-12).
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Elhāṣıl Ḥażret-i Faḫr-ı ʿ ālem ṣallallāhu teʿāla ʿ aleyhi ve selleme maḥab-
bet ve ilticā ve iẟr-i pāklerine iḳtiḍā nice farż ise Ehl-i Beytlerine daḫi 
farżdır. Zīrā meʾāl-i āl-i Muḥammed meʾāl-i Muḥammeddir. Nitekim 
bu ẕevāt-i erbaʿanıñ şān-ı şerīflerinde vürūd eden aḫbār-ı nebeviyye 
meʾāl ve netīceniñ vaḥdāniyyetine dālldir. (49b /22- 50a /1)

Ḫulāṣa-i maḳāl  āl-i Muḥammed’i ber vech-i kemāl medḥ u ẟenā 
emr-i muḥāldir. Zīrā bunlār ḫāṣṣān-ı bārgāh-i ilāh, nāʾibān-ı Muḥam-
med resūlallāh, sulṭān-ı eḳālīm-i ʿ uṣmet, ḫavāḳīn-i medāyīn-i ḥikmet, 
şīrān-pīşe-i fütüvvet, fārisān-ı  ʿ arṣa-i mürüvvet olduḳları bī-maḳāldir. 
(50a /5-8)

Hz. Ali (Haydar, Kerrâr) 

Hz. Ali; edebiyat ve kültürümüzde en çok işlenen şahsiyetlerden birisi-
dir. Peygamber Efendimizle akrabalığı, yakın ilişkisi, özellikle de savaşlarda 
gösterdiği cesaret ve başarı, zamanla efsanevî bir anlatıma dönüşmüştür. İlmî 
ve hikemî yönüyle de edebiyata konu olmuştur. Eserde Hz. Ali hakkında 
yazılmış 20 beyitlik bir kasîde şerh edilmiştir. Şârih, bu kasîdeyi şerh eder-
ken eserde genel olarak olarak yukarıda zikredilen özellikleriyle anılan Hz. 
Ali hakkında ayrıca söylenmiş hadîsleri ve şiirleri de iktibâs etmiştir. Hz. 
Ali’yi yüceltici bir şekilde anlatan şârih, Hz. Ali hakkında oldukça uzun 
alıntılar yapmıştır. Eser boyunca bazı beyitlerin şerhinde ise Hz. Ali’den 
alıntılar yapmıştır. 

Eser boyunca “Ḥaydar, Kerrār,  Ḥaydar-ı Kerrār,  merd-i meydān-ı 
veġā, zehre-şikāf-i aʿdā, vaṣıyy-i maḥbūb-ı subḥān, vāḳıf-ı esrār-ı ṣamedī, 
emīru’l-müʾminīn, dervāze-i medīne-i ḥaḳīḳat ve ḫānedān-ı dāru’l-mülk-i 
velāyet, esedullāhi’l-ġālib ʿAlī bin Ebī Ṭālib, İmām-ı hümām, maṣdar-ı 
kerāmet-i nā-mütenāhī, ġurre-i nāṣıye-i ṣubḥ-ı hidāyet ve ḳurre-i bāṣire-i 
şems-i velayet, şīr-i Yezdān” gibi vasıflarla anılan Hz. Ali; Peygamber Efendi-
miz’den Miractan getirdiği sırları alması fakat ağırlıklarından dolayı bunları 
taşıyamayıp kuyuya anlatması ve kuyunun coşup taşması hikâyesine konu 
olmuştur: 
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...ʿaybe-i ʿilm-i Muḥammedī Cenāb-ı ʿAliyy-i velī ol esrār-ı mektū-
meden baʿżı esrārın keşf ve iẓhārını ḫākiyā-yı kimyāsā-yı Muṣtafaviy-
yeden niyāz edüp ol āfitāb-ı felek-risālet ʿaleyhi nesāʾimu’t-taḥiyyat 
mültemes-i İmām-ı hümāmı kabūl buyurmağla lisān-ı ḥāl ile ġūş-ı 
cān-ı ʿAlī’ye baʿżı rāz keşf ü ibrāz buyurup ‘fe-ammā yā ʿAlī, zinhār ve 
zinhār bu esrārı bir ferde keşf ve izhār eyleme’ deyü fermān-ı ʿālī-şān 
ıṣdār buyurmuşlar idi. Ve lākin Ḥaydar-ı Kerrār ol deryā-yı esrārıñ 
tetābuʿ-i telāṭumundan bī-ṣabr u bī-ḳarār olmaġla 

Beyt:   Reft ʿaḳl vü reft ṣabr vü reft yār 
 İn çi derd est īn çi ʿışḳ est īn çi kār1  

mefhūmunca naʿrā-zenān bir ḳuyunuñ başına seyl-i revān gibi 
revān oldular ve derūn-ı çāha pertev-endāz ve ol esrār-ı mektū-
meden bir sırr derūn-ı çāha keşf u ibrāz buyurdular. Derḥāl āb-ı 
çāh cūş u ġaleyān edüp ḫārice cārī olmaġa başladı ve ol āb cārī 
olduġu maḥallerde bir neyistān ẓāhir olup baʿde’z-zamān bir rāʿī ol 
neyistāndan bir ney kesip düdük yaptı ve çalmaġa şürūʿ eyledi. Yev-
men mine’l-eyyām Ḥażret-i Seyyidu’l-enām eṭrāf-ı Mekke’de geşt 
u güẕer eder iken bir naġme-i feraḥ-fezā vāṣıl-ı semʿ-i Maḥbūb-ı 
Ḫudā olduḳda ‘yā ʿAlī, niçün ifşā-yı esrār eylediñ, işte bu nāy ol 
esrār-ı mektūmeyi şinevendegāna ilā āḫiri’z-zamān nālān u giryān 
iʿlān etse gerekdir’ buyurdular (12a /10-24).

Eserde şaḥne-i Necef  (73b /16) olarak anılan Hz. Ali, bütün tarikatların 
ona dayandırılması özelliğiyle de anlatılmıştır. 

Ve lākin ebvāb-ı künūz meftūḥ ü küşāde olmaḳ ʿirfān-ı nefse vuḳūf ve 
ʿirfān-ı nefs daḫi maḥabbet ü maʿrifet-i İmām-ı Hümāma mevḳūfdur. 
Ḫafī değildir ki cemīʿ-i ʿurefā bāde-i füyūżāt-i Ḫudāyı cām-ı ʿAliyyu’l- 
Murtażādan nūş ve lā-yaʿḳıl u medhūş olmuşlardır. Zīrā silsile-i cemīʿ-i 
aṣḥāb-ı ṭarīḳat Ḥażret-i şāh-ı velāyete müntehīdir (75b /15-19).

Hz. Ali’nin eserde anlatılan diğer bir özelliği de cömertliğidir. Eserde de 
anlatıldığına göre dört dirhemi bulunan Hz. Ali, bunlardan birini gece bi-

1 Akıl kalmadı, sabır kalmadı, yar kalmadı; bu ne dertmiş, bu ne aşkmış, bu ne iş? Attâr, Mantıku’t-Tayr, 
Şeyh Sanʿân Hikâyesi. 
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rini gündüz, birini gizli ve birini de âşikâr şekilde ihtiyaç sahiplerine vermiş 
ve böylece kendisi hakkında âyet nâzil olmuştur: 

Kütüb-i tefāsīrde ruḫsāre-ṭırāz-ı evrāḳ-ı taḥrīr u tebyīn olmuşdur ki 
esedullāhi’l-ġālib ʿAlī bin Ebī Ṭālib ḥażretleriniñ ʿālem-i fānīde dört 
dirhemi olup birin gece ve birin gündüz ve birin setren ve birin ceh-
ren taṣadduk edüp şān-ı şerīflerinde “el-leẕīne yunfiḳūne emvālehum 
bi’l-leyli ve’n-nehāri sırran ve ʿalāniyeten”1 kerīmesi nāzil olup seḫā-i 
İmām meşhūr-ı enām oldu (79a /3-8). 

Hz. Fâtıma

Peygamber Efendimiz’in kızı, Hz. Ali’nin eşi olan Hz. Fâtıma; eserde tek 
başına geçmemiş, herhangi bir hikayeye konu olmamıştır. Sadece aşağıda 
görüleceği üzere Ehl-i Beytle ilgili hadîslerde ve oğulları Hz. Hasan ile Hz. 
Hüseyinle ilgili terkiplerde seci oluşturmak için geçmiştir: 

Āl ḥāl vezninde evlād-ı Fāṭıma yāḫud her bir “müʾminin teḳiyyin ilā 
yevmi’l-ḳıyāmeden” ʿibāretdir. (37b /18-19)

Bunuñ gibi nūr-dīde-i ʿ Alīyyu’l-Murtażā, ciğer-pāre-i Fāṭımatu’z-zeh-
rā, şehīd-i deşt-i Kerbelā, kimesneniñ medḥ u ẟenāsına iḥtiyācı olma-
dıġı ẓāhir u hüveydādır (86a /13-15).

Hz. Hasan 

Peygamber Efendimiz’in torunlarından, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın en 
büyük oğlu Hz. Hasan; babasının vefatından sonra bir grup Müslümandan 
biat alarak halife olmuş, Muaviye ile savaş ihtimali belirmesi üzerine tekrar 
Müslüman kanı dökülmemesi için Muaviye ile anlaşarak halifelikten vazgeç-
miştir. Eserde Ehl-i Beyt ile ilgili hadîslerde geçmesinin yanı sıra bu tarihî 
gerçekliğe uygun bir vâkıada anlatılmıştır. Buna göre halifelikten vazgeçip 
Hicaz’a yerleşen Hz. Hasan, Yezid’in kandırması sonucu karısı Cade tara-
fından zehirletilerek şehit olmuştur.

Menḳūldür ki reyḥān-ı ravża-i ıṣṭıfā ve żaymurān-ı bostān-ı ırtıżā 
emīru’l-müʾminīn Ḥasan ibn ʿAliyyu’l-Murtażā raḍiyallāhu ʿanhumā 

1 Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya… Bakara 274.
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ḥażretleri dūş-i saʿādet-gūşundan ḫilʿat-i ḫilāfeti ḫalʿ, Muʿāviye ẕim-
metine taḥmīl, kendüleri sūy-ı Ḥicāz’a teşrīf buyurdular. İġvā-i Yezīd-i 
pelīd ile Eşʿaẟ bin Ḳays ḳızı Caʿde ki taḥt-i nikāḥlarında idi ol zümre-i 
riyāż-i ırtıżāya ḫurde-i elmās verüp şecer-i ferḫunde-ẟemer-i vücūd-i 
cūd-eẟerinden ol zehr ile zehr-i ḥayāt döküldü ve ḳāmet-i istiḳāmet-i 
dīn u millet ʿillet faḳdı ile iki büküldü. (119b /23 – 120a 8).

Hz. Hüseyin 

Peygamber Efendimiz’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu olan Hz. Hüseyin; 
Kerbelâ’da Yezid ordusu tarafından acı bir şekilde şehit edilmiş, bu şehâdet 
bütün İslam âlemini asırlar boyunca derinden etkilemiş, tarifsiz hüzünlere 
garketmiştir. Bu şehâdet olayının anlatılması edebiyatta “maktel” türünün 
doğmasını sağlamış, Hz. Hüseyin ise  “Kerbelâ” ile özdeşleşmiş ve şehîd-i 
Kerbelâ olarak anılagelmiştir. Eserde “nūr-dīde-i ʿ Alīyyu’l-Murtażā ciğer-pā-
re-i Fāṭımatu’z-Zehrā şehīd-i deşt-i Kerbelā, sulṭān-ı Kerbelā; nūr-dīde-i 
Murtażā, ciger-pāre-i Zehrā, fātiḥatu’ş-şürefā, ḫātimetu’l-ḫulefā ẕānū-nişīn-i 
sulṭān-ı kevneyn, şehẕāde-i ʿālem” olarak tavsif edilen Hz. Hüseyin, Ker-
belâ vâkıasını hatırlatan unsurlarla birlikte anlatıldığı gibi eserin bir yerinde 
hakkında biyografik bilgiler verilmiş, başka bir yerinde ise cömertliği, savaş 
meydanında düşmana karşı dikilip şiir okuması ile anlatılmıştır. 

Bu medḥiyye-i ġarrā nūr-dīde-i Murtażā, ciger-pāre-i Zehrā, fātiḥa-
tu’ş-şürefā, ḫātimetu’l-ḫulefā zānū-nişīn-i sulṭān-ı kevneyn, şehẕāde-i 
ʿālem İmām Ḥüseyn raḍiyallāhu ʿanhu ḥażretleriniñ ḥaḳḳ-i devlet-
lerinde naẓm u inşād olunmuşdur. İsm-i şerīfleri Ḥüseyn, laḳab-ı 
şerīfleri şehīd ve seyyid, künyeleri Ebū ʿAbdullāhdır. İmām-ı ẟāliẟ ve 
Ebu’l-eʾimmedir. Vilādetleri hicretiñ dördüncü senesinde vāḳiʿ olmuş-
dur. Ve zamān-ı şehādetleri sene-i iḥdā ve sittīn muḥarreminiñ onun-
cu gün vuḳūʿ bulmuşdur. ʿÖmr-i şerīfleri elli yedi ve cesed-i laṭīfleri 
Kerbelā’da medfūndur (84a /5-11).

Bir gün bir merd-i ġarīb İmām Ḥüseyn’iñ ḥużūr-ı saʿādetine gelüp 
‘yā ibni Resūlallāh, faḳīru’l-ḥāl ve keẟīru’l-ʿıyāl ḥattā bu geceniñ ḳū-
tına mālik değilim’ deyü iʿlām-i ḥāl eyledi. Ḥażret-i İmām kemāl-i 
rıfḳla cevāb verüp ‘bir miḳdār bizimle meʾnūs ol, gelecek rızḳımız var 
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inşāʾallāhu teʿālā geldikde defʿ-i żarūret olunur’ buyurdular. Nāgāh 
bir kimesne biñ ʿaded dīnār getirip Ḥażret ol dīnārı ʿaynıyla o merd-i 
ġarībe iʿṭā ve īẟār eyledi ve ‘ey dervīş! Senī ʿ avḳ eyledik eğer bu miḳdār 
olduġun bileydik seni bu ḳadar mekẟ etmeği revā görmez idik. Maʿẕūr 
olsun biz ehl-i belā ve güm-kerde-i mirā ve mānde-i recāyız. Murād 
üzre zindeġānīyi ġayrılara fāriġiz’ deyü nice dürer ü leʾāli niẟār ḳıldılar 
(86b /18 – 87a /3).

... cenāb-ı İmām-ı Hümām Kerbelā nām maḥalde pīş-i aʿdāda ḳıyām 
ve bu ḳaṣīde-i ġarrā ile nāṭıḳā-pervāz-ı inşā oldular ki bu ḳaṣīde-i pā-
kize-niẓām cāmiʿ-i feżāʾil-i İmām-ı hümāmdır (84b /17-19).

Dört Halife ve Dînî Şahıslar

Hz. Ebû Bekir

İslâmiyet’i ilk kabul edenlerden olan Hz. Ebû Bekir, eserde cennetle 
müjdelenmesiyle ve hicret esnâsında Peygamber Efendimizle yol arkadaşlığı 
yapması ve dolayısıyla sadakatiyle zikredilmektedir:  

Ḥażret-i Ebū Bekr’iñ evvelā ism-i şerīfleri ʿAbdu’l-kaʿbe idi. Baʿdehu 
Resūlallāh nām-ı şerīfleriñ ʿAbdullāh tesmiye buyurdular. Bekr adlı 
oġlu olmayup ʿādet-i ʿArab üzere tefe’’ülen Ebū Bekr künyesiyle mü-
kennā olup ismine ġālib olmuşdur. Nār-ı caḥīmeden āzād olduġun-
dan ʿatīḳ ve miʿrāc-ı şerīfi bilā-mirye taṣdīḳ etmekle Ṣıddīḳ laḳabıyla 
mulaḳḳab oldular (44b /14-18).

Maʿlūm ola ki rūḥ-revān-ı ḳālıb-ı kāʾināt ʿ aleyhi efḍalu’t-taḥiyyāt ḥażret-
leri Mekke-i Mükerremeden Medīne-i Münevvereye sāye-endāz-ı teşrīf 
u iclāl olduḳları eẟnāda yār-ı ġār-ı vefādār, hemrāh-i ṣadāḳāt-şiʿār Ṣıddīḳ 
Ebū Bekr raḍiyallāhu teʿālā ʿ anhu ḥażretleriyle berāber Mekke’den çıḳıp 
cebel-i ẞevr’de bir maġārada iḫtifā buyurdular (44b /22 – 45a /2).

Vaḳta ki küffār ġāra girmek murād etdiklerinde cenāb-ı Ṣıddīḳ-i ek-
rem min ciheti’l-beşeriyye dūçār-ı ıżṭırāb u elem olduḳda Resūl-i Ek-
rem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem “lā taḥzen innāllāhe meʿanā”1 
buyurdular (45a/13-15).

1 Hüzünlenme, çünkü Allah bizimle beraberdir. Tevbe 9/40.
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Hz. Ömer

İslam’ın ikinci halifesi olan Hz. Ömer, adaletiyle meşhur olmuş ve ede-
biyatta da adaletin sembolü olarak işlenmiştir. Eserde Hz. Ali’ye “şahne-i 
Necef” denildiği ifade edildikten sonra Peygamber Efendimiz ve dört halife 
için kullanılan tabirler sıralanırken Hz. Ömer’e de “şahne-i iklîm-i adl u 
dâd” dendiği aktarılmıştır: 

Ḥażret-i ʿÖmer’e şaḥne-i iḳlīm-i ʿadl u dād... (48a /18-19)

Hz. Osman

İslam’ın üçüncü halifesi olan Hz. Osman, Peygamber Efendimiz’in iki 
kızıyla evlendiği için “zi’n-nûreyn” olarak anılmış, güzel ahlâkı ve hayâsıyla 
şöhret bulmuştur. İslam dini için defalarca malını infâk eden Hz. Osman; 
eserde hayâsıyla ve Kurʾan-ı Kerîm’in toplanmasıyla ilgili iftiraya uğrama-
sıyla geçmektedir. 

ve Ḥażret-i ʿOẟmān’a şaḥne-i mülk-i ḥayā... (48a /19)

Baʿżı aṣḥāb-ı ṭuġyān cāmiʿu’l-Ḳurʾān Ḥażret-i ʿOẟmān ḥaḳḳında sū-
re-i inşirāḥda  “ve rafaʿnā leke ẕikrek”1 fıḳrası ẕeylinde ve ʿAliyyen 
ṣıhrek2 vaṣf-ı ʿulviyyesini ʿadāvet-i muṣāheret ile terk eyledi dediler 
ve niceleri daḫi şān-ı şeyḫeyn-i mükerremeynde dürlü dürlü türrehāt 
ve heẕeyān eylediler ki taḥrīr u beyān bir vechle şāyān değildir. (77b 
/13-18)

Hz. Âmine

Peygamber Efendimiz’in doğumundan altı yıl sonra vefat eden annesi Hz. 
Âmine, eserde siyer kitapları ve mevlitlerde de olduğu gibi hamileliliği esna-
sında doğuracağı çocuğun peygamberlikle müjdelenmesiyle geçmektedir. 

Ve bu ism-i şerīf ile tesmiyeniñ sebebi Ḥażret-i Āmine raḍiyallāhu ʿ an-
humā vālidemiz müddet-i ḥamli sekiz māh olduḳda melāʾike-i kirām 
Ḥażret-i Āmine’ye yā Āmine devlet ve saʿādet seniñdir ki Cenāb-ı 
Raḥmān seni vālide-i nebiyy-i āḫiri’z-zamān eyledi. (35b /12-15)

1 Senin şânını yükseltmedik mi? İnşirâh 94/4.
2 Ali de senin damadındır.
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Hz. Bilal-i Habeşî 

Habeş asıllı bir köle olarak Arabistan’da doğan Bilâl-i Habeşî, müslüman 
olunca pek çok işkenceye maruz kalmış, Hz. Ebu Bekir tarafından takasla 
veya satın alma yoluyla kurtarılarak azat edilmiştir. Peygamber Efendimiz’in 
öğrettiği ezanı onun emriyle okuyan ilk kişi olmuş ve onun vafatına kadar 
müezzinliğini yapmıştır.1 Eserde  ölüm anındaki Allah’a kavuşma arzusu ve 
Peygamber Efendimiz’in vefatından sonra yokluğuna dayanamayıp Şam’a 
yerleşmesi, buradayken rüyasında Hz. Peygamber’i görmesi üzerine Medi-
ne’ye gidip ravzasını ziyaret etmesi ve siyahlığının cennetteki huri ve gıl-
mânlara güzellik katan bir ben olacağı şeklindeki bir inançla geçmektedir. 

Menḳūldür ki Cenāb-ı Bilāl āḫir-i vaḳtinde żaʿf-ı veremden hilāl gibi 
olup ve emāre-i mevt vech-i saʿādetlerinde nümāyān olduḳda ʿiyāli 
“el-firāḳ el-firāḳ” deyü feryād u zārī eyledikde Bilāl-i ḫoş-ḥıṣāl “el-viṣāl 
el-viṣāl” diyerek bu ʿālem-i fānīden infiṣāl ve ʿālem-i āḫirete intiḳāl 
buyurdular. (7a /29 - 7b /3)

Bilāl hilāl vezninde İmāmu’l-mürselīn ʿaleyhi’ṣ-ṣalat fī külli ḥīn 
müʾeẕẕinleriniñ ismidir ki Bilāl-i Ḥabeşī denmekle şöhret-yāb ol-
muşdur, raḍiyallāhu ʿanhu. Baʿde vefāti’n-nebī iftirāk-i maḥbūb-ı 
Kirdgār cān-ı Bilāl’e ziyāde kār edüp Şām-ı şerīfe hicret ve anda dār-ı 
ʿuḳbāya rıḥlet buyurdular. Ḳabr-i şerīfleri el-ān Şām-ı cennet-meşām-
da ziyāret-gāh-ı ḫavāṣ u ʿavāmdır. İmām Semhūdī Ḫulāṣatu’l-Vefā’da 
buyururlar ki zamān-ı ḫilāfet-i Ḥażret-i ʿÖmerde bende-i maḳbūl 
şehinşāh-i Ḳareşī ve maẓhar-ı nūr-i siyāh cenāb-ı Bilāl-i Ḥabeşī bir 
gece rüʾyāda ṣāḥib-i saʿādet ʿaleyhi ekmelu’t-taḥiyyat ḥażretlerini ruʾ-
yet buyurup “yā Bilālu emā āne leke en tezūreni”2 ḫiṭābıyla muḫāṭab 
olduḳda derḥāl rāḥilesine süvār olup cānib-i Medīne-i Münevvereye 
ʿazīmet ve ḳabr-i şerīf-i Muḥammediyyeyi ziyāret ve andan yine Şām-ı 
şerīfe hicret buyurdular. Ḥaḳḳī  ḳuddise sırruhu Kitāb-ı Necāt’da bu-
yururlar ki sevād-ı vücūd-i Bilāl cennetde ḥūr u ġılmāna bir ḫāl olup 
andan ḥüsn u ān bulsalar gerekdir.  (48a /10-20) 

1 Mustafa Fayda, “Bilâl-i Habeşi”, DİA, c. 6, s. 152-153. 
2 Ey Bilal! Beni ziyaret etmenin zamanı değil midir?
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Hz. Cafer bin Ebû Tâlib

Peygamber Efendimiz’in amcası Ebû Tâlib’in oğlu ve Hz. Ali’nin kar-
deşidir. Mûte Savaşı’nda kolları kesilerek şehit edildiği için Cafer-i Tayyâr 
olarak da anılmıştır.1 Cafer-i Tayyar eserde Hz. Ali’nin Muaviye’ye cevap 
olarak yazdığı mektuptaki bir şiirde ve Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da düşman 
safları arasına dalıp çarpışmadan önce okuduğu bir şiirde geçmektedir.

Ve Caʿfaruni’l-leẕī yaḍḥā ve yumsī 
Yāṭīru maʿe’l-melāʾiketi ibnu ümmī2 (81b /2-3)

Men lehu ʿammun ke-ʿammi Caʿferin 
Ẕu’l-cenāḥeyni kerīmu’n-nesebeyn3  (85a /2-3)

Hz. Hamza

“Seyyidu’ş-Şuhedâ” olarak anılan Hz. Hamza, Peygamber Efendimiz’in 
amcalarından olup, Uhud Savaşı’nda Hind’in kölesi Vahşî tarafından vahşi 
bir şekilde şehit edilmiştir. Eserde Hz. Ali’nin Muaviye’ye cevap olarak yaz-
dığı bir şiirde şehitlerin efendisi olarak anılmıştır: 

Muḥammeduni’n-nebiyyu eḫī ve ṣıhrī 
Ve Ḥamzetu seyyidu’ş-şuhedā’i ʿammī4 (81b/1-2)

Hızır

Peygamberliği ve şahsiyeti hakkında ihtilaflar bulunan Hızır aleyhis-
selâm; eserde peygamberlerden biri olarak kabul edilmiş, ismi ve künyesi 
zikredildikten sonra oturduğu yerlerin yeşerdiği, orta parmağıyla şehadet 
parmağının yapışık olduğu anlatılmıştır. Eserde zor durumda kalanların 
imdadına yetişen Hz. Hızır’ın Kurʾan-ı Kerîm’de de anlatılan Hz. Mûsâ’yla 
olan yolculuğu hatırlatılmıştır:  

Ḥaḍır  “ḥā”nıñ fetḥi ve “ḍād”ıñ kesriyle peyġamberāndan bir ẕāt-i 
ʿālī-ḳadriñ laḳabıdır. İsm-i şerīfleri Belyā, künyeleri Ebu’l-ʿAbbāṣdır. 

1 Ahmet Önkal, “Ca’fer b. Ebû Tâlib”, DİA, c. 6, s. 548-549.
2 Gece gündüz meleklerle uçan Caʿfer ise benim kardeşim.
3 Kimin soyu şerefli ve iki kanatlı amcam Caʿfer gibi amcası var?  
4 Muhammed peygamber kardeşim ve kayınpederim / Şehitlerin efendisi Hz. Hamza ise benim amcam.
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Seyr u ḳuʿūd eylediği maḥaller yeşil çemenzār olur olmaġla  Ḥaḍır ile 
mülaḳḳab oldular. Ḥayāt u memātı muḫtelifdir. Ekẟer-i muḥaḳḳiḳīn 
zinde olmasına cāzmīndir ve ʿālāmeti müsebbeḥe parmağı orta par-
mağıyla berāberdir (97b /15).

Ḫafī olmaya ki Ḥaḍır ile hem-peymān ve cemīʿ-i derdlere dermān 
pīrden murād ḳıdem-i Ḥażret-i Mūsā’da olan velīdir. Nitekim ilā āḫi-
ri’z-zamān her nebīniñ ḳıdeminde ednā bir velī mevcūddur. Ve Ḥaḍır 
ile Mūsā ʿaleyhimā’s-selām beyninde olan ʿuhūd Ḳurʾān-i Kerīmde 
mübeyyen u maḥdūddur (98a /6-9). 

İmam-ı Aʿzam Ebû Hanîfe

Ehl-i sünnetin dört büyük mezhep kurucularından biri olan İmâm-ı A-
zam hakkında eserde târihî ve biyografik bilgi verilmiş, talebesi olan İmam 
Muhammed’e sakalı çıkıncaya kadar peçesiz ders vermediği anlatılmıştır. 
Ayrıca Hz. İmâm Cafer-i Sâdık’ın hizmetinde iki yıl kaldığı bilgisi veril-
miştir: 

... ism-i sāmīleri Nuʿmān bin ẞābit ve nihāl-i ictihādı ravża-i dīn-i 
Ḥanefīde nābitdir. Hicret-i nebeviyyeniñ sekseninde dāʾire-i vücūda 
ḳadem baṣıp sinn-i şerīfleri yetmişe yetmiş oldukda yüz elli tārīḫinde 
şehr-i Baġdād’da köhne-ribāṭ-ı dünyā-yı denīden dār-ı āḫirete rıḥlet 
buyurdular, raḥmetellāhi ʿaleyhi  (124b /16-19). 

Ve İmām-ı Aʿẓam ḥażretleri her ḥālde müheẕẕib-i ṣāḥib-i meẕheb 
iken İmām Muḥammed ḫaṭṭ-āver olmadıḳça bī-niḳāb taʿlīm u ʿ ulūma 
ruḫṣat-dād olmadı (61a /18-19).

Ḥażret-i imām-ı hümām iki sene miḳdārı ol ʿāşıḳ-i ṣādıḳ İmām Caʿ-
fer-i Ṣādıḳ ḥażretleriniñ ḫidmet-i devletleriyle be-kām ve aḫẕ-i dest-i 
inābet edüp... (124b /22-23)

İmâm Şâfiʿî

Ehl-i sünnetin dört büyük mezhep kurucularından biri olan İmâm Şâfî 
hakkında eserde târihî ve biyografik bilgi verilmiş, Ehl-i Beyte olan muhab-
beti nedeniyle râfızî olmakla suçlandığı ve hapse atıldığı anlatılmıştır: 
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... ism-i sāmī ve neseb-i girāmīleri Muḥammed bin İdrīsdir. Şāfiʿ 
eḥad-i ecdādından bir ẕātıñ ismidir ki Şāfiʿī ana mensūbdur. İmām-i 
meẕkūra Muṭṭalibī daḫi derler ki silsile-i nesebī Muṭṭalib bin ʿAbdi 
Menāf ’a müntehīdir. (124b /11-13)

İmām Şāfiʿī raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu maḥabbet-i āl-i Muḥammed’de 
bir mertebede idiler ki nās Ḥażret-i imāmı rafża nisbet edüp maḥbūs 
eylediler. (49b /12-15)

Şiblî

H. 247’de doğmuş Ebûbekr Muhammed bin Halef adlı sufi ve veli şahsi-
yettir. Cüneyd-i Bağdâdî’nin müridlerinden olan Şiblî’nin; “zühd ü takvası, 
ahvâl u akvâl-ı ârifânesi meşhûrdur.”1 Eserde belâlara sabretmek gerektiğinin 
anlatıldığı bir yerde, bazı söylemlerinden dolayı hapse düşünce yanına giden 
sevenlerini imtihan ettiği hikayeyle anılmıştır:   

Şiblī ḳuddise sırruhu ḥażretlerinden baʿżı şaṭḥiyyāt ṣudūrıyla bir 
ṭaḳım bī-maġzān Ḥażret-i ʿazīzi bīmāristāna ḳoyduḳlarında muḥib-
lerinden birḳaç kimesne ʿ azīz-i müşārun-ileyhi ziyārete varup Ḥażret-i 
şeyḫ daḫi “sizler kimlersiñiz” buyurduḳda anlar daḫi “seniñ aḥbā-
bıñız” deyüp derḥāl Cenāb-ı Şeyḫ yerden bir avuç rīze-i seng alup 
atdıḳlarında cümlesi firār edince “lev kuntum aḥibbāi le ṣabartum ʿ alā 
belāi”2 buyurmuşlardır. (28a /22 – 28b /3)

Râbia-i Adeviyye

Hicrî ikinci asırda Basra’da yaşamış kadın sufilerdendir. Hiç evlenmeden 
uzlet içinde zühd hayatı yaşamıştır.3 

Menḳūldür ki perde-dār-ı surādiḳāt-i ʿuṣmet, sitāre-keş-i maḳṣūrāt-i 
ʿiffet Rābiʿa-i ʿ Adeviyye raḍiyallāhu teʿālā ʿ anhāya “yā Rābiʿa  cāʾe’r-ra-
bīʿu uḫricī fanẓuri’l-maṣnūʿāt”4 dediklerinde Ḥażret-i Rābiʿa daḫi “yā 
fulān, udḫul fanẓuri’ṣ-ṣāniʿ”5 buyurdular. (110a /8-11)

1 Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, Haz. Cemal Kurnaz, Birleşik Yay. Ankara 2007, s. 
376. 

2 Beni sevseydiniz belalarıma sabrederdiniz. 
3 Hülya Küçük - Semih Ceyhan, “Râbia el-Adeviyye”, DİA, c. 34, s. 380-382.
4 Ey Rābia! Bahar geldi, dışarı çık da yaratılmışları gör. 
5 Ey kimse! İçeri gir de yaradanı seyret. 
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Ubeydullâh-i Ahrâr

Nakşibend-i geleneğinde Hâce-i Ahrâr olarak bilinen Nâsırüddîn Ubey-
dullâh bin Mahmûd eş-Şâşî es-Semerkandî 806 (1404)’da Taşkent’in Bâ-
ğıstân köyünde doğmuştur. Yakūb-i Çerhî’nin halifesi olarak Taşkent’te 
irşâd faâliyetinde bulunmuş aynı zamanda ticaret ve ziraatla uğraşmıştır. 
Vefatından sonra onu takip eden kol, Ahrâriyye olarak isimlendirilmiştir.1  
Eserde genç oğlanlardan sakınmak gerektiği anlatılırken bir hikâyeye konu 
olmuştur: 

Maẓhar-ı naẓar ber-ḳadem ve maṣdar-ı nigāh-dāşt ve hūş der-dem, 
ḫvāce-i kibār Şeyḫ ʿ Ubeydullāh-i Aḥrār ḳaddese sırrahu’s-Settār ḥażret-
leri evāḫir-i ʿ ömrlerinde kemāl-i herem u şeyḫūḫet ve ifrāṭ-i fütūr-pīrī 
ve neḥāfetleri sebebiyle ekẟer-i eyyāmda mürīdānı pāy-ı kerāmet-pā-
yelerin oġarlar idi. İttifāḳen bir mürīd bu ḫidmetde der-kār iken bir 
emr-i żarūrī lāzım gelmekle yerine bir ṣāḥib-i cemāl oġlu eczā-i mec-
lisden bulunmaġla ḫidmet-i Şeyḫi aña iḥāle eyledi. Civānıñ keffi pāy-ı 
Ḫvāceyi mes eyledikde derḥāl ayaġıñ çeküp ḫidmet-i civāndan ibāʾ 
ve ṭālibān ve sālikāna sebebin taḳrīr u inhā eylediler ki anıñ ḥarāret-i 
destinden ḥaẓẓ-ı nefs vāḳīʿ oldu (61a /21 – 61b /6).

Veysel Karânî

Edebiyatımızda peygamber ve anne sevgisinin sembolü olan Veysel 
Karânî, eserde Peygamber Efendimize sevgisi ve hürmetinden dolayı bütün 
dişlerini kırması özelliğiyle zikredilmiştir:  

Menḳūldür ki efḍalu’t-tābiʿīn ḳıble-i ʿārifīn süheyl-i Yemenī cenāb-ı 
Ḥażret-i Veys el-Ḳarenī raḍiyallāhu ʿanhu ḥażretleriniñ ġazve-i 
Uḥud’da dendān-ı saʿādet-i Muḥammediyyeniñ şikeste olduġu semʿ-i 
ʿālīlerine resīde olunca ittibāʿen li-Resūlillāh cemīʿ-i esnānıñ fedā ey-
ledi. Nitekim Divān-ı Naḥīfī’de gelmişdir: 

Beyt:  İttibāʿ-i sened-i ʿālem için dendānıñ 
Ḳıldı cānıyla fedā Ḥażret-i Veys el-Ḳarenī   (54a /23 – 54b /4)

1 Necdet Tosun, “Ubeydullâh-i Ahrâr”, DİA, c. 42, s. 19-20. 
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Melekler 
Cebrail

Allah’ın Kurʾan-ı Kerîm’de zikrettiği dört büyük melekten biri olan 
Cebrâîl, ilâhî emirleri peygamberlere ulaştırmakla görevlidir.  Eserde pek 
çok asi kavmi Allah’ın emriyle helak eden Cebrâîl’in Bedir’de müşrikleri 
helak etmemesinin sebebi açıklanmıştır. Bu yoruma göre müşriklere karşı 
kazanılan zafer sadece Cebrâîl’e mal edilmemiş, Peygamber Efendimiz’in 
şahsında tüm İslam ordusuna mal edilmiştir. 

Bu daḫi ḫafī olmaya ki Ḥażret-i şedīdu’l-ḳuvā yaʿnī emīn-i vaḥy-i 
Ḫudā Cibrīl-i emīn ümem-i sālifeden ḳavm-i Lūṭ ve ẞemūd gibi nice 
zūr-mend ṭāʾifeyi kemter rīşesine alıp zīr u zeber etmiş-iken rūz-ı Be-
dirde helāk-i küffār ʿuhde-i iḳtidārına muḥavvel olsaydı  sipāh-i kiş-
ver-i melekūtla teʾyīde ḥācet olmadıġından başḳa ʿasker-i İslām daḫi 
nizāʿ ve ḳitāle muḥtāc olmazlar idi. Bu şīveniñ ḥikmeti budur ki aʿdā 
üzerine ġalebe ve ẓafer Seyyidu’l-beşere mensūb olmaḳ içün bu ḫid-
met-i celīle yalñız ẕimmet-i Cibrīl’e tefvīż olunmayup belki cünd-i 
İslāmla teşrīk buyuruldu  (55a/15-21).

Eserin başka bir yerinde ise Cebrâîl, Hz. Âdem’in yaratılmasıyla ilgili bir 
hikâyeye konu olur. Buna göre Allah Hz. Âdem’in cesedine üflemeden önce 
İblis’in tükürükleri göbek bölgesine düşmüş, Cebrâîl hemen o yerleri öpüp 
koparıp yere atmıştır. 

... sebebi kālbüd-i Ḥażret-i Ādem nefḫ-i rūḥ-i Rabbānī ile teşrīf 
olunmazdan aḳdem İblīs-i laʿīn cesed-i Ādeme ilṣāḳ-ı buṣāḳ ile taḥḳīr 
eyledikde taḥte’ṣ-ṣadr surre maḥalline sāḳıṭ oldu. Derḥāl cenāb-ı 
Cibrīl ol maḥalli öpüp tefrīḳ ve zemīne ṭarḥ eyledikde ol ʿacīn-i bez-
zāḳ-ālūd-i merdūddan kelb maḫlūḳdur ki meẕhebimizde ʿayn-ı ne-
cesdir (78b/16-21).

Salsâʾîl

Eserde hakkında dolaylı da olsa bilgi verilen meleklerden birisi de Sal-
sâʾîl’dir. Kâf Dağı anlatılırken bu dağın köklerinin yeryüzünün her tarafına 
ulaştığı ve burada Salsâʾîl adlı bir meleğin görevli olduğu, Allah bir kavmi 
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helak etmek istediğinde  bu meleğin dağın köklerini hareket ettirdiği ifade 
edilmiştir. 

Ḳāf ḳüre-i arżı muḫīṭ olan cebeliñ ismidir ki ʿ inde’l-baʿḍ māddesi yeşil 
zümrüddendir. Rūy-i zemīnde bir belde yoḳdur illā ki anda ol daġıñ 
ʿırḳı sārīdir ve aña bir melek müvekkeldir ki Ḥażret-i Ḥaḳḳ celle ve 
ʿalā bir ḳavmi ḫasf ile helāk eylemek murād etdikde ol feriştehe emr 
buyurup ol ʿırḳı taḥrīk etmekle ḳavm-i merḳūmu ḫasf ve ihlāk eder 
ve ol ferişteniñ ismi Ṣalṣāʾīldir.  (86a/18-23)

Dînî Kavram ve Unsurlar

Asâ 

Kurʾan-ı Kerîm’de bahsedilen Hz. Musa’nın mucizevî asâsının serenca-
mı eserde anlatılmıştır. Buna göre mersîn ağacından yapılan bu asâyı, Hz. 
Âdem cennetten yeryüzüne geldiği vakit beraberinde getirmiş ve birkaç pey-
gambere intikâl ettikten sonra asâ, Hz. Musa’ya ulaşmıştır. 

Ḳudret-i Subḥānī ḫalīfetun fi’l-ʿālem Cenāb-ı ebu’l-beşer Ādem ber 
manṭūḳ-ı “ihbiṭū minhā cemīʿian”1 cennetten rūy-ı zemīne vaḳt-i 
teşrīflerinde eşcār-ı cināndan mersīn aġacından maṣnūʿ bir ʿaṣā-yı 
şerīfe ile teşrīf buyurup vaḳt-i irtiḥallerinde Ḥażret-i Şīt’e andan daḫi 
Cenāb-ı İdrīs’e anlardan dest-be-dest hażret-i Şuʿayb’e intiḳāl anlar 
daḫi Cenāb-ı Kelīm’e iḥsān buyurmuşlardır, “ve mā tilke bi yemīnike 
Yā Musā ḳāle hiye ʿaṣāye”2 ḳavl-i şerīfinde beyān olunan, bu ʿaṣā-yı 
ejder-ṣıfatdır. (21a /1-6) 

Cehennem 

İslam inancına göre bu dünyada günah işleyenlerin âhirette cezalandı-
rılacakları, bazı özellikleri Kurʾan-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflerde belirtilmiş 
yerdir. Genelde nefsin cehenneme benzetildiği eserin bir yerinde anlatıldı-
ğına göre ise ateş ve yakıcılık sembolü olan cehennem Allah’a “benden daha 
şiddetli bir mahlûkun olmadığı için günah işlemem durumunda beni neyle 

1 “İnin oradan (cennetten) hepiniz. Bakara 2/38.
2 Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ? Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir. Tâhâ 20/17-18.
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cezalandırırsın?” diye sormuş; Allah da verdiği cevapta “ âşıklarımın kalbine 
ilkâ ettiğim muhabbet ateşiyle cezalandırırım çünkü o ateş senin ateşinden 
çok daha şiddetlidir” cevabını vermiştir. 

Menḳūldür ki cehennem Cenāb-ı Kibriyāya “yā Rabbi, saña ʿiṣyān 
eylesem baña ne ile ʿaẕāb edersin? Zīrā benden eşedd bir maḫlūḳuñ 
yoḳdur” dedikde Cenāb-ı Rabbu’l-erbāb cehenneme bu vechle cevāb 
vermiş ki “ʿāşıḳlarımıñ ḳulūbuna ilḳā eylediğim nār-ı maḥabbetle 
ʿaẕāb ederim ki ol nār-ı maḥabbet seniñ nārına nisbet ziyāde ḥadīd u 
şedīddir” (4a/23-26).

Miʿrâc  

Kurʾan-ı Kerîm’de İsrâ sûresinde anlatıldığına göre Peygamber Efendimiz 
yatağındayken mirâc yolculuğuna çıkarılmış, Allah ve bazı peygamberlerle 
görüştükten sonra daha yatağı soğumadan tekrar gelmiştir. Eserde Peygam-
ber Efendimiz’in bu gecede Allah’tan gördüğü lütuflar anlatılmıştır:

  Ol ṣāhib-i tāc u meʿāric ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem miʿrāca teş-
rīflerinde cemīʿ-i melāʾike-i kirām cebīn-i irādetlerin Ḥażret-i Faḫr-ı 
ʿālemiñ ʿarşu’r-Raḥmānı çiğneyici olan naʿleyn-i şerīfeyniniñ altına 
sürdüler ve hengām-ı taḳbīlde 

Mıṣrāʿ: Biz bende-i dirīne-i maḥbūb-ı Ḫudāyız

naġmesin söylediler (36a /23 – 36b /3).

Zīrā şeb-i miʿrācda pertev-i iltifāt-i Muḥammedī ve naẓar-ı kimyā-sāy-ı 
Aḥmedī ẕerrāt-i cihāndan bir ẕerreye vāḳiʿ olmadı (39b /22-23). 

Cenāb-ı Bārī-yi ẕü’l-celāl ol şeb-i tīrede yaʿnī leyle-i miʿrācda ẕātı içün 
olan esrār-ı gevherlerini ve maḥzen-i esmā-i ṣıfātiyye u efʿāliyyesini 
Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve selleme niẟār ve iẓhār 
eyledi (44a /18-20).

Tûbâ 

Cennette bir ağaç olan Tuba ağacı, eserde de bu özellikleriyle zikredil-
miştir. 
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Ṭūbā bir dıraḫt-i ʿaẓīm ve bir şecer-i cesīmdir ki şāḫ u bergi cemīʿ-i 
ḳuṣūr-ı cināna vāṣıl ve tezyīn-i ġuref-i heşt behişt anıñla ḥāṣıldır (26a 
/23 -26b /1).

Zâhid

Hayatını zühdle geçirerek, ibadetle meşgul olarak yaşayan kişi demek 
olan zâhid, ilk dönemlerde makbûl bir şahsiyetken zamanla riyânın sembo-
lü olmuş ve edebiyatta rind ile tezat oluşturacak şekilde işlenmiştir. Zâhid, 
eserde  de genel özellikleri1 olan riyâ, anlayışsızlık, tembellik, zâhire saplan-
ma gibi vasıflarla geçmektedir. 

Zāhid ol ḳadar riyā ile subḥa-i ṣad-dānesini ṣaydı ve çekdi ki cemīʿ-i 
şehr u bilādda bu şīve-i riyā ile meşhūr-ı cihān ve müşārün bi’l-benān 
oldu. Ve bu dām-ı tezvīr ile nice sāde-dilleri bend u tesḫīr ve kendüye 
meftūn u esīr eyledi (3b/1-3). 

Zāhidiñ bī-maġz olan başını ḳabaḳ ile berāber eylemek mümkün 
müdür? Ḥāşā vü kellā belki ḳabaḳ her vechle zāhidden aʿlā olduğu 
mānend-i şafaḳ rūşendir. Zīrā derūn-ı kedū pür-maġz ve ser-i zāhid 
ise bī-maġzdır (4b/25-27). 

Ḫafī değildir ki zāhid her ne ḳadar ḳarīb-i cāmiʿ ve ḥuccāc daḫi nez-
dīk-i beyt-i sāṭıʿ iseler de mināre derūn-ı cāmiʿe girmediği gibi aṣḥāb-ı 
zühd daḫi ḥarem-sarāy-ı ḳurb-ı ʿaşḳ-ı Ḫudā’dan mehcūrlardır (9b/25-
27). 

1 Zâhidin edebiyyattaki özellikleri için bkz. Ahmet Atilla Şentürk, Klasik Türk Edebiyatı Tiplerinden Sûfi 
Yahut Zâhid Hakkında, Enderun Kitabevi, İstanbul 1996. 
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TARİH VE MİTOLOJİ

Tarihi ve Mitolojik Şahıslar

Ebû Leheb

Peygamber Efendimiz’in amcalarındandır.  Eserde gerçek ismi ve kün-
yesini alma sebebi belirtilmiş, bir dönem Peygamber Efendimiz’i koruduğu 
fakat teblîğe başlayınca ona düşmanlık ettiği ve bu düşmanlıktan dolayı 
hakkındaki sûrenin sebeb-i nüzûlü anlatılmıştır: 

Bū Leheb Ebū Leheb’iñ muḫaffefidir ki aʿmām-ı Resūlden bir merdiñ 
künyesidir, ismi ʿAbdulġarī’dir. Birāderi Ebū Ṭālib’iñ irtiḥālinden soñ-
ra umūr-ı nebeviyyeyi der-ʿuhde edüp muḫālifin gezend u mekrinden 
Ḥażret-i vācibu’t-taḥiyyeyi dāimā ḥıfẓ u ḥırāset ve ḥuḳūḳ-i ʿumūmete 
riʿāyet üzere idi. Vaḳtā ki “ve enẕir ʿaşīreteke’l-aḳrebīn”1 kerīmesi nāzil 
olduḳda ki “Ḥabībim, aḳrabānıñ cemāʿatini inẕār eyle” meʾālinde ol-
maġla mecmūʿ-i aḳrabā-i nebeviyyeden ḥayātda bulunanları cemʿ buyu-
rup ʿaẕāb ve ʿiḳāb-ı uḫrevī ile taḫvīf buyurunca Ebū Leheb’iñ zebāne-i 
zebānından “elihāẕā daʿevtenā tebben leke yā Muḥammed” yaʿnī bunuñ 
için mi daʿvet eylediñ ḫüsrān ve helāke maẓhar olasın deyü edebden ḫā-
ric kelimāta mübāşeret ve buña daḫi ḳanāʿatkār olmayıp remy-i ḥicāra 
mübāderet eyledikde derḥāl Cenāb-ı Kibriyā sūre-i Tebbet’i inzāl ve 
Ebū Leheb’iñ cehennemī olduġunu beyān buyurdu. Ḫafī olmaya ki bu 
sūre-i celīle ʿ adem-i īmān-ı Ebū Leheb’e delālet eylemez. Zīrā cāʾizdir ki 
nāra duḫūluna sebeb fısḳ ve gurūru ola. (42b /20 – 43a /7)

Ebū Leheb’iñ bu künye ile mükennā olmasına sebeb-i ṣūrī ruḫ-rengīn 
āteşine mālik olmasıdır ve sebeb-i maʿnevīsi bu sūre-i celīledir. (43a 
/13-14)

Bâkil

“Kuş beyinli, söz söylemekten âciz bir Arabın adı. Araplar arasında söz 
söylemekten âciz, belâheti zâhir olanlar hakkında “ayâ min Bâkil” yani Bâ-
kil’den daha beceriksiz meseli meşhurdur.”2  Bâkil hakkında eserde de aynı 
1 (Önce) en yakın akrabanı uyar. Şuara 26/214.
2 Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, haz. Cemal Kurnaz, s. 60. 
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şeyler anlatılmış ve bu şekilde anılmasına sebep olan hikâye nakledilmiştir. 
Bâkil eserde ayrıca fesâhat ve belâgatin sembolü olan Sehbân-ı Vâil ile tezat 
oluşturacak şekilde geçmiştir. 

Bāḳil ʿāḳil vezninde bir ʿāciz ve bī-maġz kimesneniñ ismidir ki bey-
ne’l-ʿArab “aʿyā min Bāḳil”1 meẟeliniñ menşe’idir. Bir gün on bir aḳçe-
ye bir āhū iştirā edip āġūşunda getirir iken bir kimesne bu āhūyu ḳaç 
aḳçeye aldıñ deyü bahāsından suʾāl eyledikde lisānıyla on bir aḳçeye 
aldım demeği idāre edemediğinden işāretle tefehhüm edeyim zuʿmıyla 
on parmağını irāʾe içün avuçlarını açıp ve bir ʿ adde işāret içün zebānı-
nı çıḳardıḳda āhū ḳucaġından firār eyledi. (66a /3-9)

Birgivîci

Varlığını kaynaklardan bildiğimiz, Osmanlı’daki bir zümreden2 kimli-
ğini tespit edemediğimiz bir şahsiyettir. Eserden anlaşıldığı kadarıyla bu 
şahıs, tasavvufu ve tarikatları bazı açılardan eleştiren Birgivî Mehmed Efen-
di’nin eserlerini okuyan ve Osmanlı tarihi boyunca süregelen tekke-medre-
se; bâtın-zâhir çatışmasında zâhirin taraftarı olan topluluğun temsilcisidir. 
Çarşamba’da ikāmet eden şârih, yakın bir muhitte varlıklarını sürdüren bu 
topluluğa mensup ve Birgivîci olarak anılan bu şahıs hakkında duyduğu bir 
hikâyeyi aktarmıştır:3  

Mesmūʿ-i ʿācizīdir ki Fātiḥ Sulṭān Muḥammed Ḫān-ı Ġāzī ʿaley-
hi raḥmetu’l-Hādī ḥażretleriniñ cāmiʿ-i şerīfinde Birgivîci demekle 
meşhūr-ı enām bir merd-i vācibu’l-iʿdām hengām-ı tedrīsinde Ḥaż-
ret-i Murtażāya arpa aġzı ḳadar ʿadāvet emāre-i saʿādetdir,  zīrā ʿAlī’ye 
maḥabbet ḫilāfına mūcib-i bürūdet olur. Bināberīn miḳdār-ı cevīn 
ʿadāvet her müʾmine farż-ı ʿayndır der imiş, ḫaẕelehullāh (78a /6-11).

1 “Bakil’den (filandan) daha beter” anlamında bir ifadedir. 
2 Sefîne-i Evliyâ’da bu cemaat hakkında “Fatih Sofuları” başlığı altında şu bilgiler yer almaktadır: “İmâm 

Birgivî’nin Tarîkat-i Muhammediyye’si onların mürşididir. İmâm-ı müşârun-ileyh turuk-i aliyyeye 
dahl eylemiş olduğundan, bundan ziyâde zevk-yâb olurlar. Zâhirlerini tamâmen sünnet-i seniyyeye ve 
ashâb-ı kirâmın sîretine tevfîk etmek isterler...”. s. 285-286.

3 Birgivî ve ekolü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Derin Terzioğlu, Sufi and Dissident in the Ottoman 
Empire: Niyâzî-i Mısrî (1618-1694), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Harvard Üniversitesi, 1999, 
s. 195-208; Ahmet Kaylı, A Critical Study of Birgivi Mehmed Efendi’s (d.981/1573) Works and Their 
Dissemination in Manuscript Forms, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010, 184-190.
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Bokrat (Hipokrat)

Modern tıbbın babası kabul edilen Hipokrat’ın gerçek hayatı hakkında 
çok az bilgi bulunmaktadır. Ölümünden sonra yazılan biyografileri pek çok 
menkıbe ve efsane barındırmakta, atasının şifa tanrısı Askieplos olduğuna 
inanılmaktadır. Dine ve sihre dayanan tedavi yöntemlerini terk edip akıl ve 
tecrübeyi önemseyen Hipokrat, İslâm âleminde Bokrat, Ebukrat, Bokratis 
olarak bilinmiş ve muteber hekimlerden kabul edilmiştir.1 Eserde hem be-
dene hem nefse ilişkin olduğu için aşkı hastalığın yarısı olarak kabul etmesi 
özelliğiyle geçmektedir. 

Ve ʿinde’l-ḥukemā ʿaşḳ emrāżdan maʿdūddur. Ḥattā Boḳrāṭ nıṣf-ı 
emrāżdır ve Fārābī ẟülüẟān-ı emrāżdır dedi. Zīrā hem nefse ve hem 
bedene müteʿallıkdır ve ʿaşḳ ġalīzu’ṭ-ṭabʿ ve fāsidu’l-mizāc olan eşḫāṣa 
ʿārıż olmaz dediler (87b /12-15).

Ebû Cehil

“Asıl adı Amr olup Kureyş’in  Mahzûm koluna mensuptur. Ebûl-Hâkem 
olan künyesi İslamiyet’e düşmanlığı sebebiyle Hz. Peygamber tarafından 
Ebû Cehil şeklinde değiştirilmiştir.”2 Müşriklerin ileri gelenlerinden olan 
Ebû Cehil, eserde de bu özellikleriyle anılmış, her şeyi görüp bilmesine rağ-
men Peygamber Efendimiz’in nübüvvetini inkar etmesi yönüyle yer almıştır. 

Ebū Cehil ekābir-i Kureyşden Firʿavn’dan eşedd bir kāfiriñ künyesidir 
ki ḥaḳḳında “firʿavnī eşeddu min firʿavni Mūsā”3  ḥadīẟ-i nebevīsi ṣādır 
olmuşdur (43a /22-23).

Ādet-i Ebū Cehliyān cuḥūd ve inkār-ı Hażret-i Aḥmed ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellemdir. Nitekim Ebū Cehil ve Ebū Süfyān-sāʾir aṣḥāb-ı 
ṭuġyān ol ṣāḥibu’l-muʿcizāt ve’l-burhān ʿaleyhi ṣalavātu’r-Raḥmān 
ḥażretleriniñ nübüvvet ve risāletleri ʿindlerinde mānend-i ḫurşīd 
nümāyān iken ṭarīḳ-i inkāra pūyān oldular (43b /3-7).

Ve yine bir gün reʾīs-i muʿānidīn Ebū Cehl-i laʿīn meclis-i Ḥażret-i 
Faḫru’l-mürselīne gelip “yā Muḥammed, elimde olan şeyʾi bilür iseñ 

1 Esin Kahya, “Hipokrat”, DİA, c. 18, s. 119-121. 
2 Mehmet Ali Kapar, “Ebû Cehil”, DİA, c. 10, s. 117-118. 
3 Benim firavunum Musa’nın firavunundan daha şiddetlidir. 
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seni taṣdīḳ ederim” dedikde Faḫr-ı ʿalem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve 
sellem buyurdular ki “seniñ yedinde mektūm olan ḥaṣātdır” yaʿnī ufaḳ 
ṭaşlardır.  “Yā Ebā Cehl, ister misin ki bu seniñ rīzeler ḥaḳḳīyyetime 
şehādet edeler.” Derḥāl yed-i Ebū Cehil’de olan ḥaṣāt kelime-i şehādet 
getürdiler (55b /19-56a 1).

Eflatun

Atina’da doğan Eflatun’a dedesinin ismi olan Aristo verilse de omuzları-
nın genişliğinden dolayı “Platon” olarak şöhret bulmuş ve tarih boyunca bu 
isimle anılır olmuştur. İslâm âleminde ise Eflatun veya Felâtun olarak anıl-
mıştır. Sokrat’ın önde gelen öğrencilerinden ve İslâm filozoflarını etkileyen 
şahsiyetlerden birisidir.1 Eserde Eflatun’un gerçek ismi zikredilmiş, hayatı 
ve Sokratla ilişkisi hakkında bilgi verilmiş, telif ettiği eser sayısı belirtilerek 
kabrinin Konya içinde olduğu ifade edilmiştir. 

Eflāṭūn luġat-i Yunānda bu ismiñ maʿnāsı bisyārdan fāʾide-resān de-
mekdir. Eşrāf-ı Yunāndan olan evlād-ı Astaḳlinosdan Arisṭī bin Arisṭo 
oğludur. Erdişīr bin Dārā ʿahdinde mütevellid olup Soḳraṭ’dan istifā-
deye meşġūl ve ḥadāẟet-i sinnle tekmīl-i ḥikmete muvaffaḳ oldu. Soḳ-
raṭ mesmūm olduḳda meclis-i ifādede kürsī-nişīn olup bāsıṭ-i bisāṭ-i 
Soḳraṭ oldu ve tekmīl-i ḥikmetle iştihār-ı tām buldu. Teʾlīfātından 
elli altı kütüb ve nice vaṣāyāsı vardır. Ekẟer-i vaṣāyāsı Naṣīr-i Ṭūsī’niñ 
Aḫlāḳ-i Nāṣırī ismiyle meşhūr kitābı ẕeylinde masṭūrdur. Ḳabri Ḳon-
ya dāḫilindedir (123a /23 – 123b /7).

Fârâbî

“İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellen-
diren Türk filozofudur. İslâm dünyasında ilk defa Kindî’nin başlattığı felsefî 
harekete ve onun şekillendirdiği Meşşâî akıma, kendi inanç ve kültürünün 
temelini oluşturan ulûhiyyet,  nübüvvet ve meʿâd akîdesinin yanı sıra Ef-
lâtun ve Yeni Eflâtunculuk’tan aldığı bazı unsurları da katarak eklektik bir 
sistem kuran Farabî, kazandığı haklı şöhretten dolayı Aristo’dan sonra “Mu-
allim-i Sanî” unvanıyla anılmıştır.”2

1 Fahrettin Olguner, “Eflâtun”, DİA, c. 10, s. 469-476.
2 Mahmut Kaya, “Farâbî”, DİA, c. 12, s. 145-162. 
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Ve ʿinde’l-ḥukemā ʿaşḳ emrāżdan maʿdūddur. Ḥattā Boḳrāṭ nıṣf-ı 
emrāżdır ve Fārābī ẟülüẟān-ı emrāżdır dedi. Zīrā hem nefse ve hem 
bedene müteʿallıkdır ve ʿaşḳ ġalīzu’ṭ-ṭabʿ ve fāsidu’l-mizāc olan eşḫāṣa 
ʿārıż olmaz dediler. (87b /12-15)

Garip Kosti

Kaynaklarda hakkında bilgiye ulaşamadığımız şahsiyetlerden birisidir.  
Şârihin duyup anlattığı ve muhtemelen Osmanlı’nın son döneminde yaşan-
mış bir hikâyeye konu olmuştur. Şârihin aktardığına göre Garip Kosti rind-
ler arasında meşhur bir meyhane çırağıdır. Galata Mevlevihânesi önünden 
geçen Yan Molla adlı biri kendisine âşık olarak meyhaneye düşmüş, kendisi 
bir suç yüzünden prangaya vurulunca Yan Molla da gönüllü olarak bununla 
birlikte zincirlere vurulmuştur:

Nitekim Yan Mollā demekle şöhre-i devrān birḳac yārān ile Ġalaṭa 
Mevlevīḫānesi öñünden güẕerān ederken ol vaḳitde Ġarīb Ḳosṭī  nā-
mıyla rindān beyninde bezm-ārā-yı ʿāşıḳān olan muğbeçe-i dil-sitāna 
dūçār ve ol ānda terk-i nāmūs u ʿār edüp 

Beyit:   Ger çünīn cilve koned muġbeçe-i bāde-fürūş 
           Ḫāk-rūb der-i meyḫāne konem müjgān rā1

diyerek nūş-i ṣaḥbā-yı maḥabbet ve leyl u nehār sermest-i şarāb-ı derd 
u miḥnet olup ḥattā bir cürm-i nā-pesend ile muġbeçe-i mesfūr vażʿ-ı 
kürek olduḳda mollā-yı merḳūm rıżāsıyla hem-pırānḳa-i yār-ı mer-
sūm ve ıṭlāḳına değin zencīr-keş-i ġumūm u hümūm olduġu bey-
ne’l-enām meşhūrdır (62b /19 – 63a /4).

İbni Sînâ

Tam künyesi Ebû Ali el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ olup meşşâî-
liğin en büyük sistemci filozofu ve Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi-
dir. Edebiyatta da ilim ve irfanın simgesi olan İbni Sînâ, felsefe-hikmet ve 
tıp alanında her çağda rağbet gören eserler telif etmiştir.2 Eserde kendisini 

1 Meyhaneci çırağı böyle ortalara çıkıp başlarsa şarap satmaya / Süpürge ederim şu kirpiklerimi meyhane 
kapısına. Hâfız, g.9/3.

2 Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ”, DİA, c. 20, s. 319-322. 
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aracı kılmadan Allah’a ulaşmak istediğinden dolayı Peygamber Efendimiz 
tarafından kovulması ve ateşe atılması özelliğiyle geçmektedir. Eserin başka 
bir yerinde ise Necât ve Şifâ adlı eserleri zikredilerek bunlara çok bağlan-
mamak gerektiği ifade edilmiş ve İmâm Yâfîî’nin Şifâ’ya dair bir eleştirisi 
aktarılmıştır: 

Menḳūldür ki baʿżı kümmelīn seyyidu’l-mürselīne “mā ḳultum fī 
ḥaḳki Ebū ʿAlī Sīnā” dediklerinde “raculun erāde en yaṣıle ilallāhi 
teʿālā bi-ġayri vesīletī feṭaradtuhu faḳaẕeftuhu fi’n-nār”1 buyurmuş-
lardır  (39b /9-10),  (124a /11-14).

Ebū ʿAlī’niñ kitāb-ı Necāt’ına bağlanma ve anıñ evhām-ı ḫayālātına 
aldanma. Zīrā kitāb-ı meẕkūruñ ḳānūn u ḳāʿidesi medḫūl ve nezd-i 
peyġamberīde merġūb u maḳbūl değildir. Anıñ kitāb-ı Şifā’sınıñ daḫi 
rencini çekme ve anı muṭālaʿa semtine getirme. Zīrā anıñ cümle bur-
hānı manẓūr u maʿlūldur. Nitekim İmām Yāfiʿī ʿaleyhi raḥmetu’l-Hā-
dī buyurur: Şeyḫu’l-felāsife Ebū ʿAlī Sīnā’nıñ kitāb-ı Şifāsını ser-ā-ser  
muṭālaʿa etdim aña sezā-vār buldum ki “fā”sı “ḳāf ”a tebdīl oluna. 
Anda felsefeden çoḳ nesne vardır ki hīç bir mütedeyyiniñ ṣadrı anıñla 
münşeriḥ olmaz. (124a /23 – 124b /6)

Mecnûn /Kays

Bir Arap kabilesi beyinin oğlu olan Mecnun’un asıl adı Kays’tır. Mektep-
te âşık olduğu Leylâ’nın aşkından dolayı çöllere düşmüş, vahşi hayvanlarla 
ünsiyet kurmuştur. Leylâ’ya olan aşkı ve bu aşkındaki kararlılığı, çölü mekân 
tutması gibi özellikleriyle anılır. Eserde de Leylâ’ya karşı duyduğu aşk ve 
ondan gelen belâlara sabretme özelliğiyle zikredilmiştir: 

Menḳūldür ki Leylā ṭabḫ-ı ʿāşūrā edüp cīrān u yārānına taḳsīm etdi-
ğini fermān-fermā-yı deşt-i cünūn bī-çāre Mecnūn’a ḫaber vermiş-
ler. Mecnūn daḫi bir kāse alup ḥużūr-ı Leylā’ya varup ṭālib-i ʿāşūrā 
olduḳda Leylā elinde olan kef-gīr ile kāse-i Mecnūn’u biñ pāre ve 
nice kelimāt-i nā-sezā ile ḳalb-i Mecnūn’u mecrūḥ u pür-pāre eyledi. 
Derḥāl Mecnūn ziyādesiyle memnūn olup naʿra-zenān raḳṣ-künān 

1 Ebu Ali Sina hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulduğu vakit; o, Allah’a benim aracılığım olmaksızın 
ulaşmak istedi, ben de onu kovdum ve cehenneme attım. 
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sūy-i beyābāna ḫırāmān olduḳda nās bu ġarībeniñ sebebiñ iltimās 
eylediklerinde “ḍarbu’l-ḥabībi  ẕebībun ve kullu mā ṣadara mine’l-
maḥbūbi maḳbūlun”1 kelāmıyla cevāb verdi (3b /19 – 4a /1).

Eserin başka bir yerinde ise Leylâ’nın aşkından dolayı gösterdiği hiçbir 
davranıştan kınanmaması gerektiği ifade edilmiştir:

Eğer Mecnūn Leylā’nıñ herveci ümidiyle maḥmilleriñ ardına düşerse 
ve ḫalf-i meḥāmilde giderse bir vechle ṭaʿn ve melāmete sezā değildir. 
(13b /8-9).

Asıl ismi olan Kays ismiyle kabiliyetinin olmadığı işlerde usta geçinen insan-
ların eleştirildiği “merẟiye-i Ḳays’ı Ḫvābnāme-i Veysī diye okurlar” deyiminde 
zikredilmiştir. (88b /12). 

Muâviye

Eserde Muâviye’nin Hz. Ali ile mektuplaşmaları iki defa anlatılmıştır. 
5. kasîdenin 63. beytinde şârih; “ulüvv” ve “ġulüvv” kelimeleri arasındaki 
cinastan bahsederek bu cinasın Araplar arasında çok makbul olduğunu ifade 
etmiş ve bu durumun örneği olarak iki isim arasındaki mektuplaşmayı ak-
tarmıştır.  Hz. Ali hakkında yazılmış kasîdenin şerhi esnasında Hz. Ali’nin 
fazileti anlatılırken Muaviye’nin Hz. Ali’ye kendini öven bir mektup gön-
derdiği, Hz. Ali’nin ise buna cevap olarak kendi faziletini anlatan bir şiir 
yazdığı anlatılmıştır: 

Muʿāviye Ḥażret-i ʿAlī’ye irsāl-i mektūb eyledi ki yā Eba’l-Ḥasen benim 
feżāʾil-i keẟīre ve şemāʾil-i vefīrem vardır ki pederim Ebū Süfyān ḳavminiñ 
kibārından olduğu bī-rayb u gümāndır. Resūl-i Ekrem daḫi anıñ dāmādı-
dır ve ben daḫi ḫidmet-i kitābetlerinde müstaḫdemim. Cenāb-ı Murtażā 
bu şiʿri cevāb olmaḳ üzere inşād u imlā eyledi (81a /20 – 81b /1).

Revanici Derviş Mustafa

Temel biyografi kaynaklarında hakkında bilgi bulamadığımız şahsiyetler-
dendir. Sadiyye dervişlerinden olup h. 1206 yılının 10 Muharrem’inde Ko-
camustafa Paşa dergâhında mersiye okunurken vefat edince Hoca Neşʾet’in 

1 Sevgilinin darbesi korumadır, sevgiliden gelen her şey makbuldür. 
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talebelerinden Muvakkitzâde Pertev ölümüne bir tarih düşürmüştür. Eserde 
bu vefat zikredilmiş ve Pertev’in düşürdüğü tarih alıntılanmıştır.

Ġarībedendir ki Ḳoca Muṣṭafā Pāşā ḫānḳāhında biñ ikiyüz altı senesi 
ʿaşr-i muḥarremu’l-ḥarāmında merẟiye ḳırāʾat olunur iken Revānici 
Dervīş Muṣṭafā  Ḥażret-i şehīd-i Kerbelā içün nice feryād u bükā edüp 
rūḥunu teslīm-i Cenāb-ı Ḫudā eyledi. (85a /4-7)

Sehbân

“Vâil kabilesinden olup şiir ve fesâhatle meşhurdur. Beyne’l-Arab hitâbet-
le mahâret ve şöhret kazanmış zevâttandır. Hitâbetle mahâret kesbedenler 
hakkında Araplar “ahtabu min Sehbân” diye mesel darbederler.”1 Eserde de 
anlatıldığına göre Vâil adlı bir Arap kabilesinde yaşamış, fesâhati ve belâgati 
darb-ı mesel olmuş bir şâirdir. Eserde bu özellikleriyle anılmıştır. 

6. kasîdenin 28. beytinde Sehbân-ı Vâil ile Bâkil’in mukāyesesi yapıl-
mıştır. 

9. kasîdenin fahriye olan 126. beytinde ise şâir kıt anlayışlı insanların 
yazdığı bu kasîdeyi anlayamayacaklarını ve onu Sehbân’ın sihirli sözleri ile 
mukāyese edeceklerini ifade ederek Sehbân’ı anmıştır. 

Seḥbān selmān vezninde Vāʾil ḳabīlesinden bir meşhūr faṣīḥ ve belīğ 
ve süḫan-ver ismidir ki feṣāḥati ḍarb-ı meẟeldir.

Surâka

Peygamber Efendimiz’in hicreti esnasında müşriklerin iz sürmesi için 
gönderdikleri şahıs olup eserde de bu hikâye ile geçmiştir. 

Vaḳta ki küffār-ı nā-pāk hicret-i Resūlden ziyāde ġam-nāk olup eṭrāf-ı 
Mekke’yi teftīş ederek iz ʿilminde māhir Surāḳa nām bir merd-i 
nā-kām ile maġāranıñ çeşm-gāhına geldiler, ol Surāḳa-i bī-dīn bi-
Ḥaḳḳi’l-ʿuzzā, Muḥammed bu maġārayı geçmemişdir diyerek nice 
yemīn etdikde baʿżı küffār duḫūl-i ġāra meyl u rükūn etdikde baʿżı-
lar bunların sefāhat ve cünūnlarına ḥaml edüp bu örümcek aġları 
Ḥażret-i Muhammed dünyāya gelmezden evvel ḳurulmuşdur diyerek 
ḳaṭʿ-ı ümīd edüp gitdiler (45a /5-10).

1 Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, haz. Cemal Kurnaz, s. 184. 
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Tufeyl bin Zülāl

Eserde de anlatıldığı gibi dalkavuklar zümresinin piri kabul edilen Tu-
feyl, ziyafetlere davetsiz gittiği için şöhret bulmuş ve zamanla ona nisbet 
edildikleri için bütün dalkavuklara “tufeylî” denilmiştir. Eserde Hz. Âdem’in 
ve bütün kâinâtın Peygamber Efendimiz’in sofrasında birer Tufeylî gibi ol-
duğu zikredilmiştir: 

Ṭufeyl zübeyr vezninde Ṭufeyl bin Zülāl el-Kūfī ki dālḳavuḳ züm-
resiniñ pīridir. Velīme ve żiyāfetlere daʿvetsiz bī-tekellüf vardığından 
Ṭufeylu’l-Aʿrās yaḫūd Ṭufeylu’l-ʿArāyis laḳabıyla mülaḳḳab olmuş 
idi. Baʿdehu her dalḳavuḳu aña nisbet edip Ṭufeylī ıṭlāḳ eylediler 
(52a /8-11).

Yan Molla

Kaynaklarda hakkında bilgiye ulaşamadığımız Yan Molla, şârihin duy-
duğu bir hikâyeyi aktarmasıyla haberdar olduğumuz, muhtemelen Osman-
lı’nın son döneminde yaşamış bir şahsiyettir. Şârihin anlattığı bu hikâyeye 
göre Yan Molla, arkadaşlarıyla Galata Mevlevihânesi önünden geçerken, 
rindler arasında Garip Kosti adıyla meşhur güzel bir oğlana tutularak türlü 
sıkıntılar çekmiş, oğlan bir suç yüzünden prangaya vurulunca bu molla da 
kendi rızasıyla ona pranga arkadaşı olmuş ve muhtemelen bu pranga bir-
likteliğinden ötürü “Yan” lakabını almıştır. Şârihin daha sonra duyduğuna 
göre Yan Molla, bu mecâzî aşk vesilesiyle ilâhî aşka ulaşmıştır:

Nitekim Yan Mollā demekle şöhre-i devrān birḳac yārān ile Ġalaṭa 
Mevlevīḫānesi öñünden güẕerān ederken ol vaḳitde Ġarīb Ḳosṭī  nā-
mıyla rindān beyninde bezm-ārā-yı ʿāşıḳān olan muġbeçe-i dil-sitāna 
dūçār ve ol ānda terk-i nāmūs u ʿār edüp

Beyt:  Ger çünīn cilve koned muġbeçe-i bāde-fürūş 
           Ḫāk-rūb der-i meyḫāne konem müjgān rā1

diyerek nūş-i ṣaḥbā-yı maḥabbet ve leyl u nehār sermest-i şarāb-ı 
derd u miḥnet olup ḥattā bir cürm-i nā-pesend ile muġbeçe-i mesfūr 

1 Meyhaneci çırağı böyle ortalara çıkıp başlarsa şarap satmaya / Süpürge ederim şu kirpiklerimi meyhane 
kapısına. Hâfız, Dîvân, g.9/3.
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vażʿ-ı kürek olduḳda mollā-yı merḳūm rıżāsıyla hem-pırānḳa-i yār-ı 
mersūm ve ıṭlāḳına değin zencīr-keş-i ġumūm u hümūm olduġu 
beyne’l-enām meşhūrdır. Ve ittifāḳen serāʾir-i aḥvāli olanlardan mes-
mūʿum olmuşdur ki mollā-yı merḳuma ʿaşḳ-i mecāzī bir mürşid-i 
ḳavī gibi olup vāṣılun ilallāh olmuşdur (62b /19-63a /5).

 Yezîd

Kûfe ehlinin davetine uyarak oraya doğru yola çıkan Hz. Hüseyin ve be-
raberindekilerin Kerbelâ’da feci bir şekilde öldürülmesine sebep olan Yezîd, 
eserde de hep olumsuz özellikleriyle ve Hz. Hasan’ı da zehirletmesiyle anıl-
mıştır. 

Meẟelā Yezīd-i pelid gibi ki ol ẓālim-i bī-dīne müselmān demek şān-ı 
İslām’a ʿayn-ı şeyndir. (111a /2-3)

İġvā-i Yezīd-i pelīd ile Eşʿaẟ bin Ḳays ḳızı Caʿde ki taḥt-i nikāḥ-
larında idi ol zümre-i riyāż-i ırtıżāya ḫurde-i elmās verüp şecer-i 
ferḫunde-ẟemer-i vücūd-i cūd-eẟerinden ol zehr ile zehr-i ḥayāt 
döküldü ve ḳāmet-i istiḳāmet-i dīn u millet ʿillet faḳdı ile iki bü-
küldü. (120a /4-8)

Mitolojik Unsurlar ve Kavramlar

Gencnâme

Eserde 9. kasîdenin 47. beyit şerhinde yer altından Mağribîler elinde 
bulunan ve hazine aramaya dair bir kitaptan bahsedilmiştir:

Genc-nāme şaḳḳ-ı arż eden ve defāyin u ḫazāyin iḫrāc eden Mağri-
bīler yedinde olan kitābdır ki ol ṣanʿata müteʿallıḳ mesāʾil beyān eder 
(104b /9-11).

Hüma

Hümā maʿrūf ḳuşdur ki Çin cezāʾirine maḫṣūṣdur. Ġıdāsı üstüḫvān-
dır ve bu ḫaṣlet  kendüye bāʿiẟ-i şerāfet olmuşdur. Meşhūrdur ki sāyesi 
iṣābet eyleyen kimesne ṣāḥib-i servet ve erbāb-ı devletden olur. (5a 
/18-19,21)



177Neşʾe

Kaf Dağı

Klasik kozmoloji inançlarında arzı kuşattığına inanılan, somutluğu ve 
soyutluğu ihtilaflı dağdır. Renginin zümrüt yeşili veya mavi olduğuna ve 
yeryüzündeki bütün bölgeleri birbirine bağladığına inanılır. Bu dağda me-
leklerin ve cinlerin yaşadığına dair bir inanç bulunmaktadır. Klasik edebi-
yatta anka/simurg kuşunun da burada yaşadığına dair inanç sıklıkla işlen-
miştir.1 Eserde ise Kaf Dağı hakkında arzı kuşattığı, renginin zümrüt yeşili 
olduğu, köklerinin bütün yeryüzüne uzandığı, bu köklerde Salsâʾîl adlı bir 
meleğin yaşadığı, Allah bir kavmi helak etmek istediğinde bu meleğin kök-
leri teprettiği şeklinde bilgiler verilmiştir: 

Ḳāf ḳüre-i arżı muḥīṭ olan cebeliñ ismidir ki ʿ inde’l-baʿḍ māddesi yeşil 
zümrüddendir. Rūy-ı zemīnde bir belde yoḳdur illā ki anda ol daġıñ 
ʿırḳı sārīdir ve aña bir melek müvekkeldir ki Ḥażret-i Ḥaḳḳ celle ve 
ʿalā bir ḳavmi ḫasf ile helāk eylemek murād etdikde ol feriştehe emr 
buyurup ol ʿırḳı taḥrīk etmekle ḳavm-i merḳūmu ḫasf ve ihlāk eder 
ve ol ferişteniñ ismi Ṣalṣāʾīl’dir (86a /18-23).

Zâl

Doğduğunda kaş, kirpik ve saçı beyaz olduğu için babası tarafından Elb-
ruz dağlarına bırakılan ve burada simurg tarafından büyütülen, Osmanlı 
şiirinde de genel olarak ihtiyarlığın sembolü olarak geçen Zâl,2 eserde de bu 
özelliğiyle geçmiştir:

  Pīr-i Zāl māḳām ḳarīnesiyle ḳoca ḳarı demekdir (100a /11).

Bu faḳr u fenā ipliğiniñ ucunu eğer isterseñ ve sırr-ı fenāya eğer vāḳıf 
olayım derseñ bir pīr-i Zāl ve bir mürşid-i ṣāḥib-ḥāliñ dūk-i ḳalbinden 
iste. Öyle bir pīr-i Zāl ki bu çarḫ-ı köhne anıñ diziniñ öñünde bir 
dönücü çıḳrıḳ ve elmiye olur (100a /15-18).

1 Kürşat Demirci, “Kafdağı”, DİA, c. 24, s. 144-145. 
2 Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, s. 269-270. 
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TABİAT VE SOSYAL HAYAT

Şehirler, Mekanlar ve Coğrafi Yerler

Bedahşân

Klasik edebiyatta lal madeninin kaynağı olarak “lal-i Bedahşân” terki-
biyle kullanılan bu bölge, eserde de bu özelliğiyle geçmiştir. Buna ilave ola-
rak şârih, Cevâhirnâme adlı eserden madenin burada olmadığı, madenden 
çıkarıldıktan sonra buraya getirilerek işlendiği şeklindeki bilgiyi aktarmıştır: 

Bedaḫşān Ḫorāsān ile Hind beyninde bir meşhūr vilāyetdir ki laʿl 
maʿdeni andadır. Ammā Mīr Sadrüddīn Muḥammed Şīrāzī Cevāhir-
nāme’sinde ẕikr eder ki  laʿliñ Bedaḫşān’a nisbet olunduğu maʿdeni 
anda olduġundan olmayup belki maʿdeninden iḫrāc ve Bedaḫşān’a 
naḳl ve anda perdāḫt olduğu ecildendir. (88b /1- 4)

Geylân

Eserde Geylân’ın bilinen bir şehir olduğu ve Esāmī-yi Büldān  adlı eser-
den naklen, turuncun en iyisinin burada yetiştiği ifade edilmiştir: 

Geylān feylān vezninde vilāyet-i maʿrūfe ismidir, Ceylān muʿarrebidir. 
Şehr-i meẕkūrda turuncuñ aʿlāsı olduğu Esāmī-yi Büldān  nām kitāb-
da masṭūrdur.  (116b /12-13)

Horâsân

Horâsân eserde Câmî’nin doğum yeri olan Câm’ın bulunduğu bölge 
olarak anılmıştır. Fahriye olan beyitte şâirin yazdığı kasîde Hindistân’a gön-
derilen şekere (zemin şiirin Emîr Hüsrev Dihlevî’ye ait olması sebebiyle) 
benzetildiği için geçmiş zamanlarda Horâsân’dan o bölgeye şeker ticaretinin 
yapılmış olma ihtimali de bulunmaktadır.

Ḫorāsān iḳlīm-i maʿrūf ismidir ki nāẓım-ı bozorgvārıñ masḳaṭ-i reʾsi 
olan vilāyet-i Cām iḳlīm-i meẕkūrdendir. (128a /10-11)

Çünki bu deng-i şeker gibi olan ḳaṣīdemi Ḫorāsān’dan iḳlīm-i Hind’e 
irsāl ederim (128a /12-13).
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Kirmân

İran’da bir belde olan Kirmân’da kimyonun çok fazla bulunduğu ve oraya 
satmak için kimyon götürenlerin İranlıların “tereciye tere satılmaz” anlamın-
daki bir deyimine konu oldukları anlatılmıştır: 

Kirmān ġılmān vezninde Īrānda bir beldeniñ ismidir ki kemmūn anda 
ġāyet çoḳ olur. Nitekim ẓurefā-yı Aʿcām “fülān kimesne bostāncıya 
tarḫūn ṣatar” diyecek yerde “fülān kes zīre be-Kīrmān bord” derler. 
(120b /7-10)

Medîne /Yesrib 

Peygamber efendimizin orada medfûn olması, onun diyarı ve mahallesi 
olması bakımından eserin muhtelif yerlerinde yüceltilmiş ve anlatılmıştır. 

Diyār-ı Muḥammed’den murād Medīne-i Münevveredir. Eger bād-ı 
ṣabā bir çör çöp Medīne-i Münevvereden erbāb-ı şevḳ ve aṣḥāb-ı ʿaşḳ 
içün getirir ise kirpiğim gibi iki gözüm üzerine zamān-ı maḥşere dek 
yer ederim ve ṣaḳlarım; yādigār-ı Muḥammediyyeden içün. (45b /5-7)

Faḫr-ı ʿālem ṣallallāhu Teʿālā ʿaleyhi ve sellem iki kevnden ḫāricdir, 
her ne ḳadar ẓāhirde tekyegāh-i Ḥażret-i Muḥammed ve maḳām-ı 
Cenāb-ı Aḥmed ḫāk-i Medīne-i Münevverede ise. Nitekim ḳabr-i 
şerīf-i Muḥammediyye ḫāk-i Medīne-i Münevverededir, şerrefenal-
lāhu bi ziyāretihā. Maʿlūm ola ki Medīne-i Münevverede ḳabr-i şerīf 
taʿbīr olunan maḳām-ı ʿālī cemīʿ-i biḳāʿdan efḍaldir. (54b /7-11)

Yeẟrib yaḍrib vezninde Medīnetü’n-nebī ʿaleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām is-
midir. (57a /11) , (123a /21

Isfahân 

Eserde Isfahân’la ilgili Irak-i Acem’in merkezi olduğu, eskiden buraya 
Dâru’l-Yehûd dendiği, Deccâl’in burada zuhûr edeceği, kıtlığın burada baş-
layacağı, burada kırk gün yaşayan insanın cimrileşeceği,  elmanın en iyisi 
ve en büyüğünün burada yetiştiği gibi bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin yanı 
sıra şehir isminin iştikâkı Muʿcemu’l-Büldân adlı eserden alıntılanarak ya-
zılmıştır: 



180 İNCELEME - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

Sipāhān Ispahānıñ muḫaffefidir ki ʿ Irāḳ-i ʿAcemiñ dāru’l-mülkü olan bel-
deniñ ismidir. Selefde aña Dāru’l-Yehūd derler idi. Ve Deccāl-i laʿīn andan 
ẓuhūr ve ibtidā dāḫiye-i ḳahṭ-i şāmil andan neşʾet edecekdir. Ve ḳırḳ gün 
o beldede iḳāmet eden elbette baḫīl u mümsik olur derler. (116b /1-5)

Sīb elmadır ki aʿlā ve ekberi Isfaḥān’da mevcūddur. (116b /9-10)

Necd

Eserde, 10. gazelin 1. beyit şerhinde Orta Arabistan’da bir bölge olan 
Necd’in coğrafi konumu ve sınırları belirtilmiş, Necd’ten muradın Medine 
olduğu ifade edilmiştir.

Necd “nūn”uñ fetḥi ve “cīm”iñ sükūnuyla arż-ı Tihāme’niñ muḳābili 
olan arża ıṭlāḳ olunmuşdur; ṭaraf-ı aʿlāsı Tihāme-i Yemen ve ṭaraf-ı 
esfeli arż-ı ʿIrāḳ ve Şām ile maḥdūd ve ṭaraf-ı Ḥicāzdan reʾs-i sınırı 
Ẕāt-i ʿAref  nām mevżiʿdir. (13a /20-22) 

Necd’den murād Medīne-i Münevveredir. (13a /18)

Necef

Hz. Ali hakkında yazılmış olan 7. kasîdenin 1. beyit şerhinde, İranlıların 
kullandığı “şahne-i Necef” tabirinden maksadın Hz. Ali olduğu anlatıldık-
tan sonra Necef ’in coğrafi konumu verilmiş ve büyük bir ihtimalle Hz. 
Ali’nin kabrinin burada olduğu bilgisi verilmiştir. 

Necef ṣadef vezninde Kūfe’de bir mevżiʿiñ ismidir ki ḳabr-i İmām-ı 
Hümām andadır, Allāhu aʿlem. (73b /20-21)

Mekke /Bathâ

Arabistan yarımadasında bulunan Mekke şehri Müslümanların kıble-
si olan Kaʿbe’nin burada bulunması ve Peygamber Efendimiz’in burada 
doğmuş olmasından dolayı İslam dininde ve kültürümüzde kutsal kabul 
edilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı edebiyatımızda genel olarak yücel-
tilen Mekke, eserde hacının gittiği mekan olarak zâhidin gittiği cami ile bir 
tutulmuş ve tasavvufî anlamda yüceltilen bâde meclisine göre tezyif edil-
miştir. Eserin başka bir yerinde ise Bathâ’nın Mekke’nin diğer ismi olduğu 
da belirtilmiştir. 
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Zāhid mescide gitdi, ḥācı daḫi beyābānı ṭayy eyledi, yaʿnī zāhid mes-
cide, hācı Mekke’ye gitdi ve nice ḳaṭʿ-ı merāḥil etdi ve lākin ol maḥal-
deki meclis-i bāde ḥāżır ve amādedir. Bu işleri bī-kārlıḳdır. El-ḥāṣıl şol 
zāhid u ḥācı ki ṭarīḳ-i ʿ aşḳa sāʿī olmayup biri mescide ve biri Mekke’ye 
gitdiler; ikisi dahi ʿabeẟ ile iştiġāl etdiler. (9b /18-21)

Baṭḥā Mekke-i Mükerremeniñ ismidir (57a /11-12). 

Lebnân

Şâm civarında bir dağ olan Lebnân, eserde kırklar dağı olarak anılması 
ve evliyaların ibadet mekanı olması özelliğiyle tarif edilmiştir:

Lebnān “lām”ıñ fetḥiyle Şām-ı cennet-meşāmda bir cebeliñ ismidir, ḥālā 
ḳırḳlar daġı dedikleridir ki ʿibādetgāh-i evliyā-i kirāmdır. (103b /14-15)

Taşlar, Bitkiler ve Diğer Unsurlar

Zümrüt

Değerli taşlardan biri olan zümrüt hakkında eserde üç çeşidinin olduğu,  
buna değdiğinde veya buna maruz kaldığında yılanın gözünün kör olduğu 
bilgisi verilmiştir:

Zümürrüd żammāt-i ẟelāẟe ve teşdīd-i rā ile altın ve ġayrı maʿdende 
tekevvün eder bir sengdir ki aḳsām-ı ẟelāẟeye münḳasamdır; ẕebānī, 
reyḥānī, ṣābūnī. Ve ḫāṣsa-i zümürrüddendir ki çeşm-i mār aña iṣābet 
ve dūçār olduḳda kör olur. (97b /10-12)

Firuze 

Çok değerli taşlardan biri olan firuze, eserde yeşil renkli olması ve  sabah 
bakıldığında görüş gücünü arttırması özelliğiyle geçmiştir: 

Fīrūze cevāhir aḳṣāmından sebz-renk cevher-i maʿrūfdur ki ʿāle’ṣ-ṣabāḥ 
nazar eylemek ḳuvvet-i bāṣıra īrāẟında bī-naẓīrdir. (10a 29 - 10b /1)

Serv

Osmanlı edebiyatında doğruluğun sembolü ve sevgilinin boyunun ben-
zetildiği unsurlardan biri serv; eserde ırmak kenarında yetişmesi, yetiştiği 
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yerlerde yılanların bulunmasından dolayı Arapça’da “şeceretu’l-hayye” ola-
rak anılması özellikleriyle geçer. Eserde ayrıca  servin türlerinden “serv-i 
sehî”nin de tarifi yapılmıştır:

Serviñ yeri ırmağın kenārıdır ve seniñ yeriñ kūşe-i çeşmdir. (10b /27-28)

Serv maʿrūf şecerdir ki lisān-ı ʿArabda şeceretu’l-ḥayye taʿbīr olunur. 
Zīrā serv olan maḥalde elbette yılan bulunur. (47b /7-8)

Serv-i sehī ol servdir ki bedeninden yuḳarusı çatal olup ve mecmūʿ-i 
dalları doġru ola. (10a /15-16)

Mugaylan

Muġaylān maʿrūf dikenli ağacdır ki beriye-i Ḥicāz’da keẟīrdir. Lisān- i 
ʿArabda  ümmü ġaylān denür. (93b /16-17)

Kâfûr ağacı ve zamkı

Kâfûr hakkında Hind diyarında Serendib civarında yetişen bir ağacın 
zamkı olduğu, bu ağacın büyüklüğünden dolayı kaplanların buralarda bu-
lunduğu bilgisi verilmiştir.

Kāfūr nāsūr vezninde maʿrūf dārūdur, bilād-ı Hind’de Serendīb eṭrāfın-
da bir ağacıñ ṣamḳıdır. Şecer-i mezbūr beġāyet kebīr olmaġla  sāyesinde 
ḳaplanlar temekkün ederler. Ḳilletine sebeb budur ve ṭabīʿatı bāriddir. 
(107a /20-23)

Narenc

Turunç çekirdeği yemenin haşeratın zararlarından koruyacağı bilgisi ve-
rilmiştir.

Nārenc ʿ Arabī olaraḳ turunc taʿbīr olunan mīvedir ki çekirdeğini tenā-
vüle müdāvemet żarar-ı ḥaşerātdan mūcib-i selāmetdir. (116b /10-11)

Keten

Kettān maʿrūfdur ki kettān bezi taʿbīr olunur, ṭabīʿatı bārid ve yābis-
dir, bedenden ruṭūbeti ve ʿaraḳı cāẕibdir. (107b /1-2)
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Tabiat Olayları 

Şimşek

Bilimsel olarak yağmur bulutlarının birbiriyle sürtünmesi sonucu mey-
dana gelen şimşek çakması eserde farklı bir inançla açıklanmıştır. Buna göre 
şimşek, bulutlar üzerinde görevli olan meleklerin yağmuru gereken yere 
yağdırmaları için bulutlara şiddetle vurup hareket ettirmeleri sonucu mey-
dana gelmektedir. 

Berḳ şarḳ vezninde şimşeğe denür. Ḥaḳīḳat-i şerʿiyyesi seḥāb üzere 
müvekkel olan ferişteniñ amṭārı meʾmūr olan maḥalle insiyāḳı içün 
seḥābı şiddetle ḍarb ve taḥrīkinden tekevvün eden ateşlerdir ki le-
meʿān eder. (56b 712-15)

Sabâ 

Dîvân edebiyatında genellikle aşığın sevgiliye aracı kılması özelliğiyle 
bilinen bu rüzgar, eserde de bu özelliğinin yanı sıra kaynağı ve estiği yön ile 
birlikte zikredilir. 

ṣabā ḳabā vezninde şol rüzgāra ıṭlāḳ olunur ki maṭlaʿ-ı ẞüreyyā ile 
benāt-i naʿş beyninden hübūb eder ola. (5a /28-29)

Sinek (Sineğin Örümceğe Rızık Olması)

Eserde Eflâtun’dan nakledilen bir rivâyete göre sineğin hırslı, örümceğin 
ise kanâatkâr olduğu ifade edilmiş ve Allah’ın bir hikmetinin sonucu olarak 
hırslı olan sineğin kanâatkâr olan örümceğe rızık olduğu hatırlatılmıştır. 

Eflāṭūn’dan mervīdir ki sinek ḳısmı ziyāde ḥarīṣ ve örümcek ziyāde 
ḳāniʿdir. Bi-ḥikmetillāhi Teʿālā pek ḥarīṣ olan maḫlūḳ ziyāde ḳāniʿ 
olana rızḳ-ı mesūḳ olmuşdur. Ve yine garībedendir ki örümceğin sekiz 
ayağı ve altı gözü mevcūddur. (46b / 13-15)
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EDEBÎ VE KÜLTÜREL UNSURLAR

Deve ve Ayıların Nağmelerden Etkilenmesi

Zīrā zümre-i ḥayvānātdan üştürān-ı bār-keşān-ı rāh-i Ḥicāz güfte-i ḫoş leh-
ce-i ḥādiyāndan ceẕebāt-i şevḳ ile demdeme-sāz ve perverde-i şevāhıḳ-ı cibāl 
olan dağ ayuları daḫi teʾẟīr-i naġamāt-i eşʿārdan raḳṣ-āver ve ḳāmet-efrāzdırlar. 
(95b /22- 96a /2)

İranlıların Elbiselerine Kumaş ve Şaldan Süs Dikmeleri

Eserde anlatıldığına göre süs ve muhtelif alâmetler için elbiselerin yen 
kapağı ve omuz başına “tırâz” denilen kumaş veya şal dikilmesi İranlılara 
özgü bir âdet imiş:

Ṭırāz tirāzıñ muʿarrebidir ki libāsın yeñ ḳapağına ve omuzu başına 
ḳumāş ve şāldan dikdikleri şeydir ki andan maḳṣūd tezyīn u ʿalāmet-
dir. Ve bu ʿādet-i nā-fercām maḫṣūṣ-i diyār-ı  Aʿcāmdır  (32a /14-16). 

Sahâbelerin Kurʾan-ı Kerîm’i Hıfz Edememesi

Eserde sahâbelerin hayretlerinden dolayı Kurʾan’ı ezberleyemedikleri, 
dörtte birini ezberleyenin üstün kabul edildiği anlatılmıştır. 

Aṣḥāb-ı kirām kemāl-i ḥayretlerinden ḥıfẓ-ı Ḳurʾān’a ḳādir olamayup ru-
bʿ-i Ḳurʾān’ı ḥāfıẓ olana “fulānun celle fīnā”1 buyururlardı (24b /22-23). 

Çengin Şekli

Telli müzik âletlerinden biri olan çeng eserde İran’da yaygın olması ve 
şekil olarak hallaç yayına benzemesi,  minyatürlerde de o şekilde çizilmesi 
özellikleriyle geçmektedir: 

Çeng seng vezninde bilād-ı ʿAcemde maʿrūf bir sāzıñ ismidir ki şek-
li ḥallāc yayına müşābihdir. Baʿżı muṣavver devāvīn-i Ḫvāce Ḥāfıẓ-ı 
Şīrāzī’de 

Beyt:   Egerçi bāde feraḫ-baḫş vü bād gül-bīz est 
 Be-bāng-i çeng meḫor [mey] ki muḥtesīb tīz est2

1 Filan kimse aramızda üstün oldu. 
2 Her ne kadar şarap ferahlatıcı, rüzgar gül kokulu ise de çeng nağmesiyle şarap içme; çünkü bekçi çok 

çabuktur. Hâfız, Dîvân,  g. 41/1.
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beytinde muṣavvirān-ı Aʿcām meclis resm edüp çeng taʿbīr olunan 
sāzı ḥallāc yayı gibi resm eyledikleri fakiriñ meşhūdum  olmuşdur. 
(9a /11-15)

Sultanların Atlarının Ayakları Altına Kumaş Serilmesi

Bazı Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de  uygulan-
dığı bilinen sultanların ayaklarının altına kumaş serilmesi âdeti eserde de 
karşımıza çıkmaktadır: 

Nitekim defʿan li’l-eẕā taḥt-i pāy-ı esb-i şāhīye ferş-i rimāl etdikleri 
deydene-i dīrīne-i müstaḥsene ve ḳānūn-ı iṣābet-nümūn-ı salṭanat-i 
seniyyedendir. (14a /4-5)

Takma Saç Kullanılması 

Eserde geçmiş dönemlerdeki saçları seyrek erkek ve kadınların bugünkü 
peruk gibi takma saçlar takındıkları bilgisi de verilmiştir:

Mūy-i müsteʿārdan murād ʿāriyyet ṣaçlardır ki ḳalīlu’l-mūy olan 
meḥābīb ve zenān li-ecli’t-tezyīn başlarına taʿlīḳ ederler. 

Hasta Gözlere Sürme Çekilmesi

Osmanlı edebiyatında sevgilinin ayak bastığı yerler her zaman aziz kabul 
edilerek övülmüş, bazen de sürmeye benzetilerek gözlere sürüldüğü zaman 
şifaya vesile olacağı işlenmiştir. Eserde ise sevgilinin (Hz. Muhammed) bu-
lunduğu yer olan Medîne’den getirilecek olan sürmenin sürüldüğü vakit bir 
göz hastalığı olan “remed”i izâle edeceği anlatılmıştır: 

Ey bād-ı ṣabā! Çeşmim giriftār-ı remeddir. Kerem ve ʿināyet edüp 
ḫāk-i Medīne’den cilāya mensūb bir kuḥl ve bir sürme getir ki ben 
daḫi çeşmime çeküp ol remedi izāle ideyim. (57b /2-4) 

Eserin başka yerinde de sürmenin göz nurunu arttırdığı anlatılmıştır: 

Bu daḫi maʿlūmdur ki sürme izdiyād-ı nūr-i çeşme sebebdir. (39a /23) 

Kâfirlerin Ölüm Esnasında Maruz Kaldıkları Durum

Nitekim küffār-ı bed-fiʿāl zamān-ı intiḳāllerinde baʿżısı künk u lāl ve 
baʿżısı daḫi āh u esef etdikleri bī-ḳīl u ḳāldir. (79b /11-12)
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Develere Damga Vurulması

Meşhūr ve müteʿārifdir ki memālik-i ʿArab-ı ʿurbāda üştürāna dāğ 
u damġa ururlar ve bu ʿādet u rüsūm diyār-ı Rūmda daḫi meşhūr 
ve maʿlūmdur; ḫuyūl-i mīriyyede olduğu miẟillü. Bundan fāʾide ol 
ḥayvānıñ mīriye iḫtiṣāṣını iʿlām ve ifadedir. (94b / 3-5) 

Safra Hastalığına Tatlının Zarar Vermesi

Kötü  huylu insanlara yakınlaşmamak tavsiye edilirken, safrası artan ki-
şiye tatlının zarar vereceği bilgisi verilmiştir.

Zīrā ṣafravī olan kimesneye sīb-i Ṣıfāhān’dan nārenc-i Geylān aʿlādır.  
Nitekim ṣafravī olana ḥulviyyāt ʿayn-ı żarardır.  (116b /17-18)

Gül, Hurma ve Samandan Rakı Yapılması

Eserde gül, hurma ve samandan (arpa?) özellikle de gülden rakı yapılması 
zikredilmiştir.

ʿaraḳ raḳı taʿbīr olunan şeydir ki gül ve ḫurma ve ṣaman gibi şeylerden 
yaparlar (35a / 6).

Şimdi ber-ʿaks olaraḳ nās gülden ʿaraḳ ṭutarlar ve raḳı yaparlar (35a 
/ 8-9).

Sülüste “Kâf ( ك ) Harfinin Taca Benzetilmesi 

Eserde Peygamber Efendimiz’in “le-amruk” hitabındaki “kâf” harfinden 
dolayı iki kâinatın tâcı olduğu anlatıldıktan sonra “Ḫafī değildir ki ḫaṭṭ-i 
ẟülüẟde kāfıñ tāca müşābeheti müşāheddir” (39a /12) ifadesiyle hat sanatın-
daki bir hususiyet zikredilmiştir. 



NÜSHA TAVSİFLERİ

Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi, No. 1639 (SK)

93 varaktan oluşan bu nüshanın dış ölçüleri 233x162 mm., iç ölçüleri 
183x97 mm.dir. Orta kalınlıkta az âhârlı nohudî kağıda nesih hatla yazıl-
mıştır. Her sayfada 29 satır bulunmaktadır. Siyaha yaklaşan çok koyu kah-
verengi ve miklepli cildi vardır. Yan kağıdı açık mavi renklidir. 1b’de bakır 
karışımlı altın yaldızlı serlevha bulunmaktadır. Eser cetvelli olup 1b ve 2a’da 
yer alan cetveller bakır karışımlı altın yaldızlıdır. Diğer varaklardaki cetvel-
ler ise kırmızı mürekkeplidir. Şerhe konu olan beyitler kırmızı mürekkeple 
yazılmış ve kırmızı cetvellerin içine alınmıştır. Şerh kısmı ise siyah mürek-
keple yazılmış; “nazm, beyit, şir, kıta, mesnevî, mahsûl-i nazm, mahsûl-i 
beyt” gibi başlıklar ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Kasîde başlarında 
derkenârda kasîde numaraları “kasîde 1, kasîde 2” vb. şeklinde verilmiştir. 
30a ve 30b varakları ise boş bırakılmıştır. 

Bu nüshanın hattı müellifin elinden çıktığı bilinen İÜ Nadir Eserler Ktp. 
TY 192’de kayıtlı Mecmûatu’t-Terâcim ile mukāyese edildiğinde bu nüsha-
nın da müellif hattıyla yazılmış olabileceği ihtimali ortaya çıkmaktadır.  

Varak 1a’da “ıstashabahu el-fakîr Seyyid Mehmed Nûrî, mühendis, 4 
Receb 1276” şeklinde bir temellük kaydı ve hemen altında “es-Seyyid Meh-
med Nûrî” mührü bulunmaktadır. Bu tarih, şârih Seyyid Mehmed Tevfîk 
Efendi’nin ölümünden iki yıl sonrasına karşılık gelmektedir. 

British Museum, OR 11007 (BM) 

Bu nüsha 129 varak olup satır sayısı ise 17a’ya kadar değişiklik göster-
mektedir. Gazeller kısmının başladığı varak olan 1b 24 str., 2a-13a ara-
sı 29 str., 13b 25 str., 14a 29 str., gazeller şerhinin eksik olarak kesildiği 
14b 6 satırdır. 15a boş iken, 15b’de müellifin doğum ve vefatına muhtelif 
şairlerce düşürülen tarihler ile sünnet ve hâfızlık tarihleri oğlu tarafından 
kaydedilmiştir. Mukaddimenin ve kasîdeler şerhinin başladığı 16b 15 str. 
olup bu kısımdan eserin bittiği 129a’ya kadar olan kısımlar ise 23 satırdır. 
1a’da Osman Reşer1 (ö. 1972) adını alan mühtedi Alman şarkiyatçıdan 1 

1 Sedat Şensoy, “Osman Reşer”, DİA, c. 35, s. 10-11. 
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Ocak 1929 tarihinde satın alındığını ifade eden “bought of Dr. O. Resc-
her, 1 Jan. 1929” kaydı bulunmaktadır. 129b’de eserin katalog ve vr. sayısı 
ile muhtemelen kütüphaneye kaydedildiği tarih olan 25. 2. [19]29 tarihi 
bulunmaktadır. 

Bu nüsha nestalik bir hatla yazılmıştır. Elimizde eserin siyah beyaz bir gö-
rüntüsü olduğu için hangi renk olduğunu kesin olarak bilememekle beraber 
bu nüshada da şerh edilen beyitler ve “nazm, şir, kıta, mesnevî, mahsûl-i 
nazm, mahsûl-i beyt” gibi başlıklar farklı bir mürekkeple yazılmıştır. Bu 
nüshada herhangi bir serlevha veya cetvel yoktur. 

Yazma Bağışlar No.180

Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Yazma Bağışlar No. 180’de kayıtlı bir mec-
muanın 3b-6b varakları arasındadır. Genelde noktasız (mühmel) yazılmış 
olan metin mukaddime ve 1. kasîdenin 10. beytinin şerhinin sonuna doğru 
varak ortasında kesilmektedir. Metni kurarken bu nüshayı dikkate almadık.



METNİN KURULMASINDA TAKİP EDİLEN YÖNTEM

1. Metnin latin harflerine aktarılmasında transkripyon sistemi kullanıl-
mıştır.

2. Tenkitli metin kurulurken SK ve BM nüshaları esas alınmış, gerekli 
yerlerde ise farklar dipnot olarak gösterilmiştir. Satır numaraları ise tam 
nüsha olduğu için BM nüshasına göre ve (1)  şeklinde gösterilmiştir. 

3. Sadece SK nüshasında kasîdelere numara verilmişken, şerh edilen tüm 
şiirlerin yanı sıra şerh edilen beyitler de tarafımızca numaralandırılmış ve 
bold yazı tipi ile yazılmıştır. 

4. Metinde geçen Farsça - Arapça beyitler ve ibareler latinize edilmiş, 
hepsinin anlamları dipnot olarak verilmiş, tespit edildiği kadarıyla kaynak-
ları verilmiştir. Şerh edilen beyitler ise ayrıca tercüme edilmemiştir.

5. Âyet ve hadîsler de Arap harfleriyle dizilip tahriç ve tercümeleri dip-
notta gösterilmiştir.

6. En çok alıntı yapılan Mesnevî-yi Şerîf olmak üzere kaynağı tespit edilen 
alıntıların Türkçe çevirisi varsa o çeviri olduğu gibi yazılmış, herhangi bir 
çevirisi olmayan alıntıların çevirisi ise önsözde zikredilen şahısların katkıla-
rıyla tarafımızca yapılmıştır. Çevirisi başka eserlerden alınan eserler dipnotta 
ve kaynakçada belirtilmiştir. 

7. Mahsûl-i beyt, mahsûl-i nazm, mahsûl-i manzûm, garîbe, fâide, beyit, 
rubâî, mesnevî, nazm, kıta gibi SK nüshasında kırmızı mürekkep ile yazıl-
mış alt başlıklar da bold yazı tipi ile yazılmıştır.

8.  Kırmızı mürekkep ile yazılmamış fakat geniş ve önemli bilgiler içer-
diği için sonrasına dikkat çekmek istediğimiz “malūm ola ki”, “maṣṭūrdur 
ki” gibi ibareler de bold yazılmıştır. 

9. Allah kelimesinin geçtiği birleşik kelimelerde ve şahıs isimlerinde -, ’ 
gibi transkripsiyon işaretleri kullanılmamıştır. 

10. Hadîslerin tahrici “şâmile” programında yapılmış, Farsça şiir ve be-
yitlerin hangi eserden olduğu ise genellikle “ganjoor.net” sitesinden tespit 
edilmiştir.
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[SK 1b, BM 16b] Bismillāhirraḥmānirraḥīm 

(2)Ḥamd u sipās-i lā yuḥsā ol Ḫālıḳ-i ṣanāyiʿ u bedāyīʿ-i kevn u mekāna 
ḥaḳīk u aḥrādır ki (3)

  

َمُه اْلَبَياَن﴾1   ْنَساَن َعلَّ -teşrīfiyle ḳadr u mertebe-i nevʿ ﴿َخَلَق اْلِ
i2 insānı bülend u aʿlā3 ve ṭūṭī-i (4)nefs-i nāṭıḳayı merāyā-yı nuṭḳ u feṣāḥatda 
gūyā ve envāʿ-ı belāġat ile naġme-serā (5)eyledi. 

Kıta:   Zihī ḥakīm ki mā rā  şeref be-nāṭıḳa dād 
Ve ger ne farḳ çi būdī meyān-ı merdüm u ḫer 
Sipās-i īn netevāned ki ādemī gūyed 
Be-ʿömr-i ḫvīş u çunīn ʿömr ṣad hezār-ı dīger4

Ve ṣalavāt-i nāmiyāt Sulṭān-ı enbiyā ve şīrīn-kelām-i 5﴾َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهٰوى﴿  
8))ve mahrem-i rāz-ı 6﴾ِاْن ُهَو ِالَّ َوْحٌي ُيوٰحى﴿ ve erīke-pirā-yı  7﴾ُثمَّ َدَنا َفَتَدلّٰى﴿  ve 
mesned-ārā-yı  8﴾َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َاْو َاْدٰنى﴿ dürretu’t-tāc-ı memālik-i ıṣṭıfā, ḫvā-
ce-i her dū-serā, Muḥammedu’l-Muṣṭafā ʿaleyhi ekmelu’t-teḥāyā efendimiz 
ḥażretlerinin ravża-i münevver ve merḳad-ı muʿaṭṭarlarına (11)ʿarż u inbā 
ḳılınır ki  9»َواْلَعَجِم اْلَعَرِب  َأْفَصُح    kelām-i muʿciz-niẓāmıyla ḥayret-dih-i  »أَنَا 
ṭāʾife-i fuṣaḥā  (12)ve 10»ِإنَّ ِمَن اْلَبَياِن َلِسْحًرا« ḥadīẟ-i şerīfi ve 11 »ْعِر َلِحْكَمًة    »ِإنَّ ِمَن الّشِ
ḫaber-i münīfi ile ḳadr-i eşʿār (13)ve şuʿarāyı terfīʿ vü bālā buyurdular. 

Rubāi:  Ey āmede ez dū kevn ẕātet bīrūn 
V’ey midḥat-i kibriyāt ez vaṣf efzūn 
Ez her dū cihān ġaraż tū būdī Haḳḳā  
Ān dem ki zi emr kāf peyvest be-nūn12

1 İnsanı yarattı. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. Rahman 55/3, 4.
2 nev-i: - BM
3 SK nüshasında bu kelimden sonra satırın üstüne “eyledi” yazılmıştır.
4 Ne bilgedir ki bizi konuşma yetisiyle şereflendirdi. /Yoksa ne fark olurdu insanla eşek arasında? / Bunun 

şükrünü eda edemez insan. / Kendi ömrü değil yüzbinlerce başka ömrü olsa da. 
5 O, nefis arzusu ile konuşmaz. Necm 53/3.
6 (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Necm 53/4.
7 Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Necm 53/8.
8 O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Necm 53/9.
9 Arapların ve Acemlerin en fasihiyim.  Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II / s. 417.
10 Beyânın bir kısmı sihirdir. Buhâri, el-Câmiu’s-Sahîh, Tıbb, 5767.
11 Şiirin bir kısmı hikmettir. Buhâri, el-Câmiu’s-Sahîh, Edeb, 6145.
12 Ey zâtı iki âlemin hâricinde olan Allah! Ey methini layıkıyla yapmak mümkün olmayan! Emrinle “kâf” 

“nûn”la birleşince oluşan iki cihandan maksat gerçekte sensin. 
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Ve dürūd-i nā-maʿdūd āl u aṣḥāb-ı Resūl-i Cenāb-ı [BM 17a] Vedūd 
üzerlerine taḳdīm u inhā olunur ki her birerleri ārāyīş-i dīvān-ı ṣulṭān-ı 
risālet (2)ve meydān-ı feṣāḥatde gūy-rübā-yı ʿirfān u belāġatdırlar.

Beyt:  Oldu bunlar reh-i Ḥaḳḳa hādī 
Raḍiyallāhu teʿālā ʿanhum

Ve cevāhir-i zevāhir-i edʿiyye-i icābet-nişān ve fevāḫir-i (4)mervārīd-i 
eẟniyye-i iṣābet-iḳtirān nuḳāve-i mülūk-i cihān ve ḫulāṣa-i dūdmān-ı āl-i  
(5)ʿOẟmān, müseddid-i sevāʿid-i ʿadl u inṣāf ve müʾekkid-i ḳavāʿid-i cūd u 
elṭāf  (6)neyyir-i sipihr-mekārim sipihr-i nücūm-merāḥim  ẕerīʿa-i ʿizzet-i 
dīn-i mübīn  ḫalīfe-i (7)rūy-i1 zemīn ḳuṭb-ı ʿālem ġavẟ-i aʿẓam es-sulṭān ib-
ni’s-sulṭān ibni’s-sulṭān  (8)es-sulṭān ʿ Abdülmecīd Ḫān lā zālet rāyātu salṭana-
tihi mā-dāme’l-ferḳadān cenāb-ı (9)aʿla’l-cenāblarınıñ  āsitān-ı āsumān-pāye-
lerine niẟār u īẟār olunur ki dürūd-āverīlerinde (10)ʿamme-i ehl-i ʿ ilm u kemāl 
ve cümle aṣḥāb-ı hüner u maḳāl ṭaraf-ı muḥtevi’ş-şeref-i hümāyūnlarından 
(11)manẓūr-ı naẓar-ı ʿāṭıfet ve ʿināyetleri olmaḳdadır. 

Ḳıtʿa:  Ey ki bīnāyī zi ḫāket çeşm-i devrān yāfte 
Merdümān-ı mihr u meh īn nūr u ferzān yāfte 
Ez dem-i ʿİsī nişānet ki revān bādā ebed 
Cism-i ʿālem rūḥ u rūḥeş revḥ u reyḥān yāfte2

Ammā baʿdu, bu ʿabd-i ḳalīlu’l-biḍāʿa es-seyyid el-ḥāc Ḥāfıẕ Meḥmed 
Tevfīḳ3 ʿālem-i ṣabāvetde sevḳ-i sāʾiḳ-i (15)taḳdīr-i Rabbānī ile Murād Mollā 
ḫānḳāh-ı feyż-iktināhında ḥālā seccāde-nişīn-i irşād (16)olan vāriẟ-i mülk-i 
feżāʾil-i eslāf,  ḥāriẟ-i mezāriʿ-i ḳulūb-i aḫlāf, üstād-ı (17)mekārim-muʿtād eş-
şeyḫ es-seyyid el-ḥāc Ḥāfıẓ Muḥammed Murād Efendi4 ḥażretleriniñ 

Beyt:  Ānān ki ḫāk rā be-naẓar kimyā konend  
Āyā buved ki gūşe-i çeşmī be-mā konend5   

1 Rūy: BM nüshasında iki defa yazılmıştır.
2 Ey görme kâbiliyeti, toprağından göze kavuşan! Ayın ve güneşin gözbebekleri bu nurla aydınlatırlar. 

Ebediyete kadar senin ruhunun nişanesi olan İsa’nın nefesiyle âlem ruh kazandı ruh da rahatlığa 
kavuştu.  

 Ve cevāhir-i zevāhir-i ... kısmından buraya kadar olan kısım SK nüshasında bulunmamaktadır.
3 cūyende-i neş’e-i raḥīḳ-i taḥḳīḳ es-seyyid eş-Şeyḫ Ḥāfıẕ Meḥmed Tevfīḳ: BM
4 SK nüshasında (1b)  satır altında “aṭālallāhu beḳāhu ilā yevmi’t-tenād” ibaresi bulunmaktadır. 
5 Bakışlarıyla toprağı altına dönüştürenler, bir göz ucuyla bize de bakarlar mı acaba? Hâfız, Dîvân, 

g.196/1.
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temennāsıyla ḫāk-pāy-ı (19)feyż-baḫşā-yı kāmilānelerine rū-māl ve penc-deh 
sāle zamān ve el-ān ḫiẕmet-i müstevcibu’l-mefḫaretlerinde berzede-dāmān-i 
ḳıyām ve mişkāt-ı feżāʾil ü maʿārif-i mürşidānelerinden (21)iḳtibās-ı ādāb u 
kemāle  verziş ve iḳdām olunup  bi-ʿavnillāhi teʿālā  āfitāb-ı ẕerre-perverān-
larından [SK 2a] perveriş bularaḳ Şāhidī ve Pend ve Gülistān ve Bostān  ve 
Ḥāfıẓ  ve Ṣāʾib  (23)ve Şevket ve ʿÖrfī dīvānları ve bā-ḫusus ḥırz-ı cān-ı ʿā-
rifīn ve maġz-ı Kurʾān-ı Rabbu’l-ʿālemīn [BM 17b] olan kitāb-ı Meẟnevī-yi 
Şerīf’i min evvelihi ilā āḫirihi ders-be-ders ʿazīz-i müşārun-ileyhden (2)aḫẕ u 
ḳırāʾat olunmuş olduġundan ekẟer-i ezmānda devāvin-i Fārisiyye muṭālaʿa 
ve müẕākeresiyle (3)taḳlīb-i evrāḳ-ı ṣaḥāʾif-i  eyyām u leyāl  ve siyyemā

Ḳıta:  Cām-ı cān-efzā-yı Cāmī cürʿa-i tevfīḳ yāft 
Kerd necm-i tāliʿeş bā-sehm-i ḫüsrev ittisāl 
Ḥāliyā ū ḫüsrev-i fażl est u māżī digerān 
Pīş-i dānāyān zi māżī hest vāżıḥ fażl-ı ḥāl1

medḥiyyesiyle (6)sitāyiş-kerde-i ʿurefā ve ẟenā-kerde-i fużalā olan gavvās-ı 
deryā-yı maʿrifet-i Yezdānī ve maẓhar-ı (7)tecelliyāt-i feyż-i2 Subḥānī Cenāb-ı 
Mevlānā ʿAbdurraḥmān Cāmī ḳaddesallāhu sırruhu’s-sāmī ḥażretleriniñ  
(8)eşʿār-ı āb-dārları ki ʿuẕūbet-i elfāẓ ile reşk-āver-i ḳand-mükerrer ve çāşnī-i 
şīrīnī-i (9)nükāt u meʿānī ile ḥalāvet-baḫş-ı aṣḥāb-ı ẕevḳ u hüner ve bey-
ne’l-fuṣaḥā maḳbūl ve muʿteber (10)olmaġla ekẟer-i ezmānda āẟār-ı sāʾireden 
ziyāde eşʿār-ı meẕkūreniñ muṭālaʿasına (11)meyl-i derūn-ı iḫlāṣ-meşḥūnum 
mütezāyid ve efzūn olup bu vaḳte ḳadar üdebā-yı Rūm’dan ve fuṣaḥā-yı (12)

Īrān’dan bir kimesnenin şerḥine taṣaddī eylediği  mesmūʿ ve meşhūd ol-
madıġından deryādan (13)ḳaṭre-miẟāl dīvān-ı belāġat-ʿünvanlarından baʿżı 
ḳaṣāʾid ve ġazeliyyātıñ şerḥine ḫāme-cünbān-ı kūşiş ü iḳdām olmaḳ bir müd-
detten berü ḫāṭır-ı ʿ ācizīde cilve-ger olmuş ise de (15)ol bābda ʿ adīmu’l-istiṭāʿa 

1 Câmî’nin cana can katan kadehine tevfîkin yudumu ulaştı, böylece talihinin yıldızı Hüsrev’in talihini 
paylaşmış oldu. O şu anda fazilet Hüsrevidir, diğerleri geçmişte; bilginler katında şimdiki fazilet 
geçmiştekinden açıktır.   

2 Feyż: - SK 
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olduġumdan böyle bir rāh-ı nā-refteye pāy-endāz-ı ictisār (16)olamayup bu 
zamān-ı feyż-nişāna gelinceye dek ʿuḳde-i ʿavḳ u teʾḫīre dūçār olmuş idi. 
(17)Şerḥ-i meẕbūrun taḥrīri ḫuṣūsunda der-kār olan tereddüd ve tevaḳḳuf-ı 
ʿācizānem ser-tāc-ı iftiḫārım (18)ve üstād-ı bozorg-vārım fāżıl-i müşārun-iley-
hiñ rehīn-i ʿilm-i ʿālīleri olmaġın ḥaḳḳ-ı (19)ʿubeydānemde ẟübūt-yāfte olan 
enẓār-ı mekārim-āẟār-ı raḥīmāneleri iḳtiżāsınca şerḥ-i (20)merḳūmuñ1 taḥrīr 
u terḳīmine bu ḥaḳīr-i bī-māyelerin teşvīḳ u iġrā buyurmuş olmaġla müşā-
run-ileyhiñ emr u işāretleri tāẕiyāne-i şevḳ olmaḳdan nāşī teyemmünen 

ve tefeʾʾülen dīvān-ı meẕkūrdan2 (22)mānend-i nüh āsumān doḳuz ḳaṣīde-i 
belāġat-ferīde ve ḳāfiye-i elif daḫi żamm u ʿilāve olunup (23)şerḥine besme-
le-ḫvān-ı ibtidā ve tekẟīr-i sevāddan iḥtirāzen ıṭnābdan ṣarf-ı enẓār ile ʿalā 
[BM 18a] ḳadri’ṭ-ṭāḳa  īżāḥ-ı nükāt ü meʿānīsine beẕl-i yārā-yı iḳtidār olu-
nup ismine daḫi NEŞʾE (2)tesmiye olunmuşdur. Muṭālaʿasına nigāh-endāz-ı 
iltifāt olan ẕevāt-ı kirāmdan niyāz-ı (3)müstemendānem oldur ki ḥasbe’l-be-
şeriyye vāḳiʿ olan sehv u ḫaṭā-yı kemterānemi pūşīde (4)ve nihān buyuralar.  

Naẓm:   Bende yoġ-idi hele güft u şenīde ṭāḳat
[SK 2b]  Oldu feyż-i naẓar-ı Ḥażret-i üstād vāṣıl

 Ne ḳadar ḫūb süḫan var ise üstādıñdır 
(6) Nerede ḥarf-ı ḫaṭā var-ise benden ḥāṣıl

 Līk erbāb-ı hüner ʿafv ideler noḳṣānım 
(7) Olalar semt-i ḫaṭā-pūşīye luṭfen māʾil

1 mezbūr : SK 
2 meẕbūr : SK
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ḲAṢĪDE 1 

(FŞ, Mesneviyât, 37)

1

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
َاعَظُم َاسَماِء َعِلیٍم َحِکیٍم

(10)Sāḳī-i şarāb-ı maʿrifet-i Yezdānī ve bezm-i ʿirfānıñ rind-i mey-āşā-
mı1 Cenāb-ı Mevlānā Cāmī ḳaddesellāhu sırruhu’s-sāmī2 ḥażretleri her  
(11)noḳṭası bir cevher-i ferd-i vaḥdet ve cüzʾ-i lā-yetecezzā-yı ḥaḳīḳat ve her 
ḥarfi dürr-i deryā-yı (12)belāġat u feṣāḥāt3 olan dīvān-ı leṭāfet-ʿünvanlarınıñ 
evvelinde ḳabża-i şemşīr-i (13)kelām-i ḳadīm olan besmele-i şerīfeniñ feżāʾil 
u meḥāsin ve esrār u ḫavāṣṣını ḥāvī (14)bir ḳaṣīde-i laṭīfe ile ibtidā ve ẕāt-ı 
besmeleyi maṭlaʿ-ı ḳaṣīde eyleyüp 4 »ُكلُّ َأمٍر ِذي َباٍل َلْم َيْبَدُء ِباْلَبْسَمَلِة َفُهَو َأْبَتُر« ḥa-
dīẟ-i nebevīsiyle ʿamel buyurdular. Ḫafī olmaya ki bu ḳaṣīdeniñ (16)vezni 
baḥr-ı serīʿ maṭvī, mevḳūf, mekşūf, maḳtūʿdur. Zīrā baḥr-ı serīʿin vezn-i 
aṣlīsi (17)“müstefʿilun müstefʿilun mefʿūlāt”dır. Mıṣrāʿ-ı evvelde müstefʿilun 
cüzʾlerine ʿillet-i  (18)ḳaṭʿ ʿārıż ve mefʿūlāt cüzʾüne ṭayy-ı vaḳf ʿilletleri ʿārıż 
olup “mefʿūlun (19)mefʿūlun fāʿilāt” ḳalmışdır. Ve mıṣrāʿ-ı ẟānīde müstefʿi-
lun cüzʾlerine ʿillet-i ṭayy ve (20)mefʿūlāt cüzʾüne ṭayy u keşf ʿilletleri dāḫil 
olup “müfteʿilun müfteʿilun fāʿilun” (21)ḳalmışdır. Bu beyt-i şerīf min ci-
heti’l- iʿrāb mıṣrāʿ-ı evvel mübtedā mıṣrāʿ-ı ẟānī ḫaber (22)ve edāt-ı ḫaber 
olan est maḫẕūf olup “Bismillāhirraḥmānirraḥīm Aʿẓam-ı esmā-i (23)ʿalīm 
u ḥakīm est” demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Fātiḥa-i kitāb-ı kerīme ve miftāḥ-ı 
umūr-ı ʿasīre yaʿnī [BM 18b] besmele-i şerīfe ʿalīm u ḥakīm olan Cenāb-ı 
Kibriyānıñ esmā-i şerīfesiniñ aʿẓam (2)ve ekberidir. Kemā ḳāle Aḥmed et- 
Ṭrabzonī fī Risāleti’n-Naḳşibendiyye: “iʿlem enne’l- besmelete müştemile-
tun (3)ʿale’l-esmāi’s-ẟelāẟi’l-ʿiẓāmi vehiye’l-ismu’l-aʿẓamu vehiye mine’l-ve-
liyyi’l-muḳarrebi bi-menzileti kun minellāhi teʿālā  li-enne’l-veliyye yuẓ-

1 “ve bezm-i ʿirfânıŋ rind-i mey-āşāmı” ibaresi SK nüshasında derkenârda yazılmış olup hemen altında 
“sahh” kaydı düşülmüştür.

2 “Her mıṣrāʿı” ibâresi BM nüshasında derkenârdadır.
3 BM nüshasında “ve her ḥarfi dürr-i deryā-yı belāgat u feṣāḥāt” ibaresinin üstü çizilmiştir.
4 “Besmeleyle başlanmayan her iş akîm (eksik) kalır.” Aclûnî,  Keşfu’l-Hafâ, II /1964.
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hiru bihā el-kerāmāte ve yaḳdiru bihā  alā ḫarḳi’l-ʿādāt”1  Maʿlūm ola ki  
(5)besmele-i şerīfeniñ müştemil olduġu esmā-i ẟelāẟeniñ evvelkisi müstec-
miʿ-i cemīʿ-i ṣıfāt olan (6)ʿalem-i ẕātdır ve ism-i aʿẓam olduġu daḫi masṭūr-ı 
kütüb-i erbāb-ı ḥaḳīḳatdır.  

Beyt:   Allah çi lafẓ yā çi nām est 
          K’ū vird-i zebān-ı ḫāṣ u ʿām est2

Bu daḫi ḫafī olmaya ki (8)lafẓa3-i celālede ʿulemā-i fuḥūl4 iḫtilāf edüp 
baʿżılar ism-i ʿalem ve baʿżılar ism-i ṣıfat (9)ve baʿżılar Süryānī ve baʿżı āḫer 
daḫi ʿArabī olduġuna ẕāhib olup meʾḫaẕ-i iştiḳāḳında (10)vücūh-i keẟīre 
beyān eylediler. Nitekim Meẟnevī-yi Şerīfde buna işaret olunmuşdır:

Meẟnevī:   Maʿnī-i Allāh goft ān Sībeveyh 
      Yuʾlehūne fi’l-ḥevāyic hum ledeyh  

     Goft ālehnā min [SK 3a] ḥevāyicnā ileyk  
     Ve’l-temesnāhā vecednāhā ledeyk5    

İkinci ism-i şerīf ki ism-i Raḥmāndır bu ism-i (13)şerīf daḫi lafẓā-i celāleye 
müsāvīdir. Nitekim 6﴾ْحٰمَن َ َاِو اْدُعوا الرَّ -kerīmesinde (14)eḥad-i emrey   ﴿ُقِل اْدُعوا اهللّٰ
ne mevżūʿ olan “ev” kelimesi bu müddeʿāya şāhiddir. Üçünci ism-i şerīf ki 
Raḥīmdir7 bu daḫi raḥmet-i İlāhiyyeye edell olması cihetiyle esmā-i sāʾire-i 
Yezdāniyyeden (15)mümtāz ve aʿẓamdır. Feteʾemmel.

(16) Hest kilīd-i der-i genc-i ḥakīm8 
 Bismillāhirraḥmānirraḥīm 

1 Bil ki besmele; içinde üç büyük ismi kapsamaktadır; o da ism-i azamdır o da Allah’a yaklaştırılmış veli 
için ʿAllah’tan ol’ mesabesindedir; çünkü kerametleri onunla açığa çıkartır, olağanüstü olayları onunla 
takdir eder. 

2 Allah nasıl bir lafz nasıl bir isimdir ki has ve avamın dilinin virdidir.  
3 “lafẓa-i”: noḳṭa-i SK
4 ʿulemā-i fuḥūl: eslāf BM
5 Sibeveyh, Allah’ı tanımlarken şöyle der: İnsanlar, ihtiyaçları için ona sığınırlar. // ʿİhtiyaçlarımız için 

sana el açtık ve onları istedik. İşte o zaman onları senin katında bulduk’ derler. Mesnevî, IV /1166-1167.
6 De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. İsrâ 17/110.
7 “mevżūʿ olan ev kelimesi bu müddeʿāya şāhiddir. Üçünci ism-i şerīf ki Raḥīmdir” ibaresi BM nüshasında 

derkenârdadır.
8 Nizâmî, Mahzenüʾl-Esrâr, ser-âgâz. 
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(17) Müjde-i luṭf est zi Rabb-i kerīm 
 Bismillāhirraḥmānirraḥīm

 (18) Maṭlaʿ-ı dībāce-i naẓm-ı ḳadīm1 
 Bismillāhirraḥmānirraḥīm  

2

 محترمان حرم انس را
تازه حدیثیست ز عهد قدیم

(21)Muḥterem iftiʿāl bābından ism-i mefʿūldür, “elif ” ve “nūn” edāt-ı 
cemʿdir. Üns vaḥşetin (22)żıddıdır. ʿAhd-i ḳadīmden murād ālem-i ervāḥ-
dır, ḳıdemle tavṣīf keẟret-i mürūr-ı zamāna mebnīdir. (23)Nitekim bir şeyʾiñ 
üzerine zamān-ı keẟīre mürūr eylese o şey ḳadīmdir derler ve bu taʿbīr el-
ān [BM 19a] lisānımızda cārīdir; yāḫud ʿaḥd-i ḳadīmden murād Cenāb-ı 
Kibriyādır zīrā ʿ aḥdiñ mürādifi (2)olan dehr lafẓınıñ Cenāb-ı Kibriyāya ıṭlāḳı 
lisān-ı nebeviyyeden ṣādır olmuşdur. Ve fi’l-(3) ḥadīẟ ْهَر ُهَو ْهَر َفِإنَّ الدَّ  »َل َتُسبُّوا الدَّ
2 »ُ  keẕā fi’l-Cāmiʿi’ṣ-Ṣaġīr. Her ne ḳadar esmā-i İlāhiyye (4)tevḳīfiyye ise de اهللّٰ
eḥad-i müterādifeyni mevrid-i āḫerde istiʿmāl ʿinde aṣḥāb-ı kemāl müvec-
cehdir. Kemā ḳāle (5)Saʿdüddīn3 fī Şerḥi’l-ʿAḳāiʾdi’n-Nesefiyye;  “ve iẕā vera-
de’ş-şerʿu bi-iṭlāḳi ismin bi-luġatin fehuve (6)iẕnun  bi-iṭlāḳi mā yurādifuhu 
min tilke’l-luġati ev min luġatin uḫrā”4 intehā, feteʾemmel. Muḥteremān-ı 
ḥarem-i ünsden (7)murād erbāb-ı yaḳīn yāḫud melāʾike-i muḳarrebīndir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Tāc-ı esrār-ı kelām-i ḳadīm yaʿnī (8)bismillāhirraḥmānir-
raḥīm, ḥarem-i üns-i İlāhiyyeniñ muḥterem ve maḳbūlānına Cenāb-ı Kib-
riyādan (9)bir tāze ḥadīẟ ve hediyye-i nefīsdir. 

1 Besmele Allah’ın hazinesinin kapısının anahtarıdır // Besmele Kerîm rabtan lütuf müjdesidir // Besmele 
kadim nazmın girişinin başlangıcıdır. BM nüshasında besmeleler beyitlerin ilk mısraı olarak yer 
almaktadır. 

2 Zamana sövmeyiniz, zira zaman Allah’tır. Suyûtî, Câmiuʾs-Sağîr, II /9785.  
3 Çok yönlü bir âlim olan ve tam künyesi Saʿdüddîn Mesʿûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh 

el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî eş-Şâfiî (ö. 792/1390) kastedilmektedir. Şükrü Özen, “Teftazânî”, 
DİA, c. 40, s. 299-308.

4 Şerʿ bir şeyi belli bir dil üzere isimlendirdiği zaman bu, o şeyi aynı dilden  veya farklı bir dilden 
müradifiyle anlamlandırmaya da izin vermektir.



200 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

3

نوزده حرف است که هژده هزار
عالم ازو یافته فیض عمیم

 (12)Nūzdeh ve nevāzdeh on doḳuz demekdir. Hejdeh on sekiz, hezār biñ 
demekdir, maʿnāda (13)ʿālem lafẓına maṣrūfdur. ʿAmīm raḥīm vezninde tām 
maʿnasınadır. “Yuḳālu şeyʾun ʿamīm ey tāmmun.”1  

(14)Maḥṣūl-i Manẓūm: 
Besmele-i şerīfe on doḳuz ḥarfdir ki on sekiz biñ ʿālem andan feyẓ-i (15)tām 
ve iḥsān-ı ʿām bulmuşdur ve besmele-i şerīfeniñ her bir ḥarfi daḫi zebāni-
ye-i (16)dūzaḫdan sebeb-i necāt ve bāʿiẟ-i vuṣūl-i derecāt-i ʿāliyātdır. Nitekim 
Tefsīr-i (17)Muhammed Pārsā’da gelmişdir; “der eẟer est nuzdeh ḥarf est ki 
mektūb est der tesmiye [SK 3b] (18)emān est ān nevazdeh zebāniye-i dūzeḫ 
ḫayrāt u berekāt-ı dīn der īn kelimāt müveddeʿest.”2  

4

»ِبسم« سه حرف است که گوید بسم
حرز تو در ورطه امید و بیم

(21)Bism mübtedā, se ḥarf ḫaber, est edāt-ı ḫaberdir ve bu ism lafẓınıñ 
hemzesi hemze-i (22)vaṣl olduġundan sāḳıṭ ve taḫfīf içün ḫaṭdan daḫi ḥaẕf 
olundu ve hemze-i (23)maḥẕūfeye li-ecli’d-delāle “bā” taṭvīl olundu. Bes, kes 
vezninde yekfī maʿnāsınadır ve āḫirinde [BM 19b] mīm ʿalāmet-i mütekel-
limdir. Ḥırz “ḥā”nıñ kesriyle defʿ-i belā ve refʿ-i ḳażā içün aʿnāḳ-ı nāsa (2)

taʿlīḳ olunan nüsḫaya  taʿbīr olunur. Varṭa helāk maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i 
Beyt: (3)Nāẓım-ı bozorgvār ʿaleyhi tecelliyātu’l-Ġaffār mecmūʿ-ı besmeleyi 
baʿde’t-tavṣīf ḥurūfāt u kelimāt (4)ve ḥarekāt u sekenātını her birini birer 
şeyʾe teşbīh edüp buyururlar ki; besmele-i şerīfede (5)ism lafẓı ki üç ḥarf-
den ʿibāretdir saña lisān-ı ḥāl ile der ki varṭa-i ümīd u bīm (6)ve bir helāk-i 
ʿaẓīmde saña sebeb-i emn u emān ve bāʿiẟ-i taḫlīṣ-i ʿuḳūbāt-ı her dū cihān 
(7)olurum. Ḫulāṣa-i manẓūm aṣḥāb-ı belānıñ ḳırāʾat-ı besmele ile giriftār ol-
duḳları (8)belādan rehā bulmasından kināyedir. Nitekim meded-res-i yevm-i 

1 “Amîm” yani tam bir şey denilir. 
2 Eserde (hadîste) vârid olmuştur ki; besmelede (tesmiye) yazılı olan on dokuz harf cehennemin on dokuz 

zebanisine karşı güvencedir. Dinin hayır ve bereketleri bu kelimelerde sırlanmıştır. 
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mevʿūd ve pādişāh-ı maḳām-ı maḥmūd (9)aʿnī bihi Ebu’l-Ḳāsım Muḥam-
medu’l-Muṣṭafā ʿaleyhi ṣalavātu’l-Maʿbūd, Ebū Hureyre ḥazretlerine ḫiṭā-
ben (10)  1»ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  buyurduḳları »َيا َأَبا ُهَرْيَرة! ِإَذا َوَقْعَت ِفي َوْرَطٍة َفُقْل: ِبْسِم اهللَّ
mübeyyen-şode-i kütüb-i eḥādīẟdir.  

5

»بی«ش که کم نیست ز دو بین دو کون
نقطه صفت در کنف او مقیم

(14)Bīş “bā-eş” lafẓınıñ muḫaffefidir, “şīn” besmeleye rāciʿdir. Kem dem 
vezninde (15)noḳṣān maʿnāsınadır. Dū iẟneyne mürādifdir, bu maḥalde 
murād “bā”dır ki ḥisāb-ı ebcedde (16)ikiye mevżūʿdur. Dū kevnden maḳṣūd 
dünyā ve āḫiretdir ve bir mużāf maḥẕūf olup esrār-ı dū kevn demekdir.2  
(17)Kenef lafẓen ve maʿnen ṭarafa müsāvīdir. Ū “bā”ya rāciʿdir, besmeleye 
ircāʿ daḫi (18)mümkindir. Felyuteʾemmel.  Maḥṣūl-i Beyt: Cenāb-ı nāẓım 
ḳuddise sırruhu lafẓ-ı ismi baʿde’l-beyān ism (19)lafẓınıñ mürekkeb olduġu 
ḥurūf-i ẟelāẟeyi birer şeyʾe teşbīh ederek buyururlar ki; besmele-i (20)şerīfeniñ 
“bā”sı ki ḥisāb-ı ebcedde ikiden eksik değildir, belki ikiye mevżūʿdur. Naẓar 
eyle ki (21)esrār-ı dū kevn noḳṭa gibi “bā”nıñ ṭaraf ve taḥtinde muḳīm ve 
mevcūddur. Kemā ḳāle ʿAlī raḍiyāllahu (22)teʿālā ʿanhu “esrārullāhi teʿālā fī 
kutubi’s-semāviyyeti ve cemīʿu mā fī kutubi’s-semāviyyeti fi’l-Ḳurʾān (23)ve 
cemīʿu mā fi’l-Ḳurʾān fi’l-Fātiḥatu’l-kitāb ve cemīʿu mā fī Fātiḥati’l-kitāb fī 
bismillāhi ve cemīʿu [BM 20a] mā fī bismillāhi fī bāi bismillāhi ve cemīʿu 
mā fī bāi bismillāhi fī nuḳṭati bāi bismillāhi ve ene (2)en-nuḳṭatu’l-letī taḥ-
te’l-bāi.”3 [SK 4a] Cenāb-ı İmām-ı hümām vāḳıf-ı esrār-ı İlāhiyye ve ʿālim-i 
serā-perde-i (3)Yezdāniyye olduḳlarına işāret buyururlar ve bu müddeʿālarına 
َباُبَها«4 َوَعِليٌّ  اْلِعْلِم  َمِديَنُة   ḥadīẟ-i nebevīsi bir burhān-ı ḳāṭıʿadır. Ey ṭālib-i »َأَنا 

1 Ey Ebû Hüreyre! Bir tehlikeye düştüğün zaman “bismillâhirrahmânirrahîm” de. Aclûnî, Keşfuʾl-Hafâ, II 
/3179.  Kaynaktaki metinde hitap Hz. Ali’yedir.

2 “Esrār-ı dū kevn demekdir” BM nüshasında derkenârdadır.
3 Allah’ın sırları semâvî kitaplardadır ve semâvî kitaplarda olanların hepsi Kurʾân’dadır ve Kurʾân’da 

olanların hepsi Fâtiha’dadır ve Fâtiha’da olanların hepsi besmele’dedir ve besmele’de olanların hepsi 
besmele’nin be harfindedir ve besmelenin be harfinde olanların hepsi “be”nin noktasındadır ve ben be 
harfinin altındaki noktayım.  

4 Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Aclûnî, Keşfuʾl-Hafâ I /618; Alî el-Muttakî, Kenzuʾl-ʿUmmâl XI 
/32979.
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esrār-ı İlāhī! Sen daḫi esrār-ı dū (5)kevne ṭālib ve sırr-ı noḳṭaya rāġıb iseñ 
Ḥaydar-sīret ve Kerrār-ṭıynet bir mürşid-i (6)āgāhıñ dāmenini ṭut ki esrār-ı 
dū kevne vāṣıl ve sırr-ı noḳṭaya nāʾil olasıñ.  

Meẟnevī:  Ger tū bāşī bende-i ṣāḥib-dilān 
 Mīşevī vāḳıf be-esrār-ı nihān    

           Ger tū nādānī ez ū dānā şevī 
 Ver tū aʿmāyī ez ū bīnā şevī1

Zīrā kümmelīn taḥt-i “bā”da noḳṭadır.  (9)Nitekim Ḥażret-i Mıṣrī ḳuddise 
sırruhu buyurur:

Beyt:   Niyāzī taḥt-i “bā”da noḳṭa oldı 
 ʿAlī’niñ sırrına olalı maḥrem 

6

اّرۀ سینش به سه دندانه کرد
فرق عدو را به سیاست دو نیم

(13)Erre ẕerre vezninde bıçḳı taʿbīr olunan nesnedir. Farḳ ġarḳ vezninde 
depe demekdir, “sīn”e iżāfeti müşebbehün bihiñ müşebbehe iżāfeti ḳabī-
lindendir2. (14)Maḥṣūl-i Naẓm: Besmele-i şerīfeniñ erre gibi olan “sīn”i üç 
dendāne ile ʿadūnuñ (15)tepesini siyāset ile iki pāre eyledi. ʿAdūdan murād 
şeyṭān-ı meẕellet-muʿtāddır. (16)Nitekim 3﴾ا َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ َلُكْم َعُدوٌّ  ْيَطاَن   ﴿ِانَّ الشَّ
buyrulmuşdur. Ḳırāʾat-i besmele ile ecnād4-ı (17)şeyāṭīn maḳhūr ve münhe-
zim olduḳları kütüb-i mevāʿıẓda beyān olunmuşdur. Li-şāriḥihi’l-faḳīr 

(18)Beyt:  Ḳahr-ı ecnād-ı şeyāṭīn eylemek içün hemān 
          Cümle ḥarfi bir alāy-ı ẕū-fünūndur besmele

1 Eğer gönül ehlinin kölesi olursan, gizli sırlara vâkıf olursun. // Eğer cahilsen, onun sayesinde bilgin 
olursun; eğer körsen onun sayesinde görürsün. 

2 “sīne iżāfeti müşebbehün bihiŋ müşebbehe iżāfeti ḳabīlindendir”:  -BM 
3 Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. Fâtır 35/6.
4 “İki nüshada da “ecnedād” şeklinde yanlış yazılmıştır. 



203Neşʾe

7

چشمۀ میمش ز زلل حیات 
می کند احیای عظام رمیم

(21)Zülāl ṭatlı ṣu demekdir. İḥyā diriltmek maʿnāsınadır. ʿ İẓām “ʿaẓm”ıñ 
cemʿidir ki lisān-ı (22)Fārisīde üstüḫvān taʿbīr olunur, “ʿaẓīm”iñ cemʿi daḫi 
olur. Nitekim Şifā Şerḥi’nde1 (23)Şihāb aleyhi raḥmetu’l-Vehhāb ḥilye-i 
nebeviyye faṣlında “żaḥmu’l-ʿiẓām” ḳavl-i şerīfiniñ şerḥinde [BM 20b] 
“ve’l-ʿiẓāmu cemʿu ʿaẓmin ve ʿaẓīmin ve baʿḍu’l-ceheleti zaʿamū enne ḳav-
lehum el-mevāli’l-ʿiẓāmu ġalaṭun  li-ennehu lā (2)yekūnu illā cemʿe ʿ aẓmin”2 
buyurmuşlardır. Remīm kerīm vezninde çürümüş demekdir. Çeşmeniñ 
(3)“mīm”e iżāfeti lüceynu’l-māʾ ḳabīlindendir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Çeşme-
ye benzeyeñ mīm-i besmele-i şerīfe (4)zülāl-i ḥayātdan çürümüş kemükleri 
iḥyā eder. Ḳırāʾat-ı besmele ile iḥyā-i emvātıñ (5)imkānından kināyedir. 
Zīrā besmele-i şerīfe ism-i aʿẓam olduġu ittifāḳ-kerde-i ʿ urefādır (6)ve ism-i 
aʿẓam ile Ḥażret-i Rūḥullah’ıñ iḥyā-ı emvāt eyledikleri mütevātirātdandır. 
Ḫafī (7)değildir ki nāẓım-ı bozorgvār ḳuddise sırruhu mīm-i besmeleyi 
çeşmeye teşbīhde enhār-ı erbaʿa-i  (8)cināndan ṣu ırmaġının maḳsemi ism 
lafẓınıñ “mīm”i olduġuna işāret [SK 4b] buyururlar.3 Nitekim (9)zīb-āver-i 
kāḫ-ı nübüvvet ʿaleyhi ekmelü’t-taḥiyyat “leylete usriye bī ile’s-semāiʾd-
dünyā” ḥadīẟ-i (10)ṭavīliniñ āḫirine ḳarīb “feraʾeytu nehreʾl-māʾi yaḫrucu 
min “mīm”i bismillāhirraḥmānirraḥīm”4 (11)buyurmuşlardır. Nāẓım-ı bo-
zorgvār Subḥatu’l-Ebrār nām eẟerlerinde daḫi mīm-i besmeleyi revzeneye 
(12)teşbīh buyurmuşlardır: 

Beyt:   Ber tū meftūḥ zi her ḫalḳa-i mīm 
 Revzen-i niʿmetī ez bāġ-ı naʿīm5  

1 Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Mısrî el-Hafâcî’nin Nesîmuʾr-Riyâz fî Şerhi Şifâi Kādî 
İyâz adlı eseri kastedilmektedir.

2 “İzām”; “azm” veya “azīm” kelimesinin çoğuludur, bazı cahiller “el mevāliʾl-ʿiẕām” terkibinin yanlış 
olduğunu zannetmişler çünkü sadece “azm” kelimesinin çoğulu olabilir. 

3 buyururlar: SK nüshasında iki defa yazılmıştır. 
4 Semâya çıktığım gece, orada besmelenin mim harfinden fışkıran bir nehir gördüm. Kaynağı bulanamadı. 
5 Her “mim” halkasından sana nimet / cennet bahçesinden bir rahmet kapısı açılmıştır. Câmî, Subhatuʾl-

Ebrâr, b. 21, s. 24.
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هر الفش را پی جادو َوشان
شیوۀ اعجاز عصای کلیم

(15)Şīn besmeleye rāciʿdir, veş edāt-ı teşbīhdir, “elif ” ve “nūn” cemʿ içün-
dür. Kelīm (16)laḳab-ı Mūsā ʿaleyhisselāmdır. İʿcāz hemzeniñ kesriyle ʿāciz 
ḳılmaḳ demekdir. (17)“Yuḳālu  aʿceztuhu  iẕā ṣayyertehu ʿ ācizen.”1  Maḥṣūl-i 

Beyt: Besmele-i şerīfeniñ her elifine (18)sāḥirān-ı zamāne içün şīve-i iʿcāz-ı 
ʿaṣā-yı Kelīm ẟābitdir. Yaʿni Cenāb-ı Kelīm (19)Firʿavn ve seḥare-i Firʿavn’e 
ʿaṣā-yı şerīfesiyle nice ġālib olduysa Firʿavn-sīret ve Hāmān-ṭıynet sāḥirān-ı 
zamāneye ulūf-i besmele-i şerīfe ile ġalebe (21)mümkindir. Netīce-i kelām 
siḥr-i sāḥir ve mekr-i mākirden ḳırāʾat-ı besmele-i şerīfe ile necāt (22)bul-
maḳdan ʿibāretdir. 

Beyt:   Her elif cān-ı ʿadū rā ḫārī 
           Belki ber çeşm-i dileş mismārī2

(23)Raḳam-zede-i aṣḥāb-ı siyerdir ki ol maṭlaʿ-ı manẓūme-i ḫilḳat-i 
insānī ve ḳıṭʿa-i maṭbūʿa-i [BM 21a] ḳudret-i Subḥānī ḫalīfetun fi’l-ʿālem 
Cenāb-ı ebu’l-beşer Ādem ber manṭūḳ-ı 3﴾َج۪ميًعا ِمْنَها  اْهِبُطوا  -cennet(2) ﴿ُقْلَنا 
den rūy-i zemīne vaḳt-i teşrīflerinde eşcār-ı cināndan mersīn aġacından (3)

maṣnūʿ bir ʿaṣā-yı şerīfe ile teşrīf buyurup vaḳt-i irtiḥallerinde Ḥażret-i (4)

Şīt’e andan daḫi Cenāb-ı İdrīs’e anlardan dest-be-dest Hażret-i (5)Şuʿayb’e 
intiḳāl anlar daḫi Cenāb-ı Kelīm’e iḥsān buyurmuşlardır. َوَما ِتْلَك ِبَي۪ميِنَك َيا﴿ 
 .ḳavl-i şerīfinde beyān olunan bu ʿaṣā-yı ejder-ṣıfatdır ُموٰسى َقاَل ِهَي َعَصاَي﴾4 
(7)keẕā fi’l-Mişkāt. 

1 Onu âciz bıraktığımda âciz bıraktım denir. 
2 Her “elif ”, düşman canı için bir diken, hatta onun gönül gözünde bir çividir. Câmî, Subhatuʾl-Ebrar, b. 

22, s. 24. 
3 İnin oradan (cennetten) hepiniz. Bakara 2/38.
4 Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ? Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir. Tâhâ 20/17-18.
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شاهد معنی چو زلمش نهاد
طرۀ شبرنگ به روی چو سیم

10

ماشطۀ خامه ز تشدید ساخت
شانۀ آن طرۀ عنبر شمیم

(10)Beyteyn-i şerīfeyn birbirlerine merhūn olmaġla  ikisi birden şerḥ olun-
du. Şāhid (11)ʿābid vezninde maḥbūb demekdir,  “maʿnā”ya iżāfeti lücey-
nu’l-māʾ ḳabīlindendir. Ṭurre ġurre (12)vezninde alında biten ṣaçdır ki ṣoñra 
mecāzen alın üzerine ṣarḳan ṣaçlarda (13)istiʿmāl olundu, el-ān lisānımızda 
kākül taʿbīr olunur, cemʿi ṭurer gelür. Nihād nihāden (14)maṣdarından ḳodu 
demekdir; fāʿili şāhid-i maʿnā, ṭurre-i şeb-reng mefʿūlüdür. Māşiṭa (15)rābıṭa 
vezninde yüz yazıcı ḫātun demekdir ki meşşāṭa daḫi denür. Ḫāme cāme vez-
ninde (16)ḳalem demekdir. Şāne ṭaraḳ, şemīm kerīm vezninde ḳoḳu maʿnā-
sınadır. Pūşīde olmaya ki (17)“lām”dan murād lām-i celāledir, [SK 5a] zīrā 
besmele-i şerīfede lām-i celāleden ġayrı lām-i müşedded (18)mefḳūddur, bu 
ṣūretde “şīn” celāleye rāciʿ olup beyteyn-i şerīfeyn medḥ-i lafẓa-i (19)celāleye 
maṣrūfdur ve beyt-i ātī daḫi buña ḳarīne-i vāżıḥadır. Zīrā beyt-i ātī daḫi 
hā-i (20)celāleniñ medḥi ḥaḳḳında sevḳ olunmuşdur ve bu medḥ ise bi’l-āḫi-
re besmeleye rāciʿdir. (21)Zīrā celāle cüzʾ-i besmeledir1 ve cüzʾ ise her ḥālde 
külle tābiʿdir. Fetefekker! (22)Bu daḫi nihān olmaya ki ṭurre-i şeb-rengden 
murād ḫaṭṭāṭīn gerek lām ve gerek elifleriñ (23)üzerlerine tezyīn-i ḫaṭṭ içün 
yazdıḳları şeydir ki aña beyne’l-ḫaṭṭāṭīn zülfe ve tirfil [BM 21b] taʿbīr olu-
nur. Ṭurreniñ şeb-reng olması kemāl-i sevādından, rūyuñ sīm gibi olması 
ziyāde (2)beyāż olmasından ʿibāretdir. Maḥṣūl-i Beyteyn: Lafẓa-i celāleniñ 
lāmından maḥbūb gibi (3)olan maʿnā ziyāde siyāh olan ṭurresini sīm gibi olan 
vechi üzerine vażʿ edince (4)ḳalem māşiṭası teşdīdin ol ṭurre-i ʿanber-şemīm 
üzerine ṭaraḳ ḳıldı. Ḥattā şāhid-i (5)maʿnā o ṭurre-i ʿanber-şemīmiñ ṭara-
yup izdiyād-i cemāline bāʿiẟ ola. Nitekim maḥbūbān (6)zülüfleriñ ṭaradıḳ-
ları zamān tezāyüd-i ḥüsn ü āna sebeb olduġu ġaniyyün ʿani’l-beyāndır. (7)

1 “cüz-i besmeledir” ibaresi BM’de mükerrer yazılmıştır.
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»ها«ش که با هاء هوّیت یکست
َفهُم ُذوی النُّهَیِة ِفیها َیِهیم

(11)Şīn lafẓa-i celāleye rāciʿdir. Hüviyyet “ʿinde’s-ṣūfiyyeti el-ḥaḳīḳa-
tu’l-muṭlaḳatu’l-muştemiletu ʿale’l-ḥāḳāyiḳi  iştimāle’n-nevāti ʿale’ş-şecereti 
fī ġaybi’l-muṭlaḳi”1 taʿrīfiyle (13)muʿarrefdir. Nühye aḳıl ki cemʿi nuhā gelür, 
eşyā-i ḳabīḥadan insānı nehyettiği içün (14)ʿakla nühye denildi. Yehīm mü-
teḥayyir demekdir. Maʿlūm ola ki Müʾeyyidüddīn Cendī ḳuddise (15)sırruhu 
Fuṣūṣ şerḥinde buyururlar ki2 “lafẓa-i celālede ancaḳ ism-i Ḥaḳḳ “he”dir ki 
ġayb-ı hüviyyetden (16)kināyedir. Ṣoñra lām-ı iḫtiṣāṣ ziyāde olundu ki mülk 
anıñ ve ana maḥṣūṣdur demek (17)olur. Bundan ṣoñra lām-ı taʿrīf ziyāde 
olundu. Ṣoñra tefḫīm ki ʿalāmet-i taʿẓīmdir (18)anıñ-çün fetḥa-i lāma işbāʿ 
verilüp Allāh denildi.” Ve Cenāb-ı nāẓım daḫi Silsiletü’ẕ-Ẕeheb nām eẟer-i 
ʿacību’n-niẓāmlarında buyururlar:

Nazm:  İsm-i Ḥaḳḳ evvelā hemān hā bud 
(20)  Lām-ı taʿrīf iḫtiṣāṣ füzūd

 Çün şod işbāʿ-kerde fetḥa-i lām  
 Bā elif şod ḥurūf-i ism temām 

 Çīst taḫṣīṣ rā sebeb yaʿnī  
 Du cihān ḫāṣs-i ūst ū mevlī3 

Ve Risāle-i Fevātiḥu’l-Cemāl’de Şeyḫ Ebu’l-Cennāb Necmu’l-Kübrā ḳad-
desellāhu sırruhu’l-aʿlā buyururlar ki; “ẕikrī ki cārist ber nüfūs-i ḥayvānāt 
enfās-ı münevveriyye-i īşān est [BM 22a] çi der ber āmeden vü fürū-reften-i 
nefes ḥarf-i hā ki işāret est [SK 5b] be-ġayb-ı hüviyyet-i Ḥaḳḳ (2)subḥānehu 
1 Sufilere göre hüviyet; mutlak gaypta çekirdeğin ağacı içerdiği gibi hakikatleri kuşatan mutlak hakikat 

demekir. 
2 ki: - BM 
3 Allah’ın ismi önceden “hâ” idi, tarif “lâm”ı özelliğini daha da özelleştirdi // lâm”ın fethine işbâʾ 

verildikten sonra  “elif ”le isim tamamlandı. // Bu tahsisin sebebi nedir? iki cihan onundur, mevla odur. 
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gofte mīşeved eger ḫvāhend ve eger neḫvahend ve hemīn ḥarf-i ḥā est ki der 
ism-i (3)mübārek-i Allāh est ve “elif ” u “lām” ez berāy-ı taʿrīf est ve teşdīd-i 
“lām” ez berāy-ı mübālaġa (4)der ān.”1 

Rubāʿī:   Hā ġayb-ı hüviyyet āmed ey ḥarf-şinās 
   V’enfās-ı tū rā buved ber ān ḥarf esās 
    Bāş āgeh ez ān ḥarf der ümmīd u hirās 
    Ḥarfī goftem şigirf eger dārī pās2

Ve bu ism-i celāle-i vācibu’t-tecellīniñ ziyāde-i tafṣīlini murād eden (7)

Mektūbāt-ı meyān-ı Maʿṣūm’uñ3 on üçüncü mektūbuna naẓar eylesün. 
Maḥṣūl-i Manẓūm: Besmele-i (8)şerīfede vāḳiʿ lafẓa-i celāleniñ “hā”sı hā-i 
hüviyyet ile birdir ve hüviyyet-i İlāhiyyeniñ (9)derk u fehminde aṣḥāb-ı 
ʿuḳūluñ fehm u firāset ve rüşd u kiyāsetleri taḥayyürde (10)ḳalmışdır. Kemā 
ḳale’n-nāẓım fī Naḳdi’n- Nuṣūs; “künh-i ẕāt-i Ḥaḳḳ u hüviyyet-i muṭlaḳ 
müdrek (11)u mefhūm u meşhūd u maʿlūm-ı hīç kes netevāned buved. Kemā 
aḫbare ʿan nefsihi bi-ḳavlihi 4﴾َوَل ُي۪حيُطوَن ِب۪ه ِعْلمًا﴿ ġayb-ı hüviyyet-i Ḥaḳḳ 
subḥānehu işāret est be-ıṭlāḳ-ı ū be-iʿtibār-ı lā taʿayyüneş  yaʿnī (13)Ḥażret-i 
ẕāt bī-taḳayyüd be-iʿtibār-ı māʿādā ve ʿadem-i iʿtibār-ı māʿadā ve īn Ḥażret 
rā ġaybu’l-ġayb ve abṭanu külli bāṭın ve hüviyyet-i muṭlaḳa nīzgūyend ve 
Ḥaḳḳ ṣubḥānehu ez ḥayẟiyyet-i ıṭlāḳ-ı (15)meẕkūr lā yaṣiḥḥu  en yuḥkeme 
ʿaleyhi  bi-ḥükmin ev yuʿarrafe  ev  yuḍāfe ileyhi nisbetun mā min viḥdetin 
ev vücūbi (16)vücūdin  ev mebdeʾiyyetin ev iḳtiḍāi  īcādin  ev  ṣudūri eẟerin  
ev taʿalluḳi ʿilmin minhu bi-nefsihi ev bi-ġayrihi. (17)Zīra ki īn heme muḳ-
teżā-yı taʿayyün u taḳayyüd est.”5 İntehā.

1 Canlıların nefislerinde cari olan zikir, onların aydınlanmış nefesleridir. Nefesin alınıp verilmesinde 
Hak subhanehu Teâlâ’nın hüviyyetinin gaybına işaret olan “hâ” harfi ister istemez söylenir. Ve bu “he”, 
Allah’ın mübarek ismindeki “he” harfinin ta kendisidir. Elif ve lâm taʾrif içindir, lâmın şeddelenmesi ise 
taʾrifte mübalağa içindir.

2 Ey dil âlimi! Hâ harfi hüviyetin gaybıdır. Ve senin nefeslerinin temeli o harf üzre olur. Ümit ve korkuda 
o harften haberdar ol. Kıymetini bilirsen çok acayip bir şey söyledim.

3 İmam Rabbânî’nin oğlu Muhammed Maʾsûm-i Sirhindî’nin mektupları kastedilmektedir. 
Müstakimzâde Süleymân Sadeddîn tarafından yapılan tercüme için bkz. Mustafa Demirci, 
Müstakîmzâde’nin Mektûbât-ı Muhammed Maʿsûm Tercümesi  (Metin ve İnceleme), Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014. 

4 Onların bilgisi ise Rahmân’ı kuşatamaz. Tâhâ, 20/110.
5 Kendisi hakkında “Onların bilgisi ise Rahmân’ı kuşatamaz” sözüyle dediği gibi Allah’ın zatının 

sırrı ve mutlak hüviyeti, hiç kimse tarafından bilinemez, anlaşılamaz, idrak ve müşahede edilemez. 
Allah’ın hüviyetinin gaybı “lâ taayyün”ü (tanımlanamazlığı) itibariyle O’nun mutlaklığına işarettir, 
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هست دو »ری« در َوی و هر یک ُدری
حّقۀ آن در دل عرش عظیم

(20)İki rādan murād Raḥmān u Raḥīm ismeyn-i şerīfeyniñde olan “rā”lar-
dır ve “rā”ya “rī” taʿbīri (21)dürrī lafẓına müşākele içündür. Dürr dālın żam-
mıyla incü demekdir. Mıṣrāʿ-ı ẟānīde (22)der lafẓını “dāl”ın fetḥiyle ḳırāʾat 
evlā ve żamm-ı dāl ile daḫi tilāvet āḥrādır. ʿArş ferş (23)vezninde felek-i tāsiʿ 
ki inde’l-ḥukemā muḥadded ve felek-i aṭlas ve felekü’l-eflāk taʿbīr olunur. 
[BM 22b] ʿAẓīm ile tavṣīf cesāmetinden içündür. Nitekim eẟerde gelmişdir:  
ٍة، َوَبْيَن ُكّلِ َقاِئَمٍة ْنَيا َسْبعيَن َأْلِف َمرَّ  »َوِلْلَعْرِش َثَلَثِماَئٍة َوِسّتِيَن َقاِئَمٍة، َو َعْرُض ُكلُّ َقاِئَمٍة َعْرُض الدُّ
 . keẕā fi’l-Fāsī سِتّونَ أَلْفَ صَحْرَاءَ، وَفِي كُلِّ صَحْرَاءَ سِتّونَ أَلْفَ عَالَمٍ،  وكُلُّ عَالَمٍ كَالثَّقَلَيْنِ« 1
(4)Vey besmeleye rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Besmele-i şerīfede iki “rā” vardır 
ki her biri (5)maḳbūliyyet ve merġūbiyyetde birer dürr-i yetīm ve ziynet-efzā-
yı Raḥmān u Raḥīmdir ve bu incü (6)gibi olan “rā”larıñ ḥoḳḳası ʿ arş-ı ʿ aẓīmiñ 
göñlündedir. Ḳalb-i ʿarşda olması kemāl-i (7)şerefinden kināyedir. 
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غنجۀ حایش بگشاده  دهان
با تو کند عّد ریاض نعیم

(10)Ġonceniñ “ḥā”ya iżāfeti müşebbehün bihin müşebbehe iżāfetidir. 
Riyāż “ravża”nıñ (11)cemʿidir, [SK 6a] bu maḥalde murād ṭabaḳāt-i ẟemāniy-
ye-i cināndır. Bu irādeye2 ḳarīne lafẓ-ı “hā”dır ki ebced (12)ḥesābında sekize 
mevżūʿdur. Naʿīm niʿmet maʿnāsınadır. ʿAdd “dāl”ın teşdīdiyle (13)ṣaymaḳ 

yani masivanın dikkate alınması veya alınmaması kaydı olmaksızın Allah’a işarettir. Bu zata “gaybın 
gaybı” ve “özlerin özü” ile “mutlak hüviyet” derler. Zikredilen bu mutlaklık özelliği sebebiyle Allah 
hakkında hüküm vermek, onu tanımlamak, ona teklik, vâcibuʾl-vucûdluk,  mebdeiyyet, bir şey yaratma 
gerekliliği, ondan bir eserin meydana gelmesi ve kendisi veya başkası hakkında bilgi sahibi olması 
gibi herhangi bir hüküm isnat edilemez. Çünkü bütün bunlar (taayyün) tanımlanabilir olmanın ve 
(takayyüd) kayıtlılığın gerektirdikleridir.

1 Arşın 360 direği vardır, her direğin genişliği dünyanın 70 bin katı kadardır ve her direğin arasında 60 
bin sahra vardır ve her sahrada 60 bin âlem vardır ve her âlem insanlar ve cinler kadardır.  İbnu Arrâk, 
Tenzîhuʾş-Şerîa, I /80.

2 irādeye: irāde BM
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demekdir ki aʿdādı biri birine żamm eylemekden ʿibāretdir. Maḥṣūl-i Beyt: 
Besmele-i (14)şerīfeniñ ġonce gibi olan “ḥā”sı saña fetḥ-i dehān ve taḥrīk-i 
zebān edüp niʿam-ı (15)cināniyyeyi ʿadd u beyān eyler. Nitekim denmişdir: 

Beyt:   Ḥāş ḥāşā ki buved gāh şumār 
(16)     Be-cüz ez ʿadd-i cinān nükte-güẕar1

14

بهر تو نون دامن رحمن گرفت
می طلبد رحمت و فضل جسیم

(19)Girift fiʿl-i māżīdir ki ṭutdu demekdir; fāʿili “nūn”, mefʿūlü dāmen-i 
Raḥmāndır. Cesīm (20)lafẓen ve maʿnen ʿaẓīm gibidir. Maḫfī olmaya ki 
baʿżılar Raḥmān u Raḥīmiñ terādüfüne ẕāhib ve baʿżılar (21)daḫi beynleriñ 
farḳ edüp Raḥmān ḫāṣṣu’l-lafz ʿāmmu’l-maʿnā; Raḥīm ḫāṣṣu’l-maʿnā ʿām-
mu’l-lafẓdır dediler. Nitekim eẟerde daḫi “yā raḥmāne’d-dunyā ve yā raḥī-
me’l-āhire”2 vārid olmuşdur. Bu daḫi (23)ʿadem-i terādüfe dālldir. Maḥṣūl-i 
Beyt: Seniñ içün Raḥmān lafz-ı şerīfiniñ āḫirinde [BM 23a] olan “nūn” 
Raḥmānın dāmenini ṭutmuşdur, Cenāb-ı Kibriyā’nıñ raḥmet-i ʿaẓīm ve 
fażl-ı cesīmini (2)ṭaleb edici olduġu ḥālde. Nitekim zamān-ı suʾālde eẕyāl-i 
ekābire teẟebbüẟ maʿhūd ve maʿrūfdur. 

15

»یا«ش که عشر است در او عرش و شرع
دیـــده عیـــان دیــدۀ عقل سـلیم

(5)Yāş “yā-eş”iñ muḫaffefidir, “şīn” besmeleye rāciʿdir. ʿAşr on demekdir. 
Dīde-i evvel (6)ism-i mefʿūl, dīde-i ẟānī çeşme mürādifdir. Selīm kelīm vez-
ninde tehī ve sāde maʿnāsına. (7)ʿAḳlıñ selīme iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfata iżāfeti 
ḳabīlindendir. ʿAḳl-i selīmden murād, (8)derk-i māsivādan berī ve maḥab-
bet-i aġyārdan tehī olan ʿaḳl-i maʿād-i aṣḥāb-ı reşāddır. (9)“Yā”dan murād 
Raḥīm ism-i şerīfinde olan “yā”dır. “Yā”nıñ ʿaşr olmaḳlıġı ḥesāb-i ebcedde 
1 Ey zarif söyleyişli kimse! Besmelenin “ha”ları haşa sayılamaz, cennetin sayıları dışında.
2 Ey dünyada rahman ve ahirette rahim olan!
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(10)ona mevżūʿ olması cihetiyledir ve ʿ arş u şerʿiñ ʿ aşr lafẓında indirācı min ci-
heti’l-ḳalbdir; nitekim sāmīniñ maḳlūbu māyis, sermediñ müderris, şefīḳiñ 
feşḳā olduġu (12)miẟillü. Maḥṣūl-i Beyt: Besmele-i şerīfeniñ  “yā”sı ki ʿaşrdır 
ve ʿaşr lafẓında min ciheti’l-ḳalb ʿarş ve şerʿ münderic ve mevcūddur ve bu 
indirācı ve ʿarşıñ esrārını dīde-i (14)ʿuḳūl-i selīme ʿıyān ve āşikāre müşāhede 
eylemişlerdir.  

16

از برکات حرکاتش رود
سالک ره بر نهج مستقیم

(17)Nehc “nūn”uñ fetḥi ve “hā”nıñ sükūnuyla açıḳ ve vāżıḥ yol demek-
dir, bu maḳāmda riʿāyeten (18)li’l-vezn “hā”nıñ fetḥiyledir, müstaḳīme iżā-
feti mevṣūfuñ ṣıfata iżāfeti ḳabīlindendir. [SK 6b] Nehc-i (19)müstaḳīmden 
murād ṭarīḳ-i marżiyye-i Muṣṭafaviyyedir. Maḥṣūl-i Beyt: Sālik-i rāh-i eḥad 
(20)ve iḳtifā-künende-i iẟr-i Ḥażret-i Muḥammed olan żevātıñ tesvīlāt-i nefs-i 
emmāre ve ḫudaʿ-i şeyṭān-ı (21)mekkāreden rehīde ve sālik-i rāh-i müstaḳīm 
olup maṭlablarına resīde olmaları besmele-i (22)şerīfeniñ ḥarekātınıñ berekāt 
u feyżindendir. Beyitde olan cinās aṣḥāb-ı feṭānete (23)ẓāhirdir. Ḥażret-i 
nāẓım ḳuddise sırruhu Subḥatu’l-Ebrār’da buña mümāẟil buyururlar:

Beyt: [BM 23b]  Ḥarekāteş zi vüfūr-i berekāt 
   Dāde cünbüş be-dil āẟār-ı ḥayāt1

17

رسم سکون از سکناتش برد
هر که شود بزم بقا را ندیم

(4)Sükūn ve sekīnet ʿinde aṣḥāb-ı maʿrifet şol ḥāl u keyfiyetden ʿibāretdir 
ki maḥż-ı (5)ʿināyet-i Bārī ile ḳulūb-i ʿ urefāda cārī ve bāṭından ẓāhire sārī olup 
veḳāret (6)u rezānet ve dehşet u mehābet zuhūra gelür. Nitekim aṣḥāb-ı güzīn 
rıḍvānullāhi (7)ʿaleyhim ecmaʿīn maẓhar-ı sekīnet olduḳlarından görenler 
1 Harekeleri, bereketlerinin bolluğundan dolayı gönüle hayat bağışladı. Câmî, Subhatuʾl-Ebrâr, b. 29, s. 25. 
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“hum ḳavmun ʿalā ruʾūsihimu’ṭ-ṭayr”1 (8)derlerdi. Kemā ḳāle Mevlānā ḳud-
dise sırruhu:

Meẟnevī:  Hem-çünān ki goft ān yār-ı Resūl 
       Çün nebī berḫvāndī ber mā fuṣūl   

   Ān Resūl-i müctebā vaḳt-i niẟār 
 Ḫvāstī ez mā ḥużūr u ṣad veḳar

 Ānçünān ki ber seret mürgī buved 
 Kez fevāteş cān-ı tū lerzān şeved   

  (11) Pes neyārī hīç cünbīden zi cā 
 Tā negīred mürg-i ḫūb-ı tū hevā2   

Beḳā, “ruʾyetu’l-ʿabdi (12)ḳıyāmallāhi teʿālā ʿalā kulli şeyʾ”den3 ʿibāretdir. 
Kemā ḳāle ḫātemu’l-velāyeti’l-Muḥammediyyeti fī Fütūḥātihi: (13)“el-beḳāʾu 
ruʾyetu’l-ʿabdi ḳıyāmallāhi teʿālā ʿalā kulli şeyʾin ve ʿinde baʿḍihim el-beḳāʾu 
beḳāʾun bi’l-Ḥaḳḳi (14)vehuve ḳavlu men ḳāle innehu fenāʾun ʿani’l-ḫalḳ”4 
intehā. Ve maḳām-ı beḳāya vuṣūl baʿde’l-fenā ḥuṣūl bulur. (15)Kemā ḳāle 
Pīr-i dest-gīr: 

Meẟnevī:  Ger beḳā ḫvāhī fenā şev k’ez fenā 
 Kemterīn çīzī ki miẕāyed beḳā5  

Maḥṣūl-i  Manẓūm: Her şol kimesne ki bezm-i beḳāya nedīm ve 
muṣāḥib olmuşdur, resm-i (17)sükūn ve eẟer-i sekīneti besmele-i şerīfeniñ 
sekenātından aḫẕ etmişdir.

1 Başlarının üzerinde kuşlar olan bir topluluk. 
2 Nitekim Peygamber’in bir dostu dedi ki: Peygamber, bize çeşitli konulardan söz ederken. // O seçilmiş 

elçi, [bilgi ve hikmet] incileri saçarken, bizden huzur ister yüzlerce ağırbaşlılık dilerdi. //Sanki başının 
üstünde uçup gidecek [korkusuyla] içinin titrediği bir kuş varmış gibi. // Güzel kuşun havalanıp 
gitmesin diye yerinden hiç kımıldayamazsın. (Mesnevî, V /3244-3247)

3 Kulun, Allah’ın her şeye kaim olduğunu görmesidir.
4 Bekâ; kulun her şeyde Allah’ın varlığını görmesidir. Bazılarına göre ise bekâ; Allah’ta bekâ bulmaktır ki 

bu da bekâyı mahlûkâttan sıyrılma olarak tanımlayanın sözüdür.
5 Eğer bekâyı istersen fânî ol ki fenâdan doğan en az şey bekâdır. 
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نجم هدی گشت همه نقطه هاش
هر یک ازان راِجم دیو رجیم

(20)Necm yıldız demekdir, “şīn” besmeleye rāciʿdir, ān ıñ müşārün-ileyhi 
“noḳṭahā”dır. Rācim ṭārid (21)maʿnāsınadır. Racīm bi-maʿnā mefʿūl, maṭrūd 
maʿnāsınadır ki dīviñ ṣıfaṭıdır. Maḥṣūl-i (22)Beyt: Besmele-i şerīfeniñ mec-
mūʿ-i noḳṭaları ki nuḳāṭ-ı erbaʿadan ʿibāretdir, necm-i hidāyet (23)olmuş-
lardır ve her biri bāb-ı Ḫudā’dan maṭrūd olan şeyṭānı sürücüdür. Maʿlūm  
[BM 24a] ola ki kevākib merkezlerinde ẟābite iken melāʾike-i kirām kevāki-
biñ ʿalev-i āteş gibi nūrundan (2)aḫẕ ve şeyāṭīn üzere remy ederler. Nitekim
َيا۪طيِن﴾2 ِللشَّ ُرُجومًا  َوَجَعْلَناَها1  ِبَمَصا۪بيَح  ْنَيا  الدُّ َمٓاَء  السَّ َزيَّنَّا  َهِذِه kerīmesi ﴿َوَلَقْد   ُ اهللَّ  »َخَلَق 
َياِطيِن، َوَعاَلَماٍت ُيْهَتَدى ِبَها«3 َماِء، َوُرُجوًما ِللشَّ  ḥadīẟ-i nebevīsi bu النُُّجوَم ِلَثاَلٍث: ِزيَنًة ِللسَّ
müddeʿāya şāhideyn-i ʿādileyndir4. (5)Bināberīn cenāb-ı nāẓım-ı bozorgvār 
nuḳaṭ-i besmele-i şerīfeyi nücūma teşbīh buyururlar: 

(6)Beyt:   Noḳṭahāyeş çü fürūzende nücūm 
 Be-şeyāṭīn-i ḳaviyyu’l-vehm rucūm5 

Netīce-i ḳāl (7)budur ki ḳırāʾat-i Bismillāhirraḥmānirraḥīm mūcib-i 
maṭrūdiyet-i şeyṭān-ı racīmdir. (8)Kemā ḳāle’n-nebiyyu ʿaleyhi’s-selām:  
ِحيِم، َيُقوُل: َل ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  »َما ِمْن َأَحٍد َيْقِصُد اْلَبْيَت ِإلَّ َوَتَبَعُه َشْيَطاٌن، َفِإَذا َدَخَل َوَقاَل: ِبْسِم اهللّٰ
ْيَطاُن: َل ِحيِم، َيُقوُل الشَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َعاُم َوَقاَل: ِبْسِم اهللّٰ  َمْدَخَل ِلي ِفي َهَذا ِلَبْيٍت، َوِإَذا َقِدَم ِإَلْيِه الطَّ
ِحيِم، َيُقوُل: َل َشَراَب ِلي َهُهَنا، ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َراُب َوَقاَل: ِبْسِم اهللّٰ  َطَعاَم ِلي َهُهَنا، َوِإَذا َقِدَم ِإَلْيِه الشَّ
ِ،  َيُقوُل: َل َمْضَجَع ِلي َهُهَنا«6   َوِإَذا ِإْضَطَجَع َوَقاَل ِبْسِم اهللّٰ

1 Bu kelimeden sonra SK nüshasında 7a varağı başlamaktadır. 
2 Metinde “ve lekad” lafzı yerine “innâ” geçmektedir. Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. 

Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık. Mülk 67/5.
3 Allah yıldızları üç şey için yaratmıştır: gökyüzüne süs için, şeytanları kovmak için, yol bulmak için. 

Buhârî, el-Câmiuʾs-Sahîh, Bedüʾl-halk, 3199.
4 Sened: - BM 
5 Parlak yıldızlar gibi noktaları, şeytanların sürülme vehmini artırır. Câmî, Subhatuʾl Ebrâr, by. 31, s. 25. 
6 Kim evine girerken besmele çekerse şeytan bu evde yerim yok der; kim önüne yemek getirildiğinde 

besmele çekerse şeytan benim burada yiyeceğim bir şey yoktur der. Kim bir şey içtiği vakit besmele 
çekerse şeytan benim burada içeceğim bir şey yok der. Kim yatacağı vakit besmele çekerse şeytan burada 
bana yer yok der. Alî el-Muttakî, Kenzuʾl-Ummâl, XV /41544.
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جامی اگر ختم نه بر رحمت است
بهر چه شد خاتمۀ ان رحیم

(15)Cāmī cenāb-ı nāẓımıñ maḫlaṣ-i şerīfleridir. İsm-i şerīfleri ʿAbdur-
raḥmān, laḳab-ı meşhūrları (16)Nūreddīn ve laḳab-ı aṣlīleri ʿİmādüddīn ve 
mesḳaṭ-i reʾsleri Ḫarcurdicām, tārīḫ-i (17)vilādetleri sekiz yüz on yedi, tārīḫ-i 
irtiḥālleri sekiz yüz doḳsan sekizdir. Nitekim (18)maẓhar-ı tām-i Cāmī Mev-
lānā Abdulġafūr Lārī tārīḫ-i vefātlarında buyurmuşlardır:

Ḳıtʿa:   Cāmī ki būd bülbül-i cennet ḳarār yāft 
     Fī ravżatin muḫallede arḍuha’s-semā

 (20) Kilk-i ḳażā nevişt revān ber der-i behişt 
       Tārīḫuhu ve men daḫelehu kāne āminā1 (898)

(21)Cenāb-ı nāẓım ḳuddise sırruhu Cāmī lafẓıyla sebeb-i taḫalluṣlarını bir 
ḳıṭʿalarında beyān buyururlar:  

(22)Ḳıṭʿa:  Mevlidem Cām u reşḥa-i ḳalemem 
 Cürʿa-i cām-ı şeyḫülislāmi’st

 Lā cerem der cerīde-i eşʿār 
 Be-du maʿnā taḫalluṣem Cāmī’st2 

Şeyhu’l-islāmdan murād Aḥmed el-Cāmī [BM 24b] ḳuddise sırruhu 
ḥażretleridir ki meşhed-i muʿaṭṭaraları şehr-i Cām’dır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey 
Cāmī! Ḫatm (2)eger raḥmet üzerine olmayaydı besmele-i şerīfeniñ ḫatmi 
niçün ism-i Raḥīm ile ḫitām-(3)peẕīr oldu. Yaʿnī besmele-i şerīfe ism-i Raḥīm 
ile maḫtūm olmasından ḫavātim-i ümmet-i Muḥammed’iñ (4)merḥūm ol-
maḳlıġı maʿlūm oldu. Allāhumme icʿelnā mine’l-marḥūmīn bi-ḥurmeti 
men arseltehu raḥmeten (5)li’l-ālemīn  āmīn ve’l-ḥamdu lillāhi Rabbi’l-ʿā-
lemīn ve’ṣ-ṣalātu ʿalā nebiyyi’l-emīn. Temmeti’l-ḳaṣīde. [SK 7b]

1 Cennetin bülbülü Câmî, arzı gökler olan ebedî bir bahçede karar kıldı. Kaza kalemi cennetin kapısına 
tarihini güzelce yazdı: “Buraya giren güvenliktedir.” 

2 Doğum yerim Câm şehri, kalemimin damlaları şeyhülislamın kadehinin tortularıdır. Şüphesiz 
şiirlerimin sayfasında iki sebeple mahlasım Câmî’dir. 
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ḲAṢĪDE 2 

(FŞ, 38)

1

ُسبحاَن َمن َتَحیََّر ِفی ذاِتِه ِسواه
فهم خرد به کنه کمالش نبرده راه

(8)Nāẓım-ı niḥrīr ḳaddesallāhu sırruhu’l-ḳadīr ḳaṣīde-i evvelde ḥadīẟ-i 
besmele ile baʿde’l-ʿamel(9) 1»َأْقَطُع َفٌهَو  ِباْلَحْمَدَلِة  ُيْبَدْأ  َلْم  َباٍل،  َأْمٍر ِذي   ḥadīẟ-i »ُكلُّ 
nebevīsine ittibāʿen ṣıfāt-i kemāl-i (10)İlāhiyye ve ʿaẓamet-i celāl-i Subḥā-
niyyeyi cāmiʿ bir ḳaṣīdeye şürūʿ buyurup ḥadīẟ-i ḥamdele (11)ile daḫi ʿāmil 
oldular. Nitekim ʿinde erbābi’t-taḥḳīḳ ḥamd iẓhār-ı ṣıfāt-i kemāl ve in-
bā-i (12)nuʿūt-i celāl ʿalā sebīli’t-taʿẓīm ve’l-iclāldan ʿibāretdir. Kemā ḳā-
le’n-nāẓım fī Şerhi’l-Lemeʿāt; (13)“der nezd-i aṣḥāb-ı taḥḳīḳ ḥamd ʿibāret 
est ez iẓhār-ı ṣıfāt-i kemāl vü nuʿūt-i celāl ber sebīl-i (14)taʿẓīm u iclāl.”2 Bu 
ḳaṣīdeniñ vezni baḥr-ı mużāriʿin aḫreb mekfūf maḳṣūrundandır. (15)Baʿde 
ʿarūżi’l-ʿille “mefʿūlu fāʿilātu mefāʿīlu fāʿilāt” ḳalmışdır. Subḥāne ism-i (16)

tesbīḥdir. Kemā ḳāle’l-Ḳādī; “subḥāne ismun bi-maʿne’t-tesbīḥi’l-leẕī hu-
ve’t-tenzīh.”3 Men her bir (17)ẕevi’l-ʿuḳūle ıṭlāḳ olunan elfāẓdandır. Cenāb-ı 
Kibriyāya daḫi ıṭlāḳı eẟerde şāyiʿdir. (18)Nitekim “yā men bi-yedihi me-
lekūtu kulli şeyʾin”4 vārid olmuşdur. Taḥayyür lisān-ı Türkīde şaşḳınlıḳ (19)

taʿbīr olunan şeydir ki iki ḳısma maḥṣūrdur. Ḳısm-ı evvel ẕāt-i ʿaẓamet-i 
Yezdānī ve (20)ceberūt-i ṣıfāt-i Subḥānīde olan ḥayretdir ki Faḫr-ı ʿālem 
ṣallallāhu teʿālā5 ʿaleyhi ve sellem bu ḥayretiñ (21)ḥaḳḳında َرّبِ ِزْدِني ِفيَك« 
 .buyurdular ِحيَرِتي«6

Meẟnevī:  Geh çünān ben’māyed u gāhī çünīn 
 Cüz ki ḥayrānī nebāşed kār-i dīn7    

1 Hamd ile başlanmayan bütün işler yarım kalır. İbni Mâce, Sünen-i İbni Mâce, I /1894.
2 Hakikat ehline göre hamd, iclâl ve taʾzîm yolunda kemâl sıfatının ızhârı ve celâlin vasıflandırılmalarıdır. 
3 “Sübhâne” kelimesi tenzih anlamındaki tesbihtir. 
4 Ey her şeyin hükümranlığı elinde olan! Müʾminûn 88. âyete telmîh vardır. 
5 teʿālā: - BM
6 Ey rabbim! Sana olan hayretimi arttır. Kaynağı bulunamadı.
7 Bazen böyle görünür, bazen de bunun zıddı; din işi hayranlıktan başka bir şey değildir. Mesnevî, I/312.
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Aṣḥāb-ı kirām kemāl-i ḥayretlerinden ḥıfẓ-ı Ḳurʾān’a ḳādir (23)olamayup 
rubʿ-i Ḳurʾān’ı ḥāfıẓ olana “fulānun celle fīnā”1 buyururlar idi. Keẕā ḳāle 
Mevlānā ḳuddise [BM 25a] sırruhu: 

Meẟnevī:  Ez ṣaḥābe kem budī ḥāfıẓ kesī 
 Ger çi şevḳī būd cān’şān rā besī    

 (2)   Rubʿ-ı Ḳurʾān her ki rā maḥfūẓ būved 
 An ṣaḥābe celle fīnā mīşunūd2    

Ḳısm-ı ẟānī ḥayret-i (3)ehl-i dünyādır ki ḳıllet-i taʿayyüş u emvāl ve keẟ-
ret-i evlād u ʿiyālden neşʾet etmişdir, (4)neʿūẕubillahi teʿālā. Ẕāt muḳābil-i 
ṣıfātdır. Sivā “sīn”iñ kesriyle ġayr maʿnāsınadır (5)ve teḥayyaranıñ fāʿilidir. 
Ḫıred ʿaḳıl ki lisān-ı Türkīde uṣ taʿbīr olunur. Şīn, “men”e rāciʿdir. (6)

Künh; “mā bihi eş-şeyʾu huve huve”den3 ibāretdir; insāna nisbetle ḥay-
vān-ı nāṭıḳ gibi. Zīrā insān (7)ḥayvān-ı nāṭıḳıñ ġayrıyla taṣavvur oluna-
maz. Baʿżılar künh ve māhiyyet ve ḥaḳīḳatin (8)terādüfüne ẕāhib ve baʿżı 
āḫer daḫi beynleriñ farḳ edüp “mā bihi eş-şeyʾu huve huve”niñ ḫāricde 
taḥaḳḳuḳ u ḥuṣūlu cihetiyle ḥaḳīḳat, müşaḫḫaṣ olması iʿtibāriyle hüviy-
yet, (10)bu ikiden ḳaṭʿa’n-naẓar māhiyyet dediler. Masṭūr-ı kütüb-i ehl-i 
ʿirfāndır ki ẕāt-i İlāhī (11)min ḥayẟu hiye hiye cemīʿ-i iʿtibārātdan muḳaddes 
u muʿallā ve künh-i Ḥaḳḳ ve hüviyyet-i [SK 8a] muṭlaḳ ber (12)manṭūḳ-ı 
-ʿulemā-i āferīdeden hīçbir ferdiñ müdrek ve meşhūdu ol ﴿َوَل ُيِحيُطوَن﴾4
maḳdan (13)münezzeh u müberrādır. Kemā ḳāle Ḥüseyin Vāʿiẓ fī Lübāb-ı 
Meẟnevī; “maʿrifet bā künh est ki (14)idrāk-i ū est, bī-iʿtibār-ı künh-i ẕāt ve 
tecerrüd ez melābis-i taʿayyünāt-i esmā u ṣıfāt (15)vü īn mümteniʿ est her 
ġayr-ı Ḥaḳḳ rā ki lā yaʿrifullāhe ġayrullāhi.5 

Naẓm:   Künh-i ẕāteş deh suʾāl bebest 
 ʿAḳl ḥayrān u nuṭḳ lāl nişest     

1 Filan kimse aramızda üstün oldu. 
2 Canları [Kurʾan ezberlemeyi] çok arzu etse de sahabe içinde hafız olan azdı. // Kim Kurʾan’ın dörtte 

birini ezberlese, sahabeden, ‘ulularımızdandır’ [övgüsünü] duyardı. Mesnevî, III /1384, 1390.
3 Bir şeyin tam da kendisidir. 
4 Onların bilgisi ise Rahmân’ı kuşatamaz. Tâhâ, 20/110.
5 “Marifet”, zatının künhünün kaydı olmadan ve isim ile sıfatların belirtilerinin elbiseleri olmadan Allah’ı 

künhüyle idrak etmektir; ama bu mümkün değildir. Çünkü Allah’ı Allah’tan başka kimse bilemez.
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 Celle men lā ilāhe illā hū  
 Lā teḳul keyfe huve ve lā mā hū1  

ve maʿrifet bī-münāsebet ez ḳabīl-i muḥāl est, çi nisbet (18)ḫāk rā bā ʿālem-i 
pāk mā li’t-turāb ve rabbi’l-erbāb.”2

Meẟnevī:   Çün tevehhüm mīkoni tū nūr-i ẕāt  
 Ẕāt nebved vaṣf-ı esmā u ṣıfāt     

 Cümle idrāk ber ḫarhā-yı leng 
 (20) Ū süvār-ı bād-ı perrān çün ḫadeng3    

Maḥṣūl-i Naẓm: Şol “men”i tesbīḥ ederim ki o “men”iñ (21)künh-i ẕā-
tını derk u fehmde o “men”iñ ġayrıları taḥayyürde ḳaldı. Ve ʿaḳlıñ fehmi 
künh-i kemāline (22)yol iletmedi ve ʿilm-i bil-künh derecesine kimesne 
yetmedi.

Naẓm:   Ey şode ez nihād-ı ḫod ʿāciz 
 Key şināṣī Ḫudāy rā hergiz

           Çün tū der nefs-i ḫod zebūn bāşī 
  ʿArif-i Kirdigār [BM 25b] çün bāşī4  

2

از ما قیاس ساحت قدسش بود چنان
موری کند مساحت گردون ز قعر چاه

1 Zatının künhünü sorma, ağzını kapat / Çünkü akıl hayran kaldı, nutk tutuldu // Kendisinden başka 
ilah olmayan Allah’ın şanı yücedir / O nasıldır veya nasıl değildir diye söyleme. 

2 Ve “marifet” bir münasebet olmaksızın imkânsız türündedir, toprak ile pak âlem arasında nasıl bir 
münasebet olsun? Toprağın rablerin rabbi ile ne işi var?

3 Zatın nurunu nasıl vehmetmeye çalışırsın? Zat, isim ve sıfatların tanımlanması değildir. //Bütün 
idrakler topal eşeklere binmişken, o rüzgâra binmiş ok gibi uçmaktadır. Birinci beyit tespit edilemedi, 
ikinci beyit Mesnevî, III /3713.

4 Ey kendini tanımada âciz olan! Hiçbir zaman Allah’ı tanıyamazsın.  // Kendi nefsinde esir olursan nasıl 
ârif olabilirsin? Farklı lafızlarla bkz. Senâyî, Hadîkatuʾl-Hakîka ve Şerîatuʾt-Tarîka, Bâbuʾl-Evvel, Der 
Tervhîd-i Bârî Teâlâ.

ای شده از شناخت خود عاجز    کی شناسی خدای را هرگز

چون تو در علم خود زبون باشی   عارف کردگار چون باشی
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(3)Ḳıyās luġatde bir şeyʾi şeyʾ-i āḫeriñ miẟāli üzerine temẟīl u taḳdīrden 
ʿibāretdir. (4)Sāḥa vasaṭu’l-beyt maʿnāsınadır, āḫirinde tā tā-i naḳliyyedir 
ḥikāye ḥikāyet gibi. (5)Ḳuds ṭahāret maʿnāsınadır, “şīn” “men”e rāciʿdir. 
Misāḥa kesr-i mīm ile zemīn peymūden (6)demekdir. Gerdūn felek, kaʿr 
dib ve nihāyet maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Nazm: Bizim Cenāb-ı (7)Kibriyā’nıñ 
sāḥa-i ḳudsünü bir şeyʾe teşbīh ve ḳıyās etmekliğimiz bir ḳarıncanıñ ḳuyu (8)

dibinden feleği ölçmesi gibidir. Bu nice muḥāl ise bizim daḫi Cenāb-ı Kib-
riyā’yı ber-vefḳ-i (9)kemāl tenzīh u taḳdīsimiz muḥāldir. Zīrā sāḥa-i ḳuds-i 
İlāhī ġubār-ı seyāḥat-i vehm u (10)ḥavāsdan ḫālī ve künküre-i evc-i kemāl-i 
Yezdānī kemend-i iḥāṭa-i fikr u ḳıyāsdan müteʿālīdir. 

(11)Beyt:   Her çi mefhūm-i ʿaḳl u idrāk est 
 Sāhat-i ḳuds-i ū ez ān pāk est1 

(12)Nitekim melāẕ-i ġurebā Cenāb-ı Muḥammedu’l-Muṣṭafā ʿaleyhi ek-
melü’t-teḥāyā  2»َل ُأْحِصي َثَناًء َعَلْيَك، َأْنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَلى َنْفِسَك« buyurunca maḫ-
luḳāt-ı sāʾireniñ ḥāli ḳıyās oluna.

Rubāʿī:     Men vaṣf-ı kemāl-i tū neyārem goften 
 V’īn dürr-i girānmāye neyārem soften 

 Hem ḫod tū begu medḥ-i kemāl-i tū ki tā 
 Goften zi tū bāşed u zi tū āşuften3  

Kuds-i İlāhīyyeye iẟbāt-i sāḥa (16)misāḥaya cināsa mebnīdir, fetafaṭtan.

3

بر وحدتش صحیفۀ لریب حّجتيست

اینک نوشته از شهداهلل بر آن گواه

1 Akıl ve idrak mefhumu olan her şeyden onun kudsiyetinin sahası arınıktır. Câmî, Silsiletüʾz-Zeheb, 
Defter-i Evvel, Bahş 2. 

2 Ben senin kendini övdüğün gibi seni övemem. Müslim, Sahîh-i Müslim, Salât 222;  Tirmizî, Sünen-i 
Tirmizi, Daʿavât  3566.

3 Ben senin kemalinin vasfını dile getiremem. Ve bu pahalı inciyi işleyemem. En iyisi kendi kemâlinin 
övgüsünü sen yap; zira konuşmak da şaşırıp kalmak da sendendir.
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(19)Şīn evvel-i ḳaṣīdede sebḳat eden “men”e rāciʿdir. Ṣaḥīfe-i lā raybeden 
murād Ḳurʾān-ı (20)Kerīm’dir ki [SK 8b] şān-ı Ḳurʾān’da 1﴾َل َرْيَب ۪فيِه﴿ buy-
rulmuşdur. Ḳurʾān-ı Kerīm’i lā raybe ile tavṣīf (21)bāliġ-i derece-i ḥadd-i iʿ-
cāz olduġu ecildendir. Zīrā miẟli ityān ḫāric-i ṭavḳ-ı insāndır. (22)Nitekim 
ِمْثِل۪ه﴾2  ِمْن  ِبُسوَرٍة  َفْأُتوا  َعْبِدَنا  َعٰلى  ْلَنا  َنزَّ ا  ِممَّ َرْيٍب  ۪في  ُكْنُتْم   kerīmesi bunu ﴿َوِاْن 
nāṭıḳdır. 

Beyt:  Fe-fī kulli şeyʾin lehu āyetun 
          Tedullu ʿalā ennehu vāḥidun3

müfādınca cemīʿ-i eşyā delālet-künende-i [BM 26a] vaḥdet-i Ḥaḳḳ ve iḫ-
bār-dehende-i Feyyāż-ı muṭlaḳ ise de Ḳurʾān-ı Kerīm vaḥdet-i Cenāb-ı (2)

Raḥīme dāll olan edilleniñ aʿẓamı ve ḥüceciñ ekberidir. Şehidallāhu sūre-i 
Āl-i ʿİmrān’da (3)  4﴾َانَُّه َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَو َواْلَمٰلِٓئَكُة َوُاوُلوا اْلِعْلِم َقٓاِئمًا ِباْلِقْسِط ُ -kerī ﴿َشِهَد اهللّٰ
mesine işāretdir. (4)Nevişte ism-i mefʿūldür, mektūb maʿnāṣına, ānıñ müşā-
run-ileyhi ḥüccetdir. Güvāḥ şāhid (5)demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṭālib-i 
vaḥdet-i İlāhī! Cenāb-ı Kibriyā’nıñ vaḥdetine Ḳurʾān-ı (6)ʿaẓīm bir ḥüccet-i 
vāżıḥa ve burhān-ı ḳāṭıʿadır. Ve ṣıḥḥat-i mażmūn-ı ḥüccete şāhid Cenāb-ı 
Kibriyā (7)ve melāʾike-i kirām ve ulu’l-ʿilm-i ẕevi’l-iḥtirāmdır. 

Naẓm:    Ez zebān gerçi tehī dāşt zebān 
 Lillāhi’l-vāḥideş āmed be-zebān   

  Vāḥid est ū zi māhī tā māh 
 Heme ber vaḥdet-i ūyend güvāh5 

1 Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Bakara, 2/2. 
2 Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kurʾan) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri 

bir sûre getirin. Bakara 2/23.
3 Muhakkak her şeyde bir delîl vardır / Onun tekliğine delâlet eder.
4 Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. Âl-i İmrân 3/18.
5 Dil lâl olsa da Allah’ın birliği dile geldi // O tektir ve denizdeki balıktan aya kadar her şey O’nun 

tekliğine kanıttır. Câmî, Subhatuʾl-Ebrâr, Bahş 4.
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4

عمری خرد چو چشمۀ »ها« چشمها گشود
تا بر کمال ُکنه اله افکند نگاه

5

لیکن کشید عاقبتش در دو دیده میل
شکل »الف« که حرف نخست است ز اله

(11)Beyteyn merhūn olmaġla berāber şerḥ olundu. Hānıñ çeşmesinden 
murād “hā”nıñ gözüdür. (12)Zīrā çeşme daḫi reşme vezninde çeşm maʿnā-
sınadır. Keşīdin fāʿili elif, mīl (13)mefʿūlüdür. Mīl ʿalā vezni fīl, sürme çeke-
cek ālet demekdir. Nuḫust evvel maʿnāsınadır. (14)Maḥṣūl-i Beyteyn: Bir 
zamān ʿ aḳl “hā”nıñ çeşmi gibi gözlerini küşāde eyledi ki kemāl-i künh-i İlāhī  
(15)ve hüviyyet-i Rabbāniyyeye nigāhını ḳoya ve künh-i İlāhīyyeyi ʿalā mā 
hiye ʿ aleyhi derk eyleye. Lākin (16)lafza-i celāleniñ ḥarf-i evveli olan şekl-i elif  
ʿaḳlıñ her iki gözine mīl çekdi (17)ve kör eyledi. ʿ Aḳlın kör olması ʿ adem-i der-
kinden kināyedir. Nitekim mefḳūdu’l-baṣarda ʿadem-i (18)derk müdrekdir. 
Mīl çekmekliği elife taḫṣīṣ ṣūretde mīle müşākele içündür. Meʾāl-i beyteyn  
(19)ebyāt-i sābıḳa miẟillü ʿilm bi’l-künhüñ ʿadem-i imkānını beyāndır. 

Beyt:   Keyfiyetu’n-nefsi (20)leyse’l-merʾu yudrikuhā 
 Fe-keyfe keyfiyetu’l-cabbāri ẕi’l-ḳıdemi1 

6

طوبی که هشت روضه پر از شاخ و برگ اوست
هست از ریاض مکرمتش دستۀ گیــاه

(23)Ṭūbā bir dıraḫt-i ʿaẓīm ve bir şecer-i cesīmdir ki şāḫ u bergi cemīʿ-i 
ḳuṣūr-ı cināna vāṣıl [BM 26b] ve tezyīn-i ġuref-i heşt behişt anıñla ḥāṣıl-
dır. Kemā ḳāle’n-nebiyyu’l-Hāşimī ṣallallāhu (2)teʿālā ʿaleyhi ve sellem:  
ُ ِبَيِدِه، َوِإْن َأْغَصاِنَها َلَتَرى ِمْن َوَراِء ُسَوِرِ اْلَجنَِّة«2 -Ū Ṭū  »ُطوَبى َشَجَرٌة ِفي اْلَجنَِّة، َغَرَسَها اهللّٰ

1 Kişi kendisinin hakikatini anlayamazken ezeli Allah’ın hakikatini nasıl anlayabilsin? 
2 Tuba cennette Allah’ın kendi elleriyle diktiği bir ağaçtır ve onun dalları cennetin surlarının dışından 

görülür. Alî el-Muttakî, Kenzuʾl-Ummâl,  XIV /39250.
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bāya rāciʿdir. Mekrüme “mīm”in fetḥi ve “kāf ”ıñ sükūnu ve (4)“rā”nıñ 
żammıyla kerem u iḥsan [SK 9a] demekdir. Giyāh bā kāf-i Fārisī ot de-
mekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (5)Ṭūbā ki sekiz cennet anıñ şāḫ u bergiyle dol-
muş ve ḳuṣūr-ı cinān anıñla ziynet bulmış (6)iken Cenāb-ı Kibriyā’nıñ 
riyāz-ı iḥsānundan bir deste giyāh ve ḥadāʾiḳ-i enʿām-ı İlāhīde (7)bir naḫl-i 
kūtāhdır. Meʾāl-i Beyt: ʿİlm bi’l-künhüñ derkinde ʿaḳıl nice ḥayrān ise 
iḥsān-ı (8)Yezdāniyyeniñ fehminde ve taʿdādında sergerdāndır. Nitekim 
ِ َل ُتْحُصوَها﴾1 وا ِنْعَمَت اهللّٰ .kerīmesi buna işāretdir(9)  ﴿َوِاْن َتُعدُّ

Meẟnevī:  Ey kerīmī ki keremhā-yı cihān 
 Maḥv gerded pīş-i īẟāret revān 

 Ey kemīne baḫşeşet mülk-i cihān 
 Men çi gūyem çün tū mīdānī nihān 

 Yā ḫafiyye’ẕ-ẕāti maḥsusa’l-ʿaṭā 
 Ente ke’l-māi ve nahnu ke’r-reḥā2  

7

شبهای تار در لگن نقره کوب چرخ 
روشن کند ز مشعل خورشید شمع ماه

(14)Tār, mār vezninde ḳaranu maʿnāsınadır. Legen çemen vezninde ṭaşt 
maʿnāsınadır ki (15)ḥālā kāf-i Fārisiyye ile legen taʿbīr etdiğimiz ẓarfdır ki 
leḳen muʿarrebidir. Bu maḳāmda murād (16)cevf-i felek-i ḳamerdir. Nuḳre 
żamm-ı nūn ile gümüş maʿnāsınadır. Kūb kūbīden (17)maṣdarından emr-i 
ḥāżırdır, döğ maʿnāsına ki lisān-ı ʿ Arabda ıḍrıb lafẓıyla taʿbīr (18)olunur. Nuḳ-
re ile vaṣf-ı terkībī olup gümüş döğücü demekdir ve çarḫıñ ṣıfatıdır. (19)

Konedin fāʿili şemʿ-i māh, rūşen mefʿūl-i evveli şebhā-yı tār mefʿūl-i ẟānīsi-
dir. Meşʿalin (20)ḫurşīde, şemʿin māha iżāfetleri lüceynu’l-māʾ ḳabīlindendir. 

1 Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. İbrâhim 14/ 34.
2 A kerem sahibi, dünyanın keremleri senin çokça bağışlarının önünde yok olur, gizlenir gider. // Ey en 

değersiz bağışı dünya mülkü olan [Allahım]! Ben ne diyeyim? Gizliyi zaten bilirsin Sen.  // Ey zâtı gizli, 
ihsanları aşikâr olan! Sen suya benzersin biz değirmen taşına. Mesnevî, V/4090, I/58, V/3309.
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Maḥṣūl-i Beyt: “Nūru’l-ḳamer (21)müstefādun mine’ş-şems” müfādınca şemʿ 
gibi olan māh meşʿal-i ḫurşīdden ḳaranu (22)geceleri nuḳre-kūb olan çarḫıñ 
legeninde rūşen u münevver ve cevf-i felek-i ḳameri (23)şemʿ-i māh rūz-ı 
rūşen gibi mücellā eyler. Bu ise ḳudret-i Ḳādire bir burhān-ı bāhiredir. [BM 
27a] Mübeyyen-şode-i kütüb-i felāsifedir ki sebʿa-i seyyāre neyyirun bi’ẕ-ẕāt, 
illā nūr-i ḳamer şemsden (2)müstefāddır. 

8

قّهار بی منازع و غّفار بی مالل
دّیان بی معاون و سلطان بی سپاه

(4)Ḳahhār ġālib-i muṭlaḳ olan Ḥaḳḳ celle ve ʿ ālānıñ esmā-i ṣıfātıyyesinden-
dir. Ġaffār (5)ẕunūb-i ʿibādını setr edüp ʿuyūb u ḫaṭayāsını ʿafv edici Ḥażret-i 
Mevlā-yı müteʿāliñ (6)esmā-i ḥüsnāsındandır. Melāl uṣanmaḳ maʿnāsınadır, 
bī edāt-ı nefydir; (7)ḥāṣıl-ı maʿnā-yı bī-melāl, keẟret-i ʿafv-i ẕü’l-celālden kinā-
yedir. 1 »(8) »َسَبَقْت َرْحَمِتي َغَضِبيḥadīẟ-i ḳudsīsi bunu nāṭıḳdır. Deyyān mennān 
vezninde ḥāsib u mücāzī maʿnāsınadır ki bir ferdiñ ʿamelini żāyiʿ etmeyüp 
ḫayren ve şerran mücāzāt eder, bu daḫi ṣıfat-i (10)İlāhiyyedendir. Sulṭān ḳahr u 
teġallub maʿnāsınadır, pādişāhāna daḫi ıṭlāḳ olunur, (11)Ḥaḳḳ’a ıṭlāḳı maḥall-i 
baḥẟdir. Maḥṣūl-i Beyt: Cenāb-ı Ḥaḳḳ bir Ḳahhār-ı bī-münāziʿdir ki bir 
kimesneniñ (12)çūn u çerāya cesāreti mefḳūd ve zebān-ı iʿtirāżı daḫi [SK 9b] 
maʿḳūddur. Nitekim Cenāb-ı (13)Şeyḫ ʿAṭṭār ḳuddise sırruhu buyururlar: 

Naẓm:   Ūst sulṭān her çi ḫvāhed ān koned 
 ʿĀlemī rā der demī vīrān koned 

 Hest sulṭānī müsellem mer ū rā 
 Nīst kes rā zehre-i çūn u çerā2 

Ve Cenāb-ı Bārī-i ẕü’l-celāl bir Ġaffār-ı bī-melāldir ki ʿuyūb-i bendegā-
nıñ setr (16)etmekde ber-kemāldir. 

1 Rahmetim gazabımı geçmiştir. Müslim, Sahîh-i Müslim,  IV /2751.
2 Sultan odur, isterse ālemi bir anda yok eder // Sultanlık sadece ona teslim edilmiştir, kimse ona nasıl ve 

niçin demeye cesaret edemez. Attâr, Pendnâme, Tevhîd.
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Beyt:   Muḥīt ez çehre-i seylāb gerd-i rāh mīşūyed 
 Çi endīşed kesī bā ʿafv-i Ḥaḳḳ ez gerd-i ẕillethā1

Ve Cenāb-ı Raḥmān bir Deyyān-ı bī-muʿāvindir ki ʿinde’l-muḥāsebe 
(18)bir muʿāvin u müẓāhiriñ iʿānesine muḥtāc değildir. Cenāb-ı Allāh bir 
sulṭān-ı bī-sipāhdır ki cemīʿ-i maḫlūḳāta ġālib ve cümle fermānına rāġıb-
dır. Netīce-i süḫan 2﴾اْلَغِنيُّ َوَاْنُتُم اْلُفَقـَرٓاُء ُ  āyet-i celīlesi meʾālince cümle(20) ﴿َواهللّٰ
maḫlūḳāt Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a muḥtāc u müfteḳirlerdir.   

9

با غیر او اضافت شاهی بود چنان

بر یک دو چوب پاره ز شطرنج نام شاه
(23)Ū Cenāb-ı Kibriyā’ya rāciʿdir. Şāhīde yā maṣdariyyedir. Şıṭranc “şīn”in 

kesriyle [BM 27b] maʿrūf oyundur, “şīn”in fetḥi cāʾiz değildir ve sīn-i  
mühmele ile daḫi luġatdir ve bu, şeṭāretden (2)yāḫud taşṭīrden me’ḫūẕdur, 
ʿalā ḳavlin muʿarrebdir. Burhān-ı Ḳāṭıʿda masṭūr olduġu üzre (3)şeṭrenk 
muʿarrebidir ki fi’l-aṣl yebrūḥu’ṣ-ṣanem3 ismi olup nebāt-i meẕkūr iki (4)

şekli müştemil olmaġla  bu münāsebetle luʿb-ı mezbūre ıtlāḳ eylediler ve anı 
Ḥakīm Dāhir-i (5)Hindī, ʿ alā ḳavlin oġlu Ṣaṣa iḫtirāʿ etmişdir, Leclāc’a nisbeti 
ġalaṭdır. Zīrā Leclāc luʿb-ı (6)mezbūrda māhir bir merdiñ ismidir. Maḥṣūl-i 

Beyt: Cenāb-ı Kibriyā’nıñ ġayrıya pādişahlıġı (7)iżāfe eylemek yaʿnī fülān 
pādişahdır deyü söylemek, ālāt-i şıṭrāncda çūp (8)u üstüḫvāndan maṣnūʿ ālete 
şāh ıṭlāḳı gibidir. Ḥaḳīḳatde şāh, Cenāb-ı Allāh’dır. (9)Zübde-i kelām budur 
ki şāh-ı şıṭranc ʿāciz u bī-çāre olup kendüde bir ḳuru nāmdan (10)başḳa bir 
şeyʾ olmadıġı gibi şāhān-ı zamāne daḫi Cenāb-ı Bārī-yi ẕü’l-celāle nisbetle 
(11)şāh-ı şıṭranc gibi giriftār-ı ṣad renc olduḳları maḥsūs-i ẕükūr u ināsdır. 

Meẟnevī:  Pādişāhī-i cihān bāzīçeī’st 
 Şāhī-i bāḳī ṭaleb-i īn cāmeī’st   

1 Okyanus, selin yüzündeki yol tozunu yıkamakta. Allah’ın affediciliği varken kim zillet tozundan endişe 
eder? Sâʾib-i Tevrizî, Dîvân, g. 464.

2 Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise fakirsiniz. Muhammed 47 /38.
3 İki nüshada da derkenârda “yebrūḥuʾṣ-ṣanem: Lisān-ı Türkī’de ʿabdüsselām dedikleri nebāt-i maʿrūfdur, 

minhu” ibaresi bulunmaktadır. Bkz. Burhân-ı Kâtıʿ, ilgili madde.
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 Şāhī-i şāhān ʿālem-i ʿārīyest  
 ʿĀriyet bīrūn deved āḫir zi dest1   

10

آن را که سرفراز کند از کاله فقر
از فرق سرکشان جهان درکشد کاله

(16)Ser-firāz ʿālī demekdir. Farḳ ʿalā vezni garḳ depe maʿnāsınadır. Serkeş 
ḳuvvet u ḳudret (17)ṣāḥibi şehāmetlü kimesneye ıṭlāḳ olunur, elif ve nūn 

edāt-ı cemʿdir. Der keşed külāh (18)ġalebe maʿnāsına muṣṭalaḥdır. Maḥṣūl-i 

Beyt: Ol kimesneyi ki Cenāb-ı Kibriyā külāh-ı faḳrdan (19)berter u aʿlā eyler, 
o kimesne serkeşān-ı cihān ve mütekebbirān u maġrūrānıñ furūḳundan [SK 

10a] külāhı (20)çeker, yaʿnī mecmūʿuna ġalebe eyler. Nitekim ḳāʾilu الَفْقُر« 
 ʿaleyhi ṣalavātu’l-Bārī faḳr-ı ṣūrī ile (21)serkeşān-ı cihān ve ḳayāṣır َفْخِري« 2
u ekāsir-i zamānın mecmūʿuna ġālib olduḳları masṭūr-ı kütüb-i (22)āẟārdır. 
Yāḫud faḳrdan murād, faḳr-ı ḥaḳīḳīdir ki ʿinde ehl-i ḥaḳīḳat şol keyfiyyet-
den ʿibāretdir ki (23)sālik kendüye mensūb olan eşyādan berī olup cümlesini 
Ḥaḳḳ’dan bilmekdir ve bilmeği [BM 28a] daḫi andan bilmekdir. Bu merte-
beye ʿinde’ṣ-ṣūfiyye fenāfillāh taʿbīr olunur. 3 »ُ -ḥadīẟ-i ne(2) »ِإَذا َتمَّ اْلَفْقُر َفُهَو اهللّٰ
bevīsi buña işāretdir. Ve bu mertebede sālik bī-ḫod olup vücūd-i sālike mālik 
(3)Ḥaḳḳ olur. Kemā ḳāle Şeyḫ ʿAṭṭār ʿaleyhi saḥāʾibu tecelliyyāti’l-emṭār:

Naẓm:   Heftümīn vādī-i faḳr est u fenā 
 Baʿdezīn rūy u reviş nebved tū rā  

 Der keşeş üftī reviş kem gerdedet 
 Ger buved yek ḳaṭre ḳulzüm gerdedet4

1 Dünya padişahlığı bir oyuncaktır. Gerçek şahlık bu kadehi istemektir.  // Şahların şahlığı ödünç âlemdir. 
Ödünç verilen de nihayet elden gider. 

2 Fakirlik övüncümdür. Aclûnî, Keşfuʾl-Hafâ, I /1835.
3 Fakr kemâle erdiğinde sadece Allah kalır. 
4 Yedincisi fakr ve fena vadisidir. Bundan sonra sana başka yol ve mertebe yoktur. // Yolun çekiciliğine 

düşersen yolların azalır, tek damlan olursa ummana döner. Attâr,  Mantıkuʾt-Tayr.



224 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

 11

وان را که قامت از کشش او شود کمان
صد صید دولت افکند از یک خدنگ آه

(7)Anrā ki, “ankes rā ki”den muḫaffefdir. Keşeş ism-i maṣdardır ki çekmek 
maʿnāsınadır. Ū (8)Ḥaḳḳ’a rāciʿdir. Ṣad, miʾeye mürādifdir, böyle maḥaller-
de keẟretden ʿibāretdir. Ṣayd av demekdir. (9)Ḫadeng peleng vezninde oḳ, 
āha iżāfeti müşebbehün bihiñ müşebbehe iżāfeti ḳabīlindendir, (10)beyne-
humāda cihet-i cāmiʿa1 istiḳāmet-i ḳāmetdir. Nitekim āhda daḫi istiḳāmet 
muḫayyeldir. (11)Ġayrı cihetle münāsebet daḫi mevcūddur. Felyuteʾemmel. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Ol kimesneniñ ḳāmeti (12)Cenāb-ı Kibriyā’nıñ çekmekli-
ğinden kemān gibi iki ḳāt ola, o kimesne çoḳ devlet avını (13)bir tīr gibi āh 
ile urur ve düşürür. Ḳāmetin kemān olması bār-ı ġam-ı ʿaşḳın keẟretinden 
kināyedir. (14)Zīrā ġam ḳāmet-i insānı dütā belki mānend-i silk-i setā eylediği 
bī-çūn u çerādır. Nitekim (15)denmişdir:

Beyt:   Ān çi ber cān-ı men est er ber şütür būdī zi ġam 
 Kāfirān ber cennet-i aʿlā keşīdendī ʿalem2

Ḫulāṣa-i kelām ʿuşşāḳ giriftār olduḳları ālām-ı ʿaşḳ sebebiyle nāʾil-i dev-
let-i (17)sermedī ve vāṣıl-i Cenāb-ı ṣamedī olurlar. Nitekim ḥadīẟ-i ḳudsīde 
gelmişdir. 3»َفَأنَا ِدَيُتُه َقَتْلُتُه َفَعَليَّ ِدَيُتُه، َوَمْن َعَليَّ ِدَيُتُه  َقَتْلُتُه، َوَمْن   Maʿḳūd-i  »َمْن َأَحبَِّني 
encümen-i ehl-i ʿirfāndır ki (19)meydān-ı ʿaşḳda şeyʾ-i ednā fedā-yı cāndır. 
Nitekim Dīvān-ı Ṣāʾib’de gelmişdir:  

Beyt:   Kemterīn bāzī der īn meydān buved ser-bāḫten 
           Der kef-i ṭıflān çü çevgān est incā dārhā4  

Emāre-i maḥabbet ṭaraf-ı maḥbūbdan ṣādır olan belā ve muṣībete ber- 
vech-i rıżā ṭāḳatdir. (22)Şiblī ḳuddise sırruhu ḥażretlerinden baʿżı şaṭḥiyyāt 
ṣudūrıyla bir ṭaḳım bī-maġzān Ḥażret-i (23)ʿazīzi bīmāristāna ḳoyduḳlarında 

1 cāmia: cāme SK
2 Bendeki gam yükü develerde olsaydı kafirler cennet-i aʿlâdan bayrak çekerlerdi.  
3 Kim beni severse onu öldürürüm ve kimi öldürürsem diyeti bana aittir ve kimin diyeti bana ait olursa 

ben onun diyetiyim. Alî el-Kârî, Mirkâtuʾl-Mefâtih, II /s. 2.  Farklı lafızlarla. 
4 Bu meydanda en alçak oyun çocukların elinde çevgan gibi darağacında baş vermektir. Sâʾib-i Tebrîzi, 

Dîvân, g. 355.
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muḥiblerinden birḳaç kimesne ʿazīz-i müşārun-ileyhi ziyārete [BM 28b] 
varup Ḥażret-i şeyḫ daḫi “sizler kimlersiñiz” buyurduḳda anlar daḫi “seniñ 
aḥbābıñız” deyüp (2)derḥāl Cenāb-ı Şeyḫ yerden bir avuç rīze-i seng alup at-
dıḳlarında [SK 10b] cümlesi firār edince (3)“lev kuntum eḥibbāʾi le-ṣabartum 
ʿalā belāʾi”1 buyurmuşlardır.

12

بر یاد اوست عیش جوانان میکده
وز شوق اوست نعرۀ پیران خانقاه

(6)Civānāndan murād sālikān-ı mübtediyān, pīrāndan murād vāṣıl-şode-
gāndır. Meygededen (7)murād maḳarr-ı meşāyiḫ-i mekārim-muʿtāddır. “Ve 
li-kulli ḳavmin en yaṣṭaliḥu”2 müfādınca ṣūfiyye-i kirām daḫi (8)beynlerin-
de ıṣṭılāḥāt vażʿ edüp ifāde-i merām eylediler, ḥattā cemāl-i maʿnā dīde-i 
bīgānegāndan (9)dūr ve naẓar-ı nā-maḥremāndan mestūr ola ve süvārān-ı 
meydān-ı  ḳīl u ḳāl esrār-ı mektūbe-i aṣḥāb-ı (10)ḥāle vāḳıf olmaya.

Meẟnevī:  Iṣṭılāḥātī’st mer abdāl rā  
 Ki ne bāşed z’an ḫaber aḳvāl rā3    

Maḥalle münāsib nāzım-ı bozorgvār daḫi Ḫamriyye şerḥinde buyururlar: 

TRubāʿī:  (12) Dey şāne zed ān māh ḫam-ı gīsū rā 
 Ber çehre nihād zülf-i ʿanber-bū rā  
 Pūşide bedīn ḥīle ruḫ-i nīkū rā 
 Tā her ki ne-maḥrem neşināsed ū rā4  

Maḥṣūl-i Naẓm: Sālikān-ı mübtediyānıñ (14)ʿayş u nūşları Cenāb-ı 
Kibriyā’nıñ yādı üzeredir. Ve vāṣılīniñ daḫi naʿra vü āhları(15) Cenāb-ı 
Ḥaḳḳ’ıñ şevḳ u ʿaşḳındandır. 

1 Beni sevseydiniz belalarıma sabrederdiniz. 
2 Her kavmin uyumluları vardır. 
3 Dervişleri anlatan ne çok ıstılah vardır, bunları anlatmaya söz yetmez.
4 Ay gibi sevgili dün saçının kıvrımlarını taradı, amber kokan zülüflerini yüzüne düşürdü. Bu hileyle 

güzel yüzünü gizledi ki her nâmehrem onu görmesin. Ebû Saîd Ebuʾl-Hayr, Rubâiyyât, 14. rubâî.



226 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

Meẟnevī:  Cürʿaī ez ʿışḳ mā rā dādeī  
 Mest kerde ser be-ṣaḥrā dādeī

  Ey şehinşeh bendegān mest-i tū end 
 ʿAfv kon ez mest-i ḫod ey ʿafvmend1     

13

زامّید بردباری او پشت ما به کوه
وز خوف بی نیازی او روی ما چو کاه

(19)Bürd-bār ḥalīm u ḥamūl demekdir. Poşt-i mā çü kūh bizim müstene-
dimiz ber-ḳarār ve ʿadīmu’ẕ-ẕevāldir. (20)demekden kināyedir. Kāh ṣaman 
ki lisān-ı ʿArabda tibn denür. Baʿżı nüsḫada poşt-i mā çü (21)kūh vāḳiʿdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥaḳḳ celle vü ʿalānıñ ḥilminden ve ʿafv u gufrānından 
bī-ḫavf (22)u bī-bāk ve ber manṭūḳ-ı 2﴾اْلَعاَل۪ميَن َعِن  َلَغِنيٌّ   َ اهللّٰ  bī-niyāzī-i ﴿ِانَّ 
Ḫudā’dan vechimiz ṣaman (23)gibi zerd ve derūnumuz pür-derddir. Vechiñ 
ṣamān gibi olması ṣufretinden ʿibāretdir. [BM 29a] Ve ṣufret-i vech daḫi 
ḫavf u ḫaşyetden kināyedir. Nitekim vech-i ḫāʾifde ṣufret müşāheddir. (2)

El-ḥāṣıl ḥilm-i Ḥaḳḳ ve ʿafv-i Cenāb-ı Feyyāż-ı muṭlāḳ sebeb-i ḥuṣūl-i 
ẕevḳ ve teʾemmül-i celāl-i Cenāb-ı (3)Bī-çūn bāʿiẟ-i ıżṭırāb-ı derūndur. 
Maʿlūm u maʿrūfdur ki Cenāb-ı Ḥaḳḳ esmā-i müteḳābile (4)ile mevṣūfdur. 
Ḳahhār-Gaffār, Żārr-Nāfiʿ, Hādī-Muḍıll, Muʿizz-Muẕill gibi. Ve bu esmā 
ile ittiṣāf (5)Cenāb-ı Bārī-i ẕü’l-celāle derece-i kemālde kemāldir.  Kemā 
ḳāle Mevlānā ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Dūzeḫ ān ḫışm est ḫaṣmī bāyedeş 
 Tā ziyed ver ne raḥīmī bükşadeş     

  Pes bemāndī luṭf bī-ḳahr u bedī 
 Pes kemāl-i pādişāhī key budī3    

[SK 11a]

1 Aşktan bize bir yudum verdin, mest edip çöllere attın. // A padişahlar padişahı! O kulların senin 
sarhoşlarındı, kendi sarhoşlarını affediver ey affedici! Birinci beytin kaynağı tespit edilemedi, ikinci 
beyit Mesnevî, V /4199.

2 Şüphesiz Allah, âlemlere muhtaç değildir. Ankebût 29/6.
3 Cehennem o öfkedir, yaşaması için ona bir düşman gerek. Yoksa sevgi onu öldürür. // Kahır ve kötülük 

olmayıp da sadece iyilik kalsaydı, padişahlık nereden yetkinliğe erecekti? Mesnevî, IV/1075-1076. 
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جـامی کـه نامـۀ عمـلش را نیامده
عنوان به غیر مظلمه مضمون بجز گناه

(10)Şīn Cāmī’ye rāciʿdir. Nāme-i ʿamelden murād defter-i ʿameldir. ʿUn-
vān evvel maʿnāsınadır. (11)Maẓlame daḥrece vezninde ẓulme mürādif-
dir. Maḥṣūl-i Naẓm Cāmī’niñ defter-i ʿameliniñ evveli ẓulmüñ (12)ġayrı, 
mażmūnı daḫi günāhıñ ġayrı gelmedi. Belki defter-i aʿmāl ḳabāyiḥ u ʿıṣyān 
ile māl-ā-māl (13)olmuşdur.  

15

موی سیاه را به هوس می کند سفید

روی سفید را ز گنه می کند سیاه
(15)Konedin taḥtinde şīn Cāmi’ye rāciʿdir. Sefīd beyāż demekdir. Maḥṣūl-i 

Manẓūm: Cāmī mūy-ı (16)siyāhını hevā vü hevesde beyāż eyler ve rūy-ı sefī-
dini günāh u ʿıṣyāndan siyāh ve ʿömr-i (17)nāzeniniñ tebāh eyler. ʿİṣyān u 
günāhdan vechiñ sevādına 1﴾ْقَداِم َواْلَ ِبالنََّوا۪صي  َفُيْؤَخُذ  ِب۪سيٰميُهْم  اْلُمْجِرُموَن    ﴿ُيْعَرُف 
kerīmesi ve 2﴾َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه﴿ āyet-i celīlesi (19)şāhideyn-i ʿādiley-
ndir.

 16

حالش تب خجالت و آه ندامت است

هرگز مباد حال کسی اینچنین تباه
(21)Şīn, nāẓıma rāciʿdir. Tebāh żāyiʿ u ḫarāb demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: 

Cāmī’niñ ḥāli (22)teb-i ḥacālet ve āh-i nedāmetdir. Aṣlā kimesneniñ ḥāli bun-
cılayın olmasun.

1 Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Rahman 55/41.
2 O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Âl-i İmrân 3/106.
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17

گاهی که تکیه بر عمل خود کنند خلق

او را مباد جز کرمت هیچ تکیه گاه
[BM 29b] Tekye iʿtimād demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Baʿżı vaḳit ki ḫalḳ 

kendü ʿamellerine iʿtimād eylerler, o (2)kimesneye seniñ kereminiñ ġayrı 
tekyegāh ve melceʾ u penāh olmasun. Zīrā ʿamele ittikā mūcib-i (3)ṭard-ı 
Ḫudā’dır. Kemā ḳāle Şeyḫ ʿAṭṭār ḳuddise sırruhu:

Beyt:  Tekye kem kon ḫvāce ber kirdār-ı ḫvīş  
 Dil benih ber raḥmet-i Cabbār-ı ḫvīş1

Ḫafī değildir ki ʿamel u ṭāʿat mūcib-i duḫūl-i cennet değildir. (5)Duḫūl-i 
cinān mevḳūf-ı iḥsān-ı Cenāb-ı Yezdāndır.

18

با او به فضل کار کن ای مفضل کریم

کز عدل تو به فضل تو می آورد پناه
(8)Ū nāẓıma rāci ʿdir. Mufaḍḍal muʿaẓẓam vezninde keẟīru’l-faḍl olan 

ẕāta ıṭlāḳ olunur (9)ki “kār kon” kelimesine ʿilletdir. Penāh ilticā demekdir. 
Maḥṣūl-i Beyt: Ey fāḍl u ʿaṭā ile mevṣūf (10)ve ġufrān-ı2 ḫaṭā vü ẕelel ile 
maʿrūf olan Cenāb-ı Kibriyā! Cāmi’ye faḍl u luṭfuñ ile (11)muʿāmele eyle. 
Zīrā seniñ ʿadlinden faḍl u iḥsānına ṣıġınma getürür. [SK 11b]

19

زینسان که فعل اوست ندارد زبان عذر

زانجا که لطف توست تو خود عذر او بخواه
(14)Zīnsān ki bu ṭarz ve üslūbdan ki maʿnāsınadır. Ve z’ancā ki ol maḥal-

den ve ol mertebeden (15)demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Bu ṭarz ve üslūbdan 
ki Cāmī’niñ fiʿlidir, zebān-ı ʿöẕr ṭutmaz ve ol (16)mertebeden ki yā Rabb, 
seniñ luṭf u keremiñ vardır, taḥḳīḳ sen Cāmī’nin ʿ öẕrünü (17)ṭālibsin. Meʾāl-i 
manẓūm Cāmī efʿāline nisbet maʿẕūr, luṭf-i Ḫudā’ya nisbet maʿẕūrdur.
1 Ey hoca! Kendi amellerine çok fazla güvenme. Gönlünü cabbâr olan Allah’ın rahmetine bırak. Attâr, 

Pendnâme, Nasâyih. 
2 İki nüshada da “ġufrān” kelimesinden sonra anlamı bozan bir vav harfi bulunmaktadır. 
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ḲAṢĪDE 3 

(FŞ, Gazeliyyât 531)

1

ای ذات تو از صفات ما پاک
کنه تو برون ز حّد ادراک

(20)Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur ki “ey Ḫudā” demekdir. Ẕāt muḳā-
bil-i sıfātdır. Bu ḳaṣīdeniñ (21)vezni baḥr-ı hezeciñ müseddes aḫreb maḳbūż 
maḫẕūfundandır. Baʿde ʿarūżu’l-ʿille “mefʿūlu (22)mefāʿilun feʿūlun” ḳalmış-
dır. Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḫudā! Seniñ ẕātıñ bizim ṣıfātımızdan [BM 30a] 

pāk ve seniñ künh u ḥaḳīḳatiñ ḫāric-i ḥadd-i idrākdir. Zīrā ṣıfāt-i İlāhiyye 
ḳadīm, (2)ṣıfāt-i insāniyye ḥādiẟ ve ṣıfāt-i Ḫālıḳ ile ṣıfāt-i maḫlūḳ beynin-
de münāsebet mefḳūddur. (3)Kemā ḳāle’l-ʿallāmetu fī Şerḥi’l-ʿAḳāidi; “inne 
şeyʾen mine’l-mevcūdāti lā yesuddu meseddehu fī şeyʾin mine’l-evṣāfi  fe-in-
ne evṣāfehu mine’l-ʿilmi ve’l-ḳudreti ve ġayri ẕālike ecellu ve aʿlā mimmā 
fi’l-maḫlūḳāti (5)bi-ḥayẟu lā münāsebete beynehumā”1 intehā. 

Masṭūr-ı kütüb-i kelāmdır ki ẕātullāh maʿe ṣıfātihi ḳadīmdir; (6)lākin 
ẕātıñ ḳıdemi ḳıdem-i ẕātī,  ṣıfatıñ ḳıdemi ḳıdem-i zamānīdir. Ḳıdem-i 
ẕātī ki “lā ibtidāʾe li-vucūdihi (7)ve lā yekūnu  ḳidemehu tābiʿen  li-ḳidemi 
ġayrihi;2  ḳıdem-i zamānī ki “lā ibtidāʾe li-vucūdihi ve lākinne ḳidemehu 
tābiʿun li-ḳidemi (8)mūcebihi”den3 ʿibāretdir. Netīce-i manẓūm ṣıfātullah 
daḫi ẕātullah4 miẟillü nā-maʿlūmdur. Kemā eşāre (9)seyyidu’l-muḥaḳḳiḳīn5 
fī Ḥāşiyeti’l-Keşşāf;   “iʿlem  enne’l-ʿuḳālāʾe teḥayyarū fī ẕātillāhi ve (10)ṣıfātihi 
li’ḥticābihā bi-envāri’l-ʿaẓameti ve’l-ceberūṭi.”6

1 Mevcûdâtta olan herhangi bir şey Allah’ın vasıflarından biri ile vasıflanamaz. Çünkü Allah’ın ilim 
kudret ve diğer vasıfları mahlûkâtta olan her şeyin vasıflarından daha yüce ve üstündür, hatta aralarında 
hiçbir münâsebet yoktur.  

2 Varlığına başlangıç yoktur ve kıdemi de başkasının kıdemine tabi değildir.
3 Varlığına başlangıç yoktur ama kıdemi başkasının kıdemine tabidir.
4 ullāh: -SK
5 Bu ifade ile Ebu’l-Hasen Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) kastedilmektedir.
6 Bil ki akıl sahipleri azamet ve kudretinin nurlarıyla örtülmesinden dolayı Allah’ın zâtı ve sıfatlarında 

hayrete düşmüşlerdir.
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Beyt:  Be-delīl-i ʿalīl u fikr-i saḳīm 
 Key şināṣī ṣıfāt-i ẕāt-i ḳadīm1 

Ḫafī olmaya ki ʿinde’l-mütekellimn ṣıfātullah, ẕātullahıñ2 (12)ne ʿaynı ve 
ne ġayrıdır. Nitekim Ḳaṣīde-i Emālī’de gelmişdir:

 Ṣıfātullahi leyset ʿayne ẕātin 
 Ve lā ġayran sivāhu ẕe’nfiṣāli3

Ve ʿ inde’ṣ-ṣūfiyye ṣıfāt, ġayr-ı ẕātdır (14)derk-i ʿ uḳūl cihetiyle; ʿ ayn-i ẕatdır 
taḥaḳḳuḳ ve ḥuṣūl cihetiyle. Kemā ḳāle’n-nāẓımu’n-niḥrīr fi’l-(15)Levāyiḥ;  
“ṣıfāt ġayr-ı ẕātend min ḥayẟu mā yefhemuhumu’l-ʿuḳūl ʿayn-i ẕātend min 
ciheti’t-taḥaḳḳuḳ (16)ve’l-ḥuṣūl.”4 

Rubāʿī:   Ey der heme şān ẕāt-i tū pāk ez heme şeyn 
 Ney der Ḥaḳḳ-ı tū keyfe tevān goft ne īn

[SK 12a]  Ez rūy-ı teʿaḳḳul heme ġayr end vü ṣıfāt  
 Bā ẕat-i tū vez rūy-ı taḥaḳḳuḳ heme ʿayn5

2

هم از تو منیر شمع انجم
هم از تو بلند قصر افالک

(20)Encüm necmiñ cemʿidir, yıldız demekdir. Ḳaṣr köşk maʿnāsınadır, 
cemʿi ḳuṣūr gelür. (21)Maḥṣūl-i Naẓm: Şemʿ gibi olan nücūm-ı bāziġe sen-
den münevverdir. Daḫi köşk gibi olan (22)eflāk senden bülend u ʿālī olmuş-
lardır.  6﴾ٰمَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد ُ الَّ۪ذي َرَفَع السَّ َمٓاِء َكْيَف ُرِفَعْت﴾kerīmesi ve 7 ﴿َاهللّٰ   ﴿َوِاَلى السَّ
celīlesi bunu nāṭıḳdır. El-ḥāṣıl gerek tenvīr-i kevākib-i çālāk [BM 30b] ve ge-
rek terfīʿ-i ḳuṣūr-ı eflāk cemīʿ-i naḳāyıṣdan  münezzeh ve pāk olan Cenāb-ı 
Kibriyādandır. 
1 Sakat bir delille ve hastalıklı bir fikirle ezelî olan Allah’ın sıfatlarını nasıl bileceksin?
2 ẕātullahıñ: SK Allah’ıñ
3 Allah’ın sıfatları zatının aynı değildir, ondan ayrı bir şey de değildir. Bkz. Yazma Bağışlar 598/1, vr. 1b, 

5. beyit. Sirâcüddîn Ali b. Osman el-Ûşî’nin Maturidiyye akaidini anlattığı manzum bir risâledir. 
4 Sıfatlar, akılların onları anlaması bakımından zatın gayrısı; gerçekleşme ve meydana gelme bakımındansa 

zatın aynısıdır. 
5 Ey bütün şanlar arasında zâtın bütün eksiklerden pak olan! Senin hakkında ne nasıl ne de kim sorulabilir. 

Akılca sıfatlar ötekidir, tahakkukla zâtın tamamen aynıdır. Ebû Saîd Ebuʾl-Hayr, Rubâiyyât, 566. Rubâî. 
6 Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten,... Raʿd 13/2.
7 Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Gâşiye 88/ 18.
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(2)Beyt:   Zemīn u aṣumān gerdān-ı ūyend  
 Kevākib cümle sergerdān-ı ūyend1  

3

آدم به تو شد مکّرم ار نه
پیداست مقام ذّرۀ خاک

(5)Ādem ʿ ālemde efrād-ı insāniyyeniñ evvelidir ki Ḫālıḳ-i teʿālā kālbüd ve 
heyʾetini ṭīnden ḫalk (6)eylemişdir. Lafẓ-ı  Ādem’de eslāf iḫtilaf edüp baʿżı-
lar ʿAcemī ve baʿżılar ʿArabī dediler. (7)ʿArabī olduġu ṣūretde “udme”den 
müştaḳdır ki buġday beñizlü demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (8)Ḫalīfetullâhi 
fi’l-ʿālem cenāb-ı ebu’l-beşer Ādem yā Rabb, seninle mükerrem oldu. Yoḫsa 
maḳām-ı (9)ẕerre-i ḫāk ẓāhir ve sefālet-i turāb cümle ʿ indinde bāhirdir. Binā-
berīn çeşm-i iblīs-i ẓāhir-bīn ġişāve-i ḥasede rehīn olup ẕāt-i simāt-i Ādem’de 
bir meziyyet göremeyüp (11)ve nezd-i İlāhīde şerāfet min ciheti’l-ʿanāṣır ẓan-
nıyla 2﴾َما َمَنَعَك َاْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ َاْسَتْكـَبْرَت َاْم ُكْنَت ِمَن اْلَعا۪ليَن﴿ suʾāline 

Meẟnevī:  Men zi nār vü ū zi ḫāk-i ekder est 
 Goft nār ez ḫāk bī-şekk bihter est3

cevābın verdikde  4﴾َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِانََّك َر۪جيٌم﴿ kelāmıyla mücāb oldu. Ey muʿ-
teriż! Bu serd olunan muḳaddemāt maʿlūmuñ olduysa (15)iʿtirāżdan güẕer ve 
ẓāhir-bīn olmadan ḥaẕer eyle. Zīrā iʿtirāż ʿale’l-ekābir mūcib-i (16)maṭrūdiy-
yet ve bāʿiẟ-i maḳhūriyyetdir. Kemā ḳāle Mevlānā min külli’l-vücūh evlāna 
ve mevlānā:

Meẟnevī:  Çün Ḫudā ḫvāhed ki perde-i kes dered 
 Meyleş ender ṭaʿne-i pākān bered

1 Yeryüzü ve gökyüzü onun etrafında dönüyor, bütün yıldızlar ise onun peşindedir.
2  Ellerimle yarattığıma saygı ile secde etmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa 

üstünlerden mi oldun?” dedi. Sad 38/ 75.
3 Kuşkusuz ateş topraktan daha iyidir. Ben ateştenim, o ise kapkara topraktandır, dedi. Karşılaştırılan 

nüshaya göre beyitteki mısraların yeri değişmiştir. Mesnevî, I/3396.
4 Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun. Sad 38/77.
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  Ey ḫunek cānī ki ʿayb-ı ḫvīş dīd 
 Her ki ʿaybī goft ū ber ḫod ḫerīd1  

4

از مهر تو هر سفیده دم چرخ
دراعۀ نیلگون كند چاک

(21)Sefīde-demden murād vaḳt-i ṣabāḥdır. Dürrāʿa rümmāne vezninde 
yüñden olan ẟevbe (22)denir ki çuḳadan ve ṣūfdan olan ferācedir. Nīl fīl vez-
ninde çivit otuna (23)denür. Dürrāʿa-i nīlgūndan murād ẓulmet-i leyldir ki 
çarḫıñ meẟābesindedir. Taḳdīr-i [BM 31a] ʿ ibāre; “koned çarḫ çāk, dürrāʿa-i 
nīlgūn ez mihr-i tū her sefīde-dem” demekdir. Maḥṣūl-i Manẓūm:[SK 12b] 
(2)Yā Rabbe’l-ʿālemīn! Felek seniñ maḥabbet u ʿaşḳından lābis olduġu dür-
rāʿa-i nīlgūnuñ (3)çāk ve kendüyi vāṣıl-i derece-i helāk eyler. 

Meẟnevī:  ʿIşḳ  beşikāfed felek rā ṣad şikāf 
 ʿIşḳ lerzāned zemīn rā ez güzāf2 

Maʿlūmdur ki çāk-i cāme ve temzīḳ-i (5)pirehen aḥvāl-i ʿāşıḳāndan-
dır. Nitekim maẓhar-ı sırr-ı Muḥammedī Celāleddīn-i Rūmī Meẟnevī-yi 
Şerīf’iñ (6)cild-i sādisinde3 “der beyān-ı ān ki ferecī rā ferecī nām nihāde-end” 
sürḫunda beyān (7)buyurmuşlardır. Felyuṭlab.

Meẟnevī4:  ʿĀşıḳī bedrīd cübbe der ḥerec 
 Pişeş āmed baʿd-i bedrīden ferec

  Kerde nām ān derīde ferecī 
 İn laḳab şod fāş zʾan merd-i necī5 

1 Allah bir kimsenin perdesini yırtmak isterse, onu temiz kişileri kınayıp yermeye meylettirir. // Kendi 
kusurunu gören cana ne mutlu. Bir kusuru dile getiren, kendisi için satın almıştır o kusuru. Mesnevî, 
I/816, II /3017.

2 Aşk, gökyüzünde yüzlerce yarık açar. Aşk, sebebsiz yere yeryüzünü titretir. Mesnevî, V/2735.
3 Şârih 6. cildi kaynak göstermesine rağmen beyitler 5. ciltten alınmıştır.
4 SK nüshasında ilk beytin ikinci mısraı ve ikinci beytin ilk mısraı derkenârda yazılmııştır. 
5 Âşığın biri daraldı da cübbesini yırttı; bunun ardından ona bir genişlik geldi. // O yırtık [cübbeye] ferecî 

[genişlik] adını verdi. Bu lakap, o kurtulmuş adamdan sonra yayıldı. Mesnevî, V /354-355. 
 İkinci beyit SK nüshasında bulunmayıp derkenârda yakın anlamda başka bir beyit yazılmıştır.
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5

پروردۀ ابر رحمت توست
همچون گل و لله خار و خاشاک

(11)Gül u lāleden murād müʾminīn, ḫār u ḫāşākdan murād kāfirīndir. 
Ḫār u ḫāşāk (12)çör çöp taʿbīr olunan şeyʾdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḫudā! Ḫār 
u ḫāşāk (13)daḫi gül ve lāle gibi perverde-i ebr-i raḥmetiñ ve iḥsān-dīde-i 
ẕāt-i ulūhiyyetiñdir. (14)El-ḥāṣıl “bārān-ı raḥmet-i bī-hisābeş heme rā reẟīde 
vü ḫvān-ı niʿmet-i bī-dirīġeş heme cā keşīde”1 meʾālince müʾminīn u ebrār 
ve küffār u füccār müstaġraḳ-ı deryā-yı iḥsān-ı (16)Cenāb-ı Cebbārdır. Zīrā 
feyyāżda buḫl olmayup herkes ḳābiliyeti miḳdārı istifāże-i (17)feyż-i ṣamedānī 
etmekdedir. Nitekim denmişdir:  

Naẓım:   Bārān ki der leṭāfet-i ṭabʿeş ḫilāf nīst  
 Der bāġ lāle rūyed u der şūre būm ḫas2

6

در صیدگه دلورانت 
ارواح قدس شکار ِفتراک

(21)Ṣayd-geh maḥall-i ṣayd demekdir. Dilāver bahādır maʿnāsınadır, bu 
maḳāmda murād evliyā-i mekārim-muʿtāddır. Zīrā ḥaḳīḳatde pehlivānlıḳ 
nefs-i emmāre ve şeyṭān-ı mekkāreye ġalebedir. Nefs (23)u şeyṭān ile muḥā-
rebe ġazā-yı ekberdir. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ ْصَغِر3 ِإَلى اْلِجَهاِد  »َرَجْعَنا ِمَن اْلِجَهاِد اْلَ
ْكَبِر«4   Ervāḥıñ ḳudse iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfata iżāfeti ḳabīlindendir. (2)Ḳuds اْلَ
maṣdar bi-maʿna’l-mefʿūldür, murād melāike-i kirāmdır.  Fitrāk idrāk vez-
ninde lisān-ı (3)Türkīde terki taʿbīr olunan nesnedir. Maḥṣūl-i Naẓm: Yā 
Rabbi! Seniñ evliyānıñ ṣaydgāhında (4)melāʾike-i muḳaddes şikār-ı fitrākdır, 

1 Allah’ın sonsuz rahmeti her yere ulaşmış ve O’nun sınırsız nimet sofrası her yere çekilmiştir. Saʿdî, 
Gülistân, dibâce. 

2 Yağmurun tabiatının güzelliğinde bir hilaf yok. Bağda lale yetişir, çorak yerde diken. Saʿdî, Gülistân, 1. 
bâb, 4. hikâye.

3 Bu kelimeden sonra BM 31b varağı başlamaktadır. 
4 Küçük cihattan büyük cihata döndük. Aclûnî, Keşfuʾl-Hafâ, I /1362.
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yaʿnī evliyā-i kirāmıñ ṣayd u maġlūbu olmuşlardır. Melāʾike-i (5)kirāmı ḳuds 
ile tavṣīf, denes-i ẕunūbdan naẓīf olduḳlarına mebnīdir. Nitekim şān-ı  
(6)melāʾikde 1﴾َمٓا َاَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن َ  vārid olmuşdur. Maʿlūm-i ﴿َل َيْعُصوَن اهللّٰ
(7)ehl-i idrākdir ki insān ʿaḳl ve şehvetden terkīb olunmuşdur. Şol kimes-
neniñ (8)ki şehveti ʿaḳlına ġālib ola, o kimesne taʿrīf-i insāndan ḫāric ve 

“ḫalaḳallāhu’l-baḳar (9)fi ṣūreti’l-beşar”2 ṭarīḳine nāhicdir. Ammā şol kimes-
neniñ ki ʿaḳlı şehvetine [SK 13a] zāʾid ola, ol kimesne (10)daḫi melāʾike-i 
kirāmdan berter u ʿālīdir. Kemā aḫbara’n-nebiyyu’l-kerīm ṣallallāhu teʿālā3 
ʿaleyhi ve sellem: َب َب ِفيِهُم اْلَعْقَل، وَخَلَق اْلَبهاِئَم، َوَركَّ  »إنَّ أهللّٰ َتَعاَلى َخَلَق اْلَمٰلِٓئَكَة، َوَركَّ
َب ِفيِهُم اْلَعْقَل َوالَشْهَوَة، َفَمْن َغَلَب َعْقُلُه َشْهَوَتُه َفُهَو َأْعَلى ِمَن  ِفيِهُم الَشْهَوَة، َوَخَلَق َبني أَدَم، َوَركَّ
  اْلَمٰلِٓئَكِة، َوَمْن َغَلَب َشْهَوُتُه َعْقَلُه َفُهَو َأْدَنى ِمَن اْلَبَهاِئِم«4

Meẟnevī:  ʿAḳl eger ġālib şeved pes şod füzūn 
 Ez melāʾik īn beşer der āzmūn  

 Şehvet er ġālib şeved ū kemter est 
 Ez behāʾim īn beşer zʾanki ebter est  

 Ū zi ḥayvānhā füzūn-ter cān koned  
 Der cihān bārik kārhā koned5  

7

راهیست پر از خطر ره عشق
آنجا همه رهـزنان بی باک

1 Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. 
Tahrîm 66/6.

2 Allah ineği insan sûretinde yaratmıştır. 
3 teʿālā: - BM
4 Yüce Allah, melekleri yarattı ve onlara aklı yükledi. Hayvanları yarattı ve onlara şehveti yükledi. İnsanları 

yarattı ve onlara da hem aklı hem şehveti yükledi. Kimin aklı şehvetine üstün gelirse o, meleklerden 
üstün olur. Kimin şehveti aklına üstün gelirse o da hayvanlardan aşağı olur.

5 Eğer akıl gâlip gelirse insan, meleklerden de yüce mertebeye ulaşır. // Eğer şehvet gâlip gelirse insan, 
hayvanlardan da aşağı olur, hatta daha soysuz olur.  // O, hayvanlardan çok çabalar, sıkıntı çeker ve 
dünyada ince işler yapar.  İlk iki beytin kaynağı tespit edilemedi, ikinci beyit Mesnevî, IV/1507.
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 (18)Reh-zen yol urucu demekdir. Bāk bi’l-bāi’l-ʿArabī ḫavf demekdir. 
Maḥṣūl-i Beyt: (19)Ṭarīḳ-i ʿaşḳ bir rāh-i ḫaṭar-nāk ve bir ṭarīḳ-i hevl-nākdır 
ve ṭarīḳ-i ʿaşḳda cümle reh-zenān (20)bī-bāk ve ṣanāyiʿ-i mekr u ḥīlede cüm-
lesi üstād-ı çālākdır. Kemā eşāre Mevlānā ḳuddise sırruhu:

(21)Meẟnevī:  Her ṭaraf ġūlī hemī ḫvāned beyā 
 K’ey birāder rāh ḫvāhī hīn tū rā1

Reh-zenāndan (22)maḳṣūd nefs-i emmāre ve şeyṭān-ı merdūddur, yāḫud 
meşāyiḫ-i müzevvirīn daḫi irāde olunması (23)müveccehdir. Zīrā bunlar 
şeyṭāndan eşeddir. 

Meẟnevī:   İn ḫabīẟān key sezāy-ı ʿizzet-end
[BM 32a]  Çün behāyim bel zi şeyṭān bedter-end2 

 
Ve İlāhiyyāt-i Mıṣrīʾde gelmişdir:

Beyt: (2)  Her mürşide dil virme kim yolını ṣarpa uġradur 
 Mürşid[i]  kāmil olanuñ gāyet yolı āsān imiş

8

بی بدرقۀ عنایت تو
نتوان شد ازان ره خطرناک

(5)Bedraḳa daḥrece vezninde ḳılāvuz demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Yā 
Rabb! Seniñ ʿināyet ve iḥsānıñ (6)ḳılavuzı olmaḳsız ol reh-i ḫaṭār-nākdan 
geçüp ẕāt-i pākine viṣāl emr-i muḥāldir. Ammā maẓhar-ı (7)bedraḳa-i iḥsā-
nıñ olan ẕevāta ol rāh-i ḫaṭar-nāk bir ṭarīḳ-i ṭarab-nāk olup

(8)Mıṣrāʿ:  Maẓhar-ı iḥsān-ı cānān rā çi bāk3 

kelām-i pākiyle terennüm-künān cānib-i gülistān-ı viṣāle (9)ḫırāmān olduḳ-

ları ġaniyyun ʿani’l-beyāndır. 

1 Her yanda bir ecinni, çağırıp durur seni. Kardeşim, yol ararsan gel hadi, der. Mesnevî, III /216.
2 Bu pis insanlar izzete nasıl layık olur? Çünkü bu hayvanlar şeytandan da beterler. 
3 Sevgilinin ihsanına mazhar olan kimse niçin korku duysun ki?
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9

یا رب به کمال آن که دارد
بر کسوت جان طراز لولک

(12)Ān ki “ān kes ki”den taḫfīf olmuşdur. Bu maḳāmda murād ẕāt-i 
simāt-i Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu (13)teʿālā ʿaleyhi ve sellemdir.  Be-
kemālde “bā” ḳasem içündür. Dārediñ taḥtinde “şīn” “ān ki”ye rāciʿdir. (14)

Ṭırāz tirāzıñ muʿarrebidir ki libāsın yeñ ḳapaġına ve omuzu [SK 13b] başına 
ḳumāş ve şāldan (15)dikdikleri şeydir ki andan maḳṣūd tezyīn u ʿalāmetdir. 
Ve bu ʿādet-i  nā-fercām maḫṣūṣ-i (16)diyār-ı  Aʿcāmdır. Maḥṣūl-i Beyt: Yā 
Rabb! Ol kimesneniñ ḥaḳḳı içün ki ol ẕāt cān (17)kisvesiniñ üzerine levlāk 
ʿalāmetini ṭutar, yaʿnī beyne’l-enām 1 »َلَمَا خَلَقْتُ الَفْالَك لَوْلَكَ   ḥadīẟ- i »لَوْلَكَ 
ḳudsīsiyle terfīʿ u tezyīn olunan Raḥmeten li’l-ʿālemīniñ (19)kemāli ḥaḳḳı 
içün. Ebyāt-i ẟelāẟe birbirlerine merhūndur.

10

از جام صفا و خّم وحدت
در بزم قلـندران چـالک

(22)Ḫum “ḫā”nın żammıyla küp taʿbīr olunan nesnedir. Ḳalender semen-
der vezninde şol ẕātdır ki nuḳūş u eşkāl ve ruḫūt u eẟḳāl ḳuyudātından 
müberrā ve derece-i rūḥāniyyete [BM 32b] irtiḳā eylemeğe şuʿāʿ-i āfitāb-āsā 
muṣaffā olmuşdur. El-ḥāṣıl tekellüfāt-i resmiyye ve taʿrīfāt-i (2)ismiyyeden 
münezzeh ve ṭālib-i cemāl u celāl-i Ḥaḳḳ ve vāṣıl-ı füyūżāt-ı eḥad-ı muṭlaḳ 
ola. Eğer miḳdār-ı (3)ẕerre kevneyn ve ehl-i dāreyne rükūn u imāle-i derūn 
eder ise ʿadād-ı aṣḥāb-ı ġurūrdan (4)maʿdūd ve silsile-i ḳalenderāndan ḫāric 
u maṭrūd olur. Ve ziyāde-i aḥvāl-i ḳalenderān (5)evvel-i Nefeḫāt’da tafṣīl u 
beyān olunmuşdur. Cenāb-ı Mevlānā bir ġazel-i nādiru’l-üslūblarında (6)

ḳalenderānı medḥ u ẟenā ve ṭarīḳ-i ḳalenderāna teşvīḳ u iġrā buyurmuşlar:

Naẓm: (7) Ḫudā rā tā şevī maḥrem ḳalender şev ḳalender şev 
 Çi bendī dil der īn ʿālem ḳalender şev ḳalender şev

1 Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.
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 (8) Tu ḫod rā der perīşānī telef kerdī be-nādānī 
 Güẕār ez ʿālem-i fānī ḳalender şev ḳalender şev

 (9) Çü nebved ġayr-ı Ḥaḳḳ ġayrī zi mescid şev sūy-i deyrī 
 Eger dārī dilā seyrī ḳalender şev ḳalender şev

  Eger ḫvāhī ki bī-minnet resed ez Ḥaḳḳ be-tu raḥmet  
 Ḫevāric rā bekon laʿnet ḳalender şev ḳalender şev1

 (10) Benih ber esb-i himmet z’īn güẕār ez resm u ez āyīn 
 Beyā pīş-i Ḥüsāmeddīn ḳalender şev ḳalender şev2

(11)Maḥṣūl-i Naẓm: Yā Rabb! Cām-ı ṣafādan ve vaḥdet küpünden seniñ 
ṭarīḳinde cüst u çālāk (12)olan ḳalenderānıñ meclisinde.

11

آن باده حواله کن به جامی 

کز َوصمت هستیش کند پاک
(15)Ḥavāle kon iʿṭādan kināyedir, şīn nāẓıma rāciʿdir. Konediñ taḥtinde şīn 

bādeye (16)rāciʿdir. Vaṣm ḫaṣm vezninde ʿ ayb u ʿ illet demekdir. Bāde şarābdır 
ki lisān-ı Türkī’de (17)süci taʿbīr olunur. Maʿlūm ola ki ʿaşḳ u maḥabbetiñ 
şarāb-ı ṣūrīye müşābeheti müşāheddir. (18)Bināberīn ʿārifīn-i muḥaḳḳıḳīn 
ʿaşḳ u maḥabbetden şarāb ve müdām ile ifāde-i merām eylerler. (19)Cihet-i 
müşābehetiñ biri budur ki şarāb şāribini baḫīl iken Ḫātem ve ʿaşḳ  dahī 
ṣāḥibini (20)nā-merd iken adam eder. Lākin ẟemere-i mest-i mey germ-i vü-
cūd [SK 14a] ve netīce-i mest-i ʿaşḳ beẕl-i küllü (21)mā fi’l-vücūddır. Ve biri 
daḫi budur ki gerek mest-i mey ve gerek mest-i ʿaşḳ bī-bāk u lāubālī ve 
ṣıfat-i cünbden ḫālīdirler. Ammā şecāʿat-i mest-i mey maġlūbiyyet-i ʿaḳl-i 
āḫir-bīnden (23)ve ṣalābet-i mest-i ʿaşḳ ġālibiyyet-i nūr-i keşf u yaḳīnden 

1 Bu beyit  BM nüshasında bulunmamaktadır. 
2 Allah’a ulaşmak istersen kalender ol, kalender ol. Niçin bu dünyaya gönül bağlıyorsun? Kalender ol, 

kalender ol. //Cahillikle perişanlıkta kendini telef eyledin, bu fani âlemden geç kalender ol, kalender 
ol. //Allah’tan başka başkaları yok, mescitten kiliseye git. Ey gönül! Seyahat etmek istiyorsan kalender ol 
kalender ol. //Allah’tan minnetsiz rahmet gelmesini istiyorsan hâricîleri lanetleyip kalender ol, kalender ol. 
//Himmet atına eğer vur, adet ve ayinlerden vazgeç. Hüsameddîn’in yanına gel, kalender ol, kalender ol. 
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neşʾet etmişdir.  [BM 33a]  Ve biri daḫi ʿumūm-i sereyānıdır ki şarāb şā-
ribiñ cemīʿ-i cevāriḥine cārī ve ʿaşḳ (2)daḫi ʿāşıḳıñ cemīʿ-i aʿżā vü ḳuvāsına 
sārīdir. Ḥattā beden-i ʿāşıḳda şaʿr-ı (3)vāḥidiñ ibtilā-yı maḥabbetden rehā 
bulmadıġı nāçārīdir. Ve biri daḫi ifşā-yı esrārdır. Nitekim (4)her ikide keşf-i 
rāz derkārdır. Ve biri daḫi mey gerek derūn-i ḫum ve gerek cevf-i sebūde (5)

bir muḥarrik-i ḫāricī olmaḳsız cānib-i ẓuhūra meyl eder. Ve sırr-ı maḥabbet 
tengnā-yı sīne-i (6)ʿuşşāḳ ve süveydā-yı dil-i müştāḳda mestūr iken ġalebe-i 
şevḳ u istilā-yı ʿaşḳ sebebiyle (7)inkişāf u ẓuhūra meyl eder. 

Rubāʿī:   ʿAşḳ-i tū ki buved şāh der mülk-i derūn 
 Çün debdebe-i şāhī-i ū geşt füzūn 
 Şod hem-reh-i āb-ı dīde vü hem-dem-i āh 
 V’ez perde-serāy-ı sīne zed ḫayme birūn1

Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rabb! Ḫum-ı vahdetten ve cām-ı ṣafādan (10)ol bā-
deyi Cāmī’ye iʿṭā eyle ki ḥattā o bāde Cāmī’yi varlıḳdan pāk eyleye. Zīrā  
(11)varlıḳdan geçmedikçe viṣāl muḥāldir. Nitekim Gülşen-i Tevḥīd’de Ḥaż-
ret-i Şāhidī’niñ şu ebyātı (12)buña şāhiddir:

Naẓm:    Tā tū huşyārī neī mest-i Ḫudā 
 Nistī der rāh-i Ḥaḳḳ maḥv u fenā

  Hīç ez vaḥdet nemīyābī nişān 
 Bī-ḫodī vü bī-huşī bāyed hemān

  Tā nenūşī bāde ez cām-ı ilāh 
 Mīneyābī vaḥdet-i ān pādişāh

  Her kesī k’ū mest-i ān saġrāḳ şod 
 Dāʾimā der vecd u istiġrāḳ şod2

1 Aşkın ki şahlığının debdebesi arttığı için gönül ülkesinin sultanı oldu. Gözyaşının yoldaşı, âhın arkadaşı 
oldu. Gönül sarayının perdesinden dışarıda çadır kurdu. 

2 Senin gibi ayık biri Hak sarhoşu olmadığından, Hak yolunda mahv ve fena olmuş da değilsin. //  
Vahdetin izini bulamıyorsan, senin kendinden geçmen, sarhoş olman gerek. //Allah’ın kadehinden 
şarap içmedikçe o padişahın vahdetini bulamazsın. //O kadehin sarhoşu olan kimse daima vecd ve 
istiğrak içinde olur. 
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ḲAṢĪDE 4 

(FŞ, 39)

1

ای برده ز آفتاب به وجه حسن سبق
قرص قمر به معجز دست تو گشته شق

(18)Sebḳ “sīn”iñ fetḥi ve “bā”nıñ sükūnıyla bir kimesneniñ öñüne geçmek 
demekdir. Muʿcize enbiyā-i (19)ʿiẓāmdan ṣādır olan ḫavārıḳ-ı ʿ ādeye ıṭlāḳ olu-
nur ki ḫaṣm-ı münkir inkāra mübāderet (20)eyledikde ʿ āciz ḳılmaḳ içün iẓhār 
ederler, āḫirinde hā mübālaġa içündür. Bi-dūni’l-hā istiʿmāli (21)daḫi cāʾiz-
dir, bu maḥalde olduġu miẟillü. Ḫāriḳ-i ʿāde aḳsām-ı sitteye münḳasamdır. 
Muʿcize, (22)kerāmet, istidrāc, irhāṣ, meʿūnet, siḥr. Maḥṣūl-i Manẓūm: Ey 
āfitāb-ı (23)cihān-tābdan vech-i ḥüsn ile sebḳat eylemiş olan ẕāt! Saña nidā 
ederim ki ḳurṣ-i [BM 33b]  ḳamer1 seniñ yed-i şerīfinde ẓāhir olan muʿcize 
ile iki pāre ve iki şaḳḳ oldu. Nitekim (2)  2﴾اْلَقَمُر اَعُة َواْنَشقَّ   bunu ﴿ِاْقَتَرَبِت السَّ
müẟbitdir. [SK 14b] Men erāde tafṣīle inşiḳāḳi’l-ḳamer (3)felyanẓur ilā kütü-
bi’s-siyer. Ḫafī değildir ki ḥüsn-i şems u ḳamer ḥüsn-i Ḫayru’l-beşere nisbet 
(4)bir ẕerre-i bī-ferdir ki nitekim denmişdir: 

Beyt:    Cemālüñ nūrına nisbet güneş bir nūr-i bī-ferdür 
 Güneş sensin ki ẕerrātuñ nebīlerle velīlerdür3

Netīce-i kelām muḳassim-i ḥüsn u nūr (6) Cenāb-ı Ḥażret-i bedru’l-bu-
dūrdır. Menḳūldür ki aṣḥāb-ı kirāmdan biri “yā Resūlallāh, siz mi (7) güzel-
siz Yūsuf mı güzeldir?” dedikde 4 »أنَا أْمَلُح ِمْن َأِخي ُيوُسَف«  buyurdular. 

Beyt:   Dest-bürīde olalar Yūsuf içün olmaz ʿaceb 
 Görse vechiñ cigerin şerḥ eder ibn-i Yaʿḳūb5

1 ḳamer: -SK
2 Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer 54/1.
3 Dîvân-ı Sezâyî-i Gülşenî, Sütlüce Dergahı No. 91, vr. 16a.
4 Ben kardeşim Yusuf ’tan daha güzelim. Kaynağı bulunamadı.
5 Krş. Ayşe Kaya, Dîvân-ı Selâmî (İnceleme-Metin), k.3/51, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü 

Üniversitesi SBE, Malatya 1999; Serpil Kayya, Selâmî Dîvânı’nın Transkripsiyonlu Metni, k.3/51, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi SBE, Kütahya 2001. İki çalışmada da 
kâfiye gereği “Ya’kûb” yerine “Ken’ân” yazılmıştır. Şârih muhtemelen bu tür beyitleri ezberinden yazdığı 
için zaman zaman bu tür kelime farklılıklarına rastlanmaktadır.
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2

تابی ز عکس طلعت و تاری ز طّره ات
َس َلـیٌل ِاذا َغـَسـق ُصبٌح ِاذا َتـَنـفَّ

(11)Tāb āb vezninde żiyā, tār mār vezninde ẓulmet ve āḫirinde yālar vaḥ-
det içündür. Ṣubḥun (12)teneffüsü ṭulūʿ ve ẓuhūrundan kināyedir. Nitekim 
َس﴾1  ْبِح ِاَذا َتَنفَّ  kerīmesinde müfessirīn (13)beyān buyurmuşlardır. Ġasaḳ ﴿َوالصُّ
nesaḳ vezninde ẓulmet demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Yā Resūlallāh! (14)Ṣubḥun 
żiyāsı seniñ ṭalʿātiñ ʿaksinden bir żiyā ve ẓulmet-i leyl daḫi senin ṭurreñden 
(15)bir tārdır. Nāẓım-ı niḥrīr bu beyt-i şerīf ile ṭalʿat-i Muḥammediyyeniñ 
enveriyyetini ve gīsū-yi (16)Aḥmediyyeniñ esvediyyetini ẟenā buyururlar. Zīrā 
vechiñ kemāli nurānī ve gīsūnuñ ẓulmānī (17)olmaḳdadır.  Mastūr-ı kütüb-i 
erbāb-ı taḥḳīḳdir ki 2﴾ٰحى َوالَّْيِل ِاَذا َسٰجى  kerīmesinde (18)ḍuḥādan murād  ﴿َوالضُّ
rūşenī-i rūy-ı Cenāb-ı Muḥāmmed ve leylden murād siyāhī-i mūy-ı Ḥażret-i 
Aḥmed (19)ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemdir. 

Beyt:   Ve’ḍ-ḍuḥā remzī zi rūy-ı hem çü māh-i Muṣṭafā’st 
 Maʿnī-i ve’l-leyl gīsū-yı siyāh-i Muṣṭafā’st3  

3

بر هر که تافت پرتو انوار مهر تو
شد ُسرخروی در همه آفاق چون شفق

(23)Mihr maḥabbet demekdir. Sürḫ-rū şoden maḳbūl u merġūb olmaḳ-
dan ʿibāretdir. Āfāḳ [BM 34a] ufḳuñ cemʿidir ki eṭrāf-ı eflāk demekdir. 
Şafaḳ ṭabaḳ vezninde baʿde ġurūbi’ş-şems (2)ʿişā-i aḫīreye  ḳadar ufuḳda ẓāhir 
olan ḥumrete ıṭlāḳ olunur. Maḥṣūl-i Beyt: (3)Yā Resūlallāh! Her kimesne 
üzerine ki seniñ pertev-i envār-ı maḥabbetiñ parladı, o kimesne cemīʿ-i (4)

āfāḳda şafaḳ gibi maḳbūl u merġūb oldu. Nitekim denmişdir:

1 Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki. Tekvîr 81/18.
2 Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki. Duhâ 93/1, 2.
3 “Duhâ” ayeti yüzü ay gibi olan Mustafa’dan bir işarettir. “Leyl” âyetinin manası Mustafa’nın siyah 

saçıdır. 
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Beyt:    Sen emīre (5)ḳul olan her ne ḳadar müdbir ise 
 Bende-i muḳbel olur miẟl-i Bilāl-i Ḥabeşī1

4

جسمت نداشت سایه و الحق چنین سزد
زیرا که بود جوهر پاکت ز نور حق

[SK 15a] (8)Sezed fetḥateynle sezāyīden maṣdarından fiʿl-i mużāriʿdir 
ki yaraşur ve lāyıḳ u münāṣib (9)olur demekdir. Cevher-i pākdan murād  
ḥaḳīḳat-i Sulṭān-ı levlākdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Seniñ  (10)cism-i laṭīf ve vü-
cūd-i nażīfiñ sāye-dār olmadı, ve ḥaḳḳ olan daḫi böyle olmaḳdır. Zīrā (11)se-
niñ cevher-i pākiñ ve ḥaḳīḳat-i tābnākiñ nūr-ı Ḥaḳḳ’dandır, nūr-ı Ḥaḳḳ’da 
ise sāye (12)olmaz. Nitekim Süleymān Efendi Mevlid’inde vāḳiʿdir:  

Beyt:   Nūr idi başdan ayaġa göğdesi 
 Bu ʿıyāndur nūruñ olmaz gölgesi

5

زینسان که شد کالم تو دیباچۀ کمال
با منطق تو ناطقه را کی رسد نطق

(16)Zīnsān ki bu ṭarz ve üslūbdan ki maʿnāsınadır. Dībāce ḫūb u dil-keş 
olan (17)ruḫsāra ıṭlāḳ olunur ki kitābıñ ruḫsār maḳāmında olan maḥalline 
ıṭlāḳ olunmuşdır ki (18)ṣanāyiʿ u bedāyiʿ ile muraṣṣaʿdır. Manṭıḳ ve nuṭḳ 

meʿānī fehm olunur ḥarf u aṣvāt ile (19)tekellüm maʿnāsınadır. Nāṭıḳadan 
murād nefs-i nāṭıḳadır. Ẕātında māddeden mücerred bir cevherdir ki (20)

evṣāf-ı münʿadde ile mevṣūfdur; emmāre, levvāme, rāżiyye, marżiyye, muṭ-
maʾinne miẟillü. Maḥṣūl-i Naẓm: (21)Bu üslūbdan seniñ kelāmıñ dībāce-i 
kemāl oldu ki seniñ nuṭḳ-ı şerīfiñe nuṭḳ-ı (22)nefs-i nāṭıḳa ḳaçan vāṣıl olur, 
olamaz. Zīrā eḥādīẟ-i Ḳāsimiyye daḫi kelām-i Yezdāniyye miẟillü (23)bāliġ-i 
ḥadd-i iʿcāzdır.  [BM 34b]

1 Şârih bu beyti 5. kasîdenin 18. beytinde, şairi Rûşenî’nin adını belirterek tekrar alıntılamıştır. Krş. 
Rûşenî Dîvânı, Şehid Ali Paşa, No. 1178, vr. 119b. 
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6

در بزم احتشام تو سّیاره هفت جام
وز مطبخ نوال تو افالک ُنه طبق

(3)Seyyāreden murād sebʿa-i seyyāredir ki lisān-ı ʿArabda Şems, Ḳamer, 
ʿUṭārid, Zühre, Merīḥ, (4)Müşterī, Züḫal bu mecmūʿdur ve lisān-ı Fārisīde 
Meh, Ḫurşīd, Tīr, Nāhid, Behrām, Bercīs, (5)Keyvāndan ʿibāretdir. Nitekim 
ṣāḥib-i Nıṣābu’ṣ-Ṣıbyān naẓm etmişdir:

Beyt:   Ḳamer est u ʿUṭārid u Zühre 
 Şems u Merrīḫ u Müşterī u Züḫal

Beyt:   Kevākib Meh u Tīr u Nāhīd dān 
 Çü Ḫurşīd u Behrām u Bercīs u Keyvān

Maṭbaḫ maḳʿad vezninde ism-i mekāndır ki aş-ḫāne (8)maʿnāsınadır. Nevāl 

kerem ve iḥsān demekdir. Nüh żamm-ı nūn ile doḳuz maʿnāsınadır. (9)Ṭabaḳ 

lisānımızda daḫi ṭabaḳ taʿbīr olunan şeyʾdir ki içine mīve ve sāʾir meʾkūlāt 

vażʿ (10)olunur, Fārisīde tebūk denür. Maḥṣūl-i Beyt: Yā Resūlallāh! Seniñ 

bezm-i iḥtişāmıñda (11)sebʿa-i seyyāre heft cām ve seniñ maṭbaḫ-ı nevāleñ-

den ve aş-ḫāne-i kereminden eflāk (12)nüh ṭabaḳdır. Ḫafī değildir ki eflākiñ 

ṭabaḳa müşābeheti vāḳıʿa muṭābıḳdır. Cāmda daḫi seyr u deverān ġaniyyun 

ʿani’l-beyāndır. [SK 15b]

7

بر دفتر جالل تو توريت یک رقم 
وز مصحف کمال تو انجیل یک ورق

(16)İncīl Hażret-i ʿĪsā’ya nāzil olan kitāb-ı vācibu’t-tebcīliñ ismidir ki 

lisān-ı (17)Fārisīde ʿanbergūn vezninde Angelbūn taʿbīr olunur. Maḥṣūl-i 

Beyt: Yā Resūlallāh! (18)Seniñ defter-i celāl ve ʿazamet-i kemāliñ üzerine 

Ḥażret-i Musā’ya nāzil olan (19)Tevrīt bir raḳam ve bir naḳş-ı ḳalemdir ve 
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seniñ muṣḥaf-ı kemāliñden Cenāb-ı ʿİsā’ya vārid (20)olan İncīl bir varaḳdır. 

Meʿa hāẕā her ikisi keẟret-i eczā ve vefret-i evrāḳ ile meşhūd (21)u müteʿārif-

dir. Ḥattā ṭāʾife-i yehūd  Ḥażret-i ʿÜzeyr ḥāfıẓ-ı Tevrīt olduġundan şānında 

ibnullāh (22)dediler. Kemā ḳālellāhu teʿālā  1﴾ِ -Beyit ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌرۨ اْبُن اهللّٰ

de olan cinās (23)nezd-i daḳāyıḳ-şināsda ẓāhirdir. Tevrītiñ celāle İncīl’in 

kemāle maṣrūf olması teʾemmül-i [BM 35a] daḳīḳe mevḳūfdur. Teʾemmel, 

fetḥullāhi ʿaleyk.

8

گل را زمانه از عرق عارضت گرفت
بر عکس آن که بگیرند ز گل عرق

(4)ʿAraḳ fetḥateynle ẕī-rūḥ ḳısmınıñ gövdesi derisinden çıḳan ruṭūbete 
denür ki (5)lisānımızda ter taʿbīr olunur. Eşyāʾ-i sāʾirede istiʿmāli ʿalā ṭarīḳi’l 
istiʿāredir. (6)Mıṣrāʿ-ı ẟānīde olan ʿaraḳ raḳı taʿbīr olunan şeydir ki gül ve 

ḫurma ve ṣaman gibi şeylerden (7)yaparlar. Maḥṣūl-i Beyt: Yā Resūlallāh! 

Gül taʿbīr olunan nesneyi (8)zamāne ʿaraḳ-ı ʿārıżıñdan ṭutdu. Şimdi ber-ʿaks 

olaraḳ nās gülden ʿaraḳ ṭutarlar (9)ve raḳı yaparlar. Ve fi’l-ḥadīẟ; ا ُعِرَج ِبي  »لمَّ

ا َرَجْعُت َقْطَر ِمْن َعَرِقي ْرُض ِمْن َبْعِدي، فَنَبَت اللَّْصُف ِمْن َنَباِتَها. َفَلمَّ ْنَيا َبَكِت اْلَ َماِء الدُّ  ِإَلى السَّ
2 ْحَمَر«  اْلَ اْلَوْرَد  َفْلَيَشمَّ  َراِئَحِتي  َيَشمَّ  َأْن  َأَراَد  َمْن  َأَل  َأْحَمُر،  َوْرٌدٌ  فَنَبَت  ْرِض،  اْلَ  keẕā َعَلى 

fi’l- Maḳāṣıdu’l-Ḥasene li’l İmāmi’s-Seḫāvī. (12)Bu ḥadīẟ-i şerīfden Ḥażret-i 

Faḫr-ı ʿālemden evvel verd-i aḥmer olmamaḳ lāzım gelmez. Zīrā bundan 
(13)maḳṣūd Server-i ʿālemiñ eczā-i ʿaraḳiyyesiñ ʿadem-i iżāʿatla taʿẓīmdir. Ve 
ḳırmızı olması (14)ruḫsār-ı Muḥammedī tāb-ı tecellīden sürḫ-reng olduġun-
dandır. Bināberīn gül daḫi levn-i ruḫsārları (15)üzere ḫalḳ olundu. Nitekim 
Ḳaṣīde-i Hilālī’de gelmişdir:

1 Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Tevbe 9/30.
2 Beni göğe yükselttiklerinde yeryüzü ardımdan ağladı, yeryüzünde kebere bitkisi bitti; yeryüzüne 

döndüğümde ise terim yeryüzüne damladı, kırmızı gül bitti, kim benim kokumu koklamak isterse 
kırmızı gülü koklasın. Sehâvî, Makâsîdu’l-Hasene, I /261; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I /798. “lasf=kebere” için 
bkz. Kâmusu’l-Muhît Tercümesi, c. 4, s. 3855.
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Beyt:   Gül ki berāmed be-reng-i āl-i Muḥammed 
 Nīst meger maẓharī cemāl-i Muḥammed1

Ve bu gül el-ān elsīne-i nāsda gül-i Muḥammedī (17)demekle deverān 
etmekdedir. 

Naẓm:   Ger cemāl-i Aḥmed’i şerḥ itmese evrāḳ-ı gül  
 Olmaz idi ʿandelīb-i ḫoş-nevā müştāḳ-ı gül

  Oldı çün tāb-ı tecellīden ʿaraḳ-rīz ol Ḥabīb 
 Ḳaṭresünden bitdi ol kim etdiler ıṭlāḳ-ı gül

[SK 16a] Baʿżı nüsḫada; “ber-ʿaks bāġbān ki begīrden (20)gül ʿaraḳ” vārid 
olmuşdur.2

9

جامی کجا و نعت تو اما به کلک شوق
بر لوح صدق زد رقم َکیَف مااتََّفق

(22)Kilk ḳalem demekdir. Keyfe mā ittefaḳ nāgāh ve añsızıñ maʿnāsı-

nadır. Maḥṣūl-i Beyt: Cāmī (23)nerede seniñ naʿt-i serīfiñ nerede? Ammā 

şevḳ ḳalemi ile ṣıdḳ levḥi üzere [BM 35b] nāgāh bir raḳam urdu. Yoḫsa 

seni medḥ u ẟenā imkānda olmadıġı hüveydādır. Nitekim baʿżı (2)ʿurefā 

buyurmuşdur: 

Beyt:   Kemāl-i ẕātını medḥ eylemek ne ḥaddimdür 
 Medīḥa-senc-i kemālüñ olunca Rabb-i Vedūd

1 Hz. Muhammed’in ehl-i beytinin rengini alan gül, Hz. Muhammed’in güzelliğinin tecellisinden başka 
bir şey değildir. 

2 “vārid olmışdır”: -BM
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ḲAṢĪDE 5 

(FŞ, Tercîât ve Terkîbât 23)

1

ماء معین چیست خاک پای محمد
حبل متین ربقۀ ولی محمد

(6)Bu tercīʿ-i bendiñ vezni baḥr-ı münseriḫdendir ki her mıṣrāʿı "müs-
tefʿilün mefʿūlāt (7)müstefʿilün mefʿūlāt”dır. Baʿde ʿarūżi’l-ʿille "müfteʿilun 
fāʿilātu müfteʿilun fāʿ” ḳalmışdır. (8)Māʾ-i maʿīn āb-ı revān-ı pākize demek-
dir,  bu maḳāmda mecāzen ʿ ilm-i ledünnī murāddır. Beynehumāda cihet-i (9)

müşābehet iḥyā-i nüfūsdur. Nitekim her ikide iḥyā müşāhed ve maḥsūsdur. 
Māʾ-i maʿīn (10)suʾāl, ḫāk-i pāy-ı Muḥammed cevābdır. Mıṣrāʿ-ı ẟānī daḫi 
buña ḳıyās oluna. Muḥammed tefʿīl bābından ism-i (11)mefʿūl olaraḳ mü-
bālaġa ile ḥamd olunmuş maʿnāsınadır, ṣoñra vaṣfiyyetden ismiyyete naḳl 
(12)birle Faḫr-ı ʿālem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ eşher-i esmāsından 
olmuşdur. Ve bu ism-i şerīf (13)ile tesmiyeniñ sebebi Ḥażret-i Āmine raḍi-
yallāhu ʿ anhumā vālidemiz müddet-i ḥamli sekiz māh (14)olduḳda melāʾike-i 
kirām Ḥażret-i Āmine’ye "yā Āmine devlet ve saʿādet seniñdir ki cenāb-ı (15)

Raḥmān seni vālide-i nebiyyy-i āḫirü’z-zamān eyledi. Ol şems-i hidāyet ṭāliʿ 
olduḳda ism-i (16)şerīfini Muḥammed ḳo”, buyurdular idi. Kemā aḫbarat 
Āminetu raḍiyallāhu ʿanhā "lemmā kānet müddetu ḥamlī (17)ẟemāniyete eş-
hurin  raʾaytu’l-melāʾikete yaḳūlūne lī yā Āminetu ṭūbā leki inneki ḥamelti 
bi-seyyidi’l-ʿālemīne (18)enti ummu nebiyyi āhiri’z-zamāni  feʾiẕā vaḍaʿti-
hi fesemmīhi Muḥammeden”1  Ḥabl ip, ribḳa lafẓen ve maʿnen (19)rişteye 
müsāvīdir. Velā ḥayā vezninde maḥabbet maʿnāsınadır. Nāẓım-ı bozorgvār 
maḥabbet-i (20)Muḥammediyyeyi insānı maṭlūbına īṣāl etmekde ḥabl-i metī-
ne teşbīh buyurdular.2 Nitekim bir kimesneniñ kendü ile maḳṣūdu beynin-
de3 bir ḥabl-i metīn olsa ol kimesne o ḥable temessük (21)eylese maḳṣūdına 
1 Hamileliğimin müddeti sekiz ay olduğunda melekleri gördüm bana ʿya Âmine! Sana müjdeler olsun 

ki âlemlerin efendisine hamile kaldın, ahir zaman peygamberinin annesisin, doğurduğunda ona 
Muhammed ismini ver’ diyorlardı.

2 “ḥabl-i metīne teşbīh buyurdular”: -BM 
3 “Nitekim bir kimesneniŋ kendi ile maḳṣūdı beyninde bir”: -BM
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nāʾil ve maṭlūbına vāsıl olur. Bināberīn şān-ı Ḳurʾān’da daḫi (22) َواْعَتِصُموا﴿ 
َج۪ميعًا﴾1  ِ اهللّٰ  !vārid oldu. Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṭālib-i fuyūżāt-i Aḥmedī ِبَحْبِل 
Ḥaḳīḳatde [SK 16b] (23)ʿilm-i ledünnī cenāb-ı2 Ḥażret-i Muḥammed ṣallalā-
hu teʿālā ʿaleyhi ve sellem efendimiziñ ḫāk-pāy-ı kimyā-sāy-ı saʿādet-[BM 
36a]eẟerleridir. Ve insānı maṭlūbuna mūṣıl olan ḥabl-i metīn maḥabbet-i 
Muḥammedu’l-emīn ve meveddet-i (2)Raḥmeten li’l-ʿālemīndir. El-ḥāṣıl bir 
kimesne ki mümtesik-i rişte-i maḥabbet-i Muḥammedī ve peyrev-i Cenāb-ı 
(3)Aḥmedī ola, vāṣıl-ı Cenāb-ı ẕu’l-minen olacaġı maʿlūm u müberhendir. 
Nitekim denmişdir:

Rubāʿī:   Şāh-ı ʿArabī ḳıble-i erbāb-ı necāt 
 Āyīne-i ẕāt āmede mirʾāt-ı ṣıfāt 
 Der peyreviyy-i ūst ʿuluvv-i derecāt 
 Lā zāle ʿaleyhi zākiyātü’ṣ-ṣalavāt3

2

خلقت عالم برای نوع بشر شد

خلقت نوع بشر برای محمد
(8)Maḥṣūl-i Naẓm: ʿĀlemiñ ḫilḳati nevʿ-i beşer içündür. Nitekim ḥa-

dīẟ-i ḳudsīde gelmişdir: (9) 4 »ْجِلُكْم  Ḫilḳat-i nevʿ-i beşer daḫi »َخَلْقُت اْلَعاَلَم ِلَ
Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem (10) içündür. Kemā 
verade fī ḥadīẟi’l-ḳudsī 5 »ْجِلَك ْجلي  َوَخَلْقُت اْلَخآلِئَق ِلَ -Ḫafī değil(11)  »َخَلْقُتَك ِلَ
dir ki ḫilḳat-i nevʿ-i beşer değil belki cemīʿ-i eşyā ḫūşe-çīn-i ḫırmen-i vü-
cūd-i (12) Sulṭānu’l-enbiyādır. Nitekim baʿżı ʿulemā: "ʿirfānu esāsi’n-nebiyyi 
ʿaleyhi’s-selām fehuve cinsu’l-ʿālī ʿalā  (13)cemīʿi’l-ecnāsi ve’l-ebu’l-ekberu li-
cemīʿ-i’l-maḫlūḳāti ve’n-nās”6 buyurmuşlardır. 

1 Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Âl-i İmrân 103
2 “Cenāb-ı”: -BM
3 Arapların şahı, kurtulmuşların kıblesi / Sıfatlarının aynası, zâtın aynası hâline geldi / Yüce mertebeler 

peşinden gitmekle elde edilir / Sonsuz salât ve selâm onun üzerine olsun.  Abdullah Nidâî-yi Kâşgarî ve 
Hakkıyye Risâlesi, s. 74, haz. Dr. Güller Nuhoğlu

4 Âlemleri senin için yarattım.
5 Seni kendim için, insanları da senin için yarattım. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, II /1918.
6 Peygamber efendimizin irfanının temeli bütün cinslerden yüce olması, mahlûkâtın ve insanların en 

büyük babası olmasıdır. 
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Naẓm:    Muḥammed k’āferīneş rā garaż ūst 
 Murād ez cevher u cism u ʿaraż ūst 

 Ḫalāʾiḳ ḫūşe-çīn-i ḫırmen-i ū  
 Melāʾik ḫāşe-rūb-ı gülşen-i ū1  

3

سوده همه قدسیان جبین ارادت
بر ته نعلین عرش سای محمد

(18)Sūde māżī-i muḳayyeddir, süzmek ve ezmek maʿnāsınadır. Tih kesr-i 
tā ile naḳīż -i (19)"bālā”dır. Naʿleyn "lām”ın fetḥiyle "naʿl”iñ teẟniyyesidir ki 
ayaġı yere çıplaḳ doḳunmaḳdan (20)ḥıfẓ edecek şey’e denür, lisān-ı Fārisī’de 
pā-pūş ve pāy-efzā taʿbīr olunur, (21)cemīʿ-i envāʿına şāmildir. ʿArş-sāy vaṣf-ı 
terkībīdir ki ʿarş çiğneyici demekdir ve (22)ism-i şerīf-i Muḥammed’e mużāf-
dır. Ḳudsiyāndan murād melāʾike-i mekārim-muʿtāddır. Cebīn cebhe (23)

maʿnāsınadır. Maḥṣūl- i Naẓm: Ol ṣāhib-i tāc u meʿāric ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellem miʿrāca [BM 36b] teşrīflerinde cemīʿ-i melāʾike-i kirām 
cebīn-i irādetlerin Ḥażret-i Faḫr-ı ʿālemiñ ʿarşu’r-raḥmānı (2)çiğneyici olan 
naʿleyn-i şerīfeyniniñ altına sürdüler ve hengām-ı taḳbīlde 

Mıṣrāʿ:   Biz bende-i (3)dirīne-i maḥbūb-ı Ḫudāyız 

naġmesin söylediler. 

Fāʾide: Ḥażret-i Mūsā ṣalavātullāhi ʿaleyhi (4)ve ʿalā nebiyyinā vādī-i 
muḳaddesde 2﴾ي َاَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك -ḫiṭābıyla muḫāṭāb olduḳda derḥāl naʿ ﴿ِاّن۪
leyn-i [SK 17a]  (5)şerīfeyniñ iḫrāc buyurdular. Bināberīn Ḥażret-i Muḥam-
medu’l-emīn daḫi ḳadem-i şerīfeynin (6)fevḳ-i ʿarşa vażʿ buyurunca ittibāʿen 
li-Mūsā naʿleyn-i şerīfeynin iḫrāc murād etdiklerinde (7)"lā taḫleʿ naʿleyke 
li-yeteşerrafe’l-ʿarşu  ve’l-kursiyyu  taḥte naʿleyke”3 emriyle meʾmūr oldular. 
1 Hz. Muhammed (sav), yaradılışın amacıdır. Cevher, cisim ve özden murad odur. //  İnsanlar onun 

harmanının başak toplayıcıları, meleklerse gülşeninin diken süpürücüsüdürler. Attâr, Hüsrevnâme, Der 
Na’t-i Seyyidu’l-Mürselîn Hâtemü’n-Nebiyyîn (s. a.s), ayrıca bkz. Nişancızâde Muhammed bin Ahmed, 
Mirâtu’l-Kâinât, Tatyos Divitçiyân Mat., İstanbul 1290, c. 1, s. 502. 

2 Hemen ayakkabılarını çıkar. Tâhâ 20/12.
3 Nalınlarını çıkarma ki arş ve kürsü nalınlarının altında şereflensin.
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Kemā (8)verade fi’l-ḥadīẟi ʿ an Ebī Hureyre raḍiyallāhu teʿālā ʿ anhu enne’n-ne-
biyye ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem (9)ḳāle:

ِ َتَعاَلى، َيُقوُل: َل َتْخَلْع   ا َوَضْعُت َقَدِمي اْلَعْرَش َهَمْمُت َأْن َأْخَلَع َنْعِلي، َفَسِمْعُت ِنَداًءا ِمَن اهللّٰ  »َلمَّ
ِخي ُموَسى َفأْخَلع َنْعَلْيَك، َف اْلَعْرُش َواْلُكْرِسيُّ َتْحَت َنْعَلْيَك، َفُقْلُت: َيا َرّبِي، ُقْلَت ِلَ  َنْعَلْيَك ِلَيَتَشرَّ
ُ َتَعاَلى: ُاْدُن ِمّنِي َيا َأَبا اْلَقاِسِم َلْسَت ِعْنِدي َكُموَسى، َفِإنَّ ُموَسى َكِليِمي َوَأْنَت َحِبيِبي َوِإنَُّه  َقاَل اهللّٰ
 .Keẕā fi’l-Mişkāt(13) طَلَبَ الرُّوءْيَةَ، فَقُلْتُ: لَنْ تَرَانِي قَبْلَ حَبِيبِي«1

Rubāʿī:   Ey nūr-i tū manẓūr-ı dil u cān-ı heme 
 Vey āyet-i raḥmet-i tū der şān-ı heme  
 Şāhān-ı serā-perde-i mülk u melekūt 
 Der pīş-i tū ḫādim vü tū sulṭān-ı heme2

4

عروۀ وثقی بس است دین و دول را
ریشه ای از گوشۀ ردای محمد

(17)ʿUrve-i vuẟḳā ḥabl-i veẟīḳ maʿnāsınadır; şān-ı Ḳurʾān ve ḥaḳḳ-ı Faḫr-ı 
cihānda mecāzen istiʿmāli (18)vārid olmuşdur. Kemā ḳālellāhu teʿālā َفَمْن﴿ 
ِ فَقَدِ اسْتَمْسََك ِبالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى﴾3    ;Ḳāle’l-Vāḥidī  fī Tefsīrihi  يَكْفُْر بِالطَّاُغوِت وَيُؤْمِْن بِاهللّٰ
"el murād mine’l-ʿurveti’l-vuẟḳā el-Ḳurʾān ev en-nebiyyu ʿaleyhi’s-selām.”4  
Dīn şerīʿat millet ẕāten vāḥid, iʿtibāren muġāyirdir. Bir “ehl” maḥẕūf olup 
(21)"ehl-i dīn u düvel rā” taḳdīrindedir. Düvel “dāl”da ḥarekāt-i ẟelāẟe cāʾiz 
olaraḳ devletiñ (22)cemʿidir. Ridā "rā”nıñ kesriyle milḥafe-i maʿrūfedir ki başa 
ve belden yuḳaruya bürünecek cār u şāl maḳūlesine denir. Maḥṣūl-i Beyt: 
Ehl-i dīn u düvele Ḥażret-i Muḥammed [BM 37a] ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve 
sellem efendimiziñ ridā-i şerīfesin kūşesindeñ bir iplik (2)kāfī ve mümtesik-i 
1 Arş-ı alâya ayak bastığımda nalınlarımı çıkarmaya yeltendiğimde Allah’ın ʿarşın şereflenmesi için 

nalınlarını çıkarma’ nidasını işittim. Ben de: ʿEy rabbim! Kardeşim Musa’ya nalınlarını çıkar demiştin’ 
dedim. Bunun üzerine Allah bana ʿey Ebu’l-Kâsım! Bana yaklaş, sen benim için Musa gibi değilsin; 
çünkü Musa benim kelîmim, sen ise benim habîbimsin; o beni görmek istedi, fakat ben ona habîbim 
beni görmeden sen beni göremezsin dedim’ dedi.  

2 Ey nurun, tüm can ve gönüllerin bekleneni olan! Ey rahmetinin âyeti herkesin şanında olan! Mülk ve 
melekût sarayının sultanları senin yanında hizmetçidirler, sen onların hepsine sultansın.

3 O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. 
Bakara 2/256.

4 “Urvetu’l-vuskâ”dan murat Kur’an-ı Kerîm veya peygamberdir. 
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rīşe-i ridā-yı Muḥammedī olan kimesne maḳṣūduna nāʾil olacaġı maʿlūm-ı 
(3)insāniyyedir. Rīşe-i ridā-yı Muḥammediyyeden murād sünen-i seniyye-i 
Aḥmediyye ve ṭarīḳ-i marżiyye-i (4)Muṣṭafaviyyedir. Ve fi’l-ḥadīẟ;  َك  »َمْن َتَمسَّ
   ِبُسنَِّتي َدَخَل اْلَجنََّة« 1

5

جان گرامی دریغ نیست ز عشقش
جان من و صد چو من فدای محمد

(7)Şīn Seyyidu’l-mürselīne rāciʿdir. Ṣad miʾeye mürādifdir lākin böyle 
maḥallerde keẟretden (8)kināyedir. Maḥṣūl-i Beyt: Nūr-i ḥadaḳa-i āferīniş 
ve żiyā-i dīde-i ʿaḳl u dāniş Ḥażret-i (9)Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi 
ve sellemiñ ʿaşḳ u maḥabbetinden cān-ı germā dirīġ değildir. Benim cānım 
(10)ve benim gibi ekẟer [SK 17b] min en yuḥṣā cānlar Ḥażret-i Muḥammed’e 
fedā olsun. Maʿlūm ola ki Seyyid-i (11)evlād-i Ādem ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve 
sellem efendimize feda-yı cān u māl ve fedā-yı evlād u ʿ iyāl (12)ḥuṣūl-i imān-ı 
kāmile dālldir. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ;

َّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه« 2   .Keẕā fi’l-Meşāriḳ »لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَت

Beyt:   Her k’ez Ḫudāy ḫvāhed Firdevs-i dil-küşā rā 
 Ḥubb-i Reṣūl şarṭ est ez behr-i īn cezā rā3

6

جای محمد درون خلوت جان است
نیست مرا دیگری به جای محمد

(17)Ḥażret-i Muḥammed ṣallalāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ yeri derūn-ı 
ḫalvetḫāne-i cāndır ve baña cāy-ı (18)Ḥażret-i Muḥammed vü maḳām-ı 
cenāb-ı Aḥmed olan ḫalvetḫāne-i cānda bir ġayrı nesne yoḳdur. Belki 
(19)ḥubb-i Aḥmedī ile ḫalvetḫāne-i cān māl-ā-māl olmuşdur. Bu meʾālde 
Kemāl-i Ḫocendī daḫi buyurmuşlardır: 
1 Kim sünnetime tabi olursa cennete girer. Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II /8603.
2 Ben sizden birisine ailesinden, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça o kimse 

iman etmiş olamaz. Buhârî, “Hubbu’r-Rasûl”, 14.
3 Allah’tan gönül açıcı firdevsi isteyen herkes için bu ödüle karşılık peygamber sevgisi şarttır. 
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(20)Beyt:  Tenhā ne dil be-fikr u ḫayāl-i Muḥammed est 
 Ber levḥ-i sīne naḳş-ı cemāl-i Muḥammed est1

7

حّد ثنایش بجز خدا نشناسد
من که و اندیشۀ ثـنـای محمد

(23)Ḥadd bir nesneniñ nihāyeti maʿnāsınadır. Endīşe tefekkür demek-
dir. Maḥṣūl-i Naẓm: [BM 37b] Ol Fātiḥa-i muṣḥāf-ı nübüvvet ve ḫātime-i 
kitāb-ı biʿẟet Cenāb-ı ṣāḥib-risālet ʿaleyhi (2)ekmelü’t-taḥiyyat ḥażretleriniñ 
ḥadd-i ẟenāsını Ḫudā’nıñ ġayrı kim bilir. Böyle olunca ben (3)kim, Ḥażret-i 
Faḫr-ı ʿālemiñ ẟenāsını endīşe vü tefekkür kim.

Mıṣrāʿ:   Çekmeğe ḳādir değil medḥiñ kemānıñ (4)enbiyā2 

meʾālince enbiyā-yı ʿiẓām ʿaleyhimü’s-selām daḫi ẟenā-yı Muḥammediyye-
den ʿ ācizlerdir. Zīrā bir (5)ẕātın ki meddāḥı Allāh ola, anı medḥ u ẟenā ṭavḳ-ı 
beşerden ḫāric olduġu ẓāhir u hüveydādır. (6)Nitekim denmişdir:

Rubāʿī:   Ey gofte ẕāt-i Ḥaḳḳ be-ḫodī ḫodet ẟenā 
 Mā ez kocā vü medḥ u ẟenā-yı tū ez kocā 
 Mā ḫod kiyīm tā be-ẟenā-yı tū dem zenīm  
 Der maʿraż-i le-ʿamruk levlāke ve’ḍ-ḍuḥā3

Ḥadd-i (8)ẟenāyeş taʿbīrinde olan cinās maʿlūm-ı ʿurefā-yı nāsdır.

8

َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله

(11)Leyse efʿāl-i nāḳıṣadan fiʿl-i ġayr-ı mutaṣarrıfdır. Kelāmī kelām luġat-
da muṭlaḳan söz, ıṣṭılāḥda (12)"mā tażammene4 kelimeteyni bi’l-isnād”dan5 

1 Gönül, Hz. Muhammed’in fikir ve hayâlinden boş değil, gönül levhinde de onun güzelliğinin nakışları 
vardır. 

2 Bilge Kaya, Hisâlî, Hayatı, Eserleri ve Metâliü’n-Nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi (İnceleme-Metin), by. 
654, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara 2003. 

3 Ey övgüsünü Allah’ın yaptığı kişi! /Biz nerede senin övgü ve senânı yapmak nerede? /Biz kimiz ki 
senin övgünden dem vuralım. / ʿle amruk’, ʿlevlake’ ve ʿvedduhâ’nın olduğu yerde.  Kemâleddîn İsmâîl 
İsfahânî, Dîvân, Terkîbât 1. 

4 “Fetemenne”: - BM 
5 İsnat yoluyla iki kelimeyi içeren şey.
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ʿibāretdir,  yā-i mütekellime iżāfeti lāmiyyedir. Yefī yetimmu maʿnāsınadır. 
(13)Naʿtiñ kemāle iżāfeti maṣdarıñ mefʿūlüne iżāfeti ḳabīlindendir ve kemāliñ 
żamīre iżāfeti (14)lāmiyyedir. Naʿt bir şeyʾiñ āẟār-ı ḥasenesini taʿdād etmek-
den ʿibāretdir. Ṣalli emr-i ḥāżırdır, (15)raḥmet eyle [SK 18a] demekdir. Zīrā 
ṣalāt Ḥaḳḳ’a nisbetle raḥmetden ʿ ibāretdir. İlāh maʿbūd maʿnāsınadır, (16)bir 
ḥarf-i nidā maḥẕūf olup "yā İlāhī” taḳdīrindedir. Nebī "insānun beʿaẟehullā-
hu teʿālā ile’l-ḫalḳi li-teblīġi’l-aḥkāmi”1 taʿrīfiyle muʿarrefdir. Elif lām ʿahde 
mahmūl olmaġla  Efendimiz ṣallallāhu (18)teʿālā ʿaleyhi ve sellem murāddır. 
Āl ḥāl vezninde evlād-ı Fāṭıma yāḫud her bir "müʾminin taḳiyyin ilā yev-
mi’l-ḳıyāme”den ʿibāretdir. Nitekim 2 ْ اهللَّ َرُسوَل  يا  آُلَك  َمْن    deyü suʾāl olun-
duḳda 3 »ُكلُّ ُمْؤِمٍن َتِقّيٍ إَلى َيْوِم اْلِقَياَمة« buyurduḳları masṭūr-ı kütüb-i eḥādīẟdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Benim kelāmım Ḥażret-i (21)Muḥammediñ naʿt-i kemālini 
itmām ve ikmāl eder olmadı. Yā Rabb! Nebiyy-i āḫirü’z-zamān üzerine ve āli 
(22)üzerine raḥmet ve tecellī eyle. Ḥāṣılı medḥ-i Muḥammediyyeden ʿaczini 
iḳrār u iʿtirāfdır, bu ise ḥaḳīḳatde (23)nihāyet-i medḥdir.  [BM 38a]

9

نور بقا آمد آفتاب محمد
پردۀ آن نور خاک و آب محمد

(3)Āfitāb-ı Muḥammed’den murād ḥaḳīḳat-i Muḥammediyyedir ki ʿin-
de’ṣ-ṣūfiyye taʿayyün-i evvel, dürre-i beyżā, ḳalem-i aʿlā, (4)ʿaḳl-i küll, rūḥ-i 
evvel, rūḥ-i aḳdem, rūḥ-i evḥad, rūḥ-i aʿẓam, rūḥ-i ekmel, dürre-i nefīse 
(5)taʿbīr olunur. Ḫāk u ābdan murād vücūd-i nāzenīn-i Raḥmeten li’l-ʿā-
lemīndir, ʿanāṣırıñ biri ḫāk ve biri (6)āb olması iʿtibāriyle. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Ḥaḳīḳat-i Muḥammediyye bir nūr-i bāḳiye ve bir cevher-i ʿāliyedir ki (7)

ol nūr-i bāḳiyeniñ perdesi kālbüd-i Muḥammedī ve vücūd-i Aḥmedīdir. 
ʿİnde refʿi’l-vücūd Eḥadla Muḥammed (8)beyninde farḳ mefḳūddur. َمْن َرآِني« 
4 »  kelām-i nebevīsi bu müddeʿāya bir sened-i ḳavīdir. (9)Ve bu َفَقْد َرَأى اْلَحقَّ
maḥalle münāsib Şeyḫ ʿAṭṭār ʿaleyhi seḥāʾibu tecelliyāti’l-emṭār Cevhernā-
melerinde (10)buyururlar:

1 Allah’ın, hükümlerini insanlara tebliğ etsin diye gönderdiği insan. 
2 “Yâ Resûlullâh! Ehl-i Beyt’in kimdir?” Bu hadîs-i şerîfin lafzları metin gereği böylece bölünmüştür. 
3 “Kıyamete kadar gelen her takvalı mümindir.” Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I /17.
4 “Beni gören Hakk’ı görmüş olur.” Buhârî, Câmiu’s-Sahîh, ta’bîr, 6996.
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Naẓım:   Ḫudā vü Muṣṭafā her dū yekīend 
 Be-nezdik-i muḥaḳḳiḳ bī-şekīend

  Ḫudā vü Muṣṭafā der cān nihānend 
 Merā īn cāygeh şerḥ u beyānend 

  Ḫudā vü Muṣṭafā der cān bedīdem 
 Çü meh der pīş-i īşān nābedīdem1

Bu daḫi mānend-i āfitāb lāyiḥdir ki ber manṭūḳ-ı 2 »ُنوِرى ُ ُل َما َخَلَق اهللّٰ   »َأوَّ
evvel-i maḫlūḳāt ve ʿillet-i ġāʾiyye-i maṣnūʿāt nūr-i nefīse-i Seyyidü’s-sādāt 
ve maḫlūḳāt-i sāʾire rīze-çīn-i ḫvān-i vücūd-i Ḫvāce-i kāʾinātdır. 

Naẓm:    İbtidā eyledi bir cevher-i pür-nūr ibdāʿ 
 Rūḥ u ʿaḳl u ḳalem ile aña virildi nişān

  Yaʿni kim nūr-i Muḥammed çü güneş etdi ẓuhūr 
 Ẕerresi oldı nebī-yi mürsel u ehl-i īmān

  Noḳṭa-i nūrı olup dāʾire-i ḫaṭṭ-ı vücūd 
 Oldu menḳūş heme şekl-i ḫurūf-i imkān3 

10

بسته نقابی ز خاک و آب و گر نه
رتبۀ امکان نداشت تاب محمد

[SK 18b] (20)Yine ḫāk u ābdan murād vücūddur. Tābdan murād ḥaḳīḳat-i 
Muḥammediyyedir. Mahṣūl-i Beyt: Ḫulāṣa-i (21)mevcūdāt ʿaleyhi ekme-
lü’t-taḥiyyāt ḫāk u ābdan bir nikāb baġladı. Yoḫsa ḥaḳīḳat-i Muḥammediy-
ye (22)rütbe-i imkān ṭutamayup vācibiyyete irtiḳā eyler idi. Nitekim beyt-i 

1 Allah ve Mustafa her ikisi birdir, tahkik eden için bu şüphesizdir. // Allah ve Peygamber canda gizlidir, 
ben burada bunu açıklayacağım // Allah ve Mustafa’yı canda gördüm, onların yanında ay gibi görünmez 
oldum. 

2 Allah’ın yarattığı ilk şey benim nurumdur. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I /827.
3 Krş. Ayşe Kaya, Dîvân-ı Selâmî (İnceleme-Metin), k.3/5-7, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü 

Üniversitesi SBE, Malatya 1999; Serpil Kayya, Selâmî Dîvânı’nın Transkripsiyonlu Metni, k.3/5-7, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi SBE, Kütahya 2001. 
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sābıḳda taḥḳīḳi mürūr eyledi. (23)El-ḥāṣıl ḥaḳīḳat-i Muḥammediyyeyi ber 
vech-i kemāl idrāk muḥāldir. Nitekim Dīvān-ı Sezāyī’de gelmişdir: [BM 38b] 

Beyt:   Beşeriyyetde eylediñ cilve 
 Kimse bilmez seni ne āyetsiñ1

11

چشم خدابین بجز خدا نشناسد
چون ز میان برفتد نقاب محمد

(4)Çeşm-i Ḫudā-bīnden murād, ḥaḍīḍ-i mecāzdan ẕirve-i ḥaḳīḳate irtiḳā 
edüp 

Beyt:   Gerçi āb u ḥabāb bāşed du 
 Der ḥaḳīḳat ḥabāb āb buved2

naġmesiyle ter-zebān olan (6)ʿuyūn-ı aṣḥāb-ı maʿrifetdir. Niḳābdan murād 
yine vücūddur. Maḥṣūl-i Naẓm: Aṣhāb-ı çeşm3-i Ḫudā-bīn Ḥaḳḳ’ıñ (7)ġayrı 
añlamaz ve görmez çünkü meyāneden niḳāb-ı Muḥammediyye ve vücūd-i 
pür-cūd-i Aḥmediyye refʿ ola (8)yaʿnī ʿinde refʿi’l-vücūd Eḥadla Muḥammed 
beyninde farḳ mefḳūddur. Bu maḳāmıñ tafṣīli nāẓım-ı (9)nıḥrīriñ Naḳş-ı 
Füṣūṣ şerḥinde beyān olunmuşdır, tetmīmen li’l-fāʾide beyān olundu: “Be-
dān ki (10)Ḥażret-i Ḥaḳḳ subḥānehu be-ẕāt-i ḫod müstaġnī est ez ʿālem u 
ʿālemiyān ammā esmā-i nā-mütenāhī-i (11)İlāhī muḳteżī-i ān est ki her yek rā 
maẓharī bāşed eẟer-i ān ism der ān maẓhar be-ẓuhūr resed (12)ve müsemmā  
ki ʿibāret ez ẕāt est der ān maẓhar cilve koned ve heme esmā-i Ḥaḳḳ der 
taḥt-i ḥayṭa-i (13)ism-i Allāh est ki cāmiʿ-i cemīʿ-i esmā est ve ū nīz iḳtiżā-i 
maẓhar-ı küllī kerd ki ān maẓhar rā (14)ez rāh-ı cāmiʿiyyet münāsebetī be-
ism-i cāmiʿ bāşed der  resānīden-i feyż u kemālāt. Ve īn (15)maẓhar-ı cāmiʿ  
rūḥ-i Muḥammedī vü ḥaḳīḳat-i Aḥmedī buved ki »ُروِحي ُ ُل َما َخَلَق اهللّٰ  ū »َأوَّ
būdī (16)ʿibāret ez ānest aṣl u menşeʾ u mebdeʾ-i cümle-i ḫalāʾiḳ Ḥażret-i 
ḥaḳīḳatu’l-ḥaḳāʾiḳ est (17)ve ān ḥaḳīḳat nūr-i Aḥmedī est ki ṣūret-i Ḥażret-i 
1 Krş. Sezâyî-i Gülşenî, Dîvân, vr. 3b, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Sütlüce Dergahı No. 91. 
2 Su ve kabarcık iki ayrı şey görünse de / kabarcık sudur hakikatte. 
3 çeşm: -BM
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Eḥad est ki cāmiʿ- i cemīʿ-i kemālāt-i (18)İlāhī  ve vāżıʿ-i mīzān-ı heme-i 
merātib-i iʿtidālāt-i melekī vü ḥayvānī vü insānī ān ḥażret est. (19)ʿĀlem u 
ʿālemiyān ṣuver vü eczā-i tafṣīl-i ū ve ādem u ādemiyān musaḫḫar berāy-ı 
ū  ve ileyhi eşāre (20)bi-ḳavlihi »َأَنا َسّيُِد َوَلِد َأَدَم«  ve bi-ḳavlihi َأَدُم َوَمْن ُدوَنُه«”  
لِوَاءِي« 1  Men erāde ziyādete’t-tafṣīli (21)fe’l-yarciʿ ilā Taḥḳīḳāt-i Ḫvāce تَحْتَ 
Muḥammed Pārsā ḳuddise sırruhu.

12

افسر کونین گشت کاف َلَعمُرک
از شرف دولت خطاب محمد

[BM 39a] Efser enver vezninde tāc-ı şāhī maʿnāsınadır. Kevneyn kevniñ 
teẟniyesidir, [SK 19a] murād dünyā (2)ve āḫiretdir. Le ʿamruk sūre-i Ḥicr-
de 2﴾َيْعَمُهوَن ِانَُّهْم َل۪في َسْكَرِتِهْم    ;kerīmesine işāretdir. (3)Taḳdīr-i ʿibāre ﴿َلَعْمُرَك 
“geşt kāf-i le-ʿamruke Muḥammed rā ez şeref-i devlet-i ḫiṭāb” demekdir. (4)

Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellem kāf-i 
le-ʿamruke ḫiṭāb-ı devleti (5)şerefinden efser-i kevneyn oldu. Nitekim tāc-ı 
efser selāṭīniñ revnāḳ u leṭāfet ve ḳadr (6)u şerāfetine sebebdir. Bu āyet-i celīle 
daḫi Sulṭān-ı selāṭīn-i her dū cihān ʿ aleyhi ṣalavātu’r- (7)Raḥmān ḥażretlerine 
bir efser-i nā-yāb ve bir tāc-ı cihān-tāb gibi olmaġla  ḳadr-i Muḥammediyye 
(8)ve celālet-i Aḥmediyyeniñ izdiyādına bāʿiẟ olmuşdur. Zīrā ki āyet-i kerī-
mede muḳsamun3 (9)ʿaleyh ḥayāt-i Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu ʿ aleyhi ve 
sellemdir ve peyġamberān-ı sāʾire bu devlete nāʾil (10)olamamışlardır.

1 Bil ki Allah, zâtıyla âlemden ve âlemdekilerden müstağnidir; ancak sonsuz isimleri, her birinin bir 
tecellisinin olmasını ve o ismin onda zuhur etmesini ve zâtdan ibâret olan müsemmanın da bunda 
tecelli etmesini gerektirir. Hakk’ın bütün isimleri de tüm isimleri kapsayan Allah isminin altındadır, bu 
isim de küllî bir mazhar istedi ki bu mazhar kapsayıcı isimle kapsayıcılık açısından ve feyz ve kemâlâtı 
ulaştırma bakımından bir benzerliği (münâsebeti) olsun. Bu kapsayıcı mazhar rûh-i Muhammedî ve 
hakikat-i Ahmedî idi ki “Allah en önce benim ruhumu yarattı” ifadesi budur. Bu kapsayıcı mazhar 
bütün yaratılmışların aslının ve menşeinin ve başlangıcının,  hakikaketlerin hakikati olan “nur-i 
Ahmedî” olduğunu anlatır. Bu da Allah’ın tecellisidir, bütün ilâhî kemâlâtı kapsayan, bütün melek, 
hayvan ve insan düzeninin kurucusudur. Âlem ve içindekiler, onun ayrıntılı görüntü ve bölümleri, 
insanoğlu da “Ben Âdemoğullarının efendisiyim” ve “Âdem ve sonrakiler benim sancağım altındadırlar” 
sözlerinin işaret ettiği üzere ona boyun eğmiştir.

2 (Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde 
bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler. Hicr 15/72.

3 muḳsamun: muḳīm SK
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Meẟnevī:  Çün nebī ez hestī-i ḫod ser betāft  
 Farḳ-ı pākeş ez “le-ʿamruk” tāc yāft  

  Dāşt ez Ḥaḳḳ zindegī der bendegī 
 Şod le ʿamruk cilve-i ān zindegī1

(12)Ḫafī değildir ki ḫaṭṭ-i ẟülüẟde kāfıñ tāca müşābeheti müşāheddir. 

13

چون شب اسری کشید سرمۀ مازاغ
نقش سوی کی شود حجاب محمد

(15)Şeb-i isrādan murād leyle-i Miʿrācdır. Mā zāġe sure-i Necm’de  
-kerīmesine  işāretdir. Naḳşıñ sivāya iżāfeti beyāniy(16) ﴿َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطٰغى﴾2
yedir. Keşīdiñ fāʿili lafẓ-ı (17)şerīf-i Muḥammed, mefʿūlü sürme-i mā zāġedir. 
Maḥṣūl-i Beyt: Ol müsāfir-i 3﴾ي َاْسٰرى  ﴿َوَما َيْنِطُق verāset-i güftār-ı ﴿ُسْبَحاَن الَّـٓذ۪
 çünki leyle-i Miʿrācda sürme-i "mā zāġ”ı (19)çeşm-i saʿādetlerine َعِن اْلَهٰوى﴾4
çekdi ise sivā naḳşı Ḥażret-i Muḥammed’e ḳaçan ḥicāb olur. Yaʿni (20)sivā 
taʿbīr olunān eşyā müşāhede-i cemāl-i bā kemāl-i kibriyāya ḳaçan ḥicāb 
ve perde olur; (21)olamaz demekdir. Maʿlūm ola ki ﴾َطٰغى َوَما  اْلَبَصُر  َزاَغ   ﴿َما 
āyet-i kerīmesi Ḥażret-i Faḫr-ı ʿ ālemiñ (22)ḥüsn-i edeb ve ʿ uluvv-i himmetini 
beyāndır. Zīrā şeb-i Miʿrācda pertev-i iltifāt-i Muḥammedī ve naẓar-ı  (23)

kimyā-sāy-ı Aḥmedī ẕerrāt-i cihāndan bir ẕerreye vāḳiʿ olmadı. Bu daḫi 
maʿlūmdur ki sürme [BM 39b] izdiyād-ı nūr-i çeşme sebebdir.

14

دولت فردا به هیچ باب نیابد
هر که شد امروز رّد باب محمد

(4)Ferdādan murād ahiret, imrūzdan murād dünyādır. Redd maṣdar bi-
maʿnā mefʿūldür. (5)Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki dünyāda merdūd-ı bāb-ı 

1 Peygamber kendi varlığından geçtiği için pak başına “le amruk”ten taç yapıldı. // Kullukta Allah’tan 
hayat buldu, “le amruk” ayeti o hayatın cilvesi oldu. İsmâil Hakkî Bursevî, Rûhu’l-Beyân, Dâru’l-Fikr, 
Beyrut 1127, c. 4, s. 479. 

2 Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. Necm 53/17.
3 .... kulunu (Muhammed’i) bir gece ....... götüren Allah’ın şanı yücedir. İsrâ 17/1. 
4 O, nefis arzusu ile konuşmaz. Necm 53/3.
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Muḥammed ola, ol kimesne āḫiret devletini (6)bir ḳapuda bulamaz. Zīrā 
devlet-i dāreyn ve saʿādet-i kevneyn menūṭ-i ḫoşnūdiyyet-i Seyyidu’l-(7)

mürselīndir.  Nitekim denmişdir: 

Rubāʿī:   Çün nūr-i Muḥammedī zi maʿbūd buved 
 Pes her ki Muḥammedīst pür-sūd buved  
 Ḫvāhī ki rıżā-yı Ḥaḳḳ teʿālā yābī  
 Ān kon ki Muḥammed ez tū ḫoşnūd buved1

[SK 19b] Menḳūldür ki baʿżı kümmelīn Seyyidu’l-mürselīne "mā ḳul-
tum fī haḳki Ebū ʿAlī Sīnā” dediklerinde (10)"raculun erāde en yaṣıle  ilallāhi 
teʿālā bi-ġayri vesīletī fe-ṭaradtuhu fe-ḳaẕeftuhu fi’n-nār”2 buyurmuşlardır. 

(11)Beyt:   Muḥammed-i ʿArabī āb-rūy-ı her dū serā’st 
 Kesī ki ḫāḳ-i dereş nīst ḫāk ber ser-i ust3 

15

هر چه بود درج در صحیفۀ هستی
منتخبی باشد از کتاب محمد

(14)Ṣaḥīfe-i hestīden murād kāʾinātdır, kitābdan murād ḥaḳīḳat-i Seyyi-
dü’s-sādātdır ki (15)kitāb taʿbīri ṣaḥīfeye cināsa maḥmūldür. Ḫafī değildir 
ki ḥaḳīḳat-i Aḥmediyye ve nūr-i Muḥammediyye (16)heyūlā-i mevcūdāt 
u cürẟūme-i maṣnūʿatdır. Çünki Cenāb-ı Bī-çūn ẓuhūr-ı aẟār-ı esmā-i 
(17)İlāhī ve esmā-i meẕkūreye min ḥayẟu’t-tecelliyāt bilinmeğe irāde bu-
yurdular ise evvelā (18)ve biẕẕāt nūr-i Muḥammedī ʿaleyhi’s-selāmı taḫlīḳ  
baʿdezān aʿyān-ı ʿulviyye-i rūḥiyye ve ekvān-ı (19)sufliyye-i ḫalḳiyye-i 
ʿunṣuriyyeyi ol nūr-i nefīse-i ẕū-reşāddan ḫalḳ u īcād eyledi. Kemā (20)

ḳāle esedullāhi’l-ġālib ʿAlī ibn Ebī Ṭālib raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu "lemmā 
erādellāhu teʿālā (21)en yaḫluḳa’l-ʿāleme  ceʿale en yeʾḫuẕe bi-yedi ḳudretihi 
nūran min nūrihi teʿālā ve ḫalaḳa minhu rūḥa Muḥammedin (22)ṣallallāhu 
1 Hz. Muhammed’in nuru Allah’tan geldiği için onun izinden gidenler sayısız faydaya kavuştu. Sen de 

Allah’ın rızasını istiyorsan öyle yap ki Hz. Muhammed senden hoşnut kalsın. 
2 Ebû Ali Sînâ hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulduğu vakit; o, Allah’a benim aracılığım olmaksızın 

ulaşmak istedi, ben de onu kovdum ve cehenneme attım. 
3 Hz. Muhammed her iki cihanın varlık sebebidir, kapısının toprağı olmayan kimseye yazıklar olsun. 

Hilâlî Çağatâyî, kıtʿa 8/1.
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teʿālā ʿaleyhi ve sellem  ḳable  en yaḫluḳa’s-semāvāti ve’l-arḍa ve’l-ʿarşa 
ve’l-kürsiyye (23)ve’l-cennete ve’n-nāra ẟelāẟe miʾete elfi senetin ve ceʿale 
lehu ṣūreten rūḥāniyyeten ke-heyʾetihi ʿaleyhi’s-selām [BM 40a] fi’d-dün-
yā ve semmāhu ḥabīben ẟumme ḫalaḳa rūḥe Ādeme ʿaleyhi’s-selāmu min 
nūri hāẕihi’r-rūḥi’ş-şerīfeti (2)ve ḫalaḳa min nūri hāẕihi’r-rūḥi ervāḥa’l-en-
biyāʾi ve Cibrīle ve Mīkāʾīle ve ʿAzrāʾīle ve İsrāfīle (3)ʿaleyhimu’s-selāmu ve 
sāʾire’l-melāʾiketi ve’l-cennete ve’s-semāvāti ve’l-ʿarşa ve’l- kürsiyye ve’l-
arḍa ve’l-cibāle (4)ve ġayrehā.”1 Ve liẕā ḳāle’n-nebiyyu ʿaleyhi’s-selām ُكْنُت« 
يِن« 2  Pes bu (5)muḳaddemāt maʿlūmuñ olduysa cemīʿ-i  َنِبيًّا َوآَدُم َبْيَن اْلَماِء َوالّطِ
mevcūdāt ḥaḳīḳat-i Ḫvāce-i kāʾinātdandır. Ve (6)Taḥḳīḳāt-i Muḥammed 
Pārsā’da daḫi gelmişdir: Mebdeʾ-i mevcūdāt ervāḥ-ı insān est (7)ve mebdeʾ-i 
ervāḥ-ı insān rūḥ-i pāk-i Muḥammed est ve heme maḫlūḳāt pertev-i īn 
nūr-i yegān est.3 

(8)Meẟnevī:  Ān çi evvel şod pedīd ez ceyb-i ġayb4     
 Būd nūr-i cān-ı ū bī-hīç reyb5       

 Baʿd ez-ān ān nūr-i muṭlaḳ zed ʿalem6  
 Geşt ʿarş u kürsī vü levḥ u ḳalem

 Yek ʿalem ez nūr-i pākeş ʿālem est  
 Yek ʿalem ẕürriyet est u Ādem est

 Nūr-i ū çün aṣl-i mevcūdāt buved 
 Ẕāt-i ū çün muʿṭī-yi her ẕāt buved 7 

1 Yüce Allah âlemi yaratmak istediğinde kendi nurundan bir nur yaratmakla başladı. O nurdan, daha 
yeri, göğü, arşı, kürsüyü, cenneti, cehennemi yaratmazdan üçyüz bin evvel Hz. Muhammed’in nurunu 
yarattı. O nuru Hz. Muhammed’in dünyadaki şekline benzer bir sûrette yarattı ve onu habîbim 
olarak isimlendirdi. Sonra bu nurdan Âdem aleyhisselamın ruhunu yarattı, sonra bu nurdan da 
diğer peygamberlerin ruhlarını, dört büyük meleği ve diğer melekleri, cenneti, gökleri, arşı, kürsüyü, 
yeryüzünü, dağları ve diğerlerini yarattı. 

2 Âdem su ve çamur arasındayken ben peygamberdim. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ,  II /2007.
3 Mevcudatın başlangıcı insanoğlunun ruhudur, insan ruhunun başlangıcı ise Hz. Muhammed’in pak 

nurudur ve bütün yaratılmışlar o biricik nurun ışığıdır.                                 
4 Karşılaştırılan nüshada “ceyb-i ġayb” yerine “ġayb-ı ġayb” geçmektedir.
5 Karşılaştırılan nüshada “nūr-i cān” yerine “nūr-i pāk” geçmektedir. 
6 Karşılaştırılan nüshada “nūr-i muṭlaḳ” yerine “ “nūr-i ʿālī” geçmektedir. 
7 Gayb yeninden, yakasından görünen ilk varlık, şüphe yok ki onun ruhunun nuruydu. // Ondan sonra 

o yüce nur bayrak gibi yüceldi, göründü de arş, kürsü, levh ve kalem vücut buldu. // Onun tertemiz 
nurunun bir görünüşü âlemdir, bir görünüşü de Âdem ve zürriyetidir. // Nuru bütün var olanların aslı 
olduğundan, zâtı her zâta ihsanlarda bulunduğundan.., Attâr, Mantıku’t-Tayr, der Naʿt-i Resûl, s. 22, 24.
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(12)Maḥṣūl-i Beyt: Her nesne ki ṣaḥīfe-i hestīde derc olmuşdur yaʿnī mev-
cūddur, ḥaḳīḳat-i (13)Muḥammediyye ve nūr-i Muṣṭafaviyyeden münteḫab 
ve maḫlūḳdur. Nitekim serd u beyān olunan ḥadīẟ-i İmām-ı (14)hümām bu 
müddeʿāya bir delīl-i tāmmdır. [SK 20a] 

 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[1

16

گر نبود پردۀ صفات محمد 
خلق بسوزد ز نور ذات محمد

(17)Ṣıfāt-i Muḥammediyyeden murād ṣūret-i beşerde ẓuhūrundan ʿibā-
retdir. Maḥṣūl-i Beyt: Eğer Ḥażret-i (18)Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi 
ve sellemiñ ṣıfātı perdesi olmayaydı nūr-i ẕāt-i Muḥammediyyeden (19)ḫalḳ 
yanar idi. Ve lākin ṣıfāt-i Muḥammediyye ẕāt-i seniyyelerine bir perde-i 
metīn gibi olmaḳla (20)ḫalḳı sūzān olmaḳdan māniʿ oldu. Perdeniñ ṣıfāta 
iżāfeti beyāniyyedir. 

17

شاه مخوانش که کژرویست چو فرزین
هر که درین عرصه نیست مات محمد

(23)Şīn, “her ki”ye rāciʿdir. İżmār ḳable’ẕ-ẕikr lisān-ı Fārisīde şāyiʿdir. Kej 
eğri demekdir. [BM 40b] Ferez bi-dūni’l-yāʾi veʿn-nūn ve ferzīn bi’l-yāʾi 
ve’n-nūn ālet-i şaṭrancdan bir āletiñ (2)ismidir ki şāhıñ vezīri maḳāmındadır. 
Māt luġatde żıdd-ı ḥayātdır ve ıṣṭılāḥ-ı (3)şaṭranc-bāzānda maġlūbiyetden 
ʿibāretdir. Nitekim luʿb-ı şaṭrancda merd-i maġlūb māt oldu (4)ve ṭavlada 
mārs oldu taʿbīr olunur. Şāhdan murād merdān-ı Ḫudādır, şāh taʿbīri (5)

ferez u māta mebnīdir. ʿArṣadan murād dünyādır. Maḥṣūl-i Manẓūm: Her 
kimse ki bu ʿarṣa-i dünyāda2 (6)maġlūb-ı Ḥażret-i Muḥammed ve ḥalḳa-
be-gūş-ı Cenāb-ı Aḥmed değildir böyle olan kimesneye sen şāh (7)u merd-i 

1 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
2 Derkenârda kıtʿa başlığı altında noktasız ve harekesiz yazılmış, okunamayan bir mısra bulunmaktadır. 
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āgāh oḳuma. Zīrā buncılayın kimesne ferez gibi ḥareke-i müstaḳīme ṣāhibi 
olmamaġla reh-i (8)rāstdan rū-gerdān ve çāh-ı ḍalālete üftān olmuşdur. El-
ḥāṣıl saʿādet-i dāreyn (9)mevḳūf-i rıḳḳiyyet-i sulṭān-ı kevneyndir. Kemā ḳāle 
Mevlānā ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Bī-fürūġet rūz-ı rūşen hem şeb est  
 Bī-penāhet şīr esīr-i erneb est1   

Bu beyti ʿalā mā hiye (11) ʿaleyhi fehm u iẕʿān luʿb-ı şaṭrancda mahāret u 
ʿirfāna mevḳūfdur. 

18

ساخته چون زّر ناب ناسره مس را
پرتو اکسیر التفات محمد

(14)Zerr-i nāb ẕeheb-i ḫāliṣ  maʿnāsınadır. Nā-sere fetḥ-i sīn ile geçmez 
aḳçe maʿnāsınadır. (15)Mis ḥis vezninde baḳır demekdir. Sāḫte māżi-i muḳay-
yeddir; fāʿili mecmūʿ-i mıṣrāʿ-i (16)ẟānīdir, nā-sere mis rā mefʿūl-i evveli, çün 
zerr-i nāb mefʿūl-i ẟānīsidir. Maḥṣūl-i Beyt: (17)İksīr gibi olan pertev-i il-
tifāt-i Muḥammediyye ve naẓar-ı kimyā-sāy-ı Muṣṭafaviyye ḳalb aḳçe (18)gibi 
bī-revāc u bīçāre ve muḥtāc olan kimesneleri mānend-i zer-i nāb maḳbūl 
u muʿteber (19)eyledi. Nitekim Ḥażret-i Rūşenī’niñ büyūtundan rūşendir: 

Beyt:    Sen emīre ḳul olan her ne ḳadar müdbir ise 
 Bende-i muḳbel olur miẟl-i Bilāl-i Ḥabeşī2

[SK 20b] 

19

مستی او از شراب ساقی باقی
مستی باقی ز باقیات محمد

(23)Ū Faḫr-ı ʿ āleme rāciʿdir. Mıṣrāʿ-ı evvelde bāḳī esmā-i İlāhīyyedendir ki 
“lā ibtidāʾe lehu velā intihāʾe lehu”3 [BM 41a] maʿnāsınadır. Sāḳīniñ bāḳīye 
1 Aydınlık gündüz bile gecedir, olmadıkça ışığın. Sana sığınmadıkça aslan esiridir tavşanın. Mesnevî, 

IV/1456.
2 Krş. Rûşenî Dîvânı, Şehid Ali Paşa, No. 1178, vr. 119b.
3 Başlangıcı ve sonu olmayan. 
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iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfata iżāfeti ḳabīlindendir, (2)bu maḳāmda sāḳīden murād 
Cenāb-ı Kibriyādır. Mıṣrāʿ-ı ẟānīde olan bāḳī bir nesneden (3)gerü ḳalan şeyʾ 
maʿnāsınadır ki bu maḥalde murād mestān-ı sāʾiredir. Bāḳiyātdan (4)daḫi 
murād ḳadeḥiñ dibinde olan ḳaṭarātdır ki aña cürʿa ıṭlāḳ olunur. Maḥṣūl-i 
Beyt: (5)Seyyid-i evlād-i Ādem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem efendimi-
ziñ mestliği ol sāḳī-i bāḳīniñ iʿṭā eylediği şarābdandır ve mestān-ı sāʾirenin 
mestliği1 bāḳiyāt-i Muḥammediyye ve cürʿa-i (6)Aḥmediyyedendir. El-ḥāṣıl 
mestān-ı sāʾireniñ şarāb-ı maḥabbeti nūş ve lā-yaʿḳıl u medhūş olmaları 
sāye-i iḥsān-vāye-i Ḥażret-i Muṣṭafaviyyededir. Nitekim bu meʾālde Şeyḫ 
ʿAṭṭār (8)ḳuddise sırruhu daḫi buyururlar: 

Beyt:   Ḫurde şarābī ki Ḥaḳḳ āmiḫte 
 Cürʿa-i ān ber dil-i mā rīḫte2

20

سایه نهان شد چو افتاب حقیقت

تافت عیان از همه جهات محمد
(11)Cihāt eṭrāf maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Beyt: Çünki āfitāb-ı ḥaḳīḳat 

Cenāb-ı (12)ṣāḥib-şerīʿat ʿaleyhi ekmelu’t-taḥiyyat ḥażretleriniñ cemīʿ-i cihā-
tinden ʿıyān u āşikāre (13)parladı ise sāye nihān oldu. Nitekim bir şeyʾiñ 
cemīʿ-i cihātinden āfitāb-ı tābān (14)nümāyān olsa sāyeniñ nihān olduġu 
maʿlūm u ʿıyāndır.  

Naẓm:    Ẕāt-i tū ḫurşīd-i sipihr-ṣıfāt 
 Lā ceremet sāye ne ender ḳafāst

 Sāye çi sān bā tū koned hem-rehī 
 Rev ki tū ḫod sāye-i nūrullāhi3 

1 “ol sāḳī-i bāḳīniŋ iʿṭā eylediği şarābdandır, ve mestān-i sā’irenin mestliği” : - BM
2 Allah, yaptığı o eski şaraptan bir kadehi bizim gönlümüze döktü.  
3 Zatın, feleğin güneşi gibidir. Şüphesiz başında gölge olmazdı senin. Gölge nasıl sana eşlik etsin? Yürü ki 

sen kendin Allah nurunun gölgesisin. 
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21

در صف هیجا به وقت صولت اعدا
کوه خجل مانده از ثبات محمد

(19)Heycā ṣahrā vezninde ceng u cidāl maʿnāsınadır. Ṣavlet devlet vez-
ninde (20)bir kimesne üzerine yürüyüş edüp ṣaldırmaḳ maʿnāsınadır. Ḫacel 
fetḥateynle (21)bir ādem otāġından müteḥayyir ve medhūş olup cemād gibi 
sākin u ebẟem ḳalmaḳ maʿnāsınadır. (22)Maḥṣūl-i Naẓm: Ceng ṣaffında düş-
meniñ hücūmu vaḳtinde daġ ẟebāt-i Muḥammediyyeden utanıcı (23)oldu. 
Ḥalbuki metānet-i cebel ʿinde’l-milel ḍarb-ı meẟel olmuşdur. Menḳūldür 
ki ġazve-i Uḥud’da [BM 41b] ẟenāyā-yı seniyye-i Muḥammediyyeden biri 
şikeste ve vech-i vecīh-i Aḥmediyye ḫūn-beste olduḳda [SK 21a] (2)küffār-ı 
bed-kirdārıñ “ḳad ḳutile Muḥammed” āvāz-ı ḳāẕibesi mūcib-i perīşāniyyet-i 
müʾminīn olmaġla  (3)ol eşḳıyā-yı ḍalālet-rüsūm Cenāb-ı Seyyidu’l-mürselī-
ne hücūm etdiklerinde Cālis-i serīr-i  (4)ve mā erselnāk  pīş-i aʿdāda bī-ḫavf 
u bī-bāk durduḳları masṭūr-ı kütüb-i āẟārdır. (5)Ve yine ġazve-i Bedir’de küf-
fār-ı ḫak-sāra Resūl-i Ekrem’den aḳrab kimesne olmadıġı İmām ʿAlī’den (6)

menḳūldür. Kemā ḳāle ʿAlī raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu: َلَقْد َرَأْيُتِني َيْوَم َبْدٍر َوَنْحُن« 
َم َوُهَو َأْقَرُبَنا ِإَلى اْلَعُدّوِ , َوَكاَن ِمْن َأَشّدِ النَّاِس َيْوَمِئٍذ َبْأًسا« 1 ُ َتَعاَلى َعَلْيِه َوَسلَّ  َنُلوُذ ِبالنَِّبّيِ َصلَّى اهللّٰ

Ve ḳāle eyḍan (8)raḍiyallāhu ʿanhu:

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَما َيُكوُن أََحٌد  ِ َصلَّى اهللّٰ َمرَّ اْلَبْئُس َوَلِقَي اْلَقْوُم َقْوًما إتََّقْيَنا ِبَرُسوِل اهللّٰ  »ُكنّا ِإَذا أَْحْ

ا َغِشَيُه اْلُمْشِرُكوَن َنَزَل َفَجَعَل َيُقوُل أَْقَرَب ِإَلى اْلَعُدّوِ ِمْنُه َوَلمَّ

أنا النبي ل كذب    أَنا ْبُن َعبِد اْلُمطَِّلْب

ُ َتَعاَلى َعَلْيِه َوَسلََّم«2 َفَما ُروْئَيُه َيْوَم إٍذ أََحٌد أََشدَّ ِمْنُه َصلَّى اهللّٰ

1 Bedir günü gördüm ki, hepimiz Resulullahın arkasına sığınmıştık, hâlbuki o, düşmana en yakın 
olanımız ve o gün cesaret bakımından insanların en güçlüsüydü. Ali el-Muttakî,  Kenzu’l-Ummâl, X 
/29942.

2 Biz korku şiddetlendiğinde ve kavimler karşılaştığında Allah resulüne sığınmıştık, düşmana ondan 
daha yakın kimse yoktu, müşrikler etrafını sardığında; o aşağı inip “şüphesiz ben peygamberim, ben 
Abdulmuttalib’in torunuyum” diyordu. O gün Allah resulünden daha cesur kimse görülmemiştir.  
Kaynağı bulunamadı.
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22

من که زنم در سخنوری دم اعجاز
عاجزم از شرح معجزات محمد

(13)İʿcāz ʿāciz ḳılmaḳ maʿnāsınadır. Süḫan söz, ver edāt-i nisbet olup 
(14)ḥāṣıl-i maʿnāsı söze mensūb demek olur ki merd-i faṣīḥe ıṭlāḳ olunur. 
Maḥṣūl-i Naẓm: (15)Ben ki feṣāḥat u belāġāt ve cümle fünūnda mahāret 
daʿvāsın ururum, maʿa hāẕā muʿcizāt-i (16)Muḥammediyyeniñ şerḥ u beyā-
nından ʿācizim.

]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[1

23

چرخ خم شد پی سجود محمد
هست حبابی ز بحر جود محمد

(19)Ḫam şod eğri ve münḥanī oldu demekdir. Ḥabāb seḥāb vezninde 
ṣuyuñ yüzünde (20)ẓāhir olan ḳabarcıḳlara denür ki yaġmur yaġdıḳda ḥā-
diṣ olur. Cūd hūd vezninde (21)iḥsān demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: İnḥinā-
yı çarḫ-ı berīn sucūd-i Muḥammedu’l-emīn içündür ve daḫi (22)bu çarḫ-ı 
nüh-ḳıbāb  baḥr-ı cūd-ı Muḥammediyyeden bir ḥabābdır. Nitekim çarḫda 
inḥinā ve ḥabāba müşābehet (23)ẓāhir bir maʿnādır. Nāẓım-ı nıḥrīr mıṣrāʿ-ı 
evvelde çarḫıñ Ḥażret-i Faḫr-ı ʿāleme inḳıyād u iṭāʿatini [BM 42a] taḥrīr  ve 
mıṣrāʿ-ı ẟānīde seḫā-i Muḥammediyyeyi taḳrīr buyurdular. Şübhe yoḳdur ki 
ol sulṭān-ı (2)ḳadr-şinās ecved-i nāsdır. Nitekim zümre-i aʿdā-yı dīn kerem-i 
Muḥammediyyeyi bi’ż-żarūre taḥsīn (3)edüp nice küffār-ı vaḥşī ḳayd-i ke-
rem-i firāvān-ı Aḥmedī olup īmān getürdiler. Mervīdir ki (4)ol ḥabīb-i Mevlā 
erbāb-ı iḥtiyāca aṣlā lā demeyüp ḳādir olduḳları ḳadar beẕl (5)u iʿṭā ederler 
idi. Ḥatta baʿżı şuʿarā-i ʿArab demişdir:

Beyt:   Mā ḳāle lā ḳaṭṭu illā fī teşehhudihi 
 Levle’t-teşehhudu kānet lāʾuhu neʿemu2 

1 Tekrar edilen beyit burada iki nüshada da yazılmamıştır. 
2 Sadece teşehhüdde “lâ” dedi / teşehhüd olmasaydı, onun “lâ”sı evet olurdu. El- Ferazdak, Dîvân, s. 

55-56, el-Mektebetu’l-Ehliyye, Beyrut ty. Dîvân’daki ifadeye göre bu şiir, Zeynelâbidîn b. Hüseyin 
medhinde yazılmıştır. 
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Kāne ʿAliyyun raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu iẕā vaṣafe’n-nebiyye ṣallallāhu 

teʿālā ʿaleyhi ve sellem ḳāle; ا، َوَأْجَرَأ النَّاِس َصْدًرا، َوَما ُسوِئَل   »َكاَن َأْجَوَد النَّاِس َكفًّ
َوَقاَل: َقْوِمِه،  ِإَلى  َفَرَجَع  َجَبَلْيِن1  َبْيَن  َغَنًما  َفَأْعَطاُه  َفَسَئَلُه  َأَتاُه  َرُجاًل  َوِإنَّ  َأْعَطاُه،  ِإلَّ  َقطُّ   َشْيئًا 
2 اْلفَاقَة«  َيْخشَى  لَ  َمنْ  َعطَاءَ  ُيْعطِى  ُمَحمَّدًا  َفِإنَّ   Keẕā fi’l-İḥyā li’l-Ġazzālī َأْسِلمُوا، 

ḳuddise sırruhu. 

24

مطرب دستانسرای بزم صفا را
نیست سرودی ِبه از درود محمد

(13)Dāstān-serāy vaṣf-ı terkībīdir ki ḥikāye ırlayıcı demekdir. Sürūd dürūd 
vezninde (14)naġme ve kelām maʿnāsınadır. Dürūd sürūd vezninde ṣalāt 
maʿnāsınadır ki Ḥaḳḳ’a nisbetle (15)raḥmet ve tecellī, melāʾikeye nisbetle 
istiġfār, müʾminīne nisbetle duʿādan ʿibāretdir. Muṭrib-i (16)dāstān-serāy-i 
bezm-i ṣafādan murād, ʿurefādır. Zīrā ʿurefā nudemā-yı bezm-i ṣafādır. 
Maḥṣūl-i Beyt: (17)Bezm-i ṣafā ve meclis-i vefānıñ dāstān-serāyı olan muṭ-
riblerine dürūd-i Muḥāmmediyyeden aʿlā bir (18)naġme ve sürūd yoḳdur. 
Bināberīn maḳāl-i zebān-ı ʿurefā ve evrād-ı elsine-i muṭribān-ı bezm-i ṣafā 
(19)dürūd-i Ḥażret-i Muḥammedu’l-Muṣṭafā olmuşdur. 

25

پایۀ قدر مقـّربان مالئک
با همه رفعت بود فرود محمد

(22)Fürūd dürūd vezninde aşaġı demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Melāʾike-i 
muḳarrebīniñ pāye ve ḳadr (23)u mertebeleri bu ḳadar rifʿat ile Ḥażret-i 
Muḥammed ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemiñ aşaġısıdır. [BM 42b] Nitekim 
efḍal-i rusul-i melāʾike-i muḳarrebīn Ḥażret-i Cibrīl-i emīn şeb-i Miʿrācda 
ġāşiye-dār-ı (2)Seyyidu’l-mürselīn olduġu müttefaḳun-ʿaleyhdir. Kemā ḳāle 
Mevlānā ḳuddise sırruhu: 
1 Bu kelime ile SK 21b başlamaktadır. 
2 O insanların en cömerdi, en ecirlisi ve kendisinden bir şey istendiğinde istenileni verendir. Bir adam 

ona geldi ve ondan bir şey istedi; o da ona iki dağ arasında bir koyun verdi. Adam kavmine döndü ve 
onlara ʿmüslüman olun, çünkü Hz. Muhammed fakirlikten korkmamacasına ihsanda bulunuyor’ dedi.
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Beyt:     Der şeb-i miʿrāc būdī Cibrīl ender rikāb  
 Pā nihāde ber ser-i nüh künbed-i ḥażrā tūyī1

Ve yine leyle-i meẕkūrede (4)Ḥażret-i Cibrīliñ “lev denevtu enmuleten 
leḥteraḳtu”2 kelāmı daḫi bunu müeyyiddir. 

Meẟnevī:  Çün güẕeşt Aḥmed zi sidre vü mirṣadeş 
 Ez maḳām-ı Cebreʾīl vü zi ḥadeş    

 Goft ū rā hīn beper ender peyem 
 Goft rev rev men ḥarīf-i tū neyem   

 Bāz goft ū rā beyā ey perde-sūz  
 Men be-evc-i ḫod nereftestem henūz

 Goft bīrūn zīn ḥadd ey ḫoş-ferr-i men 
 Ger zenem perrī besūzed perr-i men3  

26

جز لمعات جمال اقدم و اقدس
نامده در دیدۀ شهود محمد

(11) Lemeʿāt cemʿ vezninde lemʿiñ cemʿidir ki parlamak maʿnāsınadır. 
Aḳdem u aḳdes ism-i (12)tafḍīldir. Dīde-i şühūd çeşm-i ẓāhirī demekdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Aḳdem ve aḳdes (13)olan4 cemāl-i bā-kemāl-i İlāhiyyeniñ 
parlamasınıñ ġayrı dīde-i Muḥammediyyede bir şey gelmedi (14)belki cemīʿ-i 
eşyāda lemeʿāt-i cemāl-i İlāhiyyeyi müşāhede vü muʿāyene eylediler. Zīrā bu 
nīst-i (15)hest-nümā olan ʿālem maẓhar-ı ṣıfāt-i Ḥaḳḳ ve nūr-i ẕāt-i eḥad-i 
muṭlaḳdır.

1 Miraç gecesi Cebrail üzengiyi tuttu. Yeşil dokuz feleğin üstüne yükselen sendin.
2 Bir parmak ucu daha yaklaşsaydım yanacaktım. 
3 Ahmed [miraçta] Sidre’yi ve Cebrail’in gözetleme makāmını geçince... // ʿArdımca uç’ dedi Cebrail’e. 

O da ʿsen git’ dedi, ʿben dengin değilim’. // [Peygamber] yine, gel ey perdeler yakan, dedi ona; kendi 
zirveme varmadım ben daha. // [Cebrail] dedi, ʿey görkemli dost, bu sınırdan öte bir kanat çırparsam 
kanadım yanar. Mesnevî, IV /3794-3797. 

4 “olan” BM nüshasında iki defa yazılmıştır. 
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Rubāʿī:  Ẕāt-i tū muḥīṭ-i şeş cihāt est 
  Eşyā heme nūr-i zıll-i ẕāt est 
[SK 22a] Efʿāl u ṣıfāt-i tu’st ʿālem 
  Her çīzī ki hest maḥv-i ẕāt est1

27

بولهب آسا ز آتش تب تّبت
سوخته بادا تن حسود محمد

(20)Bū Leheb Ebū Leheb’iñ muḫaffefidir ki aʿmām-ı Resūlden bir merdiñ 
künyesidir, ismi ʿAbdulġarī’dir. (21)Birāderi Ebū Ṭālib’iñ irtiḥālinden soñra 
umūr-ı nebeviyyeyi der-ʿuhde edüp muḫālifiñ (22)gezend u mekrinden Ḥaż-
ret-i vācibu’t-taḥiyyeyi dāʾimā ḥıfẓ u ḥırāset ve ḥuḳūḳ-i ʿumūmete (23)riʿāyet 
üzere idi. Vaḳtā ki  2﴾ْقَر۪بين  kerīmesi nāzil olduḳda [BM 43a] ﴿َوَاْنِذْر َع۪شيَرَتَك اْلَ

ki “Ḥabībim, aḳrabānıñ cemāʿatini inẕār eyle” meʾālinde olmaġla  mecmūʿ-i 
aḳrabā-i nebeviyyeden ḥayātda (2)bulunanları cemʿ buyurup ʿ aẕāb u ʿ iḳāb-ı uḫ-
revī ile taḫvīf buyurunca Ebū Leheb’iñ (3)zebāne-i zebānından “elihāẕā  daʿev-
tenā tebben leke yā Muḥammed” yaʿnī bunuñ için mi daʿvet eylediñ (4)ḫüsrān 
ve helāke maẓhar olasın deyü edebden ḫāric kelimāta mübāşeret ve buña daḫi 
ḳanāʿatkār olmayıp remy-i ḥicāra mübāderet eyledikde derḥāl Cenāb-ı Kibriyā 
sūre-i Tebbet’i (6)inzāl ve Ebū Leheb’iñ cehennemī olduġunu beyān buyurdu. 
Ḫafī olmaya ki bu sūre-i celīle ʿadem-i (7)īmān-ı Ebū Leheb’e delālet eylemez, 
zīrā cāʾizdir ki nāra duḫūluna sebeb fısḳ u gurūru (8)ola. Kemā ḳāle’l-Beyḍāvī  
fī Tefsīri hāẕihi’s-sūre; “ve leyse fīhī mā yedullu ennehu lā yuʾminu li-cevāzi 
en yekūne ṣıliyyen  li’l-fısḳ”3  intehā. Edebe elyaḳ olan daḫi budur, anṣif ve 
lā tekun (10)mine’l-muʿānidīn. Aʿmām-ı nebevīyi Şeyḫ Bedreddīn manẓūmen 
tebyīn etmişdir. Tetmīmen li’l-fāʾide (11)beyān olundu: 

Naẓm:   Ḫvāhī ki şevī zūd tū bā ʿilm-i ʿalem 
 Bā Ḥāriẟ u Ḫacl dān tū Bū Ṭālib ʿamm 

1 Zâtın altı yönü kaplamıştır. Bütün eşya zâtının gölgesinin nurudur. Âlem senin sıfatların ve fiillerindir. 
Var olan her şey zâtının yokluğudur. 

2 (Önce) en yakın akrabanı uyar. Şuarâ 26/214.
3 (Bu sûrede) Ebû Leheb’in imansızlığına delil yoktur, ateşle müjdelenmesi fıskından dolayıdır. 
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 ʿAbbās u Ebū Leheb Zübeyr u Ḥamza  
 Ġaydāḳ u Muḳavvim u Ḍırār est u Ḳuẟem1 

Ebū Leheb’iñ bu künye ile mükennā olmasına sebeb-i ṣūrī ruḫ-ı ren-
gīn-āteşīne (14)mālik olmasıdır ve sebeb-i maʿnevīsi bu sūre-i celīledir. Āsā 
gibi maʿnāsınadır. (15)Maḥṣūl-i Naẓm: Ebū Leheb gibi āteş-i teb-i Tebbetden 
ḥasūdāt-i Ḥażret-i Muḥammed yanmış olsun. (16)Ḥasūdāt-i Seyyid-i evlād-i 
Ādem ḥaṭab-ı cehennem ve muhibbān-ı Ser-ḥalḳa-i cemīʿ-i ümem dāḫil-i 
bāġ-ı irem olduġu (17)maʿlūm-ı cümle ʿālemdir. 

Beyt:   Üzilür ʿırḳ-i Ebī Cehil gibi ebter olur 
 Sen Ebu’l-Ḳāsım ile her kim ederse güreşi2 

28

شیوۀ صّدیقیان وفا و محّبت 
عادت بوجهلیان جحود محمد

(21)Ṣıddīḳiyānda yā nisbet, elif nūn edāt-i cemʿdir. Bū Cehliyān daḫi buña 
ḳıyās oluna. [SK 22b] (22)Ebū Cehil ekābir-i Kureyşden Firʿavn’dan eşedd bir 
kāfiriñ künyesidir ki ḥaḳḳında 3 »ِفْرَعْوِنى َأَشدُّ ِمْن ِفْرَعْوَن ُموَسي« ḥadīẟ-i nebevīsi 
ṣādır olmuşdur. Cuḥūd ḳuʿūr vezninde bir nesneyi [BM 43b] bilür iken 
inkār eylemek maʿnāsınadır. Bināberīn ṭāʾife-i Yehūda cuḥūd taʿbīr olundu 
(2)ki nübüvvet-i risālet-penāhı bilerek inkār etdiler. Maḥṣūl-i Naẓm: Şīve-i 
ṣıddīḳiyān-ı (3)Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem vefā 
ve maḥabbetdir. ʿĀdet-i Ebū Cehliyān cuḥūd (4)ve inkār-ı Hażret-i Aḥmed 
ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemdir. Nitekim Ebū Cehil ve Ebū Süfyān-sāʾir 
(5)aṣḥāb-ı ṭuġyān ol ṣāḥibu’l-muʿcizāt ve’l-burhān ʿaleyhi ṣalavātu’r-Raḥmān 
ḥażretleriniñ (6)nübüvvet ve risāletleri ʿ indlerinde mānend-i ḫurşīd nümāyān 
iken ṭarīḳ-i inkāra pūyān (7)oldular. Ve lākin bu inkār-ı kefere şān-ı Seyyi-
du’l-beşere ser-i mū şeyn vermediği ʿinde’l-berere (8)ẓāhirdir. Zīrā ḥikmet-i 

1 Alem (özel isim) ilminde tez elden ilmini artırmak istiyorsan peygamberimizin amcalarının Ebû Hâris, 
Hacl, Ebû Tâlib, Abbas, Ebû Leheb, Zübeyr, Hamza, Gaydak, Mukavvim, Dırâr ve Kusem olduklarını bil.

2 Krş. Rûşenî Dîvânı, Şehid Ali Paşa, No. 1178, vr. 119b.
3 Benim Firavunum Musa’nın Firavunundan daha şiddetlidir. Kaynağı bulunamadı.
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Cabbār bir gül ile hezār ḫār ḫalḳ ve iẓhār üzere ḳarār bulmuşdur. (9)Nitekim 
Ḫvāce Ḥāfıẓ buyurur:

Beyt:   Der īn çemen gül-i bī-ḫār kes neçīd ārī       
 Çerāġ-ı Muṣṭafā (10)bā şerār-ı Bū Lehebīst1

Maḥalle münāṣib Bürʾe Taḫmīsi’nde Naḥīfī buyururlar:

Naẓm: (11)  Müʾekked eyleyüp aʿdā ʿadāvet u ḥasedden 
 Olursa münkir eger muʿcizāt-i bī-ʿadedden 

 (12) İder muʿāyene ẕātında kendü reʾy-i beden
  Ḳad tunkiru’l-ʿaynu ḍavʾe’ş-şemsi min remedin
 (13) Ve yunkiru’l-femu ṭaʿme’l-māʾi min saḳami2     

  29

بهر سقوط درک هبوط مخالف
فوق سعود فلک صعود محمد

(16)Derek fetḥateynle aşaġı doġru olan ṭabaḳa ve mertebeye denür ki de-
rec yuḳarıya (17)olanından ʿ ibāretdir, cemʿi derekāt gelür. Bu cihetle merātib-i 
cennetden derecāt ve menāzil-i (18)cehennemden derekāt ile taʿbīr olundu. 
Hubūṭ ḳuʿūr vezninde aşaġıya inmek maʿnāsınadır. (19)Suʿūd saʿdiñ cemʿidir 
ki ferḫūnde ve mübārek nesneye denür ve dāʾimā vaṣf olur. (20)Bu maḥal-
de daḫi mevṣūf maḥẕūf olup taḳdīr-i ʿibāre “fevḳ-i encüm suʿūd-i felek” 
demekdir. (21)Ṣūʿūd nerdübān ve dam maḳūlesi yükseğe çıḳmaḳ maʿnāsı-
nadır. Hubūṭ-i muḫālif (22)mübtedā, behr-i suḳūṭ-i derek ḫaberdir, edāt-i 
est maḫẕūf olup “behr-i suḳūṭ-i (23)derek est” demekdir. Mıṣrāʿ-ı ẟanī daḫi 
buna ḳıyās oluna. Maḥṣūl-i Beyt: Ḥażret-i Muḥammed ṣalla[BM 44a]llāhu 
teʿālā ʿaleyhi ve selleme muḫālif ve muʿānid olan küffārıñ bu ʿāleme nüzūlü 
ṭabaḳa-i caḥīme (2)düşmekden içündür. Ve daḫi Seyyidü’s-sādāt ʿaleyhi ek-
melü’t-taḥiyyāt ḥażretleriniñ cānib-i (3)eflāke ṣuʿūd u ʿ urūcu feleğiñ nücūm-ı 
mesʿūdesiniñ fevḳindedir. Baʿżı nüsḫada fevḳ (4)yerine farḳ vāḳiʿ olmuşdur. 

1 Şu çimenlikte kimse dikensiz gül dermedi. Mustafa’nın ışığı ile Ebû Leheb’in şirretlik kıvılcımı bir 
arada. Hâfız, Dîvân, g. 64/ 3.

2 Göz, hastalığından dolayı güneş ışığını inkâr eder / Ağız da hastalıktan dolayı suyun tadını inkâr eder. 
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 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[1
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حق شب اسری چو داد بار محمد
از همه باال گرفت کار محمد

[SK 23a] (7)Şeb-i isrā leyle-i miʿrācdan kināyedir. Bār icāzet maʿnāsı-
nadır. Maḥṣūl-i Naẓm: (8)Çünki Cenāb-ı Kibriyā Ḥażret-i Muḥamme-
du’l-Muṣṭafā’ya miʿrāca icāzet ve ruḫṣat verdi (9)ise cemīʿ-i maḫlūḳātdan 
kār-ı Muḥammedī bālā ve cümle peyġamberāndan şān-ı Aḥmedī aʿlā oldu. 
Zīrā (10)aferīdeden bir ferd bu devlete nāʾil olmadı. Her ne ḳadar Ḥażret-i 
Kelīm’e (11)daḫi bu ʿināyet-i Bārī erzānī olduysa beynehumāda farḳ-ı ʿaẓīm 
cārīdir. Nitekim kelimāt-i (12)Nābī’de gelmişdir:

Beyt:   Çoḳ farḳ lüzūm cā-i Musā  
 Ey taʿdiye-dān-ı sırr-ı isrā 
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گوهر اسرار ذات و مخزن اسما
کرد در آن تیره شب نثار محمد

(15)Kerdiñ fāʿili taḥtinde “şīn” beyt-i sābıḳda Ḥaḳḳ’a rācīʿdir. Niẟār ṣaç-
maḳ maʿnāsınadır, (16)ism-i şerīf-i Muḥammed’e iżāfeti lāmiyyedir. Tīre-şeb-
den murād yine leyle-i miʿrācdır. Maḥṣūl-i Naẓm: Nāẓım (17)kuddise sır-
ruhu kār-ı Muḥammediyyeniñ cümleden bālā ve ʿālī olduġunu maḳām-ı 
iẟbātda buyururlar ki (18)Cenāb-ı Bārī-yi ẕü’l-celāl ol şeb-i tīrede yaʿnī leyle-i 
miʿrācda ẕātı içün olan esrār-ı gevherlerini (19)ve maḥzen-i esmā-i ṣıfātiyye vü 
efʿāliyyesini Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve selleme niẟār ve 
iẓhār (20)eyledi. Nitekim Meẟnevī-yi Şerīf’de buña işāret olunmuşdur:

Meẟnevī:  Pes bedīd ū bī-ḥicāb esrār rā  
 Seyr-i rūḥ-i müʾmin u küffār rā    

1 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
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  Baʿd ez ān levlāk goft ender liḳā 
 Der şeb-i miʿrāc şāhid-bāz-ı mā   

  Çeşm-i ū ez çeşmehā bog’zīde şod 
 Tā ki der şeb āfitābeş dīde şod1  

(23)Masṭūr-ı kütüb-i aṣḥāb-ı ʿirfāndır ki noḳṭa-i dāʾire-i kevn u mekān 
ʿaleyhi ṣalavātu’l-Mennān leyle-i [BM 44b] miʿrācda Cenāb-ı Ḥażret-i Ġaf-
fār ile doḳsan biñ kelām u güftār edüp baʿżısıñ (2)ümmetine iẓhār ve baʿżısıñ 
ʿadem-i iḫbār ile irāde-i İlāhī ṣudūr edüp miʿrācdan zamān-ı teşrīflerinde 
َخِر، َوَخيََّرِني ْظُهاَر، َوَأَمَرِني ِباْظَهاِر اْلُبْعِد اْلَ ْسَراِر ِبَحْيُث َيْحُرُم اْلِ َ َأَمَرِني ِباْخَفاِء َبْعَض اْلَ  »إنَّ اهللّٰ
-buyururlar. Niẟār bu maḳāmda maʿnā-yı lāzimīsinde müs ِفي اْلَبْعِض الثَّاِلِث« 2
taʿmeldir ki iẓhār u iʿlāmdan ʿibāretdir. 

32

خواجگی کائنات داد خدایش
لیک به فقر آمد افتخار محمد

(8)Şīn Seyyidu’l-mürselīne rācīʿdir. Faḳrıñ tafṣīli ḳaṣīde-i ẟānīde mürūr ey-
ledi, anda (9)ṭaleb oluna. Mahṣūl-i Beyt: Kāʾinātıñ ḫvāceliğini Cenāb-ı Ḫudā 
Ḥażret-i Muḥammedu’l- Muṣṭafā’ya (10)iḥsān eyledi. Lākin iftiḫār-ı Ḥażret-i 
Muḥammed faḳr ile geldi, yaʿnī ol Nebiyy-i ʿālī-miḳdār ber manṭūḳ-ı (11) 

dāʾima faḳr ile tebaḥḥur ve iftiḫār eylerlerdi. [SK 23b]  َاْلَفْقُر »َفْخِري، َوِبِه َأْفَتِخُر« 3  

33

بعد حق آن دم کسى نبود به صورت
غـیر ابـوبـکـر یـار غار محمد

34

شد دو سه تاری که عنکبوت تنیدش
بر در آن غار پرده دار محمد

1 O zaman, sırları, müminlerin ve kâfirlerin ruhlarının hareketini perdesiz olarak görür. // O yüzden, 
bizim güzeli seven [Rabbimiz] Miraç’taki görüş sırasında ʿsen olmasaydın’ buyurdu. // Onun gözü 
gözler arasından seçildiği için geceleyin güneş ona göründü. Mesnevî, VI /2874, 2882, 2888.

2 Allah bana açıklanması yasak olduğundan dolayı birtakım sırları gizlememi, bazılarını da açıklamamı 
emretti; bazılarındaysa beni serbest bıraktı. Kaynağı bulunamadı.

3 Fakirlik övüncümdür, onunla övünürüm. Keşfu’l-Hafâ, II /1835.
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(14)Ḥażret-i Ebū Bekr’iñ evvelā ism-i şerīfleri ʿAbdu’l-kaʿbe idi. Baʿde-
hu Resūlullāh nām-ı (15)şerīfleriñ ʿAbdullāh tesmiye buyurdular. Bekr adlı 
oġlu olmayup ʿ ādet-i ʿ Arab (16)üzere tefeʾülen Ebū Bekr künyesiyle mükennā 
olup ismine ġālib olmuşdur. Nār-ı caḥīmeden (17)āzād olduġundan ʿAtīḳ 
ve miʿrāc-ı şerīfi bilā-mirye taṣdīḳ etmekle Ṣıddīḳ laḳabıyla (18)mulaḳḳab 
oldular. 1 »ْرِض، َفاْلَيْنُظْر ِإَلى َأِبي َبْكٍر kelām-i (19)  »َمْن أرَاَد أْن َيْنُظَر ِإلَى َمّيٍِت َيْمِشي َعلى أْلَ

nebevīsi ʿuluvv-i mertebelerine dālldir. Bu ḥadīẟ-i şerīfiñ şerḥinde cenāb-ı 
Mevlānā buyururlar:

(20)Meẟnevī:  Her ki ḫvāhed k’ū bebīned ber zemīn   
 Mürdeī k’ū mīreved ẓāhir çünīn  

  Mer Ebū Bekr-i taḳī rā k’ū bebīn  
 Şod zi ṣıddīḳī emīru’l-müttaḳīn  

  Ender īn neşʾe niger Ṣıddīḳ rā 
 Tā be-haşr efzūn konī taṣdīḳ rā2   

Maʿlūm ola ki Rūḥ-revān-ı ḳālıb-ı kāʾināt ʿaleyhi efḍalu’t-taḥiyyāt ḥaż-
retleri Mekke-i Mükerreme’den Medīne-i Münevvere’ye sāye-endāz-ı teşrīf u 
iclāl [BM 45a] olduḳları eẟnāda yār-ı ġār-ı vefā-dār, hem-rāh-ı ṣadāḳāt-şiʿār 
Ṣıddīḳ Ebū Bekr raḍiyallāhu teʿālā (2)ʿanhu ḥażretleriyle berāber Mekke’den 
çıḳıp Cebel-i ẞevr’de bir maġārada iḫtifā buyurdular. (3)ʿAle’l-fevr maġāra 
ḳapısında bir naḫl-i muġaylān nümāyān ve bir örümcek daḫi ḳat (4)ḳat aġlar 
ḳurup ve iki güğercin daḫi kendülere bir āşiyān yapıp yumurṭa (5)yumurṭ-
ladılar. Vaḳtā ki küffār-ı nā-pāk hicret-i Resūl’den ziyāde ġam-nāk olup (6)

eṭrāf-ı Mekke’yi teftīş ederek iz ʿilminde māhir Surāḳa nām bir merd-i nā-
kām ile (7)maġāranıñ çeşm-gāhına geldiler, ol Surāḳa-i bī-dīn bi-ḥaḳḳi’l-
ʿUzzā Muḥammed bu maġārayı (8)geçmemişdir diyerek nice yemīn etdikde 
baʿżı küffār duḫūl-i ġāra meyl u rükūn etdikde (9)baʿżılar bunların sefāhat ve 
cünūnlarına ḥaml edüp bu örümcek aġları Ḥażret-i (10)Muhammed dünyāya 
1 Kim, yeryüzünde yürüyen bir ölü görmek isterse Hz. Ebû Bekir’e baksın. Kaynağı bulunamadı.
2 Kim, yeryüzünde böyle açıkça yürüyüp giden bir ölü görmek isterse. // Takva sahibi Ebû Bekir’i görsün; 

o, sıddık oluşu sayesinde mahşerdekilere bey olmuştur. // Şu yaratılışta Sıddık’a bak da mahşere olan 
tasdîkin artsın. Mesnevî, VI /748-750.
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gelmezden evvel ḳurulmuşdur diyerek ḳaṭʿ-ı ümīd edip gitdiler. Nitekim 
Naḥīfī  (11)Bürʾe Taḫmīsi’nde buyururlar: 

Naẓm:   Tecessüs itmeğe ol mahż-i raḥmeti maḥżā  
 İrişdi çün der-i ġāra ʿadū-yi nā-bīnā  
 Ḥamāme ile olup ʿankebūt perde-nümā 
 Ẓannū’l-ḥamāme ve ẓannū’l-ʿankebūte ʿalā  
 Ḫayri’l-beriyyeti lem tensüc ve lem teḥumi1

Vaḳtā ki küffār ġāra girmek murād etdiklerinde (14)cenāb-ı Ṣıddīḳ-i ek-
rem min ciheti’l-beşeriyye dūçār-ı ıżṭırāb u elem olduḳda Resūl-i Ekrem (15)

ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem  2﴾َمَعَنا َ  buyurdular. Maḳṣūda  ﴿َل َتْحَزْن ِانَّ اهللّٰ
lüzūmu ḳadar (16)ḥikāye beyān olundu, tafṣīli kütüb-i siyerden ṭaleb olu-
na. ʿAnkebūt örümcek (17)demekdir. Tonīd tonīden maṣdarından māżīdir ki 
doḳudu demekdir. Şīn “tār”e rāciʿdir. (18)Tār mār vezninde tel taʿbīr olunan 
şeyʾdir. Maḥṣūl-i Beyteyn: Ol zamān ki Cenāb-ı (19)Kibriyā’dan ṣoñra ṣū-
retde Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā [SK 24a] ʿ aleyhi ve sellemle Ebū 
Bekr’iñ ġayrı (20)kimesne yoḳ idi. İki üç tel ki anı ʿankebūt doḳudu, ol ġār-ı 
şerīfiñ ḳapusı (21)üzere bir perde-i metīn olup küffārıñ mekrinden emīn3 
oldular. Bundan fāʾide Ḥażret-i (22)Bārī-yi ẕü’l-celāl ḳuvvet u ḳudret ve ḥıfẓ 
u ḥirāsetini bizlere ifādedir. Nāẓım ḳuddise sırruhu 

(23)Baʿd-i Ḥaḳḳ ān dem kesī nebved be-ṣūret4 

mıṣrāʿıyla  5﴾َوُهَو َمَعُكْم َاْيَن َما ُكْنُتْم﴿ kerīmesine işāret buyururlar. [BM 45b] 

35

گر پی ارباب شوق باد بهاری

خار و خسی آرد از دیار محمد

1 Sandılar ki örümcek ve güvercin insanların en hayırlısı üzerine ağ örmemiş ve yuva yapmamıştır. 
2 Hüzünlenme, çünkü Allah bizimle beraberdir. Tevbe 9/40.
3 “Emīn” :  -SK
4  Zâhir olarak Allah’tan başka kimsenin olmadığı o anda...
5 Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Hadîd 57/4.
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36

همچو مژه بر دو دیده تا دم محشر

جا کنم آن را به یادگار محمد
(3)Bād-ı bahār bād-ı ṣabādır. Ḫār u ḫes çör çöp taʿbīr olunan şeydir ki 

baʿżı maḥalde şeyʾ-i (4)ḥaḳīrden kināye olunur. Müje kirpik demekdir. Āre-
diñ fāʿili bād-ı bahārī, ḫār u ḫas (5)mefʿūlüdür. Diyār-ı Muḥammed’den 
murād Medīne-i Münevveredir. Maḥṣūl-i Beyteyn: Eger bād-ı ṣabā bir çör 
çöp (6)Medīne-i Münevvereden erbāb-ı şevḳ ve aṣḥāb-ı ʿaşḳ içün getirir ise 
kirpiğim gibi iki (7)gözüm üzerine zamān-ı maḥşere dek yer ederim ve ṣaḳ-
larım; yādigār-ı Muḥammediyyeden içün. (8)Zīrā cānāna nisbet-i cüzʾiyyesi 
olan eşyā ʿinde’l-ʿuşşāḳ cāndan eleẕẕ u aʿlādır. (9)Nitekim denmişdir: 

Beyt:   Eger pāy-i segī mībūsem ey nāṣiḥ mezen ṭaʿne 
 Ki men rūzī be-kūy-i āşināyī dīde-em ū rā1 

Zīrā eşyā-i meẕkūre ḳalb-i ʿ āşıḳıñ tesellīsine vesīledir.  (11)Nitekim Dīvān-ı 
Ṣāʾib’de gelmişdir: 

Beyt:   Be’ndek nisbetī ʿāşıḳ tesellī mīşeved ver ne 
 B’āhū nisbet-i dūrist çeşm-i şūḫ-i Leylī rā2

 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[3

37

ای شاه طافح ز فیض کأس محمد
ز آدم و عالم مکن قیاس محمد

(15)Ṭāfiḥ ʿalā vezn-i fātiḥ ziyāde mest maʿnāsınadır. Ḳıyās bir şeyʾi şeyʾ-i 
āḫerle temẟīlden (16)ʿibāretdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey feyż-i keʾs-i Muḥamme-
diyyeden mest olan kimesne! Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi 
ve sellemi  ādem u ʿālemden ḳıyās eyleme. Zīrā ser-ḫalīfe-i cemīʿ-i ümem 
1 Sevgilinin köpeğinin ayağını öpersem beni kınama ay nâsih! Ki bir gün tanıdıkların mahallesinde 

görmüştüm onu. Câmî, Fâtihatu’ş-Şebâb, g. 44/4.
2 Âşık, birazcık benzetmekle teselli bulur mu bulmaz mı? / Leyla’nın şuh gözlerini ahununkilere 

benzetmek uzak bir ihtimaldir. 
3 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
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ṣallallāhu teʿālā (18)ʿaleyhi ve sellem ile Ḥażret-i Ādem beyninde farḳ-ı ʿaẓīm 
maʿlūm-ı ʿ ālemdir. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ; 1»َأَنا َسّيُِد اْلَعاَلِميَن«  ve 2 »َعَلي َسّيِِد اْلَعَرِب«  

Beyt:   Henūz Ādem meyān-ı āb u gīl bud 
 Ki ū şāh-ı cihan-ı cān u dil bud3 

       Ve yine bu hadīẟ-i şerīf daḫi ʿadem-i ḳıyāsa bir ḳıyās-i müteʿārifdir:  
 »آَدُم َوَمْن ُدوَنُه َتْحَت ِلَواِء َيْوَم اْلِقَيَمِة« 4

Meẟnevī:  Ger be-ṣūret men zi Ādem-zāde-em  
 Men be-maʿnī cedd-i cedd üftāde-em    

 Ez berāy-ı men bedeş secde melek  
 Vez pey-i men reft ber heftüm felek

 Pes zi men zāyīd der maʿnī peder  
 Pes zi mīve ẕād der maʿnī şecer5             [BM 46a]

38

وحدت مستور در مطاوی کثرت
بار دگر سر زد از لباس محمد

[SK 24b] (3)Meṭāvī mīmiñ fetḥiyle maṭvī kelimesiniñ cemʿidir ki ḳa-
yurmalara ve böğürmelere denür. (4) Serzed ẓuhūr maʿnāsına muṣṭalaḥdır. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Mestūr olan vaḥdet, keẟret (5)meṭāvīsinde libās-i Muḥam-
mediyye ve vücūd-i Aḥmediyyeden ẓāhir oldu. Feteemmel cidden.

39

تا به قیامت مصون بود ز تزلزل
دین قویم قوی اساس محمد6

1 Ben âlemlerin efendisiyim. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I /716.
2 Ali, Arapların efendisidir. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II /3151.
3 Âdem su ve toprak arasındayken henüz / O, can ve gönül ülkesinin sultanıydı. 
4 Âdem ve ondan sonra gelenler kıyamet gününde sancağımın altında olacaktır. Bezzâr,  Müsnedu’l-

Bezzâr, XIII /6413.
5 Ben görünüşte Âdem’den doğmuşsam da anlam bakımından onun dedesinin dedesiyim. // Meleklerin 

ona secde edişi benden dolayıydı; o, yedinci göğe benim ardımca çıktı. // Öyleyse anlam bakımından 
babam benden doğmuştur. Bu durumda anlam bakımından ağaç meyveden doğmuş olmaktadır. 
Mesnevî, IV /524-526.

6 Neşredilen Dîvân’a göre sonraki beyitle yer değişmiştir. Bkz. Dîvân-ı Câmî, cild-i evvel, s. 135.
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(8)Tezelzül ḳaymaḳ maʿnāsınadır, bu maḥalde nesḫden kināyedir. Ḳavīm 
doġru nesne demekdir. (9) “Yuḳālu şeyʾun ḳavīmun ey mustaḳīm.”1  Esās 
temel demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Rūz-ı ḳıyāmete dek ḳavī (10)esās olan dīn-i 
mustaḳīm-i Muḥammediyye ve şerīʿat-i Ahmediyye tezelzülden yaʿnī ed-
yān-ı (11)sāʾire miẟillü mensūḫ olmaḳdan maṣūn u mahfūẓdur. ْلَنا  ﴿ِانَّا َنْحُن َنزَّ
ْكَر َوِانَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾2  kerīmesi bunu nāṭıḳdır. Bu āyetiñ tefsīrinde cenāb-ı الّذِ
Mevlānā buyururlar: 

(13)Meẟnevī:  Muṣṭafā rā vaʿde kerd elṭāf-ı Ḥaḳḳ 
 Ger bemīrī tū nemīred ān sebaḳ

 Men kitāb u muʿcizāt rā rāfiʿem  
 Pīş u kem kon rā zi Ḳur’ān māniʿem

 Men mināre pür konem āfāḳ rā  
 Kūr gerdānem dū çeşm-i ʿāḳ rā

 Tā ḳıyāmet bāḳīyeş dārīm mā  
 Tu meters ez nesḫ-i dīn ey Muṣṭafā3 

40

یک سر مو از حقش جدا نشناسد

هر که شد امروز حق شناس محمد
(19)Yek ser-i mū hīçden kināyedir. İmrūzdan murād dünyādır. Maḥṣūl-i 

Manẓūm: Her kimse ki dünyāda (20)Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellem ḥażretleriniñ ḥaḳḳını añladı, buncılayın kimesne aṣlā (21)

Ḥażret-i Muḥammed’i Ḥaḳḳdan cüdā ve ġayrı añlamaz. Nitekim baʿżı ehl-i 
ʿirfān buyurmuşdur:  
1 Doğru şey, yani müstakim şey derler. 
2 Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. Hicr 15/9.
3 Hakk’ın lutfu, Mustafa’ya [şöyle] vaatte bulunmuştur: Sen ölsen de bu kitap ölmez. // Senin kitap ve 

mucizeni yüksek tutar, Kur’an’dan bir şey eksiltmeye ve ona bir şey eklemeye kalkışanı engellerim. // 
Ben ufukları minareyle dolduracağım. İnkârcının iki gözünü kör edeceğim. // Kıyamete dek biz onu 
koruyacağız, din ortadan kalkar diye korkma sen. Mesnevî, III /1196-1197, 1203, 1205.
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(22)Beyt:   Muʿallā dergehüñ evc-i semādan yā Resūlallāh 
 Seni farḳ eylemem Bār-ı Ḫudā’dan yā Resūlallāh1

Bu maḳāmıñ tafṣīli ḳarīben mürūr eyledi, anda ṭaleb oluna.2   

[BM 46b]

41

جیش عدو گشته با وفور جالدت
منهزم از هیبت و هراس محمد

(3)Ceyş ʿasker demekdir. Geşte māżī-i muḳayyeddir. Fāʿili ceyş-i ʿadū, 
münhezim mefʿūlüdür. (4)Vufūr ḳuṣūr vezninde keẟret maʿnāsınadır. Celādet 
lafẓen ve maʿnen şecāʿate mürādifdir. (5)Hirās kirās vezninde ḫavf demekdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: ʿAsker-i aʿdā bu ḳadar keẟret-i şecāʿat (6)ve vefret-i celādet 
ile heybet-i Ahmedī ve dehşet-i Muḥammedīden münhezim ve perīşān oldu. 

42

حفظ حق اندر حجاب نسج عناکب
داشته از بأس خصم پاس محمد

[SK 25a] (9)Nesc “nūn”uñ fetḥi ve “sīn”iñ sükūnıyla doḳumaḳ ve örmek 
maʿnāsınadır. Nitekim (10)nāẓımıñ Ḫvāce ʿ Alī Rāmitenī  ḥaḳḳında vārid olan 
bu beytinden rūşendir: 

Beyt:   Ver ne ʿilm-i ḥāl fevḳ-i ḳāl budī key şodī 
 Bende aʿyān-ı Buḫārā Ḫvāce-i Nessāc rā3

(12)ʿAnākib ʿankebūtuñ cemʿidir ki örümcek demekdir. 

1 Bu beyit, Azmi Bilgin’in neşrinde iki farklı beytin mısralarını oluşturmaktadır: 

 Muallâ dergehin evc-i semâdan yâ Resûlallah 
Muazzam kadri arş-i kibriyâdan yâ Resûlallah

 Taayyün buldı künh-i lâ-taayyünden velî zâtun 
Seni fark eylemem Bârî Hudâdan yâ Resûlallah 

Azmi Bilgin, Mustafa Zekâyî Efendi’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği, Na’tları ve Oruç Babayla İlgisi, Üsküdar 
Sempozyumu IV, c. 1, s. 561-585. 

2 BM nüshasında derkenârda nazm başlığı altında noktasız yazılmış ve okunamayan üç beyit 
bulunmaktadır.

3 Olmasaydı üstün hal ilmi kâl ilminden eğer /Buhârâ ayânı kul olur muydu Nessâc’a. Abdurrahmân 
Câmî, Evliya Menkıbeleri [Nefahâtu’l-Üns], s. 502.
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Ġarībe: Eflāṭūn’dan mervīdir ki sinek (13)ḳısmı ziyāde ḥarīṣ ve örümcek 
ziyāde ḳāniʿdir. Bi-ḥikmetillāhi teʿālā pek ḥarīṣ olan (14)maḫlūḳ ziyāde ḳāniʿ 
olana rızḳ-ı mesūḳ olmuşdur. Ve yine ġarībedendir ki örümceğin sekiz (15)

ayaġı ve altı gözü mevcūddur. 

Beʾs yeʾs vezninde meydān-ı muḥārebede şiddet maʿnāsınadır. (16)Pās bi’l-
bāʾi’l-fārisī ḥıfẓ demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥıfẓ-ı Ḥaḳḳ ve ḥirāset-i ḳıyās-i 
muṭlaḳ (17)Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemi örüm-
cekleriñ  aġları ḥicābında ḫaṣmıñ şiddet (18)ve żararından maḥfūẓ ṭutdu. Bu 
meʾāl ḳarīben mürūr eyledi. 

43

هر چه کند التماس در حق اّمت 
رد نشود هرگز التماس محمد1 

(21)Konediñ fāʿili ism-i şerīf-i Muḥammed, mefʿūlu iltimāsdır. Redd maṣdar 
bi-maʿnā mefʿūldür. (22)Ḥaḳ bu maḳāmda riʿāyeten li’l-vezn muḫaffef ḳırāʾat 
olunmaġa eḥaḳḳdır. Maḥṣūl-i Naẓm: (23)Her nesneyi ki Ḫayru’n-nās, ümme-
tiniñ ḥaḳḳında Cenāb-ı Kibriyādan iltimās ede, aṣlā [BM 47a] ve ḳaṭʿā mer-
dūd olmayacaġı maʿlūm-ı ẕükūr u ināẟdır. Nitekim 2﴾َوَلَسْوَف ُيْع۪طيَك َربَُّك َفَتـْرٰضى﴿ 
kerīmesi bu[nu] nāṭıḳdır. Ḫulāṣa-i kelām ʿaleyhiʿṣ-ṣalātu veʿs-selām ʿindellāh 
mevẟūḳu’t-(3)tekellüm ve maḳbūlü’ş-şefāʿa olduġu mā-lā kelāmdır. Kemā vera-
de fi’l-ḥadīẟ;  3»ُد ِتي َحتَّى ُيَناِدَيِني َرّبِي َأَرِضيَت َيا ُمَحمَّ مَّ  Tācu’l-ʿārifīn »َأْشَفُع َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلُ
Mevlānā Celāleddīn şefāʿat-i Muḥammediyyeyi maḳām-ı beyānda buyururlar: 

Meẟnevī:  Goft peyġamber ki rūz-ı restaḫīz   
 Key güẕārem mücrimān rā eşkrīz 

 Men şefīʿ-i ʿāṣiyān bāşem be-cān 
 Tā rehānem men zi işkence girān4  

1 Bu mısra neşredilen Dîvân’da “Ḥaḳḳ ne koned redd-i iltimās-i Muḥammed” şeklindedir. 
2 Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Duhâ 93/5.
3 Kıyamet günü; Rabbim ʿrazı oldun mu ya Muhammed’ diyene kadar ümmetime şefaat edeceğim. 

Bezzâr, Müsnedu’l-Bezzâr, II /932.
4 Karşılaştırılan nüshada “rehānem men” yerine “rehānem şān” geçmektedir. 



277Neşʾe

 Āṣiyān vü ehl-i kebāʾir rā be-cehd 
 Vā rehānem ez ʿitāb-ı naḳḍ-i ʿahd1 

 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[2

44

ماه بود عکسی از جمال محمد
مشگ شمیمی ز زلف و خال محمد

(10)Şemīm ḳoḳu maʿnāsınadır. Ḫāl dāl vezninde beñ taʿbīr olunan 
şeyʾdir ki (11)aʿẓam-ı esbāb-ı ḥüsndendir. Maḥṣūl-i Beyt: Ḳamer Ḥaż-
ret-i Seyyidu’l-beşeriñ cemāl-i (12)bā-kemālinden bir ʿaksdir. Misk daḫi bu 
ḳadar rāyiḥa-i ṭayyibe ṣāḥibi iken zülf-i (13)Muḥammediyye ve ḫāl-i Aḥ-
mediyyeden bir ednā ḳoḳudur. Reyb u şübhe yoḳdur ki Seyyidu’l-mür-
selīn (14)aṭyabü’ṭ-ṭayyibīndir. [SK 25b] Nitekim Ḥażret-i Enes buyurur: 
َم«3  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّى اهللّٰ ، َوَل ِمْسًكا، َوَل َشْيًئا َأْطَيَب ِمْن ِريِح َرُسوِل اهللّٰ   Yaʿni »َما َشَمْمُت َعْنَبًرا َقطُّ
rīḥ-i Resūlullāh ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemden aṭyab aṣlā ne ʿanber ve 
ne misk ve ne bir şeyʾ (17)ḳoḳlamadım. 

Menḳūldür ki Resūl-i Ekrem ṣallallāhu teʿālā4 ʿaleyhi ve sellem ḳanġı 
ṭarīḳden (18)mürūr eyleseler ol ṭarīḳden ʿubūr eden aṣḥāb-ı güzīn Resūl-i 
Ekrem’iñ (19)andan mürūr etdiklerini rāyiḥā-i ṭayyibelerinden bilirler idi. 
Ve yine muṣāfaḥa (21)etdikleri kimesneden o gün rāyiḥe-i ṭayyibe zāʾil 
olmaz idi.  
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در چمن »َفاسَتِقم« قدم ننهاده
سرو روانی به اعتدال محمد

1 Peygamber der ki kıyamet gününde suçluları gözyaşı içinde bırakır mıyım hiç? // Âsileri ağır işkenceden 
kurtarmak için onların içtenlikle şefaatçisiyim. // Âsileri ve büyük günah sahiplerini ahde vefasızlığın 
azabından ciddiyetle kurtarırım. Mesnevî, III /1781-1783.

2 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
3 Şimdiye kadar Peygamber efendimizin kokusundan daha güzel amber veya misk asla koklamadım. 

Müslim, Fezâil, 81 (IV/1814).
4 teālā : - BM 
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(23)Festaḳim sūre-i Hūd’da 1﴾َفاْسَتِقْم َكَمٓا ُاِمْرَت﴿ kerīmesine işāretdir ki [BM 
47b] “emr olunduġuñ gibi Ḥabībim, istiḳāmetde ẟābit ol” meʾālindedir. 
Bīnāberīn lisān-ı nebevīde (2) 2 »َشيََّبْتِني ُهوٌد«  vürūd etmişdir. Zīrā istiḳāmet, 
ʿuhūda riʿāyetden ʿibāretdir. (3)Kemā ḳāle ṣāḥibu’l-ʿAvārif 3; “el-istiḳāmetu 
hiye’r-riʿāyetu bi’l-ʿuhūd”4 bu ise emr-i ʿasīrdir. (4)Ve baʿżı ʿurefā istiḳāmeti 
bu vechle ketb u imlā etmişdir:

Naẓm:   Kesī dānem zi ehl-i istiḳāmet   
 Ki başed ber ser-i kūy-i hidāyet

  Be-envār-ı hüviyet cān süpürde  
 Zi evsāḫ ṭabīʿat-i pāk mürde

  Temām ez gird-i dāmen berefşānde  
 Berefte sāye vü ḫūrşīd mānde5

(7)Serv maʿrūf şecerdir ki lisān-ı ʿArabda şeceretu’l-ḥayye taʿbīr olunur. 
Zīrā serv olan maḥalde (8)elbette yılan bulunur. Serv-i revān mecāzen maḥ-
būbānda müstaʿmeldir. İʿtidāl bir nesne (9)kem u keyfde iki ḥālet beyninde 
mutavassıṭ olmaḳ maʿnāsınadır. Meẟela bir cism (10)ṭūl ve ḳaẟr ḥāletleri bey-
ninde mutavassıṭ olmaḳ gibi; kemāl bundadır. Nitekim 6»ُموِر َأْوَسُطَها  »َخْيُر اْلُ
(11)denmişdir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Çemenistān-ı festaḳimde iʿtidāl-i Ḥaż-
ret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā (12)ʿaleyhi ve sellemde bir serv-i revān ḳı-
demin vażʿ edüp ḫırāmān olamamışdır. Yaʿni serv-i (13)çemen-celādet ʿaleyhi 
ekmelü’t-tahiyyat gibi āferīdeden bir ferd Cenāb-ı Kibriyāya ṭāʿat u ʿibādet 
(14)ve ʿuhūda riʿāyet üzere olamamışdır. Nitekim Seyyidu’l-berāyā ʿaleyhi 
efḍalu’t-teḥāyā 7﴾َناِفَلًة َلَك ِب۪ه  ْد  َفـَتَهجَّ الَّْيِل   kerīmesi nāzil olduḳda ṣalāt-i ﴿َوِمَن 
teheccüde bir ayaḳ üzerine ḳıyām (16)ve ḳırāʾat-i sūre-i ṭavīleye devām bir-
1 Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hûd 11/112.
2 Hûd sûresi beni ihtiyarlattı.Tirmizî,  Sünen-i Tirmizî, V/3297.
3 Şehâbettin Sühreverdî ve Avârifu’l-Maârif adlı eseri kastedilmektedir. 
4 İstikâmet sözleri yerine getirmektir. 
5 İstikâmet ehlinden birini tanıyorum ki hidayet mahallesinin yolundaydı. //Hüviyetinin nurlarına 

canını teslim etti, kirliliklerden temiz tabiatlı olarak öldü //Eteğindeki bütün tozları saçtı, gölge gitti 
güneş kaldı. 

6 İşlerin en hayırlısı orta olanıdır. Aclûnî,  Keşfu’l-Hafâ, I  /1247.
7 Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki…  

İsrâ 17/79.



279Neşʾe

le ḳadem-i saʿādetleri teverrüm edüp1﴾ِلَتْشٰقى اْلُقْرٰاَن  َعَلْيَك  َاْنَزْلَنا  َمٓا   āyet-i ﴿ٰطٰه 
celīlesiyle ṭūl-i ḳıyāmdan menʿ olundular. Nitekim müfessirīn (18)bu āyetiñ 
maʿnāsında  “daʿ  ḳademeyke  ʿale’l-arḍi  yā Muḥammed, mā enzalnā ʿaley-
ke’l-Kurʾāne li-tetʿab (19) bi-keẟreti’r-riyāżeti ve ṭūli’l-ḳıyāmi fi’t-teheccüd”2 
buyurmuşlardır. 
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حرف شناسان لوح سر قدم را
صد مدد آيد ز میم و دال محمد3 

(22)Ḥarf-şināsāndan murād ʿ urefādır. Zīrā ʿ urefā sırr-ı ḳıdeme ʿ ālimlerdir. 
Kemā ḳāle tercümānu’l-gayb: [SK 26a] 

Beyt:  Rāz-ı derūn-ı perde zi rindān-ı mest pors 
 K’īn ḥāl nist zāhid-i ʿālī-maḳām rā4

[BM 48a] Ṣad keẟretden kināyedir. Maḥṣul-i Beyt: Levḥ-i sırr-ı ḳıde-
miñ ḫarf-şināslarına lafẓ-ı şerīf-i (2)Muḥammed’de olan dāl u mīmden yüz 
meded gelür. Nitekim “meded” bir mīm ve iki dālden mürekkebdir. Elḥāsıl 
(3)evliyā-i kirām iʿāne-i Muḥammediyye ve meded-i Aḥmediyyeye müs-
taġraḳdırlar. Ḫafī değildir ki meded faḳaṭ ism-i (4)şerīf-i Muḥammed’den 
hāṣıl olmayup belki ismeyn-i şerīfeyn Muḥammed u Ahmed’den ḥāṣıl (5)

olmuşdur. Feteʾemmel. 
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یافت چو روی بتان ز خال معنبر
دین هدی زینت از بالل محمد

1 Tâ-hâ. Bu Kur’ân’ı sana meşakkate düşesin diye indirmedik. Tâhâ 20/1-2.
2 Ayaklarını yere bas ya Muhammed! Biz Kur’an’ı sana çok ibadet edip yorulasın ve geceleri uzun süre 

ayakta kalasın diye indirmedik. 
3 Bu beyit neşredilen Dîvân’da 

 “Ḥarf-şināsān-i naḳş-ı kilk-i ḳadem rā 
  Ṣad meded āmed zi mīm u dāl-i Muḥammed” 

şeklindedir. 
4 Perde ardındaki sırları mest olmuş rintlere sor; yoktur zira bu hal, makāmı yüce zahitlerde. Hâfız, 

Dîvân, g. 7/2.
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(7)Büt bā-i ʿArabī ile ṭāʾife-i müşrikīn elleriyle düzüp maʿbūd ittiḫāẕ et-
dikleri ṣuretdir ki  (8)ʿArabīde ṣanem taʿbīr olunur, mecāzen maḥbūbdan 
kināye olunur. Muʿanber ʿ anberlenmiş maʿnāsınadır ki (9)lisān-ı ʿ Arabda baʿżı 
esmā ism-i mefʿūl vezninde istiʿmāl olunup maʿnā-yı mefʿūl (10)irāde olun-
maḳ ʿādāt-i ʿArabdır. Bilāl hilāl vezninde İmāmu’l-mürselīn ʿaleyhi’ṣ-ṣalat fī 
külli ḥīn (11)müʾeẕẕinleriniñ ismidir ki Bilāl-i Ḥabeşī denmekle şöhret-yāb 
olmuşdur, raḍiyallāhu ʿanhu. Baʿde (12)vefāti’n-Nebī, iftirāḳ-i Maḥbūb-ı 
Kirdigār cān-ı Bilāl’e ziyāde kār edüp Şām-ı şerīfe hicret (13)ve anda dār-ı 
ʿuḳbāya rıḥlet buyurdular. Ḳabr-i şerīfleri el-ān Şām-ı cennet-meşāmda ziyā-
ret-gāh-ı (14)ḫavāṣ u ʿavāmdır. 

İmām Semhūdī1 Ḫulāṣatu’l-Vefā’da buyururlar ki zamān-ı ḫilāfet-i 
Ḥażret-i (15)ʿÖmer’de bende-i maḳbūl şehinşāh-ı Ḳareşī ve maẓhar-ı nūr-i 
siyāh cenāb-ı Bilāl-i Ḥabeşī bir gece rüʾyāda (16)ṣāḥib-i saʿādet ʿaleyhi ek-
melü’t-taḥiyyat ḥażretlerini ruʾyet buyurup “yā Bilālu emā āne (17)leke en 
tezūreni”2 ḫiṭābıyla muḫāṭab olduḳda derḥāl rāḥilesine süvār olup (18)cānib-i 
Medīne-i Münevvereye ʿ azīmet ve ḳabr-i şerīf-i Muḥammediyyeyi ziyāret ve 
andan yine Şām-ı şerīfe (19)hicret buyurdular. Ḥaḳḳī  ḳuddise sırruhu Kitāb-ı 
Necāt3’da buyururlar ki sevād-ı vücūd-i Bilāl (20)cennetde ḥūr u ġılmāna bir 
ḫāl olup andan ḥüsn u ān bulsalar gerekdir. Tafṣīl-i (21)aḥvāl-i Bilāl kütüb-i 
siyerde māl-ā-māldır. Bilāl’iñ ism-i şerīf-i Muḥammed’e iżāfeti teşrīf (22)içün-
dür, kaʿbetullāh gibi. Yāftıñ fāʿili dīn-i hedy, ziynet mefʿūlüdür. Maḥṣūl-i 
Beyt: (23)Maḥbūbānıñ yüzleri ḫāl-i muʿanberden ziynet u revnaḳ bulduġu 
miẟīllü Bilāl-i Ḥażret-i [BM 48b] Muḥammed’den daḫi insānı maṭlūbuna 
mūṣıl olan dīn-i Muḥammedī ziynet buldu. Nitekim ḫāl, (2)maḥbūbānıñ 
ḥüsn u ānlarına dālldir. Meẟnevī-yi Şerīf’de bu ḳıṣṣa-i pür-ḥıṣṣanıñ kemāl-i 
Bilāl’e (3)delāleti bī-maḳāldir. 

Meẟnevī:  Çün Bilāl ez żaʿf şod hemçün hilāl 
 Reng-i merg  üftād ber rūy-i Bilāl

 Cuft-i u dideş begüftā vā ḥarab 
 Pes Bilāleş goft nī nī vā ṭarab   

1 Ebu’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillah b. Ahmed b. Alî el-Hasen es-Semhûdî (ö. 911/1506). 
2 Ey Bilal! Beni ziyaret etmenin zamanı değil midir?
3 Celvetî şeyhi müfessir, şârih ve şâir İsmail Hakkı Bursevî’nin tasavvufa dair bir eseridir. 



281Neşʾe

 Tā künūn ender ḥarab būdem zi zīst 
 Tu çi dānī merg çün ʿīş est u çīst  

 Tāb-ı rū vü çeşm-i pür ez envār-ı ū    
[SK 26b] Mīgüvāhī dād ber güftār-ı ū  

 Her siyeh-dil mī siyeh dīdī verā  
 Merdüm-i dīde siyāh āmed çerā  

 Goft cufteş el-firāḳ ey ḫoş-ḫiṣāl 
 Goft nī nī el-viṣālest el-viṣāl  

 Goft vīrān geşt īn ḫāne dirīġ  
 Goft ender meh niger menger be mīġ 

 Kerd vīrān tā koned maʿmūr-ter  
 Ḳavmem enbüh bud vü ḫāne muḫtaṣer1
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چند نشینی درین سراچۀ ظلمت

محتجب از نیر کمال محمد
(12)Serā ev maʿnāsınadır, çe edāt-i taṣgīrdir, bu maḳāmda taṣġīr taḥḳīre 

maḥmūldur ve (13)bundan murād dünyādır ve bu[ña] ḳarīne mużāfun ileyh 
olan ẓulmet lafẓıdır. 2»ْنَيا ِسْجُن الُمْؤِمِن  .ḥadīẟ-i şerīfi daḫi bunu müẟbitdir  »الدُّ
Neyyir ḫayyir vezninde nūr demekdir. Maḥṣūl-i (15)Beyt: Ey kimse! Nice 
bir oturursuñ bu ẓulmet evi olan dünyāda; nūr-i kemāl-i (16)Muḥammediyye 
ve neyyir-i füyūżāt-i Aḥmediyyeden muḥtecib olduġuñ ḥālde? Serāçe-i ẓul-
metden ḫāne-i (17)vücūd irāde olunmaḳ daḫi müveccehdir. Felyuteʾemmel. 

1 Bilal güçsüz düşüp hilal gibi inceldi ve yüzüne ölümün rengi düştü. // Eşi onu görüp eyvahlar olsun 
dedi. Bilal ise ona, hayır hayır dedi, ne mutlu. // Şimdiye dek yaşamaktan acılar içindeyim. Ölüm 
nedir, nasıl bir mutluluktur sen ne bileceksin? // Yüzündeki aydınlık ve ışıl ışıl gözleri, sözlerine tanıklık 
ediyordu. //Kara kalpli olanlar kara görürdü onu. Göz bebeği niçin karadır peki? // [Bilal’in] eşi, ey 
güzel hasletli [insan] dedi, işte ayrılık. Hayır, hayır dedi [Bilal] işte vuslat! // Yazık dedi [eşi], viran oldu 
bu ev. [Bilal] dedi, buluta değil aya bak. // Ailem kalabalık, evim küçüktü. [Bu yüzden] daha mamur 
yapmak için [sultan] evimi yıktı. Mesnevî, III /3509-3511, 3513-3514, 3519, 3525-3526.

2 Dünya müminin zindanıdır. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, IV /2324
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روزنه بگشا که تافت بر همه عالم

پرتو خورشید بی زوال محمد
(20)Revzene lafẓ ve maʿnāda pencereye müsāvīdir. Tāft tāften maṣdarından 

fiʿl-i (21)māżīdir ki parladı demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey serāçe-i ẓulmetde 
kemāl-i nūr-i Muḥammediyyeden (22)muḥtecib olan kimesne! Bir pencere 
aç, zīrā ḫurşīd-i bī-zevāl-i Muḥammedī cemīʿ-i ʿ ālem üzre (23)parlamışdır. Lā-
kin pencere açılmadıḳça ẓulmetde ḳalacaġıñ bī-şübhedir. Fetḥ-i revzeneden 
[BM 49a] murād sünen-i seniyye-i Muḥammediye ile müsennen ve aḫlāḳ-i 
marżiyye-i Muṣṭafaviyye ile taḫalluḳdur. 

Naẓm:   Ey ki ḥarīm-i viṣāl mīṭalebī dāʾimā 
 Rev tū bezen her dū dest der sünen-i Muṣṭafā 
 Ber der-i ū ḫāk şev ḫīz ber eflāk şev  
 Ez dū cihān pāk şev ḫāṣ zi kibr u riyā1
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دست به دامان آل زن که نباشد 
جز به محمد مأل آل محمد

(6)Dāmān daḫi dāmen gibi etek maʿnāsınadır. ʿ Arabī’de ẕeyl taʿbīr olunur 
ki cemʿi (7)eẕyāl gelür. Dest be-dāmān zeden ilticā maʿnāsına muṣṭalaḥdır. Āl 
dāl (8)vezninde raculuñ ehl u etbāʿ u ʿıyālinden ʿibāretdir. Nitekim “ālu’r-ra-
culi ehluhu ve (9)ʿiyāluhu ve etbāʿuhu”2 denmişdir. Bunda eslāf iḫtilāf edüp 

vücūh-i keẟīre (10)beyān eylediler. Lākin āl eṣaḥḥ-i aḳvālde Ehl-i Beytden ʿi-

bāretdir ve Ehl-i Beyt-i Resūl; (11)Fāṭıma, ʿ Alī, Ḥasan ve Ḥüseyn rıḍvānullāhi 

ʿaleyhim ecmaʿīn ḥażarātıdır. Nitekim ْجَس َاْهَل اْلَبْيِت ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ  ﴿ِانََّما ُي۪ريُد اهللّٰ
َرُكْم َتْط۪هيرا﴾3  kerīmesi nāzil [SK 27a] olduḳda Nebiyy-i (13)vācibu’t-tebcīl َوُيَطّهِ
1 Ey daima kavuşma haremini isteyen! İki elinle Mustafa’nın sünnetine sımsıkı sarıl. Kapısının önünde 

toprak ol, feleklere yüksel. İki cihandan vazgeç, kibir ve riyadan arın. 
2 Kişinin ailesi; eşi, çocukları ve onun emrinde olanlardır. 
3 Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 

Ahzâb 33/33.
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bu ẕevāt-i erbaʿayı  bir kisānıñ taḥtinde teclīl buyurup (14)ُهمَّ َهُؤَلِء   َأْهُل َبْيِتي  »اللَّ
ِّرْهُمْ تَطْهِيرًا« 1  .buyurduḳları (15)merviyyāt-i ʿĀʾişe’dendir فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الّرِجْسَ وَطَه

Kemā ḳālet ʿĀʾişe raḍiyallāhu teʿālā ʿanhā َعْنُكُم ِلُيْذِهَب   ُ ُيِريُد اهللَّ ِإنََّما  َنَزَلْت   ا   »َلمَّ

َلُهْم ِبِكَساٍء، َفَقاَل: َرُكْم َتْطِهيًرا َفَدَعا َعِليًّ َوَفاِطَمَة َوَحَسًنا َوُحَسْيًنا َفَجلَّ ْجَس َأْهَل الَبْيِت َوُيَطّهِ  الّرِ
ْرُهْم َتْطِهيًرا« 2  Ve bu ẕevāt-i erbaʿaya (18)āl-i ʿabā ve aṣḥāb-ı  »َهُؤَلِء َأْهُل َبْيِتي َفَطّهِ

kisā daḫi taʿbīr olunur. Āyet-i mubāhele daḫi bunu nāṭıḳdır3. 

Maʿlūm ola ki (19)Ehl-i Beyt-i Resūl-i Ḫudā’ya maḥabbet ve ilticā müʾ-

min olana farż-ı ʿ ayn olduġu ẓāhir bir maʿnādır. (20)Nitekim ُقْل َلٓ َاْسـَُٔلُكْم َعَلْيِه﴿ 
َة ِفي اْلُقْرٰبى﴾4 َك ِبَها āyet-i celīlesi َاْجرًا ِالَّ اْلَمَودَّ ، َمْن َتَمسَّ  »َمَثُل َأْهِل َبْيِتي َكَمَثِل َسِفيَنِة ُنوٍحٍ
َف َعْنَها َغِرَق« 5 ُلُهما kelām-i nebevīsi ve yine  َنَجا، َوَمْن َتَخلَّ  »ِإّنِي تاِرٌك ِفيكْم َثَقَلْيِن أوَّ
ِ َتَعاَلى، واْسَتْمِسُكوا ِبِه َوَأْهُل َبْيِتي« 6 ِ، ِفيِه الُهَدى والنُّوُر، َفُخُذوا ِبِكَتاِب اهللَّ  ḥadīẟ-i  ِكَتاُب اهللَّ

şerīfi ve yine آِل ُحّبِ  َعَلى  َماَت  َوَمَن  َأَل  ُمْؤِمًنا،  َماَت  ٍد  ُمَحمَّ آِل  ُحّبِ  َعَلى  َماَت  »َمْن    

ٍد َماَت َمْغُفوًرا، َأَل َوَمَن َماَت َعَلى ُحّبِ ٍد َماَت َشِهيًدا، َأَل َوَمَن َماَت َعَلى ُحّبِ آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ُ َقْبَرُه ِمَزاَر ٍد َجَعَل اهللّٰ نَِّة َواْلَجَماَعِة، َأَل َوَمَن َماَت َعَلى ُحّبِ آِل ُمَحمَّ ٍد َماَت َعَلى السُّ  آِل ُمَحمَّ

اِفًرا، َأَل َوَمْن َماَت َعَلى ُبْغِض آِل ٍد َماَت ًكَ ْحَمِة، َأَل َوَمْن َماَت َعَلى ُبْغِض آِل ُمَحمَّ  َماَلِئَكِة الرَّ

ِ َتَعاَلى، َأَل َوَمْن َماَت َعَلى ُبْغِض آِل ٍد َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة ُكِتَب َبْيَن َعْيَنْيِه آِيْس ِمْن َرْحَمِة اهللّٰ  ُمَحمَّ
َّةِ«  7 َّدٍ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَن  ḥadīẟ- i şerīfleri  bunu (5)müʾeyyiddir. Feżāʾil-i Ehl-i مُحَم
1 Allah’ım! Bunlar ehl-i beytimdir, günah kirini bunlardan gider ve onları tertemiz yap. Tirmizî, V/ 3205.
2 “Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” 

ayeti indiği zaman Peygamber Ali’yi, Fâtıma’yı, Hasan ve Hüseyin’i çağırdı, onları bir örtünün altına 
aldı ve bunlar benim ehl-i beytimdir, bunları tertemiz yap dedi. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî,  V /3205. 
Burada ve diğer kaynaklarda rivayet Ümmü Seleme’ye dayandırılmıştır.

3  Âyet-i mübâhele: َواَْنُفَسَنا اَءُكْم  َوِنَسٓ اَءَنا  َوِنَسٓ َواَْبَنٓاَءُكْم  اَْبَنٓاَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن  اَءَك  َجٓ َما  َبْعِد  ِمْن  ۪فيِه  َك  اجَّ َحٓ  ﴿َفَمْن 
اْلَكاِذ۪بيَن﴾ َعَلى   ِ اهللّٰ َلْعَنَت  َفَنْجَعْل  َنْبَتِهْل  ثُمَّ   Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda َواَْنُفَسُكْم 
seninle tartışacak olursa, de ki: “Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı 
çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de, Allah’ın lânetini (aramızdan) yalan 
söyleyenlerin üstüne atalım. Âl-i İmran 3/61. Bu kısım iki nüshada da “minhu” kaydıyla derkenârda 
bulunmaktadır. 

4 De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret 
istemiyorum.” Şûrâ 42/23.

5 Ehl-i beytim Nuh’un gemisi gibidir, ona tutunan kurtulur, ona muhalefet eden boğulur. Bezzâr,  
Müsnedu’l-Bezzâr, IX/3900.

6 Ehl-i beytim Nuh’un gemisi gibidir, ona tutunan kurtulur, ona muhalefet eden boğulur. Bezzâr,  
Müsnedu’l-Bezzâr, IX/3900.

7 Kim Hz. Muhammed’in ehl-i beytinin sevgisi ile ölürse mümin olarak ölür; kim Hz. Muhammed’in 
ehl-i beytinin sevgisi üzerine ölürse şehit olarak ölmüş olur; kim Hz. Muhammed’in ehl-i beytinin 



284 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

Beytiñ tafṣīlini ṭālib olan Ḥażret-i Hüdāyī’niñ Ḥabbetu’l-Maḥabbe nām (6)

risālesine naẓar eylesün. Cenāb-ı Şeyḫ ʿ Aṭṭār, Teẕkire’sinde buyurdular: “Her 
ki be-Muḥammed īmān (7)āvered ve be-ferzendāneş neyāvered der ḥaḳīḳat 
be-Muḥammed īmān neyāvered  tā be-ḥaddī ki İmām Şāfiʿī (8)ḳuddise sır-
ruhu der dostī-i Ehl-i Beyt be-gāyetī būde est ki be-rıfḍaş nisbet kerdend 
vü (9)mahbūs. Cenāb-ı İmām-ı hümām der ān maʿnā ḳaṣīdeī gofte vü yek 
beyt īn est.”1 

Beyt:  (10) İn kāne rafḍan hubbu āli Muḥammedin 
 Fe’l-yeşhedi’ẟ-ẟeḳalāni ennī rāfıḍu

Yaʿnī bir kimse ki Ḥażret-i (11)Muḥammed ʿaleyhi’s-selāma īmān eyleye 
ve evlād u Ehl-i Beytine īmān etmeye, o kimesne ḥaḳīḳatde (12)Hażret-i 
Muḥammed’e daḫi īmān etmemişdir. Bināberīn İmām Şāfiʿī raḍiyallāhu 
teʿālā ʿanhu maḥabbet-i (13)āl-i Muḥammed’de bir mertebede idiler ki nās 
Ḥażret-i imāmı rafża nisbet edüp maḥbūs (14)eylediler. Cenāb-ı imām-ı 
hümām daḫi maḥbesde bir ḳaṣīde naẓm buyurdular ki bu beyt-i şerīf (15)ol 
ḳaṣīdedendir. Zamānımızda daḫi baʿżı ḫāricī-sīret olan kimesneler ẓuhūr 
edüp (16)maḥabbet-i ḫānedān olanlara ṭaʿn u teşnīʿ etmekdedirler.        

 Mıṣrāʿ:   Şīr iltifāt eder mi kilābıñ (17)ġulūsuna 

müfādınca muḥibb-i ḫānedān olanlara elyaḳ olan anlarıñ türrehāt u he-
zeyānlarıñ (18)ıṣġā etmeyüp muʿārażā ve mücādeleyi terk etmekdir. [SK 27b]

Naẓm:   Āl-i peyġamber ḥarīm-i Kibriyā rā maḥremend 
 Āl-i peyġamber be-ʿālem faḫr-ı āl-i Ādemend

sevgisi üzerine ölürse mağfirete erişmiş olarak ölür; kim Hz. Muhammed’in ehl-i beytinin sevgisi üzerine 
ölürse sünnet ve cemaat yolu üzerine ölmüş olur, kim Hz. Muhammed’in ehl-i beytinin sevgisi üzerine 
ölürse Allah onun kabrini rahmet meleklerinin ziyâretgâhı yapar; kim Hz. Muhammed’in ehl-i beytinin 
buğzu ile ölürse kâfir olarak ölür, kim Hz. Muhammed’in ehl-i beytinin buğzuyla ölürse kıyamet günü 
gözlerinin arasına “Allah’ın rahmetinden yoksundur” yazılı olarak gelir, kim Hz. Muhammed’in ehl-i 
beytinin buğzuyla ölürse cennetin kokusunu alamaz. Bu hadîs-i şerîf BM nüshasında eksiktir.

1 Kim ki Muhammed’e iman eder ve ehline iman etmezse hakikatte iman etmemiştir. İmam Şâfii ehl-i 
beyt sevgisinde o kadar aşırı bir derecedeydi ki ona râfızîlik nispet ettiler ve hapsettiler. Ulu imam bu 
manada bir kasîde söyledi ki bir beyti şudur: 

Peygamberin ehl-i beytini sevmek râfızîlik ise / iki âlem şahit olsun ki ben râfızîyim.
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  Āl-i peyġamber zi nūr-i Īzed pākend ez ān  
 Der ṭarīḳ-i dīn imām-ı cümle ehl-i ʿālemend  

  Rūşenī-i dil ez īşān est çün Mūsā-kefend 
 Zindegī-i cān hem īşānend çün ʿĪsā-demend

  Nisbet-i āl-i nebī bā sā’ir-i ḫalḳ-i cihān 
 Ger konī ḍarbu’l-meẟel baḥr-ı muḥīṭ u şebnemend1

(22)El-hāṣıl Ḥażret-i Faḫr-ı ʿ ālem ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve selleme maḥab-
bet ve ilticā ve iẟr-i pāklerine iḳtiḍā (23)nice farż ise Ehl-i Beytlerine daḫi 
farżdır. Zīrā meʾāl-i āl-i Muḥammed, meʾāl-i Muḥammeddir. Nitekim bu 
ẕevāt-i [BM 50a] erbaʿanıñ şān-ı şerīflerinde vürūd eden aḫbār-ı nebeviyye 

meʾāl ve netīceniñ vaḥdāniyyetine (2)dālldir. Ve fi’l-ḥadīẟ; َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمّنِي، َفَمْن« 
 »ِإنَّ َعِليًّا ِمّنِي َوَأَنا ِمْنُه، َوُهَو َوِليُّ ُكّلِ revāhu Müslim. Ve fi’l-ḥadīẟ; (3) أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي«2
«revāhu’t-Tirmiẕī. Ve fi’l-ḥadīẟ; 4 مُؤْمِنٍ«3 -revâhu’t-Tir »أْلَحَسُن ِمّنِي َوُحَسْيٌن ِمْن َعِلّيٍ

miẕī. Ve fi’l-ḥadīẟ; َمْن َأَحبَّ ُحَسْيًنا، ُحَسْيٌن ِسْبٌط ِمَن ُ  »ُحَسْيٌن ِمّنِي َوَأَنا ِمْن ُحَسْيٍن، َأَحبَّ اهللَّ
 .revâhu’t-Tirmiẕī  اَلْسَباِط«5

Ḫulāṣa-i maḳāl  āl-i Muḥammed’i (6)ber-vech-i kemāl medḥ u ẟenā emr-i 
muḥāldir. Zīrā bunlār ḫāṣān-ı bārgāh-ı İlāh, nāʾibān-ı Muḥammed Resū-
lallāh, (7)selāṭīn-i6 eḳālīm-i ʿuṣmet, ḫavāḳīn-i medāyīn-i ḥikmet, şīrān-pīşe-i 
fütüvvet, fārisān-ı (8)ʿarṣa-i mürüvvet olduḳları bī-maḳāldir. 

Naẓm:   Yā ehle beyti Resūlillāhi ḥubbukumu 
 Farḍun minallāhi fi’l-Ḳur’āni enzelehu 

1 Pegamberin ailesi Allah’ın haremine mahremdirler. /Peygamberin ailesi âlemde insan neslinin 
övüncüdürler. //Peygamberin ailesi Allah’ın nurundan oldukları için paktırlar. /Din yolunda da 
bütün insanlara rehberdirler.  //Gönül aydınlığı onlardandır, çünkü Hz. Musa’nın eline sahiptirler  
/Canın devamlılığı da onlardandır, çünkü Hz. İsa’nın nefesine sahiptirler. //Peygamberin ailesini diğer 
insanlarla karşılaştırmak /Darb-ı mesel olursa okyanusla çiğ tanesi gibidir. 

2 Fâtıma benden bir parçadır, onu kızdıran beni kızdırmış olur. Müslim, Sahîh-i Müslim , IV/1902.
3 Ali bendendir, ben de Ali’denim, o bütün müminlerin dostudur. Tirmizî, Sünen-i Tirmizi, V /3712.
4 Hasan bendendir ve Hüseyin Ali’dendir. Ebû Dâvud, IV/4131.
5 Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin’denim. Hüseyin’i seveni Allah sevsin. Hüseyin “esbat”tan 

(torunlardan) biridir. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî  V /3757.
6 İki nüshada da “sultan” şeklinde yazılan bu kelime, metnin anlamı gereği selâtîn” olarak tercih edildi. 
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 Yekfīkumu min ʿaẓīmi’l-faḫri ennekumu 
 Men lem yuṣalli ʿaleykum lā ṣalāte lehu1  

 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[2

51

حرز امان چیست نعت و نام محمد
َصّلِ َعـلی َسـّیِِد ااَلناِم محمد

(12)Ḥırz “ḥā”nıñ kesriyle baʿżı āfāt defʿi için ittiḫāẕ ve iltizām olunan 
nüsḫa ve ṭılsım (13)maḳūlesine denür ki muḥāfaẓa-i nefse vesīle olacaḳ nes-
neden ʿibāretdir. Naʿt (14)bir şeyʾi vaṣf eylemek yaʿnī muttaṣıf olduġu ṣıfāt 
ile nişān virmek maʿnāsınadır. (15)Mıṣrāʿ-ı ẟānīde olan ism-i şerīf-i Muḥam-
med, Seyyidu’l-enāmdan ʿaṭf-ı beyāndır. Ḥırz-ı emān (16)suʾāl, naʿt u nām-ı 
Muḥammed cevābdır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥırz-ı emān nedir? Naʿt u nām-ı 
Ḥażret-i (17)Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemdir. Yā Rabbi! Sey-
yidu’l-enām ki Hażret-i Muḥammed’dir, anıñ üzerine (18)ṣalavāt ve tecellī 
eyle. 

Beyt:   Naʿteş zi bes ferḫundegī cān rā dehed tābendegī 
 Hest ān zülāl-i zindegī mībāş ez ān raṭbu’l-lisān3

52

بهره نیابی ز ذوق مشرب مستان
تا نچشی جرعه ای ز جام محمد

(22)Behre naṣīb maʿnāsınadır. Mestāndan murād evliyā-i kirāmdır. 
Maḥṣūl-i Beyt: (23)Evliyā-i kirāmıñ meşrebleri ẕevḳinden behre ve naṣīb 
bulamazsın, cām-ı Ḥażret-i Muḥammed’den [SK 28a, BM 50b] bir cürʿa 
ṭatmadıḳca. Yaʿni vāṣıl-ı esrār-ı erbāb-ı ʿirfān olmaḳ cām-ı feyż-i Muḥam-
mediyyeden (2)cürʿa-nūş olmaḳlıġa mevḳūfdur. 
1 Ey Allah Resulünün ehl-i beyti! Sizin sevginiz / Allah’ın Kur’an’da indirdiği farzlardandır. / Övünç 

olarak bu size yeter ki / Size salât getirmeyenin kabul olmaz namazı. 
2 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
3 Onun kutlu övgüsü cana canlılık verir /O ölümsüzlük suyundan tatlı dilli ol sen de.
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Beyt:   Sāḳī-i cām-ı ʿışḳ u maḥabbet der īn cihān 
(3) Der rūz-ı ḥaşr sāḳī-i aʿlā1 Muḥammed est2

53

چرخ برین با همه مدارج رفعت
هست کمین پایه از مقام محمد

(6)Maḥṣūl-i Naẓm: Çarḫ-ı ʿālī bu ḳadar derecāt-i refīʿa ve maḳāmāt-i ʿā-
liye ile Ḥażret-i (7)Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellemiñ maḳāmın-
dan pāyesi kem ve eksikdir. Zīrā ḫilḳat-i (8)eflāk Şāh-ı serīr-i “ve mā ersalnāk” 
içün olduġu 3»ْفاَلَك  .ḥadīẟ-i  ḳudsīsinden maʿlūmdur   »َلْوَلَك َلْوَلَك َلَما َخَلْقُت اْلَ
Bu ṣūretde eflak rīze-çīn-i (10)ḫvān-ı vücūd-i Ḫvāce-i ḳā’ināt olduġu maʿlūm-ı 
aṣḥāb-ı idrākdir. 

54

پیک نسیم شمال ای شده محرم
در حرم جاه و احترام محمد

55

بهر خدا چون به عّز عرض رسانی
از قبل بیدالن سالم محمد

56

شرح کنی افتقار و عجز رهی را
با کرم خاص و لطف عام محمد

57

بو که درآیم بدین وسیلۀ دولت
در کنف ظّل اهتمام محمد

(15)Nesīm-i şimālden murād bād-ı ṣabādır ve bād-ı ṣabāya ḫiṭāb etmek 
ve cānāna vāsıṭa (16)ittiḫāẕ eylemek ʿādet-i şuʿarādandır. Bu maḳāmda selām 
ḳarīnesiyle melāʾike-i kirām (17)irāde olunmaḳ daḫi ensebdir. Zīrā melāʾi-
1 aʿlā : - BM 
2 Bu dünyada aşk ve muhabbet kadehinin sâkîsidir /Kıyamet gününde de en yüce sâkî Hz. Muhammed’tir. 

Abdullah Nidâî-yi Kâşgarî ve Hakkıyye Risâlesi, s. 112.
3 Sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım.
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ke-i kirām daḫi bād-ı ṣabā miẟillü cism-i laṭīfdir. ِفي َسيَّاِحيَن  َماَلِئَكًة   ِ هلِلَّ  »ِإنَّ 
اَلَم« 1 ِتي السَّ ُغوِني َعْن ُأمَّ ْرِض ُيَبّلِ -kelām-i nebevīsi (19)bu irādeye burhān-ı ḳāṭıʿ اْلَ
dır. Taḳdīr-i ʿibāre; “ey peyk-i nesīm-i maḥrem-şode der ḥarem-i cāh-ı (20)

Muḥammed” demekdir.  ʿİzziñ  ʿarża iżāfeti beyāniyyedir. Ḳibl kesr-i ḳāf ile 
cānib maʿnāsınadır. (21)Bī-dil ʿāşıḳ demekdir, elif nūn edāt-i cemʿdir. Selā-
mıñ Muḥammed’e iżāfeti lāmiyyedir. (22)İftiḳār iftiʿāl bābından maṣdardır 
ki iḥtiyāc demekdir. Rehī zehī vezninde ḳul (23)demekdir. Bū ki  bud kiniñ 
muḫaffefidir, ola ki demekdir. Kenef lafẓen ve maʿnen ṭarafa müsāvīdir. 
[BM 51a] Maḥṣūl-i Ebyāt-i Erbaʿa: Ey ḥarem-i cāh u iḥtirām-ı Muḥam-
med’e maḥrem olan peyk-i (2)ṣabā! Çünki bī-dilān ve ṭaraf-ı ʿāşıḳāndan 
Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi (3)ve selleme selām ʿarż etmek 
ʿizzetiyle ḥarem-i cāh-ı Muḥammediyyeye vāṣıl olursan Allah (4)içün ben 
bende-i Cāmī’niñ Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ 
luṭf-i (5)ʿām ve kerem-i ḫāṣṣına ihtiyāc ve ʿ aczimi şerḥ u beyān eyle. Ola ki bu 
vesīle-i devlet (6)ile ṭaraf-ı ẓıll-i ihtimām-ı Hażret-i Muḥammed’e geleyim. 
Ebyāt-i erbaʿa birbirlerine merhūn (7)olmaġla  mecmūʿu birden şerḥ olundu, 
lā taġfel. [SK 28b]

 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[2
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مهبط وحی خداست جان محمد
کاشف سّر هدی بیان محمد

(10)Mehbiṭ bāb-ı ẟānīden ism-i mekāndır ki maḥall-i nüzūl demekdir. 
Vaḥy “vāv”ıñ (11)sükūnuyla süḫan-ı pinhān maʿnāsınadır. Vaḥyiñ aḳsām u 
tafṣīli Rūḥu’l-Beyān’da3 (12)  4﴾ى ِاٰلى َعْبِد۪ه َمٓا َاْوٰحى -āyet-i kerīmesiniñ tef ﴿َفَاْوٰحٓ
sīrinde mufaṣṣaldır, ṭālib olan (13)mürācaʿat eylesün. Cān Fārisīdir, ʿArabīde 
rūḥ denür, lisān-ı Türkī’de cızıḳ (14)taʿbīr olunur. Nitekim cızıġım bızıḳdı de-
mek cānım çıḳdı demekdir. Hüdā hādī maʿnāsına (15)esmā-i İlāhiyyedendir. 

1 Allah’ın gezgin melekleri vardır, bana ümmetimden selam ulaştırırlar. Sünenu’n-Nesâî, IV /1282.
2 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
3 Bkz. Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Bulak Matbaası, Kahire 1264,  s. 145. 
4 Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Necm 53/10.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ 
(16)rūḥ-i şerīfi Cenāb-ı Kibriyā’nıñ vaḥyiniñ maḥall-i nüzūlüdür. Ve yine 
Ḥażret-i Faḫr-ı ʿ ālem (17)ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellemiñ beyān ve kelimātı 
Cenāb-ı Hādī’niñ esrārını kāşif u mübeyyindir. 
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شاه نشینان بارگاه جاللند
خاک نشینان آستان محمد

(20)Taḳdīr-i ʿibāre; “şāh-nişīnān-ı bārgāh-ı celāl ḫāk-nişīnān-ı āsitān-ı 
Muḥammedend” (21)demekdir. Şāh-nişināndan murād enbiyā-i sāʾiredir. 
Bārgāh çārgāh vezninde bār (22)ile gāhdan mürekkebdir. Bār iẕn u destūr 
ve gāh cāy u maḥal maʿnāsınadır. Ḫayme-i selāṭīn ki [BM 51b] otāġ taʿbīr 
olunur, iẕn u ruḫṣatla düḫūl olunacak maḥal olmak münāsebetiyle anda (2)

ʿalem-i ḫāṣṣ oldu, celāle iżāfeti lāmiyyedir. Āstān eşik demekdir. Mahṣūl-i 
Beyt: (3)Celālet ve ʿ aẓamet bargāhınıñ şāh oturucuları yaʿnī pādişāhları Ḥaż-
ret-i (4)Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ āsitānesiniñ derbān 
ve bevvāblarıdır. Nitekim (5)denmişdir: 

Beyt:   Ḥayāt1-i cāvidānī buldu ʿĪsā2 fażl-i luṭfundan 
 Derinde Ḥażret-i Mūsā ʿaṣā der-dest derbānı3 

El-ḥāṣıl peyġamberān-ı sāʾire Ḥażret-i Faḫr-ı ʿāleme (7)ḫādim ve bende-
dirler. Meʿa hāẕā 4»ُلوِني َعَلى ُيوُنَس اْبِن َمتَّى  buyurmuşlardır. Bu ḥadīẟ-i »َل ُتَفّضِ
şerīf (8)ümmetine ṭarīḳ-i edebi taʿlīmdir. Zīrā edeb vuṣlat-i Ḥaḳḳ’a bir ṭarīḳ-i 
aḳrebdir. 

(9)Meẟnevī:   Ez Ḫudā cūyīm tevfīḳ-i edeb 
 Bī-edeb maḥrūm geşt ez luṭf-i Ḥaḳḳ5 

1 Ḥayāt-ı : Cān-ı SK
2 Bu kelime iki nüshada da “ayş” okunabilecek şekilde imla edilmiştir. 
3 Arpaeminizâde Sâmî Dîvânı, k. 2 /33, haz. Fatma Sabiha Kutlar. 
4 Beni Mettâ oğlu Yunus’tan üstün tutmayınız. Buhârî, IV /3395.
5 Karşılaştırılan nüshada “Haḳ” yerine kafiye gereği “Rab” geçmektedir.
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(10)  Her çi ber tū āyed ez ẓulumāt u ġam  
 An zi bī-bākī u güstāḫīst hem   

 Ez edeb pür nūr geşt est īn felek 
 V’ez edeb maʿṣūm u pāk āmed melek   

 An gürūhī k’ez edeb bogriḫtend  
 Āb-ı merdī vü āb-ı merdān rīḫtend1  
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گشته نشانمند هر نبی به نشانی
محو نشانها بود نشان محمد

(15)Mend edāt-i  nisbetdir, nişān-mend nişāna mensūb yaʿnī nişānlı de-
mekdir. Maḥṣūl-i Beyt: (16)Her bir nebiyy-i ẕī-şān2 bir nişān ile nişānlanmış3 
(mevsūm) ve bir ʿalāmet ile ʿalāmetlenmişdir (maʿlūm4). [SK 29a] Ḥażret-i 
Muḥammed (17)ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ nişānı nişān ve ʿalāmetleri5 
maḥv edici olur. Nişāndan (18)murād evṣāf u nuʿūtdur. Nitekim Ādem ṣafiy-
yullāh, Nūḥ neciyyullāh, İbrāhīm ḫalīlullāh, (19)Mūsā kelīmullāh, ʿĪsā rūḥul-
lāh, Muḥammed ḥabībullāh. Enbiyā-i ʿiẓāmıñ bir nişān (20)ile nişānlanmış 
olmaları evṣāf-ı meẕkūre ile ittiṣāflarından ʿibāretdir. Pes (21)nişān-ı  maḥbū-
biyyet nişān-ı sāʾireyi maḥv ve izāle edeceği emr-i bedīhīdir. Zīrā (22)derece-i 
maḥbūbiyyetiñ fevḳinde bir başka derece nā-mevcūddur. Yāḫud nişāndan 
murād [BM 52a] kütüb-i münzeledir ki enbiyā-i kirāmıñ kütüb-i meẕkūre 
ḥaḳḳiyyetlerine nişān u ʿ alāmetdir. (2)Bu ṣūretde nişān-ı Mūsā Tevrīt6 ve nişān-ı 
ʿĪsā İncīl ve nişān-ı Ḥażret-i Muḥammed Ḳurʾān-ı (3)Kerīmdir. Ḳurʾān-ı Kerī-
miñ kütüb-i sāʾire7yi maḥv u nesḫ etdiği ġaniyyun ʿani’l-beyāndır. 

1 Allah’tan edepte başarılı olmayı dileyelim. Edepsiz, Allah’ın lütfundan yoksun kalmıştır. //Senin üzerine 
karanlıklardan ve gamdan yana ne gelirse, korkusuzluktan ve küstahlıktandır o. //Şu gök, edepten 
dolayı nurla dolmuştur; melek de edep sayesinde masum ve tertemiz olmuştur. //Terbiyeden kaçanlar, 
yiğitliğin ve yiğitlerin haysiyetini çiğnemiş olurlar. Mesnevî, I/78, 89, 91, III/4010.

2 “Ẕişān” : -BM, SK nüshasında satırın üstünde yazılmıştır.
3 SK nüshasında satırın üstünde bu kelimeye açıklama olarak “mevsūm” yazılmıştır.
4 SK nüshasında satırın üstünde bu kelimeye açıklama olarak “maʿlūm” yazılmıştır. 
5 SK nüshasında “nişān ve ʿalāmetleri” ibâresine “sāir enbiyānıŋ” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. 
6 SK nüshasında derkenârda “Tevrāt” notu düşülmüştür.
7 SK nüshasında “niŋ aḥkāmını” şeklinde not düşülmüştür.
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هست به مهمانسرای نعمت هستی
عالم و آدم طفیل خوان محمد

(6)Hest bi-maʿnā est olup ism-i şerīf-i Muḥammed’e maṣrūfdur. Taḳdīr-i 
ʿibāre; (7)“be-mihmān-serāy-i niʿmet-i hestī ʿālem u Ādem Ṭufeyl-i ḫvān-ı 
vücūd-i Muḥammed est”1 demekdir. Mihmān-(8)serāy misāfir evi demekdir 
ki murād dünyādır. Ṭufeyl zübeyr vezninde Ṭufeyl bin Zülāl (9)el-Kūfī ki 
dalḳavuḳ zümresiniñ pīridir. Velīme2 ve żiyāfetlere daʿvetsiz bī-tekellüf (10)

vardıġından Ṭufeylu’l-Aʿrās yaḫūd Ṭufeylu’l-ʿArāyis laḳabıyla mülaḳḳab ol-
muş idi. Baʿdehu (11)her dalḳavuḳu aña nisbet edip Ṭufeylī ıṭlāḳ eylediler. 
Ḫvān ṣofra demekdir. (12)ʿĀlem, māsivā Allah demekdir. Ādem ʿ ālem üzerine 
maʿṭūfdur, ʿaṭfu’l-ḫāṣ ʿale’l-ʿām ṭarīḳiyle (13)ki bu ʿaṭf maʿṭūfuñ maʿṭūfun- 
ʿaleyh üzerine şerāfetine dālldir;  3﴾وُح ُل اْلَمٰلِٓئَكُة َوالرُّ   kerīmesinde olduġu ﴿َتَنزَّ
miẟīllü. Maḥṣūl-i Beyt: Vücūd niʿmeti mihmān-serāyında (15)Ādem ve ʿ ālem 
ṭufeyl-i ḫvān-ı Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemdir. 
Yaʿni vücūd-i (16)ʿālem ve ḫilḳat-i Ḥażret-i Ādem sāye-i iḥsān-vāye-i ser-
ḥalḳa-i cemīʿ-i ümem Ḥażret-i Muḥammed (17)ṣallallāhu teʿālā ve sellemde-
dir. El-ḥāṣıl ḥāḳīḳatde ḫvān-ı niʿmet-i vücūd  müheyyā ve mevcūd (18)olması 
Ḥażret-i Faḫr-ı ʿ ālem içündür. Maḫlūḳāt-i sāʾireniñ ḫvān-ı vücūddan teġaddī 
ve (19)tenaʿʿum etmesi sāye-i Muḥammediyyededir. Nitekim ḥadīẟ-i “levlāk” 
bunu nāṭıḳdır.

Beyt:  (20)  Ẕāt-i pāküñdür sebeb bu ʿālemüñ īcādına  
 Olmasa teşrīfüñ olmazdı cihān kāşānesi4
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با همه اشجار چیست روضۀ جّنت 
چند نهـالی ز بـوسـتان محمد

(23)Ravża merġzārdır ki cemʿi riyāż ve rīżān gelür. Nihāl “nūn”uñ kesriyle 
[SK 29b] yeñi [BM 52b]  dikilmiş fidan maʿnāṣınadır. Bu kadar eşcār ile 

1 SK nüshasında derkenârda “be-mihmān serāy-i niʿmet-i hestī” ʿibāresi vardır.
2 “velīmelere” : SK.
3 Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Kadr 97/4.
4 Dîvân-ı Sezâî-yi Gülşenî, Sütlüce Dergâhı No. 91, vr. 72b.
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cennet bāġçesi (2)nedir? Bostān-ı Ḥażret-i Muḥammed’den birkaç daldır. 
Maʿlūm ola ki bostān kelimesi eğer (3)vav ile olursa Fārisīdir ki maʿnāsı koku 
maḥalli demek olur, zīrā bū koku, (4)sitān maḥall ve yer demekdir, cemʿi 
būsitānhā gelür ve eğer vavsız olur ise ʿArabīdir, (5)cemʿi besātīn gelür.
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گر به مراحل ز عرش دارمش اعلی
نیست غلّو در علّو شان محمد

(7)Merāḥil merḥaleniñ cemʿidir. Ġulüvv ḥaddi tecāvüz maʿnāsınadır. 
Maḥṣūl-i Beyt: Eğer (8)merāḥil ve menāzilde ʿarşdan Ḥażret-i Faḫr-ı ʿālemi 
ber-ter ve ʿālī farż eylesem ʿuluvv-i şān-ı (9)Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu 
teʿālā ʿ aleyhi ve sellemde ḥaddi tecāvüz yokdur. Belki menāzil-i ʿ uluvv-i şān-ı  
(10)Aḥmedī ʿarşdan ʿālīdir. Nitekim ʿarşdan menāzil-i refīʿa ekẟeru min en 
yuḥṣādır. Ġulüvv ile (11)ʿuluvv beyninde cinās-i lafẓiyye derkārdır. Ve bu 
cinās-i lafẓiyyeye riʿāyet ʿinde’l-ʿArab (12)belāġat ve feṣāḥātdandır Ve li-hāẕā 
ketebe ʿAliyyun raḍiyallāhu ānhu  ilā Muʿāviyete “ʿizzuke ġarrake, feṣāra  
ḳusāra ẕālike ẕulleke, fa’ḥşe  fāḥişe fiʿlike, feʿalleke  tuhdā bi-hāẕā”;  ve ketebe 
eyḍan Muʿāviyetu  ilā ʿAliyyin  raḍiyāllāhu ʿanhu “ʿalā  ḳadrī  ġelā  ḳıdri.”1  
Ḫulāṣa-i Beyt, ʿuluvv-i şān-ı Muḥammediyyeyi fehm u iẕʿān ḫāric-i ʿuḳūl-i 
insāndır. Baʿżı nüsḫada menāzil vāḳiʿdir, ihtar mā turīd. 
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شد صدف گوش هوش عارف و عامی
پـرگـهر از لـعل ُدرفـشـان محمد

(18)Ṣadefiñ “gūş”a iżāfeti müşebbehün-bihiñ müşebbehe iżāfeti ḳabīlin-
dendir. Gūş ḳulaḳ (19)demekdir. Hūş ʿaḳıl maʿnāsınadır. Şodun fāʿili mec-
mūʿ-ı mıṣrā-ı evvel, mefʿūlü pür-güherdir. Laʿlden murād lebdir. Maḥṣūl- i 
Beyt: ʿĀrifun billāh ve vāṣılun ilallāh olan (21)ẕevātıñ ve ʿulemā-i ẓāhiriñ 
ʿaḳıllarınıñ ṣadef gibi olan ḳulaḳları Ḥażret-i Muḥammed (22)ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellemiñ incü ṣaçıcı olan fem-i saʿādetlerinden pür-güher oldu. 
1 Hz. Ali, Muaviye’ye şöyle yazdı: İzzetin gururundandır, bu konuda kusurlu olursan sana zül olur, bu da 

fiiline yansır, bununla doğru yolu bulursun. Muaviye de şunu yazdı; takatim ölçüsünde değerim artar. 
Bu ibâre SK nüshasında derkenârdadır. 
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(23)Gūşuñ ṣadefe müşābeheti müşāheddir. ʿĀmīden murād ʿulemā-i ẓāhir-
dir. Bu irādeye ḳārīne [BM 53a] ʿāmīniñ ʿārif muḳābilinde ẕikr olunmaḳ-
lıġıdır. Ṣadef-i gūş-ı ʿaḳlıñ fem-i saʿādet-i (2)Muḥammediyyeden pür-güher 
olmasından murād eḥādīẟ -i Muḥammediyye ve maḳālāt-i Ḳāsımiyyeden 
fāʾide-mend (3)olmasından ʿibāretdir. 

 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[1
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صبح هدی تافت از جبین محمد
عرصۀ دنیا گرفت دین محمد

(5)Cebīn cebhe maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥażret-i Şāh-ı levlāk ṣal-
lallāhu teʿālā ʿ aleyhi (6)ve sellemiñ cebhe-i saʿādetinden ṣubḥ-ı hidāyet parladı 
ve dīn-i Ḥażret-i Muḥammed ʿarṣa-i dünyāyı (7)ṭutdu. 

Meẟnevī:  Ümmetānet şehrhā gīrend u cāh  
 Dīn-i tū gīred zi māhī tā be māh2  

[SK 30a]  [SK 30b]3 

[SK 31a]
66

گشت به فحوای »ما َرَمیت« هویدا
سـّر یـداهلل ز آسـتـیـن محمد

(10)Taḳdīr-i ʿibāre; “hüveydā geşt sırr-ı yedullāh zi āsitīn-i Muḥammed 
be-fehvā-yı āyet-i mā rameyte”. (11)Feḥvā daʿvā vezninde bir kelāmıñ ẕihn 
ẕāhib olacaḳ maʿnā ve meẕhebine denir ki (12)siyāḳ ve sibāḳ bā-ḳarāʾin-i 
sāʾireden fehm u intiḳāl olunacaḳ medlūl ve meʾālinden (13)ʿibāretdir. Mā 
rameyte sūre-i Enfālde 4﴾َرٰمى َ َ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِاْذ َرَمْيَت َوٰلِكنَّ اهللّٰ   ﴿َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوٰلِكنَّ اهللّٰ
1 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
2 Bağlıların şehirler alıp makāmlara erişecek. Senin dinin yeri göğü kaplayacak. Mesnevî, III/1204. 

SK nüshasında buradan sonra bir varak boş bırakılmış ve sonraki varaktan itibaren aynı yerden devam 
edilmiştir. 

3 Bu iki varak boş bırakılmış, metin 31a’dan itibaren kaldığı yerden devam etmiştir. 
4 (Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah 

attı (onu). Enfâl 8/17.
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kerīmesine işāretdir. Masṭūr-ı kütüb-i tefāṣīrdir ki (15)ġazve-i Uḥūd’da cen-
ge mübāşeret olunduḳda maḥbūb-ı Ḫudā, Ḥażret-i Muḥammedu’l-Muṣṭafā 
ʿaleyhi (16)efḍalu’t-teḥāyā derūn-ı ʿarīşde1 kemāl-i tażarruʿla duʿā ve fetḥ u 
nuṣret istidʿā edüp (17)fi’l-ḥāl  2﴾ُبَر  kerīmesini tilāvet ﴿َسُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّوَن الدُّ
ederek refīḳ-i şefīḳ-i (18)vefā-dār cenāb-ı Ṣıddīḳ-ı ṣadāḳāt-şiʿār ile derūn-ı 
ʿarīşden çıḳıp ve zemīnden (19)bir ḳabża ḳum alup اْلُوُجوُه«3   deyüp  »َشاَهِت 
küffār ṭarafına ṣaçdılar. Bi-iẕnillāhi (20)teʿālā ol perīşān etdikleri ḳum zümre-i 
eşrāra yetişip gözlerin ve dimāġların (21)māl-ā-māl etmekle bī-iḫtiyār āheng-i 
firār edüp niceleri ṭuʿme-i şemşīr ve niceleri (22)esīr olup ḥaḳīḳat-i َفَلْم َتْقُتُلوُهْم﴿ 
َ َرٰمى﴾ َ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِاْذ َرَمْيَت َوٰلِكنَّ اهللّٰ  ẓāhir u rū-nümā oldu4. Bu āyet-i َوٰلِكنَّ اهللّٰ
celīle Nebiyy-i vācibu’t-tecellīniñ maẓhar-ı tāmm-ı [BM 53b] Ḫudā olduḳ-
larına delīldir. Zīrā mefhūm-i āyet Ḥażret-i ṣāḥib-şerīʿatdan ramā fiʿlini (2)

bi’l-külliyye selb ve cānib-ı İlāhiyyeye ḥaṣrdır, fefhem. Kemā eşāre tācu’l-ʿā-
rifīn ḳuddise sırruhu:

(3)Meẟnevī:  Mā rameyte iẕ rameyt Aḥmed bedest 
 Dīden-i ū dīden-i Ḫālıḳ şod est 

  Dū megū vü dū medān vü dū meḫvān 
 Bende rā bā ḫvāce-i ḫod māhv dān5  

Bu maḳāma ʿinde’ṣ-ṣūfiyye (5)telbīs denir ki mütecellī mütecellīyyun fīh 
ile telbīs edüp ve mütecellīyyun fīh olan ʿabd-i mütecellīniñ (6)ṣıfātıyla mü-
lebbes olmaġa denür. Kemā ḳāle Ḥüccetu’l-İslām “el-mütecellī yetelebbesu 
bi’l-mütecellā fīhi kemā yetelebbesu mā fi’z-zücāci bi’z-zücāci.”6 Ve Ḥażret-i 
İbni Fārıż’ıñ bu beytinden daḫi ẓāhīrdir:

1 ʿarīş:  ḫurma çubuğundan yapılan gölgelik demekdir, minhu. SK 31a, derkenâr. 
2 O topluluk yakında (Bedir’de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Kamer 54/45.
3 Yüzleri çirkinleşsin. Müslim, Sahîh-i Müslim, III /1777.
4 SK nüshasında derkenârda şu ibâre bulunmaktadır: “Maʿlūm ola ki ġazve-i Bedirde keẟret-i küffār-i bed-

ḳarār fırḳa-i aḫyār u ebrārı silk-i idbāra münselik etmek ṣūreti nümāyān u āşikār ve ḳarār, mübeddel-i 
firār olmaḳ iḥtimālleri bedīdār olıcaḳ imdād-i ilāhī der-kār olup” 

5 Attığın zaman sen atmadın [âyeti] Ahmet içindir. Onun görmesi, yaratanın görmesidir. //İki deme, iki 
bilme, iki çağırma. Kulu kendi efendisinde yok olmuş bil. Mesnevî, VI/3195, 3213.

6 Mütecellî, camın bardağın şekline girdiği gibi tecelli ettiği şeyin elbisesini giyer.
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Beyt:          (8)Ve fi’ẕ-ẕikri ẕikru’l-lubsi leyse bi-münkerin 
 Velem aʿdu ʿan ḥükmey kitābin ve sunneti1

Yaʿni Cenāb-ı (9)Ḥaḳḳ’ıñ Ḳur’ān-ı Kerīmde bir ṣūretle telbīsi ve keẕālik 
ʿabdiñ ṣıfāt-i Ḥaḳḳla taḫalluḳu münker değildir. (10)Ben kitāb ve sünnetiñ 
ḥükümlerinden tecāvüz ḳılmadım. Belki telbīs āyāt ve eḥādīẟ ile (11)sābitdir. 
Kemā vaḳaʿa fī hāẕa’l-āyeti. Maḥṣūl-i Beyt: ﴾َرٰمى َ     ﴿َوَما َرَمْيَت ِاْذ َرَمْيَت َوٰلِكنَّ اهللّٰ
(12) āyet-i kerīmesi feḥvāsınca astīn-i Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāḥu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellemden sırr-ı yedullāh (13)ẓāhir oldu. [SK 31b]
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از پس و از پیش هر چه بوده و باشد

دیده عیان چشم تیزبین محمد
(15)Pes girü demekdir, bu maḳāmda murād, Cenāb-ı ezeldir. Pīş öñ ki 

murād ebeddir. Maḥṣūl-i (16)Naẓm: Mine’l-ezel ile’l-ebed her nesne ki ol-
muş ve olacaḳdır, Ḥażret-i Muḥāmmed ṣallallāhu (17)teʿālā ʿaleyhi ve sellem 
ḥażretleriniñ keskin görücü olan çeşm-i saʿādetleri ʿıyān ve āşikāre (18)gördü 
ve bildi. Nitekim 2»أما َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِلياًل َولَبَكْيُتْم َكِثيًرا«  ḥadīẟ-i (19)

şerīfi bunu nāṭıḳdır.  

68

طوق ِنِه گردن سران جهان است

حلقۀ گیسوی عنبرین محمد
(21)Ṭavḳ fevḳ vezninde ḥuliyyāt-i nisā envāʿından boyna ṭaḳdıḳları ger-

denīne denür. (22)Nih kesr-i nūn ile ḳo demekdir. Ṭavḳ-nih cümlesi vaṣf-ı 
terkībīdir, gerdānlıḳ ḳoyucu (23)demekdir. Serān-i cihāndan murād enbiyā-i 
Yezdān yāḫud mīrān u pādişāhāndır. Zīrā [BM 54a] ser lafẓınıñ yedi maʿnāsı 
vardır ki biri daḫi şāh u mīrdir, āḫirinde elif (2)ve nūn edāt-i cemʿdir. Bu ci-
hetle ḥamele-i ʿarşa daḫi serān-ı çarḫ denmişdir. Maḥṣūl-i Beyt: (3)Ḥażret-i 

1 Elbise ile anılmak kötü bir şey değildir. Ben kitap ve sünnetin hükmünden dönmem. 
2 Benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Buhârî, II /1044.
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Faḫr-ı ʿ ālem ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellemiñ ḥalḳa-i gīsū-yi ʿ anberīni gerek 
enbiyā-i (4)ʿiẓām ve gerek pādişāhān-ı cihān ve mīrān-ı zamānıñ gerdenlerine 
ṭavḳ-nihdir. El-ḥāṣıl (5)mecmūʿ-i peyġamberān u şāhān maġlūb-ı Maḥbūb-ı 

Cenāb-ı Yezdān ve mutaraṣṣıd-ı fermān-ı Sulṭān-ı (6)selāṭīn-i her dū cihāndır. 

Mıṣrāʿ:  Enbiyā vü evliyā muḥtāc-ı ū1   
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نقد همه کائنات آمده قاصر

از ثمن گوهر ثمین محمد
(9)Naḳd vezin ve ʿayārı tamām olan aḳçe maʿnāsınadır, ẟemen yemen 

vezninde bir nesneniñ (10)ḳıymet ve bahāsına denür, ẟemīn, yemīn vez-
ninde bahāsı aġır şeyʾe denir.2 Kāʾināt maḫlūḳāt demekdir. Maḥṣūl-i 
Beyt: Gevher-i ẟemīn-i (11)Muḥammediyyeniñ ḳıymet ve bahāsından 
naḳd-ı kāʾināt ve mevcūd-i maḫlūḳāt ḳāṣır geldi. Baʿżı (12)nüsḫada ḳāṣır 
yerine kāsid vāḳiʿdir. 
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غیر جهان آفرین کسی نشناسد
در دو جهان حّد آفرین محمد3

(15)Cihān-āferīn4  Cenāb-ı Kibriyādır. Maḥṣūl-i Naẓm: Cenāb-ı Kibriyā-
nıñ ġayrı bir kimesne gerek (16)dünyāda ve gerek āḫiretde Ḥażret-i Muḥam-
med ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ nihāyet-i ḫilḳatini (17)bilmez ve añ-
lamaz.

 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[5

1 Peygamberler ve veliler ona muhtaçtırlar. Attâr, Pendnâme, der nat-i Seyyidu’l-mürselîn. 
2 “ẟemīn, yemīn vezninde bahāsı aġır şey’e denir”: - BM, SK nüshasında ise derkenârdadır.
3 İki nüshada da bulunmayan ve neşredilen Câmî Dîvân’ında bu beyitten önce yer alan 

  Taḫt-nişānān-i tāc-baḫş keşīde
  Bāc-i gedāyān reh-nişīn-i Muḥammed
beyti şerh edilmemiştir. 
4 SK nüshasında  derkenârda “āferīn ḫilkat ve māhiyet ve ḥaḳīḳat” ibaresi bulunmaktadır.
5 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
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هر که نه روى آورد به راه محمد
کی بودش راه در پناه محمد

[SK 32a]  (19)Rūy teveccühden ve iḳbālden1 ʿibāretdir. Nitekim rūy 
āvered teveccüh eyler demekdir. Şīn  “her ki”ye rāciʿdir. (20)Taḳdīr-i Beyt; 
“her ki neyāvered rū be-rāh-ı Muḥammed.” Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse 
ki rāh-ı Muḥammediyye ve iẟr-i (21)pāk-ı Ahmediyyeye teveccüh eyleme-
ye, buncılayın kimesneye Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi (22)

veselleme ḳaçan ṣıġınmaġa yol olur. Yaʿnī sünnet-i seniyye-i Muḥamme-
diyye ile ʿāmil olmadıḳça rāh-ı (23)penāh-ı Muḥammediyyeye yol olmaz.  
    Menḳūldür ki efḍalu’t-tābiʿīn ḳıble-i ʿārifīn süheyl-i [BM 54b] Yemenī 
cenāb-ı Ḥażret-i Veys el-Ḳarenī raḍiyallāhu ʿanhu ḥażretleriniñ ġazve-i 
Uḥud’da dendān-ı saʿādet-i (2)Muḥammediyyeniñ şikeste olduġu semʿ-i 
ʿālīlerine resīde olunca ittibāʿen li-Resūlillāh cemīʿ-i (3)esnānıñ fedā eyledi. 
Nitekim Dīvān-ı Naḥīfī’de gelmişdir: 

Beyt:   İttibāʿ-i sened-i ʿālem içün dendānıñ 
 Ḳıldı cān-ile fedā2 Ḥażret-i Veys el-Ḳarenī
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هست برون از دو کون اگر چه به ظاهر
خاک مدینه است تکیه گاه محمد

(7)Dū kevnden murād dünyā ve āḫiretdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Faḫr-ı ʿā-
lem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem (8)iki kevnden ḫāricdir, her ne ḳadar 
ẓāhirde tekye-gāh3-i Ḥażret-i Muḥammed ve maḳām-ı cenāb-ı Aḥmed (9)

ḫāk-i Medīne-i Münevverede ise. Nitekim ḳabr-i şerīf-i Muḥammediyye 
ḫāk-i Medīne-i Münevverededir, şerrefenallāhu bi-ziyāretihā. Maʿlūm ola 
ki Medīne-i Münevverede ḳabr-i şerīf taʿbīr olunan (11)maḳām-ı ʿālī, cemīʿ-i 
biḳāʿdan efḍaldir. Kemā ḳāle’s-Semhūdī fī Kitābi’l-Vefā:  “inʿaḳade’l- icmāʿu 
enne’l-buḳʿate’lletī ḍammeti’l-aʿḍāʾe’ş-şerīfete afḍalu biḳāʿi’l-arḍi ʿale’l-iṭlāḳi 
ḥattā mevḍiʿe’l-Kaʿbeti.”4

1 “ve iḳbālden” : -BM 
2 fedā: - BM
3 SK nüshasında derkenârda “tekyegāh itimād ve ittikā mahalli, bunda ḳabr-i saādet” notu bulunmaktadır.  
4 Tartışma, Peygamber Efendimiz’in mezarının bulunduğu şerefli toprak parçasının Kabe’den daha 

değerli olup olmadığı noktasında düğümlendi. 
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 Beyt:   Bende medfūndur deyü eflāke faḫr eyler zemīn 
 Didi reşkinden felek “yā leytenī kuntu turāb”
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داد ز خیل ُمَسّومین مددش حق
ضعف چو شد الِحق سپاه محمد

(16)Dādıñ fāʿili lafẓ-ı şerīf-i Ḥaḳḳdır, mefʿūlu mededdir. Şīn Faḫr-ı ʿ āleme 
rāciʿdir. (17)Zi “dād”e müteʿallıḳdır. Ḫayl leyl vezninde atlı ʿasker maʿnāsı-
nadır. Müsevvemīn (18)muʿallemīn maʿnāsınadır ki ʿalāmetlenmiş demekdir, 
murād melāʾike-i kirāmdır. Sipāh ʿasker demekdir, (19)ism-i şerīf-i Muḥam-
mede iżāfeti lāmiyyedir, murād aṣḥāb-ı Bedrdir üç yüz on (20)üç ẕevātdır 
rıḍvānullāhi ʿaleyhim ecmaʿīn. Zīrā imdād-ı melāʾike-i müsevvemīn yevm-i 
Bedre (21)maḫṣūṣ olduġu meẕheb-i muḫtār-ı müfessirīndir, fefhem. 

Ḫafī olmaya ki ġazve-i Bedrde Server-i (22) kāʾināt ʿ aleyhi ekmelü’t-taḥiy-
yāt Ḥażret-i Ṣıddīḳ ile ʿarīş-i ʿarş-i fersāda (23)dest-i ricāyı dāşte-i dergāh-ı 
Kibriyā ve sūz u güdāz ile āġāz-ı duʿā edüp incāz-ı [BM 55a] vaʿd-i nuṣret 
istidʿāsıyla 1 »ْرِض َأَبًدا يمَاِن َل ُتْعَبْد ِفي اْلَ ُهمَّ ِإْن ُتْهِلْك َهِذِه اْلِعَصاَبَة ِمْن َأْهِل اْلِ  diyerek »اللَّ
girye ve zārīye āġāz buyurdular. Ol ḥālde [SK 32b]  (3)dīde-i ḥaḳāyıḳ-dīde-i 
Resūlullāh cüzʾī ḫvāb ʿārıż olup hemān o laḥẓada (4)bīdār olup yā Ebā Bekr, 
müjde olsun ki dīn-i İslāmı iʿzāz ve taḳviyet içün (5)ṭaraf-ı Rabbu’l-ʿizzetden 
meded ve nuṣret erişdi. İşte sipehsālār-ı cünūd-i (6)melāʾike-i kirām Cibrīl 
ʿaleyhi’s-selām geldi ve pīşgāh-ı cünd-i İslāmda ṣaff çeküp (7)durdu ve o ḥālde 
ُكْم ِبَاْلٍف ِمَن اْلَمٰلِٓئَكِة ُمْرِد۪فيَن﴾2 ي ُمِمدُّ  kerīmesi nāzil ve ﴿ِاْذ َتْسَت۪غيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َاّن۪
ḳulūb-i ġuzāt-i muvaḥḥidīne iṭmīnān ḥāṣıl oldu. (9)Bu mebḥaẟ ṭavīlu’ẕ-ẕeyl 
olup ekẟer-i müfessirīn ʿindinde imdād-ı melāʾike ber-vech-i (10)muḥarrer 
yevm-i Bedrde vāḳīʿ olmaġla  āyet-i merḳūmeniñ  ve ِاْذ َتُقوُل ِلْلُمْؤِم۪نيَن َاَلْن َيْكِفَيُكْم﴿ 
 ﴿َبٰلٓى ِاْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم ve َاْن ُيِمدَّ ُكْم َربُُّكْم ِبَثٰلَثِة ٰاَلٍف ِمَن اْلَمٰلِٓئَكِة ُمْنَز۪ليَن﴾3

1 Allahım iman eden bu topluluğu bügün helak edersen yeryüzünde ebediyen sana ibadet edecek kimse 
kalmaz. Bezzâr, Müsnedu’l-Bezzâr, I /196.

2 Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım 
ediyorum” diye cevap vermişti. Enfâl 8/9.

3 Hani sen mü’minlere, “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun. 
Âl-i İmrân 3/124. Bu âyetten önce iki nüshada da sehven olsa gerek âyetin “ve bi-ẟelāẟeti ālāfin mine’l-
melā’iketi münzelīn” kısmı yazılmıştır. 



299Neşʾe

۪ميَن﴾1  kerīmeleriniñ tefsīrlerinde işbu ٰهَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة ٰاَلٍف ِمَن اْلَمٰلِٓئَكِة ُمَسّوِ
āyāt-i kerīmeleriñ (14)meżāmīn-i ʿaliyyeleri  mütteḥid olup cümlesi melḥa-
me-i Bedrde olan imdād-ı melāʾikeye müteʿallıḳdır (15)deyü imżā eylediler.  
Bu daḫi ḫafī olmaya ki Ḥażret-i şedīdu’l-ḳuvā yaʿnī emīn-i vaḥy-i Ḫudā 
Cibrīl-i (16)emīn ümem-i sālifeden ḳavm-i Lūṭ ve ẞemūd gibi nice zūr-mend 
ṭāʾifeyi kemter  rīşesine alup (17)zīr u zeber etmiş-iken rūz-ı Bedrde helāk-i 
küffār ʿ uhde-i iḳtidārına muḥavvel olsaydı (18)sipāh-i kişver-i melekūtla teʾyī-
de ḥācet olmadıġından başḳa ʿasker-i İslām daḫi (19)nizāʿ ve ḳıtāle muḥtāc 
olmazlar idi. Bu şīveniñ ḥikmeti budur ki aʿdā üzerine ġalebe ve ẓafer (20)Sey-
yidu’l-beşere mensūb olmaḳ içün bu ḫidmet-i celīle yalñız ẕimmet-i Cibrīl’e 
tefvīż olunmayup (21)belki cünd-i İslāmla teşrīk buyuruldu. Ġāyetu’l-emr 
şān-ı nebeviyyeyi tevḳīr (22)ve ḳulūb-i İslāmı taṭmīn u taḳrīr ve düşmenānı 
tehyīb u taḫsīr içün maʿiyyetlerine (23)beş biñ melāʾike-i kirām taʿyīn olun-
du. Maḥṣūl-i Beyt: Cenāb-ı Ḥaḳḳ ve Feyyāż-ı muṭlaḳ2 [BM 55b] sipāh-ı 
Muḥammediyyeye żaʿf lāḥıḳ olunca melāʾike-i kirām ile imdād ve muʿāve-
net eyledi. Bu (2)mādde şān-ı Faḫr-ı ʿālem ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemi3 terfīʿ 
olduġu ẓāhir u hüveydādır. 
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کوکبۀ حسن آفتاب شکستست
شعشعۀ طلعت چو ماه محمد

(5)Kevkebe hā ile maṣdardır ki mücellā ve muṣayḳal pulād ve demür 
maḳūlesi parıldamaḳ maʿnāsınadır. (6)Şaʿşaʿa żiyā maʿnāsınadır. Mıṣrāʿ-ı 
ẟānī mübtedā, mıṣrāʿ-ı evvel ḫaber ve est edāt-i ḫaberdir. (7)Maḥṣūl-i Beyt: 
Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿalā ʿaleyhi ve sellemiñ māh gibi ṭalʿatiniñ 
şaʿşaʿa ve (8)żiyāṣı āfitābıñ ḥüsnünüñ kevkebe ve parıldısını ḳırmış ve izāle 
etmişdir. [SK 33a] Nitekim nūr-ı (9)ḫurşīd u ḳamer nūr-ı Seyyidu’l-beşere 
nisbet bir ẕerre-i bī-ferdir. Nitekim denmişdir: 

1 Evet, sabrettiğiniz ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız takdirde; onlar ansızın üzerinize gelseler bile 
Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder. Âl-i İmrân 3/125.

2 BM nüshasında derkenârda, bu varakın sol alt köşesinde okunamayan noktasız üç satır bulunmaktadır.
3 faḫr-ı ʿālem ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemi: faḫr-ı ʿālemi SK
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Beyt    (10)Cemālüñ nūrına nisbet güneş bir nūr-i bī-ferdür 
Güneş sensin ki ẕerrātuñ nebīlerle velīlerdür1
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چون گِه دعوت زبان گشاده به دعوی
بود حجر تا شجر گواه محمد

(13)Geh “gāh”ıñ muḫaffefidir ki vaḳt demekdir. Güvāh şāhid demekdir. 
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki (14)Ḫvāce-i kāʾināt ʿ aleyhi ekmelü’t-taḥiyyāt küfre ḳar-
şı ṭarīḳ-i rüşd u hüdāya daʿvet (15)vaḳtinde kendüleriniñ peyġamber-i Ḥaḳḳ 
ve resūl-i Feyyāż-ı muṭlaḳ olduḳlarını daʿvā etdikde (16)ḥacerden şecere dek 
Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ daʿvāsında ṣādıḳ 
(17)olduġuna şehādet eylediler. Nitekim ḥacer ve şeceriñ şehādeti Ḥażret-i 
İmām ʿAlī’den (18)mervīdir. Ḳāle ʿAliyyun raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu; َة  »ُكنَّا ِبَمكَّ
اَلُم َعَلْيَك َيا  َفَخَرْجَنا ِإَلى َبْعِض َنَواِحيَها، َفَما اْسَتْقَبَلُه َشَجٌر َوَل َحَجٌر َوَل َمَدٌر  ِإلَّ َقاَل َلُه: السَّ
2 »ِ -Ve yine bir gün reʾīs-i (20)muʿānidīn Ebū Cehl-i laʿīn meclis-i Ḥaż َرُسوَل اهللَّ
ret-i Faḫru’l-mürselīne gelip “yā Muḥammed, elimde olan (21)şeyʾi bilür iseñ 
seni taṣdīḳ ederim.” dedikde Faḫr-ı ʿalem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem 
(22)buyurdular ki “seniñ yedinde mektūm olan ḥaṣātdır yaʿnī ufaḳ ṭaşlardır.  
Yā Ebā Cehl (23)ister misin ki bu seniñ rīzeler ḥaḳḳiyyetime şehādet edeler.” 
Derḥāl yed-i Ebū Cehil’de [BM 56a] olan ḥaṣāt kelime-i şehādet getürdiler. 
Kemā ḳāle Mevlānā:

Meẟnevī:  Senghā ender kef-i  (2)Bū Cehl būd 
 Goft ey Aḥmed begu k’in çist zūd   

  Ger resūlī çist der muştem (3)nihān 
 Çün ḫaber dārī zi rāz-ı āsumān  

  Goft çün ḫvāhī beguyem ān çihāst 
(4) Yā begūyend ān ki mā Ḥaḳḳīm u rāst  

1 Dîvân-ı Sezâyî-i Gülşenî, Sütlüce Dergahı No. 91, vr. 16a.
2 Mekke’deyken Allah resulü ile beraber mahallelerine doğru gittik. Yolda bizi karşılayan ağaç, taş ve 

evlerin tamamı ʿSelam sana ey Allah’ın resulü’ diyorlardı. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî V /3626.
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  Ez miyān-ı muşt-i ū her pāre seng  
(5) Der şehādet goften āmed bī-direng 

  Lā ilāhe  goft vü illallāh goft 
 Gevher-i Aḥmed (6)resūlullāh soft     

  Çün şenīd ez senghā Bū Cehl īn 
 Zed zi ḫışm ān senghā rā (7)ber zemīn1 

Ve şeceriñ şehādeti bu ḥadīẟ-i şerīfden daḫi ziyāde ẓāhirdir. Ḫarre-

ce’l-Buḫārī ʿan Cābir raḍiyallāhu ʿanhu ennehu ḳāle; اَلُم ِإَذا   »َكاَن النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ

ا ُصِنَع َلُه اْلِمْنَبُر، َفاْسَتَوى َعَلْيِه، َصاَحِت  َخَطَب إْسَتَنَد ِإَلى ِجْذِع َنْخَلٍة ِمْن َسَواِري اْلَمْسِجِد، َفَلمَّ

َها  الَنْخَلِة ألَِّتى َكاَن َيْخُطُب ِعْنَدَها َحتَّى َكاَدْت َأْن َيْنَشقَّ َفَنَزَل النَِّبيُّ َعَلْيِه اّلَسالم َحتَّى َأَخَذَها َفَضمَّ
ُت َحتَّى إْسَتَوْت«2  ِإَلْيِه َفَجَعَلْت َتِئنَّ َأِنيَن اّلَصِبّي الَّذي ُيَسكَّ

Kāle Mevlānā Celāleddīn fī şerḥi hāẕe’l-ḥadīẟ: 

Meẟnevī: (13)  Üstün-i ḥannāne ez hecr-i Resūl 
 Nāle mīzed hemçü aṣḥāb-ı ʿuḳūl 

[SK 33b] (14) Der miyān-ı meclis-i vaʿż ançünān 
       K’ez vey āgeh geşt hem pīr u cüvān

 (15) Der taḥayyür mānd aṣhāb-ı Resūl 
  K’ez çi mīnāled sütūn bā ʿırż u ṭūl

 (16)  Goft Peyġamber çi ḫvāhī ey sütūn 
  Goft cānem ez firāḳet geşt ḫūn    

1 Ebu Cehil’in elinde taş parçaları vardı. Ey Ahmed, bu nedir, çabuk söyle, dedi. //Mademki göklerin 
sırrından haberdarsın; peygambersen avucumda sakladığım nedir? // [Peygamber] Nasıl istersin? 
Onların ne olduğunu ben mi söyleyeyim, yoksa onlar mı bizim doğru ve hak olduğumuzu söylesin? 
dedi. //Avucunun içindeki her taş parçası hemencecik şehadet getirmeye başladı. //[Taşlar] İlah yoktur, 
dedi. Ancak Allah vardır. ʿMuhammed, Allah elçisidir’ incisini deldi. //Ebu Cehil, taşlardan bunu 
işitince, öfkeyle o taşları yere çaldı. Mesnevî, I/2154-2156, I/ 2158-2160.

2 Peygamber Efendimiz hutbe okurken mescidin duvarlarının birinde bir hurma kütüğüne yaslanırdı. 
Minber yapılınca artık Peygamber Efendimiz minberde hutbe okumaya başladı. Bu esnada hurma 
kütüğü şiddetli bir şekilde ağladı, parçalanacak dereceye geldi. Peygamber Efendimiz minberden indi, 
ona sarıldı, bir çocuğu sakinleştirir gibi onu sakinleştirdi, sonra hutbeye devam etti. Buhârî, II /918.
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 (17) Mesnedet men būdem ez men tāḫtī  
  Ber ser-i minber tū mesned sāḫtī 

 (18) Goft ḫvāhī ki tū rā naḫlī konend  
  Ehl-i şarḳ u ġarb mīve-i tū çinend     

 (19) Yā der ān ʿālem Ḥaḳet servī koned 
  Tā ter u tāze bemānī tā ebed     

 (20) Goft ān ḫvāhem ki dāʾim şod beḳāş 
  Bişnev ey ġāfil kem ez çūpī mebāş

 (21) An sütūn rā defn kerd ender zemīn  
  Tā çü merdüm ḥaşr gerded yevm-i dīn1 
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با گَنِه همچو کوه چشم شفاعت
باشدم از عفو کوه کاه محمد

[BM 56b] Kūh bi’l-kāfi’l-ʿArabī cebel demekdir. Çeşm ümīd maʿnāsı-
nadır. Kāh māh vezninde (2)ṣaman demekdir; bu maḳāmda kūhdan şeyʾ-i 
keẟīr, kāhdan şeyʾ-i ḥaḳīr murād olur.  Maḥṣūl-i (3)Beyt: Daġ gibi günāh 
ile yaʿnī cürm-i keẟīr ile şefāʿat-i Muḥammediyyeyi ümīd etmek baña (4)

Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ daġ gibi ʿafvından 
ṣaman gibi (5)olur. Yaʿni keẟret-i kerem-i Muḥammediyyeye nisbetle benim 
cürm-i firāvānım ṣaman gibi şeyʾ-i ḥaḳīrdir. 

(6)Naẓm:   Ġam neḫored ān ki şefīʿeş tuyi 
 Pāye-dih-i ḳadr-i refīʿeş tuyi 

  Ḥāṣılī er nist zi ṭāʿat merā 
 Hest ümīdī be-şefāʿat merā2      

1 Hannâne direği, akıl sahipleri gibi Peygamber’in ayrılığı yüzünden inliyordu. //Öyle bir meclisti ki genç 
ihtiyar herkes orada öğrenip aydınlanırdı. //Peygamberin ashabı hayrette kaldı ki genişlik ve uzunluk 
sahibi bir kütük nereden inliyor. Peygamber; ey direk, ne istiyorsun, dedi. O da; ayrılığından canım 
kan kesildi, dedi. //Dayanağın bendim, şimdi beni bıraktın da minberi kendine dayanak yaptın. //
[Peygamber] Dilersen seni bir hurma ağacı yapsınlar da doğulular ve batılılar senin meyveni devşirsinler 
dedi. //Ya da Allah, seni öteki dünyada bir servi yapsın da sonsuza dek taptaze kal. //[Hannâne] Bekâsı 
sürekli olanı isterim, dedi. A gâfil, dinle de bir kütükten aşağı kalma. //[Peygamber] kıyamet günü 
insanlar gibi yeniden dirilmesi için o kütüğü yere gömdü. Mesnevî, I/2113, iktibâstaki 2. beytin kaynağı 
tespit edilemedi, I/2114-2119.

2 Şefaatçisi sen olan kimse gam yemez. Yüce değerli dereceleri de sen verirsin. Eğer ibadetlerden bir 
kazancım yoksa da bana şefaat edeceğinden ümitliyim.
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Taḳdīr-i ʿibāre; “bāşedem ez ʿafv-i (8)kūh-i Muḥammed kāh” demekdir. 
Kūh ile kāh beyninde cinās bī-iştibāhdır. 

Beyt:   Mihribānī çün tū şāfiʿ-i cürm baḫşī çün İlāh 
 Ger betersed ez güneh rūy-ı günāhkārān siyāh1 
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خرمن شور و شر تمام بشر را
نیم شرر بس ز برق آه محمد

(12)Şerer ḳıvılcım demekdir. Berḳ şarḳ vezninde şimşeğe denür, ḥaḳīḳat-i 
şerʿiyyesi (13)seḥāb üzere müvekkel olan ferişteniñ amṭārı meʾmūr olan 
maḥalle (14)insiyāḳı içün seḥābı şiddetle ḍarb ve taḥrīkinden tekevvün eden 
āteşlerdir (15)ki lemeʿān eder. Maḥṣūl-i Beyt: Beşeriñ tamām-ı ḫırmen-i şūr 
u şerrine Ḥażret-i (16)Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemiñ berḳ 
gibi olan āhından yarım şerāre kāfī (17)ve nīm şerer ḫırmen-i şūr u şerr-i insā-
nı iḥrāḳ etmekde vāfīdir. Ḫulāṣa-i Beyt, (18)ebyāt-i sābıḳa miẟillü şefāʿat-i 
Resūl-i Ekrem ile ẕünūbuñ (19)maḥvından kināyedir. Şūr u şerrden murād 
zünūb ve ʿiṣyāndır.  [SK 34a]

 ]َلیَس َکالمی َیفی ِبَنعِت َکماِله
َصلَّ ِالهی َعلَی النَّبّی َو آِله[2
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مطلع صبح صفاست روی محمد

منبع احسان و لطف خوی محمد
(22)Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sel-

lemiñ vech-i şerīfleri (23)ṣubḥ-ı ṣafānıñ maḥall-i ṭulūʿudur. Ve yine Faḥr-ı 
ʿālem ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellemiñ ḫūy-ı [BM 57a] şerīfi ve ḫulḳ-ı laṭīfi 
menbaʿ-i iḥsān u luṭfdur. Nitekim şān-ı şerīflerinde 3﴾َوِانََّك َلَعٰلى ُخُلٍق َع۪ظيٍم﴿  
vārid olmuşdur. 
1 Her ne kadar yüzü kara günahkârlar günahtan korksalar da sen merhametlisin, Allah’ın bağışlaması gibi 

sen de günahları bağışlarsın. 
2 Tekrar edilen beyit, iki nüshada da yazılmamıştır. 
3 Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem 68/4.



304 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 
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سلسلۀ کائنات را سببی نیست 

جز شکن زلف مشکبوی محمد
(5)Maḥṣūl-i Beyt: Silsile-i kāʾināt ve vücūd-i maḫlūḳāta Ḥażret-i Muḥam-

med ṣallallāhu (6)ʿaleyhi ve sellemiñ misk ḳoḳulu olan zülfünüñ şikeniñ ġayrı 
bir sebeb ve dāʿī (7)yoḳdur, yaʿnī vücūd-i kāʾināt sāye-i iḥsān-vāye-i ḫulāṣa-i 
mevcūdātdadır. Nitekim (8)1»ْفاَلَك  .bunu müʾeyyiddir   » َلْوَلَك َلْوَلَك َلَما َخَلْقُت اْلَ
Zülfe taḫṣīṣ silsileye cināsa (10)mebnīdir, teʾemmel.
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باد صبا ای رسول یثرب و بطحا

خیز و قدم ِنه به جست و جوی محمد
(11)Yeẟrib yaḍrib vezninde Medīnetü’n-nebī ʿaleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām is-

midir. Baṭḥā   Mekke-i (12)Mükerremeniñ ismidir. Taḳdīr-i ʿibāre; “ey bād-ı 
ṣabā, ḫīz u ḳadem ni be-cüst u cūy-i (13)Resūl-i Yeẟrib u Baṭḥā Muḥammed.” 
İsm-i şerīf-i Muḥammed, resūlden ʿaṭf-ı beyāndır. Maḥṣūl-i Beyt: (14)Ey 
bād-ı ṣabā! Ḳalḳ ve ḳademini cüst u cūy-ı resūl-i Yeẟrib u Baṭḥā ki Ḥażret-i 
Muḥammed (15)ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemdir vażʿ eyle. 
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بر رخم از خون دل دو رود روان شد

تحفه رسان این درود سوی محمد
(18)Dū iki maʿnāsınadır. Rūd ırmaḳ demekdir. Tuḥfe hediye. Mıṣrāʿ-ı 

ẟānīde (19)olan dürūd mürekkeb olaraḳ duʿā maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: 

Ey bād-ı ṣabā! (20)Benim yañaġım üzerine göñül ḳatından iki ırmaḳ revān 
ve cārī oldu. İşte (21)bu duʿā ve ḫaberi Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellemiñ ṭaraf-ı şerīfine ʿalā (22)ṭarīḳi’l-hediyye ulaşdır. Cereyān-ı 
rūd kemāl-i ʿaşḳ u taḥassürden maʿdūddur.
1 Sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım.
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82

چشم رمد دیده به راه است کرم کن

کحل جالیی ز خاک کوی محمد

[BM 57b]  Remed meded vezninde göz aġrımaḳ maʿnāsınadır. Kuḥl göze 
çekecek sürme demekdir. (2)Kūy maḥalle demekdir, bu maḥalde murād Me-
dīne-i Münevveredir. Maḥṣūl-i Beyt: [SK 34b] Ey bād-ı ṣabā! Çeşmim (3)gi-
riftār-ı remeddir. Kerem ve ʿ ināyet edip ḫāk-i Medīne’den cilāya mensūb bir 
(4)kuḥl ve bir sürme getir ki ben daḫi çeşmime çekip ol remedi izāle ideyim. 

مرهم راحت جراحت دگران را
جان من و داغ آرزوى محمد1

83

دولت جامی بس اینکه می گذراند 

عمر گرامی به گفت و گوی محمد
(7)Cāmī’ye bu devlet ve şeref kifāyet eder ki ʿömr-i girāmıñ evṣāf-ı 

Muḥammediyye ile (8)geçirir ve ʿömr-i girān-māyesiñ nuʿūt-i Aḥmediyyede 
ṣarf u ḫarc eder. 

84

ليس كالم يفي بعت كماله 

صل إله على النبي وآله

Temmeti’l-kaṣīdetu bi-ʿavnillāhi ve tevfīḳihi.

1 SK nüshasında derkenârda olan ve BM nüshasında bulunmayan bu beytin şerhi yapılmamıştır. 
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ḲAṢĪDE 6

(FŞ, 11)

1

چو پیوند با دوست می خواهی ای دل
ز چیزی که جز اوست پیوند بگسل

(12)Peyvend ittiṣāl maʿnāsınadır. Dostdan murād Cenāb-ı Kibriyādır. 
Beg’sol ḳır demekdir. (13)Bu ḳaṣīdeniñ vezni baḥr-ı müteḳārib, müẟem-
menu’l-eczādır ki mıṣrāʿ-ı evvel dört (14)feʿūlun ve mıṣrāʿ-ı ẟānī daḫi dört 
feʿūlundan mürekkebdir. Maḥṣūl-i Beyt:  Ey göñül! (15)Çünki Ḥaḳḳ ile 
ittiṣāla ṭālib ve nezd-i dostda maḳbūl olmaġla rāġıb (16)iseñ dostuñ ġayrı 
eşyādan ki māsivādan ʿibāretdir silk-i maḥabbeti (17)ḳır. Zīrā āyīne-i ḳalb 
maḥabbet-i aġyārdan mücellā ve nuḳūş-ı māsivādan müberrā olmadıḳça 
(18)vuṣlat ilallāh ve ittiṣāl maʿallāh olamaz. Nitekim tācu’l-evliyā cenāb-ı 
Mevlānā buyururlar:

Meẟnevī:  Āyine-i dil çün şeved ṣāfī vü pāk 
 Naḳşhā bīnī birūn ez āb u ḫāk   

       Çeşm-i dil ez mūy-ı ʿillet pāk kon1 
 Tā bebīnī ḳaṣr-ı feyż-i min ledün

       Çün Muḥammed pāk şod zin nār u dūd  
      Her kocā rev kerd vechullāh bud2

İnkişāf-ı (22)ḳalb ve incilā-yı derūn daḫi ṭāʿāt u ʿ ibādāt ve perhīz u riyāżete 
merhūndur. [BM 58a]  Kemā efāde Mevlānā ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Āyīne-i dil ān zemān yābed cilā 
 Ger konī perhīz ez levẟ u ġıdā   

1 Karşılaştırılan nüshada aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 
Çeşm-i dil ez mū vü ʿillet pāk ār 
V’an geh an dīdār-i ḳaṣreş çeşm dār  

2 Kalbin aynası temizlenip parlaklaşırsa, dünyanın dışındaki resimleri görürsün. //Gönül gözünü 
hastalıklardan kurtar ki “min ledün” köşkünü görebilesin. //Hz. Muhammed, bu ateşten ve dumandan 
arındığı için yüzünü nereye çevirse orada Allah’ın cemali vardı. Mesnevî, II/71, I/1396, 1398. 



307Neşʾe

        Ez ġıdā-yı ten eger yābī fıṭām   

        Tu zi ḫāḍ-i ḫvān-ı Ḥaḳḳ nūşī ṭaʿām1 

2

مکن شهپر عرش پرواز خود را
درین وحشت آباد آلودۀ گل

(5)Şehper rehber vezninde ḳanadıñ ucu maʿnāsınadır. Şehper-i ʿarş-per-
vāzdan murād (6)ḥaḳīḳat-i insāniyyedir ki rūḥ-i ḥayvānī muḳābili olan rūḥ-i 
insānīden ʿibāretdir (7)ve bu rūḥa ʿinde’ṣ-ṣūfiyye rūḥ-i sulṭānī taʿbīr olunur. 
Vaḥşet-ābāddan murād (8)dünyādır. Zīrā dünyā rūḥa nisbetle ābād, nefse 
nisbetle saʿd-ābāddır. (9)Beden-i insānī irāde olunmaḳ daḫi müveccehdir. 
Nitekim beden daḫi rūḥa nisbetle vaḥşet-ābāddır. Maḥṣūl-i Beyt: Ken-
düniñ ʿarş-pervāz olan ḳanadını bu vaḥşet-ābād [SK 35a] olan dünyāda 
gil-ālūd etme; zīrā ṭayerāna māniʿdir. Nitekim şehper-i mürġān gil-ālūd (12)

olsa ṭayerāndan ḳalḳdıḳları nümāyāndır. Şehperiñ gil-ālūd olması dünyāya 
teveccüh (13)ve raġbet ve ten-perver u ten-perest olmaḳdan ʿibāretdir. El-
ḥāṣıl şol kimesne (14)ki ehl-i dünyā ola, ʿ ālem-i bālāya tederrüc ve irtiḳā anıñ 
ḥaḳḳında muḥāl olduġu ẕāhir (15)bir maʿnādır. Zīrā ecniḥa-i ehl-i dünyā 
gil-ālūddur ve cenāḥ-ı gil-ālūd ʿālem-i bālāya (16)ṣuʿūd-i imkānda olmadıġı 
müdrek u meşhūddur. Ey merd-i sālik! Bu serd u beyān (17)olunan muḳad-
demāt maʿlūmuñ olduysa dünyāyı külliyen tārik ve ṭarīḳ-i ʿaşḳa (18)sālik ve 
nuḳūş u eşkāl ve ruḫūt u eẟḳāl ḳuyūdātından müberrā ve şuʿāʿ-i ʿāfitāb-(19)

āsā muṣaffā ol ki vāṣıl-i derece-i miʿrāc-ı rūḥānī olasın. Nitekim Dīvān-ı 
Ṣāʾib’de (20)gelmişdir:

Beyt:   Be-himmet cism rā hem-reng-i cān kon der sebuk-rūḥī 
 Beber zin ferş bā ḫod īn ġubār-ı ʿarş-i cevlān rā2 

 
Meẟnevī-yi Şerīf ’de daḫi cenāb-ı Mevlānā (22)buyururlar: 
1 Eğer yemek ve kirliliklerden korunursan gönül aynası aydınlanır. //Eğer ten gıdasından kesersen 

kendini, Allah’ın sofrasında yemek yersin. 
2 Ruh hafifliliğinde himmetle cismi  can ile birlikte kıl, bu yaygı gibi olan yeryüzünden dönen arşın 

tozunu kendinle kaldır. 
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Meẟnevī:   Ey birāder ḫvīş rā neşināḫtī 
 Gevher-i ḫod rā be-ḫāk endāḫti  

 (23)  Mānde der vīrānei ey şāhbāz 
 Hīn bekon pervāz sūy-ı şāh-ı bāz

[BM 58b]         Tu ne çuġdī cāy tū vīrāne nīst 
 Tu nemī dānī ki der hestiyet kīst1

3

تو را در ذروۀ اوج عّزت نشیمن
تو خوش کرده در مرکز خاک منزل

(4)Ẕirve ʿālī maʿnāsınadır. Evc mevc vezninde ḥaḍīḍ muḳābilidir ki kevā-
kibiñ (5)zemīne buʿdu olan dereceden ʿ ibāretdir ve fenn-i mūsīḳīde bir maḳā-
mıñ ismi daḫi (6)olur. Nişīmen mekān ve meʾvā demekdir. Ẕirve-i evc-i 
ʿizzetden maḳṣūd ʿālem-i ervāḥdır ki (7)aña ʿālem-i emr ve ʿālem-i melekūt 
daḫi derler. Zīrā vücūdunda müddet ve māddeye muḥtāc olmayup (8)an-
caḳ emr-i maʿbūd ile mevcūd olmuşdur. Bu ʿālem-i emriñ muḳābili ʿālem-i 
ḫalḳ ve ʿālem-i şehādet ve (9)ʿālem-i ecsāmdır ki muḥaddeb dāʾire-i felek-i 
eflākden ʿibāretdir ve ʿālem-i ceberūt (10)ʿālem-i esmā ve  ṣıfāt-i İlāhiyyeden 
ʿibāretdir. Ve ʿālem-i lāhūt ẕāt-i bī-iʿtibār-ı esmā ve (11)ṣıfātdan kināyedir. 
Keẕā fī Reşeḥāt  li-Şeyḫ Safī  ḳuddise sırruhu. Merkez meyān-ı dāʾirede (12)

kāʾin noḳṭadan ʿibāretdir ki ḫāke nisbetle vasaṭından ʿibāretdir. Maḥṣūl-i 
Beyt: Ey kimesne! (13)Sen bu ʿ āleme gelmezden evvel saña mekān ve nişīmen 
ẕirve-i evc-i ʿizzet (14)yaʿnī ʿālem-i ervāḥ idi ve ol  ʿālemde tecelliyāt-i İlāhī ve 
füyūżāt-i Subḥānīye müstaġraḳ (15)idiñ. Şimdi bu ʿālem-i dünyāya geldiñ ve 
çirkāb-ı dünyāya daldıñ ve leẕāʾiẕ-i dünyeviyyeye (16)aldandıñ ve kendüye 
güzel ve ḫoş ḳuṣūr-ı refīʿa ve ebniye-i nefīseler bünyād ve ḫāne-i dīnini (17)

ḫarāb ve berbād eylediñ. Nitekim Rubāʿiyyāt-i Ḫayyām’da daḫi [SK 35b] 
gelmişdir:

1 Ey kardeş, kendini tanımadın ve cevherini toprak ettin, heba ettin. //Viranelerde kaldın ey doğan! 
Sultana doğru uçmayı öğren //Sen baykuş değilsin, senin yerin virane değil. Bilmiyorsun kendi 
varlığının özünü?
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Rubāʿī:   Ey dil zi ġubār-ı cism eger pāk şevī 
 Tu rūḥ-i mücerredī ber eflāk şevī 
 ʿArş est nişīmen-i tū şermet bād 
 Kāyī u muḳīm ḫıṭṭa-i ḫāk şevī1

4

ز آمیزش جسم و آویزش او
چنان گشتی از جوهر خویش غافل

5

که جان را ز صد فکرت از تن ندانی
زهی فکر قاصر زهی جهل کامل

(22)Amīzeş ism-i maṣdardır ki ḳarışmaḳ maʿnāsınadır. Avīzeş bu daḫi ism-i 
maṣdar (23)aṣılmaḳ demekdir. Ū cisme  rāciʿdir. Cevherden murād ḥaḳīḳat-i 
insāniyyedir ki [BM 59a]  ġāfil geştī cümlesini beyāndır. Zihi edāt-i taʿac-
cübdür, çi gibi. Maḥṣūl-i Beyteyn: Ey kimesne! (2)Cisme iḫtilāṭdan ve 
aṣılmadan yaʿnī ten-perver ve ten-perest olduġundan (3)kendü ḥaḳīḳat ve 
māhiyyetini derk u fehmden ancılayın ġāfil olduñ ki cānını ve ḥaḳīḳatini (4)

teniñden yüz fikr ile bilmediñ ve añlamadıñ ve kendüyi ancaḳ bu heykel-i 
maḫṣūṣ (5)ve bu laḥm u şaḥmden ʿibāretdir ẓann eylediñ. Bu ne ʿacīb fikr-i 
ḳāṣır ve ne ġarīb cehl-i (6)kāmildir. Ey müsmiʿ-i āgāh! Maʿlūmuñ olsun ki 
ʿārifīn, mertebe-i rediyye-i nefs-i emmāreden ʿ ubūr edüp ḥarīm-i ḳalbe vāṣıl 
olurlar ve nūr-i ḳalb ile ʿ ārif-i nefs olurlar (8)ve ḳalbden daḫi ʿ ubūr edüp sırra 
vāṣıl olurlar ve  ʿilm-i sırr ile ḳalbe ve esrār-ı ḳalbe ʿārif (9)olurlar ve sırrdan 
daḫi ʿubūr edüp ʿālem-i rūḥa vāṣıl olup nūr-i rūḥ (10)ile ʿārif-i sırr olurlar 
ve ʿālem-i rūḥdan daḫi ʿubūr edüp vāṣıl-i menzil-i ḫafā (11)olup ʿārif-i rūḥ 
olduḳlarında mustaġraḳ-ı lücce-i fenā ve baʿdehu mertebe-i beḳāya irtiḳā 
(12)eylerler. Ey ṭālib-i Ḥaḳḳ! Sen daḫi ḥaḳīḳat ve rūḥunu fehm u iẕʿāna saʿy 
u ġayret (13)eyle ki vāṣılun ilallāh olasın. Nitekim 2»من عرف نفسه فقد عرف ربه« 
kelām-i (14)nebevīsi bunu müʾeyyiddir. Bu ḥadīẟ-i şerīfiñ şerḥinde cenāb-ı 
Mevlānā ḳuddise sırruhu (15)buyururlar: 
1 Ey gönül! Eğer beden tozundan arınırsan feleklerin üstünde özgür ruhlu olursun. Senin yerin arştır, 

utan ki gelip toprakta oturuyorsun.
2 Nefsini bilen, rabbini bilir. Sehâvî, Makāsıdu’l-Hasene, I/1149.
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Meẟnevī:  Ger tū ẕāt-i ḫvīş beş’nāsī yaḳīn 
 Tā ebed ender beḳā bāşī emīn 

  Ẕāt-i ḫod rā ger şināsī bī-gümān  
 Ẕāt-i pāk-i ḥażretet gerded ʿıyān 

  Ey ḫonek ān kes ki ẕāt-i ḫod şināht 
 Ender emn-i sermedī ḳasrī besāḫt   

  Mā bedānistīm mā ne īn tenīm1   
 Ez verā-yı ten ṣadāyī mīzenīm2   

Rūḥa müteʿallıḳ olan eḳāvīli taḳrīr (19)u beyān dāḫil-i ḥayṭa-i dāʾire-i 
imkān değildir. Tafṣīlini murād eden Celāl-i Devvānī’niñ (20)Risāle’sine naẓar 
eylesün. Mustaḳimzāde merḥūmuñ ʿAḳīdetü’ş-Şeref  nām eẟer-i (21)muʿteber-
leri ile daḫi istibġā-yı ḥaẓẓ olunur. 

6

کماالت وهمی و راحات حّسی
میان تو و مقصد افتاد حائل

[SK 36a] (23)Vehm u ḥissde yālar nisbet içündür. Kemālāt-i vehmīden 
murād ʿulūm-ı ẓāhiredir ki [BM 59b] ḥaḳīḳati evhām u ẓunūn ve netīcesi 
cünūndur. Nitekim muḳtedā-yı muḥaḳḳiḳīn Saʿdüddīn, Muṭavvel  (2)nām 
teʾlīflerinde buyururlar: 

Naẓm:   Ṭavaytu bi-iḥrāzi’l-funūni ve neylihā 
 Ridāʾe şebābi ve’l-cunūnu funūnu 
 Feḥīne teʿāṭeytu’l-funūne ve ḥaẓẓahā 
 Tebeyyene li-enne’l-funūne cunūnu3

1 Mukāyese yaptığımız nüshada bu beyit 
Mā bedānistīm mā in ten neim 
Ez verā-yı ten be Yezdān mīziyīm 

 şeklindedir.
2 Eğer kendi zâtını yakînen tanırsan ebedi olarak beka içinde güvende olursun. //Kendi zâtını şüphesiz 

bir şekilde tanırsan, pak zâtın aşikâr olur. //Ne mutlu kendisini bilip tanıyana, ne mutlu sonsuz güven 
içinde bir köşk kurana. //Biz biliyorduk beden olmadığımızı, bedenin ardından ses verdiğimizi. 
İktibâstaki ilk iki beytin kaynağı tespit edilemedi, sonraki beyitler için bkz. Mesnevî, V/3340, 3339.

3 Dönüp dolaşıp bütün ilimleri elde ettim. /Gençliğin elbisesi ve deliliği ilimlerdir. /Ne zaman ki ilimleri 
karşılaştırıp hazzını aldım. /İlimlerin delilik olduğu göründü bana.
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(4)Yāḫud manāṣıb-ı dünyeviyye irāde olunmaḳ daḫi münāsibdir. Zīrā 
anıñ daḫi ḥaḳīḳati (5)evhām u ḫayālātdır. Maḳṣaddan maḳṣūd ẕāt-i Ḫudā-
dır. Ḥāʾil ḥāciz maʿnāsınadır.(6)Maḥṣūl-i Beyt: Ey kimesne! Vehme mensūb 
olan kemālāt ve ḥisse mensūb olan (7)rāḥāt ve nefse müteʿallıḳ olan ḥuẓūẓāt 
seniñle maḳṣad-ı aḳṣā ve maṭlab-ı aʿlañ (8)olan ẕāt-i Bārī’niñ beynine ḥāʾil ve 
ḥāciz olup seni maḳṣadına vuṣlatdan (9)māniʿ olmuşdur. 

Beyt:   Güẕeştem ez ser-i maṭlab temām şod maṭlab 
 Niḳāb-ı çehre-i maḳṣūd būde maṭlabhā1

müfādınca cemīʿ-i maṭālıbdan geç ki çehre-i maḳṣūd rū-nümā ola. 

7

بود غبن فاحش اگر مانع آید
ز لّذات اجل تو را حّظ عاجل

(13)Ġabn aldamaḳ demekdir. Leẕẕāt-i ācileden2 murād niʿam-ı uḫrevī, 
ḥaẓẓ-ı ʿācileden3 murād niʿam-ı (14)dünyevīdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Eger seni 
niʿam-ı dünyeviyye niʿam-ı uḫreviyyeden māniʿ gelür ise ziyāde (15)aldan-
maḳ olur. Zīrā niʿam-ı dünyā āfil ve zāʾil4 olan şeyʾe taʿalluḳ ve maḥabbet 
(16)kār-i ʿāḳil değildir. Nitekim niʿam-ı dünyā nāʾimiñ gördüğü rüʾyā gibi 
olduġu eẟerde vāriddir. (17)ʿAn Cābir  raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu ennehu ḳāle: 

َعِر َوَعَلْيِهِ ِثَياٌب  َم ِإْذ َأَتاُهُ َرُجٌل َأْبَيُض اْلَوْجِه ُحْسُن الشَّ َسلَّ ُ َتَعاَلى َعَلْيِه َوَ ِ َصلَّى اهللّٰ  »ُكْنُت َمَع َرُسوِل أهللّٰ

ْنَيا؟ ِ! َما الدُّ اَلُم، ُثمَّ َقاَل: َيا َرُسوَل اهللّٰ : َعَلْيَك السَّ ِ، َفَقال النَِّبىُّ اَلُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل اهللّٰ  ِبيٌض، َفَقاَل: َألسَّ
 Ve ḳāle eş-Şeyḫ ʿAṭṭār  ḳuddise sırruhu fī şerḥi ḥāẕe’l-ḥadīẟ قَالَ: كَحُلْمِ النَّائِمِ«5
fī kitābihi’l-müsemmā bi-Pend : 

Beyt:    Bā çi māned īn cihān gūyem cevāb 
 An çi bīned ādemī çīzī be-ḫvāb

1 İsteklerin tamamından vazgeçtim, bütün istekler tamam oldu. Amacın çehresi üzerindeki örtü hep 
arzular imiş. 

2 ācileden: ācile SK
3 ʿācileden: ʿācile SK
4 “zā’il” BM nüshasında iki defa yazılmıştır. 
5 Resûlullahla beraberken, yanına beyaz yüzlü, güzel saçlı ve beyaz elbiseli bir adam geldi, selamun 

aleyküm ey Allah’ın Resûlü, diye seslendi. Peygamber de selamına karşılık verdi. Sonra adam, dünya 
nedir diye sordu. Resûlullah da uyuyanın rüyası gibidir, buyurdu. Kaynağı bulunamadı.
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  Çün şeved bīdār ez ḫvāb ey ʿazīz 
 Ḥāṣılı nebved zi ḫvābeş hīç çīz1 

Meẟnevī:  Tu meşev nāẓır be-īn dāru’l-firār  
 Geşt ʿārif nāẓır-ı dāru’l-ḳarār  

[BM 60a]         Ehl-i dünyā bā cihān-ı bī-vefā 
 Geşte ḳāniʿ ġāfil ez ʿīş-i beḳā2

8

بر اطراف گلشن کشی جام روشن

به سجع قماری و صوت عنادل
(4)Seciʿ  kelām-i muḳaffāya denir. Ḳemārī “ḳāf”ıñ fetḥi ve “rā”nıñ kesriyle 

ḳumrunuñ cemʿidir ki (5)iki ḳısma münḳasam olup biri ṣarıya māʾil ve biri 
daḫi beyāż olur, lisān-ı (6)Türkīde Ḥaḳḳ ḳurʾān ḳuşu taʿbīr olunur. ʿAnādil 
ʿandelībiñ cemʿidir, bülbüller demekdir. (7)Cām çekmek içmekden kināyedir 
ve bu taʿbīr lisānımızda daḫi cārīdir. Nitekim Nedīm merḥūmuñ (8)Ḥammā-
miyyesinde [SK 36b] vāḳiʿdir: 

Mıṣrāʿ:   Çekilmiş idi bir iki piyāle-i ser-şār3

Maḥṣūl-i Beyt: (9)Eṭrāf-ı gülistān-ı ʿālemde cām-ı rūşen çekersin ve 
dāʾimā ʿayş u ʿişret edersin (10)ḳumrularıñ muḳaffā āvāzı ve bülbülleriñ cān-
sūz ṣadāsı ile. El-ḥāṣıl evāmir-i İlāhiyyeyi (11)tārik ve ṭarīḳ-i nevāhīye sālik 
olup ẕevḳ u ṣafāda ʿömr-i nāzenīniñ ṣarf (12)etmekdesin.  

Beyt:   Bedeninden daḫi dūr olmadan ey dil cānıñ
              İştiġāl eyleyegör ṭāʿatine Mevlānıñ 

müʾeddāsınca cām-ı rūşene bedel cām-ı ʿaşḳı nūş ve ḫırḳa-i (14)taḳvāyı ber-
dūş eyle ki lā-yaʿḳıl u medhūş olup vāṣıl-ı rıżā-yı Raḥmān ve nāʾil-i (15)tecel-
liyāt-i Subḥān olasın. 

1 Bu cihanda ne kalacak? Cevap vereyim hemen: İnsanın uykuda gördüğü şey //Ey aziz! Uyuyan, uykudan 
uyandığında geride uykusundan hiçbir şey kalmaz. Attâr, Pendnâme, der beyan-ı maʿrifetullâh. 

2 Bu dünyaya bağlanan, bakan insan olma. Âhirete bakan ârif ol. //Dünya ehli vefasız dünyaya kanıp 
ebedi hayattan gāfil oldular. 

3 Bu mısra SK nüshasında bulunmamaktadır. Kırmızı mürekkeple “Beyit” başlığı yazılmış fakat devamı 
yazılmamıştır. Nedîm Divanı, k. 7/22, Haz. Muhsin Macit.
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9

نیی گویی آگه که در کام عیشت
دهد عاقبت تلخی زهر قاتل

(17)Kām kāf-i ʿArabī ile dimāġ maʿnāsınadır. Gūyī keennehu demekdir. 
ʿAyş “ʿayn”ıñ fetḥi (18)ve “yā”nıñ sükūnuyla dirliğe denür, ḥayāt ve zindegānī 
maʿnāsına. Dehediñ taḥtinde (19)şīn, cām-ı rūşene rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Keennehu āgāh değilsin ki seniñ (20)ḥayātınıñ dimāġına o çekdiğiñ cām-ı 
rūşen encām-ı kār zehr-i ḳātiliñ  merāretini ve (21)ḥālāt u keyfiyyātını verse 
gerekdir ve içdiğiñ şarāb ve yediğiñ kebāb (22)bir zehr-i ḳātil-i hevl-nāk olup 
seni ihlāk edeceği maʿlūm-ı aṣḥāb-ı idrākdir. 

10

به نظارۀ روی شاهد گشایی
نظر کین بود مهر و مه را مشاکل

[BM 60b] Neẓẓāre seyr u temāşā maʿnāsınadır. Naẓar çeşme mürādifdir 
ve güşāyī kelimesiniñ mefʿūlüdür, (2)īn kelimesiniñ müşārun-ileyhi şāhiddir, 
şāhid maḥbūb demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: (3)Ey ʿāşıḳ-i meḥābīb! Mecāzī bir 
maḥbūbuñ neẓẓāresine ve seyr u temāşāsına naẓarını (4)küşāde edüp ḥirbā-sī-
ret ḫurşīd-i cemālini ruʾyete ziyāde saʿy u ġayret (5)edersin. Öyle deyü ki bu 
maḥbūb-ı ʿ ālem-tāb şems u ḳamere müşābih u müşākildir (6)ve bāġ-ı ḥüsnüñ 
nev-resīde bir serv-i müsteẟnāsıdır. 

11

یکی پوست بر خلط و بر خون کشیده
برد صبرت از جان و آرامت از دل

(9)Post deri demekdir. Ḫılt  “ḫā”nıñ kesriyle aḫlāṭ-i erbaʿanıñ her biri-
ne ıṭlāḳ (10)olunur ki dem ve sevdā ve balġam ve ṣafrādan ʿibāretdir. Bere-
diñ taḥtinde şīn “post”a (11)rāciʿdir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Ey giriftār-ı ḥüsn! 
Muḳayyed-i çeşm-i ʿibret ile naẓar eyle ki rūz (12)u şeb ʿaşḳıyla āh u enīn ve 
feryād u ḥanīn eylediğiñ maḥbūbunuñ ḥaḳīḳati [SK 37a] (13)dem u ṣafrā ve 
balġam u sevdā üzerine çekilmiş bir deridir. Lākin seniñ cānından (14)ṣabrı ve 
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göñlünden ārām u istirāḥati aldı ve cānını odlara yaḳdı. Āgāh ol ki maḥbūb 
(15)ittiḫāẕ eylediğiñ kimesneniñ ḥaḳīḳati rīm u necāsāt ve ḫūn u ḳāzūrātdır. 
Kemā (16)ḳāle Mevlānā ḳuddise sırruhu’l-aʿlā:

Meẟnevī:  An ki ū ḥüsn-i zer-endūd āmed est  
 Ẓāhireş nūr enderūn dūd āmed est   

 Çün reved nūr u şeved peydā duḫān 
 Befsered ʿışḳ-i mecāzī ān zemān  

 Hīn rehā kon ʿaşḳhā-yı ṣūretī   
 Tu çerā vābeste-i her ṣūretī  

 ʿIşḳhāyī k’ez pey-rengī buved  
 ʿIşḳ nebved ʿāḳıbet nengī buved  

 Bāş ʿāşıḳ bā cemāl-i bī-nişān 
 Çend bāşī bend-i īn u bend-i ān1

Bir maḥbūba dil-beste ve bir maʿşūḳa efgende ol ki ʿ uyūb (21)u noḳṣāndan 
müberrā ve ufūl u zevālden muʿarrā ola. Buncılayın maḥbūb ancaḳ Cenāb-ı 
Kibriyādır. (22)El-ḥāṣıl Ḥaḳḳ’ıñ  ġayrı eşyā-i ḥaseneye maḥabbet encām-ı kār 
mūcib-i rezālet ve bāʿiẟ-i (23)ḫasāret olacaġı bedīdārdır.2

Meẟnevī:  Her çi cüz ʿışḳ-i Ḫudāy aḥsen est
[BM 61a] Ger şeker-ḫvārīst ān cān-kenden est 

  ʿIşḳ ber mürde nebāşed pāyidār 
 ʿIşḳ rā ber Ḥayy u ber Ḳayyūm dār 3 

1 Çünkü o (mecâzî aşk), altın kaplı bir güzelliktir; dışında ışık, içindeyse duman vardır. //Işık gidip 
duman meydana çıktı mı mecâzî aşk derhal donakalır. //Şekle ait aşklardan kurtul, her şekle neden 
böyle bağlısın? //Bir renk ardınca olan aşklar aşk değildir, sonunda bir utanç kesilirler. //Allah’ın 
cemâlinin nişansız bir âşığı ol; ne zamana kadar onun bunun kölesi olacaksın? Mesnevî, VI/973-974, 
II/702, I/205. İktibâstaki 5.beytin kaynağı tespit edilemedi. 

2 bedīdārdır:  müẟbetdir BM
3 En güzel olan Allah’ın aşkından başka her ne varsa, şeker yemek bile olsa aslında can çekişmektir o. //

Ölüye duyulan aşk baki kalmaz; sen Hayy ve Kayyum olana âşık ol. Mesnevî, I /3686, V/3271.
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12

کنی عمر خود صرف در جست و جویش
که شّکردهان است و شیرین شمائل

(5)Şīn şāhide rāciʿdir. Şemāʾil "şīn"iñ kesriyle şimāliñ cemʿidir ki ḫūy (6)ve 
ṭabīʿat maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Beyt:  Kendüniñ ʿömr-i nāzenīniñ ol şāhidi 
(7)cüst u cūda ṣarf ve ḫarc eylersiñ  öyle deyü ki bu maḥbūb şekker-dehāndır 
ve şīrīn-şemāʾildir ve cāmiʿ-i cümle feżāʾildir. El-ḥāṣıl

Mıṣrāʿ:  Yaʿnī ki tū rā mīṭalebem ḫāne be-ḫāne1

(9)müfādınca ʿömr-i girān-māyeyi anı teftīş ve tefaḥḥuṣda iżāʿa-
de edersin. Şekker-dehāndan (10)mecāzen kelimāt-i leẕīẕe ve aḳvāl-i 
nefīse murāddır. Baʿżı nüsḫada “konī ʿayş-i ḫod  (11)telḫ der cüst u 
cūyeş” vāḳiʿdir. Buña göre maʿnā kendü ḥayātını ve dirliğini ol şā-
hidi (12)ṭalebde acı eylersiñ. Bu daḫi bī-ḥużūrlukdan kināyedir.  
Maʿlūm ola ki ol sāde-dil ki mücerred cām-ı ʿ aşḳ-ı mecāzī ile sermest ve āyī-
ne-i ṣūrete naẓarla naḳş-ı ṣūret-i (14)dīvār gibi dem-best ola, ol şaḫṣ-ı nā-ḫalef 
bir vechle şeref bulamayup (15)dünyāda ʿaḳīm ve āḫiretde daḫi müstaḥaḳḳ-ı 
ʿaẕāb-ı elīmdir. Şehvetle nā-maḥreme naẓar ve iḳbāl (16)ṭālib-i kemāle bir 
maraż-ı ḳattāldir. Nitekim Ḥażret-i risālet ʿaleyhi ekmelü’t-taḥiyyat taʿlī-
men li’l-ümme (17)bir civān-ı ser-āmedi ẓahr-ı şerīfleri ṭarafına alup rū-be-rū 
oturmamaḳ üzere (18)fermān eyledi. Ve İmām-ı Aʿẓam ḥażretleri [SK 37b] 
her ḥālde müheẕẕib-i ṣāḥib-i meẕheb (19)iken İmām Muḥammed ḫaṭṭ-āver 
olmadıḳça bī-niḳāb taʿlīm u ʿulūma ruḫṣat-dād olmadı. 

(20)Beyt:   Zinhār itme çehre-i nā-maḥreme naẓar 
 Zīrā ki arż-ı ḳalbine toḫm-ı fesād eker

Fī zemāninā (21)fesād, ruʾyet-i zenden emredde ziyāde olmaġla  taḥẕī-
re ensebdir. Maẓhar-ı naẓar ber-ḳadem (22)ve maṣdar-ı nigāh-dāşt ve hūş 
der-dem, ḫvāce-i kibār Şeyḫ ʿUbeydullāh-i Aḥrār ḳaddese (23)sırrahu’s-Settār 
ḥażretleri evāḫir-i ʿömrlerinde kemāl-i herem u şeyḫūḫet ve ifrāṭ-ı [BM 
61b] fütūr-pīrī ve neḥāfetleri sebebiyle ekẟer-i eyyāmda mürīdānı pāy-ı kerā-
met-pāyelerin (2)oġarlar idi. İttifāḳen bir mürīd bu ḫidmetde der-kār iken bir 
emr-i żarūrī lāzım (3)gelmekle yerine bir ṣāḥib-i cemāl oġlu eczā-i meclisden 

1 Ev ev dolaşıp seni arıyorum. Şeyh Bahâyî-i Âmilî, Dîvân-ı Eşʿâr, muhammes. 
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bulunmaġla ḫidmet-i Şeyḫi (4)aña iḥāle eyledi. Civānıñ keffi pāy-ı Ḫvāceyi 
mes eyledikde derḥāl ayaġıñ (5)çeküp ḫidmet-i civāndan ibāʾ ve ṭālibān ve 
sālikāna sebebin taḳrīr ve inhā eylediler (6)ki anıñ ḥarāret-i destinden ḥaẓẓ-ı 
nefs vāḳīʿ oldu. Bu sinn u sāl ve mücāhedāt-i (7)bāl u riyāżāt-i ḥāl ile yine 
dāʿiyye-i beşeriyyetden eẟeriñ beḳāsı muḳarrer olunca bizlerde (8)ise esbāb-ı 
ḳuvvet-i kemālde ve ḥareket u heyʾetiñiz hevā-yı nefsi iştimālde olduġu (9)

ʿıyāndır. Pes ṣoḥbet-i maḥbūbān ne derece fitne-engīz ve ne mertebede şeh-
vet-āmīz olduġu (10)mülāḥāza oluna.  

Fāʾide: Bu ʿillet-i ʿaşḳıñ ʿilācını ehl-i ʿirfān şu vechle taḳrīr (11)u beyān 
eylediler ki āteş-i ʿaşḳ ʿalev-gīr olmaya başladıḳda ʿāşıḳ-i bī-çāre ḥüsn (12)u 
bihādan keff-i naẓar ve imāle-i baṣar edip ḳādir olduġu rütbe maḥbūbunu 
mülāḥaẓadan (13)fikrini ṣarf ile eşʿār-ı ʿaşḳ-āmīz ve aḫbār-ı şevḳ-engīz gūş 
eylemekden perhīz (14)edip ol maḥbūbın vaḳt-i pīrī ve zamān-ı herem dā-
men-gīri ve mevt esīri (15)olacaġını tefekkür ve belki ʿan-aṣl iki mecrā-yı māʾ 
içinden seyelān ve meşīme-i raḥme (16)revān olması teʾemmül ve teżekkür 
oluna. Derḥāl sebeb-i nefret ve vesīle-i burūdet olur (17)dediler. Fīhi mā fīh. 

13

ز زلف خم اندر خم و پیچ پیچش
نهی دست و پای خرد را سالسل

(19)Zülf-i ḫam-ender-ḫam derece-i kemālde ḳıvırcıḳ olan zülfden kinā-
yedir. Ve pīç-i pīçeş (20)ḫam üzerine maʿṭūfdur. Şīn şāhide rāciʿdir. Selāsil 
silsileniñ (21)cemʿidir, zencīr maʿnāsına murād zülfdür. Nitekim zülfüñ zen-
cīre müşābeheti vücūh-i keẟīredendir, tefekker. Maḥṣūl-i Beyt: Ol şāhidiñ 
ziyāde ḳıvırcıḳ olan zülfünden (23)ʿaḳlın elini ve ayaġını zincirlere ḳorsun ve 
kendüni mecnūn u lā-yaʿḳıl eylersin. [SK 38a, BM 62a]

14

نمی دانی آیا که ناگاه بینی
ازو گشته آن خوبی و لطف زائل

(2)Maḥṣūl-i Beyt: Ey kimesne! Bilmez misin ki nāgāh görürsün ol şāhid-i 
şīrīn-dehāndan ve ol serv-i revāndan bu ḥüsn u leṭāfet ve ḥalāvet u ṭarāvet 
(4)zāʾil olmuş ve gülistān-ı ʿiẕārı ṣolmuş ve bir ḥarīf-i turş-rū olmuş. Böyle (5)

olacaġı maʿlūmuñ iken āgāh ve mütenebbih olmazsın. 
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15

گر اّول پری بود وآخر نماید 
به چشم تو چون پیکر دیو هائل

(8)Peyker; ṣūreti hāʾil, ḳorḳunc demekdir. Dīv şeyṭān maʿnāsınadır. 
Maḥṣūl-i Naẓm: (9)Her ne ḳadar maʿşūḳ ve maḥbūbuñ bir perī-ṣūret maḥ-
būb-ı bī-hemtā olur ise de (10)encām-ı kār seniñ çeşmine bir ḳorḳunc şeyṭān 
gibi görünüp "eʿūẕubillāhi min (11)ruʾyetik" diyerek istiʿāẕe eylersin. Bu daḫi 
ʿindinde mānend-i āfitāb lāyiḥ (12)iken yine āgāh olmazsın.

Meẟnevī:  Çün zerendūd est ḫūbī der beşer ; 
 Ver ne çün şod şāhid-i tū pīr-i ḫar  

  Çün ferişte bud hem-çün dīv şod  
 K’ān melāḥat ender’ ū ʿāriyye būd1 

Maʿlūm-ı aṣḥāb-ı ʿ irfāndır ki ʿ aşḳ-i mecāzī ʿ ale’l-ıṭlāḳ meẕmūm olmayup 
(15)belki meẕmūmiyyet aşḫāṣıñ iḫtilāfından neşʾet etmişdir. Meẟelā şol ālūdegān 
(16)ki nefs-i emmāreleri ölmemiş ve āteş-i şehvetleri sönmemiş sicn-i siccīn-i 
behiyyetde (17)ḳalmışlardır ve ḳulzum-i ḥayvāniyyete dalmışlar ve maḥbūb-ı 
ḥāḳīḳī olan ẕāt-i vācibu’l-vücūdu (18)külliyyen ferāmūş ve maḥbūbān-ı cihānı 
der-āġūş eyleyip kendüleriniñ hevā-yı nefsānī (19)ve ḥuẓūẕāt-i cismānīleriñ 
nāmını ʿaşḳ ḳomuşlardır. Bu ḥāl ise ʿayn-ı heẕeyāndır. Kemā ḳāle’n-nāẓım: 

Rubāʿī:   Ānān zi kocā zebān-ı ʿışḳ-bāzī zi kocā 
 Hindū zi kocā zebān-ı tāzī zi kocā 
 Çün ehl-i ḥaḳīḳat süḫan ez ʿışḳ konend 
 Bīhūde-i īn ḳavm-i mecāzī zi kocā2  

(22)Ve buncılayın esīr-i nefs-i emmāre ve zebūn-ı şeyṭān-ı mekkāre olan 
ehl-i hevāya daʿvā-yı (23)ʿaşḳ eylemek ḥarāmdır. Kemā ḳāle Ḫayyām fī Ru-
bāʿiyyātihi.

1 İnsandaki güzellik de altın kaplama gibidir. Yoksa terütaze güzel, bir moruğa dönüşür müydü? //Melek 
gibiydi şeytana döndü. Çünkü ondaki hoşluk ödünçtü. Mesnevî, II/710-711. 

2 Onlar nerede, âşıklıktan dem vurmak nerede? Hintli nerede Arapça konuşmak nerede? Hakikat ehli 
aşktan bahsedince mecâzî kavmin lafları nerede? 
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Rubāʿī:   Ḳavmī ki nemāyedend der ʿışḳ temām
[BM 62b] Ḫvānend hevā-yı nefs rā ʿışḳ be-nām  

 Key şāyed şān der ḥarem-i ʿışḳ maḳām 
 Ḫod hest ber īşān süḫan-ı ʿışḳ ḥarām1

Ammā şol rūşen-dilān ki anlarıñ nüfūs-i (3)ṭayyibeleri şevb-i şehvetden 
muṣaffā ve ḳulūb-i ṭāhireleri levẟ-i ṭabīʿatdan müberrā (4)meẓāhir-i ḫulḳiy-
yede nūr-i Ḫudāyı müşāhede ve merāya-yı kevniyyede ṣıfāt-i İlāhiyyeyi (5)

muʿāyene etmişlerdir, buncılayın ẕevāta ḥüsn-i muḳayyede taaşşuḳ [SK 
38b] ḥüsn-i muṭlaḳa bir mürşid-i (6)kāmil gibi olup “el-mecāzu ḳanṭara-
tu’l-ḥaḳīḳa”2 meʾālince ʿ aşḳ-ı mecāzīden vāṣıl-i cānān (7)olmuşlardır ve cām-ı 
mecāzīden bāde-i ḥaḳīḳati nūş etmişlerdir. 

Rubāʿī:   Bes kes ki bedīd rūy-i ḫūbān-ṭırāz 
 Üftād zi dāġ-ı ʿışḳ  der sūz u güdāz 
 Der meclis-i ehl-i ẕevḳ şod maḥrem-i rāz 
 Nūşīd mey-i ḥaḳīḳat ez cām-ı mecāz3 

(10)El-ḥāṣıl ʿaşḳ-i mecāzī şol bārān-ı nisāna beñzer ki derūn-ı ṣa-
defde dürr (11)ve dehān-ı efʿīde zehr-i ḳātil olur4. Ve bu muḳad-
demātıñ ṣıḥḥatine 5»َشِهيًدا َماَت  َفَماَت،  َوَكَتَم  َوَعفَّ  َعِشَق   ḥadīẟ-i »َمْن 
şerīfi delīl-i ḳāṭıʿdır. Zīrā ehl-i hevāda (13)ʿiffet ġayr-ı müẟbetdir.  
Bu daḫi ḫafī değildir ki ehl-i hevānıñ ʿaşḳında fāʾide-i tāmme6 (14)mefḳūd 
ise de fāʾidetün-mā mevcūddur. Nitekim baʿżı ʿurefā buyurmuşdur ki7 (15)

aġlamamaḳdan aġlamaḳ evlādır. Her ne ḳadar bükā rıżā-yı Ḫudā içün de-
ğil ise de (16)bunuñ gibi nā-puḫte ve ḫām ḳalmaḳdan bir maḥbūba taʿaş-
şuḳ edip ve anıñ derdiyle (17)sūz u güdāz etmek silk-i ṣūfiyānda olmaḳdan 

1 Kâmil aşka ulaşamayanlar kendi nefislerinin arzusuna aşk ismini koyarlar. Aşkın hareminde şöhret nasıl 
makām tutabilir? Aşk kelamından bahsetmek onlara haramdır. 

2 Mecâz hakikatin köprüsüdür. 
3 Güzel yüzlüleri gören çoğu kişi /Yanıp yakılarak aşk ateşine düştü. /Zevk ehlinin meclisinde sırra 

mahrem oldu. /Mecâz kadehinden hakikat şarabını içti. 
4 “Olur” : - BM 
5 Kim âşık olur, iffetini sakınır ve aşkını ifşa etmeden ölürse; şehit olarak ölür. Sehâvî, Makâsıdu’l-Hasene, 

I /1153.
6 tāmme : - BM 
7 “Nitekim baʿżı ʿurefā buyurmuşdur ki” ibâresi SK nüshasında derkenârdadır. 
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evlā olduġu ġaniyyun (18)ʿani’l-beyāndır. Ve baʿżen daḫi ʿaşḳ-ı mecāzī ʿaşḳ-ı 
ḥaḳīḳīye mübeddel olduġu (19)muʿāyene olunmuşdur. Nitekim Yan Mollā 
demekle şöhre-i devrān birḳac yārān ile (20)Ġalaṭa Mevlevīḫānesi öñünden 
güẕerān ederken ol vaḳitde Ġarīb Ḳosṭī?  (21)nāmıyla rindān beyninde bezm-
ārā-yı ʿāşıḳān olan muġbeçe-i dil-sitāna (22) dūçār ve ol ānda terk-i nāmūs 
u ʿār edüp 

Beyt:   Ger çünīn cilve koned muġbeçe-i bāde-fürūş 
 Ḫāk-rūb-i der-i meyḫāne konem müjgān rā1

diyerek [BM 63a]  nūş-i ṣaḥbā-yı maḥabbet ve leyl u nehār sermest-i şarāb-ı 
derd u miḥnet olup ḥattā (2)bir cürm-i nā-pesend ile muġbeçe-i mesfūr vażʿ-ı 
kürek olduḳda mollā-yı merḳūm rıżāsıyla (3)hem-pıranḳa-i yār-ı mersūm 
ve ıṭlāḳına değin zencīr-keş-i ġumūm u hümūm olduġu beyne’l-enām (4)

meşhūrdır. Vāḳıfān-ı serāʾir-i aḥvāli olanlardan mesmūʿum olmuşdur ki 
mollā-yı (5)merḳūma ʿaşḳ-ı mecāzī bir mürşid-i ḳavī gibi olup vāṣılun ilallāh 
olmuşdur. (6)Ḫuẕ hāẕā ve lā tekun mine’l-muʿānidīn.

16

کنی کسب فضل و هنر تا فضولی
تو را از فضولی کند نام فاضل

(9)Fużūlī “fā”nıñ żammıyla dāʾimā ʿ abeẟ ve mālāyaʿnī ile meşġūl olan boş-
boġaz (10)kimesneye denür, konediñ taḥtinde şīn aña rāciʿdir, baʿżı nüsḫada 
"nehed" (11)vāḳiʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey kimesne! Sen fażl u hüner kesbi 
dersin ḥattā (12)bir fużūl foḍulluġundan seniñ nāmını fāżıl deyü tesmiye eyler 
ve seni bir ehl-i (13)hüner ẕātdır deyü medḥ u ẟenā eyler. Sen daḫi rākib-i 
ḫink-i ʿucb u ġurūr ve rāfiʿ-i (14)rāyet-i ẕevḳ u sürūr olup [SK 39a] meyān-ı 
meydān-ı hestīde “menem dīger nīst” naʿrasın (15)urursun ve ötekine ve beri-
kine ḳurulursun. Āgāh ol ki fażl u hüneriñ kibr u (16)ġurūr intāc edüp şeyṭān 
gibi seni bāb-ı Ḫudādan iḫrāc eyledi.2 
1 Meyhaneci çırağı böyle ortalara çıkıp başlarsa şarap satmaya /Süpürge ederim şu kirpiklerimi meyhane 

kapısına. Hâfız, Dîvân, g. 9/3.
2 BM nüshasında derkenârda okunamayan noktasız yazılmış büyük bir ihtimalle Farsça olan bir beyit 

bulunmaktadır. 
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17

چه حاصل ز فضلی که محروم دارد
تو را از شناسایی فضل ُمفِضل

(19)Mufaḍḍıl muḥsin maʿnāsınadır, bu maḳāmda murād Cenāb-ı Kibriyā-
dır. Baʿżı nüsḫada çi ḫized vāḳiʿdir, lā taġfel. Maḥṣūl-i Beyt: Ne ḥāṣıldır şol 
fażl u ʿilmden ki (21)seni kerīm ve muḥsin olan Cenāb-ı Kibriyānıñ inʿām u 
iḥsānını idrāk ve iẕʿāndan (22)maḥrum eyler? ʿ Ulūm-i resmiyye ve maʿlūmāt-i 
vehmiyye gibi. Nitekim ʿulūm-i resmiyeniñ ḥaḳīḳati (23)ḳīl u ḳāl ve aṣḥābı 
daḫi bī-ẕevḳ u bī-ḥāldir ve ʿömr-i nāzenīni maṣraf-ı  ḳīl u ḳāl [BM 63b] 
eylemek bī-şübhe cāna vebāldir. Kemā ḳāle Bahāʾüddīn Āmilī :

Naẓm:   ʿİlm-i resmī ser-be-ser (2)ḳīl est u ḳāl  
 Nī ez ū keyfiyyetī ḥāṣıl ne ḥāl

 Dil ez īn ālūdegīhā pāk kon 
 (3) Sīne rā der yād-ı Ḥaḳḳ ṣad çāk kon1

Maḥalle münāsib Şāhidī  ḳuddise sırruhu Gülşen-i (4)Tevḥīd nām müʾel-
leflerinde buyururlar: 

Naẓm:   ʿİzze geştī tū be-ʿilm u fehm-i ḫvīş  
 Ḫvīş rā ez ʿārifān dīdī tū bīş

    Geşte-i müftī müderris der cihān 
 Bī-ḫaber ez ders-i ʿışḳ-i ʿāşıḳān

  Tu konī taʿlīm ender medrese 
 Şod muʿallim dīv-ender vesvese

  ʿİzz u cāh u neng u nāmūs [u] vaḳār 
 Geşte ender dām-ı dīv-i dūn şikār2

1 Resmî ilim baştan başa dedikodudur, onda ne tat ne hâl vardır. //Gönlünü o pisliklerden arındır ve 
Allah’ın zikriyle yüz parça yap. Şeyh Bahâyî-i Âmilî, Nân u Helva, bahş 4.

2 Kendini anlayarak ve bilerek izzete erdin, kendini âriflerden de yüksek gördün. //Müftünün bu cihanda 
müderris olması âşıkların aşk dersini bilmemesindendir. //Sen medresede ilim öğretiyorsun ama orada 
muallim vesvese içindeki şeytandır. //İzzet, makām, ar, namus ve vakar alçak şeytanların tuzağına av 
oldular.
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18

گر از شعر و اشعار سازی شعاری
بود یکسر از حلیۀ صدق عاطل

(10)Şiʿr “kelāmun muḳaffa mevzūnun ʿalā sebīli’l-ḳaṣd”dan1 ʿibāretdir, 
eşʿār şiʿriñ (11)cemʿidir. Şiʿār “şīn”iñ kesriyle ʿalāmet maʿnāsınadır. Ḥilye 
“ḥā”nıñ kesriyle (12)ṣıfat demekdir. ʿĀṭıl ġāfil vezninde zīb u zīynetden ḫālī 
olan ḫatuna (13)denür, cemʿi ʿavāṭıl gelür. Maḥṣūl-i Beyt: Ey heveskār-i şiʿr! 
Eğer şiʿr u eşʿārdan (14)kendüne bir ʿalāmet düzer iseñ ṣıdḳ ṣıfatından seni 
bi’l-külliyye ʿāṭıl ve seniñ (15)ṣıfat-i ṣıdḳını izāle ve bāṭıl eyler ve edeceğini 
ebyāt-i ātiye ile iẟbāt buyururlar.  

19

گهی ُمدخلی را نهی نام حاتم
گهی حاتمی را کنی وصف ُمدِخل

(18)Müdḫil mükrim vezninde denī ve fürū-māye olan kimesne ıṭlāḳ olu-
nur. Ḫātem,  [SK 39b] Ḫātem (19)bin ʿAbdullāh bin Saʿd ki cūd u seḫā-
da kendü ile ḍarb-ı meẟel olunmuşdır. (20)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey şāʿir-i şöh-
ret-şiʿār! Baʿżı kere bir merd-i denīniñ nāmını Ḫātem (21)ḳoyup medḥ u 
ẟenā ve ḥaḳḳında ḳaṣāʾid-i bī-hemtā söylersin. Ve baʿżen daḫi Ḫātem-sīret 
bir ẕāt-i mürüvvet-sīmātı denāʾiyyet ṣıfatıyla tavṣīf birle hicv u (23)taḳbīḥ 
eylersin. Bu ḥāliñ kiẕb-i ṣarīḥ olduġu muḥtāc-ı taʿrīf değildir. Nāẓım-ı [BM 
64a] bozorgvār bir ḳaṣīdelerinde daḫi bu mażmūnu ṭarz-ı āḫerde ifāde et-
mişlerdir. 

(2)Beyt:   Gehī be-medḥ konī vaṣf-ı müdḫilī Ḫātem 
 Gehī zi cehl nehī nām süflei faġfūr2

20

وگر خامه بر دست گیری ز خامی
نویسی سراسر سخنهای نازل

1 Belli bir amaç için kullanılan ölçülü ve kafiyeli sözdür. 
2 Bazen övgüyle aşağılık birisini Hâtem gibi yaparsın. Bazen de cahillikten aşağılık birisini fağfur(kıral) 

yaparsın. Câmî, Hâtimetu’l-Hayât, kasîde 4/22. 
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(5)Ḫāme ḳalem demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey merd-i şāʿir! Eğer ḳalemi 
elinde ṭutar iseñ (6)ḫām u nā-puḫteliğinden ḳalbine nāzil olan sözleri yazar-
sın ve ḫāṭırına gelen (7)heẕeyānı söyleyüp bir mażmūndan içün küfrü irtikāb 
eylersin. 

Beyt:   Der īn taṣavvur-i kāẕib ki ḫvāndet ṣādıḳ  
 Der īn taḫayyül-i fāsid ki dāredet maʿẕur1  

meʾālince yevmu’n-nedāmda bu ḥāliñe nādim u peşīmān olacaġıñ bī-rayb 
(10)u gümāndır. Lākin ol yevm-i ʿadāletde maʿẕūr ve nezd-i Ḫudāda maġfūr 
olmaḳlıġıñ manẓūrdur. 

21

کنی نامۀ خود سیه چون لئیمان
به وصف ادانی و مدح اراذل

(13)Nāmeden murād defter-i aʿmāldir. Edānī denīniñ cemʿidir, erāzil rezī-
liñ cemʿi (14)olduġu miẟillü. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey şāʿir! Kendü defter-i aʿmā-
liñi leʾīmlerin defteri gibi (15)evṣāf-ı edānī ve rezīlleriñ medḥ u ẟenāsı ile siyāh 
ve ser-ā-ser ālūde-günāh (16)eylersin ve bu fiʿliñ sebebiyle nezd-i Ḫudāda 
maḳhūr ve ʿinde Muḥammediyyede menfūr olursun. (17)Zīrā medḥ-i fussāḳ 
mūcib-i ġażab-ı Ḫallāḳdır. Nitekim ḥadīẟ-i şerīfde vārid olmuşdur. إذا ُمِدَح« 
      اْلفاِسُق َغِضَب الَّربُّ َوإْهَتزَّ ِلَزاِلَك اْلَعْرش«2

(19)Beyt:   Eyleme medḥ u ẟenā-yı fussāḳ 
 Ki odur mūcib-i ḳahr-ı Ḫallāḳ3

22

قلم باد دستی که از جنبش او
بود بهرۀ مرد عّض انامل

1 Yalancı tasavvurlarda seni sadık olarak görür, bu bozulmuş düşüncede seni mazur görür. 
2 Fâsık övüldüğünde Allah’ın kızgınlığından arş sallanır. Câmiu’s-Saġîr, I /1707.
3 BM nüshasında derkenârda bu beyitle aynı meâlde okunamayan Farsça bir beyit bulunmaktadır. 
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(22)Ḳalem-bād ḳurusuñ ve yoḳ olsuñ demekden kināyedir ki desti beyān-
dır; (23)ū, “dest”e rāciʿdir. ʿAḍḍ “ʿayn”ıñ fetḥi ve “ḍād”ıñ teşdīdiyle ıṣırmaḳ 
demekdir. [BM 64b]  Enāmil enmeleniñ cemʿidir, ruʾūs-i eṣābiʿ demekdir. 
Behre naṣīb maʿnāsınadır. [SK 40a] (2)Maḥṣūl-i Naẓm: Ḳurusuñ bir el ki o 
eliñ ḫilāf-ı rıżā-i İlāhī olan şeyleri (3)ketb u imlā etmekde cünbüş ü ḥareke-
tinden insānıñ behre ve naṣībi rūz-ı cezāda (4)ẓālimler gibi parmaḳlarını ıṣır-
maḳ olur. ʿAḍḍ-i enāmil kemāl-i taḥassürden kināyedir. Nitekim (5)zamān-ı 
taḥassürde insānıñ engüşt-be-dehān olduġu nümāyāndır. Ẓālimīniñ ʿaḍḍ-i 
(6)enāmil edecekleri manṣūṣdur. Kemā ḳālellāhu teʿālā fī kitābihi’l-kerīm; 
ُسوِل َسِبياًل َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم أَتَِّخْذ ُفاَلًنا َخِلياًل﴾ اِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ  1﴿َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ

23

گرانمایه عمر تو شد صرف تا کی
نشینی ز تصریف ایام غافل

(10)Maḥṣūl-i Naẓm: Seniñ ʿ ömr-i girānmāyeñ ḫilāf-ı rıżā-i İlāhī olan şey-
lerde (11)ṣarf oldu. Niceye dek eyyāmıñ taṣrīf u taġyīrinden ġāfil olaraḳ (12)

oturursun? 

Beyt:   Ey ki pençāh reft der ḫvābī  
 Meger īn penç rūz deryābī2

(13)müfādınca teşmīr-i sāḳ-ı ġaflet edüp baḳiyye-i ʿ ömr-i nāzenīni rıżā-i İlāhī 
olan (14)eşyāya ṣarf eyle. Bu beyt ile ʿilm-i ṣarfda ʿömr-i nāzenīni ṣarf eyle-
yen (15)kimesnelere nuṣḥ u pend buyurdular. Buña ḳarīne ebyāt-i ātiyedir, 
feteʾemmel. 

24

شدى محو در نحو از انسانكه يك ره
نبردى ز افعال ره سوى فاعل 3

1 O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: “Ne olurdu ben de peygamberle 
beraber aynı yolu tutsaydım!” “Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim.” Furkân 25 / 27-28.

2 Ey ömrünün elli yılını uykuda geçiren! Bari son beş gününde uyan. Saʿdî, Mevâʿiz, kasîde 51/1. 
3 Bu beyit neşredilen Câmî Dîvân’ında bulunmamaktadır. 
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(18)Naḥv “ʿilmun bi-uṣūlin yuʿrafu bihā aḥvālu evāḫiri’l-kelimi min 
ḥayẟu’l-iʿrābu ve’l-bināʾ”1 taʿrīfiyle (19)muʿarrefdir. Ez insān ki ol ecilden 
maʿnāsınadır. Bu maḳāmda fāʿilden murād (20)fāʿil-i ḥaḳīḳī olan Cenāb-ı 
Kibriyādır. Maḥṣūl-i Beyt: Ey naḥvī! ʿİlm-i naḥivde maḥv (21)olduñ ve 
ʿömr-i nāzenīni naḥivde maḥv eylediñ. Ol ecilden ki efʿālden fāʿil ṭarafı-
na (22)yol iletmediñ. “Lā budde li-kulli fiʿlin min fāʿil”2 ḳāʿide-i külliyesi 
müfādınca efʿāl-i Ḫudādan (23)fāʿil-i ḥaḳīḳī cānibine saña yol iletmek lāzım 
idi. Zīrā her ne vaḳit ki bir fiʿl görseñ aña bir fāʿil ararsın. Meʿa hāẕā efʿāl-i 
Ḫudādan daḫi fāʿil-i ḥaḳīḳīye vāṣıl olmaḳ elyaḳ idi. 

25

مگو حال ماضی که هرگز نبودی

یکی لحظه بر موجب امر عامل

[SK40a]3 (25)Nebūdīniñ āḫirinde yā ḫiṭāb içündür. Maḥṣūl-i Beyt: Ey 
naḥvī! Māżīniñ aḥvālinden (26)söyleme, zīrā sen aṣlā Cenāb-ı Kibriyānıñ em-
riniñ mūceb u muḳteżāsınca ʿāmil (27)olmadıñ. 

Meẟnevī:  Ṣūfī ibnu’l-vaḳt başed ey refīḳ  
 Nīst ferdā goften ez şarṭ- ı ṭarīḳ4   

meʾālince aḥvāl-i māżīden ve evṣāf-ı istiḳbālden geç. Şeş (29)cihetden mü-
berrā ve zamān u mekāndan muʿarrā olan ẕāt-i Bī-çūnuñ emrine imtiẟāl ve 
ittiḳā eyle. [SK 40b] Zīrā ḥāl-i māżīden baḥẟ ve cidāl seni Cenāb-ı Bārī-yi 
ẕu’l-celāliñ emriyle ʿāmil (2)olmadan ʿavḳ u teʾḫīr eyledi. 

26

چه جویی ز افعال خود رسم صّحت 

چو در حّد معتل بود جمله داخل

1 Kendisiyle belli kurallara göre kelimelerin sonunun iʿrâb ve binâ yönüyle bilindiği ilimdir. 
2 Şüphesiz her fiil için bir fâil vardır.   
3 BM nüshasında bir varak yırtık olduğundan dolayı buradan 66a’ya kadar SK nüshası esas alınmıştır. 
4 Ey arkadaş, sufi vaktin oğludur; yarın deyip durmak yol şartından değildir. Mesnevî, I/133.
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(4)Resm luġatde eẟer maʿnāsınadır, ʿinde ehli’l-mīzān taʿrīfe mürādifdir. 
Nitekim bir taʿrīf ki (5)şeyʾiñ cins-i ḳarībinden ve ḫāṣṣa-i lāzimesinden teʾellüf 
eyleye aña resm-i tām denür; (6)insānı ḥayvān-ı ḍāḥik ile taʿrīf miẟillü. Ve eğer 
ḥaḳīḳat-i vāḥideye muḫtaṣṣa olan (7)ʿarżiyātdan terkīb eylerse resm-i nāḳıṣ 
taʿbīr olunur; insānı “māşin ʿalā ḳademeyhi ʿarīżu’l- (8)aẓfār bādi’l-beşereti  
mustaḳīmu’l-ḳāmeti  ḍaḥḥāḳun bi’t-tabʿ”1 ile taʿrīf gibi. Ḥadd luġatde menʿ 
(9)maʿnāsınadır, ʿinde’l-manṭıḳıyyīn “ḳavlun delle ʿalā māhiyyeti’ş-şey’”den2 
ʿibāretdir ki bu daḫi taʿrīfe (10)müsāvīdir. Nitekim şol taʿrīf ki şeyʾiñ cins-i 
ḳarībi ile fiʿl-i ḳarībinden terekküb eyleye, aña ḥadd-i tām (11)taʿbīr olunur, 
insānı ḥayvān-ı nāṭıḳ ile taʿrīf miẟillü. Ve eğer cins-i baʿīd ile faṣl-i ḳarībden 
(12)teʾellüf eyleye, aña ḥadd-i nāḳıs taʿbīr olunur; insānı cism-i nāṭıḳ ile taʿrīf 
gibi. Men erāde’t-tafṣīle (13)fe’l-yarciʿ ilā kütübi’l-ḳavm. Maḥṣūl-i Beyt: Ey 
kimesne! Kendü efʿāl ve aḥvālinden ṣıḥḥat resmini  (14)ve iḫlāṣ eẟerini niçün 
ṭālib olursun? Çünki seniñ cemīʿ-i efʿāliñ bir ḥadd-i muʿtelliñ (15)taḥtinde 
dāḫil ve taʿrīf-i muʿtell seniñ cümle aḥvāliñe müşāmildir. Meʿa hāẕā sen 
efʿāliñi (16)taʿrīf-i ṣaḥīḥiñ taḥtinde ararsın. Bu ʿayn-ı ḥamāḳāt değil midir? 
Efʿāliñ (17)muʿtell olması riyā-ālūd olmasından ʿibāretdir. 

27

ز ُخردان نه نیکوست الف بالغت
مکن بوالفضوالنه ذکر فضائل

(20)Ḫurd mürd vezninde ufaḳ ve küçük maʿnāsınadır, elif nūn edāt-i 
cemʿdir, bu maḳāmda murād (21)cühelādır. Nitekim ʿālime nisbetle cāhil-
de ḫurdlük muḫayyeldir; īmānda nūr, küfürde ẓulmet taḫayyül (22)olun-
duġu miẟillü. Yāḫud ḫar ḥimār maʿnāsına olup dān daḫi emr-i ḥāżır olaraḳ 
(23)maʿnā imkānda olduġu ẓāhir u hüveydadır, feteʾemmel. Bu’l-fużūlāne 
cāhilāne ve aḥmaḳāne (24)demekdir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Ey merd-i belīġ! 
Nezd-i cühelāda ve ʿ inde ḥumeḳāda lāf-ı belāġat (25)iyi değildir. Böyle olunca 
birṭaḳım taʿrīf-i insāndan ḫāric ve “ḫalaḳallāhu’l-baḳar fī (26)ṣūrati’l-başar” 
ṭarīḳasına nāhic olan kimesneleriñ ʿ indinde bu’l-fużūlāne (27)feżāʾilini yād ve 
muḥāsenetini taʿdād etme ve iẓhār-ı maʿārif sevdāsına düşme. (28)Zīrā anlar 
perverde-i şevāhıḳ-ı cibāl olduḳları bī-ḳīl u ḳāldir. 
1 Ayakları üzerinde yürüyen, tırnak sahibi, beşeriyetin başlangıcı, düz boylu, tabiatı gereği gülen.
2 Bir şeyin mâhiyetine delâlet eden söz.
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28

گرفتم کند در بیان معانی
کالم بدیع تو نسخ رسائل

[SK 41a] Giriftem farż edeyim demekdir. Konediñ fāʿili kelām-i bedīʿ-i 
tū cümlesidir. Bedīʿ rebīʿ (2)vezninde miẟilsiz maʿnāsınadır. Nesḫ “nūn”uñ 
fetḥiyle zāʾil ḳılmaḳ demekdir. Maḥṣūl-i Beyt:  (3)Ey merd-i faṣīḥ! Farż ede-
lim ki seniñ kelām-i bī-naẓīriñ ve müʾellef-i bī-meẟīliñ fuṣaḥā-i muḳad-
demīn (4)ve buleġā-i müteʾaḫḫirīniñ teʾlīf-kerdeleri olan risāle-i nefīse ve 
kütüb-i leẕīẕeyi nesḫ (5)ve zāʾil eylese ve cümlesine fāʾiḳ olsa; beyt-i ātiye 
merhūndur. 
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نه آخر به میزان دُونان  دوران
بود سحر سحبان کم از ژاژ باقل

(8)Seḥbān selmān vezninde Vāʾil ḳabīlesinden bir meşhūr faṣīḥ ve belīġ ve 
süḫan-ver [BM 66a] ismidir ki feṣāḥati ḍarb-ı meẟeldir. Uşbu 

Beyt:   Leḳad ʿalime’l-ḥayyu’l-Yemānūne ennenī  
 İẕā ḳultu ammā baʿdu ennī ḫaṭībuhā1

beyti cümle-i eşʿārındandır. Cāhiliyyeti idrāk (3)edip şeref-yāb-ı İslām olmuş-
dur. Bāḳil ʿāḳil vezninde bir ʿāciz ve bī-maġz (4)kimesneniñ ismidir ki bey-
ne’l-ʿArab “aʿyā min Bāḳil”2 meẟeliniñ menşeʾidir. Bir (5)gün on bir aḳçeye 
bir āhū iştirā edip āġūşunda getirir iken bir kimesne (6)bu āhūyu ḳaç aḳçeye 
aldıñ deyü bahāsından suʾāl eyledikde lisānıyla (7)on bir aḳçeye aldım deme-
ği idāre edemediğinden işāretle tefehhüm edeyim (8)zuʿmıyla on parmaġını 
irāʾe içün avuçlarını açıp ve bir ʿ adede işāret içün (9)zebānını3 çıḳardıḳda āhū 
ḳucaġından firār eyledi. Jāj heẕeyān demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: (10)Ey fünūn-ı 
şettāda māhir ve tedvīn-i kütübe ḳādir olan kimesne! Encām-ı kār dūnān-ı  
(11)zamān ve gūlān-ı devrānıñ mīzānında ve derk u iẕʿānında Seḥbān gibi 

1 Yemen ehli “ammâ baʿd” dediğimde onlara hitap edeceğimi bilir. 
2 “Bâkil’den (filandan) daha beter” anlamında bir ifadedir. 
3 zebānını: zebā BM 
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bir merd-i (12)faṣīḥiñ siḥr gibi olan ḳavl-i faṣīḥ ve kelām-i belīġi Bāḳil gibi 
bī-maġzıñ (13)heẕeyān ve türrehātından nāḳıṣ değil midir ve mīzān-ı ʿuḳūl-
dūnān-ı devrānda jāj-i Bāḳil-i bī-iẕʿān siḥr-i Seḥbān’dan berter ve ʿalī değil 
midir?  Fe-iẕā kāne keẕā ey Seḥbān-i zamān! (15)Sen daḫi kendüñi beyhūde 
bāzīçe-i dūnān-ı devrān itme. Bu daḫi maʿlūmuñ olsun ki (16)yevmu’n-nedā-
mede maʿārif u fünūn hīç ender hīç belki aṣḥāb-ı fünūn hīç ender (17)hīçdir. 
Ṭarīḳ-i feṣāḥate saʿy u ġayret çehre-i dili pür-cerāḥat etmekdir. Kemā ḳāle 
Şeyḫ ʿAṭṭār (18)ʿaleyhi seḥāʾibu tecelliyāti’l-amṭār: 

Beyt:   Ey ki saʿy ender feṣāḥat mīkonī  
 Çehre-i dil rā cerāḥat mīkonī1

El-ḥāṣıl (20) feṣāḥat ve belāġat ve ʿ ulūm-i sāʾireden daḫi ferāġat ve bir ʿ ilme 
saʿy u ġayret eyle ki seniñ cānını zinde eyleye. Kemā ḳāle Mevlānā: 

(21)Meẟnevī:  ʿİlm ān başed ki cān zinde koned  
 Mer tū rā bāḳī vü pāyende koned2

[SK 41b]

30

اصول و فروعت مسّلم شد اّما
نگشتی به اصل خود از فرع واصل3

(23)Uṣūlden murād tefsīr ve ḥadīẟ ve fıḳıhdır. Zīrā ʿulūm-i sāʾireyi taḥṣīl 
ve itḳān [BM 66b] bu ʿulūm-i ẟelāẟeyi tefhīm4 ve iẕʿān içündür. Nitekim 
denmişdir: 

Beyt:   ʿİlm-i dīn fıḳh est u tefsīr u ḥadīẟ 
 Her ki ḫvāned ġayr-ı īn gerded ḫabīẟ5

1 Ey fesâhat gayreti gösteren kimse! Böyle yaparak gönül yüzünü yaralıyorsun. Attâr, Pendnâme, der 
beyân-i fevâyid-i hâmûşî. 

2 İlm odur ki canı ölümsüz, seni de bâkî ve ebedî kılar.
3 SK nüshasında bu beyit nüshanın genelinden farklı bir hatla ve siyah mürekkeple yazılmıştır. 

Muhtemelen unutulan beyit daha sonra yazılmıştır. 
4 BM nüshasında bu kelimenin üstünde “fehm” kelimesi bulunmaktadır. 
5 Dinin ilimleri fıkıh, tefsir ve hadîstir; bunlardan başkasını okuyan kötü yapmış olur.  Attâr, Musîbetnâme, 

âgâz-ı kitâb.
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Yāḫud ṣarf  (3)ve naḥivdir, ʿulūm-i sāʾireye nisbetle bunlar aṣıllardır. Ni-
tekim “eṣ-ṣarfu ummu’l-ʿulūmi ve’n-naḥvu ebūhā”1 denmişdir. Eb ve ümm 
velede nisbetle nice aṣl ise ʿulūm-i (5)sāʾireye nisbet ṣarf ve naḥiv daḫi aṣıldır. 
Fürūʿdan murād ʿulūm-i sāʾiredir. (6)Mıṣrāʿ-ı ẟānīde aṣldan murād Cenāb-ı 
Kibriyādır, 2﴾َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن ِ -bunu müʾeyyiddir. Ferʿden murād Ser(7)  ﴿ِإنَّا هلِلَّ
ver-i kāʾinātdır yāḫud ḥaḳīḳat-i insānīdir. (8)Nitekim insān ḥaḳīḳatini idrāk 
ve iẕʿān etmek mūcib-i ʿirfan-ı Subḥāndır, (9)  3»َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَُّه«  ḥa-
dīẟ-i şerīfi bu daʿvāya bir burhāndır. Maḥṣūl-i Beyt: Ey merd-i ʿālim! Seniñ 
uṣūl u ferʿiñ ve cümle ʿulūmuñ ʿinde’l-fuḥūl müsellem (11)u maḳbūl oldu 
ve ʿallāme-i zamān vü yegāne-i devrān olduñ. Lākin aṣlıñ olan (12)Cenāb-ı 
Kibriyāya Ḥażret-i Muḥammed ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemden vāṣıl 
olmadıñ. (13)Zīrā ʿirfān-ı Ḥażret-i Muḥammed ʿirfān-ı eḥaddir. Nitekim ḥa-
dīẟ-i meẕkūr rivāyet-i āḫerde (14)bu vechle vārid olmuşdur:  َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد« 
 Elḥāsıl ḥaḳīḳatde kemāl ittibāʿ-i Nebiyy-i َعَرَف َنِبيَُّه، َوَمْن َعَرَف َنِبيَُّه َفَقْد َعَرَف َربَُّه«4
şīrīn-maḳāl ile Cenāb-ı (16)Bārī-yi ẕü’l-celāle viṣāldir ve bi-dūni’l-ittibāʿ vuṣ-
lat ilallāh muḥāldir. Zīrā cemāl-i Ḫudā5 (17)āyīne-i Muḥammediyyeden cil-
ve-ger ve rū-nümādır. Nitekim 6اْلُمْؤِمُن ِمْرآُة اْلُمْؤِمِن kelām-i nebevīsi (18)bunu 
nāṭıḳdır. Fefhem.  

Rubāʿī:   Şāh-ı ʿArabī ḳıble-i erbāb-ı necāt 
 Āyine-i ẕāt āmede mirʾat-i ṣıfāt 
 Der peyreviyy-i ūst ʿuluvv-i derecāt 
 Lā zāle ʿaleyhi zākiyātu’ṣ-ṣalavāt7  

31

نشد کارگر در تو از فرط غفلت
حدیث اواخر کالم اوائل

1 Sarf ilimlerin anası, nahiv ise babasıdır. 
2 Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz. Bakara 2/156.
3 Nefsini bilen, rabbini bilir. Sehâvî, Makāsıdu’l-Hasene, I/1149.
4 Kendini bilen peygamberini bilir; peygamberini bilen de rabbini bilir. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II /2532.
5 Ḫudā: - BM 
6 Mümin müminin aynasıdır. Ebû Dâvûd, Sünen-i Ebû Dâvud, IV /4918.
7 Arapların şahı, kurtulmuşların kıblesi / Sıfatlarının aynası, zâtın aynası hâline geldi / Yüce mertebeler 

peşiden gitmekle elde edilir / Sonsuz salât ve selâm onun üzerine olsun.  Abdullah Nidâî-yi Kâşgarî ve 
Hakkıyye Risâlesi, s. 74.
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(22)Farṭ ḥaddi tecāvüz maʿnāṣınadır. Maḥṣūl-i Beyt: Ey kimesne! Saña 
kemāl-i ġaflet (23)ve keẟret-i ḳasvetden eḥādīs-i müteḳaddimīn ve kelimāt-i 
müteʾaḫḫirīn teʾsīr eder olmadı. [BM 67a] Bu ʿadem-i teʾẟīriñ sebebi ġaflet 
ve ġafletiñ daḫi sebebi ḳasvetdir ve ḳasvetiñ (2)daḫi bāʿiẟi āyīne-i ḳalb ġubār-ı 
ʿiṣyāndan siyāh ve ālūde-i günāh olmasıdır. (3)ِإنَّ ِلُكّلِ َشْيٍء ِصَقاَلٌة، َوِصَقاَلُة اْلَقْلِب 
َتَعاَلى1  ِ  müfādınca ṣıḳāla-i ẕikr-i Ḫudā ile āyīne-i (4)ḳalbden jengār-ı ِذْكُر اهللّٰ
ḥubb-i sivāyı imḥā ve ġubār-ı ʿiṣyāndan muṣaffā [SK 42a] eyle ki āyīne-i 
ḳalb mücellā (5)olup müteʾeẟẟir ola.   

Meẟnevī:  Āyīne-i cānet ez ān ġammāz nī 
 Z’an ki jengār ez ruḫeş-i mümtāz nī2

32

ز آداب اهل کرم بحث کردی 
ولی نیست دأب تو جز منع سائل

(8)Deʾb fetḥ-i dāl ile ʿādet maʿnāsınadır. “Teḳūlu hāẕā  deʾbuke ey ʿāde-
tuke.”3 Maḥṣūl-i (9)Naẓm: Ey kimesne! Sen ehl-i kerem ve aṣḥāb-ı iḥsānıñ 
ādābından baḥẟ eylediñ (10)ve kendüni ʿidād-i ehl-i keremden ʿadd eylediñ. 
Lākin seniñ ʿādetiñ sāʾili menʿ ve reddiñ (11)ġayrı değildir. Bu ḥāl-i ḳabīḥ 
ʿādet-i ehl-i kereme muḫālif olduġu ṣarīḥdir. Zīrā ʿ ādet-i (12)ehl-i kerem seḫā 
vü cūd ve beẕl-i mā fi’l-mevcūddur. 

33

تو را در طریق جدل نیست کاری
بجز هدم اوضاع و نقض دالئل

(15)Cedel ʿamel vezninde şiddet-i ḫuṣūmet, ʿörfde  “huve’l-mudāfaʿatu 
li-iskāti’l-ḫaṣm”4 maʿnāsınadır. (16)Bu maḳāmda murād ʿilm-i ādāb ve fenn 
ve münāẓaradır. Hedm yıḳmaḳ demekdir. Evżāʿ vażʿıñ (17)cemʿidir. Delāʾil 
delīliñ cemʿidir. Delīl inde’l-mütekellimīn “elleẕī yumkinu’t-tavaṣṣulu bi-
ṣaḥīḥi’n-naẓari fīhi ile’l-ʿilmi bi-maṭlūbin ḫaberiyyin” ve ʿinde’l-ḥukemā  

1 Her şey için bir parlatıcı vardır, kalbin parlatıcısı da Allah’ı zikretmektir. Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, 
IV/1777.

2 Yüzünden pası silinmediği için canının aynası parlak değildir. Mesnevî, I/34. 
3 Bu davranışın; yani âdetin derler.
4 Düşmanı susturmak için yapılan müdafaadır. 
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“ḳavlun  muʾellefun  min ḳaḍāyā  yestelzimu li-ẕātihi ḳavlen  āḫer”den1 
ʿibāretdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey fenn-i ādābda māhir ve münāẓaraya ḳādir 
olan (20)kimse! Saña ṭarīḳ-i cedelde hedm u evżāʿ u naḳż-ı delāʾilden başḳa bir 
şey ʾ  yoḳdur. (21)Ḥalbuki bu ʿ ilmden maḳṣūd-ı aṣlī iẓhār-ı Ḥaḳḳdır. Nitekim 
“el-mudāfaʿatu li-yaẓhara’l-Ḥaḳḳ”2 taʿrīfiyle muʿarrefdir. (22)Bu ṣūretde saña 
taḥṣīl-i ādāb bī-edebliği intāc eyledi. 

34

ز منطق مکن نطق  کاندر دو گیتی
نشد حل ز اشکال او هیچ مشکل

[BM 67b]  Manṭık  “āletun ḳānūniyyetun taʿṣımu murāʿātuha’ẕ-ẕih-
ne ʿani’l-ḫaṭaʾi fi’l-fikr”3 ile mersūmdur. (2)Du iki, gītī cihān demekdir ki 
murād dünyā ve āḫiretdir. Eşkāl şekliñ cemʿidir, (3)ū manṭıḳa rāciʿdir. Şekl 
ʿinde’l-manṭıḳıyyīn suġrā ve kübrānıñ birbirlerine iḳtirābından (4)ḥāṣıl olan 
heyʾetden ʿibāretdir ve aḳsām-ı erbaʿaya munḥaṣıradır. Nitekim ḥadd-i (5)

evsaṭ taʿbīr olunan nesne eğer ṣuġrāda maḥmūl kübrāda mevżūʿ olursa (6)

şekl-i evvel, eğer ʿaksi olursa şekl-i rābiʿ ve eğer ṣuġrā ve kübrāda mevżūʿ 
olursa (7)şekl-i ẟāliẟ, eğer maḥmūl olursa şekl-i ẟānīdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey 
kimesne! ʿİlm-i (8)manṭıḳdan nuṭḳ eyleme. Zīrā dünyā ve āḫiretde eşkāl-i 
manṭıḳdan hīç bir şey ḥall olmadı. (9)Meʿa hāẕā [SK 42b] ʿulemā ḳırāʾatiniñ 
vücūbına ẕāhib olmuşlardır. Kemā ḳāle Ḫalīlu’l-Esved (10)fī Ḥāşiyeti’l-Fenārī: 
“ḥukmu’l-fuḥūli’l-aʿlāmi bi-vucūbi maʿrifeti’l-manṭıḳi immā farḍu  (11)ʿay-
nin li-tevaḳḳufi maʿrifetillāhi ʿ aleyhi kemā ẕehebe ileyhi cemāʿatun ve immā 
farḍu kifāyetin li-enne (12)iḳāmete şeʿāʾiri’d-dīni bi-ḥıfẓi ʿaḳāʾidihi  kemā ẕe-
hebe  ileyhi  āḫarūne ʿ alā mā fī Şerḥi’l-Meṭāliʿ”4,  intehā. ʿ Urefā daḫi taʿallüm 
ve iştiġālinden menʿ etmişlerdir. Zīrā ḥaḳīḳati (14)evhām u ḫayāl ve netīcesi  
ḳīl u ḳāldir. Ve li-kulli vechetün ve ʿinde’l-ʿurefā maḳbūl olan ʿilm (15)ʿilm-i 
ledünnīdir ki ʿulūm-i sāʾire telbīs-i iblīs-i şaḳīdir. Kemā ḳāle Āmilī:

1 İstenen bilgiye doğru bakış açısıyla ulaşmayı mümkün kılan şeydir. Hikmet ehline göreyse bizzat 
kendisiyle başka bir sözü gerektiren hükümlerden oluşan sözdür. 

2 Müdâfaa hakkın ortaya çıkması içindir. 
3 Kendisine uyulduğunda düşünme esnasında zihni hatadan koruyan kurallı yöntemdir.
4 Önemli âlimlerin mantık bilmenin gerekliliği hususundaki hükümleri kendisiyle marifetullaha ulaşıldığı 

için ya farz-ı ayndır veya dinin kurallarını koruyup sağlamlaştırdığı için farz-ı kifayedir şeklindedir.  
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Naẓm:   ʿİlm nebūd ġayr-ı ʿilm-i ʿāşıḳī 
 Mā beḳā telbīs-i iblīs-i şaḳī

  Levḥ-i dil ez feżle-i şeyṭān beşū 
 Ey müderris ders-i ʿışḳī hem begū1

Muḳtedā-yı aṣḥāb-ı kemal Mevlānā Celāl Rubāʿiyyāt2  (18)şerḥinde bu-
yururlar: 

Rubāʿī:   Der medrese kerdīm besī goft u şünūd 
 V’ez sırr-ı cihān yek sırr müverriḫ nenümūd 
 Her çend guşūdīm besī müşkilhā 
 Z’ancā be cüz ez fesāne-i kārī negüşūd3

35

مبّین نگشت از حدود و رسومش
نه اجناس عالی نه انواع سافل

(22)Maʿlūm ola ki ʿ inde’l-manṭıḳıyyīn cins envāʿ-i erbaʿaya munḳasamdır. 
Meẟelā bir cins ki (23)cemīʿ-i ecnāsdan eʿamm ola, aña cins-i ʿālī tesmiye 
olunur, cevher gibi ve eğer aḫasṣ-i [BM 68a]4 ecnās olursa cins-i sāfil taʿbīr 
olunur, ḥayvān gibi. Eğer baʿżıdan (2)eʿamm ve baʿżıdan aḫasṣ olursa cins-i 
mutavassıṭ denür, cism-i nāmī ve cism-i (3)muṭlaḳ gibi. Ve eğer küllīsine 
mübāyin olursa cins-i müfred derler, ʿaḳıl gibi. Nevʿ-i (4)sāfil bu daḫi ʿin-
de’l-ḳavm şol nevʿden ʿibāretdir ki taḥtinde hīçbir nevʿ (5)olmaya ve kendü 
cemīʿ-i envāʿıñ taḥtinde taḥaḳḳuḳ eyleye, insān gibi. Zīrā insānıñ (6)taḥtinde 
nevʿ-i āḫer mefḳūddur. Nevʿ daḫi cins miẟillü envāʿ-ı erbaʿaya maḳsūm-
dur. (7)Men erāde’t-tafsīle fe’l-yarciʿ ilā Şerḥi’l-Meṭāliʿ  li-Ḳuṭbuddīn er-Rāzī.  
Maḥṣūl-i (8)Beyt: ʿ İlm-i manṭıḳın ḥudūd ve rüsūmundan ne ecnās-ı ʿ āliye ve 

1 Âşıklık ilminden gayrı ilm yoktur. Geri kalanlar şakî iblisin hileleri ve görüntüleridir. Gönül levhasını 
şeytanın artıklarından, fazlalıklarından arındır. Ey müderris! Aşk dersini de oku, anlat. Şeyh Bahâyî-i 
Âmilî, Nân u Helvâ, bahş 4.  

2 Celâl-i Devvânî’nin kendi tasavvufi rubâîlerinin şerhini içeren ve II. Bayezid’e sunduğu Şerh-i Rubâiyyât 
adlı eseridir. 

3 Medresede çokça dinledik konuştuk. /Tarihçi cihanın sırrından bir sırr bile göstermedi. / Her ne kadar 
yeterince müşkül işitsek de /Bu işin efsaneden başka bir şey olmadığı ortaya çıkmadı. 

4 BM nüshasında derkenârda okunamayan ve noktasız yazılmış Farsça üç beyit bulunmaktadır. 



332 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

ne envāʿ-ı (9)sāfile mübeyyen ve maʿlūm oldu. Ḥālbuki mantıḳıyyīn ḥudūd 
ve rüsūm-i mechūlāt-i taṣavvuriyyeye ifāde-i ʿulūm etdiğini taḥrīr ve tebyīn 
edüp “iẕā ḥāvelnā  (11)taḥṣīle maʿrifeti’l-insāni ve ʿarafna’l-ḥayvāne ve’n-
nāṭıḳa ve rattebnāhumā bi-en (12)ḳaddemnā’l-ḥayvāne ve aḫḫerna’n-nāṭıḳa 
ḥattā yeteʾedde’ẕ-ẕihnu ilā taṣavvuri’l-insān”1  (13)muḳaddemātıyla müddeʿā-
larıñ iẟbāt ve beyān ve ḥaḳīḳat-i insān ancaḳ ḥayvān (14)ve nuṭḳdan ʿibāret 
olduġu bī-rayb u gümāndır dediler. Bu kelām-i saḳīm (15)ḫaṭā-yı ʿaẓīmdir. 
Zīrā insān bir nüsḫa-i nāme-i İlāhī [SK 43a] ve āyīne-i cemāl-i pādişāhīdir 
ki anıñ ḥaḳīḳatini idrāk ve iẕʿān menūṭ-i duḫūl-i dāʾire-i ʿirfāndır.  

(17) Rubāʿī:  Ey nüsḫa-i nāme-i İlāhī ki tuyī  
 V’ey āyīne-i cemāl-i şāhī ki tuyī  
 Bīrūn zi tū nīst her çi der ʿālem hest 
 Ez ḫod be-ṭaleb her ān çi ḫvāhī ki tuyī2 

Vāḳıf-ı esrār-ı ṣamedī cenāb-ı Ḥażret-i ʿ Alī bunu müʾeyyid (20)buyururlar: 

Beyt:   Etezʿumu enneke cirmun ṣaġīrun 
 Ve fīke inṭavā ʿālemu’l-ekberu3

(21)Maḳāma münāsib Meẟnevī-yi Şerīfden daḫi çend ebyāt-ı laṭīf iẟbāt 
olundu: 

(22)Meẟnevī:   Ger tū ādem-zādei çün ū nişīn 
 Cümle-i ẕerrāt rā der ḫod bebīn 

  Çist ender ḫum ki ender nehr nīst 
 Çist ender ḫāne k’ender şehr nīst  

[BM 68b] İn cihān ḫumest dil çün cūy-i āb   
 İn cihān ḫāne est u dil şehr-i ʿucāb  

1 İnsanı bilmeye çalıştığımızda ve hayvan ile nâtıkın ne olduğnu bildiğimizde ve zihnin insanı tasavvur 
edebilmesi için hayvanı takdim edip nâtıkı da tehir etmek sûretiyle bunları tertip ettiğimizde...

2 Ey ilahî yazının nüshası olan! Ey Allah’ın cemâlinin aynası olan! Âlemde olan her şey senden gayrı bir şey değidir. 
Her ne isteyeceksen kendinden iste. Bu rubâî kaynaklarda Hem Mevlânâ’ya hem de Baba Efdal Kâşânî’ye 
isnâd edilmektedir. Bkz. Mevlânâ, Rubâîyyât, 1759. rubâî; Baba Efdal-i Kâşânî, Rubâîyyât, 192. rubâi. 
http://ganjoor.net/babaafzal/robba/sh192/ (25. 12. 2014).

3 Küçük bir parça olduğunu mu sanıyorsun? /Büyük âlem senin içinde toplanmışken. 
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  Pes be-ṣūret ʿālem-i aṣġar tuyī 
 Pes be-maʿnī ʿālem-i ekber tuyī1  

36

ز حکمت نبود این که میل طبیعی

ز وحی الهی تو را گشت شاغل
(5)Ḥikmet “ʿilmun bi-aḥvāli’l-mevcūdāti  ʿ alā mā hiye ʿ aleyhi fī nefsi’l-em-

ri bi-ḳadri’t-tāḳati’l-beşeriyye”2 taʿrīfiyle muʿarrefdir. Nebūd kelimesine bir 
istifhām muḳadderdir. Maḥṣūl-i (7)Naẓm:  Ey ḥakīm! ʿİlm-i ḥikmetden bu 
olmadı mı ki ṭabīʿata meyl yaʿnī her şeyʾi ṭabīʿatına nisbet (8)etmek seni 
vaḥy-i İlāhī ve ilhām-ı Subḥānīden meşġūl eyledi ve saña iştiġāl-i ḥikmet (9)

sebeb-i suḳūt-i çāh-ı ḍalālet ve mūcib-i meyl-i ṭarīḳ-i ehl-i ḫasāret oldu. (10)

Kemā ḳāle ṣāḥibu’l-ḫalāṣe fī Nān u Ḥelvā:

Naẓm:    Çend çend ez ḥikmet-i Yunāniyān 
 Ḥikmet-i īmāniyyān rā hem bedān

  Dil-münevver kon be-envār-ı ʿAlī 
 Çend bāşī kāse-līs-i Bū ʿAlī

  Server-i merdān şeh-i dünyā vü dīn    
 Suʾr-ı müʾmin rā şifā goft ey ḥazīn

  Suʾr-ı Restālīs suʾr-ı Bū ʿAlī 
 Key şifā goft ān nebiyy-i muʿtelī3           

1 Âdemoğluysan onun gibi ol ve kendinde bütün zerreleri gör. //Küpte olup da nehirde olmayan ne var 
ki? Evde olup da şehirde olmayan ne var ki? //Bu dünya bir küp, gönülse ırmak gibi. Bu dünya bir evdir, 
gönül acayip bir şehir. //Görünüşte küçük evren sensin; ancak anlam olarak büyük evren de sensin. 
Mesnevî, IV/806-808, 518.

2 İnsanın gücü yettiğince kâinatın hallerini bizzat bulmuş olduğu şekilde bilmesidir.  
3 Ne zamana dek Yunan felsefesi okuyacaksın, biraz da imanlıların felsefesini öğren. //Gönlünü Ali’nin 

nuruyla aydınlat, ne zamana kadar İbni Sînâ’nın çanağını yalayacaksın, peşinden gideceksin? //Ey 
hazîn! Yiğitlerin başı, dünya ve ahiret sultanı, (Hz. Muhammed) müminin artığı mümine şifadır dedi.  
//Aristo’nun, İbni Sînâ’nın artığına Peygamber ne zaman şifadır dedi ki? Şeyh Bahâyî-i Âmilî, Nân u 
Helvâ, bahş 4. 
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چو نفس تو را نیست رو در ریاضت
ز تحصیل علم ریاضی چه حاصل

(16)Rū yüz demekdir, bu maḳāmda teveccühden ʿibāretdir. ʿİlm-i 
riyāżī;ʿilm-i hendese, ʿilm-i heyʾet, (17)ʿilm-i ʿaded, ʿilm-i mūsīḳīdir. Zīrā 
ẕihnde māddeden mücerred olan umūrdan baḥẟ (18)olan ʿilme ʿulūm-i 
riyāżiyye taʿbīr olunur. Bu ise ʿulūm-i erbaʿa-i meẕkūreye maḥṣūṣdur. 
(19)  “İʿlem enne’l-ʿilme’r-riyāżiyyete hiye’l-ʿulūmu’l-bāḥiẟetu ʿan umūrin 
yaṣiḥḥu tecerruduhā ʿani’l-māddeti (20)fi’ẕ-ẕihni faḳaṭ ve yanḥaṣiru hāẕihi fī 
erbaʿati aḳsāmin [SK 43b]  li-enne’n-naẓara immā ʿani’l-kemmi’l-muttaṣıli  
(21)ev ʿani’l-kemmi’l-munfaṣıli ve kullun minhumā immā ḳārru’ẕ-ẕāti ev lā  
fe’l-evvelu el-hendesetu ve’ẟ-ẟānī  (22)el-heyʾetu ve’ẟāliẟu el-ʿadedu ve’r-rābiʿu 
el-mūsiḳā”1,  Keẕā fi’l-Mevżūʿāt  li-Ṭaşköprizāde  (23)razaḳahullāhu’l-ḥusnā ve 
ziyādehu. Maḥṣūl-i Beyt: Çünki seniñ nefs-i emmāreñe cānib-i riyāżete [BM 
69a] teveccüh ve raġbet yoḳdur. ʿUlūm-i riyāżete taḥsīlinden saña ne fāʾide ve 
ne ḥāṣıl; (2)belki saña fāʾide andadır ki ʿ āzim-i rāh-ı riyāżet ve sālik-i ṭarīḳ-i selā-
met olup (3)şemşīr-i muḫālefeti gerden-i nefs-i emmāreye urmaḳdır ve ʿ ulūm u 
hüneriñi ḳumārḫāne-i ʿaşḳda (4)der-bāḫte etmekdir. Mādām ki tābiş-i ceẕbe-i 
Ḳayyūm perde-i ʿ ulūm u hüneri maḥrūḳ ve maʿdūm (5)etmeye, hümā-yı rūḥ-ı 
hümāyūn-bāl hevā-gīr-i evc-i cemāl-i lā-yezāl olamaz. 

Rubāʿī:   Ey dil ṭaleb-i kemāl der medrese çend 
 Tekmīl-i uṣūl u ḥikmet u hendese çend 
 Her fikr ki cüz-i ẕikr vesvese est 
 Şermī zi Ḫudā bedār īn vesvese çend2

38

مبین هیئت چرخ گردان که باشد
نجومش گهی بازغ و گاه آفل

1 Bil ki riyazî ilimler sadece zihinde maddeden soyutlanabilen şeylerden bahseden ilimlerdir ki bunlar 
da dört kısımdan oluşur. Çünkü nazar ya “muttasıl” kemiyet hakkında ya da “munfasıl” kemiyet 
hakkındadır. Bunların her biri de ya zâtı karar bulandır ya da değildir. Birincisi hendese, ikincisi hey’et, 
üçüncüsü adet, dördüncüsü ise musikidir. 

2 Ey gönül! Usul, hikmet ve hendeseyi tamamlayıp kamil olma talebi medresede ne zamana kadar? Zikir 
dışındaki her düşünce kuruntudan ibarettir, bu kuruntu ne zamana kadar (sürecek) Allah’tan utan da 
(bu kuruntudan) uyan.
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(10)Heyʾet  “ilmun yuʿrafu minhu aḥvālu’l-ecrāmi’l-basīṭati’l-ʿulviyyeti 
ve’s-süfliyyeti ve (11)eşkāluhā  ve [ev]ḍāʿuhā ve meḳādīruhā ve ebʿāduhā”1 
taʿrīfiyle muʿarrefdir. Ve mevżūʿu daḫi (12)ecrām-ı meẕkūredir. Bāziġ ṭāliʿ 
maʿnāsınadır. Āfil gidici demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: (13)Ey kimesne! Çarḫ-ı 
gerdānıñ heyʾetine ve şekline baḳma. Zīrā encüm-i eflāk gāh āfil ve gāh (14)

bāziġdir. Ve böyle āfil ve zāʾil olan şeylere göñül baġlamaḳ devā değildir, bel-
ki iḳlīm-i (15)vücūdda kāʾin eflākden baḥẟ eyle ki anda olan kevākib bī-zevāl-
dir. İḳlīm-i (16)vücūdda āsumānlar olduġunu Ḥakīm Senāyī İlāhīnāme’sinde 
beyān buyurmuşlardır: 

(17)Naẓm:  Āsumānhā’st der vilāyet-i cān 
 Kār-fermāy āsumān-ı cihān

 Der reh-i rūḥ pest u bālā hest 
 Kūhhā-yı bülend u deryā hest2

39

فلک را چه گیری حساب مدارج
قمر را چه پرسی شمار منازل

(21)Medāric dereceniñ cemʿidir. İttifāḳ-şode-i aṣḥāb-ı heyʾetdir ki me-
dār-ı nücūmu üçyüz (22)altmış ḳısma taḳsīm ve her birine derece ıṭlāḳ 
edüp on iki burca tevzīʿ eylediler (23)ki her burc otuz derece ve her derece 
altmış daḳīḳa ve her daḳīḳa altmış ẟāniye ve her [BM 69b]  ẟāniye altmış 
ẟāliẟeden ʿibāretdir, hakeẕā ile’l-ʿāşiri. Ehl-i taḥḳīḳ َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش  ﴿َر۪فيُع الدَّ
َيْوَم التَّاَلِق﴾3 ِلُيْنِذَر  اُء ِمْن ِعَباِد۪ه  َيَشٓ َاْمِر۪ه َعٰلى َمْن  وَح ِمْن   āyet-i kerīmesinde(2) ُيْلِقي الرُّ
buña işāret olduġunu [SK 44a] tedḳīḳ eylediler. Zīrā refīʿ ḥisāb-ı ebcedde 
(3)üç yüz altmışdır. Fetefaṭṭen. Maḥṣūl-i Beyt: Feleğiñ derecelerini niçün 
ḥisāb (4)ṭutarsın ve ḳameriñ menāzillerini niçin suʾāl edersin? Belki rāh-ı 
Ḥaḳda ne rütbede (5)ve nezd-i Ḫudāda ne derecedesin bunu ḥisāb eyle. 
Zīrā kemāl budur. 

1 Nesnelerin hacimlerini, şekillerini, durumlarını, miktarlarını, ebatlarını bildiren ilimdir. 
2 Bu can ülkesinde gökler vardır, bu cihan ülkesini iyice işle. //Rûhun yolunda alçaklıklar ve yücelikler; 

yüksek dağlar ve denizler vardır.
3 O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Mü’min 40 /15.
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خلیل اهلل آسا به تأیید فطرت
جز آیات فاطر مخوان زین هیاکل

(8)Ḫalīl Ḥażret-i İbrāhīm’iñ ism-i ʿ alemīsidir. Zīrā peyġamberāndan dört ẕāt-i 
(9)ʿālī-ḳadr ikişer ism ile tesmiye olunmuşlardır: Aḥmed-Muḥammed, ʿ Īsā-Mesīḥ, 
İbrāhīm-(10)Ḫalīl, Yaʿḳūb-İsrāʾīl. Keẕā fī Tercüme-i Ḳānūn li-Mustaḳīmzāde1 ḳud-
dise sırruhu. Heyākil (11)heykeliñ cemʿidir ki peykere mürādifdir, bu maḳāmda 
murād nücūmdur. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥażret-i (12)Ḫalīlullāh gibi teʾyīd-i fıṭrat ve 
ʿavn-ı Cenāb-ı Ḥażret-i ʿizzet ile bu heyākilden yaʿnī  (13)nücūm ve kevākibden 
āyāt-i fāṭırıñ ġayrıyı oḳuma. Āyāt-i fāṭır sūre-i Enʿāmda (14)  ْهُت َوْجِهَي ِللَّ۪ذي ي َوجَّ  ﴿اِّن۪
ْرَض َح۪نيفًا َوَمٓا اََنا ِمَن اْلُمْشِر۪كيَن﴾2  ٰمَواِت َواْلَ   .āyet-i (15)kerīmesinden ʿibāretdir َفَطَر السَّ
Masṭūr-ı kütüb-i tefāsīrdir ki ٰمَواِت َواْلَْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن ي اِْبٰر۪هيَم َمَلُكوَت السَّ  ﴿َوَكٰذِلَك ُنر۪ٓ
ا َجنَّ َعَلْيِه الَّْيُل َرٰا َكْوَكبًا َقاَل ٰهَذا َرّب۪ي﴾3  ”müfādınca kevākibe “hāẕā rabbī اْلُموِق۪نيَنḌ َفَلمَّ
buyurdular. Vaḳtā ki kevākib āfil olunca 4﴾ِف۪ليَن ا َراَ .cevābıñ verdiler  ﴿َلٓ اُِحبُّ اْلٰ  ﴿َفَلمَّ
 meʾālince ḳamere daḫi “hāẕā (19)rabbī” buyurup ḳamer daḫi اْلَقَمَر َباِزغًا َقاَل ٰهَذا َرّب۪ي﴾5
zāʾil olunca 6﴾يَن اّل۪ ٓ ُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ ي َلَ  buyurdular. (20)Ve yine defʿa-i ﴿َلِئْن َلْم َيْهِد۪ني َرّب۪
ẟāliẟede şemsi ṭāliʿ görünce  7﴾ي ٰهَذٓا اَْكَبُر  -kelāmıñ söyleyip ʿinde’l-ġurūbi’ş ﴿ٰهَذا َرّب۪
(21)şems, ٰمَواِت َواْلَْرَض ۪ذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَي ِللَّ ي َوجَّ ا ُتْشِرُكوَن﴾8   ﴿اِّن۪ يٌء ِممَّ ي َبر۪ٓ  ﴿َيا َقْوِم اِّن۪
الْمُشْرِك۪ينَ﴾9  َٓا اَنَا۬ مِنَ  -buyurdular. Bundan murād Ḥażret-i İbrāhīm üm حَن۪يفاً وَم
metine taʿlīmdir ki (23)āfil ve zāʾil olan şeyʾe göñül baġlayup ilāh ittiḫāẕ etmek 
ḫaṭa-i ʿ aẓīmdir. Zīrā ilāh [BM 70a]  olan ẕāt dāʾim u bāḳī ve ḥayy u hādī olmaḳ 
lābüddür. Ey sālik-i rāh! Sen daḫi Ḥażret-i (2)Ḫalīlullāh gibi ْهُت َوْجِهَي ِللَّ۪ذي  َوجَّ
ْرَض ٰمَواِت َواْلَ  deyip Ḫālıḳ-i semāvāt (3)ve arażîn olan Cenāb-ı Kibriyāya َفَطَر السَّ

1 Mustakîmzâde Süleymân Sa‘deddîn’in Tercüme-i Kânûni’l-Edeb adlı eseri kastedilmektedir.
2 “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak 

koşanlardan değilim.” Enʿâm 79.
3 İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme 

erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. “İşte Rabbim!” dedi. Enʿâm 75-76.
4 Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi. Enʿâm 76.
5 Ay’ı doğarken görünce de, “İşte Rabbim!” dedi. Enʿâm 77.
6 “Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum” dedi. Enʿâm 77.
7 “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. Enʿâm 78.
8 “Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım” dedi. Enʿâm 78.
9 “Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak 

koşanlardan değilim.” Enʿâm 79. 
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teveccüh eyle ki nezd-i Ḫudāda ẕelīl olmayup Ḫalīl olasın. (4)Hāẕā mā ʿindī.  
Ḫafī olmaya ki “girānmāye-i ömr-i tū şeved ṣarf tā key” beytinden buraya 
dek (5)güẕerān eyleyen ebyātdan murād nāẓım-ı bozorgvār ʿulūm-i āletiyyeden 
bi’l-külliyye tenfīr olmayup (6)ilā āḫiri’l-ʿömr iştiġālinden taḥẕīrdir. Her ne ḳadar 
ʿulūm-i āletiyye ʿulūm-i şerʿiyyeye vesīle (7)ise de ḥaṣr-ı evḳāt etmek lāyıḳ değildir. 
Belki mā vecebeyi baʿde’t-taḥṣīl ʿilm-i bāṭına (8)saʿy u ġayret ehemm u elzemdir. 
Zīrā ʿulūm-i ẓāhire ile viṣāl muḥāldir. Nitekim muḳtedā-yı (9)muḥaḳḳiḳīn [SK 

44b] ve sened-i mudaḳḳiḳīn Saʿdüddīn Taftāzānī ʿ aleyhi raḥmetu’l-hādī Muṭav-
vel’de (10)ʿulūm-i ẓāhireniñ bir fāʾideyi müfīd olmadıġını beyān buyurdular. 

Ḳıṭʿa:   Ṭavaytu bi-iḥrāzi’l-funūni ve neylihā 
 Ridāʾe şebābi ve’l-cunūnu funūnu 
 Fe-ḥīne teʿāṭeytu’l-funūne ve ḥaẓẓahā 
 Tebeyyene li-enne’l-funūne cunūnu 1 

Ve yine ḳıdvetu’l-ʿulemā ve usvetu’l-küberā ṣāḥibu’t-taṣānīfi’l-fāʾiḳa ve’t-
taḥḳīḳāti’r-rāʾiḳa Seyyid Cürcānī  ḳuddise sırruhu’s-sāmī (14)buyurmuşlar 
ki “tā men be-ṣoḥbet-i Şeyḫ Zeynüddīn neresīdem ez rafż nerestem ve tā 
be-ṣoḥbet-i Şeyḫ ʿAlāʾüddīn-i ʿAṭṭār nepeyvestem Ḫudā rā neşināḫtem”2.  
Keẕā fī Reşeḥāt. (16)Yaʿni ben Şeyḫ Zeynüddīn ḥażretleriniñ ṣoḥbetine vāṣıl 
olmadıḳca rafżdan ḳurtulmadım (17)ve cenāb-ı Şeyḫ ʿAlāʾüddīn ʿAṭṭār’ıñ 
meclisine ulaşmadıḳca Cenāb-ı Kübrāyı añlamadım. (18)Ey müstemiʿ-i 
munṣif! Bu iki ẕāt ki ʿulūm-i ẓāhirede bunlarıñ miẟli nā-yāb ve teʾlīfāt (19)u 
taṣnīfātları meşāriḳ u meġāribi mānend-i āfitāb doldurmuş iken ḥaḳīḳat-i 
ʿilm-i ẓāhir3 (20)evhām u ẓünūn ve netīcesi cünūn olduġunu iʿtirāf eyledi-
ler ise baʿżı ḫvāce (21)efendiler ki bu iki ẕātıñ müʾellefātını derk u iẕʿāndan 
ʿācizlerdir; ḥāl böyle (22)iken esb-i ʿināda rākib olup ʿilm-i bāṭın ne imiş 
kelām-i bāṭılını kendülere (23)vird-i zebān ve ṭarīḳ-i ḫiẕlāna revān olmuşlar-
dır. Neʿūẕubillāh min şurūrihim.  [BM 70b] 

1 Dönüp dolaşıp bütün ilimleri elde ettim /Gençliğin elbisesi ve deliliği ilimlerdir /Ne zaman ki ilimleri 
karşılaştırıp hazzını aldım /İlimlerin delilik olduğu göründü bana. 

2 Ben Şeyh Zeyneddîn’in sohbetine katılmasaydım Râfızîlikten kurtulamayacaktım. Şeyh Attâr’ın 
sohbetine katılmasaydım Allah’ı tanımayacaktım. 

3 ẓāhir: - BM
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اگر قابلی فعل خود یک طرف نه
ببین نور فاعل عیان در فواعل

(3)Fāʿilden murād fāʿil-i ḥaḳīḳī olan Cenāb-ı Kibriyādır. Fevāʿilden murād 
fevāʿil-i mecāziyyedir ki maḫlūḳātdan ʿibāretdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey sālik! 
Eğer sende ḳābiliyyet var (5)ise kendü fiʿlini bir ṭarafa ḳo, fāʿil-i ḥaḳīḳī olan 
ẕāt-i Bī-çūnuñ nūrunu māḫlūḳātda gör  (6)ve seyr eyle. Nitekim baʿżı ʿārifīn 
“mā ra’eytu şeyʾen illā ve raʾeytullāhe fīhi”1 buyurmışlardır. (7)Ḳālen-nāẓım fī 
Naḳdi’n-Nuṣūṣ  fī tavżīḥi hāẕe’l-maḳām: “Nūr-i vucūd-i Ḥaḳḳ be-meẟābe-i 
nūr-i muḥdes (8)est ve ḥaḳāyıḳ u aʿyān be-menzile-i zücācāt-i mütelevvine 
est ẓuhūr-ı Ḥaḳḳ be-subḥāne der ān (9)ḥaḳāyıḳ u aʿyān çün elvān-ı muḫtelife 
hem çünānki2 nümāyend keyʾ-i elvān-ı nūr be-ḥaseb-i elvān-ı (10)zücāc est ki 
ḥicāb-ı ust der nefsi’l-emr ū rā levnī nīst eger zücāc-ı ṣāfī (11)ve sefīdest nūr u 
rūy-ı ṣāfī  ve sefīd nümāyed ve eger zücāc mükedder u mülevven (12)est nūr 
der vey çünīn nümāyed maʿa  enne’n-nūra fī ḥaddi ẕātihi basīṭun muḥīṭun 
leyse lehu  levnun ve lā şeklun (13)der meẓāhir-i münkeẟire be-ṣuver-i muḫ-
telife ẓuhūr kerde be-ḥaseb-i esmā u ṣıfāt.”3

Ḳıṭʿa:   Aʿyān heme (14)şīşeḥā-yı gūn-ā-gūn būd 
 K’üftād ber ān pertev-i ḫurşīd-i vücūd 
 Her şīşe ki (15)bud surḫ yā zerd u kebūd 
 Ḫurşīd der ān hem be-sān reng nümūd4

Bu maḳām-ı ʿ ālīye (16)ıṭṭılāʿ vuḳūf-i tecellī-i āẟāra mevḳūfdur. Yesserallāhe 
lī ve lekum. [SK 45a]

1 Kendisinde Allah’ın olmadığı hiçbir şey görmedim.
2 hemçunānki : hemçunki BM
3 Hakkın varlığının nuru, saf nur mesabesindedir. Hakikatler ve ayân ise renkli camlar menzilesindedir. 

O hakikat ve ayânda Hakkın zuhuru muhtelif renkler gibi nasıl ki görünürler. Ki nurun renkleri 
camların renkleri hasebiyledir. Ki ona perdedir, nefsi’l-emrde onda bir renk yoktur. Eğer saf ve beyaz 
bir camsa ışık saf ve beyaz görünür ve eğer cam bulanık ve renkliyse ondaki ışık öyle görünür. Münkesir 
mazharlarda esma ve sıfat hasebiyle muhtelif sûretlerde zuhur etmiş.

4 Aʿyân (görüngüler) hep çeşit çeşit camlardı. Ona varlık güneşinin nuru düştü. Her cam kırmızı, sarı 
veya maviydi. Güneş onda renk gibi göründü.
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به بوى حدث چون جعل خو گرفتى
ز مجعول از آن نشنوى طيب جاعل  1

(19)Ḥadeẟ nāḳıṣ-ı ṭahāret olan şeyʾden ʿibāretdir. Caʿl necl vezninde 
ḳazūrāt (20)böceği demekdir. Mecʿūl maḫlūḳ maʿnāṣınadır. Cāʿil Ḫālıḳ ki 
murād Cenāb-ı Kibriyādır. (21)Maḥṣūl-i Beyt: Ey kimesne! Būy-i ḥadeẟ ve 
rāyiḥa-i neces ile ḳāzurāt böceği gibi (22)ḫūy ṭutduñ bundan içün mecʿūlāt 
ve maḫlūḳātdan cāʿil-i ḥaḳīḳī olan (23)ẕāt-i Bī-çūnuñ rāyiḥa-i ṭayyibesinden 
ġāfilsin. Nitekim caʿl rāyiḥa-i ṭayyibeden ġāfil [BM 71a] u bī-hūş ve lā-yaʿkıl 
u medhūş olduġu mücerrebdir. Nitekim Mesnevī-yi Şerīf ’de gelmişdir: 

Meẟnevī:   (2) Çün cüʿal geşt est ez sergīn keşī 
 Ez gülāb āyed cüʿal rā bī-hūşī2   

Būy-ı ḥadeẟ (3)ile ḫūy ṭutmaḳ teveccüh ile’d-dünyādan ʿibāretdir. Zīrā 
ḥaḳīḳat-i dünyā daḫi ḥadeẟ (4)u necesdir. Kemā verade fī’l-ḥadīẟ ْنَيا ِجيَفٌة  الدُّ
ُبَها ِكاَلٌب3  Maḫlūḳātdan būy-ı Ḥaḳḳı (5)istişmām merāyā-yı kevniyyede َوُطالَّ
cemāl-i Ḥaḳḳı müşāhede eylemekden kināyedir. 
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به نیروی همت بزن دست و پایی
به هم در شکن دام و بند شواغل

(8)Nīrū ḳuvvet maʿnāṣınadır. Dest u pā zeden ḥareketden kināyedir. Be-
hem der şiken (9)terkden ʿibāretdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ṭālib-i Ḫudā! Bir 
mürşid-i āgāhıñ himmetiniñ ḳuvveti ile (10)dām u bend-i şevāġili tārik ve cā-
nib-i Ḫudāya sālik ol ki caʿliñdeñ rehā-yāb (11)ve revāyiḥ-i ṭayyibāt-i İlāhiy-
yeyi istişmām birle ṣafā-yāb olasın ve lākin dām-ı şevāġilden (12)ḳurtulmaḳ 
bir mürşid-i ḳāmiliñ himmetine mevḳūfdur. 

1 Bu beyit de neşredilen Dîvân’da bulunmamaktadır. 
2 Çünkü dışkı çeke çeke bokböceğine dönmüş, bokböceğine gülsuyundan baygınlık gelir. 
3 Dünya bir leştir, onu isteyenlerse köpeklerdir. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I/1313. Mesnevî, IV/277. 
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Meẟnevī:  Gerçi şīrī çün revī reh bī-delīl  
 Hemçü rūbeh der ḍalālī vü ẕelīl    

  Hīn meperr illā ki bā perhā-yı şeyḫ 
 Tā bebīnī ʿavn-ı leşkerhā-yı şeyḫ1   

44

ز اجرام و اجسام سفلی چه جویی 
به صوب اعالی گرای از اسافل

(16)Ecrām cirmüñ cemʿidir, ecsām cismiñ cemʿi olduġu miẟillü; cism ki 
(17) “mā-lehu ebʿādun ẟelāẟe”den ʿibāretdir, yaʿnī ṭūl u ʿarḍ u ʿumḳ ṣāḥibi 
olan (18)nesnedir. Ṣavb cānib maʿnāsınadır. Girāy girāyīden maṣdarından  
(19)emr-i ḥāżırdır ki meyl u raġbet eyle demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Süflī olan 

(20)ecrām ve ecsāmdan ne istersin bunlarıñ mecmūʿunu terk edüp (21)eʿālī 
ṭarafına meyl u raġbet ve saʿy u ġayret eyle. Bu beyitden ilā āḫiri’l-ḳaṣīde (22)

ebyāt birbirlerine merhūndur. Lā taġfel. [SK 45b]
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برآور سر از جیب گردون گردان

ببین عرش را قدسیان گشته حامل

[BM 71b] Gerdūn felek, gerdān dönücü demekdir. Ḳudsiyāndan murād 
melāʾike-i kirāmdır. (2)Ceyb ġayb vezninde yaḳa maʿnāṣınadır ki girībāna 
mürādifdir. Feleğiñ (3)ceybi yine kendünden ʿibāretdir, ceyb iẟbātı mecāze 
maḥmūldur ve fāʾide-i mecāz ẓāhirdir. (4)Maḥṣūl-i Beyt: Dönücü olan fele-
ğiñ ceybinden baş götür ki ʿarşu’r-raḥmānı (5)ḳudsiyān ve melāʾike-i Yezdān 
nice ḥāmillerdir. Feleğiñ ceybinden baş getirmek (6)derece-i rediyye-i insā-
niyyetden mertebe-i ʿāliye-i melekiyyete tederrüc ve irtiḳādan ʿibāretdir. (7)

Bu maḳāma ʿinde’ṣ-ṣūfiyye miʿrāc-ı rūḥānī taʿbīr olunur. Kemā eşāre Mev-
lānā ḳaddesallāhu (8)sırruhu’l-aʿlā: 

1 Aslan bile olsan, kılavuzsuz gidersen tilki gibi, sapkın ve zelil olursun. //Sadece şeyhin kanatlarıyla uç. 
Uç da şeyhin ordularının yardımını gör. Mesnevî, IV/ 540-541.
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Meẟnevī:  Der ṣaf-ı miʿrāciyān ger bīstī 
 Çün Burāḳet ber keşāned nīstī

  Nī çü miʿrāc-ı zemīnī tā ḳamer 
 Belki çün miʿrāc-ı kilkī tā şeker 

(10)        Nī çü miʿrāc-ı buḫārī tā semā 
 Bel çü miʿrāc-ı cenīnī tā nühā 1 

46

ز هر سو ستاده صفوف مالئک

گروهی مسّبح گروهی مهّلِل
(13)Gürūh cemāʿat maʿnāsınadır. Tehlīl lā ilāhe illallāh demekdir. “Yuḳā-

lu hellele’r- raculu iẕā  ḳāle lā ilāhe illallāh.”2 Yaʿni bir kimesne lā ilāhe 
illallāh dese hellele’r-raculu (15)derler. Maḥṣūl-i Naẓm:  Ber manṭūḳ-ı 
يَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسّبُِحوَن ِبَحْمِد َرّبِِهْم﴾3  اّف۪  ʿarşu’r-raḥmānıñ her  ﴿َوَتَرى اْلَمٰلِٓئَكَة َحٓ
ṭarafından ṣufūf-i melāʾike-i (17)kirām durmuşlardır. Bir gürūhu müsebbiḥ 
ve bir gürūhu mühellil olduḳları ḥālde (18)dāʾimā Cenāb-ı Kibriyāyı tesbīḥ 
ve taḳdīs ederler. Vāṣıl-ı maḳām-ı miʿrāc-ı rūḥānī (19)olur iseñ bu ḥāli müşā-
hede edersin. 
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یکی فوج در اوج قربت مهّیم
ز ذات جلیل و صفات جالئل

(22)Fevc ḳıṭʿatun mine’n-nās  demekdir. Müheyyem ḥayrān demekdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: (23)Melāʾike-i kirāmdan bir bölük daḫi evc-i ḳurbetde celīl 
olan Cenāb-ı Kibriyānıñ [BM 72a]  ʿ aẓamet-i ẕātından ve celālet-i ṣıfātından 
ḥayrān u lā-yaʿḳıl olmuşlardır ki bunlara (2)muḳarrebīn taʿbīr olunur. 

1 Miraç edenlerin sırasında durursan, yokluk seni Burak gibi alıp yükseklere götürür. //Bu, aya kadar 
yükselten yer miracı değil, kamışı şeker haline getiren miraçtır. //Bu, göğe kadar yükselmeyi sağlayan 
buhar miracı değil, cenini akıl haline getiren miraçtır. Mesnevî, IV/549-551.

2 Bir adam lâ ilahe illallah dediğinde tehlîl yaptı derler. 
3 Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış hâlde görürsün. Zümer 

39/75.
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یکی جوق در طوق عّزت مکّرم
در ایصال افضال واهب وسائل

[SK 46a] (4)Cevḳ “cīm”iñ fetḥiyle cemāʿat maʿnāsınadır. İfḍāl hemzeniñ 
kesriyle bir ādemi (5)luṭf u iḥsān ile memnūn eylemek maʿnāsınadır. Vesāʾil 
vesīleniñ (6)cemʿidir. Vesīle ki kendüsiyle bir nesneye tavaṣṣul olunacaḳ nes-
neden ʿibāretdir. (7)Vāhibden murād Cenāb-ı Kibriyādır. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Melāʾike-i kirāmdan bir cemāʿat daḫi (8)ṭavḳ-ı ʿizzetde muʿazzez ve müker-
remdirler ve bunlar vāhib-i ḥaḳīḳī Cenāb-ı Kibriyānıñ (9)inʿām u iḥsānını 
maḫlūḳāta īṣāl etmekde vesāʾil ve sebebdirler. 
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چو طی گشت تیه حوادث از آنجا
به ملک ِقَدم ران به یک لحظه محمل

(12)Tīh sükūn-i yā ile ṣaḥrā maʿnāsınadır. Anıñ müşārün-ileyhī tīh-i ḥavā-
dīẟdir. Rān (13)rānden maṣdarından emr-i ḥāżırdır ki sür demekdir. Maḥmil 
menzil vezninde miḥaffe (14)ṭarẓında iki ṭaraflı nesnedir ki deveye çatıp her 
birine bir ādem binip gider, (15)cemʿi meḥāmil gelür. Ḥālā Şām ve Mıṣır 
ḥuccācları öñlerinde gider ki nās maḥfil-i şerīf (16)taʿbīr ederler. Anı ibti-
dā Ḥaccāc-ı ẕālim īcād etmişdir. Bu maḳāmda murād vücūd-i insānīdir  
(17)ki rūḥun maḥmili gibidir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey sālik-i āgāh! Çünki ṣaḥrā-
yı ḥavādīẟ (18)ṭayy oldu, yaʿnī ṣaḥrā-yı ḥavādīẟden geçdiñ, mülk-i ḳıdeme 
maḥmil-i vücūdu bir laḥẓada sür. (19)Tīh-i ḥavādīẟden murād ʿālem-i kevn 
u fesāddır ki aña ʿālem-i nāsūt daḫi denmişdir. (20)Mülk-i ḳıdemden murād 
ʿālem-i ceberūt ve ʿālem-i lāhūtdur ki ʿālem-i esmā ve ṣıfātdan (21)ʿibāretdir. 
El-ḥāṣıl çünki bu nīst-i hest-nümā olan ʿālem-i ḥavādīẟden ʿubūr (22)eyleseñ 
bir laḥẓada vāṣıl-i ʿālem-i lāhūṭ ve vāḳıf-ı esrār-ı ʿālem-i ceberūt olursuñ (23)

demekdir, feteemmel. 
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در آن قلزم نور شو غوطه خور
فرو شوی از خویشتن ظلمت ظل
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[BM 72b] Ḳulzüm-i nūrdan murād yine mülk-i ḳıdemdir. Ġavṭa ḫūr 
şev istiġrāḳdan kināyedir. Ẓulmetiñ (2)ẓılla iżāfeti beyāniyyedir, murād vü-
cūddur. Ẓulmet-i ẓıllı yıḳmaḳdan murād derece-i rediyye-i (3)beşeriyyet-
den mertebe-i melekiyyete irtiḳādan ʿibāretdir. Deryā-yı nūra istiġrāḳdan  
(4)maḳṣūd vuṣlat ilallāhdır. Maḥṣūl-i Beyt: Ey sālik! Çünki ṣaḥrā-yı ḥavā-
diẟ (5)ṭayy oldu ve ol ṣaḥrā-yı ḥavādiẟden maḥmil-i vücūdu mülk-i ḳıdeme 
sürdüñ ise ol (6)mülk-i ḳıdemde müstaġraḳ-ı deryā-yı nūr olup ẓulmet-i 
vücūddan pāk ve ṣāfī ve (7)vuṣlat-i maḥbūb-ı Subḥānī müyesser olur. Zīrā 
[SK 46b] vücūddan baḳiyye-i mā ḳalsa vuṣlat-i (8)Ḫudā emr-i muḥāl olduġu 
ẓāhir bir maʿnādır. Kemā ḳāle tācu’l-ʿurefā: 

Meẟnevī:  Tā nebāşī ey peser pāk ez vücūd  
 Tu neyābī vuṣlat-i deryā-yı cūd1

Ve baʿżı ʿurefānıñ (10) “tā cān neşevī vāṣıl-i cānān neşevī”2 kelāmları bu 
sırra nāẓırdır. Ḫulāṣa-i ḳāl ʿ inde (11)aṣhāb-ı ḥāl vücūddan geçmedikçe vuṣlat-i 
Bārī-yi ẕü’l-celāl muḥāldir. 3»ُ  kelām-i nebevīsi bu müddeʿāya »ِإَذا َتمَّ اْلَفْقُر َفُهَو اهللّٰ
dālldir. Ḳāle ʿ Abdullāh el-Kāşġarī  fī Ḥaḳḳiyyetihi:  “Ey (13)ṭālib-i Ḫudā! Eger 
ḫvāhī ki der deryā-yı nīstī ġusl sāzī ve ez elbise-i vücūd-i hestī (14)ḫālī kerdī 
ve ez deryā-yı muṭlaḳ gevher-i maḳṣūd deryābi tā ez vücūd-i fānī nekerdī 
cūd-i (15)raḥmānī neyābī.”4 

Naẓm:   Cān-ı cān rā be-beẕl-i cān yābī  
 Cān-ı cān key be-rāyegān yābī

 (16)  İn ḥayāt-i vücūd çīzī nīst 
 Terk-i īn gīr tā ki ān yābī

  Rev bemīr ez ḥayāt-i ḥayvānī 
 Tā şevī zinde cān-ı cān yābī5 

1 Ey çocuk! Bedenden arınmadıkça cömertlik denizinin vuslatına erişemezsin. 
2 Canından olmadıkça sevgiliye kavuşamazsın.
3 Fakr kemâle erdiğinde sadece Allah kalır. Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XXX, s. 163. 
4 Ey Allah’ı isteyen! Eğer yokluk denizinde yıkanmak istersen ve vücut elbiselerinden soyunmak istersen 

ve mutlak denizden maksudun özünü bulmak istersen fani vücudundan kurtulmadıkça rahmanın 
cömertliğini bulamazsın. 

5 Canlar canını can verirsen bulursun /Canlar canını emeksiz nasıl bulursun? //Bu dünya hayatı bir şey 
değildir /Bunu terk et ki ebedî olanı bulursun //Hayvanî hayattan kendini arındır /Canlanıp canlar 
canını bulursun. Abdullah Nidâî-yi Kâşgarî ve Hakkıyye Risâlesi, s. 70-71.
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51

ز بحر محیط ِقَدم ُمنبسط بین
به وادی امکان هزاران جداول

(20)Baḥr-ı muḥīṭ-i ḳıdemden murād Cenāb-ı Kibriyādır. Vādī-i imkān-
dan maḳṣūd maḫlūḳātdır. Cedāvil (21)fetḥ-i cīm ile cedveliñ cemʿidir ki 
nehr-i ṣaġīr maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Beyt: Ey müstaġraḳ-ı deryā-yı (22)nūr-ı 
ilāh v’ey vāṣıl-i maḳām-ı fenāfīllāh! Baḥr-ı muḥīṭ-i ḳıdemden yayılmış ve 
basṭ olunmuş (23)gör nice biñ cedāvili vādī-i imkāna. Ḳāle’n-nāẓım fī Şerḥi 
Eşiʿati’l-Lemeʿāt  fī taḥḳīḳi [BM 73a] hāẕe’l-maḳām: “Her çīz ki der ḫāric 
hest ve ez levāzım-ı hestī-i vey ān est ki (2)āẟār-ı muḫtaṣṣa-i vey ber vey1 
müteretteb kerded yā ez ān  ḳabīl est ki der terettüb-i īn (3)āẟār muḥtāc est 
be-ḍamīme ki mādām ki be-vey munḍamm nekerded ān āẟār ber vey müte-
retteb (4)nekerded ve yā muḥtāc nīst be-ān ḍamīme belki ān āẟār bī-iştirāṭ-i 
inḍimām-ı emrī (5)muġāyir-i vey be-vey ber vey müteretteb mikerded. Ve 
ez ān çi muḥtāc est be-ḍamīme be-mümkin (6)taʿbīr mikonend ve ez ān 
çi muḥtāc nīst be-vācib ve ez ān ḍamīme be-vücūd. Ve ṣūfiyye-i ḳāʾilīn  
(7)be-vaḥdet-i vücūd ki erbāb-ı keşf u şühūd-end  be-ān refteend ki ẕāt-i  
(8)Vācib teʿālā ʿayn-ı ān ḍamīme est ki vücūd est. Ve vey bi-ẕātihi be-heme 
eşyā (9)muḥīt ve der heme eşyā sārī ve vücūd-i heme eşyā be-iḥāṭā ve se-
reyān-ı ust der īşān.”2 İntehā.

52

بود بحر و جدول یکی فی الحقیقه 
دویی خاست از احوالن سواحل

1 ber vey: - SK
2 Hariçte olan her şey, onun varoluşunun gereklerindendir ki kendisine has eserler kendisi için 

düzenlenmiş olmalıdır. Veya şu türdendir ki bu eserlerin düzenlenişi için bir zamîmeye ihtiyaç duyar 
ki bu zamîme ona eklenmedikçe o eserler meydana gelmaz. Yahut o zamîmeye muhtaç değildir; belki 
o eserler kendisine mugāyir bir şeyin kendisine inzimâmı şart olmaksızın kendisi için meydana gelmiş 
olur. Bir zamîmeye ihtiyaç duyana “mümkün”, ihtiyaç duymayana “vâcib”, zamîmenin kendisine de 
“varlık” denir. Keşf ve şuhûd erbâbı olan vahdet-i vücûd savunucusu sufiler Allah’ın zâtının o zamîmenin 
(vücûd/cevher) kendisi olduğu görüşüne varmışlardır ki o da vücûddur. Ve (yine sufilere göre) Allah 
bizâtihi tüm eşyayı ihâta eder ve onlara sirâyet eder ve her eşyanın varlığı onun ihâtası ve onlarda sirâyeti 
iledir. 
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[SK 47a]  (12)Aḥvel şaşı demekdir ki şeyʾ-i vāḥidi iki görür. Aḥvelān-ı 
sevāḥilden murād ʿāşıḳ (13)olmayan kimesnelerdir ki deryā-yı ḥaḳīḳatda 
müstaġraḳ olamayup sāḥil-i mecāzda (14)ḳalmışlardır. Maḥṣūl-i Beyt: Eğer 
aḥvelān-ı sevāḥiliñ gözlerinden şaşılıḳ (15)ʿilleti refʿ olsa baḥr ve cedveliñ fī’l-
ḥaḳīḳa bir olduġunu iẕʿān ve baḥr başḳa (16)cedvel başḳa olmadıġını itḳān 
ederler idi. Lākin ʿillet-i ḥivel māniʿ olup baḥr  (17)ve cedveli başḳa gördüler. 
Nitekim ḥāl-i aḥvel daḫi böyledir ki şeyʾ-i vāḥidi iki görür. (18)Ḳāle Ḥücce-
tu’l-İslām fī taḥḳīḳi hāẕe’l-maḳām; “terāḳḳa’l-ʿārifūne min mecāzi’l-ḥaḍīḍi 
(19)ilā ẕirveti’l-ḥaḳīḳati feraʾev bi’l-muşāhedeti’l-ʿıyāniyyeti  en lā vucūde illā 
huve.”1 Ḫulāṣa-i maḳāl (20)ʿinde’ṣ-ṣūfīyye māsivā taʿbīr olunan eşyā ẓıll u 
ḫayāldir, ḥaḳīḳatda mevcūd-i (21)vücūd, vücūd-i Cenāb-ı Bārī-yi ẕü’l-celāl-
dir. Kemā ḳāle’n-nāẓım:

Naẓm:   Kullu mā fī’l-kevni vehmun ev ḫayāl 
 Ev ʿukūsun fī’l-merāyā ev ẓılāl 

  Kīst ādem ʿaks-i nūr-i lem-yezel  
 Çīst ʿālem mevc-i baḥr-ı lā-yezāl 

  ʿAyn-ı nūr u baḥr dān īn ʿaks u mevc 
 Çün dūyī [BM 73b] incā muḥāl āmed muḥāl2

Ey müstemiʿ-i nā-ḳābil! Bu maḳām meẕāliḳ-i aḳdāmdır. Bunuñ ḥaḳīḳa-
tine (2)vuḳūf ʿirfāna mevḳūfdur. Ḳaʿr-ı çāhdan āfitāb-ı tābān görülmez. Sü-
leymān olmadan (3)elsine-i mürġān bilinmez. 

Mıṣrāʿ:  Ne bilsün manṭıḳu’ṭ-ṭayrı Süleymān olmayan ādem

1 Ârifler mecâzın dibinden hakikatin zirvesine çıktılar ve aşikâr müşâhadeleriyle ondan başka bir varlık 
olmadığını bildiler.

2 Dünyadaki her şey vehim veya hayaldir. Ya da aynalardaki yansıma yahut gölgelerdir. İnsan kimdir? 
“Lem-yezel” nurunun aksidir. Âlem nedir? “Lâ-yezâl” denizinin dalgasıdır. //Bu akis ve dalgayı nur ve 
denizin kendisi bil. Çünkü burada ikilik imkânsızdır. Câmî, Fâtihatü’ş-Şebâb, g. 559 /1, 3, 4.
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 53

یکی خوان یکی دان یکی گو یکی جوی
ِسَوی اهلل  َو اهلل ُزور است و باطل

(6)Zūr yalan demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Bir oḳu, bir bil, bir söyle, bir 
iste. Māsivā taʿbīr (7)olunan eşyā Cenāb-ı Kibriyāya kasem ederim ki zūr u 
bāṭıl ve āfil u zāʾildir. (8)Ḥaḳīḳat-i kiẕb nice maʿdūm ise masivā daḫi vücūd-i 
Ḥaḳḳa nisbet maʿdūmdur. 

54

به سّر حقیقت کشد شعر جامی
فیا خیَر قوٍل و یا شرَّ قائل

(11)Cāmī’niñ şiʿri seni sırr-ı ḥaḳīḳata çeker. Ey ḳāʾilu’l-ḫayr v’ey ḳāʾi-
lu’ş-şerr! Temmeti’l-ḳaṣīde (12)bi-ʿavnillāhi teʿālā. 

[SK 47b] 
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ḲAṢĪDE 7

(FŞ, 5)

1

َاصَبحُت زائرًا َلك یا َشحَنَة النََّجف
بهِر نثار مرقد تو نقد جان به کف

(14)Aṣbaḥtu ifʿāl bābından ṣabāḥa dāḫil oldum demekdir. Zāʾir zāra yazū-
rudan ism-i (15)fāʿildir ki ziyāret edici maʿnāsınadır ve min ciheti’l-iʿrāb “aṣ-
baḥtu”nuñ (16)fāʿilinden ḥāldir. Şaḥne-i Necefden murād emīru’l-müʾminīn 
ʿAlī ibn Ebī Ṭālib kerremallāhu vechehu ḥażretleridir. Nitekim Ḥażret-i 
Faḫr-ı ʿālem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem’e şaḥne-i (18)deryā-yı ʿaşḳ ve 
Ḥażret-i Ṣıddīk’a şaḥne-i kişver-i ṣıdḳ ve Ḥażret-i ʿÖmer’e şaḥne-i iḳlīm-i 
(19)ʿadl u dād ve Ḥażret-i ʿOẟmān’a şaḥne-i mülk-i ḥayā ve Ḥażret-i ʿAlī’ye 
şaḥne-i Necef (20)taʿbīri ıṣṭılāḥāt-i ʿAcemdendir. Necef ṣadef vezninde Kū-
fe’de bir mevżiʿiñ (21)ismidir ki ḳabr-i İmām-ı Hümām andadır, Allāhu aʿlem. 
Maʿlūm ola ki nāẓım-ı bozorgvār sekiz (22)yüz yetmiş yedi senesi evāsıṭ-i 
māh-ı Rebīʿülevvelde ḥacc-ı şerīfe niyyet ve Herāt’dan [BM 74a] cānib-i Baġ-
dād’a ʿ azīmet ve evvel-i Cemāẕiyelāḫirede şehr-i Baġdād’a hicret buyurdular.  
(2)Çend rūz iḳāmetden ṣoñra ravża-i muḳaddime-i emīru’l-müʾminīn Ḥü-
seyn raḍiyallāhu (3)teʿālā ʿanhu ḥażretlerini ziyāret içün ʿāzim-i rāh-ı Kerbelā 
ve eẟnā-yı rāhda bir ġazel-i (4)raʿnā naẓm u inşā buyurdular ki maṭlaʿı budur: 

Beyt:   Kerdem zi dīde pāy sūy-ı meşhed-i Ḥüseyn 
 Hest īn sefer be-meẕheb-i ʿuşşāḳ farż-ı ʿayn1

Ve Kerbelā’da bir (6)ḳaç gün iḳāmetden ṣoñra yine Baġdād’a teşrīf ve 
dört buçuḳ māh şehr-i Baġdād’da (7)iskān ve baʿde ez ʿīd-i Ramażān cānib-i 
Ḥicāz-ı maġfiret-ṭırāza revān ve Medīne-i (8)Ḥażret-i Faḫr-ı cihāna vaḳt-i 
duḫūllarında bir ḳaṣīde-i ʿ acīb naẓm u terkīb (9)buyurdular ki maṭlaʿı budur: 

Beyt:  Maḥmil-i riḥlet bebend ey sārbān k’ez şevḳ-i yār  
 Mīkeşed her dem be-rūyem ḳaṭrehā-yı ḫūn ḳaṭār2  

1 Gözlerimi ayak yapıp yöneldim Hz. Hüseyin’in kabrine, çünkü bu ziyaret Hz. Hüseyin âşıklarına farz-ı 
ayndır.  Câmî, Fâtihatu’ş-Şebâb, kasîde 41/1.

2 Deve yüklerini bağla ey kervancı! Sevgilinin arzusundan kan damlaları her an yüzümde kafile 
oluşturmakta. Câmî, Fâtihatu’ş-Şebâb, kasîde 24/1.



348 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

Ve baʿde ziyāreti’n-Nebī āḫir-i şehr-i Şevvālde (11)ḳıble-i ʿizzet u şeref 

ḥarīm-i ḥürmet-i Necef ’e dāḫil ve bu ḳaṣīde-i naḍīdeyi bi’l-bedāhe (12)ḳāʾil 

oldular ki maṭlaʿı budur:

Beyt:   Ḳad bedeʾ meşhedu mevlāye anīḫū cemelī 

 Ki müşāhid şod ez ān meşhedem envār-ı celī1

Ve baʿde’z-ziyāre işbu şerḥine (14)ibtidā olunan ḳaṣīde-i celīleyi silk-i 

naẓma keşīde buyurdular. Keẕā fī Reşeḥāt.  (15)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey şaḥne-i 

Necef! Seni ziyāret edici olduġum ḥālde ṣabāḥa (16)dāḫil oldum ve seniñ 

merḳad-ı şerīf ve ḳabr-i laṭīfiñe niẟār içün cān naḳdi elimdedir. Yaʿnī seniñ 

yoluña fedā-yı cān ederim demekdir. [SK 48a]

2

تو قبلۀ دعایی و اهل نیاز را

روی امید سوی تو باشد ز هر طرف
(20)Duʿāyī kelimesinde yā ḫiṭāb içündür. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey kān-i seḫā 

vey ḳıble-i duʿā! (21)Sen bir bende-nüvāz-ı şāh-ı evreng-iʿtizāzsın ki cemīʿ-i 

ehl-i niyāzıñ rūy-ı ümīdi (22)her ṭarafdan seniñ cānibine olur. Ve sen bir 

şehinşāh-ı ʿālī-pervāzsın ki cemīʿ-i (23)bī-çāregān sūy-ı semāḥatiñe berdāşte-i 

dest-i niyāz ve mā fī’ż-żamīrlerin iʿlām [BM 74b] ve ibrāz etmekdedirler. 

Ġarībedendir ki vilādet-i Esedullāh, derūn-ı beytullāhda (2)vāḳiʿ olmuşdur. 

Ḳıṭʿa:   Murtażā bir dür-i deryā-yı velāyetdir kim 

 Ḥarem-i Kaʿbedir ol dürr-i ẟemīniñ ṣadefi 

 Ġayrıdan eşref eğer olsa anuñ-çündür kim  

 Ḥarem-i Kaʿbeden ol kesb ḳılupdur şerefi2 

1 Efendimin türbesi görünmeye başladı, çöktürün şimdi devemi /ki bu yerden yüce nurlar görünmekte 
bana. Fâtihatu’ş-Şebâb, kasîde 40/1. 

2 Fuzûlî, Hadîkatu’-Suedâ, s. 181, haz. Şeyma Güngör. 
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3

می بوسم آستانۀ قصر جالل تو

در دیده اشک عذر ز تقصیر ماسلف
(6)Ḳaṣr köşk demekdir. Selef ḫalef vezninde zamān-ı māżīde gelip geçen 

(7)maʿnāsınadır. “Yuḳālu selefe’ş-şeyʾu  iẕā maḍā.”1  Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ʿ am-
zāde-i ʿillet-i (8)ġāʾiyye-i ḳāf u nūn, şeref-yāfte-i 2»َأْنَت ِمّنِي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن«  Seniñ  
ḳaṣr-ı celāliniñ (9)āsitānesini taḳbīl ederim, zamān-ı māżīde güẕerān eyleyen 
ḳuṣūrumdan çeşmimde (10)eşk-i ʿ öẕr revān olduġu ḥālde ki bu āna ḳadar seni 
ziyāret farīża-i ẕimmet idi. 

4

گر پرده های چشم مرصع به گوهرم

فرش حریم قبر تو گردد زهی شرف
(13)Perde-i çeşmden murād gözüñ ḳapaġıdır. Gevherden murād gözya-

şıdır ki beynehumāda (14)vech-i müşābehet vücūh-i ʿadīdedendir. Muraṣṣaʿ 
muʿaẓẓam vezninde müzeyyen olan şeyʾ (15)demekdir. Ḥarīm raḥīm vezninde 
bu daḫi ḥarem demekdir. Ḥarem kelimesi muṭlaḳ ẕikr olunduḳda ḥarem-i 
Mekke-i (16)Mükerreme ve ḥarem-i Resūlullāh ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve 
sellemdir ve bu, ḥill muḳābilidir ki (17)mevāżiʿ-i maʿrūfe-i muḥaddedeniñ 
ḫārici ḥill ve dāḫili ḥaremdir ki nice efʿāl anda memnūʿ ve maḥẓūrdur. (18)Bu 
maḳāmda ʿ alā ṭarīḳi’t-teşbīh derūn-i türbe-i şerīfe murāddır. Ḳabr insān ḳıs-
mınıñ (19)baʿde’l-vefāt medfenine denir ki lisān-ı Fārisīde gūr, lisān-ı Türkīde 
sin (20)taʿbīr olunur. Nitekim Luġat-i Şāhidī’de gelmişdir: 

  Iraḳ, ṭaġ eşeği gūr, dāḫī gūrdır sin3 

1 Bir şey geride kaldığında selef derler.
2 Hârûn’un (Musa’ya yakınlığı) nispetinde sen bendensin. Müslim, Sahîh-i Müslim, IV /2404.
3 Atabey Kılıç,”Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhîdî (Metin)”, Turkish Studies  

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, Fall 
2007, s. 516-548.
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Maḥṣūl-i Naẓm: Ey imām! Eğer benim gevher-i eşkimle tarṣīʿ ve tezyīn 
olunan (22)gözümüñ ḳapaḳları seniñ ḳabr-i şerīfiniñ ḥaremine yayılmış [SK 

48b] olursa bu ne saʿādet (23)ve şerefdir. Meʾāl-i Beyt: Bākī ve māşī ʿ ale’l-vech 
ziyāretden ʿibāretdir, zīrā perde-i çeşm [BM 75a]  ferş-i ḥarīm olmaḳ vech-i 
meẕkūr üzere ziyāret ṭarīḳiyle ḥuṣūl-peẕīr olur. Teʾemmel.

5

خوشحالم از تالقی خدام روضه ات
باشد کنم تالفی عمری که شد تلف

(4)Telāḳī tefāʿül vezninde görüşmek ve buluşmaḳ maʿnāsınadır, yevm-i 
ḳıyāmete daḫi yevmu’t-telāḳī taʿbīr olunmuşdur ki eslāf ve aḫlāf birbirine 
mülāḳī olurlar. (6)Telāfī bu daḫi “fā” ile tefāʿül vezninde ḳuṣūru yāḫud fevt 
olan nesneyi (7)ṣoñradan tedārik eylemek maʿnāsınadır. Ḫuddām ḫādimiñ 
cemʿidir kātib ve küttāb (8)gibi, bu maḳāmda murād türbe-dār ve ferrāş ve 
serrāc ve kennās bunuñ emẟāli kimesnelerdir. (9)Baʿżı nüsḫada merḳadet 
vāḳiʿ olmuşdur. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey merd-i meydan-ı (10)veġā, zehre-şikāf-ı 
aʿdā! Seniñ ravża-i şerīf ve ḳabr-i laṭīfiniñ ḫādimlerine mülāḳī olduġumdan 
ḫoş-ḥāl ve mesrūru’l-bālim ve mülāḳātım sebebiyle ʿ ömr-i (12)telef-şodeyi te-
dārik ve bulmaḳ ederim. Zīrā ḫuddām-ı ravżaña mülāḳāt emāre-i (13)saʿādet 
ve sebeb-i ḫalāṣ u necātdır.  

6

دارم توقع آن که مثال رجای من
یابد ز کلک فضل تو توقیع ال تخف

(16)Tevaḳḳuʿ tefaʿʿül vezninde bir nesneniñ vuḳūʿuna müteraḳḳib olmak 
maʿnāsınadır. Tevḳīʿ (17)tefʿīl vezninde bir nesneyi vāḳīʿ etdirmek maʿnāsına-
dır. Bu münāsebetle (18)teʾẟīr maʿnāsında istiʿmāl olunmuşdur ve bu ʿalāḳa 
ile berevāt-i sulṭāniyyeye (19)vażʿ ve keşīde ḳılınan nişāne-i pādişāhīye ıṭlāḳ 
olunmuşdur medār-ı teʾẟīr (20)olduġu için. Gilk bi’l-kāfi’l-ʿAcemī ḳalem de-
mekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Yā imām! Ol nesneye (21)teraḳḳub ve intiẓār ṭu-
tarım ki benim recāmıñ miẟāli senin gilk-i fażlından “lā taḫef” (22)tevḳīʿini 
bulur ve saña bende olan cemīʿ şeyʾden emīn olur. 
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7

مه بی َکَلف ندیده کسی وین عجب که هست
خورشیدوار ماه جمال تو بی کلف

[BM 75b]  Kelef selef vezninde ṣarıya māʾil ḳaralıġa denür, cirm-i ḳamer-
de müşāheddir. (2)Māhıñ kelef-dār olmaḳlıġı baʿde’ş-şaḳḳ ẓuhūr bulmuşdur 
ki engüşt-i [SK 49a] saʿādet-i (3)Muḥammediyyeniñ eẟeridir. Nitekim den-
mişdir: 

Beyt:   Ol siyeh kim görinür cirm-i ḳamerde anı bil 
 Parmaġınıñ yiridir Ḥażret-i ḫayru’l-beşerüñ

 Maḥṣūl-i Naẓm: Māhı kimesne (5)bī-kelef görmemişdir  ve bu ziyāde 
taʿaccüb olunacaḳ şeydir ki seniñ māh gibi (6)olan cemāliñ ḫurşīd gibi bī-ke-
lef ve nūrānī ve cemāliñ şāʾibe-i noḳṣāndan (7)müteʿālīdir. 

8

بر روی عاشقان تو مفتوح گشته است
ابواب ُکنُت َکنز به مفتاح َمن َعَرف

(9)Küntü kenz,1  2 »ْعَرَف  ḥadīẟ-i  »ُكْنُت َكْنًزا َمْخِفيًّا، َفَأْحَبْبُت َأْن ُأْعَرَف َفَخَلْقُت اْلَخْلَق ِلُ
ḳudsīsine (10)işāretdir. Men ʿ arefe, 3 »َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَُّه« kelām-i nebevī-
sine telmīḥdir. (11)Baʿżı nüsḫada ʿāşıḳān yerine ʿārifān vāḳiʿdir. Bu nüsḫa 
nüsḫa-i evvelden (12)lafẓen ve maʿnen aḥsendir, teʾemmel. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Ey vaṣıyy-i maḥbūb-ı Subḥān! Seniñ (13)ʿāşıḳlarınıñ yüzleri üzerine “men ʿa-
refe” miftāḥı ile ebvāb-ı “küntü kenzen” (14)meftūḥ ve küşādedir, yaʿnī seniñ 
ʿāşıḳlarıñ sırr-ı “men ʿ aref”e āgāh ve vāṣıl-i (15)Cenāb-ı Ḥażret-i Allāh olmuş-
lardır. Ve lākin ebvāb-ı künūz meftūḥ ü küşāde (16)olmaḳ ʿ irfān-ı nefse vuḳūf 
ve ʿirfān-ı nefs daḫi maḥabbet u maʿrifet-i İmām-ı (17)Hümāma mevḳūfdur.  
Ḫafī değildir ki cemīʿ-i ʿ urefā bāde-i füyūżāt-i Ḫudāyı cām-ı ʿ Aliyyu’l-Mur-
tażādan nūş ve lā-yaʿḳıl u medhūş olmuşlardır. Zīrā silsile-i cemīʿ-i (19)aṣḥāb-ı 

1 Küntü kenẕ: - BM
2 Gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim, mahlûkâtı yarattım. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II /2016.
3 Nefsini bilen, rabbini bilir. Sehâvî, Makāsıdu’l-Hasene, I/1149.



352 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

ṭarīḳat Ḥażret-i Şāh-ı velāyete müntehīdir. Bināberīn şān-ı Kerrār’da (20)

ḳaṣāʾid ve medāyiḥ ḳatı bisyārdır. Baʿżı erbāb-ı ṭuġyān bu daḳīḳadan ʿa-
dem-i (21)ʿirfānları sebebiyle şüyūḫ-ı ẟelāẟe ḥaḳḳında nice heẕeyān ederler ki 
beyānı mūcib-i (22)ġażab-ı Subḥān’dır. Neʿūẕubillāh min şurūrihim. Ḥażret-i 
Mevlānā ḳuddise sırruhu ḥażretleriniñ (23)işbu ġazellerinden mā-sebaḳ ma-
nend-i şafaḳ rūşendir:  

Ġazel:  Men ʿAlī rā dost [BM 76a] dārem dostī-yi kirdār-i mās’t 
 Kūr bādā her dū çeşmeş her ki düşmen-dār-i mā’st

 (2) Mā ki ez nūr-ı ʿAlī her dem saʿādet yāftem 
 Īn saʿādet dem-be-dem ez bāṭın-ı (3)pīrān-ı mā’st

  Şāh-ı mā rā dost dārīd ey ki Ḥaḳḳ rā dostīd 
 Her ki (4)ḥubb-i şeh nedāred düşmen u aġyār-ı mā’st

  Dīde-i her ḫāricī maḥrūm ez nūr-ı ʿAli’st 
(5) Gerden-i her nāṣibī u puḫte ber-dār-i mā’st

  Şems-i Tebrīzī ḫamuş dīger megū (6)tu sırr-ı Ḥaḳḳ 
 Merd-i maʿnā ankes est gū vāḳıf-ı esrār mā’st1

9

جز گوهر والی تو را پرورش نداد
هر کس که با صفای درون زاد چون صدف2  

1 Ben Ali’yi seviyorum, Allah sevgisi bu; bizim düşmanlığımızı isteyenin iki gözü de kör olsun. //Biz her 
an Ali’den saadet gördük; bu saadet, bizim pirlerimizin gönüllerindendir hep. //Allah’ı sevenler, bizim 
şahımızı seviniz, Şah’ı sevmeyen, bizim düşmanımız ve yabancımızdır. //Her Hâricînin gözü Ali’nin 
nurundan mahrumdur, her Nâsıbînin boynu bizim darağacımıza asılıdır. //Şems-i Tebrizi, sus artık, 
Hakkın sırrını faş etme, mana eri bizim sırrımıza vakıf olandır.

2 BM nüshasında derkenârda noktasız harflerle 

 Her kes ki be cān muḥibb-i Ḥayder bāşed 
V’ez mihr-i ʿAlī dileş münevver bāşed

 Dūr ...... ......sezāy-ı nīrān be reved 
Der bāğ-i behişt ehl-i kevẟer bāşed

 şeklinde bu rubai yazılmış ve hemen altına yine noktasız harflerle “maḥabbete müteʿallıḳ eḥādīẟ naḳl 
ola” ifadesi yazılmıştır. 
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(9)Velā ḥayā vezninde maḥabbet maʿnāsınadır. Perveriş ism-i maṣdardır ki 
beslemek (10)demekdir. Ṣadef maʿlūm. Taḳdīr-i ʿibāre; “herkes ki bā ṣafā-yı 
derūn çün (11)ṣadef zād; cüz gevher-i [SK 49b] velāy-ı tū rā perveriş nedā-
red” demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Yā imām! (12)Her kimesne ki ṣafā-yı derūn 
ile doġdu yaʿnī ḫalḳ oldu, mānend-i ṣadef  (13)seniñ gevher-i maḥabbetiñ 
ġayrıya perveriş vermedi. Nitekim ṣadefiñ daḫi  ḥāli (14)budur. Bu beyt-i 
şerīfde nāẓım-ı nıḥrīr muḥibbān-ı Ḥażret-i Murtażā’yı aṣdāfa (15)ve maḥab-
betini daḫi dürere teşbīh buyurdular, beynehumāda vech-i şebeh ẓāhirdir. 
Teʾemmel. (16)Ṣafā-yı derūn ile doġmaḳ ehl-i saʿādet olmaḳdan ʿibāretdir. 
Maʿlūm (17)ola ki Ḥażret-i Şāh-ı velāyete maḥabbet u meveddet emāre-i 
saʿādet ve buġż u (18)ʿadāvet daḫi ʿ alāmet-i şeḳāvetdir. Nitekim eḥādīẟ-i Ḥaż-
ret-i Ṣāḥib-şerīʿat (19)ʿaleyhi ekmelu’t-taḥiyyat buña delālet eyler. Ḥaḳḳa ki 
Ḥażret-i Murtażā’nıñ feżāʾil u (20)meḥāsinine istidʿā-i ḥaṣr-ı taḥrīr ve dāʿiye-i 
żabṭ-ı taḳrīr ḫāric-i iḥāṭa-i ḳudret-i (21)beşer ve müşāhede-i ṣūret-i aḥvāl mā 
fevḳ-i imʿān-ı naẓardır. Nitekim İmām Aḥmed bin (22)Ḥanbel raḍiyallāhu 
teʿālā ʿanhu buyurmuşlardır: 1َعْنُه  ُ اهللَّ َرِضَي  ِلَعِلّيِ  َجاَء  َما  اْلَفَضاِئِل  ِمَن  َحٍد  ِلَ َجاَء   َما 
Yaʿni Ḥażret-i ʿAlī ḥaḳḳında şol nesne ki feżāʾil ve meḥāsinden [BM 76b]  
vārid olmuşdur, kimesne ḥaḳḳında gelmemişdir. “Mā lā yudreku kulluhu 
lā yutreku kulluhu”2 müfādınca (2)maḥabbet-i şīr-i Ḫudā ḥaḳḳında vürūd 
eden eḥādīẟ-i şerīfeden maḥalle münāsib (3)birḳaç ḥadīẟ ketb u imlā olundu. 
ʿAn Muʿāz bin Cebel raḍiyallāhu teʿālā ʿ anhu (4)ʿani’n-nebiyyi ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellem 3»َئٌة َل َيْنَفُع َمَعَها َحَسَنٌة َئٌة، َوُبْغُض َعِلٍيّ َسِيّ   »ُحبُّ َعِلٍيّ َحَسَنٌة َل َتِقرُّ َمَعَها َسِيّ
yaʿnī ʿAlī’niñ ḥubbu bir ḥasenedir ki hīç bir (6)seyyiʾe  yaʿnī hīç bir maʿṣiyet 
anıñla żarar veremez ve buġż u ʿ adāveti daḫi bir (7)seyyiʾedir ki hīç bir ḥasene 
anıñla fāʾide veremez. Keẕā fī Ḥadīẟ-i Erbaʿīn  li-Mevlānā (8)Ḥüseyin Vāʿiẓ 
ḳuddise sırruhu.

Naẓm:   Aḥbāb-ı tū bā cürm müselmān u muvaḥḥid 
  (9) Aʿdāy-ı tū bā ṭāʿat merdūd u münāfıḳ4

1 Hz. Ali hakkında gelen övgüler başka hiç kimse hakkında söylenmemiştir.
2 Tamamı idrak edilemeyen şeyin tamamı da terk edilmez. 
3 Kaynağı bulunamadı.
4 Seni sevenler günahlarına rağmen Müslüman ve muvahhid /Düşmanlarınsa ibadetlerine rağmen 

reddedilmiş ve münafık. 
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Ḥadīẟ-i dīger ʿan İbni ʿAbbās raḍiyallāhu (10)ʿanhumā ʿani’n-nebiyyi ṣal-
lallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem َلِو اْجَتَمَع الّنّاُس َعَلى ُحّبِ َعِلّي ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َلَما َخَلَق« 
ُ تَعَالَى النَّارَ«1 yaʿnī eğer nās cemʿ olsalar idi ʿ اهللّٰ Alī (12)ibn Ebī Ṭālib’iñ maḥabbeti 
üzerine Cenāb-ı Ḥaḳḳ cehennemi ḫalḳ etmez idi. Ḥadīẟ-i (13)dīger ʿan Sel-
mān raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu ʿani’n-nebiyyi ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem 
(14) 2»َ اهللّٰ َفَقْد َسبَّ  َسبَِّني  َوَمْن  َسبَِّني،  َفَقْد  َعِليًّا،  keẕā fī Cāmiʿi’ṣ-Saġīr.  (15) »َمْن َسبَّ 

Ḥadīẟ-i āḫer ʿan Muʿāviye bin Ḥubeyde raḍiyallāhu ʿanhu ʿani’n-nebiyyi 
ṣallallāhu ʿ aleyhi (16)vesellem َمْن َماَت َوِفي َقْلِبِه ُبْغٌض ِلَعِلّيِ ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َفْلَيُمْت َيُهوِديًّا« 
 َأْو َنْصَراِنيًّا«3

 (17)Ḳıṭʿa:  Be-ḥaḳḳ-i ḥürmet-i ẕāt u ṣıfāt-i Rabbānī 
 Be-ḥaḳḳ-i cümle-i kerrūbiyān-ı rūḥānī 
(18) Ki düşmenān-ı ʿAlī rā namāz nīst dürüst 
 Vü ger çü sīne-i üştür konend pīşānī4

Ḥadīẟ-i āḫer ʿan Enes raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu [SK 50a]  ʿani’n-nebīyyi 

ṣallallāhu (20)teʿālā ʿaleyhi ve sellem 5»ُعْنَواُن َصِحيَفِة اْلُمْؤِمِن ُحبُّ َعِلّيِ ْبِن َأِبي َطاِلب« 
keẕā (21)fī Ṣavāʿiḳ-i Muḥriḳa  li-İbni Ḥacer el-Heyẟemī.  Ḥadīẟ-i āḫer aḫ-

rece Müslim ʿan ʿAlī raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu ennehu ḳāle ،َوالَِّذي َخَلَق اْلَحبََّة« 
: »َأْن َل ُيِحبَِّني ِإلَّ ُمْؤِمٌن، َوَل ُيْبِغَضِني ِإلَّ ُمَناِفٌق«6 ّيِ ِإَليَّ ّمِ  Ve َوَبَرَأ النََّسَمَة، ِإنَُّه َلَعْهُد النَِّبّيِ اْلُ

aḫrece’t-Tirmizī ʿan Ebī [BM 77a]  Saʿd el-Ḫudrī  ḳāle ُكنَّا َنْعِرُف اْلُمَناِفِقيَن ِمْن« 
Nuḳile minhu ḥadīẟun (2)āḫer ravā ʿ ُبْغِضِهْم َعِليًّا«7 ani’n-nebiyyi ṣallallāhu teʿālā 

ʿaleyhi ve sellem ُهمَّ َواِل   »َأَلْسُت ِباْلُمْؤِمِنيَن َأْوَلى ِمْن َأْنُفِسِهم َمْن ُكْنُت َمْوَلُه َفَعِليٌّ َمْوَلُه، اللَّ
َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه«8

1 İnsanlar Hz. Ali’nin sevgisi üzere birleşselerdi, Allah cehennemi yaratmazdı. Kaynağı bulunamadı.
2 Ali’ye söven bana sövmüş olur, bana sövense Allah’a sövmüş olur. Suyûtî, Câmiʿu’s-Sagîr, II /8736.
3 Kalbinde Hz. Ali’nin buğzuyla ölen kimse Yahudi veya Hristiyan olarak ölür. Kaynağı bulunamadı.
4 Allah’ın zâtı ve sıfatlarının hürmeti hakkı için! Allah’a en yakın olan bütün meleklerin hakkı için! Hz. 

Ali düşmanlarının namazı makbul değildir. Alınları (secde etmekten) deve göğsü gibi olsa da. 
5 Müminlik sayfasının başlangıcı Hz. Ali sevgisidir. İbni Hacer el-Heysemî, Savâʿiku’l-Muhrika, II /365.
6 Allah resulü cenneti ve rüzgârı yaratan Allah’a yemin ederek beni seven ancak mümindir, bana buğzeden 

ancak münafıktır dedi. Müslim, Sahîh-i Müslim, I /78.
7 Münafıkları Hz. Ali’ye olan buğzlarıyla tanırdık. Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, XIII /36346.
8 Ben müminlere kendi nefislerinden daha sevimli değil miyim? Ben kimin dostuysam Ali de onun 

dostudur. Allahım Ali’ye düşmanlık yapana düşmanlık; dostluk yapana dostluk yap. Ali el-Muttakî,  
Kenzu’l-Ummâl, I /953.
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(4)Ḳıṭʿa:   Gel ey rıżā-yı Resūl isteyen ẓuhūra getür 
 Nişān-ı devlet-i tevfīḳ-i “vāli men vālāhu” 
 Adāvet-i esedullāha olma ḳāʾil kim 
 Saña çekilmeye şemşīr-i “ʿādi men ʿādāhu”1

Ḳıṭʿa:   Farżdur kim ola ṣıġār u kibār  
 Māʾil-i ḥubb-i Ḥaydar-ı Kerrār 
       (7)Anuñ-içün demiş Resūlullāh 
 Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a “vāli men vālāhu”2

İmām-ı Müstaġfirī3 (8)rivāyetiyle Şevāhidü’n-Nübüvve’de masṭūrdur 

ki ṣulahā-yı zamāndan bir müttaḳī-i pāk-iʿtiḳād (9)ve bir ʿābid-i ṣāfī-nihād 

buyurmuş ki bir gece vāḳıʿamda ʿaraṣāt-i ḳıyāmet ḳāʾim (10)olmuş ve mīzān 

daḫi naṣb ḳılınmış gördüm ki Ḥażret-i Resūl-i Ekrem ṣallallāhu (11)teʿālā 

ʿaleyhi ve sellem kenār-ı ḥavż-ı Kevẟerde ḳāʾim ve Ḥażret-i İmām Ḥasan-rıżā 

ve İmām (12)Ḥüseyn-i şehīd-i deşt-i Kerbelā raḍiyallāhu ʿanhumā ḥażretleri 

müteʿaṭṭişān-ı (13)maḥşeri sīr-āb etmeğe taʿyīn olunmuş. Ben daḫi iştiyāḳ-ı 

tāmm ile bir cürʿa (14)iltimāṣ etdim. Ḥażret-i Resūl-i Ekrem ṣallallāhu teʿālā 

ʿaleyhi ve sellem saʿādetle (15)buyurdular ki “saña reşaḥāt-i Kevẟerden naṣīb 

yoḳdur.” Ben daḫi meʾyūs olup (16)sebebiñ suʾāl edince buyurdular ki “seniñ 

civārında bir şaḳī vardır ki dāʾim (17)sāḳī-i Kevẟer cenāb-ı Ḥayder meẕem-

metin eyler. Sen anıñ aḥvāline muṭṭaliʿ iken (18)menʿine iḳdām etmezsin.” 

Ben daḫi “yā Resulallāh, eğer menʿ eylesem helākim muḳarrerdir” (19)dedim. 

Ḥażret-i Faḫr-ı ʿālem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem yedime bir seyf-i 

mücerred verip (20)buyurdu ki “bu tīġ ile ol melʿūnu helāk eyle” Ben daḫi 

vāḳıʿamda anı ḳatl (21)eyledim. Nāgāh bīdār olup işitdim ki fülān kimesne 

bu gece pisterinde (22)ẕebḥ olmuşdur, laʿnetullāhi ʿaleyhi.

1 Krş., Fuzûlî, Hadîkatu’s-Suedâ, s. 117, haz. Şeyma Güngör
2 Krş., Fuzûlî, Hadîkatu’s-Suedâ, s. 187, haz. Şeyma Güngör. 
3 Tam künyesi “Ebu’l-Abbâs Caʿfer b. Muhammed b. el-Muʿtez el-Müstağfirî en-Nesefî” olan ve 432 / 1041 

yılında vefat etmiş hadîs âlimidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Heyet, “Müstağfirî”, DİA, c. 32, s. 108-109. 
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Beyt:   Tīġ-i bāṭın tīġ-i ẓāhirden beter ḫūn-rīz olur 
 Ẓāhir u bāṭında şemşīr-i velāyet tīz olur

Bu maḳāmıñ [BM 77b]  tafṣīlini  ṭālib olan Ṣavāʿiḳ-i Muḥriḳa ve Şevāhi-
dü’n-Nübüvve’ye naẓar eylesin. (2)Ġazel-i Mevlānā1 ḳuddise sırruhu: 

 Ān emīr-i bā-ṣafā vü bā-vefā rā dost dār 
 Ey berāder der dū ʿālem şāh-ı mā rā dost dār

 Maḳṣad-ı maḳṣūd-ı cānem ḫāk-pāy-ı Murtażā’st 
 Ḫāk-i pāy-ı Murtażā-yı bā-ṣafā rā dost dār

[SK 50b]  Muṣṭafā rā Murtażā dān Murtażā rā Musṭafā 
 Rūşen-i ān çeşm u çerāġ-ı bā żiyā rā dost dār

 (6) Reh be kūy-ı Ḥayder-i Kerrār ḫvāhī yāften 
 Ḫānedān-ı Ehl-i Beyt-i Muṣṭafā rā dost dār

 (7) Şems-i Tebrīzī ġulām-ı Ḥayder-i Kerrār şod 
 Menzil-i taḥḳīḳ ḫvāhī reh-nümā rā dost dār2

(8)Bu daḫi ḫafī olmaya ki şān-ı şüyūḫ-ı ẟelāẟeye şeyn verecek kelimātdan 
keff-i lisān (9)ve anlara daḫi ez cān u dil maḥabbet ve iḳrār-ı fażīlet ʿālāmet-i 
ehl-i sünnet (10)ve ḫilāfı küfr u ḍalāletdir. 

Naẓm:   Ehl-i sünnetde ʿalāmet beşdir 
 Biri Şeyḫeyne fażīlet-i iḳrār

  İki dāmāda maḥabbet biridir 
 Biri de mesḥini mest üzre ḳarār

1 Mevlānā: - BM
2 O safâ ve vefâ sahibi sultanı sev, ey kardeş! Her iki âlemde de bizim sultanımızı sev. //Canımın maksadı 

Murtaza’nın ayağının toprağıdır, sen de onun ayağı toprağını safa ile sev. //Mustafa’yı Murtaza, 
Murtaza’yı da Mustafa bil. O göz aydınlığı, ışık çırasını sev. //Haydar-i Kerrar’ın mahallesine gitmek 
istersen Mustafa’nın ehl-i beytini sev. //Şems-i Tebrîzî Haydar-i Kerrâr’ın kölesi oldu. Hakikat menziline 
ulaşmak istiyorsan kılavuzu (Hz. Ali) sev.
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  Biri de küfr ile ḥükm eylememek 
 Müʾmin işlerse kebīre her bār

 (13) Biri de ẕāt u ṣıfāt-i Ḥaḳḳda  
 Terk-i baḥẟ oldu Müselmāna şiʿār

Baʿżı (14)aṣḥāb-ı ṭuġyān cāmiʿu’l-Ḳurʾān Ḥażret-i ʿ Oẟmān ḥaḳḳında sūre-i 
inşirāḥda (15) 1﴾َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك﴿ fıḳrası ẕeylinde “ve ʿAliyyen ṣıhrek”2 vaṣf-ı 
ʿulviyyesini (16)ʿadāvet-i muṣāheret ile terk eyledi dediler ve niceleri daḫi 
şān-ı Şeyḫeyn-i (17)mükeremeynde dürlü dürlü türrehāt ve heẕeyān eylediler 
ki taḥrīr u beyān (18)bir vechle şāyān3 değildir. Bu ḥāl u ḳubḥ rafż olduġu 
ṣarīḥdir ve meẕemmet-i (19)rafżda nāẓımıñ işbu ebyāt-i ẟelāẟesi mengūş-ı 
gūş-ı cān olmaġa eḥaḳḳdır. 

(20)Naẓm:  Rāfıżī rūz-ı ḳıyāmet ḫar buved zīr-i yehūd 
 Mülḥid-i nādān be-dest ender girifte ez mehār

 (21) Bāz Naṣrānī be-desteş dest-çūpī āhenīn 
 Mīzened ḫar rā hemī tā mīreved dāru’l-bevār

 (22) Ṣad hezārān bār-ı laʿnet ez Ḫudā vü ez Resūl 
 Ber ḫar u ḫar-bende vü ber bār u ber sālār-ı bār4

(23) Ve baʿżı ḫāricī-sīret ve münāfıḳ-ṭıynet kimesneler daḫi vardır ki ʿAlī 
diyene [BM 78a] rāfıżī ve muḥibb-i ḫānedān olanlarıñ küfrüne daḫi rażī 
olmayup belki ḳatliyle (2)bile mütesellī olmazlar. Ḫafī değildir ki rafż ḫulefā-i 
ẟelāẟeden teberrīden ʿ ibāretdir. Nitekim (3)ʿinde’r-revāfıż maḥabbet-i ʿ Aliyy-i 
velī ḫulefā-i ẟelāẟeden teberrī üzerine meşrūṭdur (4)ve maḥabbet-i şīr-i Ḫudā 
rafż olmadıġı ẓāhir bir maʿnādır. Ve maḥabbet-i kenende-i der-i Ḥayber  
(5)eğer rafż ise erfaż-i ʿibād olmaḳ bī-żarardır. Kemā ḳāle’ş-Şāfiʿī raḍiyallāhu 
(6)ʿanhu:

1 Senin şânını yükseltmedik mi? İnşirâh 94 /4.
2 Ali de senin damadındır.
3 şāyān: şān SK
4 Râfızîler kıyamet gününde Yahudilerin altındaki eşek gibiler, yularları da cahil münkirlerin elinde //

Daha sonra Hristiyanlar ellerinde demir çubuklarla cehenneme girene kadar bu eşekleri (râfızîleri) 
döverler. //Allah ve Hz. Muhammed tarafından binlerce lanet olsun, eşeğe ve eşeğin seyisine, yüküne ve 
kervancı başına da. 
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Beyt:   İn kāne ḥubbu’l-veliyyi rafḍan 
 Fe-inneni arfaḍu’l-ʿibādi1

Mesmūʿ-i ʿācizīdir ki Fātiḥ Sulṭān Muḥammed Ḫān-ı Ġāzī ʿaleyhi raḥ-
metu’l-Hādī ḥażretleriniñ (8)cāmiʿ-i şerīfinde2 Birgivīci3 demekle meşhūr-ı 
enām bir merd-i vācibu’l-iʿdām hengām-ı (9)tedrīsinde Ḥażret-i Murtażā’ya 
arpa aġzı ḳadar ʿadāvet emāre-i saʿādetdir, (10)zīrā ʿAlī’ye maḥabbet, ḫilāfına 
mūcib-i bürūdet olur. Bināberīn miḳdār-i cevīn (11)ʿadāvet her müʾmine [SK 
51a] farż-ı ʿayndır der imiş, ḫaẕelehullāh. 

Ġazel:    Şemʿ-i ʿaşḳ-ı Ḥüseyinem ʿaleviyem ʿalevī 
 Ruḫ-i aʿdāyı yaḳar āteş-i āhım ʿalevi

(13) Ne revā rāfıżī taʿbīri muḥibb-i āle 
 Hem Yeẕīdī olana nisbet-i sünnī senevī

(14) Ebr olur āhım olup teşne şehīdi añıcaḳ  
 Yaġdırır bāriş-i laʿnet be-revān-ı Emevī

(15) Kerbelā’ya yetişür ṣāʿiḳa-i āh-i belā 
 Ḥamdulillāh ki dilim ḳuvvet-i Ḥayderle ḳavī

(16) Eyledī Fāżıl’ı bülbül gibi zār u nālān 
 Ol iki ġonce-i neşgüfte-i bāġ-ı nebevī 

(17) Bu ġazeli Mīr Fāżıl  ḥużūr-ı pādişāhīde bi’l-bedāha ḳāʾil olmuşlardır, 
raḥmetullāhi ʿaleyh. 

10

خصم تو سوخت در تب َتّبت چو بولهب
نادیـده از زبانـۀ قـهـرت هـنوز تـف

(20)Teb ḥarāret demekdir. Bū Leheb bir merd-i bī-edebiñ künyesidir ki ter-
cüme-i aḥvāli ḳarīben (21)mürūr eyledi. Zebāne bahāne vezninde āteş yalıñı 

1 Hz. Ali’yi sevmek rafz ise insanların en râfızîsi benim. Dîvân el-İmâmu’ş-Şâfiî, s. 27, Dâru İbni Hazm, 
Beyrut 2013.

2 şerīfinde: şerīfde SK
3 Sefîne-i Evliyâ’da bu cemaat hakkında “Fatih Sofuları” başlığı altında şu bilgiler yer almaktadır: “İmâm 

Birgivî’nin Tarîkat-i Muhammediyye’si onların mürşididir. İmâm-ı müşârun-ileyh turuk-i aliyyeye 
dahl eylemiş olduğundan, bundan ziyâde zevk-yâb olurlar. Zâhirlerini tamâmen sünnet-i seniyyeye ve 
ashâb-ı kirâmın sîretine tevfîk etmek isterler...”. s. 285-286.
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demekdir. Tef def vezninde (22)ḥarāret ve ḳızġınlıḳ maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i 
Naẓm: Yā İmām! Seniñ ḫaṣmıñ sūre-i (23)Tebbetiñ teb u ḥarāretinde Ebū 
Leheb gibi yandı, seniñ ḳahrınıñ zebānesinden [BM 78b] ḥarāret görmeksiz. 
Nāẓım-ı fāẓıl-ı yekta-süvār-ı meydān-ı naẓm u eşʿār ḫuṣemā-i Murtażā’yı (2)

Ebū Leheb’e teşbīh etmekle cehennemī olduḳlarını iʿlām u işʿār buyurdular. 
Nitekim eḥādīẟ-i (3)Muḫbir-i ṣādıḳ daḫi bunu nāṭıḳdır. ʿAn Ümmi Seleme 
raḍiyallāhu ʿanhā ʿani’n-nebiyyi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem َل ُيِحبُّ َعِليًّا ُمَناِفٌق« 
 .revāhu’t-Tirmizī َوَل َيْبَغُضُه ُمْؤِمٌن« 1

Ḳıṭʿa:   Cām-ı buġż-i Murtażā’yı nūş eden nākeslere 
 Sāḳī-i devrān virür zehr-i selāsil ʿāḳibet 
       (6) Hem görürler ʿālem-i ṣūretde āẟār-ı belā 
 Hem çekerler bend u aġlāl u selāsil ʿāḳibet2

(7)Ḳāle baʿḍu’l-ʿurefā: 

Naẓm:   Lev enne ʿabden etā bi’ṣ-ṣāliḥāti ġaden 
 Min virdi kulli nebiyyin murselin ve velī

  Ve ṣāme mā ṣāme ṣuvvāmun bilā ḫalelin 
 Ve ḳāme mā ḳāme ḳuvvāmun bilā keselin

  Ve ʿāşe fī’d-dehri ālāfen müʾellefeten 
 ʿĀriyen mine’ẕ-ẕenbi maʿṣūmen mine’z-zeleli

(10) Mā ḳāne fī’l-ḥaşri yevme’l-baʿẟi muntefiʿen 
 İllā bi-ḥubbi emīri’l-muʾminīne ʿAlī3

11

نسبت کنندگان کف جود تو را به بحر
از بحر جود تو نشناسند غیر کف

(13)Keff “kāf”ıñ fetḥi ve “fā”nıñ teşdīdiyle ʿArabī olaraḳ el ayası (14)maʿnā-
sınadır ki beş parmaġı müştemil olan avucdan ʿibāretdir. Mıṣrāʿ-ı ẟānīde (15)

1 Ali’yi münafık sevmez, mü’min de ona buğzetmez. Tirmizî, Sünen-i Tirmizi, V /3717.
2  Fuzûlî, Hadîkatu’s-Suedâ, s. 189, haz. Şeyma Güngör. 
3  Şayet bir kul yarın velilerin ve gönderilmiş peygamberlerin virdlerinden olan iyiliklerle gelirse de. // 

Ve halel getirmeden çok oruç tutanlar gibi oruç tutarsa da,  tembellik yapmadan çok namaz kılanlar 
gibi namaz kılarsa da // Günah ve hatalardan temizlenmiş şekilde binlerce yıl yaşasa da, haşr gününde 
müminlerin emiri Hz. Ali’nin sevgisi olmadan bunlardan faydalanamaz. 
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olan kef Fārisī olaraḳ köpük demekdir ki aġızda ve deryāda olur. [SK 51b]  
(16)Müṣādifāt-i ġarībedendir ki köpük ve köpek ikisi yek-resmdir. Bunuñ 
(17)sebebi kālbüd-i Ḥażret-i Ādem nefḫ-i rūḥ-i Rabbānī ile teşrīf olunmaz-
dan aḳdem (18)İblīs-i laʿīn cesed-i Ādeme1 ilṣāḳ-ı buṣāḳ ile taḥḳīr eyledikde 
taḥte’ṣ-ṣadr (19)surre maḥalline sāḳıṭ oldu. Derḥāl cenāb-ı Cibrīl ol maḥalli 
öpüp tefrīḳ (20)ve zemīne ṭarḥ eyledikde ol ʿacīn-i bezzāḳ-ālūd-i merdūddan 
kelb maḫlūḳdur ki (21)meẕhebimizde ʿ ayn-ı necesdir. Cūd hūd vezninde birr 
u iḥsān demekdir. ʿĀdet-i (22)şuʿarādandır ki memdūḥlarıñ ebr-i bahāra ve 
ḳulzüm-i zaḫḫāra teşbīh ederler, nitekim (23)her ikide birr u iḥsān maḥsūs 
ve nümāyāndır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ġarīḳ-i [BM 79a]  baḥr-ı belā, ḥarīḳ-i 
nār-ı velā! Seniñ cūd u iḥsānıñıñ keffini baḥre nisbet (2)edenler seniñ baḥr-ı 
cūduñdan köpüğüñ ġayrıyı añlamadılar, yaʿnī seniñ deryā-yı (3)iḥsānıñdan 
bir şeyʾ fehm edemediler. Kütüb-i tefāsīrde ruḫsāre-ṭırāz-ı (4)evrāḳ-ı taḥrīr 
u tebyīn olmuşdur ki esedullāhi’l-ġālib ʿAlī bin Ebī Ṭālib (5)ḥażretleriniñ 
ʿālem-i fānīde dört dirhemi olup birin gece ve birin (6)gündüz ve birin setren 
ve birin cehren taṣadduk edüp şān-ı şerīflerinde َالَّ۪ذيَن ُيْنِفُقوَن َاْمَواَلُهْم ِبالَّْيِل َوالنََّهاِر﴿ 
 kerīmesi nāzil (8)olup seḫā-i İmām meşhūr-ı enām oldu. Ve bu ِسراًّ َوَعاَلِنَية﴾2
ḥadīẟ-i ṭavīl daḫi kemāl-i seḫālarına delīldir. ʿAn İbni ʿAbbās raḍiyallāhu 

ʿanhumā َم  ِفي َناٍس َمَعُه؛ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ  َصلَّى اهللّٰ  »إّنّ اْلَحَسَن َواْلُحَسْيَن َمَرَضا ، َفَعاَدُهَما َرُسوُل اهللّٰ
ة َجاِرَية َلُهَما َصْوَم َثاَلَث،  َفَقاُلوا: َيا َأَبا اْلَحَسَن، َلْو َنَذْرَت َعَلى َوَلِدَك ، َفَنَذَر َعِليٌّ َوَفاِطَمُة َوِفضَّ
 ِإْن َبَرآ َفَشَفَيا َوَما َمَعُهْم َشْيٌء، َفاْسَتْقَرَض َعِليٌّ ِمْن ُشْمُعوِن اْلَخْيَبِري َثاَلَث َأْصَوع، َفَطَحَنْت َفاِطَمُة
 َصاًعا َواْخَتَبَزْت َخْمَسَة َأْقَراٍص، َفَوَضُعوَها َبْيَن َأْيِديِهْم ِلَيْفِطُروا َفَوَقَف َعَلْيِهْم ِمْسِكيٌن َفآِثُروُه َوَباُتوا
َعاَم َوَقَف َعَلْيِهْم َيِتيٌم، َفآِثُروُه؛ ا َأْمُسوا َوَوَضُعوا الطَّ وُقوا ِإلَّ اْلَماء، َوَأْصَبُحوا ِصَياًما ؛ َفَلمَّ  َلْم َيَذُ
د:  َوَوَقَف َعَلْيِهْم ِفي الثَّاِلَثِة َأِسيٌر، َفَفَعُلوا ِمْثَل َذِلَك؛ َفَنَزَل َجْبَراِئيُل ِبُسوَرٍة َهْل َأَتى، َوَقاَل َيا ُمَحمَّ
ُ فِي أَهْلِ بَيْتِكَ« 3   .keẕā fī’l-Ḳāḍī (18)ʿaleyhi raḥmetu’l-Hādī  خُذْ هَنِئَكَ اهللّٰ

1 Ādem’e : Ādem SK
2 Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya… Bakara 2/274.
3 Bir gün Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanmışlardı, Peygamber efendimiz onları ziyaret ettiğinde insanlar 

bir adak adayın dediler. Hz. Ali, Hz. Fâtıma ve cariyeleri Fıdda iki hastanın iyileşmesi halinde üç gün 
oruç adadılar. Hastalar iyileşince Hz. Ali’de hiçbir şey yoktu, Şem’ûn-i Hayberî’den üç sâ (1040 dirhem 
buğday) borç aldı, Hz. Fâtıma birisini öğütüp beş ekmek yaptı. İftar için önlerine koyduklarında yanlarına 
bir fakir geldi, onlar da onu tercih ettiler ve su dışında bir şey tatmadan gecelediler ve tekrar oruçlu olarak 
sabahladılar. Akşam olup iftar için yemek hazırladıklarında bu sefer bir yetim geldi ve yine onu tercih 
ettiler. Üçüncüsünde de bir esir geldi ona da aynısını yaptılar. Cebrail aleyhisselam gelip “hel etâ” suresini 
getirdi ve ey Muhammed, Allah seni ehl-i beytini afiyetle müjdeliyor.  Kaynağı bulunamadı.  
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رفت از جهان کسی که نه پی بر پی تو رفت
لب پر نفیر یا َاَسفی دل پر از اسف

(20)Ne maʿnāda mıṣrāʿ-ı evveliñ āḫirinde vāḳiʿ reft kelimesine maṣrūf olup 
(21)taḳdīr-i ʿibāre; “reft ez cihān kesī ki nereft pey ber pey-i tu” demek olur. 
Mıṣrāʿ-ı (22)ẟānī evvel-i beytde vāḳiʿ “reft”iñ fāʿili olan kesī kelimesinden [SK 
52a] ḥāldir. Pey dey (23)vezninde ʿ aḳab ki ard ve eñse ile taʿbīr olunur. Meẟelā 
fülān kimesneniñ [BM 79b] eñsesinden geldi diyecek yerde “ez peyeş der 
āmed” denür. Bu maʿnā (2)lisānımızda “izini baṣaraḳ geldi” ile taʿbīr olunur. 
Bu ṣūretde “pey ber (3)pey-i tū nereft” cümlesiniñ ḥāṣılı ʿadem-i ittibāʿdan 
ʿibāretdir. Yā āsefā (4)bunuñ aṣlı “yā āsefī teʿāle fehāẕā evānuke”dir ki evve-
linde yā ḥarf-i nidā, (5)esef ziyāde ḥüzn ve ḥasret, āḫirinde elif yā-i mütekel-
limden bedeldir. (6)Ḥāṣılı vaḳt-i taḥassürde tefevvüh olunur bir kelimedir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Ey maṣdar-ı (7)kerāmet-i nā-mütenāhī, vaṣıyy-i muḫtār-ı 
maḥbūb-i Subḥānī! Bir kimesne ki saña mütābaʿet (8)etmeyüp muḫālefet 
eyledi ve seniñ izinde gitmedi; ol kimesne cihāndan (9)āhirete zamān-ı riḥ-
letinde göñlü pür-esef ve lisānı daḫi  naʿra-i “yā esef ” (10)üzere olduġu ḥālde 
gitdi, neʿūẕubillāhi teʿālā. Bu ḥāl küfr u şeḳāvete (11)dālldir. Nitekim küffār-ı 
bed-fiʿāl zamān-ı intiḳāllerinde baʿżısı künk u lāl ve (12)baʿżısı daḫi āh u 
esef etdikleri bī-ḳīl u ḳāldir. Ḥażret-i Murtażā’ya (13)muḫālefet emāre-i küfr 
u ḍalālet olduġu ḫayru’n-nās cenāb-ı İbni ʿAbbās (14)raḍiyallāhu ʿanhumā 
ḥażretlerinden mervīdir: ʿAn İbni ʿAbbās raḍiyallāhu teʿālā ʿanhumā  (15)

ennehu ḳāle, ḳāle resūlallāhi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ِة َمْن َدَخَل  »َعِليٌّ َباُب ِحطَّ
 keẕā  fī’l- Cāmiʿi’ṣ-Ṣaġīr.  ʿAn Ebī (17)Eyyūb مِنْهُ كَانَ مُؤْمِناً وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِراً« 1
el-Enṣārī raḍiyallāhu ʿanhu ennehu ḳāle ḳāle resūlallāhi ṣallallāhu ʿaleyhi (18) 

اُر! ِإْن َرَأْيَت َعِليًّا َقْد َسَلَك َواِدًيا، َوَسَلَك النَّاُس َواِدًيا آَخَر، َفاْسَلَك َمَع َعِلّيٍ َوَدَع النَّاُس«  »َيا َعمَّ
2 revāhu’d-Deylemī. Yaʿni yā ʿAmmār! Eğer ʿAlī’yi bir vādīye sülūk etmiş ve 
nās daḫi ʿAlī’den iʿrāż edüp vādī-i āḫere sülūk (21)eylemiş görürseñ ʿAlī ile 

1 Ali öyle bir yerin kapısıdır ki kim ondan içeri girerse mümin olur, kim dışarı çıkarsa kâfir olur. Suyûtî, 
Câmiʿu’s-Sağîr, II /5592.

2 Ey Ammâr! Eğer Hz. Ali’nin bir vadiye insanların da başka bir vadiye gittiklerini görürsen Hz. Ali ile 
git ve insanları davet et. Deylemî, Müsnedu’l-Firdevs , V /8501.
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sālik ve ʿ Alī’niñ ġayrıyı tārik ol, zīrā Ḥaḳḳ (22)ʿAlī iledir. Kemā verade fī’l-ḥa-
dīẟ ʿan Ümmi Seleme raḍiyallāhu ʿanhumā ʿani’n-nebiyyi ṣallallāhu (23)teʿālā 
ʿaleyhi ve sellem 2 »1 الَحْوَض

  »َعِليٌّ َمَع اْلُقْرآِن َواْلُقْرآُن َمَع َعِلَي َلْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ
keẕā fī’l-Cāmi’i’ṣ-Ṣaġīr.  

13

اوصاف آدمی نبود در مخالفت
سّر پدر که یافت ز فرزند ناخلف

(4)Ādem’den murād cenāb-ı ebu’l-eşbāḥdır. Muḫālifet “lām”ıñ kesriyle 
mufāʿile (5)bābından ism-i fāʿildir, āḫirinde tā ḫiṭāb içündür, “lām”ıñ fetḥiy-
le [SK 52b] maṣdar (6)olaraḳ ḳırāʾat daḫi müveccehdir. Bu ṣūretde tā nefs-i 
kelimeden olup (7)taḳdīr-i ʿibāre; “der muḫālefetet” demek olur, tefekkir. 
Ḫalef selef vezninde (8)pederden ṣoñra gerü ḳalan veled-i ṣāliḥe ıṭlāḳ olu-
nur. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey (9)ġurre-i nāṣıye-i ṣubḥ-ı hidāyet ve ḳurre-i bāṣıra-i 
şems-i velāyet! Saña muḫālefet (10)edici olan kimesnede evṣāf-ı ādemiyyet 
olmaz. Zīrā ferzend-i (11)nā-ḫalefden pederiñ sırrını kimesne bulmamışdır. 
Fe-iẕā kāne keẕā muḫālifān-ı (12)İmām taʿrīf-i insāndan ḫāric ve “ḫalaḳallā-
hu’l-baḳar fī ṣūreti’l-beşer” ṭarīḳasına nāhic olup3﴾ ْنَعاِم َبْل ُهْم َاَضلُّ    ﴿ُا۬وٰلِٓئَك َكاْلَ
mażmūn-ı ḥikmet-nümūnesine mā-ṣadaḳ belki ḥayvānāt u cemādātdan al-
çaḳ olduḳları mānend-i şafaḳ rūşendir. 

14

زان پایه برتری تو که ُکنِه کمال تو
داند شدن سهام خیاالت را هدف

(17)Künh merra ḳarīben, dānedin fāʿili taḥtinde şīn lā aʿle’t-taʿyīn bir ki-
mesneye (18)rāciʿdir. Künh-i kemāl-i tū mefʿūl-i evvel, hedef mefʿūl-i ẟānī, 
sihām-ı ḫayālet mefʿūl-i (19)ẟāliẟdir. Sihām ʿ iẓām vezninde “sehm”iñ cemʿidir 
ki yalıñsız ve demrensiz oḳa (20)ıṭlāḳ olunur. Hedef ṣadef vezninde oḳ nişā-
nesi demekdir. Maḥṣūl-i (21)Beyt: Ey merd-i meydān-ı veġā! Sen ol pāye 

1 Buradan itibaren BM 80a varağı başlamıştır.
2 Ali Kur’ân iledir, Kur’ân da Ali iledir; Kevser’e ulaşıncaya kadar ayrılmazlar. Suyûtî, Câmiʿu’s-Sağîr, II 

/5239.
3 İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. A’râf 7/179. 
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vü mertebeden ber-ter ü aʿlāsın ki (22)bir kimesne seniñ künh-i kemālini 
kendü sihām-ı ḫayālātına hedef olmaḳ bile ve seniñ (23)künh-i kemāline ʿ ilm 
daʿvāsı ede, yaʿnī künh-i kemāl-i Kerrār ʿindimde1 ẓāhir u āşikārdır [BM 
80b] diye, bu kelām-i saḳīm ḫaṭā-yı ʿaẓīmdir. Zīrā mertebe-i ʿAlīyy-i velī 
bundan ber-ter u ʿālīdir. (2)Kemā ḳāle Muḥammed Pārsā fī Faṣli’l-Ḫiṭāb: 
“Feżāʾil u şemāʾil-i Murtażā ez ān ber-ter (3)ve aʿlā’st ki be-taḳrīr-i zebān 
u taḥrīr-i beyān istiḳṣāy-ı ān tevān kerd. İmām Ḥanbel raḍiyallāhu ʿanhu 
fermūd ki ez hīç yek ez aṣḥāb-ı kirām ān ḳadr feżāʾil be-mā neresīde est ve 
der Şerḥ-i Taʿarruf2 est ki ʿAlī bin Ebī Ṭālib raḍiyallāhu ʿanhu sırr-ı ʿārifān 
est ve murād rā suḫān est ki pīş ez vey kes negofte est ve pes ez vey kes 
miẟl-i ān neyāverde tā bedancā ki rūzī ber minber āmede bud goft selūnī 
ʿammā  dūne’l-ʿarş.  Ḳāle İbnu’l-Museyyeb [SK 53a] mā kāne eḥadun yaḳūlu 
selūnī ġayre ʿ Aliyyin raḍiyallāhu ʿ anhu.”3 El-ḥāṣıl vaṣiyyu’l-muḫtār-ı Muṣṭafā 
cenāb-ı ʿAliyyu’l-Murtażā ḥazretleriniñ (10)vāṣıl olduḳları mertebe-i seniyye 
ve derece-i ʿaẓīmeye bir ferd nāʾil ve taḥḳīḳ eyledikleri (11)ḫuṭbe ve beyānıñ 
ʿibārāt-i daḳīḳası gibi hīç bir eḥad gūyā vü ḳāʾil olmamışdır. Ḥattā (12)re-
vende-gān-ı iẟr-i Resūl olan cemīʿ-i evliyā “innā şeyḫunā fi’l-uṣūli ve’l-belāʾi 
ʿAliyyu’l-(13)Murtażā”4 deyü şehādet eylediler. Ḳāle Şeyḫ ʿAṭṭār ḳuddise sır-
ruhu fī Cevhernāme:

Naẓm:   Ḥaḳīḳat-i Murtażā ben’mud mā rā 
 ʿIyān “lev kuşif ” beg’şūd mā rā 

(15) İmām est u yaḳīn ber küll-i ʿālem 
 K’ez ū peydā’st esrār-ı dū ʿālem

1 indimde: indinde SK 
2 Müstemli İsmail b. Abdullah’ın Kelâbâzî’nin (ö. 380 /990) et-Ta’arruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf adlı 

eserine yazdığı şerh olan Şerhu’t-Taaruf adlı eseridir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Süleymaniye Yazma eser 
Ktp., Şehid Ali Paşa No. 1447. 

3 Hz. Ali’nin fazileti ve tavsifi söz ve yazıyla ifade edilemeyecek kadar çoktur. İmam Hanbel’in dediğine 
göre Hz. Ali hakkında ulaşan faziletler kadar hiçbir sahabe için fazilet bize ulaşmamıştır. Şerh-i Taaruf ’ta 
anlatıldığına göre Hz. Ali âriflerin sırrıdır, ki o daha önce kimsenin söylemediği ve kendisinden sonra 
kimsenin söyleyemeyeceği sözler söylemiştir. O derecede ki bir gün minbere çıkıp “bana arş hariç her 
şeyi sorun” demiştir. İbnu’l-Müseyyeb “Hz. Ali dışında kimse “bana arş hariç her şeyden sorunuz” 
dememiştir.

4 Usûlde de musîbette de örneğimiz ve şeyhimiz Hz. Ali’dir. 
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(16) Muḥammed bā ʿAlī her dū yekī-end 
 Zi nūr-i Ḥaḳḳ  ḥaḳīḳat bī-şekī-end

(17) Yekī bāşend işān vü dū cevher  
 Eger tū müʾminī z’īşan bemog’ẕer1

(18)Mānend-i āfitāb lāyiḥdir ki her vechle ḫāme-i şikeste-zebān feżāʾil u 

meḥāsin-i (19)şīr-i Yezdān’ıñ beyān ve tavṣīflerinde ʿāciz u nātüvāndır. Binā-

berīn şān-ı (20)şerīflerinde vürūd eyleyen birḳaç ḥadīẟ ile iktifā olundu. ʿAn 

Cābir (21)raḍiyallāhu ʿanhu ʿani’n-nebiyyi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem النَّاُس« 
َّى، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ« 2  mine’ṣ-Ṣavāʿiḳi’l-Muḥriḳa. ʿAn İbni مِنْ شَجَرٍ شَت

ʿAbbāṣ raḍiyallāhu ʿanhumā ʿani’n-nebiyyi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ٌَّعِلي« 
-nuḳile minhu.  ʿAn İbni ʿAbbāṣ [BM 81a] raḍiyal  ِمّنِي ِبَمْنِزَلِة َرْأِسي ِمْن َبَدِني« 3

lāhu ʿ anhumā ʿ ani’n-nebiyyi ṣallallāhu ʿ aleyhi ve sellem 4 »َعِليٌّ َعْيَبُة ِعْلِمي« min 

Cāmiʿi’ṣ-Ṣaġīr.  (2)ʿAn Āʾişe raḍiyallāhu ʿanhā ʿani’n-nebiyyi ʿaleyhi’s-selām 
 mine’ṣ-Ṣavāʿiḳ.  ʿAn Ümmi ʿAṭiyye raḍiyallāhu ʿanhā ḳālet »ذكر علي عبادة« 5
ِ َصلَّى َم َجْيًشا ِفِيِهْم َعِليُّ إْبِن َأِبي َطاِلب َفَسِمْعُت َرُسوَل اهللّٰ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  »َبَعَث رسول اهللّٰ َصلَّى اهللّٰ
ا« 6

ًّ
َّى تُرِيَنِي عَلِي ََّّ لتُمِتْنِي حَت َّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ . يَقُولُ : اللَّهُم ُ عَلَيْهِ وَسَل  .revāhu’t-Tirmizī(6) اهللّٰ

ʿAn İbni ʿÖmer raḍiyallāhu ʿanhumā ennehu ḳāle َعَلْيِه ُ ِ َصلَّى اهللَّ  »آَخى َرُسوُل اهللَّ
ِ آَخْيَت َبْيَن َأْصَحاِبَك ُ َعْنُه َتْدَمُع َعْيَناُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ َم َبْيَن َأْصَحاِبِه َفَجاَء َعِليٌّ َرِضَي َاهللَّ  َوَسلَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة«7 َم: »َأْنَت َأِخي ِفي الدُّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّى اهللَّ  َوَلْم ُتَؤاِخ َبْيِني َوَبْيَن َأَحٍد، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَّ

revāhu’t-Tirmizī. ʿAn (10)İbni Mesʿūd raḍiyallāhu ʿanhu ʿani’n-nebiyyi 
1  Hz. Ali’nin hakikati göründü bize, “lev kuşife” sırrı açıldı bize. //O, imamdır ve bütün âlemler 

hakkında yakîn sahibidir. İki âlemin sırları da ondan peyda olmuştur. //Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin 
birdirler, Allah’ın nurundan oldukları şüphesiz bir hakikattir.  //O iki cevher, aslında tek bir cevherdir. 
Eğer sen müminsen, onları (o iki cevheri) asla bırakma.

2 Bütün insanlar farklı ağaçlardandır ben ve Ali ise aynı ağaçtanız. Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, II 
/32944.

3 Ali bedenimde başım gibidir. İbni Hacer el-Heysemî, Savâʿiku’l-Muhrika, II /366; Ali el-Muttakî, 
Kenzu’l-Ummâl, II /32914.

4 Ali benim ilmimin heybesidir. Suyûtî, Câmiʿu’s-Sağîr, II /5593.
5 Hz. Ali’yi zikretmek ibadettir. Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, II / 32894.
6 Allah’ın resulü içinde Hz. Ali’nin olduğu bir ordu gönderdi, peygamberin ellerini açarak “ey Allahım! 

Ali’yi gösterene kadar beni öldürme” dediğini duydum. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, V / 3737.
7 Peygamber Efendimiz ashâbını birbirine kardeş yapıyordu, Hz. Ali gözleri yaşlı bir şekilde gelip; 

ey Allah’ın resulü! Herkesi kardeş yaptın, beni kimseyle kardeş yapmadın. Resulullah (sav) ona sen 
dünyada ve ahirette kardeşimsin dedi. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, V /3720.
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ʿaleyhi’s-selām 1»النظر إلى علي عبادة« [SK 53b]  revāhu’ṭ-Ṭaberānī ve’l-Ḥākim, 

mine’ṣ-Ṣavāʿiḳ.  ʿAn ʿİmrān bin Ḥuṣayn enne’n-nebiyye ṣallallāhu (12)ʿaleyhi 

ve sellem ḳāle 2»ِإنَّ َعِليًّا ِمّنِي َوَأَنا ِمْنُه، َوُهَو َوِليُّ ُكّلِ ُمْؤِمٍن« revāhu’t-Tirmizī. (13)ʿAn 

Zeyd bin Erḳam raḍiyallāhu ʿanhu َم َقاَل ِلَعِلّيٍ  َوَفاِطَمَة ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  »َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللّٰ
 revāhu’t-Tirmizī. (15)ʿAn İbni وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ«3

ʿAbbās raḍiyallāhu ʿanhumā ََّم: »َأَمَر ِبَسّدِ اَلْبَواِب ِإل ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّى اهللَّ  »َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
4»ُ َعِلّيٍ َرِضَي َاهللَّ  revāhu’t-Tirmizī. Bu maḳāmıñ  (17)tafṣīlini murād eden َباَب 

Muḥammed Pārsā  ḥażretleriniñ Faṣl-i Ḫiṭāb  nām kitāb-ı (18)vācibu’l-iḥ-

tirāmlarına ve [İbnu’l]-Ḥacer el-Heyẟemī’niñ  Ṣavāʿiḳu’l-Muḥriḳasına naẓar 
(19)eylesün, ḥuṣūl-i fevāʾid-i keẟīreye vesīledir. 

Dīvān-ı ʿAlī Şerḥi’nde Ḥüseyin (20)Meybüdī5 buyururlar ki Muʿāviye 

Ḥażret-i ʿ Alī’ye irsāl-i mektūb eyledi ki yā Eba’l-Ḥasen, benim feżāʾil-i keẟīre 
ve şemāʾil-i vefīrem vardır ki pederim Ebū Süfyān (22)ḳavminiñ kibārından 
olduġu bī-rayb u gümāndır. Resūl-i Ekrem daḫi anıñ (23)dāmādıdır ve ben 
daḫi ḫidmet-i kitābetlerinde müstaḫdemim. Cenāb-ı Murtażā bu şiʿri [BM 
81b] cevāb olmaḳ üzere inşād u imlā eyledi: 

Şiʿr:   Muḥammeduni’n-nebiyyu eḫī ve ṣıhrī 
 Ve Ḥamzetu seyyidu’ş-şuhedāʾi ʿammī

  Ve Caʿfaruni’l-leẕī yaḍḥā ve yumsī 
 Yāṭīru meʿa’l-melāʾiketi ibnu ümmī 

  Ve bintu Muḥammedin sekeni ve ʿirsī 
 Meşūbun leḥmuhā bi-demi ve laḥmī

1 Hz. Ali’ye bakmak ibadettir. İbni Hacer el-Heysemî, Savâʿiku’l-Muhrika, II /360.
2 Ali bendendir, ben de ondanım; o tüm müminlerin dostudur. Tirmizî, V / 3712.
3 Peygamber efendimiz Hz. Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’e düşmanınızın düşmanıyım; dostunuzun 

dostuyum, dedi. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, V /3870.
4 Allah’ın resulü Hz. Ali’nin kapısı hariç tüm kapıların kapatılmasını emretti. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, 

V /3732.
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bekir Karlığa, “Kâdî Mîr Meybüdî”, DİA, c. 24, s. 118-119. Söz konusu eserin 

bir nüshası Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Lala İsmail,  No. 529’da kayıtlıdır. 
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  Sebaḳtukum ile’l-islāmi ṭurrān  
 Ġulāmen mā belaġtu evāne ḥulmī

  Ve avṣāni’n-nebiyyu ʿalā iḫtiyārin 
 Lī-ümmetihi rıḍān minkum bi-ḥukmī1

Beyt:    Men bende-i ʿAlī vü ḫavāric be-bende bed 
 Bā cümle-i ḫāricī çi konem yā ʿAlī meded2

15

ناجنس را چه حد که زند الف حّب تو
او را بود به جانب موهوم خود شعف

(8)Şefef fetḥateynle ʿaşḳ u maḥabbet yüreği üstünden yürümek maʿnā-
sınadır ki farṭ-ı maḥabbetden ʿibāretdir. Nā-cinsden murād revāfıż-
dır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey (10)ḫānumān-ı sūz-ı ehl-i işrāk, maḳbūl-kerde-i 
Şāh-ı levlāk! Nā-cins olanlarıñ (11)ne ḥaddi ki saña lāf-ı maḥabbet ura 
ve dāʾire-i zümre-i ʿuşşāḳıña yol bula. Anlar saña (12)bir vech-ile maḥab-
bet u meveddete ḳādir değillerdir. Zīrā anlarıñ ʿaşḳ u maḥabbetleri ken-
dü (13)mevhūmları cānibine olur ki kendü iʿtiḳād-ı vehmlerinde bir ʿAlī 
taḫayyül edüp aña (14)ʿāşıḳ u efgende ve ez cān u dil bende olmuşlardır.  
[SK 54a] Menḳūldür ki bir rāfıżī-i Ḥaḳḳ-nā-şinās bir merd-i sünnīden 
iltimās eyledi ki cenāb-ı Murtażāyı baña tavṣīf (16)u beyān eyle. Merd-i sünnī 
daḫi suʾāl eyledi ki seniñ mevhūm u muʿteḳidiñ olan (17)ʿAlī’yi mi benim 
muʿteḳidim olan ʿAlī’yi mi taʿrīf edeyim buyurmuşlar. Nāẓım-ı āteş-ze-
bān bu ḥikāyeyi Silsiletü’ẕ-Ẕeheb nām eẟer-i ʿacību’n-niẓāmlarında nice (19)

fevāʾid żammıyla taḥrīr u beyān buyurmuşlardır. Li-ecli’l-fāʾide naḳl olundu. 
Ḥaḳḳā ki (20)nāẓım-ı sāḥib-taḥḳīḳ bu ḥikāyeniñ żımnında nice şeyʾler beyān 
ve tedḳīḳ buyurdular ki (21)mengūş-ı gūş-ı cān-ı ehl-i sünnet olmaġa eḥaḳḳ 
ve ḥaḳīḳdir. 

1 Muhammed peygamber, kardeşim ve kayınpederim / Şehitlerin efendisi Hz. Hamza ise benim amcam. 
//Gece gündüz meleklerle uçan Caʿfer ise benim kardeşim.  //Muhammed’in kızı ise eşimdir, eti etime 
ve kanıma karışmıştır. // İslam’ı seçmekte sizi geçtim, çocukken, büluğa ermeden. //Hükmüme rıza 
gösterip beni seçmeleri için Peygamber, ümmetine tavsiye etti. 

2 Ben Ali’nin kölesiyim, Hâriciler de bana düşman; bu harici güruhuyla ne yapacağım ben,  medet yâ Ali!
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Ḥikāye: (22) Şīʿīyī pīş-i sünnī-i fāżıl 
 Goft k’ey der ʿulūm u dīn kāmil

(23) Bāz gū remzī ez ʿAliyy-i velī 
 Ki tū rā yāftem veliyy-i ʿAlī   [BM 82a]

 Goft k’ey der velāy-i men dānī 
 Ez kodāmīn ʿAlī süḫan ḫvāhī

(2) Z’ān ʿAlī keş tuyī ẓahīr u muʿīn 
 Ya ez ān keş menem rehī vü rehīn

(3) Goft men ger çi endekī dānem 
 Der dū ʿālem ʿAlī yeki dānem

(4) Şerh-i īn nükte rā temām begūy 
 Ān kodamest u īn kodâm begūy 

(5) Goft ān k’u buved güzīde-i tu 
 Nīst cüz naḳş-ı tū keşide-i tu

 (6) Peykerī-yi āferīdei be ḫayāl 
 Güẕerānīdei ber u aḥvāl 

(7) Pehlüvānī bürūt mālīde 
 Behr-i k’in der veġā sigālīde 

(8) Gürbüzī pür tehevvür u bī bāk 
 Kīne cūy u müfetten u seffāk

(9) Bende-i nefs-i hvīş çün men u tu 
 Fāriġ ez dīn u kīş çün men u tu

(10) Der-i Ḫayber be zūr-ı ḫod kende 
 Borde ta dūş u dūreş efkende
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(11) Be-ḫilāfet dileş besī māʾil  
 Şod Ebū Bekr der miyān ḥāʾil

(12) Baʿd Bū Bekr ḫvāst dīger bār 
 Līken ān ber ʿÖmer girift ḳarār

(13) Çün ez īn varṭa raḫt best ʿÖmer 
 Şod ḫilāfet naṣīb-i yār-ı diger 

(14) Der tekāpū-yi behr-i īn maṭlūb 
 Heme ġālib şodend vü ū maġlūb

(15) Bā çünīn vehm u ẓann zi nādānī 
 Esedullāh-i ġālibeş ḫvānī

(16) Īn ʿAlī der şümāre-i kih u mih 
 Ḫod nebūd est ver nebāşed bih

(17) V’an  ʿAlī keş menem be cān bende 
 Seblet-i nefs-i şūm rā kende

(18) Ber ṣaf-ı ehl-i zeyġ bā dil-i ṣāf 
 Behr-i iʿlāy-ı dīn keşīde muṣāf

(19) Ḳudret u fiʿl-i Ḥakk ez’ū zede ser 
 Kende bī-ḫvīşten der-i Ḫayber

     [SK 54b]  Dīd zi āfāt-i ḫod ḫilāfet rā 
 Bī-żarūret neḫvāst āfet rā

(21) Çün heme rūy der niḳāb şodend 
 Ẕerre-şān maḥv-i āfitāb şodend

(22) Ġayr ez’ū kes zi ḫās u ʿām nebūd 
 Ki tevāned b’an ḳıyām numūd 
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(23) Lā-cerem nuṣret-i şerīʿat rā 
 Mütekeffil şod ān vedīʿat rā   [BM 82b]

 Būd sırr-ı kemāl-i muṣṭafavī 
 Geşt ḫatm-ı ḫilāfet-i nebevī

(2) Būd ḫatm-ı rüsul nebī u zi pey 
 Şod ʿAlī ḫātem-i hilāfet-i vey

(3) Cemʿī ez bī-ʿataş ibā kerdend 

 V’ān der ān serkeşī ḫaṭā kerdend

(4) Der cihān şāh u rehberī çü  ʿAlī 
 Ger kesī ser keşed zihī daġalī

(5) Īn ʿAlī der kemal-i ḫulḳ u seyr 
 ʿAyn-ı Bū Bekr buved ʿayn-ı ʿÖmer

(6) Laʿn-ı īşān mekon ki laʿnet-i ū’st 
 Zişt bāşed zi dost laʿnet-i dost

(7) Nīst der hīç maʿnī vü cihetī 
 Rāfıżī rā be ū müşābehetī

(8) Ū be mevhūm-ı ḫvīş dāred rū 
 Z’an ki mevhūm-ı ū’st der ḫvār-ı ū 

(9) ʿAlīī behr-i ḫod tırāşīde 
 Ḫāṭır ez mihr-i ū ḫerāşīde1

1 Şîî bir fazıl, bir sünniye dedi ki; ey din ve ilimlerde kâmil olan! // Veli olan Ali için bir remiz söyle, 
çünkü Ali dostu olduğunu görüyorum. //(Sünni) dedi ki; ey benim muhabbetimi bilen! Hangi Ali’den 
bahsetmemi istersin?// Dayanağın ve yardımcın olan Ali’den mi, kurtuluşum ve sahibim olan Ali’den 
mi? //(Sünni) dedi ki ben çok az şey biliyorum ama iki âlemde de tek Ali biliyorum. //(Şîî) Bu meseleyi 
tam olarak anlat; onun ne olduğunu bunun ne olduğunu tam manasıyla söyle. //(Sünni) senin için 
güzide olan Ali; senin kendi çizdiğin nakşından başka bir şey değil, dedi. //Kendi hayalinden bir sûret 
yaratmışsın, tüm hallerini ona göre yaşıyorsun. //Pehlivanlık ancak yüzünde görülüyor, kin ve kavgayla 
saldırıyor. //Güçlü, çok ateşli ve korkusuz; kindar, fitneci ve bozguncu //Benim senin gibi kendi nefsinin 
esiri; dinden uzak bir kul. //Hayber kapısını kendi gücüyle koparmış ve sırtıyla taşıyıp uzağa atmış. // 
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جنسیت است عشق و مواالت را سبب
حاشا که جنس گوهر رخشان بود صدف

(12)Ḥāşā maḳām-ı tebriʾede müstaʿmel bir kelimedir. Raḫşān ʿaṭşān vez-
ninde parlayıcı demekdir. (13)Bu beyt beyt-i sābıḳı maḳām-ı iẟbātda mesbūḳ-
dur. Maḥṣūl-i Naẓm: ʿAşḳ ve muvālāta sebeb (14)cinsiyyetdir. Fe-iẕā kāne 
keẕā ḫāşā ki ṣadef cins-i gevher-i raḫşān ola. Bu nice (15)muḥāl ise bi-dū-
ni’l-cinsiyyet maḥabbet daḫi muḥāldir. Bu maḳāmda gevherden murād 
Ḥażret-i (16) şāh-ı merdān raḍiyallāhu ʿanhudur. Ṣadefden daḫi maḳṣūd 
ḫavāric1 ve r[ev]āfıżdır ki bunlar (17)nā-cins-i ʿālī olduġu, cümle ʿindinde 
ẓāhir u celīdir. Bu daḫi ḫafī olmaya ki cinsiyyetden (18)murād cinsiyet-i maʿ-
neviyyedir. Zīrā nice insān vardır ki ṣūretde insān, ḥaḳīḳatde (19)ḥayvāndır. 
Kemā eşāre Mevlānā ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  V’īn bedān dīger ki cinsiyyet yaḳīn 
 Ez reh-i maʿnī’st nī ez āb u ṭīn  

        Hīn meşov ṣūret-perest vü zīn megu   
 Sırr-ı cinsiyyet be ṣūret der mecū 

  Ṣūret āmed çün cemād u çün ḥacer 
 Nīst cāmid rāz-ı cinsiyyet eẟer  

Gönlü halifeliğe oldukça meyilliydi ama arada Ebu Bekir engel oldu. //Ebu Bekir’den sonra bir kez daha 
istedi ama bu kez Ömer halife oldu. //Ömer bu tehlikeden kurtulunca (vefat edince), hilafet ötekinin 
nasibi oldu. //Bu arzu için koşuştururken hepsi galip oldu bir tek o mağlup oldu. //Sen cehaletten 
kaynaklanan zann ve vehimlerle onu Allah’ın yenilmez aslanı olarak isimlendiriyorsun. //Küçük büyük 
şeylerin derdinde olan bu Ali büyük değildir, olamaz da. //Benim candan kölesi olduğum Ali ise uğursuz 
nefsinin kökünü kesmiştir. //Yoldan sapmışlara karşı saf bir gönülle dini yüceltmek için savaşmıştır. //
Hakk’ın gücü ve kudreti onda tecelli edince farkına varmadan Hayber’in kapısını sökmüştür. //Hilafeti 
kendi afeti olarak gördüğünden zorunlu olmadıkça o afeti istememiştir. //Hepsi örtüde görününce 
zerre gibi güneş karşısında kayboldular. //Sıradan veya seçkinlerden onunla kıyam edebilecek hiç kimse 
yoktu. //Şüphesiz şeriatın yardımı ona verilen söze vekil oldu. //O, Hz. Muhammed’in kemalinin sırrı 
ve hilafetinin sonu oldu. //Peygamber nübüvvetin sonu olduğu gibi Ali de onun hilafetinin sonu oldu. 
//Çoğunluk ona biat ederek âl-i abadan oldu, bazıları ise isyan ederek hataya düştü. //Dünyanın şahı ve 
rehberi Ali olduğu için ona itaat etmeyen kimse ne münafıktır? //Ali ahlak ve huy güzelliğinde Ebubekir 
ve Ömer gibiydi. //Onlara lanet etme, ona lanet etmektir bu; dostun dosta lanet etmesi ise çirkindir. 
//Hiçbir anlam ve cihetten onun râfızî ile bir benzerliği yoktur. //Râfızî kendi kuruntusuyla bir sûret 
edinmiş, onun kuruntusu da sadece kendisine layıktır. //Kendisi için bir Ali yontup yapmış ve gönlünü 
onun sevgisiyle yaralamıştır.

1 “Ḫāric” : SK
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  Her çi bā ḫod mīkeşī ān cins-i tu’st 
 V’ān terāhum mīkeşed bā ḫod dürüst  

  Ḫūb ḫubī rā koned ceẕb īn bedān  
 Ṭayyibāt u ṭayyibīn ber vey beḫvān1 

[SK 55a, BM 83a] 

17

مشکل بود ز خوان نوالت نواله یافت
خر سیرتی که دیده بر آب است وبر علف

(2)Nevāl zevāl vezninde ʿ ıṭā vü iḥsān ve behre vü naṣīb maʿnīsini beyninde 
müşterekdir. (3)Bu maḳāmda evvel evvele, ẟāni ẟānīye maṣrūfdur. Teʾemmel. 
ʿAlef ḫalef vezninde yoncadır ki nebāt-i maʿrūfdur, bu maḳāmda muṭlaḳa 
meʾkūlāt ve meşrūbāt irāde olunmaḳ (5)aḥsendir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey muḳ-
tedā-yı aṣḥāb-ı ḥaḳīḳat! Ṣandūḳa-i esrār-ı ṣāḥib-i (6)şerīʿat! Bir ḫar-sīret ve 
baḳar-ṭıynet gedānıñ gözü rehīn-i āb u ʿalefdir. Buncılayın (7)kimesne seniñ 
ḫvān-ı iḥsānıñdan nevāle ve naṣīb bulmaḳ ve maẓhar-ı kerem u iḥsānıñ (8)

olmaḳ emr-i müşkildir. Yaʿni zebūn-ı pençe-i nefs-i emmāre ve giriftār-ı 
leẕāʾiẕ-i dünyā-yı mekkāre (9)olan ehl-i ṭuġyān ḫvān-ı iḥsān-ı şāh-ı merdān-
dan bī-vāye ve bī-behre olduḳları (10)vāreste-i taʿrīf u beyāndır. 

18

بر کشف سّرِ َلو ُکِشف آن را کجا دست

کز پوست پا برون ننهاده ست چون کشف
(13)Lev kuşifden murād “lev kuşife’l-ʿġiṭāʾ mā izdedtu yaḳīnen”2 kelām-i 

şerīfidir ki kelimāt-i İmām (14)ʿAlī’dendir, ān rā “ankes rā”. Taḳdīr-i ʿibāre ṣı-
fatla mevṣūf beyninde vāḳiʿdir. Zi post (15)pā birūn nihāden mertebe-i ḥay-

1 Bil ki aynı cinsten oluş kesinlikle anlam yoluyladır, su ve toprakla değil. // Kendine gel, sûrete tapma, 
bunu söyleme; aynı cinsten oluş sırrını sûrette arama. // Sûret cansız gibidir, taş gibidir; cansız olanın 
cinsiyetten eseri yoktur. // Kendi kendinle her ne kadar çekişirsen, o çekiştiğin senin ta kendindir. 
Rahmet kendi kendine dürüstlüğü çeker // Şunu bil ki iyi iyiliği çeker. ʿ Temizler temizler içindir’ âyetini 
buna göre oku. Mesnevî, VI/2950-2952, iktibâstaki 4. beytin kaynağı tespit edilemedi, II/79. 

2 Örtü açılsaydı da yakînim bundan daha fazla artmazdı.
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vāniyyetde ḳalmaḳdan kināyedir. Keşef ṣadef vezninde (16)ḳaplubaġaya ıṭlāḳ 
olunur. Taḳdīr-i ʿibāre; “ber keşf-i sırr-ı lev kuşife dest kocā est (17)ānkes rā 
zi post pā birūn nihād est çün keşef” demekdir. Maḥṣūl-i Manẓūm: (18)Ol 
kimesne ki ḳaplubaġa gibi dereden ayaġını ṭaşra ḳoymamışdır yaʿnī mertebe-i 
ḥayvāniyyetden (19)rehīde ve mertebe-i melekiyyete resīde olmamışdır; “lev 
kuşife’l-ġıṭāʾu mā izdedtu yaḳīnen” (20)kelām-i şerīfiniñ sırrınıñ keşfine aña 
ḳaçan dest u ġalebe vardır ki belki sırr-i (21)lev kuşif  aña maʿlūm u münkeşif  
değildir. Bu kelām-i şerīfiñ taḥḳīḳinde muḳtedāy-ı (22)ṣıġār u kibār Ḫvāce ʿU-
beydullāhi’l-Aḥrār ḳaddese sırruhu’l-ġaffār bu minvāl üzre tārupūd-ı maḳālātı 
nesc-i deffe-i beyān etmişlerdir ki nüvişte-i kitāb-ı Reşeḥātdır. Li-ecli’l-[BM 
83b] fāʾide ketb u ifāde olundu: “Ḥażret-i emīru’l-müʾminīn raḍiyallāhu ʿan-
hu fermūde est ki (2)lev kuşife’l-ġıṭāʾ mā izdedtu yaḳīnen” maʿnī ki mülāyim  
ḥarf-i lev est ki ān kelimei’st ki (3 maʿnī-i vey imtināʿ ẟānīst ez berāy-ı [SK 55b] 
imtināʿ-ı evvel hīç kes rā be-ḫāṭır neyāmede ve ān (4)inset ki yaḳīn hemīşe der 
tezāyüd’st zīrā ki keşf-i ġıṭāʾ hergiz mümkin nīst (5)ve īn pīş-i erbāb-ı taḥḳīḳ 
muḳarrer şode est ki ẕāt min ḥayẟu hiye hiye hergiz (6)ẓāhir neşeved meger ez 
perde-ṣıfāt çün ān ḥaḳīḳat hemīşe der ḥicāb nekon (7)ve estār bāşed keşf-i ġıṭāʾ 

hergiz mümkin nebāşed pes yaḳīn der tezāyüd bāşed.”1

19

جامی بر آستان تو کانجا پی سجود

هر صبح و شام اهل صفا می کشند صف

20

گردی به دیده رفت و به جیب صبا نهفت

َاهدی ِالي َاِحبَِّتِه َاشَرَف التُّحف

1 Müminlerin emiri (Hz. Ali) buyurmuştur ki; bu mananın ikinci imtinâya işaret eden kelimenin 
olduğu harfe meyillidir. Birinci imtina hiçkimsenin aklına gelmemiştir. Bu, yakînin sürekli artmakta 
oluşundandır. Zira keşf-i ğıtâ asla mümkün değildir; bu tahkik, ehli nezdinde kesindir. Zât kendisidir, 
asla zâhir olmaz; ancak sıfat perdesinde görünür. Hakikat daima perde altında kaldığından keşf-i ğıtâ 
asla mümkün olmaz ve yakîn sürekli artar. 
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(10)Ehl-i ṣafādan murāḍ evliyā-i mekārim-muʿtāddır. Ehl-i ṣafā taʿbīri ke-

dūret-i nefsāniyyeden (11)ḫalāṣ olduḳlarına mebnīdir. Gerd bi’l-kāfi’l-Fārisī 

ġubāra mürādifdir, āḫirinde yā (12)vaḥdet içündür. Reftiñ fāʿili taḥtinde şīn 

nāẓıma rāciʿdir. Ceyb ġayb (13)vezninde libāsıñ ceyb ıṭlāḳ olunan yerleri ki 

libāsıñ kīsesi (14)menzilindedir. Ehdā ifʿāl bābından fiʿl-i māżīdir ki taḥtinde 

fāʿili Cāmī’ye rāciʿdir. (15)Eḥibba ḥabībiñ cemʿidir, eşref ehdānıñ mefʿūlüdür. 

Tuḥaf ġuraf (16)vezninde tuḥfeniñ cemʿidir ki birr u iḥsān maʿnāsınadır, lisā-

nımızda bundan (17)armaġān ile taʿbīr olunur. Maḥṣūl-i Beyteyn: Dervāze-i 

medīne-i ḥaḳīḳat ve ḫānedān-ı (18)dāru’l-mülk-i velāyet esedullāhi’l-ġālib ʿ Alī 

bin Ebī Ṭālib! Cāmī seniñ āsitānıñ (19)üzere ki orada her ṣubḥ u şām cemīʿ-i 

evliyā-i kirām li-ecli’s-sücūd ṣaff-beste-i ḳıyāmdır ve bu vaṣf ile mevṣūf olan 

āsitān-ı melāʾik-āşiyānıñdan Cāmī (21)gözünde ġubār olduġu ḥālde yola sü-

vār oldu, ol ġubār-ı şerīfi ve gevher-i laṭīfi (22)gizli olaraḳ eḥibbā ve aṣdiḳāsına 

eşref-i tuḥaf olmaḳ üzere ihdā ve irsāl (23)eyledi. Ḥattā anlar daḫi ol ġubār-ı 

şerīfi tūtiyā-yı çeşm-i cān edeler. “Gerdī be dīde [BM 84a] reft” taʿbīrinde 

olan cinās maʿlūm-ı ʿurefāy-ı nāsdır. 

Naẓm:   İlāhī be-ḥaḳḳ-i beniyy-i Fāṭıma  

 Ki ber ḳavl-i īmān konī ḫātime  

 Eger red konī ez deret ver ḳabūl 

 Men ū dest u dāmān-i āl-i Resūl1  

1 Allahım! Fâtıma’nın çocuklarının hürmeti için! /İman sözü üzere olsun hâtime. /Eğer kapından 
çevirirsen veya kabul edersen /Ben Ehl-i beytin eline ve eteğine sığınırım. 
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ḲAṢĪDE 8 

(FŞ, 41) 

1

کردم ز دیده پای سوی مشهد حسین
هست این سفر به مذهب عشاق فرض عین

(5)Bu medḥiyye-i ġarrā nūr-dīde-i Murtażā, ciger-pāre-i Zehrā, fātiḥa-
tu’ş-şürefā,  [SK 56a] ḫātimetu’l-ḫulefā (6)ẕānū-nişīn-i Sulṭān-ı kevneyn, 
şehẕāde-i ʿ ālem İmām Ḥüseyn raḍiyallāhu ʿ anhu ḥażretleriniñ (7)ḥaḳḳ-ı dev-
letlerinde naẓm u inşād olunmuşdur. İsm-i şerīfleri Ḥüseyn, laḳab-ı şerīfleri 
(8)şehīd ve seyyid, künyeleri Ebū ʿAbdullāh’dır. İmām-ı ẟāliẟ ve Ebu’l-eʾim-
medir. Vilādetleri (9)hicretiñ dördüncü senesinde vāḳiʿ olmuşdur ve zamān-ı 
şehādetleri sene-i (10)iḥdā ve sittīn Muḥarreminiñ onuncu gün vuḳūʿ bul-
muşdur. ʿ Ömr-i şerīfleri elli yedi (11)ve cesed-i laṭīfleri Kerbelā’da medfūndur. 
İmām-ı Hümāmıñ yezīdīler elinden çekdiği cevr-i bī-pāyān niçe kütübde 
tafṣīl u beyān ve meşhūr-ı cihān olmaġın taṭvīl-i kitāb olunmadı. 

Beyt:   Sehl kārī nīst ḫūn-ı āl-i Aḥmed rīḫten 
 Ḫāk-i ʿamber farḳ-i ferzend-i Muḥammed rīḫten1.  

(14)Taḳdīr-i ʿ ibāre; “īn sefer be-meẕheb-i ʿ uşşāḳ farż-ı ʿ ayn est” demekdir. 
Maḥṣūl-i (15)Naẓm: İmām Ḥüseyn raḍiyallāhu teʿālā ḥażretleriniñ meşhed-i 
şerīf ve ḳabr-i laṭīfleri (16)ṭarafına gözümden ayaḳ eyledim yaʿnī ziyāret-i 
İmām Ḥüseyn’e māşiyen ʿale’l-vech gitdim, (17)zīrā ziyāret-i İmām Ḥüseyn 
ʿinde’l-ʿuşşāḳ farż-ı ʿayndır. Gözden ayaḳ eylemek (18)māşiyen ʿale’l-vech git-
mekden kināyedir, bu taʿbīri iḫtiyār ṭarīḳ-i edebī işʿār içündür.

Beyt:   Ḥaḳḳīyā ehl-i dīn olan eyler  
 Ḥüseyniñ mediḥiñ üstüne deyn 

(20)meʾālince bir nebẕe feżāʾil-i seyyidü’ş-şühedā ketb u imlā olundu. Ḫarrece 
Ebū Dāvūd (21)v’et-Tirmizī ve’n-Nesāʾī ʿan Yaʿlā bin Murre enne’n-nebiyye 

1 Ahmed’in neslinin kanını dökmek kolay iş değildir /Hz. Muhammed’in evlatlarının amber başlarına 
toprak saçmak...
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ʿaleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām ḳāle; َمْن َأَحبَّ ُحَسْيًنا، ُحَسْيٌن ُ  »ُحَسْيٌن ِمّنِي َوَأَنا ِمْنُه ، َأَحبَّ اهللَّ
 »ُسِئَل الَّنِبيُّ َعَلْيهِ ;ʿAn Enes raḍiyallāhu ʿanhu ḳāle [BM 84b] سِبْطٌ مِنَ الَسْبَاطِ« 1
ِلَي »اْدِعي  ِلَفاِطَمَة  َيُقوُل  َوَكاَن  َواْلُحَسْيُن«.  »اْلَحَسُن  َقاَل:  ِإَلْيَك؟  َأَحبُّ  َبْيِتَك  َأْهِل  َأيُّ  اَلْم    السَّ
ُّهُمَا« 2 ُّهُمَا وَيَضُم  »َدَخْلُت َعَلى ُأّمِ َسَلَمَة، ;revāhu’t-Tirmizī. ʿAn Selmā ḳālet ابْنَيَّ«، فَيَشُم
َم، َتْعِني ِفي اْلَمَناِم، َوَعَلى ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َوِهَي َتْبِكي، َفُقْلُت: َما ُيْبِكيِك؟ َقاَلْت: َرَأْيُت الَّنِبيَّ َصلَّى اهللَّ
ِ، َقاَل: »َشِهْدُت َقْتَل اْلُحَسْيِن آِنًفا« 3  َرْأِسِه َوِلْحَيِتِه التَُّراُب، َفُقْلُت: َما َلَك َيا َرُسوَل اهللَّ

Naẓm:   Bihter u mihter-i zemīn u zemen 
 Ṣadef-i gevher Ḥüseyn u Ḥasen4   

(7)Ḳāle’n-nāẓım fi’ş-Şevāhid: Yekī ez ġāziyān-ı Rūm gofte est ki der yekī 
ez kināyis-i [SK 56b] (8)īşān dīdem ki nevişte bud.

Şiʿr:    E tarcū ummetun ḳatelet Ḥuseynen 
 Şefāʿate (9)ceddihi yevme’l-meʿādi5 

Ve ḳāle İbnu’l-Ḥacer fi’ṣ-Ṣavāʿiḳi’l-Muḥriḳa ẕekera Ebū Nuʿaym fī kitābi 
Delāʾili’n-Nübüvve  ʿan Naḍrate’l-Ezdiyyeti ennehā  ḳālet  “lemmā  ḳu-
tile’l-Ḥuseynu raḍiyallāhu ʿanhu amṭarati’s-semāʾu dimāʾen fe-aṣbaḥnā ve 
cibābunā ve cirārunā memlūʾeten dimāʾen ve mimmā ẓahara yevme ḳatlihi  
mine’l-āyāti  enne’s-semāʾe  isveddet  isvidāden  ʿaẓīman ḥattā ruʾiyeti’n-nu-
cūmu nehāren velem yurfaʿ  (13)ḥacerun illā vucide taḥtehu demun ʿabīṭun 
ey el-ḫāliṣu.”6  Ve naḳale İbnu’l-Cevzī  ʿ an İbni Sīrīn “enne’s-semāʾe beket ve 
1 Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Kim Hüseyin’i severse Allah da onu sevsin. Hüseyin 

sıbtlardan bir sıbttır (torun). Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, V /3775.
2 Peygamber efendimize ehl-i beytinden sana en sevimli olan kimdir diye soruldu; o da Hasan ve 

Hüseyin’dir dedi. Fâtıma’ya çocuklarımı çağır da onları kucaklayıp koklayayım derdi. Tirmizî, Sünen-i 
Tirmizî, V /3772.

3 Ümmü Seleme’nin yanına gittiğimde ağlıyordu; niçin ağlıyorsun diye sordum; o da dedi ki “uykumda 
Peygamber Efendimizi saçında ve sakalında toprak varken gördüm, sana ne olmuş dedim; o da ‘az önce 
Hüseyin’in şehit edildiğini gördüm’ dedi”. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, V / 3771.

4 Zaman ve mekânın en iyisi, en büyüğü / Cevher incisi Hasan ve Hüseyin. 
5 Rûm diyârı gāzîlerinden biri şöyle demiştir. Rûm ehâlisinin kiliselerinden birinde şu manâda beyti 

yazılı gördüm. 
Nasıl umarlar şehîd edenler Hüseyni  
Yevm-i kıyâmetde dedesinden şefâ’ati” 

Câmî, Şevâhidu’n-Nübüvve, haz. Hüseyn Hilmi Işık, 52. baskı, Hakikat Kitabevi, İstanbul 2015, s. 334.
6 Hz. Hüseyin efendimiz şehit edildiğinde gökyüzü kan yağdırdı, kap kacağımız ve giysilerimiz kan dolu 

bir şekilde uyandık. Onun şehit edildiği gün gerçekleşen alâmetlerden biri de gökyüzünun kararmasıydı 
ki gündüz vakti yıldızlar görüldü ve çevrildiğinde altında kan olmayan hiçbir taş yoktu. İbni Hacer el-
Heysemî, Savâʿiku’l-Muhrika, II /568.
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bukāʾuhā ḥumratuhā ẟumme lā zāleti’l-ḥumratu turā  baʿde ẕālike ve ḥikme-
tuhu enne ġaḍabenā (15)yuʾeẟẟiru ḥumrate’l-vechi ve’l-Ḥaḳḳu munezzehun 
ʿani’l-cismiyyeti fe-aẓhara ġaḍabahu  ʿalā men ḳatele’l-Hüseyne bi-ḥumre-
ti’l-ufuḳi iẓhārān li-ʿiẓami’l-cināyeti.”1 Ṣavāʿiḳ-i Muḥriḳa’da ve sāʾir müʾel-
lefāt-ı aḫbār-ı ṣaḥīḥde (17)ruḫsāre-ṭırāz-ı evrāḳ-ı taḥrīr u tebyīn olmuşdur ki 
cenāb-ı İmām-ı Hümām, Kerbelā nām maḥalde (18)pīş-i aʿdāda ḳıyām ve bu 
ḳaṣīde-i ġarrā ile nāṭıḳā-pervāz-ı inşā oldular ki bu ḳaṣīde-i (19)pākīze-niẓām 
cāmiʿ-i feżāʾil-i İmām-ı Hümāmdır: 

Ḳaṣīde:   Ḫiyratullāhi mine’l-ḫalḳi ebī  
   Baʿde ceddī (20)ve ene ibnu’l-ḫiyreteyn

    Vālidī şemsun ve ummī ḳamerun 
    Ve ene’l-kevkebu ibnu’n-neyyireyn

(21) Men lehu ceddun ke-ceddi’l-Muṣṭafā 
    Aḥmedu’l-muḫtāru ṣubḥu’ẓ-ẓulmeteyn

   Men lehu ebun ke-ebī Ḥaydarā 
22) Ḳātilu’l-küffāri fī yevmi Ḥuneyn 

 ʿAbedellāhe ġulāmen nāsiken 
 Ve Ḳureyşun yaʿbudūne’l-veẟeneyn

(23) Yaʿbudūne’l-lāte ve’l-ʿuzzā maʿen  
 Ve ʿAliyyun ḳāme naḥve’l-ḳıbleteyn  

 Men lehu ummun ke-ummi Fātıma
    [BM 85a] Biḍʿatu’l-Muḫtāri ḳurrat kulli ʿayn

 Men lehu ʿammun ke-ʿammi Caʿferin 
 Ẕu’l-cenāḥeyni (2)kerīmu’n-nesebeyn 

1 Gökyüzü ağladı ve ağlayışı kızıllığıydı, sonra o kızıllık hiç kaybolmadı. Bunun hikmeti şudur ki 
öfkelendiğimizde nasıl yüzümüz kızarıyorsa cisimden münezzeh olan Allah da cinayetin büyüklüğü 
karşısında katillere olan öfkesini ufkun kızıllığıyla gösterdi. İbni Hacer el-Heysemî, Savâʿiku’l-Muhrika, 
II, 570.
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 Naḥnu aṣḥābu’l-ʿabā yā ḫamsetun 
 Ḳad meleknā şarḳahā (3)ve’l-maġribeyn

 Naḥnu Cibrīlu ġedan sādisunā 
 Ve fī ġadin tusḳavne min keffi’l-Ḥüseyn1 

(4)Ġarībedendir ki Ḳoca Muṣṭafā Paşa ḫānḳāhında biñ ikiyüz altı senesi 
(5)ʿaşr-i Muḥarremu’l-ḥarāmında merẟiye ḳırāʾat olunur iken Revānici Dervīş 
Muṣṭafā  (6)Ḥażret-i şehīd-i Kerbelā içün nice feryād u bükā edüp rūḥunu 
teslīm-i (7)Cenāb-ı Ḫudā eyledi. Vāriẟ-i mülk-i feżāʾil-i eslāf, ḥāriẟ-i mezāriʿ-i 
(8)ḳulūb-i aḫlāf, āḫūnd-i bozorgvār Neşʾet-i nāmdār ḥażretleriniñ aʿẓam-ı (9)

şāgirdānından Pertev Efendi bu naẓmı [SK 57a] inşād etmişlerdir. 

Naẓm:   Dervīş Muṣṭafā-yı revānī-fürūş kim 
 Rūḥ-ı revānı şād ola ehl-i velā imiş

(11) ʿAşr-i Muḥarreminde biñ ikiyüz altınıñ  
 Merẟiye-ḫvān tekyede āteş-ḫizā imiş

(12) Bir kere yā Ḥüseyn deyü ṣayḥa eyleyüp 
 Tevḥīd içinde göçdi naṣıl cān-fedā imiş

(13) Defn oldu gitdi gözlerinin ḳanı dinmedi 
 El-ḥaḳḳ muḥibb-i āl-i Resūl-i Ḫudā imiş

(14) Ben Pertev öyle bir ḳurı daʿvāyı diñlemem 
 ʿĀşıḳ demek de işte bu ẕāta sezā imiş2  

1 Dedemden sonra Allah yanında insanların en hayırlısı babamdır, ben en hayırlı iki kişinin çocuğuyum 
//Babam ay, annemse güneştir; ben iki gezegenin çocuğu yıldız gibiyim. //Karanlığı aydınlatan seçilmiş 
Ahmed gibi kimin benim gibi dedesi var ki? //Huneyn gününde kâfirleri öldüren Haydar gibi kimin 
babası var? //Kureyş putlara taparken o, Allah’a ibadet eden bir çocuktu. //Onlar Lat ve Uzzaya taparken 
Hz. Ali kıbleye doğru namaz kılardı. //Kimin annem Fâtıma gibi bir annesi var? Peygamberden bir 
parça, tüm insanların gözbebeği... //Kimin soyu şerefli ve iki kanatlı amcam Caʿfer gibi amcası var?  Beş 
kişi olan biz abâ ehli doğuya ve batıya sahibiz. //Altıncımız Cebraildir, yarın bize Hüseyin’in avucundan 
su verecekler. 

2 Muvakkitzâde Pertev Dîvân’ı üzerinde yapılan iki çalışma ile yapılan mukâyesede gazelin 2. ve 3. beyit 
mısralarının yerinin değişiklik gösterdiği ve gazelin bu neşirlere göre bir beyit eksik olduğu tespit 
edilmiştir. Bkz. Ekrem Bektaş, Muvakkit-zâde Muhammed Pertev Hayatı, Sanatı ve Dîvân’ının Tenkitli 
Metni, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara 2004, s. 507; Mehmet Ulucan, 
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2

خّدام مرقدش به سرم گر نهند پای
حّقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین

(17)Şīn Ḥażret-i İmāma rāciʿdir. Farḳ şarḳ vezninde başın tepesi ve (18)

ortası maʿnāsınadır. Ferḳadeyn ḳuṭb-ı şimālīye ḳarīb iki kevkebdir (19)her 
birine ferḳad ve ikisine ferḳadeyn ve ferḳadān ıṭlāḳ ederler, lisān-ı (20)Fārisīde 
“du berāderān” taʿbīr olunur. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥażret-i İmāmıñ merḳad-ı 
(21)şerīf ve meşhed-i laṭīfleriniñ ḫādimleri benim başım üzerine ayaḳ ḳoy-
salar (22)ḥaḳḳā ki başım min ciheti’l-ḳadr farḳ-ı ferḳadeynden geçer ve ʿālī 
olur. Me’āl-i (23)Beyt: Sulṭān-ı Kerbelā’nıñ ḫādimleri baña eẕā vü cefā etseler 
ḥaḳḳımda ʿayn-ı [BM 85b] kerem u iḥsān ve derecāt-ı ʿāliyāta vuṣūla sebeb 
olduġu bī-gümāndır (2)demek olur. Bu ḥāl ifrāṭ-i maḥabbete dālldir. 

3

کعبه به گرد روضۀ او می کند طواف
َرکُب الَحِجیج َایَن َتروُحوَن َایَن َاین

(5)Gird kesr-i kāfla ṭaraf demekdir. Ravżadan murād türbe-i şerīfdir, ū 
Ḥażret-i (6)İmāma rāciʿdir. Rekb “rā”nıñ fetḥi ve “kāf ”ıñ sükūnuyla ism-i 
cemʿdir, ḫāṣṣaten üştür-süvār olan gürūh u ḳāfileye denür, evvelinde ḥarf-i 
nidā maḫẕūf olup “yā (8)rekbi’l-ḥacīc” taḳdīrindedir. Ḥacīc ḥalīc vezninde 
ḥāccıñ cemʿidir ki mevsim-i (9)maḫṣūṣda maʿe’n-niyye Kaʿbe-i muʿaẓẓamayı 
ziyāret ve ṭavāf ve nüsük-i ḥaccı edā (10)eden kimesnelerden ʿibāretdir. Eyne 
ẓarf-ı mekāndır, istifhāmı mutazammındır.  (11)Bundan Türkī’de ḳanda ve 
ne yerde ile taʿbīr olunur. Terūḥūn bāb-ı ẟāliẟden (12)fiʿl-i mużāriʿiñ cemʿ-i 
müẕekker muḫāṭabıdır. Maḥṣūl-i Beyt: Kaʿbe-i Mükerreme Ḥazret-i (13)

İmām’ıñ ravza-i [SK 57b] şerīf ve merḳad-ı laṭīfiniñ etrāfında ṭavāf eyler. Ey 
cemāʿat-i (14)ḥüccāc! Nereye gidersiñiz nereye? Āgāh oluñ ḥaḳīḳatde beyt-i 
Ḫudā türbe-i (15)muʿaṭṭara-i sulṭān-ı Kerbelā’dır. Zīrā derūn-ı türbede me-
dfūn olan ẕāt (16)nūr-i dīde-i Efḍal-i maḫlūḳātdır ki nice Kaʿbe’den efḍaldir. 
Ḫafī olmaya ki ʿinde’ṣ-ṣūfiyye (17)ʿurefā, Beytden efḍaldir. Nitekim baʿżı ʿā-
rifān buyurmuşlardır: 

Muvakkit-zâde Mehmed Pertev, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Dîvân’ının Tenkitli Metni ve Tahlili, Fırat 
Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ 2005, c. 1,  s. 252.
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Naẓm:   Dil be-dest āver ki ḥacc-ı ekber est 
 Ez hezārān Kaʿbe yek dil bihter est  
(19) Kaʿbe bünyād-ı Ḫalīl-i Āzer est 
 Dil naẓargāh-ı Celīl-i Ekber est1 

(20)Meẟnevī-yi Şerīf’de Şeyḫ Ḍarīr bir ḥikāyesinde şeyḫ-i mūmā-ileyhiñ 
Bāyezīd-i Bistāmī (21)ḳuddise sırruhu ḥażretlerine buyurduḳları ebyāt-ı celīl 
bu müddeʿāya delīldir: 

Meẟnevī:  Ḥaḳḳ-i ān Ḥaḳḳī ki cānet dīde est 
 Ki merā ber beyt-i ḫod bog’zīde est   

  Kaʿbe her çend yekke ḫāne-i birr-i u’st  
 Ḫilḳat-i men nīz ḫāne-i sırr-i u’st  

   [BM 86a] Tā bekerd ān ḫāne rā der vey nereft 
 V’enderīn ḫāne be cüz ān ḥayy nereft2 

(2)Ey sālik-i rāh-ı Ḫudā! Ḥāl-i ʿ urefā böyle olunca nūru’l-maşrıḳayn İmām 
Ḥüseyn (3)ḥażretleriniñ ḥālini ḳıyās eyle. Bu maḳāmıñ tafṣīlini ṭālib, kütüb-i 
ḳavma mürācaʿat (4)eylesün.  

4

آن را که بر عذار بود جعد مشکبار

از موی مستعار چه حاجت به زیب و زین 
(6)Ānrā ki  “ānkes rā ki” taḳdīrindedir. ʿİẕār firār vezninde ṣaḳalıñ iki 

cānibine (7)ıṭlāḳ olunur, aṣıl ḳulaḳ yumuşaġına doġru beyāż olan yerler olup 
(8)baʿd ṣaḳala sirāyet eyledi. Mūy-ı müsteʿārdan murād ʿ āriyyet ṣaçlardır ki (9)

ḳalīlu’l-mūy olan meḥābīb ve zenān li-ecli’t-tezyīn başlarına taʿlīḳ (10)ederler. 
Zīb sīb vezninde ziynet maʿnāsına, zeyn daḫi ʿayn (11)vezninde ʿArabī olaraḳ 
1 Kalbi ele geçirmek hacc-ı ekberdir ve bir kalbi ele geçirmek binlerce Ka’be’den yeğdir. Kaʿbe Halil’in elle 

yaptığı bir bina, kalp ise Celil-i Ekber’in nazargâhıdır.
2 Canının gördüğü Hak hakkı için... O Hak ki beni kendi evine tercih etmiştir. //Kabe O’nun iyilik 

alevi olsa da, benim yaratılışım da O’nun sır evidir. //Yapıldı yapılalı Hak o eve girmemiştir, oysa bu eve 
O’ndan başkası girmemiştir. Mesnevî, II/2231-2233. 
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ziynet maʿnāsınadır; cemʿi ezyān gelür. Maḥṣūl-i Beyt: (12)Şol maḥbūbuñ 
ki yañaġı üzere caʿd-ı müşgbārī olaraḳ ʿāriyyet ṣaçdan (13)aña zīb u ziynete 
iḥtiyāc yoḳdur. Bunuñ gibi nūr-dīde-i ʿAlīyyu’l-Murtażā ciğer-pāre-i Fāṭı-
matu’z-Zehrā şehīd-i deşt-i Kerbelā kimesneniñ medḥ u ẟenāsına iḥtiyācı 
(15)olmadıġı ẓāhir u hüveydādır. [SK 58a] 

5

از قاف تا به قاف ُپر است از کرامتش

اين ِبه که حیله جوی کند ترک شید و شین
(18)Ḳāf ḳüre-i arżı muḥīṭ olan cebeliñ ismidir ki ʿinde’l-baʿż māddesi yeşil 

(19)zümrüddendir. Rūy-ı zemīnde bir belde yoḳdur illā ki anda ol daġıñ ʿırḳı 
(20)sārīdir ve aña bir melek müvekkeldir ki Ḥażret-i Ḥaḳḳ celle ve ʿalā bir 
ḳavmi ḫasf ile (21)helāk eylemek murād etdikde ol feriştehe emr buyurup ol 
ʿırḳı taḥrīk (22)etmekle ḳavm-i merḳūmu ḫasf ve ihlāk eder ve ol ferişteniñ 
ismi (23)Ṣalṣāʾīldir. Şīn Ḥazret-i İmāma rāciʿdir. Şīd şīniñ kesriyle [BM 86b] 
bir kimesneyi emr-i mekrūh ile ẕikr u teşhīr maʿnāsınadır. Şeyn zeyn (2)vez-
ninde bir nesneyi lekeleyüp maʿyūb eylemek maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: 
(3)Ḳāfdan ḳāfa kerāmet-i İmām dolmuş ve meşhūr-ı enām olmuşdur. Bu 
ziyāde berter (4)u aʿlādır ki ḥīle-cūyān yaʿnī ḥasūdān-ı bī-dīn, hem-meşreb-i 
Yezīd-i laʿīn (5)olan aṣḥāb-ı kīn tārik-i şīd u şeyn olur, zīrā kerāmet-i İmām 
(6)beyne’l-ḥāfiḳayn dolmuşdur. 

6

جامی گدای حضرت او باش تا شود

با راحت وصال مبّدل عذاب بین
(9)Ū Ḥazret-i Ḥüseyn’e rāciʿdir. Beyn zeyn vezninde ażḍāddandır, firḳat 

[ve] (10)vuṣlat maʿnāsınadır. Bu maḳāmda maʿnā-yı evvel murāddır. Maḥṣūl-i 
Beyt: (11)Ey Cāmī! Ḥażret-i İmāmıñ ḥużūrunda gedā ol ki ʿaẕāb-ı iftirāḳ 
rāḥat-i (12)viṣāle mübeddel ola. Nitekim ʿ inde’l-ʿuşşāḳ iftirāḳdan ʿ aẓīm ʿ aẕāb-ı 
elīm olmaz. 
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7

می ران ز دیده اشك که در مشرب کریم

باشد قضای حاجت سائل ادای دین
 (15)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey Cāmī! Ḥużūr-ı Ḥażret-i İmām Ḥüseyn’de aġla. 

Zīrā meşreb-i kerīmde (16)sāʾiliñ ḥācetini ḳażā edā-yı deyn gibidir. Siyyemā 
sulṭān-ı Kerbelā ekremu’l1-kuremādır. (17)Kāne’n-nebiyu ʿaleyhi’s-selām 
yaḳūlu 2 »د     »ِإَذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم َفَأْكِرُموُه َو َل َكِريٌم َأْكَرُم ِمْن آِل ُمَحمَّ

Ḥikāye: Bir gün bir merd-i ġarīb İmām Ḥüseyn’iñ ḥużūr-ı saʿādetine 
gelüp (19)”yā ibn Resūlallāh, faḳīru’l-ḥāl ve keẟīru’l-ʿıyāl ḥattā bu geceniñ ḳū-
tına mālik değilim” (20)diye iʿlām-i ḥāl eyledi. Ḥażret-i İmām kemāl-i rıfḳla 
cevāb verüp “bir miḳdār (21)bizimle me’nūs ol gelecek rızḳımız var inşāʾallā-
hu [SK58b] teʿālā geldikde defʿ-i żarūret (22)olunur” buyurdular. Nāgāh bir 
kimesne biñ ʿaded dīnār getirip Ḥażret (23)ol dīnārı ʿaynıyla o merd-i ġarībe 
iʿṭā ve īẟār eyledi ve “Ey dervīş! [BM 87a] Senī ʿavḳ eyledik, eğer bu miḳdār 
olduġun bileydik seni bu ḳadar mekẟ etmeği (2)revā görmez idik. Maʿẕūr 
olsun biz ehl-i belā ve güm-kerde-i mirā ve mānende-i ricāyız. (3)Murād üzre 
zindeġānīyi ġayrılara fāriġiz” deyü nice dürer ü leʾāli niẟār ḳıldılar. (4)Zihī ʿ aṭā 
vü kerem zihī ḫulḳ u şiyem. 

Temmeti’l-medḥiyyetu’l-Ḥaseniyyeti. 

1 SK nüshasında “ekremu’l” mükerrer yazılmıştır. 
2 Size bir kavmin en cömerdi geldiğinde ona ikram ediniz, Peygamber ehlinden daha cömert bir kimse 

yoktur. Kaynağı bulunamadı.
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ḲAṢĪDE 9 

(FŞ, 6)

1

معّلم کیست عشق و کنج خاموشی دبستانش
سبق نادانی و دانا دلم طفل سبق خوانش

(7)Maʿlūm ola ki bu ḳaṣīde-i naḍīdeniñ ismi Cilāʾu’r-Rūḥ’dur ki Ḫāḳānī 
merḥūmuñ (8)Mirʾatu’ṣ-Ṣafā ismiyle müsemmā olan ḳaṣīde-i ʿacībelerine 
naẓīre-i raʿnādır. (9)Nitekim nāẓım āḫir-i ḳaṣīdede buyururlar: 

Beyt:   Egerçi nām Mirʾatu’ṣ-Ṣafā şod gofte-i ū rā  
 Çü bud envār-ı ḫurşīd-i ṣafā ez çehre-i tābāneş

  Cilāʾu’r-Rūḥ kerdem nām-ı īn çün hīç mirʾatī 
 Nedāred ez cilā çāre çü sāz u tīre devrāneş1 

(12)Bu daḫi ḫafī olmaya ki ṣāḥib-zemīn Muḫtār-ı Ġaznevī ḳuddise sırru-
hu’l-ʿālī ḥażretleridir ki muvaffaḳ olduḳları ḳaṣīdeniñ maṭlaʿı budur. 

Beyt:   Müselmānān dilī dārem ki żāyiʿ mīşeved cāneş 
 Der üftādem bedān derdī ki peydā nīst dermāneş2

     ẞāniyen Ḫāḳānī merḥūm tanẓīr etmişdir ki anıñ daḫi maṭlaʿı budur: 

(16)Beyt:   Merā dil3 pīr-i taʿlīm est vü men ṭıfl-i zebān dāneş 
 Dem-i teslīm sırr-ı ʿaşr ser-i zānū debistāneş4

     ẞāliẟen Ḫüsrev-i Dihlevī5 söylemişlerdir ki anıñ daḫi (18)maṭlaʿı budur:

Beyt:   Dilem ṭıfl est vü sırr-ı ʿışḳ üstād-ı zebān-dāneş 
 Sevādu’l-vech sebaḳ vü meskenet levḥ-i debistāneş6

1 Bu iki beytin şerhi ve çevirisi için bkz. kasîde 9, 124-125. beyitler. 
2 Ey müslümanlar, ona canımı vermeye cesaretim var, (ama) öyle bir derde düştüm ki dermanı yok.
3 Yazmada “merā der” olan bu ibare 118. beyit şerh edilirken “merā dil” şeklinde (126b) yazılmış olup 

Hâkānî’nin divanında 126. kasîdede ise “dil-i men” şeklindedir. 
http://ganjoor.net/khaghani/divankh/ghasidekh/sh126/, (16.05.2015)

4 Gönlüm talimin piridir, ben ise konuşmayı yeni öğrenen çocuğum. Onun ilk talimi, diz üstü aşrın 
sırrına teslim olduğu vakittir.

5 BM nüshasında derkenârda “deryā-yı maʿnevī Emīr Hüsrev-i Diḥlevī” ibaresi bulunmaktadır. 
6 Gönlüm çocuktur, aşkın sırrı da ona dil öğreten öğretmen. Yüzün karalığı ders, meskenet ise okul 

defteridir. 
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Rābiʿan cenāb-ı (20)nāẓım-ı niḥrīr işbu ḳaṣāʾid-i ẟelāẟeye tanẓīr olmaḳ üze-
re bu ḳaṣīde-i belāġat-ferīdeyi silk-i naẓma keşīde buyurmuşlardır ki miẟlini 
ityān ṭavḳ-ı beşerden (23)ḫāric ve mertebe-i iʿcāza ʿāricdir. Tedḳīḳ-i naẓar ve 
taḥdīḳ-i baṣar olunduḳda maʿlūmdur. 

[BM 87b] Ḫāmisen ʿAlī Şīr Nevāyī söylemişlerdir ki anıñ daḫi maṭlaʿı 
budur: 

Beyt:   Muʿallim ʿışḳ u peyrev aḳl şod dūr ez debistāneş 
 Buved dūşīze[SK 59a]gān-ı ṭabʿ-ı men ṭıfl-ı sebaḳ-ḫvāneş1 

Sādisen ʿÖrfī-yi Şīrāzī buyurmuşlardır ki anıñ daḫi (4)maṭlaʿı budur:

Beyt:   Dil-i men bāġbān-ı ʿışḳ u ḥayrānī gülistāneş 
 Ezel dervāzū-i bāġ ebed ḥadd-i ḫıyābāneş2

ʿÖrfī merḥūmuñ bu ḳaṣīde-i pesendīdesi daḫi (6)ʿinde’l-buleġā nigāşte-i 
cerīde-i şābāş u taḥsīn ve ser-levḥa-i dīvān-ı ḳabūl (7)u āferīn olmuşdur, ḳad-
desallāhu esrārahum. Ve bunlardan başḳa nice şuʿarā (8)bu zemīnde ḳaṣāʾid 
naẓm u inşā eylediler ki ʿinde ulu’l-elbāb mānend-i ṭanīn-i (9)zebāndır. 
Muʿallim kīst suʾāl, ʿışḳ cevābdır. Muʿallim tefʿīl bābından ism-i fāʿildir, (10)

taʿlīm edici demekdir, bu maḳāmda murād mürşid-i kāmildir. ʿIşk ʿaynın 
kesriyle (11)ʿinde’l-ʿulemā ifrāṭ-ı maḥabbetden ʿ ibāretdir,  gerek ʿ ifāf ve ʿ iṣmet 
cihetiyle olsun (12)gerek fesād-ı żamīr ve niyyet cihetiyle olsun. Ve ʿ inde’l-ḥu-
kemā ʿaşḳ emrāżdan (13)maʿdūddur, ḥattā Boḳrāṭ nıṣf-ı emrāżdır ve Fārābī 
ẟülüẟān-ı emrāżdır dedi (14)zīrā hem nefse ve hem bedene müteʿallıkdır ve 
ʿaşḳ ġalīzu’ṭ-ṭabʿ ve fāsidu’l-mizāc olan (15)eşḫāṣa ʿārıż olmaz dediler. Ve ʿin-
de’ṣ-ṣūfiyye ʿaşḳ ẕāt-ı muṭlaḳdan ʿibāretdir. (16)Kemā ḳāle’-nāẓım fī Şerḥi 
Eşiʿʿati’l-Lemeʿāt  li’l-ʿIrāḳī  ḳaddesallāhu sırruhumā: “Muṣannif (17)der īn 
kitāb ez vācibu’l-vücūd be-ʿışḳ u maʿşūḳ taʿbīr kerde est.”3 Ve yine (18)Şeyḫ 
Muḥammed Rıżā  ḳuddise sırruhu Meẟnevī-yi Şerīf şerḥinde  

 Āteş-i ʿışḳ  est k’ender (19)ney fütād 

1 Mektepten uzakta; aşk muallim, akıl da mürid olur.  Benim ümmî tabiatim da onun (aşkın) öğrencisi.  
2 Gönlüm, aşkın bahçıvanı ve gülistânın da hayranıdır. Ezel, bağının kapısı; ebedse sokağının sınırıdır. 
3 Musannif, bu kitapta vâcibu’l-vücûdu aşk ve ma’şûk olarak yorumlamıştır.
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beytinde “murād ez ʿışḳ ẕāt-i muṭlaḳ bāşed egerçi der kelām-i mütekellimīn 
(20)ıṭlāḳ-ı ʿışḳ ber Cenāb-ı Ḥaḳḳ neyāmede est ammā ʿibārāt-ı ṣūfiyye mem-
lū est (21)ez ẕikr-i īn kelime”1 buyurmuşlardır. Ve lā münāḳaşate fi’l-ıṣṭılāḥ. 
Ḫāmūşīde (22)yā maṣdariyyedir. Debistān “dāl”ıñ fetḥiyle mekteb demekdir, 
āhirinde şīn (23)muʿallime rāciʿdir. Sebaḳ şafaḳ vezninde ders maʿnāsınadır. 
Nādānī; [BM 88a] nūn nāfiye, yā maṣdardır. Sebaḳ-ḫvān vaṣf-ı terkībīdir ki 
ders (2)okuyucu demek olur. Şīn yine muʿallime rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey 
ṭālib-i (3)Ḥaḳḳ! Muʿallim ve mürşid ʿaşḳdır ve ol muʿallimiñ mektebi sükūt 
bucaġıdır (4)ve daḫi ol mektebde ders nā-dānīdir ve benim dānā olan göñlüm 
ol muʿallimiñ (5)ṭıfl-ı sebāḳ-ḫvānıdır. Ey ṭālib-i Ḫudā! Maʿlūmuñ olsun ki 
ʿaşḳıñ ġayrı (6)ile vuṣlat olmadıġı müẟbetdir. Kemā ḳāle’n-nāẓım: [SK 59b]

Beyt:   Cāmī reh-i hüdā be-Ḫudā ġayr-ı ʿışḳ nīst 
 Goftīm ve’s-selām ʿalā tābiʿi’l-hudā2 

Ve Hüdāyī Efendi ḳuddise (8)sırruhu ḫulefāsından Cennet Efendi Ke-
limāt’ında gelmişdir: 

Beyt:   ʿAşḳ atınıñ süvārı erişdi maḳṣūduna  
 Zāhid ṭopal ḫar ile bekler ḳapuda nevbet 

(10)Bināberīn nāẓım-ı müdeḳḳiḳ irşāḍ ve taʿlīmi aşḳa taḫṣīṣ buyurdular. 
Sebaḳ (11)nā-dānī3 buyurmalarında şuña işāret buyururlar ki üstād-ı ʿaşḳdan 
istifāże-i (12)feyż eylemek çūn u çerādan ḥaẕer, “lime lā yecūz”dan güẕer et-
meğe mevḳūfdur. Zīrā ṭarīḳ-i (13)ʿaşḳda “lime lā yecūzu, lā yecūz”dur4. Kemā 
ḳāle’l- Ḥāfıẓu’ş-Şīrāzī:

1 Aşktan murat mutlak zâttır (Allah); her ne kadar kelâmcıların ıstılâhında aşk kavramı Allah için 
kullanılmamışsa da sufilerin yazdıkları, bu kelime ile doludur.

2 Ey Câmî! “Allah’a yemin ederim ki hidayet yolu aşktan başka bir yol değildir. Hidayete tabi olana selam 
olsun. Beytin şerhi için 1. gazelin 7. beytine bakınız. 

3 BM nüshasında derkenârda bir rubâʿi yer almaktadır:
Yā rab sebaḳem zi ʿilm-i nā-dānī dih 
Bī-dānişīm zi dāniş-i fānī dih

Bīzārīm ān ṣıfāt-i imkānī di 
Bī-yesmaʿ bī-yabṣaram erzānī dih 

4 “Niçin câiz değildir?” diye sormak câiz değildir.  
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Beyt:   Be-mey seccāde rengīn kon geret pīr-i muġān gūyed 
 Ki sālik bī-ḫaber nebved zi rāh u resm-i menzilhā1

(15)El-ḥāṣıl üstād-ı ʿaşḳdan taʿallüm etmeniñ şarṭı evrāk-ı dili cemīʿ-i 
maʿlūmātdan (16)pāk ve perde-i ʿār u ʿırżı çāk edüp ez cān u dil üstād-ı ʿaşḳa 
(17)bende olmaḳdır. Zīrā bu yolda sermāye-i ʿ aẓīm ez cān u dil teslīmdir. Keẕā 
(18)ḳāle Niyāzī ḳuddise sırruhu: 

Mıṣrāʿ:  Sermāye bu yolda hemān teslīm olur buña inan          

Meẟnevī:  Sāye-i Yezdān bud bende-i Ḫudā 
 Mürde-i īn ʿālem u zinde-i Ḫudā

  Dāmen-i ū gīr vü rev tū bī-gümān 
 Tā resī der dāmen-i āḫir-zemān  

  Sāye-i rehber bih est ez ẕikr-i Ḥaḳḳ 
 Yek ḳanāʿat bih ki ṣad lūt-i ṭabaḳ2    

 2

ز هرکس ناید این استاد و شاگردی نه هر کوهی
بدخشان باشد و هر سنگپاره لعل رخشانش

[BM 88b] Bedaḫşān Ḫorāsān ile Hind beyninde bir meşhūr vilāyetdir ki 
laʿl maʿdeni (2)andadır. Ammā Mīr Sadruddīn Muḥammed Şīrāzī Cevāhir-
nāme’sinde ẕikr eder ki  (3)laʿliñ Bedaḫşān’a nisbet olunduġu maʿdeni anda 
olduġundan olmayup (4)belki maʿdeninden iḫrāc ve Bedaḫşān’a naḳl ve anda 
perdāḫt olduġu ecildendir. (5)Raḫşān ʿaṭşān vezninde parlayıcı demekdir, 
āḫirinde şīn Bedaḫşān’a rāciʿdir. (6)Ne lafẓı “başed”e merbūṭ olup taḳdīr-i 
ʿibāre; “nebāşed her kūhī Bedaḫşān” (7)demekdir. Mıṣrāʿ-ı ẟānī irsāl-i meẟel-
dir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṭālib-i ders-i ʿ aşḳ! (8)Her kimesneniñ elinden bu üstād 

1 ʿBula seccadeni meye’ derse pîrin / Yol yordamdan habersiz kalmaz sâlik dediğin. Hâfız, Dîvân, g.1/4.
2 Allah’a kul olan, Allah’ın gölgesi olur. O, bu dünyadan yana ölmüş, Allah ile dirilmiştir. //Âhir zamanın 

âfetinden kurtulmak için hiç kuşku duymadan hemencecik eteğine yapış. //Kılavuzun gölgesi Hakk’ı 
anmaktan daha iyidir. Bir kanâat, yüzlerce tabak yemekten daha hayırlıdır. Mesnevî, I/424-425, 
VI/3785.
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ve şāgirdlik gelmez ve herkes ders-i (9)ʿaşḳı oḳutmaġa ve oḳumaġa muḳtedir 
olamaz. Nitekim her daġ Bedaḫşān ve her ṭaş [SK 60a]  (10)pāresi laʿl-i raḫşān 
olamaz1. Nitekim zamānımızda nice meşāyiḫ-i müzevvirīn ẓuhūr  (11)edüp 
ders-i ʿaşḳda daʿvā-yı kemāl ve kendülerin sipehsālār-ı ʿaşḳ ḫayāl (12)ederler. 
Ḥālbuki merẟiyye-i Ḳays’ı Ḫvābnāme-i Veysī diye oḳurlar ve her rūz niçe (13)

tārupūd-ı fesād doḳurlar. Bir alāy sāde-dilān ve āvāre-i vādī-i ḥirmān (14)

olanlar daḫi ol maḳūle efsürde-dimāġānı erbāb-ı ḥāldendir ẓannıyla (15)der-i 
taḳlīdine ser-efgende ve ez cān u dil bende olup dīn u īmāndan bī-behre 
ḳalmışlardır. Neʿūẕubillāh min şurūrihim.

Meẟnevī:  Ḥarf-i dervīşān u nükte-i ʿārifān 
 Beste-end īn bī-ḥayāyān ber zebān

  Tu melāf ez müşk k’an būy-ı piyāz 
 Ez dem-i tū mīkoned mekşūf rāz2 

İmām Ḳuşeyrī ḳuddise sırruhu kendü zamānınıñ  (20)meşāyiḫi ḥaḳḳında 
buyurmuşlardır:

Beyt:   Amma’l-ḫıyāmu fe-innehā ke-ḫiyāmihim 
 Ve erā nisāʾe’l-ḥayyi ġayra nisāʾihā3

Bu beyt-i şerīfi Ḥażret-i Hüdāyī ḳuddise sırruhu maḳām-ı (22)tefsīrde 
el-Cemʿ ve’t-Tefrīḳ nām risālelerinde buyurmuşlardır:

Naẓm:   Ebu’l-Ḳāsım Ḳuşeyrī kim o üstād  
 Zamānında bu beyti ḳılmış inşād 
 Anıñ ol vaḳte [BM 89a] göreydi kelāmı 
 Ne nisvān ḳaldı şimdi ne ḫıyāmı

1 BM nüshasında bu varağın üst tarafında 
Her seng-i Bedaḫşān olamaz laʿl-i dıraḫşān 
Her dāne-i şehvār olamaz gevher-i ʿUmmān

beyti bulunmaktadır. 
2 Dervişlerin sözleriyle âriflerin nüktelerini dillerine dolamış bu utanmazlar. //Söz etme miskten, çünkü 

nefesindeki soğan kokusu sırrı açıklıyor. Mesnevî, IV/1697, 1769.
3 Çadırlar, onların çadırlarının aynısı; ama mahallenin kadınları şimdi başka kadınlar sanki...
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3

زبان جز بی زبانی نیست این نادر معّلم را
دریغا در همه عالم ندانم کس زباندانش

 (4)Şīn muʿallime rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Bu nādir olan muʿallim ve mür-
şidiñ zebānı (5)zebānsızlıġıñ ġayrı değildir. Ḥayf ki cemīʿ-i ʿālemde ol muʿal-
limiñ zebānını añlar (6)bir kimesne bilmem. Yaʿni şākirdān-ı mekteb-i ʿirfān 
ḫvāce-i ʿaşḳdan hengām-ı tedrīslerinde (7)bī-zebān istifāże-i feyż-i Cenāb-ı 
Yezdān ederler. Zīrā ders-i ʿaşḳ-ı Bārī-yi (8)ẕü’l-celāl ṣadran-ʿan-ṣadr intiḳāl 
eyler. Ṭarīḳ-i Naḳşibendiyyede bu ḥāle ṣoḥbet (9)taʿbīr olunur. Nitekim den-
mişdir. 

Beyt:   Ṣoḥbet-i pīr bih zi her ʿamel est 
 Her ki bā ū nişest der ʿamel est1 

Ve Risāle-i Ḥaḳḳıyyede ʿAbdullah-i Kāşġarī  ḳuddise (11)sırruhu buyur-
muşlardır: “Bedān ey ṭālib-i ṣādıḳ! Ḥaḳḳ subḥānehu ve teʿālā her (12)esrārī 
ki der ḫazīne-i ġayb dāşt ber sīne-i pür-fütūḥ-i ān Ḥażret güẕāşt (13)ve esrār-ı 
bī-[SK 60b] pāyān der bātın-ı īşān cārī bud ān Ḥażret in esrār-ı bilā-nihāye 
rā der sīne-i Ṣıddīḳ rīḫtend ve Ḥażret-i Ṣıddīḳ nīz der āḫīr-i vaḳt [dīd ki] (15)

der bāṭın-ı Selmān derd-i ṭālib peydā şod īn esrār-ı bilā-nihāye rā ber sīne-i 
(16)Selmān rīḫtend ve īşān nīz der bāṭın-ı Ḳāsım bin Muḥammed bin Ebī 
Bekr rīḫtend, ilā āḫiri’s-silsile ḳıyās kon.”2   

4

کجا در جمع نادانان تواند کسب جمعیت
کسی کز فکر دانایی بود خاطر پریشانش

(20)Nādāndan murād ʿ uşşāḳdır. Nādān taʿbīri Ḥaḳḳ’ıñ ġayrıyı ʿ adem-i derk-
lerine (21)mebnīdir. Şīn, ḫāṭıreş kelimesine maṣrūfdur. Taḳdīr-i ʿibāre; “kesi 
1 Pîr’in sohbeti her amelden iyidir / Her kim pîr ile oturursa bir ameldedir. Abdullah Nidâî-yi Kâşgarî ve 

Hakkıyye Risâlesi, s. 61. 
2 Ey sâdık âşık! Bil ki yüce Allah gayb hazinesinde bulunan bütün sırları  o Hazret’in (Peygamberin) 

fetihlerle dolu gönlüne koydu ve bâtındaki sonsuz sırlar canlı kaldı. Peygamber de bu sonsuz sırları 
Sıddîk’ın gönlüne koydu ve Hazret-i Sıddîk da ömrünün sonunda Selman’ın içinde öğrenme derdinin 
yeşerdiğini görünce bu sonsuz sırları Selman’ın göğsüne yerleştirdi ve Selman da  bunları Ḳâsım bin 
Muḥammed bin Ebî Bekr’in gönlüne yerleştirdi ve silsilenin sonuna kadar böyle devam etti. Krş. 
Abdullah Nidâî-yi Kâşgarî ve Hakkıyye Risâlesi, s. 62-63.
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k’ez fikr-i dānāyī (22)ḫāṭıreş perīşān buved” demek olur. Maḥṣūl-i Manẓūm: 
Mecmaʿ-ı ʿuşşāḳda ḳaçan (23)kesb-i cemʿiyyet etmeğe ḳādir olur ol kimes-
neniñ ki dānālıḳ fikrinden [BM 89b] ḫāṭırı perīşān ola. Yaʿni şol kimesne 
ki cāmiʿ-i cemīʿ-i kelimāt olmaḳ sevdāsında (2)ʿaḳl-ı nāzenīniñ perīşān ede, 
mecmaʿ-i ehl-i ʿirfānda kesb-i cemʿiyyet ʿadīmu’l-imkāndır. 

5

دلی کو ذوق نادانی چشد هر دفتر دانش
که بندد نقش کلک عقل شوید زآب نیسانش

(5)Ki ṣıfatla mevsūf beyninde vāḳiʿdir. Nādānīde yā maṣdariyyedir, maʿnā-
sı bilmeyicilik (6)demekdir, murād ʿaşḳdır. Zīrā ʿaşḳ bir ṣıfatdır ki ʿāşıḳıñ 
ṣaḥīfe-i ḳalbinde (7)menḳūş olan cemīʿ-i eşyāyı ḥarḳ ve bī-çāre ʿāşıḳı baḥr-ı 
ḥayrete ġarḳ eyler. Ḥattā (8)kendüden daḫi bī-ḫaber olduġu ḥālde geşt u 
güẕer eyler. Ḳanda ḳaldı ki eşyā-i (9)sāʾireyi derk eyleye. Kemā ḳāle tācu’l-ʿu-
refā: 

Meẟnevī:  ʿIşḳ ān şuʿle est k’ū çün ber füruḫt    
 Her çi cüz maʿşūḳ cümle ber füruḫṭ1   

Bendiñ fāʿili kilk-i ʿaḳl, naḳş mefʿūlüdür. (11)Şūyed şosten maṣdarından 
fiʿl-i mużāriʿdir, yayḳır demekdir. Taḥtinde şīn dile (12)rāciʿdir. Nisyān unut-
maḳ, āḫirinde şīn, defter-i dānişe rāciʿdir. Defter-i dānişden (13)murād ḳalb-
dir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Bir göñül ki ẕevḳ-i ʿaşḳdan ẕāʾiḳ ola ʿilm defteri 
üzere (14)ki ʿaḳıl ḳalemi o defterde nice eşyā naḳş u imlā eylemişdir, ol ẕevḳ-i 
ʿaşḳdan (15)ẕāʾiḳ olan göñül ʿaḳl ḳaleminiñ naḳş eylediği şeylerden defter-i 
dānişi āb-ı nisyāndan (16)pāk u ṣāfī eyler. Ey ṭālib-i [SK 61a] Ḫudā! Sen daḫi 
defter-i ḳalbinde ʿ aḳl ḳaleminiñ (17)naḳş u imżā eylediği şeyleri āb-ı nisyān ile 
pāk ve ṣāfī eylemek murād (18)ederseñ ẕevḳ-i ʿaşḳdan ẕāʾiḳ ol ḥattā cümleye 
fāʾiḳ olasın. El-ḥāsıl (19)ʿulūm-i resmiyye ve maʿlūmāt-ı vehmiyyeden ḳur-
tulmaḳ ʿāşıḳ olmaḳ ile ḥāṣıl olur. (20)Feteʾemmel. Baʿżı nüsḫada “her defter-i 
dāniş” vāḳiʿdir, lā taġfel.  

1 Aşk, bir kez tutuştu mu sevgiliden başka ne varsa hepsini yakan bir alevdir. Mesnevî, V/588.
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6

طویل الذیل طوماریست شرح علم نادانی
که در عمر ابد نتوان رسانیدن به پایانش

(23)Şīn ʿilm-i nādānīye rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: ʿİlm-i ʿaşḳıñ şerḥi ṭavī-
lu’ẕ-ẕeyl bir [BM 90a] ṭomārdır ki müʾebbed olan ʿömrde anıñ pāyān ve 
nihāyetine vāṣıl olmaḳ mümkin değildir. (2)Böyle olduġunu beyt-i ātī ile 
iẟbāt buyururlar. 

7

ُشُهوُد الَحّقِ فی الَکوَنین یک نکته ز مضمونش
سواُد الَوجِه فی الّداَرین یک نقته ز عنوانش

(5)Kevneynden murād dünyā ve āḫiretdir. Mażmūneş ʿunvāneş1 lafıẓ-
larında olan şīnler (6)ʿilm-i nādānīye rāciʿdir. ʿUnvān evvel maʿnāsınadır. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Dünyā ve āḫiretde (7)Ḥaḳḳı müşāhede etmek mażmūn-ı 
ʿaşḳdan bir nüktedir. Dāreynde vech ḳaralıġı (8)ʿunvān-ı ʿaşḳdan bir noḳṭa-
dır. Sevādu’l-vech fi’d-dāreyn  2 »اَرْيِن  ḥadīẟ-i şerīfine(9)  »الَفْقُر َسَواُد اْلَوْجِه ِفي الدَّ
işāretdir. Bu ḥadīẟ-i şerīfiñ şerḥinde şurrāḥ nice eḳāvīl (10)beyān eylediler ki 
naḳli mūcib-i taṭvīldir. 

8

تصور کی توان کرد از کسی تصدیق این معنی
اگر نبود معّرف عشق و حّجت ذوق وجدانش

(13)Vicdāneş lafẓında şīn “kesī”ye rāciʿdir. Muʿarrifiñ ʿ ışḳa iżāfeti beyāniy-
yedir. (14)Ẕevḳin vicdāna iżāfeti lāmiyyedir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḳaçan taṣavvur 
mümkindir bir kimseden (15)bu maʿnāyı taṣdīḳ eylemek eğer ol kimesneye 
muʿarrif-i keşf  u ḥüccet ẕevḳ-i (16)vicdān olmaz ise, yaʿnī mebḥaẟ-i ʿilm-i 
ʿaşḳ ṭavīlu’ẕ-ẕeyl bir ṭomār-ı bī-pāyān olduġunu taṣdīḳ ve iẕʿān keşf u ʿirfān 
ve ẕevḳ-i vicdān ile (18)olur. Ve mażmūn-ı ʿaşḳdan bir nükte şühūdu’l-Ḥaḳḳ 
fi’l-kevneyn ve ʿunvān-ı ʿaşḳdan (19)bir noḳṭa sevādu’l-vech fi’d-dāreyn ol-
duġunu taṣdīḳ ve ḳabūl mertebe-i ʿurefāya (20)vuṣūl ile ḥuṣūl bulur. El-ḥāṣıl 

1 ʿünvāneş : SK nüshasında derkenârda bulunmaktadır. 
2 Fakirlik iki cihanda da yüzün kara olmasıdır. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II /1837. 
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esrār-ı ʿaşḳa vuḳūf ehl-i keşf olmaġa (21)mevḳūfdur. Kemā ḳāle [SK 61b] 
tercümānu’l-ġayb:

Beyt:   Rāz-ı derūn-ı perde zi rindān-ı mest pors 
 K’in ḥāl nīst zāhid-i ʿālī-maḳām rā1 

Keşf  ʿ inde’l-mutaṣavvıfe (23)ism-i ʿ Alīm ve Ḥakīmiñ tecelliyātından ḥāṣıla 
olan ḥaḳāyıḳ-i mücerrede ve meʿānī-yi ġaybiyyeden [BM 90b] ʿibāretdir. 
Bunuñ mertebe-i ẟelāẟesi vardır. Evvelā ḳuvve-i mütefekkirede olan meʿānī-
niñ (2)inkişāfı gibi ki bilā-istiʿmāl-i muḳaddimāt ve tertīb-i ḳıyāsāt bir maʿnā 
ki ẕihne (3)tebādür eyleye keşf-i maʿnevīdir ki ʿulemā aña ḥades derler. Ve 
ẟāniyen bilā-tefekkür meʿānī-yi (4)ʿaḳliyyeniñ ḳuvvet-i ʿāḳiliyye ile münkeşif 
olması gibi ki ʿaḳlın bu mertebesine nūr-ı ḳuds derler, ḥades bunuñ bir 
lemʿa-i ḥaḳīresidir. Ve ẟāliẟen ḳalbe (6)meʿānī-i ġaybiyye ve ʿulūm-i ledüniy-
yeniñ keşf olmasıdır ki buña ilhām tesmiye (7)olunur. ʿĀrifīn, bu mertebede 
aʿyān-ı ẟābite ve esrār-ı ġaybiyyeye muṭṭaliʿ olurlar. (8)Kemā eşāre Mevlānā 
ḳuddise sırruhu:   

Meẟnevī:  Kāmilān ez dūr nāmet bişnevend 
 Tā be ḳaʿr-ı bād u būdet der revend 

  Belki pīş ez zāden-i tū sālhā 
 Dīde bāşendet tū rā bā ḥālhā2 

Taṣavvur, taṣdīḳ, muʿarrif, ḥüccet lafıẓları beyninde olan cināṣ nük-
te-şināsān-ı ʿilm-i mīzāna maʿlūm u hüveydādır. 

9

ز خاک فقر در کوی ارادت ساختم کاخی
که کم خواری و کم خوابی و کم گوییست ارکانش

(14)Faḳrdan murād faḳr-ı ḥaḳīḳīdir, fenā-i küllīden ʿibāretdir. ِإَذا َتمَّ اْلَفْقُر« 
3 »ُ  .ḥadīẟ-i şerīfi bunu nāṭıḳdır(15) َفُهَو اهللّٰ

1 Perde ardındaki sırları mest olmuş rintlere sor; yoktur zira bu hal, makāmı yüce zahitlerde. Hâfız, 
Dîvân, g. 7/2. 

2 Kâmil olanlar, uzaktan senin adını duyunca senin varlığının derinliğine inerler. //Hatta sen doğmadan 
yıllar önce senin durumlarını görmüşlerdir. Mesnevî, IV/1794-1795.

3 Fakr kemâle erdiğinde Allah’a ulaşılır.



391Neşʾe

Rubāʿī:   Ān rā ki fenā-şīve vü faḳr-āyīn est  
 Nī keşf-i yaḳīn ne maʿrifet nī dīn est

  Reft ū zi miyān mümeyyez Ḫudā mānd Ḫudā 
 El-faḳru iẕā temme huvallāh īn est1

Kūy ḫūy vezninde maḥalle (18)demekdir. Ḳāḫ köşk maʿnāsınadır, bu 
maḳāmda murād ḳalb-i insāndır. (19)Kem-ḫvārī ḳıllet-i ekl maʿnāsına bir 
ḫaṣlet-i ʿālīdir ki nice fevāʾidi ḥāvīdir (20)ve keẟri daḫi ʿilel u emrāża bādīdir. 
Kemā ḳāle baʿḍu’l-ḥukemā: “Bisyār ḫorden ve  (21)be-ṣoḥbet zīsten ḍıddāni 
lā yectemiʿān”2 Ve baʿżı ʿ urefā daḫi menāfiʿ-i ḳıllet-i (22)eklde buyurmuşlardır: 
“Fī ḳılleti’l-ekli menāfiʿu  keẟīretun  minhā  en yekūne’r-raculu aṣaḥha cis-
men  (23)ve ecvede ḥıfzan ve  eẕkā fehmen ve eclā ḳalben  ve eḳalle nevmen 
ve eḫaffe nefsen ve eḥadde [BM 91a] baṣaran ve ekreme ḫuluḳan”3  Ve ḳāle 
Ebū Ṭālib-i Mekkī ḳuddise sırruhu  “el-muʾminu ke-miẟli’l-mizmāri (2)lā 
yaḥsunu ṣavtuhu [SK 62a] illā bi-ḫalāʾi baṭnihi”4

Beyt:   Şikem tehī şev vü mīnāl hemçü ney be-niyāz 
 Şikem tehī şev vü esrār gū besān ḳalem5 

Kem-ḫvābī bu daḫi ḳıllet-i nevm maʿnāsınadır ki bunuñ daḫi keẟreti 
faḳr-ı ṣūrīye sebebdir. Kemā ḳāle Şeyḫ ʿAṭṭār ḳuddise sırruhu: 

Beyt:   Fāḳa āred ḫvāb-ı bisyār ey peser  
 Ḫvāb kem kon bāş bīdār ey peser6

(6)Kem-gūyī bu daḫi ḳıllet-i kelām maʿnāsınadır ki bunuñ daḫi keẟreti 
imāte-i ḳalbe (7)bāʿiẟdir. Kemā ḳāle’ş-şeyḫu’l-meẕkūr:

1 Fena ve fakir tabiatlı olanlar için ne keşf-i yakîn ne marifet ne de din vardır. O ortadan kalktı, sadece 
Allah kaldı. ʿFakr kemâle erdiğinde sadece Allah kalır’ın anlamı da budur. Ebu Saʿîd Ebu’l-Hayr, 
Rubâiyyât, 105. rubâî. 

2 Çok yemek ve sohbetle yaşamak bir araya gelmeyen iki zıt durumdur.
3 Az yemekte çok faydalar vardır: Şöyle ki az yiyen adam bedenen daha sıhhatli olur, hafızası kuvvetli 

olur, daha zeki olur, kalbi daha güzel olur, daha az uyur, daha az korkar, daha keskin görür ve daha güzel 
ahlaklı olur. 

4 Mümin çivi gibidir, sadece karnı açken sesi güzel olur. 
5 İçini boşalt ve ney gibi dua ile inle /İçini boşalt ve kalem gibi sırlar söyle. Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, g. 

1739/5.
6 Çok uyku fakirlik getirir ey oğul! Uykuyu azalt, uyan ey oğul! Attâr, Pendnâme, der Nesâyih.



392 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

Beyt:   Dil zi pür-goften bemīred der beden 
 Ger çi güftāreş buved dürr-i ʿAden1 

Erkān rüknüñ cemʿidir ki bir nesneniñ köşe (9)ve żılʿına taʿbīr olunur. 
Ḫafī değildir ki erkān-ı ẟelāẟe-i meẕkūreye ẕikr-i Bārī (10)daḫi żamm u ʿilāve 
olunmaḳ nā-çārīdir. Zīrā binā-i ḳuṣūr erkān-ı erbaʿaya maḥṣūrdur. (11)Żarū-
ret-i vezn içün ẕikr-i Ḥayy terk ve ṭayy olunmuşdur. Meʿa hāẕā erkān-ı (12)

erbaʿanıñ ekberi ẕikr-i Bārīdir. Nitekim ẕikr-i Bārī ḳalb-i sālikde cārī (13)ve 
cemīʿ-i aʿżā vü ḳuvāsına sārī olmadıḳça vuṣlat-i Bārī-yi ẕü’l-celāl (14)muḥāldir. 
Nitekim denmişdir:

Ḳıṭʿa:   Ẕikr-i Ḫudā rāḥet-i cān u dil est  
 Bende-i ẕākir be-Ḫudā vāṣıl est  
 Ṣāf bekon āyīne-i dil be-ẕikr 
 Z’ānki Ḫudā rā naẓareş ber dil est2  

Maḥṣūl-i Naẓm: Faḳr ṭopraġından bir mürşid-i kāmile (17)irādet maḥal-
lesinde bir köşk binā eyledim ki kem-ḫvārī, kem-ḫvābī, kem-gūyī, (18)ẕikr-i 
Bārī ol köşküñ rüknleridir. Nāẓım-ı āteş-zebān bu beyt-i şerīfde (19)ḳalb-i 
insān maʿmūr u ābādān olması eşyā-i erbaʿa-i meẕkūre ile olduġunu (20)

beyān buyururlar. Zīrā eşyā-i erbaʿaya riʿāyet olmadıḳça ḳaṣr-ı ḳalb ʿimā-
ret (21)bulmaz ve ḳaṣr-ı ḳalb daḫi ʿimāret bulmadıḳça vuṣlat-i Ḫudā olmaz. 
Kemā eşāre (22)Mevlānā ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Āyīne-i dil çün şeved ṣāfī vü pāk    
 Naḳşhā bīnī birūn ez āb u ḫāk  

  Çeşm-i dil ez mūy-i ʿillet pāk kon
[BM 91b] Tā bebīnī ḳaṣr-ı feyż-i min ledün3   

1 Her ne kadar sözü Aden incisi ise de, sözle dolu gönül bedende ölür. Attâr,  Pendname, der-beyân-i 
fevâyid-i hâmûşî.

2 Allah’ı zikr ile ulaşır can ve gönül rahata / Zikreden kul vasıl olur Allah’a / Gönül aynasını zikir ile 
temizle / Böylece Allah’ın nazarı yönelir kalbe. Abdullah Nidâî-yi Kâşgarî ve Hakkıyye Risâlesi, s. 53.

3 Kalbin aynası temizlenip parlaklaşırsa, dünyanın dışındaki resimleri görürsün. //Gönül gözünü 
hastalıklardan kurtar ki “min ledün” köşkünü görebilesin. Mesnevî, II/71, I/1396.
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10

نیابی ساحت درگاه جز میدان اسالمش
نبینی صّفۀ دهلیز جز ایوان ایمانش

(4)Sāḥa Türkmen obalarınıñ aralıḳlarında olan açıḳ meydāna denür ki 
şehr (5)ḫāneleriniñ ḥavlu taʿbīr olunan ʿarṣalarına ıṭlāḳı bundan meʾḫūẕdur. 
İslām (6)iṭāʿat ve inḳiyād eylemek maʿnāsınadır. Dergāh ḳapı öñü demekdir. 
Eyvān (7)ṣuffa ve kemer maʿnāsınadır. Şīnler kāḫa rāciʿdir. Taḳdīr-i ʿibāre; 
[SK 62b] neyābī sāḥat-i (8)dergāheş cüz-i meydān-ı islām nebīnī ṣuffa-i 
dehlīzeş cüz-i eyvān-ı īmān demekdir. (9)Maḥṣūl-i Naẓm: Kūy-i irādetde 
erkān-ı erbaʿa-i meẕkūre ile binā eylediğim köşküñ (10)ḳapusı öñündeki olan 
meydānı meydān-ı İslāmıñ ġayrı bulamazsın ve yine (11)ol köşküñ dehlīziniñ 
ṣuffasını īmān ṣuffasınıñ ġayrı göremezsin. (12)Beyt-i ātīye merhūndur.

11

درون آی از در و دهلیز طی کن تا عیان بینی
ز بام و روزن اندر تافته خورشید احسانش

(15)Āy emr-i ḥāżırdır ki gel demekdir. Bām dam demekdir. Revzen pen-
cere demekdir. Şīn (16)“kāḫ”a rāciʿdir. Taḳdīr-i ʿibāre; “zi bām u revzeneş 
ḫurşīd-i iḥsān tāfte” demekdir. (17)Ḫurşīd-i iḥsāndan murād Cenāb-ı Kib-
riyādır. Maḥṣūl-i Manẓūm: Ey sālik-i rāh-ı (18)Ḫudā! Ol köşkü öñünden 
seyr u temāşā eyleme, belki der u dehlīzden içerüye (19)gel ki ḥattā ol köşküñ 
damından ve penceresinden ve cemīʿ-i cevānib-i erbaʿasından (20)ḫurşīd-i 
iḥsān parlamış olduġu ʿıyān ve āşikāre göre[sin]. Lākin içerüye dāḫil (21)ol-
madıḳça ḫurşīd-i iḥsān raḫşān olduġu nümāyān olmaz ve tābiş-i tecelliyāt-ı 
(22)Cenāb-ı Kibriyā görülmez. Derūn āy ez der u dehlīz taʿbīrinde cenāb-ı 
nāẓım şuña (23)işāret buyururlar ki mertebe-i ʿıyānda īmān olmaz. Nitekim 
Ḥażret-i Mıṣrī’niñ 

Beyt: [BM 92a]  Çün buldı göñül yārüm terk eyledim aġyārüm 
   Īmān ile zünnārum yaġmadur (2)alan alsun

beyt-i şerīfi bu sırra nāẓırdır. Ḫafī değildir ki ḫurşīd-i iḥsān (3)ḳaṣr-ı ḳalbde 
tābān olduḳda īmān ḳalmaz, zīrā īmān ġāʾibe taʿalluḳ eder (4)bir ḥāldir. 
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در اندر کاخ بستانیست سرتاسر گل و ریحان
رضای دل گل خندان و طیب ُخلق ریحانش

(6)Der, “ender”i teʾkīd içündür. Reyḥān selmān vezninde fesleğen taʿ-
bīr olunan (7)şükūfe-i maʿrūfedir. Şīn  bostāna rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Ol ḳaṣr-ı meẕkūrede (8)bir bostān vardır ki başdan başa gül u reyḥān ile 
dolmuşdur ve ol (9)bostānıñ gül-i ḫandānı rıżā-yı dilden ve reyḥānı aḫlāḳ-i 
ḥamīdeden ʿibāretdir. (10)Bu beyt ile nāẓım-ı āteş-zebān şol göñül ki ḳażā-yı 
Bārīye rāżī ve (11)aḫlāḳ-i rediyyeden pāk u ṣāfī [SK 63a] olmaya, gül u şukū-
feden ʿārī bir bostān-ı (12)ḫālī gibi olduġunu beyān buyururlar. Maʿlūm ola 
ki ḳażā-yı Ḫudā’ya ʿadem-i rıżā (13)mūcib-i ġażab-ı Cenāb-ı Ḫudādır. Nite-
kim ḥadīẟ-i şerīfde gelmişdir: َمْن َلْم َيْرَض ِبَقَضاِئي َوَلْم َيْصِبْر َعَلى َباَلِئي َفْلَيْطُلْب َربًّا  
1  keẕā fi’l-Meşāriḳ. (15)Ve fażīlet-i ṣabr ḥaḳḳında nice eḥādīẟ-i nebeviyye سِوَايَ
vārid olmuşdur ki taḥrīr u (16)beyān ḫāric-i ḥayṭa-i dāʾire-i imkāndır. Ḳāle 
tācu’l-ʿārifīn fī fevāʾidi’ṣ-ṣabr:

Meẟnevī:  Nefs-i müʾmin üşġürī  āmed yakīn 
 K’ū be-zaḫm u renc zift est u simīn

  Z’īn sebeb ber enbiyā renc u şikest 
 Ez heme ḫalḳ-ı cihān efzūn-ter est 

  Ādemī rā pūst-i nā-medbūġ dān  
 Ez ruṭūbethā şode zişt2 u girān 

  Ṭalḥ u tīz u māliş-i bisyār dih 
 Tā şeved pāk u laṭīf u bā ferih  

  Ver nemītānī rıżā dih ey ʿayār 
 Ger Ḫudā rencet dehed bī-iḫtiyār

 
1 Kim benim hükmüme razı olmaz, verdiğim belaya sabretmezse kendisine benden başka Rab arasın. 

Keşfu’l-Hafâ, II /1898.
2 Bu kelime iki nüshada da رست şeklindedir.
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  Ki belā-yı dost taṭhīr-i şomā’st 
 ʿİlm-i ū bālā-yı tedbīr-i şomā’st1   

13

ز هر جانب درختی شاخها ُپر میوۀ حکمت
خروشان در نوای شکر مرغان خوش الحانش

[BM 92b]  Ḥikmet “el-iṣābetu fi’l-ḳavli ve’l-ʿamel”den2 ʿibāretdir ve bu 
ḥikmeti Cenāb-ı Kibriyā dilediği (2)ḳuluna iʿṭā eyler. Kemā ḳālellāhu teʿālā  
 Ve baʿżılar daḫi ḥikmeti ﴿ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا﴾3
“ismun li-iḥkāmi vaḍʿi’ş-şeyʾi fī mevḍıʿihi”4  (4)taʿrīfiyle taʿrīf etmişlerdir ki 
bu taʿrīf taʿrīf-i evvelden eʿammdır, fetedebbir. (5)Elḥān “laḥn”ıñ cemʿidir ki 
ṣavt maʿnāsına, āḫirinde şīn bostāna rāciʿdir. (6)Maḥṣūl-i Naẓm: Ol bostān-ı 
meẕkūruñ her ṭarafından aġaçlar vardır (7)ve ol aġaçlarıñ şāḫları mīve-i ḥik-
met ile dolmuşdur ve ol bostānıñ (8)ḫōş-āvāz olan ḳuşları naġme-i şükr ile 
teġannī ve terennüm etmekde cūş (9)u ḫurūşdadırlar. Bu beyit[le] nāẓım-ı 
bozorgvār ḳulūb-i ʿurefānıñ vüsʿat  (10)ve zīynet ve mīve-i ḥikmet ile māl-ā-
māl olduġunu işʿār buyururlar, ḳuddise sırruhu.  

 14

خسان را نیست در وی ره که بر دیوارها پرچین
ت ِبالَمکاِره دست دهقانش نهاد از خار ُحفَّ

(13)Vey bostāna rāciʿdir ki “reh nīst”iñ ʿilletidir. Perçīn [SK 63a] pervīn 
vezninde (14)baġ ve bostān eṭrāfına çalı ve çırpıdan çevirilen dīvārdır ki lisān-ı 
Türkīde (15)seyc denür ve dīvār üzerine vażʿ olunan çalı ve dikene daḫi denür, 
(16)bu maḥalde murād maʿnā-yı aḫīrdir bu iradeye ḳarīne, dīvārhā lafzıdır. 
1 Müminin özü de gerçekten bir porsuktur; çünkü o da çektiği sıkıntıyla güçlenip palazlanır. //Bu yüzden 

peygamberlerin uğradıkları sıkıntı ve kırıklık, tüm dünya halkının uğradıklarından fazladır. //İnsanı 
tabaklanmamış ve nemden dolayı kokuşup ağırlaşmış deri olarak bil. //Acı ve keskin ilaçları ona bolca 
sür de temizlenip güzelleşsin ve muhteşem olsun. //Ey yiğit, böyle yapamıyorsan, istemediğin halde 
Allah sana sıkıntı verdiğinde bundan hoşnut ol. //Çünkü dostun verdiği bela sizin arınmanız demektir. 
Onun bilgisi sizin tedbirinizin üstündedir.  Mesnevî, IV/99-100,  104-107.

2 Söz ve amelde uyumluluk.
3 Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demekdir. 

Bakara 2/ 269.
4 Bir şeyi yerine uygun şekilde koymanın kuralı için isim.
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(17)Dihḳān dālıñ kesriyle zürrāʿ ve ekinci demekdir, bu maḳāmda murād 
Cenāb-ı (18)Kibriyādır, ḥuffet bi’l-mekārih النَّاُر ِت  َوُحفَّ ِباْلَمَكاِرِه،  اْلَجنَُّة  ِت   »ُحفَّ
َهَواِت« 1  :ḥadīẟ-i şerīfine işāretdir. Şīn bostāna rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm ِبالشَّ
Alçaḳ ve denī (20)olan kimesnelere ol bostāna yol yoḳdur, zīrā ol bostānıñ 
dīvārları (21)üzerine dihḳān “ḥuffet bi’l-mekārih” ḫārından yaʿnī nefse girye 
gelen (22)şeylerden perçīn vażʿ etmişdir ḥattā ḫesān ve bīgānegān derūn-ı 
bostāna (23)dāḫil ve mīve-i bostāndan ākil olmayalar. Ḥadīẟ-i şerīfin maʿnāsı 
budur ki [BM 93a] cennet ʿinde’n-nefs mekrūh olan eşyā-i mekrūhe ile bü-
ründü, cehennem daḫi (2)müştehiyyāt-ı nefs ile büründü. Pes cennete dāḫil 
olmaḳ isteyen (3)ʿinde’n-nefs mekrūh olan tekālīf-i şerʿiyye ve evāmir-i İlā-
hiyye ile ʿāmil olmaḳ (4)gerekdir ki ḥattā cennete dāḫil ola. 

Meẟnevī:  Zān ki cennet ez mekārih reste est 
 Raḥm ḳısm-i ʿācizī işkeste est2   

El-ḥāṣıl bir kimesne ki tekālīf-i şerʿiyye (6)ile ʿāmil olmaya, bostān-ı ḳal-
be dāḫil ve esrār-ı ḳalbe vāṣıl olamaz. (7)Bināberīn edānī ve erāzil ẟeme-
re-i bostān-ı ḳalblerinde bī-ḥāṣıllardır. Zīrā (8)ḫār-ı mekārih bostān-ı ḳalbe 
duḫūllerine māniʿdir ve ḫār-ı mekārih refʿ olmadıḳça (9)bostān-ı ḳalbe duḫūl 
ḥuṣūl bulamaz. 

15

بیابانیست هائل کعبۀ مقصود را در ره
که بی قطع امید از خود بریدن نیست امکانش

(12)Hāʾil ḳorḳunç demekdir ve beyābānıñ ṣıfatıdır. Taḳdīr-i ʿibāre; “der 
reh-i Kaʿbe-i (13)maḳṣūd beyābān-ı hā’il est” demekdir. Kaʿbe-i maḳṣūddan 
maḳṣūd Cenāb-ı (14)Kibriyādır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ṭālib-i Ḫudā! Ṭarīḳ-i 
Kaʿbe-i maḳṣūdda bir beyābān-ı (15)hāʾil vardır ki kendü ḥayātından ḳaṭʿ-ı 
ümīd etmeksiz ol Kaʿbe-i maḳṣūda (16)vāṣıl olmaḳ mümkin değildir. Nite-
kim denmişdir:

Ḳıṭʿa:   Cān-ı cān rā be-beẕl-i cān yābī  
 Cān-ı cān key be-rāyegān yābī  

1 Cennet nefse çirkin gelen şeylerle, cehennem ise nefse hoş gelen şeylerle örtülmüştür. Müslim, Sahîh-i 
Müslim,   IV /2822.

2 Çünkü cennet zorluklardan filizlenir ve merhamet umutsuz düşkünün nasibidir. Mesnevî, IV/1856.
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  Cān-ı cūdī ṭaleb ne cān-ı vücūd
[SK 64a]  Ki ḥayāt-i ebed ez ān yābī1

Seyfullāh Efendi İlāhiyyāt’ında (19)gelmişdir:

Beyt:   Ḳıyamazsañ baş u cāna ıraḳ ol girme meydāna
(20)  Bu yollarda nice başlar kesilür hīç ṣorar olmaz

El-hāṣıl Kaʿbe-i maḳṣūda (21)vāṣıl olmaḳ fedā-yı cān ile ḥāṣıl olur. Nite-
kim cān gitmeyince cānān ele (22)girmez ḳażiyyesi müsellem-i ʿālemdir. 

16

گر آری رو در آن کعبه چو ریگ گرم زیر پا
سپردن بایدت صد کوه آتش در بیابانش

[BM 93b] Rīk dīk vezninde ḳum demekdir. Süpürden żamm-ı sīn ile 
baṣmaḳ ve çiğnemek (2)ve ṭayy eylemek maʿnāsınadır. Ṣad keẟretden kināye-
dir. Şīn Kaʿbe-i maḳṣūda (3)rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ʿ azīz! Eğer ol Kaʿbe-i 
maḳṣūda yüz getirirseñ (4)yaʿnī teveccüh ve iḳbāl eder iseñ ḳızġın ḳum ayaġı-
nıñ altında ol beyābān-ı (5)Kaʿbe-i maḳṣūdda saña nice āteşden daġlar ṭayy u 
ḳaṭʿ eylemek lāzımdır ki (6)ḥattā Kaʿbe-i maḳṣūda vāṣıl ve murād u maḳṣadıñ 
ḥāṣıl ola. Ey sālik! (7)Rāh-ı Kaʿbe-i maḳṣūdda olan cibāl u beyābānı Kaʿbe-i 
ṣūriyye miẟillü rimāl-i (8)ḥamīmdendir zann eyleme. Zīrā bu ṭarīḳde olan 
cibāl u beyābān āteş-i sūzāndandır. Bināberīn nice kimesneler feryād-künān 
gürizān olduḳları bu ṭarīḳden (10)güẕār nāḳa-i şevḳe süvār ile olur. Nitekim 
süvārān-ı nāḳa-i şevḳ olan (11)ʿāşıḳān ol cibāl u beyābāndan mānend-i serv-i 
revān ḫırāmān ve bī-ḫavf  (12)u ḫaşyet Kaʿbe-i maḳṣūda vuṣlat eylediler. 

17

شود هر خار قالبی به قصد جذب جان از تن
اگر دل خسته ای بالین نهد زیر مغیالنش

(15)Ḳullāb ʿunnāb vezninde çengel taʿbīr olunan şeydir. Bālīn yaṣdıḳ  de-
mekdir. (16)Muġaylān maʿrūf dikenli aġacdır ki beriyye-i Ḥicāz’da keẟīrdir. 
1 Canlar canını, canı bezletmeyle bulursun / Canlar canını nasıl bedavaya bulursun? Cömertlik canını 

iste, varlık canını değil / Çünkü ebedî hayatı ancak onunla bulursun. Abdullâh Nidâî-yi Kâşgarî ve 
Hakkıyye Risâlesi,  s. 103.
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Lisān-ı ʿArabda (17)ümmüġaylān denür, āḫirinde şīn, Kaʿbe-i maḳṣūda rā-
ciʿdir ve bir “der” maḫẕūfdur. (18)Taḳdīr-i ʿibāre;  “der zīr-i muġaylāneş” 
demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳ-i Kaʿbe-i maḳṣūda (19)her diken bir çengel 
olur tenden cānı çekmek içün eğer bir dil-ḫaste ol Kaʿbe-i (20)maḳṣūduñ 
muġaylānınıñ altında istirāḥāt için yaṣdıġını vażʿ eylese. (21)Ḫulāṣa-i beyteyn 
ṭarīḳ-i ʿaşḳıñ miḥen u meşaḳḳatini beyāndır. [SK 64b] 

18

نشاید بارگی این راه را جز ناقۀ شوقی
که باشد باد حسرت پای و کوه درد کوهانش

[BM 94a] Bārgī ḫāngī vezninde at ve esb demekdir. Nāḳa dişi deve 
maʿnāsınadır, (2)īn kelimesiniñ müşārün-ileyhi ṭarīḳ-i Kaʿbe-i maḳṣūddur 
ki nāḳayı beyāndır. (3)Kūhān sūhān vezninde örgüce denür ki develeriñ arḳa-
sında olan (4)sivridir, āḫirinde olan şīn nāḳaya rāciʿdir. Bāşediñ fāʿili (5)bād-ı 
ḥasret, mefʿūlu pāydır, cümlesi nāḳaya ṣıfatdır ve kūh-i derd bād-ı ḥasret 
(6)üzere maʿṭūfdur. Bād-ı ḥasretden ayaḳ olmaḳ ve kūh-i derdden kūhān 
olmaḳ (7)kemāl-i sürʿatden kināyedir, fetefekker. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey sā-
lik! Ṭarīḳ-i Kaʿbe-i maḳṣūda (8)nāḳā-i şevḳiñ ġayrı girmez ve nāḳa-i şevḳiñ 
ġayrı ile Kaʿbe-i maḳṣūda gidilmez ve her bir nāḳa-i şevḳ ile daḫi Kaʿbe-i 
maḳṣūda vāṣıl olunmaz. Belki bir nāḳa-i şevḳ (10)lāzımdır ki anıñ ayaġı bād-ı 
ḥasret ve derd daġı anıñ örgücü ola, yaʿnī  (11)kemāl ile serīʿ ola. Beyt-i ātīye 
merhūndur. 

19

رسی از سیر این ناقه سوی مقصد ولی وقتی 
که یابی ز اختصاص ناقَة اهلل داغ بر رانش

(14)Dāġ bāġ vezninde yaḳı maʿnāsınadır ki davara ve ferese ve baʿżı cesed-i 
(15)insāna ururlar ve nişān u ʿ alāmet maʿnāsına daḫi gelür. Rān cān (16)veznin-
de oyluḳ ve faḫẕ maʿnāsınadır. Şīn nāḳa-i şevḳe rāciʿdir. Maḥṣūl-i (17)Naẓm: 
Ey nāḳa-i şevḳe süvār olan sālik! Bu rākib olduġuñ (18)nāḳa-i şevḳiñ seyr u 
ḥareketinden maḳṣad-ı aḳṣā ve maṭlab-ı aʿlā olan Kaʿbe-i (19)maḳṣūda evvel-i 
vaḳt vāṣıl olursun ki ol rākib olduġuñ (20)nāḳanıñ oyluġu üzerine “nāḳatullāh 
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lek” iḫtiṣāṣından eğer bir daġ bulur (21)iseñ, ol vaḳit sūy-ı maḳṣada vāṣıl 
ve ṭalebiñ ḥāṣıl olur. Ḫulāṣa-i (22)kelām her ne ḳadar nāḳa-i şevḳ Kaʿbe-i 
maḳṣūda vuṣlata vesīle ise de (23)ḥaḳīḳatde mūṣıl-i ḥakīḳī, tevfīḳ-i Bārī ve 
ʿināyet-i Subḥānīdir. Zīrā nice [BM 94b] nāḳā-i şevḳe süvār olanlar feyāfī-i 
Kaʿbe-i maḳṣūdda helāk oldular. Kemā ḳāle Mevlānā ḳuddise (2)sırruhu: 

Meẟnevī:  Bī-ʿināyāt-i Ḥaḳḳ u ḫaṣān-ı Ḥaḳḳ 
 Ger melek bāşed siyāheteş varaḳ1  

(3)Meşhūr u müteʿārifdir ki memālik-i ʿArab-i ʿurbāda üştürāna dāġ ve 
damġa ururlar [SK 65a] ve bu ʿ ādet (4)u rüsūm diyār-ı Rūmda daḫi meşhūr u 
maʿlūmdur; ḫuyūl-i mīriyyede olduġu miẟillü. (5)Bundan fāʾide ol ḥayvānıñ 
mīrīye iḫtiṣāṣını iʿlām ve ifādedir. Bunuñ (6)gibi baʿżı nāḳaya daḫi Cenāb-ı 
Ḫudā nāḳatullāhi lek dāġ ve damġasını urup ol (7)nāḳa sāʾir nāḳalardan 
iḫtiṣāṣ ve imtiyāz kesb eyler. Nitekim nāḳa-i Ṣāliḥ ḥaḳḳında َلُكْم ِ  ﴿ٰهِذ۪ه َناَقُة اهللّٰ
2﴾ِ ي َاْرِض اهللّٰ ۪ٓ  .buyurulmuşdur  ٰاَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل ف
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خدنگ محنتی كز شست فقر آید نهال آسا

بکن سینه به زخم ناخون اندوه و بنشانش
(11)Ḫadeng peleng vezninde oḳ demekdir. Şost dost vezninde zihgīr 

maʿnāsına (12)tīr-endāzlar baş parmaḳlarına geçirdikleri yüksükdür, ʿavām 
taḥrīf edüp zīgīr (13)derler. Bu mülābese ile baş parmaġa ve oḳ gizledikde 
baş parmaḳdan oḳ (14)ile kirīşe mülāmis olan yere şost dediler. Nihāl viṣāl 
vezninde (15)yeñi dikilmiş fidana denür. Bekon evvelinde bā-i zāʾide ile 
kenden maṣdarından emr-i (16)ḥāżırdır ki ḳaz demekdir. Nāḫun ṭırnaḳ de-
mekdir. Benişān nişānden maṣdarından (17)emr-i ḥāżırdır ki dik demekdir. 
Şīn ḫadenge rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey sālik! (18)Bir miḥnet oḳu ki saña 
şost-i faḳrdan gele, ol ḫadeng-i meẕkūru endūh u ġam ṭırnaḳı (19)zaḫmıyla 
sīneñi ḳaz ve ol ḫadengi bir fidan gibi ḥadīḳa-i sīneñe ġars eyle. Beyt-i 
ātīye (20)merhūndur. 

1 Allah’ın, Allah haslarının yardımı olmadıkça melek de olsa hesap defteri karadır. Mesnevî, I/1879.
2 İşte size mucize olarak Allah’ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah’ın arzında yayılıp otlasın. Hûd 11/64.
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که دانم عاقبت باشد درخت بارور زانسان
که پیرامون خود جاوید یابی میوه افشانش

(22)Mıṣrāʿ-ı evvelde olan ki benşān kelimesiniñ ʿ illetidir. Bāşediñ taḥtinde 
fāʿili (23) ḫadeng-i miḥnete rāciʿdir. Dıraḫt aġac, bār mīve, ver edāt-i nisbet-
dir ki mecmūʿunuñ [BM 95a] ḥāṣıl-ı maʿnāsı mīveye mensūb aġāc demek 
olur. Mıṣrāʿ-ı ẟānīde olan ki (2)mā-ḳabline merbūṭ olup “zi insān ki” demek 
olur. Pīrāmūn çevre ve eṭrāf (3)maʿnāsınadır. Mīve-efşān vaṣf-ı terkībīdir, şīn 
dıraḫta rāciʿdir. (4)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey dervīş! Ol tīr-i miḥneti ravża-i sīneñe 
dik, zīrā ʿindimde (5)mecẕūm u maʿlūmdur ki encām-ı kār ol tīr-i miḥnet 
bir dıraḫt-i pür-mīve-i ḥikmet (6)olur ki kendü eṭrāfında dāʾimā ol dıraḫtı 
mīve-efşān bulursun ve (7)ol dıraḫtıñ mīve ve ẟemārından [SK 65b] ekl edüp 
müteleẕẕiẕ ve mütenaʿʿim olursun. (8)Nāẓım ḳuddise sırruhu bu iki beyt 
ile ʿuşşāḳ giriftār olduḳları miḥen u meşaḳḳat (9)muḳābilinde ṭaraf-ı Rab-
bu’l-ʿizzetden iḥsān-ı bī-pāyān bulduḳlarını beyān (10)buyururlar. Zīrā ṭarīḳ-i 
ʿaşḳda nān veren cān bulur, cān veren cānānı (11)bulur. Nitekim nice ʿāşıḳlar 
fedā-yı cān edüp cānānı buldular. Kemā ḳāle Mevlānā (12)ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Nān dehī ez behr-i Ḥaḳḳ nānet dehend 
 Cān dehī ez behr-i Ḥaḳḳ cānet dehend 

  Ger berīzed berghāy-ı īn çenār 
 Berg-i bī-bergīş baḫşend Kirdigār 

          Leb fürūbend vü keff-i pür-zer küşā  
 Baḫl-i ten bo’gẕār vü pīş āver seḫā1  
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چو صوفی دامن همت کشد بر طارم وحدت
گریبانی کند دوش فلک را عطف دامانش

(17)Ṭārem çārem vezninde günbed ve ḳubbe demekdir. Girībānī gömleğe 
ve gerdānlıġa (18)ıṭlāḳ olunur, bu maḥalde ikisi daḫi cāʾizdir. Şīn ṣūfīye rāciʿ-

1 Allah uğruna ekmek verirsen, sana da ekmek verirler; Allah uğruna can verirsen sana da can verirler. 
//Şu çınarın yaprakları dökülse Allah ona yapraksızlık azığı bağışlar. // Dudağını kapat, altın dolu 
avucunu aç. Beden cimriliğini bırak, cömertliği öne çıkar. Mesnevî, I/2236, 2237, II/1266. 
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dir. (19)Maḥṣūl-i Naẓm: Eğer ṣūfī himmet eteğini ṭārem-i vaḥdete çekerse 
feleğiñ omuzuna (20)ol ṣūfīniñ ʿaṭf-ı dāmānı bir gerdānlıḳ yāḫud bir ḳamīṣ 
olup (21)dūş-i felek anıñla zīb u ziynet ve revnaḳ u nuṣret bulur ve sāye-i (22)

ṣūfīde dūş-i felek ḫilʿat-pūş olur. Baʿżı nüsḫada “ḳavs-i felek rā” (23)vāḳiʿdir, 
bū ṣūretde maʿnā kavs gibi olan felek demek olur. Bu nüsḫa [BM 95b] 
nüsḫa-i evvelden aḥsendir, teʾemmel. 
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وگر در جستجوی قربت آرد أز گریبان سر
فتد زه بر کمان قاب قوسین از گریبانش

(4)Ārediñ fāʿili ṣūfīye rāciʿdir. Zih yay kirīşine denür. Şīn ṣūfīye (5)rāciʿdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Eğer ol ṣūfī ḳurbet-i İlāhiyyeyi ṭalebde girībānından (6)baş 
getürir ise yaʿnī başını refʿ eder ise “ḳābe ḳavseyn” kemānı üzerine (7)ol ṣūfī-
niñ girībānından zih vāḳiʿ olup buʿdiyyet refʿ olur. (8)Nitekim kemāna zih 
ṭaḳıldıḳda iki başı birbirine ḳarīb olup beynehumāda1 (9)buʿdiyyet ḳalmaz. 
Bu beytde olan cināṣ, maʿlūm-ı ʿurefāy-ı nāsdır. Hāẕā mā ʿindī (10)vallāhu 
aʿlemu bi’ṣ-ṣavāb. 
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تنی کش نیست در جان جنبش و دردی جمادی دان
که داده نقش پرداز طبیعت شکل انسانش

(13)Dādeniñ fāʿili perdāz-ı ṭabīʿatdir, mefʿūlu şekl-i insāndır. Şīn “ten”e 
[SK 66a] rāciʿdir. (14)Maḥṣūl-i Naẓm: Bir teniñ ve bir kimesneniñ ki cānında 
bir derdden nāşī cünbüş (15)u ḥareket ve bir cānibe meyl u raġbet yoḳdur, 
anı sen bir cemād gibi bil ki perdāz-ı (16)tabīʿat ve muṣavvir-i ḥaḳīḳat aña 
şekl-i insānda olmaḳ naḳşını vermişdir, (17)ḥaḳīḳatde ol şaḫṣ-ı süfle-nihād 
cemāddır. El-ḥāṣıl şol kimesneler ki mā-ḫuliḳa-lehlerinden bī-ḫaber ve ḥacer 
u şecerden dūn u bed-ter ve bir şeyʾ kendülere aṣlā eẟer (19)etmeye, ol kimes-
neler taʿrīf-i insāndan ḫāric ve “ḫalaḳallāhu’l-baḳar fī ṣureti’l-başar”  ṭarīḳi-
ne nāhic olup 2﴾ ْنَعاِم َبْل ُهْم َاَضلُّ  mażmūn-ı (21)ḥikmet-nümūnuna ﴿ُا۬وٰلِٓئَك َكاْلَ

1 “beynehā” : SK
2 İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. Arâf 7/179.
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mā-ṣadaḳ ve belki ḥayvānāt u cemādātdan alçaḳ olduḳları mānend-i (22)şafaḳ 
rūşendir. Zīrā zümre-i ḥayvānātdan üştürān-ı bār-keşān-ı rāh-ı Ḥicāz (23)

güfte-i ḫoş-lehce-i ḥādiyāndan ceẕebāt-ı şevḳ ile demdeme-sāz ve perverde-i 
[BM 96a] şevāhıḳ-ı cibāl olan daġ ayuları daḫi teʾẟīr-i naġamāt-ı eşʿārdan 
raḳṣ-āver ve ḳāmet-efrāzdırlar.  

Beyt:   Şütür rā çü şūr u ṭarab der ser est
 (3) Eger ādemī rā nebāşed ḫar est1 

Ḳāle Bahāʾüddīn Āmilī ḳuddise sırruhu:

Naẓm:   Her ki nebved mübtelāy-ı māh-rū 
 İsm-i ū ez levḥ-i insānī beşū

 (5) Yaʿni ān kes rā ki nebved mihr-i yār 
 Behr-i ū pālān u efsārī biyār2 
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بود هر درد را درمان عجب دردیست بیدردی
که ننهاده خرد در حّقه های چرخ درمانش

(8)Bī-derdlikden murād derd-i ʿaşḳdır. Ḥoḳḳahānıñ çarḫa iżāfeti mü-
şebbehün bihiñ (9)müşebbehe iżāfeti ḳabīlindendir. Şīn bī-derdīye rāciʿdir. 
Maḥṣūl-i Beyt: (10)Her derde bir dermān olur lākin derd-i ʿaşḳ bir ʿaceb 
derddir ki ʿ aḳl ḥoḳḳa (11)gibi eflākde ol derd-i ʿ aşḳa dermān vażʿ etmemişdir, 
belki (12)derd-i ʿaşḳa dermān yine derddir. Nitekim Ḥażret-i Mıṣrī ḳuddise 
sırruhu buyururlar: 

Beyt:   Dermān arardım derdime derdim baña dermān imiş 
 Burhān arardım aṣlıma aṣlım baña burhān imiş

1 Devede bile aşk ve keder varken, eğer bunlar insanda yoksa o; insan değil eşektir. Krş. Bostân, s. 161, 
çev. Azmi Bilgin.

2 Ay yüzlüye tutulmayanın ismini insanlık levhasından sil. Yani içinde yâr sevgisi taşımayan bir kimseye 
yular ve sırtına semer yaraşır. Şeyh Bahâyî-i Âmilî, Nân u Helvâ, bahş 4. Esere göre beyitlerin sırası 
değiştirilmiştir. 
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دو شاخ ال شود در کفر غّل گردن سالک
چو نگشایند در ِااّل به وحدت چشم عرفانش

(16)Du şāḫ ol çatal aġacdır ki mücrimiñ ve ʿ abd-i ābıḳıñ boyunlarına geçi-
rirler, (17)lisān-ı Türkīde aña ṭomruḳ denür. Lādan murād kelime-i tevḥīdde 
olan [SK 66b] lādır. (18)Du şāḫıñ “lā”yā iżāfeti lüceynu’l-māʾ ḳabīlindendir. 
Ġull “ġayn”ıñ żammıyla (19)maḥbūs ve mecnūn boynuna ve eline geçürdik-
leri demür ṭavḳa ve lāleye denür, (20)cemʿi aġlāl gelür. [Taḳdīr-i ʿibāre]; “ne-
gşāyend der illā ez Cenāb-ı Ḫudā” demekdir. Şīn sālike (21)rāciʿdir. Maḥṣūl-i 
Naẓm: Dū şāḫ gibi olan “lā” küfr ve ḍalāletde sālikiñ (22)gerdenine ṭoḳmaḳ  
ve zincīr olur, çünki ṭaraf-ı Bārīden çeşm-i ʿ irfān-ı sālike vaḥdet (23)ile illā ḳa-
pısı küşāde olmaya. Zīrā “lā ilāhe”niñ maʿnāsı ilāh cinsini bi’l-külliyye [BM 
96b] nefydir ve bu nefy bi-dūni’l-iẟbāt küfr-i ṣarīḥdir. Feiẕā kāne keẕā bir 
sālik (2)ve ẕākire ki ṭaraf-ı Rabbu’l-ʿizzetden illā ḳapusı meftūḥ olmaya, küfr 
u ḫiẕlānda (3)ḳalacaġı ẓāhir u bāhirdir. El-ḥāṣıl salikān u ẕākirān ve cemīʿ-i1 
bendegān ʿināyet-i (4)Yezdān ve iḥsān-ı Subḥāna muḥtāc u müftaḳarlardır. 
Zīrā ʿināyet-i Bārī olmadıḳca (5)küfr u ḍalālet ve ḫiẕlān u ḫasāret nā-çārīdir. 
Kemā ḳāle Mevlānā Hüdāyī ḳuddise sırruhu: 

(6)Beyt:   Olmayıcaḳ senden ʿaṭā ḳul neylesün yā Rabbenā 
 Dāʾim işi sehv u ḫaṭā ḳul neylesün yā Rabbenā 
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میان ال و ِااّل یک الف فرق است ور نبود
در ِااّل آن الف با ال شمارد عقل یکسانش

(9)Bu maḳāmda lādān murāḍ küfr, illādan murād īmān, yek elifden 
murāḍ şeyʾun ḳalīldir. (10)Maḥṣūl-i Naẓm: “İllā” ile “lā” beynini fāriḳ bir 
elifdir, eğer böyle olmayaydı “illā” lafẓında (11)olan ol elifi ʿaḳl “lā” ile bir 
ṣayıp “illā” ile “lā” beyninde farḳ “lā”dır (12)der idi. Yaʿni īmān ile küfr bey-
ninde şeyʾun yesīr vardır ki ol şeyʾun yesīri (13)derk u iẕʿān ʿināyet-i Yezdān 

1 cemīʿ: cem BM 
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ile ḥāṣıl olur. Nitekim Cüneydu’l-Baġdādī  (14)ḳuddise sırruhu īmān ile ilḥād 
beyninde olan farḳ şaʿrdan edaḳḳdır buyurmuşlar. 

28

خواطر چون مگس کردند غوغا بر دل از هر سو

چو گفتار لب از شهد شهادت ساخت مهمانش
(17)Ḫavāṭır ḫāṭırıñ  cemʿidir ki derūn-ı insāna lāyiḥ olup cevelān eden (18)

şeyʾe denür; rāy ve fikr ve vesvese ve tedbīr gibi. Meges nefes vezninde (19)

sinek dedikleri ḥayvān-ı mūẕīniñ ismidir. Güftārıñ  lebe iżāfeti lāmiyyedir. 
(20)Şehd bāl, şehādet kelime-i şehādet olan lā ilāhe illallāhdan ʿibāretdir. (21)

Şehdiñ şehādete iżāfeti müşebbehün bihiñ [SK 67a] müşebbehe iżāfetidir. 
Beynehumāda (22)cihet-i müşābehet vücūḫ-i ʿadīdedendir. Ez cümle biri 
şifādır. Nitekim her ikisi (23)ʿayn-ı şifā ve cemīʿ-i ʿilel u emrāża devā olduḳ-
ları vāreste-i ḳayd u imlādır. [BM 97a] Faḳaṭ  beynehumāda farḳ budur 
ki ʿasel dāfiʿ-i ʿilel-i ẓāhirī, kelime-i şehādet daḫi (2)rāfiʿ-i kesel-i maʿnevī ve 
cemīʿ-i emrāż-ı ḳalbe şāfīdir. Nitekim şān-ı ʿaselde (3)1﴾ِللنَّاِس  ve  ﴿۪فيِه ِشَفٓاٌء 
şān-ı şehādetde 2ِشَفاُءاْلُقُلوِب ِ  vārid (4)olmuşdur. Ve biri daḫi ḥalāvet ve ِذْكُراهللّٰ
ṭarāvetdir ve lākin ḥalāvet-i şehādet (5)cümlesine fāʾiḳ olduġunu ẕāʾiḳ olan 
bilir,  ve men lem yaẕuḳ lem yaʿrif. (6)Mihmān misāfir, āḫirinde şīn “dil”e 
rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḫavāṭır-ı insānī ve (7)hevācis-i şeyṭānī sinek gibi 
ḳalbiñ her ṭarafından ġavġā ve nizāʿ eylerler, (8)çünki dudaḳ güftār-ı şehd-i 
şehādetden ḫāne-i ḳalbe şehd gibi olan kelime-i (9)tevḥīdi mihmān u misāfir 
eyleye. Nitekim ḥulviyyāta hücūm-i meges herkes ʿindinde meşhūrdur. (10)

Yaʿni bir ẕākir ẕikr-i Ḫudāya āġāz ve şürūʿ edüp ḫāne-i ḳalbe şehd-i şehādeti 
mihmān (11)u misāfir ve ez-cān u dil ẕākir olduḳda ḫavāṭır u hevācis ḳalb-i 
ẕākire (12)mānend-i ẕübāb şitāb edüp ol ẕākiriñ ḫāne-i ḳalbini ḫarāb u yabāb3 
(13)eylerler ve bu ẕübāb-ı ḫavāṭırdan ḳurtulmaḳ bir mürşide bende olmaḳ ile 
olur. (14)Nitekim beyt-i ātī ile beyān buyururlar. 

1 Onda insanlar için şifa vardır. Nahl 16 /69.
2 Allah’ın zikri kalplerin şifasıdır.
3 Bu kelime SK nüshasında  olarak imla edilmiştir. 
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چه امکان چاشنی زان شهد بی رنج مگس دل را
نگشته آستین صولت پیران مگسرانش

(17)Ṣavlet “ṣaḍ”ıñ fetḥiyle uzatmaḳ ve ḥamle ḳılmaḳ maʿnāsınadır. Me-
ges-rān (18)sineklik taʿbīr olunan şeydir. Şīn megese rāciʿdir. Pīrāndan murād 
(19)evliyā-i kirāmdır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḳulūb-i ẕākirīn meges zaḥmeti ol-
maḳsız şehd-i (20)şehādetden çāşni-gīr olmaḳ ve şecere-i ẕikriñ ẟemār ve mī-
vesini bulmaḳ pīrān-ı (21)rūşen-dilānıñ āstīn-i ṣavletleri ḫāne-i ḳalbe hücūm 
eyleyen ol zebān-ı (22)bī-lüzūma meges-rān olmadıkca mümkin değildir. Zīrā 
sālik evāʾil-i ḥālde ḳalbine (23)mālik olmamaġla ḫāne-i dil bir müdīre teslīm 
olmaḳ aḥsendir. El-ḥāṣıl bir [BM 97b] pīr-i kāmil ve bir şeyḫ-i mükemme-
liñ sāye-i ʿināyetinde müsteẓıll olmadıḳca ẟemere-i [SK 67b] ẕikre (2)vāṣıl 
ve murād u maḳṣad ḥāṣıl olmaz demekdir. Kemā ḳāle tācu’l-ʿārifīn ḳuddise 
sırruhu:

Meẟnevī:  Sāye-i Yezdān buved bende-i Ḫudā 
 Mürde-i īn ʿālem u zinde-i Ḫudā 

(4) Dāmen-i ū gīr vü rev tū bī-gümān 
 Tā resī der dāmen-i āḫir zamān  

(5) Ū tuyī ḫod rā becev der ūy-i ū      
 Kū vü kū gū faḫte şev sūy-i ū  

(6) Enderā der sayeeş īmen nişīn 
 Ez kīn u mekr-i ān dīv-i laʿīn 

(7) Enderīn vādī merev bī-in delīl 
 Lā uḥibbu’l-āfilīn gū çün Ḫalīl1   

1 Allah’a kul olan, Allah’ın gölgesi olur. O, bu dünyadan yana ölmüş, Allah ile dirilmiştir. // Âhir zamanın 
âfetinden kurtulmak için hiç kuşku duymadan hemencecik onun eteğine yapış. // O sensin, kendini 
onda ara. Üveyik gibi “Hani, hani” diye ona yönel.// O’nun gölgesi altına sığın ve orada güven içinde 
otur. Orada tuzaktan ve mel’un şeytanın şerrinden uzakta olursun./ Bu kılavuz olmadan bu vadide 
yürüme, Halil gibi ʿben batanları sevmem’ de. Mesnevî, I/424, 425, II/1973, iktibâstaki 4. beytin 
kaynağı tespit edilemedi, I/427. 
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زمّرد کوری افعی بود و افعی نفست را
زمّرد نیست جز پیری که با حضر است پیمانش

(10)Zümürrüd żammāt-ı ẟelāẟe ve teşdīd-i rā ile altın ve ġayrı maʿden-
de tekevvün eder (11)bir sengdir ki aḳsām-ı ẟelāẟeye münḳasamdır; ẕebānī, 
reyḥānī, ṣābūnī. Ve ḫāṣsa-i (12)zümürrüddendir ki çeşm-i mār aña iṣābet 
ve dūçār olduḳda kör olur. Nitekim (13)Şevket merḥūmuñ bu beytinden 
ẓāhirdir: 

Beyt:   Beyāż kerden mīnā nümūdem ehl-i taḳvā rā  
 Keşīdem sürme ez āb-ı zümürrüd çeşm-i efʿī rā1 

Efʿī ḥayye-i (15)ʿaẓīm maʿnāsınadır. Ḥaḍır  “ḥā”nıñ fetḥi ve “ḍād”ıñ kes-
riyle peyġamberāndan bir ẕāt-i (16)ʿālī-ḳadriñ laḳabıdır; ism-i şerīfleri Belyā, 
künyeleri Ebu’l-ʿAbbāṣdır. (17)Seyr u ḳuʿūd eylediği maḥaller yeşil çemenzār 
olur olmaġla  Ḥaḍır ile mülaḳḳab (18)oldular. Ḥayāt u memātı muḫtelifdir, 
ekẟer-i muḥaḳḳiḳīn zinde olmasına cāzmīndir (19)ve ʿālāmeti, müsebbeḥe 
parmaġı orta parmaġıyla berāberdir. Peymān dermān vezninde (20)ʿahd u 
mīẟāḳ maʿnāsınadır. Şīn “pīr”e rāciʿdir. Efʿīniñ nefse iżāfeti (21)müşebbehün 
bihiñ müşebbehe iżāfetidir, beynehumāda ʿalāḳa ẟābitdir. Nitekim efʿī insā-
nıñ (22)helāk-i ṣūrīsine, nefs helāk-i maʿnevīsine bādīdir. َأْعَدى َأْعَداِئَك َنْفَسَك« 
 hadīẟ-i şerīfi bunu müẟbitdir. Maḥṣūl-i Naẓm: [BM 98a] الَِّتي َبْيَن َجْنَبْيَك« 2
Ey ʿazīz! Maʿlūmuñ olsun ki zümürrüd efʿīniñ körlüğüne sebebdir, ḥālbuki 
(2)seniñ efʿī gibi olan nefs-i emmāreñe zümürrüd, Ḥaḍır ile hem-peymān 
bir pīr-i (3)ṣāḥib-ʿirfānıñ  ġayrı değildir ve ol pīr-i meẕkūr seniñ efʿī-i nefsi-
ni (4)kör ve cemīʿ-i meḳkāre ve mehālikden seni dūr eyler. Sen tenhā, nefs 
ile muḥārebeye (5)ḳādir ve ejdehā-yı nefsi ḳāhir olamazsıñ, [SK 68a] zīrā 
nice kimesneleri ejdehā-yı (6)nefs-i emmāre pāre pāre eyledi.  Ḫafī olmaya 
ki Ḥaḍır ile hem-peymān ve cemīʿ-i (7)derdlere dermān pīrden murād, ḳı-
dem-i Ḥażret-i Mūsā’da olan velīdir. Nitekim (8)ilā āḫiri’z-zamān her nebīniñ 

1 Takva sahiplerinin şarap kadehini beyaz gösterdim (boş gösterdim). Engerek yılanının zümrüt gibi olan 
göz yaşına da sürme çektim.

2 Düşmanlarının  en azılısı iki tarafında olan nefsindir. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I / 382.
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ḳıdeminde ednā bir velī mevcūddur. Ve Ḥaḍır ile (9)Mūsā ʿaleyhime’s-selām 
beyninde olan ʿuhūd Ḳurʾān-ı Kerīmde mübeyyen u maḥdūddur. Kemā 
aḫbarallāhu teʿālā ْمَت ُرْشدًا  َقاَل ِانََّك َلْن ا ُعّلِ َمِن ِممَّ  ﴿َقاَل َلُه ُموٰسى َهْل َاتَِّبُعَك َعٰلٓى َاْن ُتَعّلِ
ُ َصاِبرًا َوَلٓ اَء اهللّٰ  َتْسَت۪طيَع َمِعَي َصْبرًا    َوَكْيَف َتْصِبُر َعٰلى َما َلْم ُتِحْط ِب۪ه ُخْبرًا َقاَل َسَتِجُد۪نٓي ِاْن َشٓ

َبْعَت۪ني َفاَل َتْسـَْٔل۪ني َعْن َشْيٍء َحتّٰٓى ُاْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكرًا۟﴾1  El-ḥāṣıl her َاْع۪صي َلَك َاْمرًا َقاَل َفِاِن اتَّ
pīr (14)daḫi nefs-i emmāreye ġālib ve ejdehā-yı  nefs ile ḥārib olamaz. Ammā 
şol (15)pīr-i ṣāḥib-tedbīr ki ḳıdem-i Mūsā’ya vāṣıl ola, ejdehā-yı nefsi ol ḳātil 
(16)olur. Nitekim Ḥażret-i Mūsā ʿaleyhi’s-selām niçe ḥayyāt u efāʿīye ġālib 
(17)olduḳları beyāndan müstaġnīdir. Beyitde olan tenāsüb-i elfāẓ erbābı (18)

ʿindinde maʿlūmdur. Ḳāle tācu’l-ʿurefā ḳuddise sırruhu: 

Meẟnevī:  Nefs ejderhā’st ū key mürde est 
 Ez pey-i bī-āleti efsürde est

  Dūzeḫ est īn nefs u dūzeḫ ejdehā’st 
 K’ū be deryāhā negerded kem u kā’st  

  Çünki cüzv-i dūzeḫ est īn nefs-i mā 
 Ṭabʿ-i küll dāred hemīşe cüzvhā2     
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چو خواهی دّر عرفان در دلش جا کن که غواصی
که دارد ُدر طلب نبود گریز از غوص عّمانش

[BM 98b]  Der dileş lafẓında olan şīn “pīr”e rāciʿdir ki “cā kon” lafẓına 
ʿilletdir. (2)Ġavvāṣ raḳḳāṣ vezninde dalḳıca denür ki incü çıḳarmaḳ için der-
yāya dalar, (3)şīn  ġavvāṣa rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey mürīd-i ṣādıḳ! Çünki 
dürr-i ʿirfāna (4)ṭālib ve esrār-ı Ḫudāya rāġıbsañ ol Ḥaḍır ile hem-peymān 

1 Mûsâ ona, “Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım 
mı?” dedi. Adam, şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.” “İç yüzünü 
kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?” Mûsâ, “İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte 
de sana karşı gelmeyeceğim” dedi. O da şöyle dedi: “O hâlde, eğer bana tabi olacaksan, ben sana 
söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın.”  Kehf 18/66-70.

2 Nefis ejderhadır, mümkün mü ölsün! O, imkansızlık yüzünden kımıltısızdır. // Bu nefis cehennemdir, 
cehennemse [ateşi] denizlerle eksilip azalmayan bir ejderhadır. // Şu nefsimiz cehennemin bir parçası 
olduğundan parçalar da daima bütünün tabiatına sahiptir. Mesnevî, III/1052, I/1376, I/1383. 
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olan pīr-i (5)ṣāḥib-tedbīriñ ḳalbine gir ve anı kendüden her vechle ḫoşnūd ve 
rāżī ve (6)anıñ baḥr-ı ʿummān gibi olan ḳalbinde kendüni maḥv u fānī eyle 
ki dürr-i ʿirfāna mālik (7)olasın. Zīrā bir ġavvāṣ ki dürr u cevāhire ṭālibdir, 
ol ġavvāṣa baḥr-ı ʿummāna dalmaḳdan (8)gürīz u firār olmaz ve ol deryā-yı 
bī-pāyānda maḥv-ı vücūd etmedikçe anıñ ṣadef-i (9)desti dürer ü cevāhir 
ile [SK 68a] dolmaz. Bu beyitde Cenāb-ı nāẓım ḳuddise sırruhu ʿirfān-ı 
(10)İlāhiyyeyi dürre ve ḳulūb-i ʿurefāyı baḥr-ı ʿummāna ve ṭālibān-ı Ḫudā-
yı ġavvāṣa teşbīh (11)buyurdular. Beyitlerde olan vech-i müşābehet ẓāhirdir. 
Mıṣrāʿ-i ẟānī irsāl-i (12)meẟel olmaḳ üzere ityān olunmuşdur, teʾemmel. 

32

چو باشد پشت خم گشته چو چوگان در رکوع او را
نماید نه فلک سرگشته گویی پیش چوگانش

 (15)Ḫam dem vezninde eğri ve münḥānī demekdir. Çevgān cevlān vez-
ninde başı eğri (16)bir cirīddir ki meydānda anıñla tob oynarlar, ʿArabīde 
ṣavlecān taʿbīr olunur. (17)Rükūʿ bu maḳāmda mecāzen taḥiyyat u taʿẓīmden 
ʿibāretdir, ū “pīr”e rāciʿdir. Ser-geşte (18)başı dönmüş demekdir, feleği bu 
vaṣf ile tavṣīf devr u seyrinden (19)içündür. Gūy ḫūy vezninde ṭob demekdir. 
Şīn “puşt”a rāciʿdir. (20)Maḥṣūl-i Beyt: Çünki bir kimesneniñ arḳası ol pīr-i 
ṣāḥib-tedbīre (21)taḥiyyat u taʿẓīmde çevgān gibi eğri ve münḥanī ola, ol 
kimesneniñ çevgānınıñ (22)öñünde eflāk-i tisʿa bir ṭob gibi görünür ve ol ki-
mesne felekleri mānend-i (23)gūy istediği gibi döndürür ve eflāk-i azraḳ-fām 
her vechle aña muṭīʿ [BM 99a] u rām olur. Nāẓım-ı āteş-zebān bu beyt-i 
şerīfde pīrān ve aṣḥāb-ı ʿirfāna (2)olan taʿẓīm u taḥiyyat sālikiñ iktisāb-ı fażl 
u ḥikmet ve iḥrāz-ı merātib-i (3)ʿilm u maʿrifetine vesīle olduġuna işāret bu-
yururlar. Ḳāle tācu’l-ʿārifīn (4)metteʿnallāhu bi-feyżihi’l-metīn: 

Meẟnevī:  Bende-i yek merd-i rūşen-dil şevī 
 Bih ki ber farḳ-ı ser-i şāhān revī  

 Nār-ı ḫandān bāġ rā ḫandān koned  
(6) Ṣoḥbet-i merdānet ez merdān koned  
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        Ḫāk-i īşān sürme kon der çeşm-i ḫod  
 Tā remed ez nūr-i çeşm-i tū remed1   
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چو رخش همتش جوالن کند این تودۀ غبرا
بود مشتی غبار انگیخته در وقت جوالنش

(10)Raḫş at demekdir, himmete iżāfeti müşebbehün bihiñ müşebbehe iżā-
fetidir, beynehumāda (11)vech-i müşābehet maḳṣūda vuṣlatdır. Nitekim him-
met-i pīrān ile nice sālikān (12)maḳṣūdlarına vāṣıl olduḳları pinhān değildir. 
Āḫīrinde şīn “pīr”e (13)rāciʿdir. Tūde sūde vezninde yıġın ve küme demekdir. 
Ġabrā ḥaḍrā (14)vezninde zemīn maʿnāsınadır ve bu tūde-i ġabrādan murād 
küre-i arżdır, (15)vücūd-i sālik [SK 69a] daḫi irāde olunmaḳ müveccehdir, 
feteʾemmel. Maḥṣūl-i Naẓm:  Çünki ol pīr-i Loḳmān-tedbīriñ esb-i him-
meti cevlān eyledikde küre-i arż (17)anıñ vaḳt-i cevelānında bir avuc yerden 
kopmuş toz olur. Nāẓım ḳuddise (18)sırruhu bu beyt-i şerīf ile evliyā-i kirā-
mıñ kemāl-i himmet ve keẟret-i ḳudretlerine (19)işāret buyururlar. Kemā ḳāle 
celālu’l-milleti ve’d-dīn ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Evliyā rā hest ḳudret ez ilāh  
 Tīr-i ceste bāz kerd ender rāh2  

34

خطا گفتم گه جوالن کی انگیزد غبار آن  کس

که باشد شهپر روح القدس جاروب میدانش
(23)Geh meh vezninde gāhıñ muḫaffefidir. Şehper rehber vezninde ḳuş-

larıñ [BM 99b] ḳanadlarınıñ öñ ṭarafında olan yelekleridir ki her ḳanadda 
on dāne (2)olur. Rūḥu’l-ḳudsden murād Ḥażret-i Cibrīldir. Cārūb süpürge (3)

demekdir. Şīn “pīr”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Beyt-i evvelden teraḳḳī edüp 

1 Şahların başı üstünde yerin olacağına kalbi aydınlık birine köle ol daha iyi. // Gülen nar, bahçeyi 
güldürür. Yiğitlerin sohbeti, seni yiğitlerden yapar. // Onların ayak tozunu gözlerine sürme yap ki 
remed hastalığı gözünden çıksın. Mesnevî, III/639, I/722, iktibâsın 3. beytinin kaynağı tespit edilemedi. 

2 Velilerde Allah’tan gelen öyle bir güç vardır ki fırlamış oku yolundan geri çevirirler. Mesnevî, I/1670. 



410 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

(4)buyururlar ki ol pīriñ esb-i himmeti cevelān eyledikde bu tūde-i ġabrā (5)

bir müşt-i ġubār-engīḫte olur dedim ve lākin ḫaṭā söyledim. Zīrā cevelān 
(6)vaḳtinde ḳaçan toz ḳoparır ol kimesne ki Ḥażret-i Cibrīl-i emīniñ ḳana-
dı (7)anıñ meydānına cārūb ola ve Ḥażret-i nāmūs-i ekber aña bir bende-i 
miyān-beste-i kemer ola.

35

نیابی سّر فقر از ناجوانمردی که دست دل

بود گاه نثار حاصل کونین لرزانش
(10)Faḳrdan murād faḳr-ı ḥaḳīḳīdir ki fenā-i küllīden ʿ ibāretdir, (11)nitekim 

tafṣīli ḳarīben mürūr eyledi. Ki “neyābī”niñ ʿilletidir. Destiñ “dil”e iżāfeti 
(12)lāmiyyedir ve āḫirinde “tū” maḫẕūf olup “dest-i dil-i tū” taḳdīrindedir. 
(13)Kevneynden murād dünyā ve āḫiretdir. Lerzān ditreyici maʿnāsınadır, 
āḫirinde (14)şīn  dest-i dile rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ṭālib-i sırr-ı fenā! 
Sen sırr-ı (15)faḳrı bulamazsın ve esrār-ı fenāfillāha vāḳıf olamazsın, zīrā (16)

seniñ göñlüñüñ eli dünyā ve āḫīret maḥṣūlunu niẟār vaḳtinde1 kemāl-i ḥırṣ 
(17)u ṭamaʿından2 ditreyicidir3. Nitekim eyādi-i ḥarīṣān vaḳt-i niẟārda ler-
zāndır.4 (18)Yaʿni ey sālik! Dünyā ve āḫireti külliyen tārik olmadıḳca esrār-ı 
fenāya mālik  (19)olamazsın. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ: ،ْنَيا َحَراٌم َعَلى َأْهِل اآْلِخَرِة  »َالدُّ
ِ َتَعاَلى« 5 ْنَيا، َوُهَما َحَراٌم َعَلى َأْهِل اهللّٰ   Ḳāle Ebū Yezīd ḳuddise  َواآْلِخَرُة َحَراٌم َعَلى َأْهِل الدُّ
(21)sırruhu [SK 69b] “innī kuntu zāhiden ẟelāẟetu eyyāmin evvelu yevmin 
zehedtu fi’d-dunyā ve’l-yevmu’ẟ-ẟānī zehedtu fi’l-āḫireti ve’l-yevmu’ẟ-ẟāliẟu 
zehedtu fī kulli mā sivallāhi, fenādānī  (23)el-Ḥaḳḳ mā zā turīdu yā Ebā Yezīd 
ḳultu urīdu en lā urīdu li-ennī ena’l-murād ve ente’l-murīd.”6  [BM 100a] 

1 “niẟārda” : SK
2 “kemāl-i ḥarṣ u ṭamāʿından” : - SK
3 “lerzāndır” : SK
4 “Nitekim eyādi-i ḥarīṣān vaḳt-i niẟārda lerzāndır” : - SK
5 Dünya ahiret ehline haramdır, ahiret de dünya ehline haramdır; ikise ise ehlullâha haramdır. Aclûnî, 

Keşfu’l-Hafâ, I /1314.
6 Ben üç günde zâhid oldum; İlk gün dünyadan vazgeçtim, ikinci gün cennetten vazgeçtim, üçüncü 

günse Allah dışındaki her şeyden vazgeçtim. Nihayetinde Allah bana ʿey Bâyezîd! Ne istiyorsun?’ diye 
sordu. Ben de ʿistememeyi istiyorum; çünkü istenen benim, isteyen sensin’ dedim. 
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Netīce-i süḫan Ḥaḳḳıñ ġayrıyı külliyyen terk etmedikce sırr-ı fenā derk 
olunmaz demekdir.  

36

سر این رشته گر خواهی ز دوك پیر زالی جو
که باشد کهنه چرخی پیش زانو چرخ گردانش

(4) Īn kelimesiniñ müşārün-ileyhi sırr-ı faḳrdır. Dūk ġūk vezninde iplik (5)

eğirildikde ṣaracaḳ ālete denür ki lisānımızda iğ taʿbīr olunur, bu (6)maḳām-
da murād ḳalb-i pīrdir. Nitekim dūk nisvānıñ aṣābīʿi beyninde  (7)devr u 
ḥareket etmekde ve istedikleri ṭarafa çevrilmekdedir, ḳalb-i insān (8)daḫi 
Cenāb-ı Yezdān’ıñ ıṣbaʿaynı beyninde böylecedir. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ: (9)   
ُبَها َكْيَف َيَشاُء« 1 ْحَمِن ُيَقّلِ   »َقْلُب الُمؤِمِن َبْيَن ُأْصُبَعْيِن ِمْن َأَصاِبِع الرَّ

(10)Meẟnevī:  Dīde-i dil hest beyne uṣbuʿayn   
 Çün ḳalem der dest-i kātib ey Ḥüseyn2  

(11)Pīr-i Zāl māḳām ḳarīnesiyle ḳoca ḳarı demekdir, zīrā lisān-ı Fārisīde 
(12)edāt-i teʾnīẟ olmayup ḳarāʾīn ile maʿlūm olur ve bundan murād mür-
şiddir. (13)Bu taʿbīri iḫtiyār rişte, dūk ve çarḫ lafẓlarına cināsa mebnīdir, (14)

teʾemmel. Çarḫ-ı evvel āsumān maʿnāsınadır, çarḫ-ı ẟānī çıḳrıḳ ve elmiye 
maʿnāsına. (15)Şīn “pīr”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ṭālib-i sırr-ı fenā! Bu 
faḳr u fenā ipliğiniñ (16)ucunu eğer isterseñ ve sırr-ı fenāya eğer vāḳıf olayım 
derseñ bir pīr-i zāl (17)ve bir mürşid-i ṣāḥib-ḥāliñ dūk-i ḳalbinden iste. Öyle 
bir pīr-i zāl ki bu (18)çarḫ-ı köhne anıñ diziniñ öñünde bir dönücü çıḳrıḳ 
ve elmiye olur. Çarḫıñ (19)çıḳrıḳ olması itāʿat u inḳiyādından kināyedir. Ni-
tekim çıḳrıḳ, ṣāḥibine her (20)vechle muṭīʿ u rām ve istediği cānibe devr u 
iḳdām etmekdedir. Ḫafī değildir ki (21)evliyā-i kirāma daḫi eflāk-i azraḳ-pūş, 
bende-i ḫalḳa-be-gūşdur ve bu çarḫ-ı (22)köhne istedikleri gibi dönmededir. 
El-ḥāṣıl bir mürşide bende olmadıḳca esrār-ı (23)fenā rū-nümā olmaz. Zīrā 

1 Müminin kalbi Allah’ın kudret parmaklarından iki parmak arasındadır, onu dilediği gibi çevirir.  
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, IV /2140.

2 Gönül gözü, katibin elindeki kalem gibi iki parmak arasındadır,  ey Hüseyin! Mesnevî, III/2776. 
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ser-rişte-i faḳr u fenā dūk-i ḳulūb-i pīrānıñ ġayrı [BM 100b] maḥalde [SK 

70a] bulunmaz. Pes ser-rişte-i faḳr u fenāya ṭālib olan bir mürşidin dūk-i 
ḳalbini ele almaḳ lāzımdır, zīrā insān1 ṭālib olduġu şeyʾiñ (2)esbābına teşeb-
büẟ lābüddür. Nitekim Hicviyyāt-i Sürūrī’de gelmişdir:

Beyt:   Ele rīş-i dırāzıñ al ne lāzımdır saña şeyḫim 
 Eger bekmezciniñ oġlın severseñ bir sineklik yap
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ز جانان لعن عاشق بازگون نعلیست تا ناگه

نگردد پردۀ دیده خیال قرب جانانش
(6)Laʿn luġatde ṭard maʿnāsınadır, bu maḳāmda murād mūcib-i ālām olan 

(7)şeyʾlerden ʿibāretdir. Bāzgūn-naʿl mekr u ḥīle maʿnāsına muṣṭalaḥdır. (8)

Menşeʾi budur ki bāʿżı düzdān atlarınıñ naʿllerini meʿkūs olaraḳ (9)mıḫlarlar 
imiş, ḥattā izleri añlanmaya ve bir yere geldikleri zamān atların izinden (10)

gitdiler ẓann oluna. Tā, “nekerded”iñ ʿilletidir, şīn ʿāşıḳa rāciʿdir, maʿnāda 
(11)dīdeye maṣrūf olup “nekerded perde-i dīdeeş ḫayāl-i ḳurb-ı cānān” (12)

demek olur. Nekerdediñ fāʿili perde-i dīde mefʿūlu ḫayāl-i ḳurb-ı canān(13)

dır ve ʿaksi daḫi mümkindir, feteʾemmel. Maḥṣūl-i Beyt: Cānāndan ʿāşıḳa 
mūcib-i (14)alām eşyā-i kerīhe bir mekr u ḥīledir. Nāgeh ol ʿāşıḳa cānānıñ 
(15)ḳurbunu endīşe ve ḫayāl bir perde-i bī-zevāl olmasın içündür. Zīrā (16)

cānānıñ ḳurbetini teʾemmül ü tefekkür çeşm-i ʿāşıḳa perde olup vuṣlat-i (17)

yārdan maḥrūm olur. Ḫafī değildir ki ḳurbet müstelzim-i vuṣlat değildir. 
(18)Nitekim muḳarrebīn vuṣlat-i Ḥaḳdan maḥcūbīndir. Bu beyt ile nāẓım 
ḳuddise sırruhu (19)ʿuşşāḳ ve süllākıñ ṭaraf-ı Rabbu’l-ʿizzetden gördükleri eẕā 
vü cefānıñ (20)fāʾidesine işāret buyururlar, nevvarallāhu ḳabrahu. Laʿn ile naʿl 
eḥaduhumā (21)āḫeriñ maḳlūbudur, bāzgūn lafẓı ile buña işāret olunmuşdur. 
Fetebaṣṣar. 

1 “ṭālib olan bir mürşidin dūk-i ḳalbini ele almaḳ lāzımdır. Zīrā insān” ibâresi BM nüshasında   
derkenârdadır. 
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چو در مشهود خود فانی شود محروم ازان دولت
شود دیده فنا بار دگر زاسباب حرمانش

[BM 101a] Evvelki şevediñ fāʿili taḥtinde ʿāşıḳa rāciʿdir, ikinci şevediñ (2)

fāʿili dīd-i fenādır, şīn ʿ āşıḳa rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Çünki [SK 70b] (3)ʿāşıḳ 
kendüyi görmekde fānī olur, yaʿnī ẕātını ẕāt-i Ḥaḳda maḥv edüp (4)Ḥaḳḳ 
ile Ḥaḳḳ olur; eğer ol merd-i fānī kendü fenāsını görür ve fānī olduġundan 
(5)ḫaberdār olursa yine fānī olduġunu görmek ol ʿāşıḳa esbāb-ı (6)ḥırmāndan 
olup vuṣlat devletinden maḥrūm olur. Zīrā ḥāḳīḳat-i (7)fenā her fānī kendü 
fenāsından daḫi bī-şuʿūr vü fānī olmaḳdır ve bu ḥāl (8)olmadıḳça viṣāl-i Bārī-
yi ẕü’l-celāl muḥāldir. Bu maḳāma ʿ inde’ṣ-ṣūfiyye fenā fī’l-fenā ve fenā-i fenā 
taʿbīr olunur. Kemā ḳāle Ṣāḥibu’l-Levāyiḥ  enārallāhu ḳulūbe’l-muḳtebisīn 
bi-levāmiʿi füyūżātihi: “Fenā ʿibārāt ez ān est ki be-vāsıṭa-i (11) ẓuhūr hestī ve 
Ḥaḳḳ subḥānehu ber bāṭın be-māsivāy-ı ū şuʿūr nemāned ve fenā-i (12)fenā 
ān ki be-ān şuʿūrī hem-şuʿūr nemāned ve pūşīde nemāned ki fenā-i fenā (13)

der fenā mend rīḫt zīrā ki ṣāḥib-i fenā rā eger be-fenā-i ḫod şuʿūr bāşed (14)

ṣāḥib-i fenā nebāşed be-cihet-i ān ki ḥaḳīḳat-i fenā  ve mavṣūf-ı ān ez ḳabīl-i 
māsivā-yı Ḥaḳḳ end, pes şuʿūr be-ān münāfī-i fenā başed”1

Beyt:    Der Ḫudā güm şev kemāl īn est u bes 
 Güm şoden güm kon viṣāl īn est u bes2 

Meẟnevī:  Ey berāder girye u zārī-i tū   
 Hest hem aẟār-ı hüşyārī-i tu 

  Rāh-ı fānī-geşte rāh-ı dīger est 
 Z’an ki hüşyārī günāh-ı dīger est3   

1 Fenâ, zâhirde varlık (görünen alemi), bâtında ise Allah aracılığıyla (soyut olarak) onun mâsivâsında 
(tasavvufta âlem) bilinç bırakmayan şeyden ibârettir. Fenâ-i fenâ (fenâfillâh) ise o bilince şuursuzluğu 
isnâd etmektir. Fenâ-i fenâ (fenâfillâh) yoklukta açığa çıkan ve gizli hiçbir şeyin kalmadığı şeydir. 
Çünkü fenâfillâhta olan kimse, fenâyı edâ ettiği sırada şuuru yerindeyse, o kimse fenâfillâhın hakikatine 
mazhar olamaz ve onun niteliği Hakk’ın mâsivâsının kabîlindendir, dolayısıyla şuur sadece fenânın 
faydaları olarak izah edilir, fenâfillâhın ifâsından söz edilemez. 

2 Allah katında alçakgönüllü ol (yetinme), kemal budur, bundan başka bir şey değildir. Daha da alçak 
gönüllü olmaya gayret et ki kavuşma budur, bundan başka bir şey değildir.

3 Kardeşim! Senin şu ağlayıp inlemen, aklı başında oluşunun eseridir. // Yok olanın yolu, bir başka 
yoldur; çünkü aklı başında olmak da bir başka günahtır. Mesnevî, c. 1, 2199-2200.
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به عصیان طعنه بر آدم زدندی قدسیان زاّول
ولی آخر همان آمد بر ایشان وجه رجحانش

(22)Ḳudsiyāndan murād melāʾike-i kirāmdır. Şīn Ādem’e rāciʿdir. 
Maḥṣūl-i Beyt: (23)ʿİṣyān ve zelle sebebiyle melāʾike-i kirām evvelden yaʿnī 
Ḥażret-i Ādem ḫalḳ [BM 101b] olunmazdan evvel Ādem üzerine ṭaʿne 
ururlar idi. Nitekim Cenāb-ı Kibriyā 1﴾ْرِض َخ۪ليَفًة   buyurunca ﴿ِا۪نّي َجاِعٌل ِفي اْلَ
melāʾike-i kirām ُس َمٓاَء َوَنْحُن ُنَسّبُِح ِبَحْمِدَك َوُنَقّدِ  ﴿َاَتْجَعُل ۪فيَها َمْن ُيْفِسُد ۪فيَها َوَيْسِفُك الّدِ
 müfādınca Ḥażret-i Ādem ve evlādına (4)ṭaʿn u teşnīʿ eylediler. Ve lākin َلَك﴾2
encām-ı kār Ḥażret-i Ādem’iñ ḳudsiyān üzerine (5)fażīlet u rücḥānınıñ vech 
u sebebi ẓāhir geldi. Nitekim Cenāb-ı Rabbu’l-ʿālemīn (6)melāʾike-i kirāma 
ِء ِاْن ُكْنُتْم َصاِد۪قيَن﴾3   buyurduḳda melāʾike-i ʿiẓām (7) [SK 71a] ﴿َاْنِبُؤ۪ني ِبَاْسَمٓاِء ٰهُٓؤَلٓ

ْمَتَنا ِانََّك َاْنَت اْلَع۪ليُم اْلَح۪كيُم﴾4  cevābıñ verdiler. (8)Vaḳtā ﴿ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنٓا ِالَّ َما َعلَّ
ki Cenāb-ı Bārī Ḥażret-i Ādem’e 5﴾ٓا َاْنَبَاُهْم ِبَاْسَمٓاِئِهْم  ﴿َقاَل َيٓا ٰاَدُم َاْنِبْئُهْم ِبَاْسَمٓاِئِهْم َفَلمَّ
buyurunca maẓhar-ı sırr-ı (9)ʿalleme’l-esmāʾ maẓhar-ı mezāyā-yı müsemmā 
ḫalīfetullāhi fi’l-ʿālem Cenāb-ı ebu’l-beşer Ādem (10)esmā-i müsemmayānı 
bir bir taʿdād u beyān edüp rücḥān-ı ebu’l-beşer ḳudsiyān (11)üzerine füzūn-
ter oldu. Bu maḳāmıñ tafṣīline raġbet eden kütüb-i tefāsīre (12)ricʿat eylesün. 
Tafṣīl mūcib-i taṭvīl olmaġla  bu ḳadarla iktifā olundu. 
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کجا آدم شدی مرآت کامل گر نیفزودی
جمال ِعّز مسجودی ز خال َذّل عصیانش

(15)Ḫāliñ “ẕell”e iżāfeti müşebbehün-bihiñ müşebbehe iżāfetidir, ẕelliñ 
ʿiṣyāna iżāfeti (16)beyāniyyedir, şīn Ādem’e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ḥażret-i 

1 Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakara 2/30.
2 Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima 

seni tesbih ve takdis ediyoruz. Bakara 2/30.
3 Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin. Bakara 2/31.
4 Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. 

Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 2/32.
5 Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle. Bakara 2/33.
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Ādem ṣalavātullāhi (17)ʿaleyhi ve ʿ alā nebiyyinā cemāl-i Ḥaḳḳa ḳande mirʾāt-ı 
kāmil olur idi eğer Ḥażret-i Ādem’e ḫāl (18)gibi olan ẕell-i ʿ iṣyāndan mescūd-
luk ʿizzeti cemāl artırmayaydı. Nitekim mirʾāt-ı (19)kāmil olduklarına َ  »إنَّ اهللَّ
ْحَمِن« 1 .ḥadīẟ-i şerīfi delālet eyler َخَلَق آَدَم َعَلى ُصوَرِة الرَّ

 (20)Naẓm:  Ādemī çīst berzaḫī cāmiʿ 
 Ṣūret-i ḫulḳ u ḥaḳk der-ū vāḳīʿ 

  Ger ne mirʾāt-i vech-i bāḳī bud 
 Ez çi rū şod ferişte rā mescūd

  Yek ṣıfat nīst ez ṣıfāt-i Ḫudā  
 Ki ne ẕāt-i ū bud peydā

  Bud ʿaks-i cemāl-i Ḥażret-i pāk 
 Eger iblīs pey nebürd çi bāk2              [BM 102a]
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مگو هر ساده را عارف که مشکل َگوهر افشاند
بخار پارگین هر چند خوانی ابر نیسانش

(3)Efşānediñ fāʿili buḫar-ı pārgīndir. Pārgīn āstīn vezninde māʾ-i müteʿaf-
fin (4)demekdir, ḥammām ve maṭbaḫ ayaġında olan çuḳura daḫi denür. Şīn 
“sāde”ye rāciʿdir. (5)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey sālik! Sen her bir ẓāhir ve bāṭından 
sāde olan ehl-i (6)fesāda ʿārifun billāh deme. Zīrā māʾ-i müteʿaffinden ḥāṣıl 
olan buḫār müşkil (7)güher ṣaçar. Her ne ḳadar sen aña ebr-i nīsān oḳur-
sañ bī-[SK 71b] fāʾidedir, zīrā (8)güher-efşān olmadıġı bedīdārdır. Nāẓım 
ḳuddise sırruhu bu beyt-i şerīfde (9)evliyā-i kirāmı ebr-i nīsāna, meşāyiḫ-i 
müzevvirīni māʾ-i müteʿaffinden ḥāṣıl olan (10)buḫara teşbīh buyururlar. 
Beynlerinde müşābehet müẟbetdir. Nitekim bārān-ı (11)nīsān derūn-ı aṣdāf-
da dürr-i raḫşān olur. Āb-ı füyūżāt-i evliyā-i kirām (12)ile daḫi aṣdāf-ı ḳulūb-i 
1 Allah Âdem’i kendi sûretinde yaratmıştır. Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, I / 1148.
2 İnsanlık nedir,  toplanma âlemidir; Hakk’ın ve halkın sûreti orada bulunmaktadır. // Ebedîlik yüzünün 

aynası olmasaydı hangi sebeple melek secde etti? // Allah’ın sıfatından bir sıfat yoktur ki onun zâtında 
var olmasın. // (Âdem), Allah’ın güzelliğinin yansımasıdır, İblis ona saygı göstermezse ne gam? Câmî, 
Silsiletü’z-Zeheb. 
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sālikīnde nice dürer-i maʿārif-i İlāhiyye ve cevāhir-i zevāhir-i (13)esrār-i Yezdā-
niyye ḥāṣıl olur. Māʾ-i müteʿaffinden ḥāṣıl olan buḫār emrāż-ı (14)ẓāhiriyyeye 
bādī, meşāyiḫ-i müzevvirīn daḫi emrāż-i kalbiyye ve helāk-i maʿneviyyeye 
sebeb (15)u dāʿīdir. Kemā eşāre Mevlānā ḳuddise sırruhu: 

Meẟnevī:  Ey besī zerrāḳ u gül-i bī-vuḳūf   
 Ez reh-i merdān nedīde ġayr-ı ṣūf  

  Ḫurde gīred der süḫan ber Bāyezīd 
 Neng dāred ez derūn-ı ū Yezīd

  Reh nemīdāned ḳılāvūzī koned 
 Cān-ı zişt-i ū cihān sūzī koned1  
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مسّبِب دیده صاحبدل چه بیم از فوت اسبابش
ز دریا رسته نیلوفر چه باك از قحط بارانش

(20)Müsebbibden murād müsebbibu’l-esbāb olan Cenāb-ı Kibriyā murād-
dır. Ṣāḥib-dilden murād veliyy-i kāmildir ki her vechle ḳalbine mālikdir. Bīm 
ḫavf maʿnāsınadır. Esbāb (22)sebebiñ cemʿidir āḫirinde şīn “ṣāḥib-i dil”e rāciʿ-
dir. Nīlūfer maʿrūf çiçekdir ki (23)ʿavām taḥrīf edüp lüfer derler. Ḳahṭ “ḳāf”ıñ 
fetḥi ve sükūn-i ḥā ile yaġmur [BM 102b] yaġmayup muḥtebis olmaḳ maʿnā-
sınadır, “yuḳālu ḳaḥaṭal’l-maṭaru iẕā iḥtebese”2  Şīn  nilüfere rāciʿdir. Maḥṣūl-i 
Beyt: Müsebbibu’l-esbāb olan (3)Cenāb-ı Kibriyāyı görmüş ṣāḥib-dil ve ve-
liyy-i kāmil ẕāta fevt-i esbābdan (4)ḫavf yoḳdur, zīrā deryādan bitmiş olan 
nilüfer çiçeğine ḳaḥṭ-ı bārāndan (5)ḫavf olmaz. Maʿlūmdur ki aṣḥāb-ı maʿrifet 
fevt-i esbābdan ḫavf u (6)ḫaşyet etmezler. Zīrā erbāb-ı müşāhede cemīʿ-i eşyā 
Ḥaḳḳdan olduġunu (7)muʿāyene etmişlerdir. Nitekim denmişdir: 

Beyt:   İltifāt itme ṣaḳın esbāba 
 Naẓarıñ ḳıl müsebbibe maḳṣūr

1 Nice bilgisiz, ahmak ikiyüzlüler vardır ki erlerin yolundan yün abadan başka bir şey görmemişlerdir. // 
Sözde Bâyezîd’e kusur bulur [oysa] Yezid bile onun içyüzünden utanır. // Yol bilmez ama rehberlik eder. 
Onun çirkin kalbi, dünyayı ateşe verir. Mesnevî, V/1422, I/2275, IV/1443.

2 Yağmur yağmadığı zaman yağmur kesildi denir.
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ʿAvām-ı ke’l-hevām rāh-ı esbāba vażʿ-ı iḳdām (9)edüp murād u merāmla-
rıñ ḥuṣūl-peẕīr olmasını esbābdan görürler. (10)Meʿa hāẕā esbāb ʿinde ulu’l-
[SK 72a] elbāb miyānede bir ālet-i mülāḥaẓadır. Kemā  (11)ḳālellāhu teʿālā 
1﴾ِ هلِلّٰ ُه  ُكلَّ ْمَر  اْلَ َشْيٌء﴾ve ḳālellāhu  teʿālā 2 ﴿ِانَّ  ْمِر  اْلَ ِمَن  َلَك   Eşref-i ʿālem ﴿َلْيَس 
güzide-i nevʿ-i benī-Ādem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ḥaḳḳında (13)

ḫiṭāb böyle olıcaḳ maḫlūḳāt-ı sāʾireniñ ḥāli ḳıyās oluna. 

Meẟnevi:  Tu zi ṭıflī çün sebebhā dīdei 
 Ber sebeb ez cehl z’an çefsīdei  

  Bā sebebhā ez müsebbib ġāfilī 
 Sūy-i īn rū pūşhā z’an māʾilī 

  Çün sebebhā reft ber ser mīzenī 
 Rabbenā vü rabbenāhā mīzenī3

  Rabb mīguyed berev sūy-i sebeb 
 Çün zi ṣunʿam yād kerdī ey ʿaceb4  
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رسد صد تیرگی از بار توشه مرد این ره را
اگر خود قرص مهر و مه نهد گردون در انبانش

(20)Ṣad keẟretden kināyedir. Tīregī bulanıḳlıḳ, bu maḳāmda murād elem 
ve ıżṭırābdır. (21)Bār ġam u ġuṣṣa demekdir. Tūşe kūşe vezninde azıḳ maʿnā-
sınadır. (22) Īn rehden murād ṭarīḳ-i dünyādır. Nehediñ fāʿili gerdūn lafẓıdır. 
Enbān (23)selmān vezninde daġarcıḳ taʿbīr olunan nesnedir. Şīn merde [BM 
103a] rāciʿdir. Ḳurṣ “ḳāf”ıñ żammıyla etmek külçesine denür. Mihr u me-
hiñ  (2)ḳurṣı cirmlerinden ʿibāretdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ehl-i dünyāya rızḳ ve 
azıḳ ġamından çoḳ elem ve ıżṭırāb vāṣıl olur, eğer felek ol merdiñ enbānına 
1 Bütün iş Allah’ındır. Âl-i İmrân 3 /154.
2 Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Âl-i İmrân 3 /128.
3 Karşılaştırılan nüshada “zeni” yertine “koni” geçmektedir. 
4 Sen çocukluğun yüzünden sebepleri görüp sebeplere cehâletle sarılırsın. // Sebeplere takılmakla sebebi 

yaratandan gâfilsin ve bu yüzden örtülere meyillisin. // Sebepler yok olunca başına vurup dövünmeye; 
Rabbimiz, Rabbimiz demeye başlarsın. // Rab der ki ʿhaydi git sebeplere! Çok tuhaf! Nasıl oldu da 
yaratışımdan beni hatırladın. Mesnevî, III/3147-3150.
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ḳurṣ-ı (4)mihr u mehi vażʿ daḫi etse yine kemāl-i ḥırṣından giriftār-ı elem u 
ıżṭırābdır. (5)Kemā verade fi’l-ḥadīẟ: ،َلْو َكاَن ِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َذَهٍب َلْبَتَغى َثاِلًثا« 
 َوَل َيْمَلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإلَّ التَُّراُب« 1

Meẟnevī:  Kūze-i çeşm-i ḥarīṣān pür neşod  
 Tā ṣadef ḳāniʿ neşod pür dürr neşod2  
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مخور غم بهر طعمه از کالغی کم نیی کو را
توّکل چون درست آمد برآمد از زمین نانش3

(10)Kelāġ ferāġ vezninde zāġ-ı deştī ismidir, yaʿnī yaban karġası ki ḳuzġun 
(11)taʿbīr olunur. K’ūrā aṣlında “ki u rā” idi ki ṣıfatla mevṣūf beynini (12)rābıṭ-
dır, ū  “kelāġ”a rāciʿdir. Tevekkül esbāb u edevātdan ḳaṭʿ-ı naẓar ve (13)mü-
sebbibu’l-esbāba ʿ adem-i iʿtimāddan ḫavf u ḫaẕerden ʿ ibāretdir. (14)Ve baʿżılar 
“et-tevekkul nefyü’ş-şükūk ve’t-tefvīż ilā māliki’l-mülūk”4 taʿrīfiyle (15)taʿrīf 
etdiler. Nān etmek maʿnāsınadır, bu maḳāmda [SK 72b] murād muṭlaḳa (16)

niʿmet ve rızḳdır. Şīn “kelāġ”a rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey merd-i ḥarīṣ! Sen 
(17)ṭaʿām u rızḳ içün ġam yeme, zīrā sen ḳuzġundan alçaḳ değilsin. Zīrā (18)ol 
ḳuzġunuñ Cenāb-ı Kibriyāya tevekkülü tām geldiğinden zemīnden aña nān 
(19)ve rızḳ-ı bī-pāyān gelür ve Cenāb-ı Rezzāḳ anı min ḥayẟü lā yuḥtesib (20)

merzūḳ eyler. Kemā ḳāle’llāhu teʿālā 5﴾َفُهَو َحْسُبُه ِ ْل َعَلى اهللّٰ    ﴿َوَمْن َيَتَوكَّ

Naẓm:   İẕā istaṣʿabe’l-emru lā taḍṭarib 
 Faḳad ḳāle men lā yaḳūlu’l-keẕib

(22) Ve men yetevekkel yecʿal lehu maḫrecen 
 Ve yarzuḳuhu min ḥayẟu lā yaḥtesib6

1 Eğer insanoğluna altın dolusu iki vadi olsaydı üçüncüsünü isterdi, insaoğlunun karnını topraktan başka 
bir şey dolduramaz. Buhârî, Câmiu’s-Sahîh, VIII /6439.

2 Açgözlülerin göz testisi dolmadı; sedef kanaat etmedikçe inciyle dolmadı. Mesnevî, I/21.
3 Mukâyese yaptığımız neşredilmiş Dîvân’a göre sonraki beyitle yer değişmiştir. 
4 Tevekkül, şüphelerin giderilmesi ve işlerin Allah’a havâle edilmesidir. 
5 Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Talak 65/3.
6 Izdırap çekme işler zorlaştığı zaman. / Şöyle demiştir hiç yalan söylemeyen biri. /(Allah) bir kapı açar 

tevekkül edene. / Ve rızık verir, hesaplanamayacak kadar. Burada Talak suresi 2 ve 3. âyetlere telmih 
vardır. 
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(23)Ve ḥadīẟ-i nebevīde daḫi vāriddir: ُلوَن  »َقْد َمَضى اْلَقَلُم ِبَما ُهَو َكِائٌن1  َلْو َأنَُّكْم َتَوكَّ
ْيَر« 3 ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّ 2 َتَعاَلى َحقَّ َتَوكُّ  َعَلى اهللّٰ

Beyt:   Ber tevekkül ger buved fīrūziyet 
(2) Ḥaḳḳ dehed mānend-i mürġān rūziyet4 

Ve baʿżı ʿurefā daḫi buyurmuşdur: “Efḍalu’l-eşyāʾi ʿindellāhi teʿālā et-te-
vekkulu ʿalellāhi ve’t-tefvīḍu ilallāhi ve men yetevekkel (4)ʿalallāhi yekfīhi 
el-ḫayru fī mā ṣanaʿallāh”5 Ḫulāṣa-i kelām, bir kimse ki Bārī-yi ẕü’l-celāle (5)

tevekkül-i tām eyleye Ḫudā-yı ʿazze ve celle ol kimesneyi bī-kesb u bī-ʿamel 
mānend-i mürġān (6)iḥsān-ı nān edüp merzūḳ eyler. 

Beyt:   ʿAlallāhi fī kulli’l-umūri tevekkulī  
 Ve bi’n-Nebiyyi’l-muḫtāri tevessulī6

Meẟnevī:  Nīst kesī ez tevekkül ḫūb-ter 
 Çī’st ez teslīm-i ḫod maḥbūb-ter  

  Mā ʿıyāl-i ḥażretīm u nīk-ḫvāh   
 Goft el-ḫalḳu ʿıyālun li’llāh

  Cümle rā rezzāḳ rūzī mīdehed 
 Ḳısmet-i her yek be pīşeş mīnehed 

  Ender īn ʿālem hezārān cān-ver  
 Mīziyed ḫoş ʿayş bī-zīr u zeber  

        Ān ki ū ez āsumān bārān dehed 
 Hem tevāned k’ū zi raḥmet nān dehed7 

1 Kalem, olmuş olanı çoktan yazmıştır. Kaynağı bulunamadı. 
2 “alelllâh” kelimesinden itibaren BM 103b sahifesi başlamıştır.
3 Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz kuşları rızıklandırdığı gibi sizleri de rızıklandırırdı. 

Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II / 2091.
4 Tevekkül etmekte başarılı olunursa Allah da kuşlara rızık verdiği gibi size de rızık verir.  Pendnâme, der 

sıfat-i fakr u sabr, 
5 Allah’ın yanında en faziletli şey Allah’a tevekkül etmek, işleri ona bırakmaktır, kim Allah’a güvenirse 

Allah ona yeter, hayır Allah’ın yaptığındadır. 
6 Allah’adır tevekkülüm bütün işlerde /Seçilmiş peygamberedir tevessülüm de. 
7 Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Teslimden daha sevgili ne var ki? // Biz Hakk’ın ailesi ve 

iyilik isteyenleriz. [Peygamber] : ʿİnsanlar Allah’ın ailesidir’ dedi. // Çokça rızık veren Allah herkesin 
rızkını verir; her birinin payını kendi önüne koyar. // Şu dünyada binlerce canlı, alt üst olmadan, hoşça 
yaşayıp gitmede. // Gökten yağmur veren, rahmetiyle ekmek vermeye de güç yetirir. Mesnevî, I/917, 
I/928, V/2390, I, 2291, I/929. 
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حریص از بهر یک لب نان نهاده کوه غم بر دل
چه حاصل گفت و گوی از قانعان کوه لبنانش

(14)Lebnān “lām”ıñ fetḥiyle Şām-ı cennet-meşāmda bir cebeliñ ismidir, 
ḥālā ḳırḳlar (15)daġı dedikleridir ki ʿibādetgāh-i evliyā-i kirāmdır āḫirinde 
şīn  “ḥarīṣ”e rāciʿdir. (16)Maḥṣūl-i Beyt: Ḥarīṣ olan ādem bir dilim etmek-
den içün yaʿnī cüzʾī şeyden (17)içün ġam daġını göñül üzerine ḳoymuşdur 
ve kemāl ile mużṭarib olmuşdur, ol [SK 73a] (18)merd-i ḥarīṣe1  ḳāniʿān-ı 
cebel-i Lebnāndan baḥẟ u beyān ve anların meḥāsin u feżā’illeriñ (19)teẕkār 
ü ifāde bī-fāʾidedir. Ḫafī değildir ki ḥırs u ṭamaʿ bir ḫaṣlet-i meẕmūm-
dur ki (20)insānı nice meḥaṣin u feżāʾilden maḥrūm eyler. Nitekim den-
mişdir: “ṣalāḥuddīni fī’l-varaʿi ve fesāduhu fi’ṭ-ṭamaʿi el-ʿabdu ḥurrun  iẕā 
ḳanaʿe  ve’l-ḥurru ʿabdun iẕā ṭamiʿe”2 Ve fi’l-ḥadīẟ; (22) الَقاِنُِع الُمْؤِمِنيَن   »ِخَياُر 
ُع3 َمْن َقلَّ َطْمُعُه َصحَّ َبَدُنُه َوَصَفا َقْلُبُه، َوَمْن َكُثَر َطْمُعُه َسَقَم َبَدُنُه َوَقَسا َقْلُبُه« 4 اِمِ   َوِشَراُرُهُم الطَّ
Ve ḳāle ʿ Alī raḍiyallāhu ʿ anhu; “men ṭamaʿa  ẕelle ve men  ḳanaʿe [BM 104a] 
şebiʿa”5  Bu daḫi ḫafī olmaya ki َة َوَل ُيْنِفُقوَنَها ۪في َس۪بيِل َهَب َواْلِفضَّ  ﴿َوالَّ۪ذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ
ْرُهْم ِبَعَذاٍب َا۪ليٍم﴾6 ِ َفَبّشِ   .kerīmesinde olan vaʿīd aṣḥāb-ı (3)ḥırṣa tenbīh-i ekīddir اهللّٰ

Rubāʿī:   Ez bī-der mīresīd ʿĪsī be-felek  
 V’ez bā der mī resīd Ḳārūn be-derek 

  Ger zānki be-sīm u zer kesī bih būdī 
 ʿĪsī be-derek būdī u Ḳārūn be-felek7

1 “merd-i ḥarīṣe” ibâresi SK nüshasında 72b sonunda ve 73a başında olmak üzere sehven mükerrer 
yazılmıştır.

2 Dinin salâhiyeti takvadadır, fesâdı ise açgözlülüktedir. Kul kanâat ettiğinde hür olur, hür de açgözlülük 
ettiğinde köle olur. 

3 Müminlerin en hayırlısı kanâatkâr olandır, en şerlisi de açgözlü olandır. Ali el-Muttakî, Kenzu’l-ʿUmmâl,  
III /7095.

4 Açgözlülüğü az olanın bedeni sıhhat bulur, kalbi saflaşır; açgözlülüğü çok olanın ise bedeni hastalanır, 
kalbi katılaşır. İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, III/s. 379. 

5 Tamah gösteren zelîl olur, kanaat gösterense doyar. 
6 Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. 

Tevbe 9 /34.
7 Hz. Îsâ maddi hiçbir şeye sahip olmadan göklere yükseldi, Kârûn ise zenginliğiyle cehennemi boyladı. 

İnsan eğer gümüş ve altınla değer kazansaydı, Îsâ cehennemde Kârûn da göklerde olurdu. 
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Meẟnevī:  Ḥırṣ ender ʿışḳ-i Ḥaḳḳ faḫr est u cāh  
 Ḥırṣ ender ġayr-ı ū neng u tebāh 

  Ān yekī ḥırṣ ez kemāl-i merdī est 
 V’ān diger ḥırṣ iftiżāḥ u serdī est1  
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ز َمّنان بهره کی یابد گدا طبعی که در َمّنان
اگر نی نام نان باشد نیاید یاد مّنانش

(10)Mennān “nūn”uñ teşdīdiyle ibtidā-i emrden iʿṭā ve itʿām eden muʿṭī-i 
(11)ḥaḳīḳī celle şānuhu ḥażretleriniñ esmā-i ḥüsnāsındandır. Nī, “bāşed”e (12)

maṣrūfdur. Taḳdīr-i ʿibāre; “eger nebāşed nām-ı nān neyāyed yād-ı Men-
nān” demekdir. (13)Şīn gedā-ṭabʿa rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ḳullarına dāʾimā 
inʿām u (14)iḥsān eyleyen Ḥażret-i Mennāndan gedā-ṭabʿ olan kimesne ḳaçan 
(15)behre ve naṣīb bulur? Öyle gedā-ṭabʿ ki eğer Mennān lafẓ-ı şerīfinde (16)

nān olmayaydı yād-ı Mennān ḫāṭırıña gelmezdi yaʿnī bir denī ki Cenāb-ı 
(17)Bārīden ʿināyet ve iḥsān görmeyeydi, Cenāb-ı Kibriyāyı ẕikr u yād (18)ve 
iṭāʿat u inḳiyād eylemezdi. Buncılayın denī, Cenāb-ı Ġanīden nice behre 
(19)ve naṣīb bulur ve ḳurbet-i İlāhiyyeye ne keyfiyyetde yol bulur? Maʿlūm-ı 
(20)ʿālemiyāndır ki nice edānī ve erāzil Ḥażret-i ḳāḍiyu’l-ḥācāta lede’l-ḥāce 
(21)ʿibādāt u iṭāʿātda tekāsül etmeyüp nice temalluḳ u zārī [SK 73b] ve ẕikr-i 
Bārī (22)ederler, ḥācetleri ḳażā ve selālīm-i menāṣıba tedrīc u irtiḳā eyledik-
lerinde (23)Cenāb-ı Mevlāyı ferāmūş ve rūz u şeb lā-yaʿḳıl u medhūş ve sūy-ı 
[BM 104b]  fesādāta sālik ve ṭāʿāt-i Ḫudāyı külliyen tārik olurlar. Nitekim 
maʿzūlāna (2)Ḳurʾān-ḫvān tesmiye olunmasına menşeʾ vü sebeb budur ve 
buncılayın (3)kimesneler يُهْم ِاَلى ا َنجّٰ يَن َفَلمَّ َ ُمْخِل۪صيَن َلُه الّد۪  ﴿َفِاَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اهللّٰ
 .kerīmesine maẓhar ve mā-ṣadaḳ olmuşlardır اْلَبّرِ ِاَذا ُهْم ُيْشِرُكوَن﴾2

Meẟnevi:  Ey zi ġam mürde ki dest ez nān tehī’st  
 Ḥaḳḳ ġafūr est u Raḥīm īn teres çī’st3  

1 Hakk’ın aşkında hırslı olmak övünç ve yüceliktir. Ondan başkası konusunda hırs ise utanç ve 
mahvoluştur. // Birinci hırs erkekliğin yetkinliğindendir. Öteki hırs ise bayağı ve iticidir. Mesnevî 
III/1953, III/1956.

2 Gemiye bindikleri zaman dini Allah’a has kılarak O’na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı 
zaman ise bir de bakarsın ki, Allah’a ortak koşuyorlar. Ankebût 29/65.

3 Ey ekmeğim yok diye üzüntüden ölen! [Allah] gafûr ve rahîmse, bu korku neden? Mesnevî, II/3069.
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چه پیچی گنج نامه تا نهی در جیب ازان ترسم
که ماری یابی اندر جیب خود بر خویش پیچانش

(8)Pīç pīçīden maṣdarından emr-i ḥāżırdır ki bük ve ṣar demekdir, āḫirin-
de (9)yā ḫiṭāb içündür. Genc-nāme şaḳḳ-ı arż eden ve defāyin u ḫazāyin iḫrāc 
(10)eden Maġribīler yedinde olan kitābdır ki ol ṣanʿata müteʿallıḳ mesāʾil 
beyān (11)eder. Keẕā fī Muḳaddimeti’l-Edeb  li-Ḫvāce İsḥaḳ.  Şīn Genc-nāme-
ye rāciʿdir. Maḥṣūl-i (12)Naẓm: Ey merd-i ḥarīṣ! Çünki Genc-nāmeyi dürer 
ve bükersin ḥattā kemāl-i maḥabbetinden (13)ceybine vażʿ edersin; andan 
ḳorḳarım ki ol Genc-nāmeyi yevm-i ḳıyāmetde kendü (14)ceyb u yaḳañda 
seniñ üzerine ṣarıcı bir mār-ı ʿaẓīm ve bir ḥayye-i cesīm (15)bulursun. Kemā 
verade fi’l-ḥadīẟ: ʿ An Ebī Hureyre raḍiyallāhu ʿ anhu ʿ ani’n-nebiyyi ṣallallāhu 
(16)teʿālā ʿaleyhi ve sellem َيُكوُن َكْنُز َأَحِدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُشَجاًعا َأْقَرَع، َيِفرُّ ِمْنُه َصاِحُبُه َوُهَو« 
1 أَصَابِعَهُ«  يُلْقِمَهُ  َّى   revāhu’t-Tirmizī. Ve ʿanhu raḍiyallāhu ʿanhu ḳāle يَطْلُبُهُ حَت
ḳāle rasūlullāhi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem َماًل، َفَلْم ُيَؤّدِ َزَكاَتُه ُمّثَِل َلُه ُ  »َمْن آَتاُه اهللَّ
ُقُه ُثمَّ َيْأُخُذ ِبِلْهِزَمَتْيِه  ُثمَّ َيُقوُل َأَنا َماُلَك َأَنا َكْنُزَك« 2   َماُلُه َيْوَم الِقَياَمِة ُشَجاًعا َأْقَرَع َلُه َزِبيَبَتاِن ُيَطوَّ
revāhu’l-Buḫārī. Baʿżı nüsḫada “çi pīçī” vāḳiʿdir, lā taġfel. 
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ز چاه طبع باال چون رود زر دوست کز هر سو

سوی پستی کشد محکم میان بگرفته همیانش
(23)Zer-dost sīm u zere maḥabbet eden kimesne demekdir. Hemyān 

selmān vezninde [SK, 74a, BM 105a] bele baġlanan uzun kese ki kemer 
demekle maʿrūfdur. Şīn  “zer-dost”a rāciʿdir. (2)Maḥṣūl-i Beyt: Ṭabīʿat ḳu-
yusundan bālāya nice gider zer u sīme maḥabbet eden (3)kimesne, zīrā her 
ṭarafdan pestlik cānibine çeker şol zer-dostu ki meyānında (4)vāḳiʿ kemerini 
muḥkem ṭutmuş ve alṭın ile dolmuşdur. Nitekim baʿżı kimesneler zer u 

1 Kıyamet günü sizin hazineleriniz öyle tehlikeli bir şey olacak ki... Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, V /3012.
2 Kim Allah’ın kendisine verdiği malın zekâtını vermezse, kıyamet günü o mal kendisine kel kafalı, 

gözlerinin üzerinde iki nokta bulunan bir yılan şeklinde görünür. Boynuna sarılır ve “ben malınım, 
biriktirdiğin hazinenim” der.  Buhârî, Câmiu’s-Sahîh, II /1403.
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sīm (5)ile kemerlerin māl-ā-māl edüp ḥammāl olurlar. El-ḥāṣıl zer u sīme 
maḥabbet eden (6)kimesne çāh-ı ṭabīʿatdan ḫurūc, ʿalem-i bālāya ʿurūc ede-
mez, zīrā ḥaml-i ẟaḳīl (7)insānıñ sūy-ı bālāya ʿurūcuna māniʿdir. Ḫulāṣa[-i] 
ḳāl maḥabbet-i dünyā ile taḥṣīl-i (8)kemāl ve vuṣlat-i Bārī-yi ẕü’l-celāl ola-
maz demekdir. Nitekim perdeber-endāz-ı cehl u ḍalālet (9)fermān-fermā-yı 
iḳlīm-i risālet ʿ aleyhi ekmelü’t-taḥiyyatdan suʾāl olundu ki “niçün (10)ḳulūb-i 
maḫlūḳ müşāhede-i Rabbu’l-ʿizzetden maḥcūb oldu?” Cevābında buyurdu-
lar ki (11)“ʿibād, Ḥażret-i Rabbu’l-ʿālemīniñ mabġūżu olan dünyāya maḥab-
bet eylediklerinden (12)müşāhede-i Ḳayyūm’dan maḥrūm oldular.” 
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ز حرص گنج، گنج حرص شد دنیاپرست اینک
به گرد گنج حلقه کرده همیان همچو ثعبانش

(15)Genc kāf-i Fārisiyye ile renc vezninde defīne ve ḫazīnedir ki zīr-i 
zemīnde medfūn (16)olan māldan ʿibāretdir, ʿArabīde kenz denür. ẞuʿbān 
ʿUẟmān vezninde ejdehāya (17)denür, āḫirinde şīn “dünyā-perest”e rāciʿ-
dir. Maḥṣūl-i Naẓm: Dünyā-perest olan (18)kimesne ḫazīne ḥırṣından ḥırṣ 
ḫazīnesi oldu. İşte ol cemʿ eylediği ḫazīneniñ (19)eṭrāfında olan hemyān ol 
dünyā-pereste ẟuʿbān gibi ḥalḳa olmuş ve anıñ helāk-i (20)ṣuverī ve helāk-i 
maʿnevīsine sebeb olmuşdur. Kemā aḫbare’n-nebiyyu ʿ aleyhi’ṣ-ṣalātu (21)ve’s-
selām: 1 »َأْلَماُل َحيٌَّة َواْلَجاُه َأَضرُّ ِمْنها«

Naẓm:   İnnemā emvālukum2 rā yād gīr 
 Māl u mülk-i īn cihān ber bāḍ gīr

  Ger ʿimāret rā berī ber āsumān  
 ʿĀḳibet zīr-i zemīn kerdī nihān3 

(23)Mıṣrāʿ-ı evvelde ikinci genc kelimesi kāf-i ʿ Arabiyyeniñ fetḥi ile ḳırāʾat 
daḫi mümkindir. [BM 105b]

1 Mal yılandır, makām ise ondan daha zararlıdır. Kaynağı bulunamadı.
2 Doğrusu mallarınız… Tegâbun 64/15. 
3 “İnnemâ emvâlukum” âyetini hatırla. Dünyanın malından mülkünden vazgeç! Eğer imâreti göğe kadar 

yüceltseydin, yeryüzü sonunda saklanırdı /yeryüzü diye bir şey kalmazdı.



424 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

50

چه زر خواهی به دریوزه گره بست از در آن کس
که تا زر نیست نگشاید گره زابروی دربانش

(3)Girih zirih vezninde düğüm ve ʿuḳde maʿnāsına, derbān ḳapıcı, āḫi-
rinde “şīn (4)an kes”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey merd-i ḥarīṣ! Dilenmek 
ile niçün altın (5)istersiñ ol kimesneniñ ḳapısından ki altın olmadıḳca yaʿnī 
baḫşiş (6)vermedikce [SK 74b] anıñ derbānı ḳaşından ʿuḳdeyi açmaz ve seni 
içeriye koymaz; ebvāb-ı ekābirde olduġu miẟillü. 

Ḳıṭʿa:   Der-i mīr u vezīr u sulṭān rā 
 Bī-vesīlet megird pīrāmen

  Seg u derbān çü yāftend ġarīb 
 Īn giribān begired ān dāmen1

Ammā dergāh-i Bārī derbān ve bevvābdan ḫālī olmaġla  sāʾil (10)bī-vesāʾil 
dergāh-ı Ḫudā’ya dāḫil ve maḳṣūduna nāʾil olur. 

Meẟnevī:  Pes çi ʿarża mīkonī ey bed-güher  
 İḥtiyāc-ı ḫod be-muḥtāc-ı diger 

(12)        Hīn ez ū ḫvāhīd ne ez ġayr-ı ū  
 Āb ez yem cū mecū ez ḫuşk cū2 
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به زیر خانۀ طینت تو را گنجیست پنهانی
که پر کرده ز کان ُکنُت َکنزًا فضل یزدانش

(15)Ḫāne-i ṭīnden murād vücūddur, āḫirinde tā ḫiṭāb içündür; naḳliyye 
olması (16)daḫi muḥtemeldir. tū rā “tā”yı müʾekkiddir. Genc ḫazīne maʿnā-
sınadır, bu maḳāmda murād (17)ḳalbdir, nitekim şān-ı ḳalbde “hāẕā ḫazī-
1 Sebepsiz yere dolaşma emir, vezir, sultan kapısında. Köpek ile kapıcı buldular mı seni yabancı, biri 

yakasına sarılır, çeker öbürü eteğini. Gülistân, 1. bâb, 17. hikâye.
2 Öyleyse kendi ihtiyacını neden bir başka muhtâca arz ediyorsun a cevhersiz! / O’ndan isteyin ha, 

başkandan değil, suyu denizde ara, kuru ırmakta değil. Mesnevî, VI/3748, IV, 1179.
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netī” vārid olmuşdur. Kirdeniñ (18)fāʿili fażl-i Yezdāndır. Şīn “genc”e rāciʿ-
dir. Kuntu kenz »ُت َأْن ُأْعَرَف  .ḥadīẟ-i ḳudsīsine işāretdir »ُكْنُت َكْنًزا َمْخِفيًّا َفَأْحَبِبْ
Maḥṣūl-i (20)Naẓm: Ey ṭālib-i künūz! Seniñ taḥt-i vücūdunda bir genc-i 
pinhān merkūzdur ki ol ḫazīneyi kuntu maʿdeninden fażl-i Yezdān memlū 
ve meşḥūn eylemişdir. (22)Taḥt-i vücūdda böyle bir ḫazīne mekīn-i defīn iken 
ṭālib-ı zer u sīm olmaḳ (23)ḫaṭā-yı ʿaẓīmdir. Ḳāle Mevlānā ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Goft peyġamber ki Ḥaḳḳ fermūde [BM 106a] est 
 Men negüncem hīç der bālā vü pest 

  Der zemīn u āsumān u ʿarş nīz 
 Men negüncem īn yaḳīn dān ey ʿaziz 

  Der dil-i mü’min begüncem ey ʿaceb 
 Ger merā cūyī der ān dilhā ṭaleb1   
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مزن از مشتهاهای دل آن را مشتهای گل
که ناید حاصل گنجت به کف ناکرده ویرانش

(6)Ānıñ müşārun-ileyhi ḫāne-i ṭīndir. Muşt puşt vezninde yumruḳ, āḫi-
rinde (7)hā edāt-i cemʿdir. Gil çamur demekdir. Ki, mezen fiʿliniñ ʿilletidir. 
Ḥāṣıl (8)bi-maʿnā maḥṣūldur. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ḫazīneye ṭālib olan kimes-
ne! Ḫāne-i (9)ṭīne yaʿnī vücūduna göñlüñüñ müştehiyyātından urma ve hūy 
u hevesine (10)tābiʿ olma, belki ḫāne-i vücūda çamurdan yumruḳlar urmaḳ 
gerekdir, zīrā (11)ḫāne-i ṭīn ḫarāb u vīrān olmadıḳca seniñ ḫazīneniñ maḥṣūlu 
eline gelmez. [SK 75a] (12)Maḥṣūl-i ḫazīneden murād Cenāb-ı Kibriyādır. 
Çamurdan yumruḳ urmaḳ (13)miḥen u meşaḳḳat ve saʿy u ġayretden ʿibā-
retdir. El-ḥāṣıl rāh-ı Ḥaḳḳda miḥen (14)u meşaḳḳat çekmedikçe  ve ḫāne-i 
vücūdu yıkmadıḳca ve müştehiyyāt-ı nefsden (15)geçmedikçe vuṣlat-i Yezdān 
ʿadīmu’l-imkāndır.   

1 Peygamber: ʿAllah, ben yücelere ve aşağılara sığmam buyurdu’ dedi. // Ey aziz! Bunu da kesin olarak 
bil ki ben yere, göğe, arşa sığmam da, // Şaşılacak şey ki, müminin gönlüne sığarım. Beni ararsan, o 
gönüllerde ara. Mesnevî, I/2653-2655.
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نشاید رخ به پیش هر عوان دستار خوان کردن
ز مرغ و میوه بر خوان گرچه هست انواع الوانش

(18)Ruḫ kerden teveccüh ve iḳbāl maʿnāsına muṣṭalaḥdır. Keẕā fī’l-Mişkāt. 
ʿİvān  (19)luġatde saḫt-gīr maʿnāsınadır, bu münāsebetle ẓālim ve ġaddār olan 
(20)kimesnelere ıṭlāḳ olundu. Destār-ḫvān sofra ve pīşgīr demekdir. (21)Ber 
ḫvān böyle maḥallerde farż u teslīm eyle demekdir. Şīn sofraya rāciʿdir. (22)

Taḳdīr-i ʿibāre; “neşāyed ruḫ-kerden be pīş-i destār-ḫvān her ʿivān” demek-
dir. (23)Maḥṣūl-i Naẓm: Her ẓālim ve ġaddārıñ sofrası öñüne teveccüh u 
iḳbāl lāyıḳ değildir. [BM 106b]  Farż eyle ki ol ẓālimiñ sofrası mürġ u mīve 
ve eṭʿime-i nefīse ve aġdiye-i leẕīẓeden envāʿ-ı elvān ile tezyīn olunmuş ise 
de. Beyt-i ātīye merhūndur. Bu (3)beytde maʿnā-yı āḫer daḫi mümkindir, 
feteʾemmel. Baʿżı nüsḫada envāʿ u elvān ʿaṭf ile (4)vāḳīʿdir.
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خورد آب از نم چشم یتیمان میوۀ باغش
چکد خون دل بیوه زنان از مرغ بریانش

(6)Bāġeş ve büryāneş lafıẓlarında olan şīnler “ʿivān”a rāciʿdir. Çeked (7)

çekīden maṣdarından damlar demekdir. Bīve mīve vezninde zevci vefāt (8)et-
miş veyā taṭlīḳ olunmuş ḳarıya denür ki dul taʿbīr olunur. Zenān lafẓında (9)

olan cinās maʿlūm-ı ʿ urefa-yı nāsdır. Maḥṣūl-i Manẓūm: Ey ḫorende-i nān-ı 
(10)ẓālim! Āgāh ol ki ol ẓālimiñ mīve-i bāġı yetīmānıñ gözü neminden ṣu (11)

içer ve ol ẕālimiñ mürġ-i büryānından bāġ yerine dul ḳarılarıñ göñülleriniñ 
(12)ḳanı taḳaṭṭur eyler. ʿĀḳil olan böyle ṭaʿāmdan ākil olmaz, zīrā ḥaḳīḳatde 
(13)ol mürġ-i büryān nār-ı nīrāndır. Kemā aḫbarallāhu fī kitābihi’l-kerīm;          
َس۪عيرًا﴾1 َوَسَيْصَلْوَن  َنارًا  ُبُطوِنِهْم  ۪في  َيْأُكُلوَن  ِانََّما  ُظْلمًا  اْلَيَتاٰمى  َاْمَواَل  َيْأُكُلوَن  الَّ۪ذيَن     ﴿ِانَّ 
Bu iki beyt ile nāẓım-ı niḥrīr muḳārenet-i ẓālimīnden tenfīre terġīb buyu-
rurlar.   (16)Ḫafī olmaya ki muṣāḥabet-i ẓālimīn duḫūl-i nāra sebebdir. Kemā 
ḳālellāhu teʿālā  (17 ) 2﴾ُكُم النَّاُر  ﴿َوَل َتْرَكـُنٓوا ِاَلى الَّ۪ذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

1 Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve 
zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir. Nisâ 4/10.

2 Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Hûd 11/113.
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Naẓm:   Cānib-i ẓālim mekon meyl ey ʿazīz 
 Ver konī kerdī ez ān ḫayl ey ʿazīz

  Rū zi ehl-i ẓulm bog’rīz ey faḳīr 
 Tā nesūzī zi āteş tīz ey faḳīr

  Ṣoḥbet-i ẓālim besān-ı āteş est 
 Zānki ḫalḳ āzār u tend u serkeş est1    
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چنان بسته ست غفلت راه عبرت بر دل خواجه

که هرگز دل به مرگ خود نرفت از مرگ اقرانش
(23)Şīn ḫvāceye rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḫvāceniñ göñlü üzere [BM 107a] 

ġaflet ve ḳasvet ʿibret yolunu ancılayın baġlamışdır ki aṣla ol ḫvāce(2)niñ göñlü 
kendü mevtine aḳrān ve emẟāliniñ mevtinden vāḳiʿ olmadı. (3)Meʿa hāẕā dün-
yā-yı denī kimseye bāḳī değildir. Kemā ḳīle:

Naẓm:   Velev kāneti’t-dunyā tedūmu li-vāḥidin 
 Le-kāne rasūlullāhi fīhā muḫalledā2

Ḳāle baʿḍu’l-ʿurefā:

Naẓm: (5)  El-mevtu keʾsun ve kullu’n-nāsi şāribuhu  
 Ve’l-ḳabru bābun ve kullu’n-nāsi dāḫiluhu  
 Ḥukmu’l-meniyyeti fi’l-beriyyeti cārī 
 Mā hāẕihi’d-dunyā bi-dāri ḳarāri3

1 Ey aziz, zâlim tarafına sakın meyletme. Eğer meyledersen, müride meylet. //Ey derviş, seni ateşten 
daha çok yakmaması için zalimden yüzünü çevir. //Zalimin sohbeti, ateş gibidir. Bu yüzden halk, 
zulüm altında incinmiş, acı çekmiş ve başkaldırmıştır. Attâr, Pendnâme, der beyân-i sohbet-i sâlihân ve 
ictinâb-i ehl-i zulm.

2 Eğer dünya bâkî kalsaydı kimseye /Peygamber Efendimiz ebedi kalırdı içinde. 
3 Ölüm bir kâsedir bütün insanlar içecektir / Kabir bir kapıdır bütün insanlar girecektir // Ölüm hükmü 

dünyanın her yerinde geçerlidir, / bu dünya ebedi kalınacak yer değildir. 
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به خلعتهای مال و جاه عیب خویشتن پوشد

زهی رسوایی آن ساعت که سازد مرگ عریانش
(9)Pūşediñ fāʿili taḥtinde şīn ḫvāceye rāciʿdir. Sāzediñ (10)fāʿili mergdir, ʿ ür-

yān mefʿūlüdür, āḫirinde şīn ḫvāceye rāciʿdir. (11)Maḥṣūl-i Naẓm: Ol ḫvāce 
kendünin ʿayb u noḳṣānını dünyāda māl (12)u cāh ḫilʿatleriyle örter ve setr 
eyler ammā ne rezāletdir ol sāʿat ki (13)mevt ol ḫvāceyi ʿüryān ve büryān ḳılar 
ve ʿuyūb-ı ḫvāce ḫārice (14)çıḳup rezīl u rüsvā olur. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ:  
ʿAn ʿĀ’işe raḍiyallāhu teʿālā ʿanhā  ennehā ḳālet ḳāle rasūlullāhi ṣallallāhu 
ʿaleyhi ve sellem 1»ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُبْهمًا ُغْرًل« keẕā fi’l-Meṣābīḥ.
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به تکفینش مزن کافور بر کّتان که نرهاند

ز گرمای قیامت هرگز آن کافور و کّتانش
(19)Tekfīn tefʿīl vezninde meyyite kefen ṣarmaḳ maʿnāsınadır. Şīn (20)ḫvā-

ceye rāciʿdir. Kāfūr nāsūr vezninde maʿrūf dārūdur, (21)bilād-ı Hind’de Se-
rendīb eṭrāfında bir aġacıñ ṣamḳıdı, şecer-i mezbūr (22)beġāyet kebīr olmaġla  
sāyesinde ḳaplanlar temekkün ederler, ḳilletine sebeb (23)budur ve ṭabīʿatı 
bāriddir,  2﴾ْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا  kerīmesi bürūdet-i ṭabʿına ﴿ِانَّ اْلَ
delīldir. Kettān maʿrūfdur ki kettān bezi (2)taʿbīr olunur, ṭabīʿatı bārid ve yā-
bisdir bedenden ruṭūbeti ve ʿ araḳı cāẕibdir, (3)bu maḳāmda murād kefendir. 
Şīn  ḫvāceye rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ol ḫvāceyi tekfīnde kettān bezinden 
olan kefen üzerine kāfūr urma, zīrā ḥarāret-i (5)ḳıyāmetden aṣla ol kāfūr ve 
kettān ol ḫvāceyi ḳurtarmaz. Ḥarāret-i (6)ḳıyāmetden rehā aʿmāl-i ṣāliḥa ile 
ḥāṣıl ve rū-nümā olur, zīrā ṣāliḥīn ẓıll-i (7)ʿarşda müsteẓallīndir. Allāhumme 
icʿalnā mine’l-musteẓillīne fī taḥti livāi ḥabībike’l-leẕī ersaltehu raḥmeten 
li’l-ʿālemīn. 
1 Kıyamet günü insanlar yalın ayak, çıplak, koyu renkli ve sünnetsiz şekilde diriltilecektir. Hatîb et-

Tebrîzî, Mişkâtu’l-Mesâbih, III /5536.
2 İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. İnsan 76/5.
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به سیمین ساعد شاهد مبر دست هوس چندین

که ترسم پیچد آخر پنجۀ عقل تو دستانش
(11)Şāhid ʿābid vezninde maḥbūb demekdir, şīn şāhide rāciʿdir. (12)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey kimesne! Dest-i hevesi maḥbūbuñ sāʿid-i sīmīnine (13)

iletme. Ḳorḳarım ki encām-ı kār ol maḥbūbuñ  elleri seniñ pençe-i ʿaḳlını 
(14)büker ve saña ġalebe eyler ve seni Mecnūn gibi lā-yaʿḳıl u ser-gerdān eyler. 

Rubāʿī:   Ez luṭf-i ḳadd u ṣabāḥat-i ḫadd çi konī  
 V’ez silsile-i zülf-i mucaʿʿad çi konī 
 Ez her ṭarafī cemāl-i muṭlaḳ tābān 
 Ey bī-ḫaberān ez ḥüsn-i muḳayyed çi konī1 
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نظر مگشا به چشم او مبادا موی افزونی
دمد چشم دلت را از خیال موی مژگانش

(19)Ū şāhide rāciʿdir, mūy-ı efzūnī gözüñ ḳapaġınıñ içinde ḥāṣıl (20)olan 
mūylardır ki ruʾyete māniʿdir, şīn şāhide rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (21)Ol şā-
hidiñ çeşmine naẓarını açma ve ol maḥbūbuñ gözünü seyr u temāşā (22)etme. 
Olmaya ki ol şāhidiñ mūy-ı müjgānını taḫayyül ve tefekkürden göñlüñüñ 
(23)gözüne mūy-ı efzūnī ẓāhir olup ruʾyet-i esrār-ı ʿavālim-i ġaybiyyeden 
[BM 108a] māniʿ ola. ʿAvālim-i ġaybiyyeyi rāʾī çeşm-i insānīdir ki ʿin-
de’ṣ-ṣūfiyye süveydā (2)taʿbīr olunur. Kemā ḳāle Mevlānā ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Çeşm-i dil ez mūy-i ʿillet pāk kon 
 Tā bebīnī ḳaṣr-ı feyż-i min ledün 

  Āyine-i dil çün şeved ṣāfī vü pāk 
 Naḳşehā bīnī birūn ez āb u ḫāk2  

1 Ne fayda boy güzelliğinden, yanak tatlılığından / Ve kıvrım kıvrım saç buklelerinden / Dünyanın her 
tarafından mutlak güzellik parlamakta / Ey gâfiller! Ne fayda size sınırlı güzellikten. 

2 Gönül gözünü hastalıklardan kurtar ki “min ledün” feyzinin köşkünü göresin. / Gönül aynası saf ve 
temiz olursa nakışlar su ve toprağın dışında görünür. Mesnevî, I/1396, II/71.
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60

بهی کم جو ز سیب غبغب او کآخر اندر دل
هزاران قطره خون بینی گره از نار پستانش

[SK 76b] (6)Bih kesr-i bā ile iyi demekdir, āḫirinde yā maṣdariyyedir. 
Sībiñ ġabġaba, nārıñ (7)pistāna iżāfetleri müşebbehün-bihiñ müşebbehe iżā-
fetidir. Ġabġab kebkeb (8)vezninde alt çeneniñ altında ṣarḳıḳ ete denür, ū 
şāhide rāciʿdir. (9)Ḫūn bu maḳāmda elem u ıżṭırāb maʿnāsınadır, şīn şāhide 
rāciʿdir. (10)Maḥṣūl-i Naẓm: Ol şāhidiñ elma gibi olan ġabġabından iyiliği 
ṭaleb (11)eyleme, zīrā elbette ol şāhidiñ nār gibi olan pistānınıñ derdinden (12)

göñlünde girih olmuş bī-ḥisāb elem u ıżṭırāb görürsün. Ḫulāṣa-i  (13)ebyāt-ı 
ẟelāẟe muḳārenet-i meḥābībden tenfīr u terhībdir. Ḳāle ʿAlī raḍiyallāhu (14)

ʿanhu: 

Naẓm:    Eḳūlu li-ʿaynī iḥbisi’l-laḥaẓāti 
 Ve lā tanẓur yā ʿaynu bi’s-seraḳāti 
 Kem naẓratin ḳādet ile’l-ḳalbi şehveten 
 Fe-aṣbaḥa minha’l-ḳalbu fi’l-ḥasarāti1 

(16)Bihī taʿbīrinde olan cinās nezd-i erbāb-ı feṭānetde ẓāhirdir. 

Meẟnevī:  Hīn rehā kon ʿaşḳhāy-ı ṣūretī 
 Tu çerā vābeste-i her ṣūretī

  Çün zer-endūd est ḫūbī der beşer 
 Ver ne çün şod şāhidī tū pīr-i ḫer2   
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هالک کور باشد َچه چو چشم عاقبت بینت
ز شهوت کور گشته بر حذر باش از زنخدانش

(21)Şīn şāhide rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Çeh körüñ helākine sebebdir, 
çünki (22)seniñ ʿ āḳibet-bīn olan çeşmiñ şehvetden kör olmuşdur. Sen daḫi (23)

1 Bakışlarını hapset diyorum gözüme / Bakma sakın hırsız bakışlarla bir yere / Kalbe şehvet getirdi birkaç 
bakış / Gark oldu kalbim bundan dolayı hasretlere. 

2 Mecâzî, şekle ait aşklardan kurtul, her sûrete böyle gönül bağlamak niye?  // İnsandaki güzellik de altın 
kaplama gibidir. Yoksa terütâze güzel, bir moruğa dönüşür müydü? Mesnevî, II/702, II/710.
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ol şāhidiñ çāh-ı zeneḫdānından ḥaẕer üzerine ol ḥattā ol şāhidiñ [BM 108b] 
çāh-ı zeneḫdānına düşüp helāk olmayasın, zīrā seniñ ol maḥbūba (2)olan 
maḥabbetiñ seni kör ve aʿmā eylemişdir. Nitekim 1» ْيَء ُيْعِمي َوُيِصمُّ  »ُحبَُّك الشَّ
ḳażiyyesi müsellem-i ʿālemdir. 

Beyt:   Mebīn be-sīb-i zeneḫdān ki çāh der rāh est 
 Kocā hemī revī ey dil bedīn şitāb kocā2 
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دلم گر گوید از مهرت سپندانیست بر آتش

مشو غّره که سندان درج باشد در سپندانش
(7)Sipend kesr-i sīn ile üzerlik dedikleri toḫumdur, āḫirinde elif nūn 

edāt-ı (8)cemʿdir. Sindān zindān vezninde demürci örsüdür ki öñlerinde (9)

dikili büyük demür ḳıṭʿasıdır, demüri anıñ üzerinde döğerler. Maḥṣūl-i (10)

Naẓm: Ey şāhid-i ġaddār! Eğer göñlüm saña derse ki seniñ  maḥabbetinden 
āteş (11)üzere sipendlere mensūbdur bu kelāma sen maġrūr olma. Zīrā sindān 
(12)sipendānda [SK 77a] dercdir, nitekim sindān lafẓı sipendānda münde-
ric ve mevcūddur (13)yaʿnī her ne ḳadar göñül seniñ ʿaşḳ u maḥabbetinden 
iẓhār-ı żaʿf u neḥāfet (14)ederse anıñ bu kelāmına maġrūr u mesrūr olma, zīrā 
bu ḳadar żaʿīfu’l-ḥāl iken bār-ı ʿaşḳını çekmekde ber-kemāldir. 
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جمال دل طلب کن نی جمال گل که گر چون خور

جمال دل شود تابان شوند آفاق حیرانش
(18)Ḫur güneş demekdir. Āfāḳ ufḳuñ cemʿidir, ufḳ feleğiñ cevānib ve (19)

eṭrāfında ẓāhir ve merʾī olan eteğine ıṭlāḳ olunur. Bir “ehl” maḫẕūf (20)olup 
ehl-i āfāḳ demekdir. Şīn “cemāl-i dil”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey (21)sālik-i 

1 Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder. Ebû Dâvûd, Sünen-i Ebû Dâvud, IV /5130.
2 Görme sadece çenesinin çukurunu, başka çukurlar var bu yolda. Nereye gidersin gönül böyle acele 

nereye? Hâfız, Dîvân, g.2/6.
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rāh-i Ḫudā! Cemāl-i dil ṭaleb eyle, cemāl-i gül ṭaleb eyleme, yaʿnī bāṭınını (22)

tezyīn eyle. Zīrā eğer cemāl-i dil güneş gibi tābān olursa ehl-i āfāḳ (23)aña ḥayrān 
olurlar. Maʿlūmdur ki naẓargāh-i Bārī ḳalb-i insānīdir. Nitekim [BM 109a] 
ḥadīẟ -i şerīfde ُقُلوِبُكْم َو ِإَلى  َيْنُظُر  َأْعَماِلُكْم ، َوَلِكْن  ِإَلى  َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُكْم َوَل  َ َل   »ِإنَّ اهللّٰ
.vārid olmuşdur ِنيَاِتُكْم«1

Naẓm:   Ẓāhir-i ḫod rā meyārā ey faḳīr  
 Tā çü bedrī bāṭınet gerded münīr2    

  Nīst merdī ḫvīşten ārasten 
 Ḳaṣd-ı cān kerd her ki ū ārast ten3  
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نمایشهاست دل را جاودان زآیینۀ هستی

وز آن اندک نموداری بهشت و حور و رضوانش
(7)Anıñ müşārun-ileyhi “nümāyişhā”dır. Nümūdār żamm-ı nūn ile 

nümāyān ve merʾī maʿnāsına, (8)āḫirinde yā vaḥdet içündür. Behişt cennet 
demekdir. Ḥūr ṣūr vezninde (9)ḥavrānıñ cemʿidir ki siyāh-çeşm maḥbūbeye 
ıṭlāḳ olunur, ḥavrā-i cennātıñ (10)vech-i tesmiyeleri vaṣf-ı meẕkūre mebnīdir. 
Rıḍvān kesr-i rā ile ḫazīne-dār-ı cennetiñ ismidir, āḫirinde şīn “behişt”e 
rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (12)Ayīne-i hestīden ḳulūb-ı ʿurefāya cāvidān ve 
ebedī nümāyişler vardır (13)ve ol nümāyişlerden ednā merʾī ve nümāyān olan 
behişt ve  ḥūr u (14)rıḍvāndır, aʿlāsı ḳıyās oluna. El-ḥāṣıl ḳulūb-ı ʿ urefā āyīne-i 
beden-nümā (15)gibi olmaġla  muġayyebāt-ı ʿ avālim cilve-ger vü rū-nümādır. 
Kemā ḳāle Şevket-i Buḫārī (16)ḳuddise sırruhu: 

1 Allah görünüşünüze ve işlerinize bakmaz, o, kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Müslim, Sahîh-i Müslim,  
IV /2564.

2 Ey fakir! Kendi zâhirini çok süsleme. Sen elbiselerini yırttıkça içindeki aydınlık, ışık zaten ortaya 
çıkacak. Attâr, Pendnâme; der beyân-ı sebeb-i âfiyet.

3 Kendini bezemek mertliğe yaraşmaz. Tenini süsleyen herkes, canını düşünmektedir. Attâr, Pendnâme; 
der tevâzu ve terk-i tekellüf. 
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Beyt:   Zinhār ʿayb-i ṣāf-żamīrān mekon ki hest  
 Āyīne-i vücūd-i ʿazīzān beden-nümā1  

65

بهشت ار بایدت از نفس رو در عالم دل کن
که دوزخ نفس توست و خویهای زشت نیرانش

[SK 77b] (20)Rū kon teveccüh eyle demekdir. Zişt çirkīn demekdir. Nīrān 
mīzān vezninde (21)āteş maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Beyt:  Ey ʿazīz! Eğer saña 
cennet gerekse ʿ ālem-i (22)nefsden ʿ ālem-i dile teveccüh eyle, zīrā seniñ nefsiñ 
cehennemdir ve aḫlāḳ-ı (23)seyyiʾe ol cehennemiñ nīrānıdır. Ḫafī değildir 
ki menşeʾ-i aḫlāḳ-ı ẕemīme ve menbaʿ-ı [BM 109b] ʿādāt-ı behīme nefs-i 
emmāre-i deniyyedir ve ıṭlāḳ-ı seyyiʾe derūn-ı insānda pāyidār (2)olduḳça 
dūzeḫ-i nefs şuʿle-dār olmaḳdadır. Kemā eşāre Mevlānā ḳaddesenallāhu 
bi-sırrihi’l-esnā: 

Meẟnevī:  Nefs-i tū çün dūzeḫ āmed der nihān 
 Ḫūyhāy-ı zişt bāşed nār-ı ān 

  Nefs-i ḫod rā küş cihānī zinde kon 
 Ḫvāce rā küşte est ū rā bende kon

        Cümle Ḳurʾān şerḥ-i ḫubs-i nefshā’st 
 Ben’ger ender muṣḥaf-ı ān çeşmet kocā’st

  Der ḫaber bişnev tū īn pend-i nigū 
 Beyne cenbeykum lekum aʿdā ʿadū2 

 (7)Bu daḫi ḫafī olmaya ki mekr-i nefs-i emmāre ve ḥīle-i şeyṭān-ı mekkā-
reden ḫalāṣ (8)u rehā bir pīr-i kāmile rıḳḳiyyet ve ilticā ile ḥāṣıl u rū-nümā 
olur. Kemā ḳāle’l-Mevlevī (9)fi’l-Meẟnevī:

1 Sakın ola, temiz kalplileri incitme, ayıplama onları. Aziz kimselerin vücudunun aynası, bâtınî 
güzelliklerini gösterir.

2 Nefsin gizli bir cehennem oldu. Çirkin arzuların ise ateş oldu. // Nefsini öldür de dünyayı dirilt. 
Efendisini öldürmüştür, köleleştir onu. // Bütün Kur’ân, nefsin pisliğini anlatmaktadır. Mushafa bak, 
o gözün nerde? // hadîsteki şu güzel öğüde kulak ver: “En çetin düşmanınız iki omzunuz arasındadır.” 
Mesnevî, I /1376, III/2502, VI/4862, III/4058.
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Hīç nekeşed nefs rā cüz ẓıll-i pīr  
 Dāmen-i ān nefs-küş rā saḫt-gīr   

 Çün begīrī saḫt ān tevfīḳ-i u’st  
 Der tū her ḳuvvet ki bīnī ceẕb-i ust1 
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چرا از خویشتن بیرون رود عارف تماشا را
شکفته در درون از غنچۀ دل صد گلستانش

(13)Çerā ez ḫvīşten bīrūn reved ʿārif su’āl, temāşā rā cevābdır. Revediñ (14)

fāʿili ʿārif, şüküfte mefʿūlüdür, şīn ʿārife  rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (15)ʿĀrif 
kendünden niçin ṭaşra gider? Ol ʿārifiñ derūnunda ġonce-i ḳalbinden (16)

niçe gülistān açılmışdır, ol gülistānları seyr u temāşādan içün gider. (17)ʿĀrifiñ 
kendünden gitmesi murāḳıb olmasından ʿ ibāretdir, yaʿnī ʿ ārifīn-i (18)murāḳi-
bīn bostān-ı ḳalblerinde niçe gül ve reyāḥīn müşāhede edüp iktisāb-ı (19)ẕevḳ 
u ṣafā ve gülistān-ı ḳalblerinde niçe şükūfe-i raʿnā seyr u temāşā ederler. 
(20)Bināberīn besātīn-i dünyāya ʿaṭf-ı nigāḥ etmezler. Ġonceniñ dile iżāfeti 
müşebbehün (21)bihiñ müşebbehe iżāfeti ḳabīlindendir. Nitekim dil-i insānī 
ṣanevberiyyu’ş-şekl olmaġla  (22)ġonceye müşābihdir. 
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ز نزهتگاه معنی هر که آرد روی در صورت
بود آب روان زنجیر و صحن باغ زندانش

[SK 78a, BM 110a] Nüzhet-gāh temāşā-gāh demekdir, şīn  “her ki”ye 
rāciʿdir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Maʿnā (2)temāşā-gāhından her kimesne ki ʿ ālem-i 
ṣūrete yaʿnī bu ʿālem-i dünyāya yüz getire (3)ve teveccüh u iḳbāl eyleye, anıñ 
gözüne bu ʿālem-i dünyānıñ āb-ı revānı zincīr ve (4)bāġ u bostānı zindān olur 
ve bu ʿ ālem-i ṣūretiñ eşyā-i ḥasenesinden (5)müteleẕẕiẕ olmaz. 2»ْنَيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن   »َألدُّ
ḥadīẟ-i şerīfi bu sırra nāẓırdır. Bināberīn (6)ʿurefā kūşe-i vaḥdetde iʿtikāf ve 
inzivā ederler. Kemā ḳāle’l-Ḥāfıẓ ḳuddise sırruhu:
1 Nefsi ancak pîrin gölgesinde olmak öldürür. O nefis öldürücünün eteğine sıkıca yapış. // Sıkıca 

yapıştığın zaman bu, Hakk’ın inâyetidir. Sende ortaya çıkan her güç, O’nun çekiminden kaynaklanır. 
Mesnevî, II /2512-2513. 

2 Müslim, “Zühd”, 1; Tirmizî, “Zühd”, 16.
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Beyt:   Ḫalvet-güzīde rā be-temāşā çi ḥācet est 
 Çün kūy-i dost hest be-ṣaḥrā çi ḥācet est1

Menḳūldür ki perde-dār-ı surādiḳāt-ı ʿ uṣmet, sitāre-keş-i maḳṣūrāt-ı ʿ if-
fet Rābiʿa-i ʿAdeviyye raḍiyallāhu teʿālā ʿanhāya “yā Rābiʿa  cāʾe’r-rabīʿu uḫ-
ricī fanẓuri’l-maṣnūʿāt”2 dediklerinde Ḥażret-i Rābiʿa daḫi “yā fulān udḫul 
fanẓuri’ṣ-ṣāniʿ”3 buyurdular. Ḳāle tācu’l-ʿāşıḳīn fī taḥḳīḳi hāẕe’l-maḳām (12)

ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Ṣūfī-i der bāġ ez behr-i güşād  
 Ṣūfiyāne rū ber zānū nihād 

(13) Pes fürū reft vü be-ḫod ender nüġūl 
 Şod melūl ez ṣūret-i ḫvābeş fużūl  

(14) Ki çi ḫuspī āḫir ender rez niger  
 Īn dıraḫtān bin vü aẟār u ḫużer   

(15) Emr-i Ḥaḳḳ bişnev ki goft ū unẓurū 
 Sūy-ı īn āẟār u raḥmet ār rū 

(16) Goft āẟāreş dil est ey bu’l-heves 
 Ān birūn āẟār-ı āẟār est u bes  

(17) Bāġhā vü sebzehā der ʿayn-ı cān  
 Ber birūn ʿakseş çü der āb-ı revān

(18) Bāġhā vü mīvehā ender dil est  
 ʿAks-i luṭf-i ān berīn āb u gül est  

(19) Cümle maġrūrān berīn ʿaks āmede 
 Ber gümānī k’in buved cennet-gede4 

1 Kendisiyle baş başa kalmayı tercih eden kişinin orayı burayı seyre ihtiyacı mı var? Yerin dostun mahallesi 
olunca kırlara çıkmaya ne hâcet var? Hâfız, Dîvân,  g.33/1.

2 Ey Râbia! Bahar geldi, dışarı çık da yaratılmışları gör. 
3 Ey kimse! İçeri gir de yaradanı seyret. 
4 Bir sufi, sufilere özgü keşif amacıyla bahçede yüzünü dizlerine dayamıştı. // Bir süre sonra iç dünyasına 

dalıp gitti. Patavatsızın biri, onun uyur halinden rahatsız oldu. // Dedi, ne uyuyorsun? Uyan da asmaya, 
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68

درخت علم کم نه از جهالت نام آن بی دین
که تیغ و نیزه باشد در خالف اوراق و اغصانش

(22)Ki “kem ne” kelimesine ʿilletdir. Aġṣān “ġuṣn”uñ cemʿidir ki aġacıñ 
dalına ve şāḫına (23)ıṭlāḳ olunur. Şīn “bī-dīn”e  rāciʿdir. Tīġ “evrāḳ”a, nīze 
“aġṣān”a nāẓırdır. [BM 110b]  Maḥṣūl-i Naẓm: Ol bī-dīn u bī-meẕhebe1 
cehāletinden dıraḫt-i ʿilm kelāmını az oḳu yaʿnī2 aña ʿilm (2)aġacını deme. 
Zīrā ol bī-dīne ḫilāf ve cidālde ol dırahtıñ evrāḳ u aġṣānı (3)tīġ u nīze olur ve 
anıñla herkesi mecrūḥu’l-fuʾād eyler. 

Meẟnevī:  Ehl-i dil rā ʿilm şod āb-ı ḥayāt  
 Ehl-i ten rā ʿilm şod semmu’l-memāt

  Şod murād-ı ehl-i dil ez ʿilm-i Ḥaḳḳ  
 Şod murād-ı ehl-i ten kibr u ḳalaḳ 

  Şod murād-ı ehl-i dil vaṣl-i ilāh 
 Nīst ḳaṣd-ı ehl-i ten cüz ʿizz u cāh3

[SK 78b]
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به دینداری بساط افکنده هر جا دین براندازی
که از دین و دیانت بهره کم داده ست دّیانش

(9)Bisāt “bā”nıñ kesriyle döşemeye denür. Dīn-berendāz “kullu meẕhebin 
yeẕhebu”4 (10)ve fāsıḳ u bed-meşreb, āḫirinde yā vaḥdet içündür ve efkende-

ağaçlara, nesnelere ve yeşilliklere bak. // ʿ Bakınız’ diyen Hakk’ın emrini duyup da şu rahmet belirtilerine 
yüzünü çevir. // Sufi dedi, ey heveskâr, rahmetin belirtileri gönüldedir. Dışarıdakiler ancak belirtilerin 
belirtileridir. // Bahçelerle yeşillikler ruhun özündedir. Dışarıdakilerse ırmağa yansımış görüntüler 
gibidir. // Bahçeler ve meyveler gönüldedir. Onun güzelliği yeryüzüne yansımıştır. // Burası cennet 
olmalı, sanısıyla herkes bu yansımaya aldanmaktadır. Mesnevî, IV/1357-1362, 1364, 1367.

1 “Ey bī-dīn u bī-meẕheb!”  : SK
2 “az oḳu yaʿnī” : - SK 
3 İlim, gönül erbâbına ölümsüzlük suyu, ten erbâbına ise ölüm zehri olmuştur. / Gönül erbâbının 

ilimden muradı Hakk, ten erbâbının muradı ise kibir ve iç sıkıntısıdır. / Gönül erbâbının muradı 
Allah’a kavuşmadır, ten erbâbının amacı makam ve mevkiden başka şey değildir. 

4 Her mezhebe girer, her yola gider. 
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niñ fāʿilidir ki (11)beyne’ṣ-ṣıfa ve’l-mevṣūf vāḳiʿdir. Deyyān mennān veznin-
de, bir ferdiñ ʿilmini (12)żāyiʿ ḳılmayıp ḫayren ve şerren mücāzāt eden ẕātdır. 
Şīn “dīn-berendāz”a rāciʿdir. (13)Maḥṣūl-i Naẓm: Bir dīn-berendāz ki her 
yere dīndārlıḳ ile bisāṭ bıraḳmış öyle (14)dīn-berāndāz ki cenāb-ı Deyyān dīn 
u diyānetden aña behre ve naṣīb iḥsān (15)etmemişdir. Meʿa hāẕā ol merd-i 
pelīd kendüyi ezhed min Bāyezīd gösterir. 

Ḳıṭʿa:(16)    Ey hünerhā nihāde ber-kef-i dest 
 ʿAybhā der-girifte zīr-i beġal

(17) Tā çi ḫvāhī ḫarīden ey maġrūr 
 Rūz-ı dermāndegī be-sīm-i deġal1
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چه داند رخنۀ اسالم بستن نامسلمانی
که افتد رخنه در اسالم اگر خوانی مسلمانش

(20)Raḫne rānıñ fetḥi ve ḫānıñ sükūnuyla gedik maʿnāsınadır. Bu maḳām-
da maʿnā-yı (21)lāzımīsi olan ʿayb u şeyn murāddır. Dānediñ fāʿili nā-müsel-
mānīdir. (22)Ki beyne’ṣ-ṣıfa ve’l-mevṣūf vāḳiʿdir. Şīn “nā-müselmān”a rāciʿdir. 
Maḥṣūl-i (23)Beyt: Nā-müselmān olan kimse İslām’ıñ raḫnesini yaʿnī şān-ı 
İslām’a [BM 111a] ʿ ayb u şeyn olan şeyʾi ne bilir? Öyle nā-müselmān ki eğer 
aña müselmān (2)oḳusañ İslām’a raḫne ve naḳṣ vāḳiʿ olur. Meẟelā Yezīd-i 
pelīd gibi ki ol (3)ẓālim-i bī-dīne müselmān demek şān-ı İslām’a ʿayn-ı şey-
ndir. Ve ḳıs ʿalā hāẕā. 
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در خلوتسرا درویش بر سلطان ازان بندد
که مرغ انس می پّرد ز های و هوی سلطانش

(6)Ḫalvet-serādan murād ḫalvet-ḫānedir. Bended fiʿliniñ fāʿili dervīşdir, (7)

der-i ḫalvet-serā mefʿūlüdür. Ki, “bended”iñ ʿ illetidir. Mürġüñ “ins”e iżāfeti 
(8)müşebbehün-bihiñ müşebbehe iżāfetidir. Hāy hūy aṣḥāb-ı ṣafā ve erbāb-ı 

1 Hey sen; almışsın hünerlerini ele, saklamışsın kusurlarını koltuğuna. Be mağrur adam; ne alacaksın 
çaresiz kaldığın gün kalp para ile? Sa’dî, Gülistân, 2. bâb, 6. hikâye.  
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ṭarabıñ (9)şamaṭa ve ġulġulelerinden ʿibāretdir. Bu maḳāmda serhengān u 
muḳarribān-ı pādişāhīniñ (10)āvāze ve ġulġulelerinden kināyedir. Nitekim 
selāṭīn [SK 79a] bir maḥalle teşrīflerinde āvāze (11)ve ġulġule ʿādet-i ḳadī-
medir. Şīn dervīşe rāciʿdir, velākin maʿnāda ins (12)kelimesine maṣrūfdur. 
Taḳdīr-i ʿibāre; “mürġ-i inseş mīpered zi hāy hūy-i sulṭān” (13)demekdir. 
Malūm-i aṣhāb-ı baṣīretdir ki ḫalvet sünnetdir. Nitekim Ḥażret-i ṣāḥib-
şerīʿat ʿaleyhi ekmelü’t-taḥiyyat bidāyet-i ḥāllerinde Ḥirā’da nice müddet 
nāṣdan (15)ʿuzlet buyurup ḫalvete mülāzemet buyurdular. Bināberīn ecil-
le-i dīn daḫi ḫalvete (16)müdāvimīndir ve baʿżılar ẓāhirde iḫtiyār-ı celvet 
etmişlerdir, bunlar daḫi ehl-i (17)ḫalvetdir. Zīrā ḥaḳīḳat-i ḫalvet ḫāne-i ḳalbi 
aġyārdan ḫālī edüp yāri bulmaḳ (18)ve keẟret içre vaḥdetde olmaḳdır. Bu 
maḳāma ṭarīḳ-i Naḳşibendiyyede ḫalvet der-encümen (19)taʿbīr olunur ki 
Ḳurʾān-ı Kerīmde daḫi buña remz u işāret olunmuşdur. Kemā ḳālellāhu (20)

teʿālā 1﴾ٰلوِة ِ َوِاَقاِم الصَّ  .ilā  āḫirihi ﴿ِرَجاٌل َل ُتْل۪هيِهْم ِتَجاَرٌة َوَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللّٰ

Beyt:   Ez derūn [şev] āşinā v’ez birūn bīgāne şev 
 İnçünīn zībā reviş kem mībuved ender cihān2  

(22)Bu beytiñ tercümesinde Toḳātī Emīn Efendi ḳuddise sırruhu buyur-
muşlardır: 

Beyt:   Derūnī-āşinā ol ṭaşradan bīgāne ṣansunlar 
 ʿAceb zībā revişdir ʿāḳil ol dīvāne ṣansunlar3

[BM 111b]  Maḥṣūl-i Naẓm: Ḫalvet-ḫāneniñ ḳapusını dervīş sulṭān üze-
rine andan (2)içün sedd u bend eder ki ol dervīşiñ mürġ gibi olan üns-billāhı 
(3)hāy hūy-ı sulṭāndan uçar ve ṭuyūr-ı ḳurbet-i İlāhī elinden ḳaçar. Nitekim 
bir (4)pādişāh bir dervīşiñ ziyāretine gelüp “ey dervīş benden bir şeyʾ iste” (5)

dedikde ol dervīş daḫi “ey pādişāh, bir daḫi gelüp baña zaḥmet vermeyesiñ” 
(6)dediği masṭūr-ı kitāb-ı Gülistān’dır.

Meẟnevī:  Ḳaʿr-ı çeh bog’zīd her k’ū ʿāḳil est  
 Z’ān ki der ḫalvet ṣafāhā-yı dil est 

1 Bunları ne ticaret ve ne de alışveriş Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoyar. Nûr 24 /37.
2 Gönülden âşinâ, dışarıdan yabancı gibi ol / Böyle güzel bir tarz cihanda az olur. Abdullah Nidâî-yi 

Kâşgarî ve Hakkıyye Risâlesi, s. 58.  
3 Bazı kaynaklarda Taşlıcalı Yahya’ya isnâd edilmesine rağmen söz konusu dîvânda bulamadık. 
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  Ẓulmet-i çeh bih zi ẓulmethā-yı ḫalḳ 
 Ser nebürd ān kes ki gīred pāy-ı ḫalḳ1  

72

اگر پا بر هوای خود نهد رهرو ازان خوشتر

که باشد در هوا زیر قدم تخت سلیمانش
(11)Reh-rev sālik maʿnāsınadır, şīn “reh-rev”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (12)

Eğer sālik kendü hevā vü hevesi üzere ayaḳ ḳorsa ve hevā vü hevesine (13)ġālib 
olursa ol sālike hevāda taḥt-i ḳademinde taḫt-i Süleymān (14)olmadan ziyāde 
ḫoş olur. Yaʿni Ḥażret-i Süleymān ʿ aleyhisselām gibi taḫt (15)der-hevā olmaḳ-
dan pā ber-hevā olmaḳ ol sālikiñ ḥaḳḳında ziyāde ḫoşdur, [SK 79b] (16)zīrā 
ḥaḳīḳatde Süleymānlıḳ hevā ve nefse ġālib olmaḳdır. Kemā ḳāle Sulṭān (17)

Veled2 ʿaleyhi tecelliyātü’ṣ-ṣamed: 

Mıṣrāʿ:   Nefs dīvin żabṭ eden dīnde Süleymān olur  
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اسير نفس باشد بندۀ درويش را بنده

اگر خود بندۀ فرمان بود ايران و تورانش
(20)Īrān pīrān vezninde iḳlīm-i maʿrūfuñ ismidir ki ʿIrāḳ ve Fārs ve (21)

Ḫorāsān ve Ahvāz ve ḥudūd-i Şām’dan ekser-i vilāyetleri şāmildir. Tūrān (22)

mūrān vezninde āb-ı Āmū’nuñ öte ṭarafıdır ki Māverāʾünnehr ülkesidir. (23)Şīn 
“esīr-i nefs”e rāciʿdir. Taḳdīr-i ʿibāre; “esīr-i nefs bende-i dervīş rā [BM 112a] 
bendei bāşed eger buved bende-i fermān ḫodeş ehl-i Īrān u Tūrān” demekdir. 
(2)Maḥṣūl-i Beyt: Esīr-i nefs-i emmāre ve zebūn-ı şeyṭān-ı mekkāre olan, 
bende-i (3)İlāhī olan dervīşe bende ve her vechle muṭīʿ u efgendedir. Eğer ol 
esīr-i (4)nefs olan kimesneniñ fermānına ehl-i Īrān ve ahālī-i Ṭūrān bende 

1 Akıllı olan, kuyunun dibini seçer; çünkü yalnızlıkta gönül safaları vardır. // Kuyunun karanlığı, halkın 
karanlıklarından daha iyidir. Halkın ayağını tutan başını kurtaramaz. Mesnevî, I/1300-1301.

2  Kaynaklarda bu beytin bulunduğu şiir Ahmed Eflâkî’ye ait görünmektedir. Orhan Kemal Tavukçu, 
“14. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Eflâkî Dede’nin Bilinmeyen İki Şiiri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, sayı 19, Erzurum 2002, s. 95-107.
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daḫi (5)olursa yine bendelikde ẟābitdir. Zīrā ʿārif Cenāb-ı Bārīden ḫāʾifdir (6)

ve Cenāb-ı Rabbu’l-ʿizzetden ḫavf u ḫaşyet eden kimseden herkes meḫāfet 
(7)üzeredir. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ 1»َخاَف ِمْنُه النَّاُس ِ      »َمْن َخاَف ِمَن اهللّٰ

Beyt:  Her ki tersed ez Ḫudāyī rā zi dān 
 Bī-gümān ez vey betersed merdümān2  
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شه آتشدان و آتشگیره این مشتی عوان خس

که بهر خان ومانها سوختن باشند اعوانش
(11)Āteş-gīre āteş yaḳacaḳ ḫas u ḫāşāk ve otluḳ ḳurusu maḳūlesine der-

ler. ʿEvān zebān vezninde luġatde saḫt-gīr maʿnāsınadır, (13)bu münāsebetle 
ẓālim u ġaddār ve ḳātil u ḫūn-ḫvār kimesnelerde müstaʿmeldir. (14)Ḫes kes 
vezninde çör çöp maʿnāsınadır, baʿżen şey’-i ḥaḳīr (15)daḫi kināye olunur. 
Ki, dān fiʿliniñ ʿilletidir. Bāşendiñ taḥtinde (16)żamīr cemʿ-i efrād iʿtibārıyla 
“ʿevān”a rāciʿdir. Eʿvān “ʿavn”iñ cemʿidir ki (17)yardım ediciler demekdir, 
āḫirinde şīn şehe rāciʿdir. Maḥṣūl-i Manẓūm: (18)Pādişāhı āteş bil ve bu 
bir avuç çör çöp gibi olan ẓālimleri āteş-gīre bil, zīrā nāsıñ ḫānumānlarını 
yaḳmaḳda bu ẓālimler iʿāne ve yardım (20)edicilerdir. Nitekim nice ʿevānān 
ḫānumān-ı ümmet-i Muḥammed’i ḫarāb u perīşān [SK 80a] (21)etdikleri 
ẓāhir u nümāyāndır. Ey ẓālim u ġaddār! Āgāh ol ki ẓālimīn muʿaẕẕebīndir. 
(22)Kemā aḫbarallāhu teʿālā;  3﴾اِل۪ميَن َنارًا َاَحاَط ِبِهْم ُسَراِدُقَها  ﴿ِانَّٓا َاْعَتْدَنا ِللظَّ

Beyt:   Elem taʿlem bi-enne’ẓ-ẕulme ʿāru 
 Cezāʾu’ẓ-ẕulmi ʿindellāhi nāru4

[BM 112b] 

1 Kim Allah’tan korkarsa insanlar da ondan korkar. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II /2479.
2 Bil ki Allah’tan korkan kimseden, insanlar da korkar şüphesiz. 
3 Biz, zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Kehf 

18/29.
4 Nasıl bilmezsin zulmün ar, ayıp olduğunu / Allah katında cezasının ateş olduğunu. 
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75

حذر کن ای عوان از نوحۀ مظلوم و اشک او
که می ترسم کند کار دعای نوح و طوفانش

(3)Nevḥa devḥa vezninde feryād u fiġān maʿnāsınadır. Ū maẓlūma rā-
ciʿdir. (4)Duʿāy-ı Nūḥ ʿaleyhi’s-selām, 1﴾ْرِض ِمَن اْلَكاِف۪ريَن َديَّارًا   ﴿َرّبِ َل َتَذْر َعَلى اْلَ
āyet-i (5)kerīmesinden ʿibāretdir. Şīn Nūḥ’a rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ẓā-
lim! Maẓlūmuñ nevḥasından ve gözünüñ yaşından ḥaẕer eyle, zīrā ḳorḳarım 
ki o maẓlūmuñ (7)nevḥa ve eşk-i çeşmi Ḥażret-i Nūḥ’uñ duʿā ve ṭūfānınıñ 
işini eyler ve seni (8)helāk u perīşān eyler. Ve fi’l-ḥadīẟ: اتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، َفِإنََّها« 
ِ ِحَجاٌب«2   َلْيَس َبْيَنَها َوَبْيَن اهللَّ

Beyt:   Āteş-i sūzān nekoned bā sipend 
 Ān çi koned dūd-ı dil-i müstemend3  
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بترس از ناوک آهی که تا بیزد بال بر تو

کند غربال چرخ چنبرين را زخم پیکانش
(12)Nāvek oḳ demekdir, “āh”a iżāfeti müşebbehün bihiñ müşebbehe iżāfe-

tidir, beynehumāda (13)vech-i müşābehet teʾẟīr u istiḳāmet-i ḳāmetdir. Bīzed 
bīḫten maṣdarından (14)fiʿl-i mużāriʿdir ki alır demekdir. Ġırbāl maʿrūfdur 
ki lisān-ı Türkīde taḥrīfle (15)ḳalbur derler. Çenber ḳanber vezninde mūḥīṭ-i 
dāʾire olan şeyʾe denir; def (16)ve fıçı ḳaṣnaġı ve hāle gibi, āḫirinde yā nisbet, 
nūn teʾkīd-i nisbet içündür. Çarḫıñ (17)çenberīn olması küreviyyü’ş-şekl ol-
duġuna mebnīdir. Konediñ fāʿili zaḫm-ı peykān (18)mefʿūlu ġırbāldir. Peykān 
demren demekdir. Şīn nāveke rāciʿdir, maẓlūma (19)daḫi ircāʿ mümkindir. 
Tefaṭṭen. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey ẓālim! Maẓlūmuñ oḳ gibi olan (20)āhından 
ḫavf u ḫaẕer eyle. Zīrā ol nāvek peykānınıñ zaḫmı bu küreviyyü’ş-şekl olan 

1 Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma! Nûh 71/26.
2 Mazlumun bedduasından sakın; çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Buhârî, Câmiu’s-Sahîh,  III 

/2448.
3 Kederli gönlün dumanının yaptığını ateş üzerlik tohumuna yapamaz. Sa’dî, Gülistân, 1. bâb, 20. hikâye, 

krş. Mehmet Kanar çevirisi s. 51. 
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feleği ġırbāl gibi delik delik edüp seniñ üzerine (22)ʿālem-i bālādan belā ve 
muṣībet alır ve ol nāvek-i meẕkūr encām-ı kār seniñ (23)baġrını deler. 

Naẓm:   Hān ey nihāde tīr-i cefā ber kemān-ı ẓulm 
 Endīşe güzer nāvek-i [BM 113a] dil-dūz der kemīn 
 Ger tīr-i tū zi cevşen-i fulād bog’zered 
 Peykān-ı āh bog’zered ez kūḫ-i āhenīn1

77

رود نقب دعای ظلم َکش تا ظلم جو ور خود
بود خندق محیط چرخ و قلعه اوج کیوانش

(4)Nuḳab rāh ve yol maʿnāsınadır. Ẓulm-keş maẓlūm demekdir. Ẓulm-cū  
ẓālim maʿnāsınadır. (5)Muḥīṭiñ çarḫa iżāfeti ṣıfatıñ mevṣūfa iżāfetidir. Keyvān 
züḥal-i bülendī (6)ve felek-i züḥale daḫi ıṭlāḳ olunur, şīn ẓālime rāciʿdir. Taḳdīr-i 
ʿibāre; (7)“reved duʿāy-ı ẓulm-keş tā nuḳab-ı ẓulm-cū” demekdir. Maḥṣūl-i 
Beyt: Maẓlūmuñ duʿāsı (8)ẓālimiñ yoluna ve ṭarīḳine gider ve teʾẟīr eder, eğer 
ol ẓālime çarḫ-ı muḥīṭ ḫandeḳ (9)ve evc-i keyvān daḫi ḳalʿa olursa yine bī-fāʾi-
dedir, zīrā nāṣır-ı maẓlūm (10)Cenāb-ı Ḳayyūmdur. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ: 
ْنَصَرنََّك َوَلْو  ِتي َوَجاَلِلي َلَ ُ َتَعاَلى َوِعزَّ   »ِاتَُّقوا َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم، َفِإنََّها َتْحِمُل َعَلى اْلَغَماِم، َيُقوُل اهللّٰ
َبْعَد ِحيٍن«2

Naẓm: (12) Dād kon ez himmet-i merdüm beters 
 Nīm-i şeb ez tīr-i taẓallum beters 

  Āh-i kesān (13)ḫord nebāyed şümürd 
 Āteş-i sūzān çi bozorg u çi ḫurd 

  Tīr-i żaʿīfān ki (14)perīd ez kemān 
 Bog’zered ez nüh siper-i āsumān3  

Fīhī leṭāfetun lā yaḫfā ʿalā men teʾemmel.

1 Ey sofrası zulüm kemanına cefa oku yerleştirilmiş, tuzakta can yakan okları düşün. Okunu, çelik zırh 
gibi olan çevşenden bırakırsan, ah oku demir dağını deler geçer. Sa’dî, Mevâız, 184. kıt’a. 

2 Mazlumun bedduasından sakının çünkü o beddua Allah’ın bundan sonra yeminle sana yardım 
edeceğim söz bulutunu taşır.  Ali el-Muttakî, Kenzu’l-ʿUmmâl, III /7600.

3 Ey padişah, halkın himmetinden ve gece yarısı zulüm okundan kork! //İnsanların âhını, önemsiz, küçük 
sayamazsın. Ateş küçük de olsa büyük de olsa, yakar! //Güçsüzün, mazlumun oku yaydan çıktı mı, 
dokuz kat olan feleği bile deler geçer! Nizâmî, Mahzenu’l-Esrâr, bahş 26. 
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شه از سنگی که دارد کوهش ار خوانی چه سود او را
چو خواهد دست مرگ آخر نهادن بر فالخانش

(17)Seng ṭaş maʿnāsınadır, bu maḳāmda ḳalʿa murāddır. Bu taʿbīri (18)

iḫtiyār felāḫān lafẓına cināsa mebnīdir. Dārediñ fāʿili taḥtinde şīn (19) 

“şeh”e rāciʿdir. Kūh daġ demekdir āḫirinde şīn “seng”e rāciʿdir. Felāḫān 
(20)“fā”nıñ fetḥiyle ṣapan taʿbīr olunan ālet-i maʿrūfedir. Şīn “şeh”e rāciʿ-
dir. (21)Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāh bir ḳalʿadan ki ṭutar yaʿnī bir ḳalʿaya ki 
mālik olur (22)ol ḳalʿaya metānet ve rezānetde eğer daġ oḳursañ andan ol 
şāha (23)ne fā’ide? Çünki encām-ı kār mevtiñ eli ol pādişāhı ṣapan üze-
rine ḳoyup [BM 113b] atsa gerekdir, yaʿnī encām-ı kār mevt muḳarrer 
olunca ittiḫāz-ı ḳılāʿ-ı metīn u ḥuṣūn-ı ḥaṣīne (2)bī-fāʾidedir. Zīrā mevt-
den firār ḥadd-i imkānda olmadıġı āşikārdır. Kemā ḳālellāhu (3)teʿālā: 
 ﴿َاْيَن َما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ۪في ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة﴾1 

Beyt: (4)   Pādişāh olsañ da dirler er kişi niyyetine 
 Var muṣallāda yatan ḫünkāra baḳ da ʿibret al

Sulṭān Sencer ḥalet-i nezʿinde buyurmuşlardır: 

Naẓm:   Be-zaḫm-ı tīġ-i cihāngīr u gürz-i ḳalʿa güşāy 
 Cihān musaḫḫar-ı men şod çü ten musaḫḫar-ı Rāy

  Besī ḥiṣār küşūdem be-yek nümūden-i dest 
 Besī meṣāf şikestem be-yek füsürde pāy

  Çü merg tāḫten avered hīç sūd nedāşt 
 Beḳā beḳāy-ı Ḫudā est u [SK 81a] mülk mülk-i Ḫūdāy2

1 Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. 
Nisâ 4/78.

2 Cihangir kılıç darbeleri ve kale açan gürzle cihan bana âmâde oldu, bedenimin Rey şehrine âmâde 
olması gibi //Bir el hareketiyle nice kaleler açtım, bir ayak ile nice saflar kırdım //Ölüm hücum 
ettiğinde hiçbirisinin faydası olmadı. Bekâ Allah’ın bekâsıdır ve mülk de sadece Allah’ın mülkü. http://
nezamfekri.persianblog.ir/post/122, (11.05.2013)
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ز هر سو کامدی کسری در ایوان ساختی منزل
بیا کامروز کسری بینی از هر سو در ایوانش

(11)Kesrā “kāf”ıñ fetḥi ve “sīn”iñ sükūnuyla laḳab-ı Nūşirevāndır ki şāh-i 

ʿĪrāndır, (12)baʿdehu muṭlaḳa Īrān şāhlarına ʿalem-i ḫāṣṣ olmuşdur. Eyvān 

kemer maʿnāsınadır, (13)bu maḳāmda yüksek yerden kināyedir. İmrūzdan 

murād mevt günüdür. Kesr (14)ḳırıḳlıḳ, āḫirinde yā vaḥdet içündür. Şīn 

beyt-i evvelde “şeh”e rāciʿdir. (15)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey pādişāh! Her ṭaraf-

dan pādişāh geldiñ ve meşārıḳ u meġāribi (16)ḳabża-i taṣarrufuña aldıñ ve 

maḳām-ı ʿālīde kendüye menzil düzdüñ ve nice ḳuṣūr-ı (17)refīʿa ve ebniye-i 

nefīseler bünyād eylediñ. Ey kimse! Gel gör ki mevt günü ol (18)pādişāhıñ 

eyvān u ḳuṣūrunda her ṭarafdan nice küsūr görürsün ve ḫarāb (19)u perīşān 

olmuş bulursun. Zīrā “iḳbāl” maḳlūb-ı “lā beḳā”dır ki kimesneniñ (20)dev-

let u iḳbāli bu dünyā-yı fānīde ebedī ḳalmaz. Kemā ḳāle Ḫüsrev-i Dihlevī 

ḳuddise (21)sırruhu:

Rubāʿī:   İḳbāl rā beḳā nebud dil ber ū mebend  
 ʿÖmrī ki der ġurūr güẕārī hebā buved 
 Ver nīst bāveret zi men īn nükte-i şerīf 
 İḳbāl rā çü ḳalb konī lā beḳā buved1

El-ḥāṣıl dünyā-yı denī kimesneye bāḳī olmayup pādişāhān [BM 114a] 
daḫi mevtden sekrāndır. Nitekim denmişdir: 

Naẓm:   Cihān ey berāder nemāned be-kes 
 Dil ender cihān-āferīn bend u bes

  Mekon tekye ber mülk-i dünyā vü puşt 
 Ki bisyār kes çün tū pervered vü küşt

1 İkbal ebedi değildir, gönül bağlama ona / Heba olur gurur ile geçirdiğin ömür /Bu mühim hususta bana 
inanmıyorsan eğer / Değiştir “ikbâl”i görürsün “lâ bekâ” olduğunu. 
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  Çü āheng-i reften koned cān-ı pāk 
 Çi ber taḫt mürden çi ber rūy-i ḫāk1

80

جهان چون مزبله ست و زّر و سیمش سنگ استنجا
که از کون خران صد بار بیش آلوده شیطانش 2

(6)Mezbele “mīm”iñ ve “bā”nıñ fetḥalarıyla ism-i mekāndır ki süpründü 
ve gübreliğe denür. (7)”Yuḳālu ed-dunyā ke’l-mezbele”3 İstincā istibrā vez-
ninde mevżiʿ-i ṭahāreti ṣu ile (8)yayḳımaḳ yāḫud ṭaş ile silinmek maʿnāsına. 
Ḫar eşek, āḫirinde elif ve nūn (9)edāt-i cemʿdir. Şeyṭān lafẓınıñ  āḫirinde şīn 
ʿalā ṭarīḳi’l-bedel zer u sīme (10)rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Dünyā bir mezbele 
gibidir ve dünyānıñ zer u sīmi seng-i istincādır, (11)öyle seng-i istincā ki eşek-
lerin kūnından yüz defʿa daḫi ziyāde şeyṭān ol (12)zer u sīmi bulaşdırmışdır. 
Bināberīn erbāb-ı ḥaḳīḳat dünyāya aṣla raġbet (13)buyurmadılar. Ḳāle Mev-
lānā ḳuddise sırruhu:

Meẟnevī:  Cevz-i pūsīde’st dünyā ey emīn  
 İmtiḥāneş [SK 81b] kem kon ez dūreş bübīn

 Goft dünyā lehv u luʿb est u şomā 
 Kūdegīyet ü rāst fermāyed Ḫudā4 
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مجو بی فاقه کام دل که محنت دیدۀ کنعان
جمالی یوسفی روزی نشد بی قحط کنعانش

1 Kardeşim, dünya kalmaz kimseye /Gönlünü dünyayı yaratana bağla; yeter sana. //Dünya mülküne 
sırtını verip güvenme /Çünkü senin gibi nicesini yetiştirip öldürdü. //Temiz canın niyet etmesin bir kez 
gitmeye; /Ha tahtta ölmüşsün, ha toprakta. Sa’dî, Gülistân, 1. bâb, 1. hikâye.

2 Neşredilmiş Câmî Dîvân’ında bu beyitten önce 

  Çü nebved çeşm-i nuṣret bī-remed şāh-i sipeh keş rā 
 Buved gird-i sipāhī ḫoş-ter ez kuḥl-i Sipāhāneş

beyti bulunmaktadır. 
3 Dünya çöplük gibidir derler. 
4 Dünya da çürük bir bir cevizdir a emin kişi! Onu sınamaya kalkma, uzaktan seyret. // Allah: ʿDünya 

oyundur, eğlencedir; siz de çocuksunuz’ dedi, Allah doğru buyuruyor. Mesnevî, VI/3469, I/3430. 
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(17)Fāḳa nāḳa vezninde faḳr u iḥtiyāc maʿnāsınadır. Rūzī naṣīb demekdir. 
Miḥnet-dīde-i Kenʿān’dan murād Ḥażret-i Yaʿḳūb ʿaleyhi’s-selāmdır, zīrā 
Kenʿān kendüye zindān (19)olup feryād u fiġān eylediler.  Şīn,  miḥnet-dī-
de-i Kenʿān’a rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (20)Ey ṭālib-i Ḫudā! Faḳr u iḥtiyāc 
olmaḳsız göñlüñüñ murādını isteme, zīrā Ḥażret-i (21)Yaʿḳūb ʿaleyhi’s-selā-
ma şehr-i Kenʿānda ḳaḥṭ u ġelā olmadıḳca cemāl-i Yūsuf (22)naṣīb olmadı. 
Sen daḫi Yūsuf-i ḥaḳīḳī olan Cenāb-ı Rabbu’l-ʿizzetiñ vuṣlatına (23)ṭālib iseñ 
ṭarīḳ-i ʿaşḳda faḳr u fāḳa çekmek gerekdir, ḥattā cemāl-i yār zāhir u āşikār 
[BM 114b] ola. 

Beyt:   Belā keş tā cemāl-i dost bīnī   
 Ki merd bī-belā merd-i liḳā nīst1 

Ḳıṣṣa-i Yaʿḳūb u Yūsuf ʿ aleyhimeʿs-selām kütüb-i tefāsīrde (3)mübbeyyen-
dir, anda ṭaleb oluna. 

82

فلک آیینه رنگ آمد مکن عصیان که می ترسم
نماید صورت عصیان تو ناگاه غضبانش

(6)Ġaḍbān sekrān vezninde darġın ve ḫışm-nāk adama denür.  Şīn (7) “fe-
lek”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: ʿ İṣyān eyleme zīrā felek āyīne renginde geldi. 
(8)Ḳorḳarım ki seniñ ʿiṣyānınıñ ṣūretini ol felek-i ġaḍbān (9)gösterir2 yaʿnī 
etdiğiñ ʿiṣyān ve ḳabāyiḥi cümleye fāş edüp seni (10)dillere destān ve şöhre-i 
devrān eyler. Feleğiñ ṣūret-i ʿiṣyān göstermesi reẕīl etmesinden kināyedir. 

83

سرشک افشان که از بهر نثار مجلس قربت
به چشم خویش بینی عاقبت ُدرهای غلطانش

(14)Sirişk efşān aġla demekdir. Ḳurbet ne keyfiyyetden ʿibāret olduġu (15)

bu ḥadīẟ-i ḳudsīden rūşendir: ُكْنُت َأْحَبْبُتُه  َفِإَذا  ِبالنََّواِفِل  ِإِليَّ  ُب  َيَتَقرَّ َعْبِدى  َيَزاُل   »َل 
  َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه , َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه , َوَيَدُه الَِّتي َيْبُطُش ِبَها َو ِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشى ِبَها«3

1 Bela çek ki sevgilinin yüzünü göresin; çünkü dertsiz adam, cemâl ehli değildir. Attâr, Dîvân, g. 104/5. 
2 “gösterir” : BM nüshasında iki defa yazılmıştır.
3 Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşır; şayet ben onu seversem işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, 

yürüyen ayağı olurum. Buhârî, Câmiu’s-Sahîh, VIII, 6502.
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Ġalṭān selmān vezninde yuvarlanıcı demekdir, (18)bu maḳāmda maʿnā-yı 
lāzımīsinde müstaʿmeldir ki müdevver demekdir. Şīn, sirişke (19)rāciʿdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Ey sālik-i rāh-ı āhiret! Meclis-i ḳurbetde ṣaçmadan (20)

içün aġla, zīrā ol göz yaşını kendü gözünde encām-ı kār dür[SK 82a]hā-yı 
ġalṭān (21)görürsün.  Yaʿni ol dümūʿ-ı ʿayn ile gözleriñ nūr u zīnet bulup (22)

ẓulmetde ḳıyāmetden rehā ve maḳbūl-i dergāh-ı Ḫudā olursun. Kemā ve-
rade fi’l-ḥadīẟ: (23)  1»َكاَنْت َلُه ُنوًرا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِ  Gözyaşınıñ dürre »َمْن َبَكى ِمْن َخْشَيِة اهللّٰ
[BM 115a] müşābeheti vücūh-i ʿadīdedendir, teʾemmel. 

Meẟnevī:  Eşk k’an ez behr-i ū bārend ḫalḳ 
 Gevher est u eşk pindārend ḫalḳ  

  Ey dirīgā eşk-i men deryā budī 
 Tā niẟār-ı dilber-i zībā budī2    

84

ریا پیشه چو از عشق و محبت الفد و گرید
مبین جز چشمه سار کذب و بهتان چشم گریانش

(6)Riyā, “terku’l-iḫlāṣi fi’l-ʿameli bi-mulāḥaẓati ġayrillāhi fīh”den3 ʿibā-
retdir. Pīşe (7)bā-i Fārisī ile ṣanʿat demekdir. Riyā-pīşe ṣanʿatlı demekdir ki 
mürāyī demek (8)olur. Sār mār vezninde maḥall u mekān demekdir, şīn “pī-
şe”ye rāciʿdir. (9)Maḥṣūl-i Manẓūm: Çünkim mürāʾī ʿ aşḳ u maḥabbetden lāf 
ura ve bükā eyleye; sen (10)anıñ çeşm-i giryānını kiẕb u bühtān çeşme-sārınıñ 
ġayrı görme ve anıñ (11)lāf u bükāsına aldanma. Zīrā anıñ girye ve bükāsı bir 
mekr u keyddir ki anıñla (12)nice sāde-dilānı bende ve ṣayd eder. Riyā nezd-i 
Ḫudā’da ne mertebe menfūr (13)olduġu nice kütübde meẕkūr olmaġla tafṣīl 
ḥāṣıl-i taḥṣīldir. 

Ḳıṭʿa:   Ey derūnet bürehne ez taḳvā  
 K’ez birūn cāme-i riyā dārī 

1 Kim Allah korkusundan ağlarsa, kıyamet gününde ağlaması ona nur olur. Ali el-Muttakî, Kenzu’l-
ʿUmmâl, III /5912.

2 İnsanların onun için yağdırdığı gözyaşları incidir; ama insanlar gözyaşı sanır. //Ah ne yazık, gözyaşım 
deniz olaydı da o güzel dilbere saçılaydı. Mesnevî, I /1780, 1715.

3 Allah’ın gayrısı dışındakileri düşünerek amelde ihlası terk etmektir. 
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 Perde-i heft-reng der meg’ẕār  
 Tu ki der-ḫāne būriyā dārī1 

85

بود سفله سفال خشک مشکل زندگی یابد
وگر سازی ز علم و معرفت پر آب حیوانش

(18)Süfle żamm-ı sīn ile denī kimesne demekdir. Sifāl sīn ile (19)saḳsı ve 
cevz ve bādem ve fıstıḳ miẟillü mīveleriñ ḳabuġuna ıṭlāḳ olunur, (20)şīn 
“sifāl”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Süfle ve denī olan kimesne (21)ḳuru saḳsı 
gibidir ve sifāl-i ḫuşk daḫi müşkil-zindelik bulur. (22)Eğer ol sifāl-i ḫuşku 
āb-ı ḥayāt gibi olan ʿilm u maʿrifetden dolu (23)düzer iseñ ol sifāl şükūfe-dār 
olmaḳ muḥāldir. Ḫulāṣa-i ḳāl edānī [BM 115b]  vü erāẕile2 pend u nuṣḥ ve 
taʿlīm-i ʿilm etmek bī-ḥāṣıldır. Nitekim denmişdir:

Ḳıṭʿa:   Ebr eger āb-ı zindegī bāred  
 Hergiz ez şāḫ-ı bīd ber neḫorī  
 Bā fürū-māye rūzigār meber  
 K’ez ney-i būriyā şeḳer neḫorī3 
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چو حکم ُکلُّ ِسّرٍ جاَوَز ااِلثَنین می دانی 
[SK 82b] میاور بر دو لب سّری که ناچار است کتمانش  

(6)Ḥükm şu nesne şöyle olsun demekden ʿibāretdir, mā-baʿdine izāfe-
ti  (7)beyāniyyedir.  Kullu sırrin cāveze’l-iẟneyni şāʿ4 kelām-i nebeviyye ve 
ḥadīẟ-i Muṣṭafaviyye(8)dendir, bu maḥalde riʿāyeten li’l-vezn şāʿe kelimesi 
metrūkdur. Bu ḥadīẟ-i şerīf (9)eḥādīẟ-i mevzūnetu’l-esālībdendir ki fem-i 
saʿādet-i dürer-bār-ı Aḥmediyyeden baḥr-i remel müseddes maḫẕūf vezni-
ne muṭābıḳ vürūd etmişdir. Bu ḥadīẟ-i (11)şerīfiñ şerḥinde şürrāḥ iẟneyn 

1 Hey sen, için bomboş takvadan yana. Üstünde var riya giysisi. Altında varken hasır, yedi renkli perde 
asma kapına. Sa’dî, Gülistân, 2. bâb, 46. hikâye. 

2 “erāẕil” : SK 
3 Abıhayat yağsa buluttan, söğüt ağacının meyvasını yiyemezsin. Alçaklarla geçirme zamanını, çünkü 

hasır kamışından şeker yiyemezsin. Sa’dî, Gülistân, 1. bâb, 4. hikâye.
4 İki kişiyi aşan her sır yayılır. Kaynağı bulunamadı. 
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kelimesinde iki fırḳa olup baʿżılar (12)iẟneynden murād şefeteyn ve baʿżılar 
muḫāṭabdır dediler. Nāẓım-ı bozorgvār (13)maʿnā-yı evveli iḫtiyār etdikleri 
ber dū leb lafẓından bedīdārdır, feteʾemmel. (14)Kitmān ġılmān vezninde 
gizlemek ve ṣaḳlamaḳ maʿnāsınadır, şīn “sırr”a (15)rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Ey vāḳıf-ı esrār! Çünkü “kullu sırrin cāveze’l-iẟneyni (16)şāʿ” ḥükm-i şerīfi-
ni bilürsin. Bu ṣūretde bir sırrı ki anı ketm u iḫfā (17)çāresizdir, ol sırrı iki 
dudaġınıñ üzerine getirme yaʿnī kendü (18)kendüñe daḫi tekellüm eyleme. 
Ḳanda ḳaldı ki aġyāra söylemek? Beyt-i ātīye merhūndur. 
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کس از کتمان راز خود پشیمان کم شود لیکن
بود بسیار کز افشای آن بینی پشیمانش

(21)Kem bu maḥalde ʿademden kināyedir, bu ṣūretde kem şod neşod 
maʿnāsına (22)olur; şīn “kes”e rāciʿdir. Bu beyt1 beyt-i evvele maḳām-ı taʿlī[l]
de mesūḳdur. (23)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey kimse! Sen keşf-i esrār eyleme, zīrā 
bir kimesne kendü sırrını [BM 116a] ketm u iḫfā etmekden peşīmān olmaz 
ve lākin bu çoḳ vāḳiʿ olur, ol sırrı ifşā (2)ve iẓhār ettiğinden ol kimesne-
yi peşīmān görürsün. Zīrā kemāl sırrı sırr (3)etmekdir. Ve liẕā ḳāle ʿAliy-
yu’l-Murtażā raḍiyallāhu teʿālā ʿanhu “ʿaleykum bi-ḥıfẓı’ṣ-serāʾir”2 Ve baʿżı 
(4)evliyāullāh “sırrı sırr edeniñ demine eyvallāh” buyurmuşlardır. 

Meẟnevī:  Her ki rā esrār-ı kār amūḫtend 
 Mühr kerdend u dehāneş dūḫtend3   
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تو را تا هست ناهمواریی در خود غنیمت دان
درشتیهای دور چرخ را کانست سوهانش

(8)Dürüşt keẟāfet ve ġılẓet demekdir. Sūhān sūdān vezninde iğne (9)taʿbīr 
olunan ālete denür, şīn, “nā-hemvār”a  rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Mādem ki 
(10)sende nā-hemvārlıḳ ve elem u ıżṭırāb vardır, anı ġanīmet bil, zīrā ol  [SK 
83a] (11)nā-hemvārī devr-i çarḫıñ keẟāfet u ġılẓet ve ġadr u miḥnetine sūhān-

1 “beyt” : - SK
2 Sırları korumanız gerekir. 
3  Kime işin sırlarını öğrettilerse, ağzı nı mühürleyip dikmişlerdir. Mesnevî, V /2240.
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dır (12)yaʿnī izāle edicidir. Kemā ḳāle baʿżu’l-küberā;  “el-belāu ve’l-ıḍṭırābu 
milḥu aḥvāli’s-ṣālikīne iẕā zāle ʿanhum fesedet aḥvāluhum”1 

Beyt:   Mā belā ber kesī ʿıṭā nekonīm 
 Tā ki nāmeş zi evliyā nekonīm2  
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مکن در هر نفس انفاس خود ضایع که هر گوهر
که باشد قیمتی جز بی خرد نفروشد ارزانش 

(17)Şīn gevhere rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Her nefes ve her anda kendü 
enfās-ı nefīseñi (18)żāyiʿ eyleme. Zīrā her gevher ki ḳıymete mensūb ola, 
ʿāḳılsızıñ ġayrı anı (19)erzān fürūḫt eylemez. Nefes-i insānī daḫi bir gevher-i 
ʿālīdir ki ẕikr-i Bārīniñ (20)ġayrıya ṣarf u ḫarc eylemek lāyıḳ değildir. 

Rubāʿī:   Ser-rişte-i devlet ey berāder bekef ār  
 Īn ʿömr-i girāmī be-ḫasāret megüẕār  
 Dāʾim heme cā bā heme kes der heme kār 
 Mīdār nühüfte çeşm-i dil cānib-i yār3  
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ترشرو باش با بدخو نه شیرین لب که صفرایی
به از سیب صپاهانی بود نارنج گیالنش

[BM 116b]  Turş-rū ʿabūsu’l-vech demekdir. Sipāhān ispahānıñ muḫaf-
fefidir ki ʿIrāḳ-i ʿAcemiñ (2)dāru’l-mülkü olan beldeniñ ismidir, selefde aña 
Dāru’l-Yehūd derler idi (3)ve Deccāl-i laʿīn andan ẓuhūr ve ibtidā dāḫiye-i 
ḳahṭ-ı şāmil andan neşʾet (4)edecekdir ve ḳırḳ gün o beldede iḳāmet eden 
elbette baḫīl u mümsik (5)olur derler. Ve Muʿcemu’l-Büldān4 ṣāḥibi, Iṣfaḥān 
isminiñ taṣḥīḥinde bu (6)ʿibāre ile beyān eyledi ki; “el-Iṣbahān ismun müş-
1 Elem ve ızdırap, sâliklerin hallerinin tuzudur; ortadan kalktığında halleri bozulur. 
2 İsmini evliyadan yazmadığımız müddetçe kimseye bela vermiyoruz. 
3 Ey kardeş! Tutun devlet ipinin ucuna /Bu değerli ömrü zarara salma  /Daima her yerde, herkesle ve her 

işte /Gönül gözünü yönelt yar tarafına. Ebû Saîd Ebu’l-Hayr, Rubâiyât, 322. rubâî, ayrıca bkz. Abdullah 
Nidâî-yi Kâşgarî ve Hakkıyye Risâlesi, s. 54-55.

4 Ebû Abdullah Yâkût bin Abdullah el-Hamevî’nin Mu‘cmu’l-Büldân adlı eseridir. Yazma nüshalarından 
bazıları Carullah No. 1581, Atıf Efendi No. 2759 ve 2760, Nuruosmaniye No. 4691, Şehid Ali Paşa 
No. 1821’de kayıtlıdır. 
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taḳḳun mine’l-cundiyyeti ve ẕālike enne  (7)lafẓa  ıṣbahān iẕā  rudde ilā  
ismihi bi’l-Fārisiyyeti kāne Iṣpahān ve huve cemʿu  (8)ispāh ve ispāh  ismun 
li’l-cundi ve’l-kelbi ve yuḫaffefu ve yuḳālu ispeh ve cemʿuhu (9)li’l-Fārisiy-
yeti Iṣpahān”1 intehā. Sīb elmadır ki aʿlā ve ekberi Isfaḥān’da (10)mevcūddur. 
Nārenc ʿArabī olaraḳ turunc taʿbīr olunan mīvedir ki çekirdeğini (11)tenā-
vüle müdāvemet żarar-ı ḥaşerātdan mūcib-i selāmetdir, Fārisīde (12)nāreng 
taʿbīr olunur. Geylān feylān vezninde vilāyet-i maʿrūfe ismidir (13)Ceylān 
muʿarrebidir, şehr-i meẕkūrda turuncuñ aʿlāsı olduġu Esāmī-yi Büldān nām 
kitābda masṭūrdur.  Şīn “ṣafrāyī”ye rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (15)Bed-ḫū 
ve seyyiʾu’l-ḫuluḳ olan kimesneye ʿabūsu’l-vech ol, şīrīn-leb (16)olma. Yaʿnī 
merd-i bed-ḫūya muḳārenet u muṣāḥabet ve nüvāziş [SK 83b] u mülāṭafet 
(17)eyleme zīrā ṣafravī olan kimesneye sīb-i Ṣıfāhān’dan nārenc-i Geylān (18)

aʿlādır.  Nitekim ṣafravī olana ḥulviyyāt ʿayn-ı żarardır. 
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هنوز آزار مردم خوی تو ناگشته آن بگسل
چو بیخ خار محکم گشت نتوان کندن آسانش

(21)Beg’sol bā-i zāʾide ile emr-i ḥāżırdır ki ḳopar demekdir. Bīḫ kök de-
mekdir. Ḫār (22)diken demekdir. Taḳdīr-i ʿibāre; “henūz ḫūy-i merdüm 
āzār-ı tū nā geşte” demekdir. Maḥṣūl-i (23)Naẓm: Şimdi saña ḥaṣlet-i mer-
düm āzārı olmadan ve ḫāne-i ḳalbiñ ḥıṣāl-i ẕemāʾim [BM 117a] ile dolma-
dan anı terk eyle. Çünki bir bīḫ-i ḫār muḥkem ve pāyidār ola, ol bīḫi (2)

yerinden āsān olaraḳ iḫrāc mümkin değildir. Nitekim denmişdir: 

Naẓm:   Dıraḫtī ki eknūn girift est pāy 
 Be-nīrū-yı şaḫṣ ber-āyed zi cāy

  Vereş hem-çünān rūzgārī hilī  
 Be-gerdūneş ez bīḫ ber-neg’silī2

El-ḥāṣıl aḫlāḳ-ı rediyye (5)ḫāne-i dilde ḳarār-gīr olmadan terk etmeğe 
saʿy u ġayret eyle, zīrā bīḫ-i (6)dıraḫt-i ḥıṣāl-i ḳabīḥa ḥadīḳa-i ḳalbde istiḳrār 
1 Bkz. Atıf Efendi No. 2759, vr. 71b. 
2 Henüz kök salmaya başlayan bir ağaç sökülebilir bir insan gücüyle. Bırakırsan bir süre kendi hâline, 

arabayla çeksen sökülmez kökünden. Sa’dî, Gülistân, 1. bâb, 4. hikâye.
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bulduḳda anı ḳamʿ u iḫrāc (7) “aṣʿabu min ḫarṭı’l-ḳatād”dır1. Ve fi’l-ḥadīẟ:   
ُل ما ُيوضُع في الِميَزاِن الُخُلُق الَحَسُن« 2  »أوَّ

Naẓm:   Ḫūy-ı nīk er dādet Īzed hīç dīger gū mebāş 
 Ḫūy-ı nīk ey ādemī ez her çi dārī ḫoş-ter est3  

92

چو دارد فاسق نادار ُخسر دنیی و عقبی

بود ُخسر مثّنی چون کنند اثبات ُخسرانش
(12)Nā-dār pādār vezninde faḳīr demekdir. Ḫusr azmaḳ ve ḍāll u güm-

rāh olmaḳ (13)maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: Çünki faḳīr-i fāsıḳ dünyā ve 
ʿuḳbānıñ ḫusrunu (14)ṭutar, böyle4 olunca aña iẟbāt-ı ḫüsrān etdiklerinde 
anıñ ḫusru meẟnā (15)olur. Zīrā faḳīr-i fāsıḳ dünyāda āteş-i faḳr ile sūzān 
ve āḫiretde (16)daḫi fısḳı sebebiyle nār-ı caḥīmde büryāndır. El-ḥāṣıl َخِسَر﴿ 
ِخَرَة ٰذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُم۪بيُن﴾5 ْنَيا َواْلٰ   .ḳavl-i münīfine maẓhar olur demekdir الدُّ
Ḫafī değildir ki (18)her faḳīr nezd-i Rabb-i ḳadīrde maẓhar-ı iḥsān-ı keẟīr 
olmaz. Nice fuḳarā rūz-ı cezāda giriftār-ı dām-ı belā olduḳları bī-çūn u 
çerādır. Faḳr-ı maḳbūl ṣalāḥ u (20)taḳvāya muḳārin olan faḳrdır ki buncı-
layın fuḳarānıñ nāʾil olduḳları (21)meẟūbāt ve vāṣıl olduḳları ʿuluvv-i dere-
cāt ḥaḳḳında olan āyāt-i (22)ʿiẓām ve eḥādīẟ-i Seyyidu’l-enām ve kelimāt-i 
evliyā-yı kirām bu kitābıñ güncīdesi (23)olmaḳ ḫayāl-i muḥāldir. Fefhem. 
[BM 117b]  
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نکویی کن که از راه ضعیفان گر کسی سنگی

  [SK 84a] نهد یکسو شود فردا گر ان زان سنگ میزانش   

1 (Dikenli bir ağaç olan) geven ağacını koparmaktan daha zordur.
2 Mizanda ilk tartılacak olan, güzel ahlaktır. Aclûnî,  Keşfu’l-Hafâ, I / 829.
3 İyi huy / güzel ahlak, eğer sana Allah vergisi ise daha da bir şey isteme. Ey âdemoğlu her neye sahipsen, 

iyi huydan / ahlaktan daha güzeli yoktur.
4 “Böylece” : SK 
5  O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Hac 22/11.
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(3)Şīn kese rāciʿdir. Taḳdīr-i ʿibāre; “nihed kesī ez rāh-i żaʿīfān yek sū” 
(4)demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Herkese iyilik eyle, zīrā żāʿīfleriñ yolundan (5)

eğer bir kimesne żuʿefā ve fuḳarānıñ ayaḳları değip müteʾellim olmasınlar (6)

içün bir ṭaşı bir ṭarafa vażʿ eylese ber manṭūḳ-ı 1﴾َل ُي۪ضيُع َاْجَر اْلُمْحِس۪نيَن َ     ﴿ِانَّ اهللّٰ
Cenāb-ı Ḫudā anı żāyiʿ u ifnā etmeyüp rūz-ı cezāda (8)ol seng-i merfūʿ anıñ 
mīzānına mevżūʿ olup ol kimesneniñ mīzānı (9)ol seng ile girān olur ve ol 
kimesne  2﴾َفَمْن َثُقَلْت َمَوا۪زيُنُه َفُا۬وٰلِٓئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴿ kerīmesi müfādınca aṣḥāb-ı 
felāḥdan olur. 
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چه باک آن را که از آب وضو در پا شکاف افتد
که باشد جویباری هر شکاف از بحر غفرانش3

(13)Şikāf gilāf vezninde ayrıḳ ve yarıḳ demekdir. Īnrā “inkes rā” taḳdīrin-
dedir. (14)Cūy-bār kūhsār vezninde cūy ile bārdan mürekkebdir, bār edāt-i (15)

keẟret ve ʿaẓamet olmaġla  cūybār gāh olur ki ırmaġı ve aḳarsuları (16)firāvān 
yere denür ve gāhīce olur büyük ırmaġa denür, bu maḳāmda (17)maʿnā-yı 
aḫir murāḍdır, āḫirinde yā vaḥdetdir. Ġufrān Cenāb-ı Bārī, ʿibādıñ (18)cürm 
u günāhını setr ve ʿ afv eylemek maʿnāsınadır ki yarlıġamaḳ taʿbīr olunur, (19)

şīn “kes”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ne ḳorḳu vardır ol kimesneye ki abdest 
(20)ṣuyundan anıñ ayaġında yarıḳ vāḳiʿ ola? Ol kimseye bu ḥālde ḫavf (21)u 
ḥaẕer olmaz, zīrā anıñ ayaġında olan her yarıḳ Cenāb-ı Kibriyā’nıñ baḥr-ı 
(22)ġufrānından bir cūybār-ı ʿaẓīm olur, yaʿnī anıñ sebeb-i maġfireti olur de-
mekdir. (23)Maʿlūmdur ki eyyām-ı şitāda baʿżı kimesneniñ elleri ve ayaḳları 
burūdet-i māʾdan [BM 118a] pāre pāre olur. Beyitde ola[n] cinās maʿlūm-ı 
ʿurefā-yı nāsdır.
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برای خلق باشد طاعت زاهد نه بهر حق
چو بینی در برون چاالک و اندر خانه کسالنش

1 Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Hûd 11/115. 
2 Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Aʿrâf 7/8.
3 Neşredilmiş Câmî Dîvân’ına göre sonraki beyit ile yer değişmiştir. 
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(4)Keslān ʿaṭşān vezninde üşengen ve tenbel adama denür, şīn (5)“rāh”a 
rāciʿdir. Maḥṣūl-i beyt: Çünki bir zāhidi ki ṭaşrada (6)meyān-ı nāsda ʿibādet 
u iṭāʿatda çālāk ve kendü ḫānesinde (7)tenbel görürseñ bu ṣūretde [SK 84b] 
ol zāhidiñ ṭāʿat u ibādeti (8)ḫalḳ için olur, Ḥaḳḳ içün olmaz. 

Ḳıṭʿa:   Ey hünerhā nihāde ber-kef-i dest 
 ʿAybhā der-girifte zīr-i beġal  
 Tā çi ḫvāhī ḫarīden ey maġrūr 
 Rūz-ı dermāndegī be-sīm-i deġal1
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دل دانا میان سخت رویان جهان آمد
چو آن شیشه که باشد جا میان پتک و سندانش

(13)Dil-i dānādan murād ḫavāṣṣ, saḫt-rūyāndan murād ʿ avām-i ke’l-hevām-
dır. (14)Tebk çekiç taʿbīr olunan ālete ıṭlāḳ olunur. Sindān zindān (15)vezninde 
örs maʿnāsınadır, şīn “şīşe”ye rāciʿdir. Maḥṣūl-i (16)Naẓm: Eğer bir ṣāḥib-dil-i 
dānā, saḫt-rūyān-ı cihānıñ ortasına (17)gelse ve anlar ile ülfet u ünsiyet etse 
anıñ ḥāli ol şīşe gibi (18)olur ki anıñ yeri çekiç ile örsüñ meyānı olur. Çekiç 
ile örsüñ (19)meyānında olmaḳ kemāl-i ıżṭırābdan kināyedir. 

Beyt:   Zinhār ez ḳarīn-i bed zinhār 
 Ve ḳinā Rabbenā ʿaẕābe’n-nār2 

Beyāndan müstaġnīdir ki (21) insān cins u hem-zebānıñ ġayrıyla olmaḳ 
aña zindāndır.

Beyt:   (22)   Koned her cins bā hem-cins pervāz 
 Kebūter bā kebūter bāz bā bāz3 

(23)Ve lākin fī zamāninā insan kendüye cins u hem-zebān bulmaḳ vuc-
dān-ı [BM 118b] iksīre mümāẟil ve teṣādüf-i Ḫıżır ʿaleyhi’s-selāma4 muʿā-
dildir. Hemān kişi

1 Hey sen; almışsın hünerlerini ele, saklamışsın kusurlarını koltuğuna. Be mağrur adam; ne alacaksın 
çaresiz kaldığın gün kalp para ile? Sa’dî, Gülistân, 2. bâb, 6. hikâye.

2 Elaman kötülülerin yakınlığından elaman! Rabbimiz, bizi ateşinden azabından koru! Sa’dî, Gülistân, 2. 
bâb, 31. hikâye, krş. Mehmet Kanar çevirisi, s. 92. 

3 Her cins cinsiyle uçar; güvercin güvercinle, şahin şahinle. Nizâmî, Hüsrev ü Şîrîn, bahş 52. 
4 “selām” : SK
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Beyt:        Şev enīs-i kitābhāy-ı nefīs  
 İnnehu fi’z-zamāni ḫayru celīs1      

mıṣdāḳınca (3)bi-ḥasebi’l-ḳudra dergāh-i Ḥazret-i Ḥaḳḳ’a ʿ ubūdiyyetden faż-
la olan zamānda (4)kütüb-i tefāsīr u eḥādīẟ-i Seyyidu’l-enām ve müʾellefāt-ı 
meşāyiḫ-i kirām ile (5)üns u ülfet etmek gerekdir. 

Beyt:   Āvīḫte ber dār muʿallaḳ būden  
 Bih z’anki demī hemdem-i aḫmaḳ buved2 
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کمان شد پشت تو ای پیر و هرگز پی نمی افتی
که خواهد از ادیم خاک روزی ساخت قربانش

(9)Kemān şod eğri ve münḥanī oldu demekdir. Pey dey vezninde ʿaḳb (10)

ve eẟer maʿnāsınadır ki ard ve eñse ile taʿbīr olunur, meẟelā fülānıñ (11)eñse-
sinden geldi diyecek yerde “ez pīş der-āmed” denür. Edīm (12)emīr vezninde 
deriye denür. Ḳurbān Ḳurʾān vezninde yāy ḳoyacaḳ ġılāfa (13)ıṭlāḳ olunur, 
şīn “kemān”a rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey pīr! Seniñ (14)arḳañ kemān gibi 
münḥanī ve iki ḳat oldu, ḥālbuki [SK 85a] sen aṣlā eẟer-i ṣāliḥaya (15)ittibāʿ 
etmezsiñ. Āgāh ol ki edīm gibi olan ḫākdan birgün seniñ (16)kemān gibi olan 
vücūduna ḳurbān düzmek isterler ve seniñ kemān-ı (17)vücūduna edīm-i 
ḫākdan ġılāf yaparlar. “Tedārek fī āḫiri’l-ʿumri mā fāte fī evvelihi”3 müfā-
dınca zamān-ı pīrīde olsun teşmīr-i sāḳ ġayret edüp (19)ṭarīḳ-i ʿibādete sürʿat 
eyle ki Cenāb-ı Rabbu’l-ʿizzet seni maġfiret eyleye. (20)Kemā verade fi’l-ḥadīẟ;   
 Cenāb-ı Mevlānā (21)min kulli’l-vücūh evlānā »مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى«4 
ḥażretleriniñ Meẟnevī-yi Şerīf’de īrād buyurduḳları maʿnā-yı münīf bu ḥadīẟ-i 
şerīfiñ mażmūnudur:

Meẟnevī:  Ger siyeh kerdī tū nāme-i ʿömr-i ḫvīş  
 Tevbe kon z’anhā ki ger destī tū pīş 

1 Nefis kitaplara arkadaş ol, çünkü onlar daima en iyi dosttur. 
2 Darağacında asılı kalmak, ahmakla bir an bile oturmaktan daha iyidir.
3 Gençlik geçmeden ömrünün sonu için hazırlık yap. 
4 Ömrünün geri kalanında amelini güzelleştirenin geçmişte yaptıkları affedilir. Keşfu’l-Hafâ, II /2363.   
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  ʿÖmr eger bog’ẕeşt [BM 119a] bīḫeş īn dem est  
 Āb-ı tevbeş dih eger ū bī-neme’st

  Cümle māżīhā ez īn nīgū şevend  
 Zehr bā dīne tū rā gerded çü ḳand  

  Seyyiʾāt  rā mübeddel kerd Ḥaḳḳ  
 Tā heme ṭāʿat şeved ān mā sebaḳ1 
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کی ایمن ماند از دزد اجل نقد روان آن را
که باشد رخنه ها در شهر بند تن ز دندانش

(6)Düzd sāriḳ maʿnāsınadır. Revān rūḥ-ı mücerred maʿnāsınadır ki insā-
na (7)maḫṣūṣdur, ḥukemā nefs-i nāṭıḳa ıṭlāḳ ederler. Maʿlūm ola ki İbni 
Sinā Risāle-i Miʿrāciyye’de  der ki revān ıṭlāḳ olunsa murād nefs-i nāṭıḳadır, 
cān ıṭlāḳ (9)olunsa murād rūḥ-i ḥayvānīdir ve revān bir cism-i laṭīfdir ki 
ecsām-ı maḥsūsa (10)ile müteşābikdir, mebādī-i ʿāliyyeye ittiṣāli ve cān gibi 
fenā bulmayup (11)ʿāḳıbet mebde-i bāḳīye meʿādı iʿtibārıyla revān ile tes-
miye olundu. Ve cān rūḥ-ı ḥayvānīdir ki her ḥayvānda olur ve ol buḫar-ı 
laṭīfdir ki cism-i laṭīf ve cesed-i keẟīf (13)beyninde ʿalāḳadır. Mādemki ol 
buḫār-ı laṭīf vech-i ṣalāḥiyyet üzere bāḳīdir (14)ḥayāt mevcūddur ve eğer ve-
ch-i ṣalāḥiyyet munṭafī olursa ḥayāt zāʾil olur. (15)Ve ol cism-i laṭīf ki ʿ Arabīde 
rūḥ-ı mücerred ve nezd-i ḥukemāda nefs-i nāṭıḳa ve Fārisīde (16)revān taʿbīr 
olunur. Cesedimiz buradan ki ʿArabīde beden ve Fārisīde kālbüd denür, (17)

bi’ż-żarūre ḫāric olur ve mecāzen mücāvere ʿalaḳasıyla cāna ve maḥall ʿa-
laḳasıyla (18)bedene ıṭlāḳ olunur. Raḫne gedik maʿnāsına, [SK 85b] āḫirinde 
hā edāt-i cemʿdir. Bend bu maḳāmda (19)iki ʿużuv beyninde olan fāṣıladır,  
ʿArabīde mafṣal ve Türkīde ek taʿbīr olunur. (20)Ten-i insānī fevāṣıl-i keẟīre-
yi ḥavī olmaġla  vücūd-i insāniyyeye “şehr-bend” taʿbīr (21) olunur dediler. 
Şehr-bendiñ “ten”e iżāfeti beyāniyyedir, şīn “düzd-i ecel”e rāciʿdir. Maḥṣūl-i 
(22)Beyt: Ḳaçan emīn ḳalır ecel sāriḳinden naḳd olan rūḥ ol kimesneniñ ki 
1 Eğer ömür defterini kararttıysan bundan önce yaptıklarına tövbe et. //Ömrün geçip gittiyse, kökü işte 

bu soluktur; susuz kaldıysa tövbe suyuyla sulayıver onu. //Bütün geçmişler bu [tövbe suyuyla] iyileşir. 
Geçen yıl zehir olan, bununla şekere döner. //Allah, kötülükleri [iyiliğe] çevirir de geçmişte kalan her 
şey ibadete dönüşür.  Mesnevî, V/2221, -2222,  2224, 2225.



457Neşʾe

şehr-bend-i teninde düzd-i eceliñ dendānından raḫneler ve delikler ola. El-
ḥāṣıl beden-i insānī [BM 119b]  cuḥūr-ı keẟīreyi ḥāvī olmaġla naḳd-ı rūḥu 
düzd-i ecele çaldırmamaḳ imkānda (2)değildir. 
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به حق کی راه یابد خودپرست اینسان که راه دل
زند اکنون زن و فرزند و فردا حور و غلمانش

(4)Ḫod-perest vücūdī ve nefsānī kimesneden kināye olunur. Eknūn-
dan (5)murād dünyā, ferdādan murād āḫiretdir. Ḥūr nūr vezninde aḥver 
ve ḥavrāʾ (6)kelimelerinden cemʿ olur ki siyāh-çeşm maḥbūb u maḥbūbe-
ye denir, ḥavrā-i (7)cinānıñ vech-i tesmiyeleri vaṣf-ı meẕkūre mebnīdir. Şīn 
ḫod-pereste (8)rāciʿdir maʿnāda “rāh-ı dil”e maṣrūf olup “rāh-ı dileş” taḳdī-
rindedir. (9)Maḥṣūl-i Beyt: Ḫod-perest olan ādem Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a ḳaçan 
yol bulur (10)ve vāṣıl ilallāh niçe olur? Olmayacaġı bedīhīdir, bu ecilden ki 
anıñ rāh-ı (11)dilini dünyāda maḥabbet-i ferzend u zenān ve āḫiretde daḫi 
meveddet-i ḥūr u ġılmān (12)urur ve anı vuṣlat-i Ḫudā’dan māniʿ olur. Zīrā 
dünyā ve ʿuḳbādan bi’l-küliyye (13)geçmedikçe ve bāde-i ʿaşḳ-i İlāhiyyeyi iç-
medikçe vuṣlat-i Rabb-i Ḳadīr ḥuṣūl-peẕīr (14)olmaz. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ; 
ا  ْنَيا َفَلُه اْلَبْلَوى، َأمَّ ا َطاِلُب الدُّ ْنَيا َوَطاِلُب اْلُعْقَبى َوَطاِلُب اْلَمْوَلى؛ َأمَّ ُب َثاَلَثٌة: َطاِلُب الدُّ   »ألطالَّ
ْنَيا َواْلُعْقَبى واْلَمْوَلى«1 ا َطاِلُب اْلَمْوَلى َفَلُه الدُّ َرجَاُت اْلُعَلى؛ َوَأمَّ   َطاِلُب اْلُعْقَبى َفَلُه الدَّ
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حسود ار چرب و شیرین گفت چشم خرده بین بگشا
که باشد خردۀ الماس در لوزینه پنهانش2

(19)Levzīne bādem ḥelvāsına denür, şīn  “ḥasūd”a rāciʿdir. Maḥṣūl-i 
Beyt: (20)Ḥasūd eğer saña çerb u şīrīn söylerse ve talṭīf u tekrīm ey-
lerse (21)ḫurde-bīn olan çeşmini aç ve anıñ yanından ḳaç, zīrā anıñ 

1 Talep edenler üç kısımdır: dünyayı isteyenler, ahireti isteyenler ve Mevlâyı isteyenler: Dünyayı isteyenlere 
belalar, ahireti isteyenlere yüce dereceler, Mevlâyı isteyenlere ise dünya nimetleri, ahiret saadeti ve Mevlâ 
vardır. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I /370.

2 Mukâyese yaptığımız neşredilmiş Dîvân’da bu beyitten önce
Şikem perver buved nî bār-keş k’ehl-i nihād ārī 
Kem üfted ḫar ki nāyed tū be reh ḫoş-ter zi pālāneş

 beyti bulunmaktadır.  
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levzīne (22)gibi olan kelimāt-ı leẕīẓesi bir desīsedir ki anıñ içinde ḫurde-i 
[SK 86a] (23)elmāṣ mestūr u pinhāndır, olmaya ki saña sebeb-i helāk ola.  
Menḳūldür ki [BM 120a] reyḥān-ı ravża-i ıṣṭıfā ve żaymurān-ı bostān-ı 
ırtıżā emīru’l-müʾminīn Ḥasan (2)ibn ʿ Aliyyu’l-Murtażā raḍiyallāhu ʿ anhumā 
ḥażretleri dūş-i saʿādet-gūşundan (3)ḫilʿat-i ḫilāfeti ḫalʿ, Muʿāviye ẕimmeti-
ne taḥmīl, kendüleri sūy-i Ḥicāz’a teşrīf (4)buyurdular. İġvā-i Yezīd-i pelīd 
ile Eşʿaẟ bin Ḳays1 ḳızı Caʿde ki (5)taḥt-i nikāḥlarında idi ol zümre-i riyāż-ı 
ırtıżāya ḫurde-i elmās (6)verüp şecer-i ferḫunde-ẟemer-i vücūd-i cūd-2eẟerin-
den ol zehr ile zehr-i ḥayāt döküldü ve ḳāmet-i istiḳāmet-i dīn u millet ʿ illet 
faḳdı ile (8)iki büküldü. Bu beytde ḥasūddan şeyṭān-ı merdūd irāde olunmaḳ 
(9)daḫi müveccehdir. Bu ṣūretde şeyṭānıñ çerb u şīrīn söylemesi ṣūret-i (10)

ṣalāḥda ẓuhūrundan kināye olur. 

Beyt:   Bāṭıl hemīşe bāṭıl u bīhūdedir velī 
 Müşkil budur ki ṣūret-i Ḥaḳdan ẓuhūr ide3
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چو قرآن حفظ قاری َنکَند از هر ناپسندیده
پسندیده کی افتد پیش یزدان حفظ قرآنش

(14)Nā-pesendīde lede’ş-şerʿ meẕmūm olan eşyādan ʿ ibāretdir, şīn (15)“ḳārī”ye 
rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Çünki Ḳurʾān-ı Kerīm, ḳārīʾi cemīʿ-i nevāhīden (16)

ḥıfẓ eylemeye4 ol ḳārīniñ Ḳurʾān-ı ʿaẓīmi ḥıfẓ ve ezber etmesi ḥużūr-ı maʿne-
viyye-i (17)İlāhiyyede ḳaçan maḳbūl u merġūb olur ve »ِتي َحَمَلُة اْلُقْرآِن  »َأْشَراُف ُأمَّ
5 ḥadīẟ-i (18)şerīfi sırrına ḳaçan yol bulur. Ḫulāṣa-i ḳāl şol ḥāfıẓ ki Ḳurʾān-ı 
mecīdiñ (19)evāmiriyle müʾtemir ve ʿ ubr u emẟāl-i āyāt-i beyyināt-i Ḳurʾāniy-
ye ile muʿteber olmaya, ol kimse6  (20)nezd-i Bārī’de maḳbūl olmaz. Nitekim 

1  Kaynaklarda Eş’as bin Kays şeklinde olmasına rağmen iki nüshada da “Berḳīs” şeklinde yazılmıştır. Asri 
Çubukçu, “Eş’as bin Kays”, DİA, c. 11, İstanbul 1995, s. 455-456.

2 BL’de “cud” kelimesi yok. Doğru okunuşu nasıl? 
3 Bâkî, Dîvân, g. 420/6.
4 “eyleye” : SK
5 Ümmetimin en şereflileri Kur’an’ı ezberleyenlerdir. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I /370.
6 “kimesne” : SK 
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bu ḥadīẟ-i şerīf bu müddeʿāya bir burhān-ı ḳāṭıʿdır: (21)ʿAn ʿAlī raḍiyallāhu 
teʿālā ʿ anhu ennehu ḳāle ḳāle rasūlullāhi ṣallallāhu1 teʿālā ʿ aleyhi ve sellem(22)  

َعُه ِفي َعَشَرٍة ِمْن ُ ِبِه الَجنََّة َوَشفَّ َم َحَراَمُه َأْدَخَلُه اهللَّ  »َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َواْسَتْظَهَرُه، َفَأَحلَّ َحاَلَلُه، َوَحرَّ
ُهْم َقْد َوَجَبْت َلُه النَّاُر«2  َأْهِل َبْيِتِه ُكلُّ

Naẓm:   Çend tevān sāġar [BM 120b] pinhān zeden  
 Pes nefes ez ruḫṣat-i Ḳurʾān zeden

  Ḥāfıẓ-ı Ḳurʾān çü ḫūred bāde ey  
 Küfr buved şosten Ḳurʾān be-mey 

  Ḥayf buved zehr be-levzīne der  
 Bāde vü Ḳurʾān yekī sīne-der3  
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خیال زیرکی با خود مبر پیش خدا دانان
نبندد بار زیره آن که باشد عزم کرمانش

[SK 86b] (6)Ḫudā-dānāndan murād ʿ ārifāndır. Bār yük maʿnāsınadır. Zīre 
kesr-i zā ile (7)kemmūn taʿbīr olunan nesnedir. Ān ki,  “ān kes ki”den muḫaf-
fefdir. Kirmān (8)ġılmān vezninde Īrān’da bir beldeniñ ismidir ki kemmūn 
anda ġāyet çoḳ (9)olur, nitekim ẓurefā-yı Aʿcām “fülān kimesne bostāncıya 
tarḫūn ṣatar” (10)diyecek yerde “fülān kes zīre be-Kīrmān bord” derler. Şīn 
“ān ki”ye rāciʿdir. (11)Maḥṣūl-i Beyt: Zīreklik ḫayālini ve ʿ āḳillik fikrini ken-
düñ eyle; ʿ ārifleriñ (12)öñüne iletme. Zīrā ol kimesne ki Kirmān şehrine ʿ āzim 
u ḳāṣıd ola, kemmūn (13)yükünü baġlamaz ve şehr-i Kirmān’a bī-bār olduġu 
ḥālde seyr u reftār eyler, (14)zīrā şehr-i Kirmān’a irsāl-i kemmūn emāre-i 
cünūndur. Bunuñ  gibi mānend-i (15)Kirmān maʿmūr u ābādān olan ḥużūr-ı 
pīrānā irsāl-i aḥmāl-i ʿuḳūl (16)u fünūn nişāne-i cünūndur ve ḥużūr-ı ekā-
birde iẓhār-ı hüner etmek bostāncıya (17)tarḫūn ṣatmaḳ gibidir. Zīrā ḥużūr-ı 
1 “ṣallallāhu” : - SK 
2 Kim Kur’ân’ı okur, açıklar, helâline uyar, harâmından da sakınırsa Allah onu cennete koyar ve ailesinden 

cehennemin vâcib olduğu on kişi hakkında şefaatçi kılar. Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, V /2905.
3 Ne kadar gizlice kadeh tokuşturup sonradan Kur’an’dan dem vurulabilir ki //Kur’an hâfızı bir kadeh 

içince Kur’an’ı içkiyle yıkamış gibi küfr etmiş olur. //Tatlıya zehir katmak yazıktır, içkiyle Kuran’ın aynı 
gönülde olması da böyledir.
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ehl-i ʿirfānda insān kendüyi mānend-i (18)ṭıfl-i ebced-ḫvān etmek lābüddür. 
Nitekim niçe aṣḥāb-ı ḳāl, ḥużūr-ı aṣḥāb-ı (19)ḥālde küstāḫāne baḥẟ u cidāl 
etmekle ṣıfru’l-yed redd olundular. Zīrā (20)ṭarīḳ-i ʿaşḳda “lime lā yecūzu lā 
yecūz”dur. Kemā eşāra Mevlānā ḳuddise sırruhu: 

Meẟnevī:  Ān ki cān baḫşed eger bok’şed revā’st 
 Nāʾib est ū dest-i ū dest-i Ḫudā’st  

  Hemçü İsmāʿīl pīşeş ser benih 
 Şād u ḫandān pīş-i tīġeş cān bedih  

  Pīr āyīne est cān rā der ḥazen 
 Der ruḫ-i [BM 121a] āyīne ey cān dem mezen 

  İmtiḥāneş ger konī der rāh-ı dīn 
 Hem tū gerdī mümteḥen ey bī-yaḳīn1   
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چو حکم عقل نافذ نیست نی آزادگی باشد
که داری چون غالمان غّل گردن طوق فرمانش

(5)Bu maḳāmda ʿaḳldan murād ʿaḳl-ı maʿāşdır. Nī,  “bāşed” kelimesine 
maṣrūfdur. (6)Ġull ḳull vezninde ruʾūs-i mecānīne geçirdikleri demir ṭavḳa 
ve lāleye ıṭlāḳ (7)olunur. Ṭavḳ fevḳ vezninde gerden-bende denir, şīn “ʿaḳl”a 
rāciʿdir. (8)Maḥṣūl-i Naẓm: Çünki ʿaḳlıñ ḥükmü nāfiẕ değildir yaʿnī ʿaḳl-ı 
maʿāş ḥükmünde (9) muṣīb değildir, bu ṣūretde āzādelik olmaz. Zīrā sen ol 
ʿaḳlıñ (10)ṭavḳ-ı fermānını ġulāmān gibi gerdenine ġull ṭutarsıñ ve ʿaḳlıñ 
niçe ḥükm ederse (11)anı ḳabūl edüp anıñla ʿāmil olursuñ. Nitekim ġulām-ı 
mevlā seniñ emrine her (12)vechle muṭīʿ u rāmdır. Bu beyt ve bundan ṣoñra 
gelecek, iẟbāt-ı felāsife (13)ve şurb-ı felāsifede olanlara ṭaʿn u [SK 87a] teşnīʿ-
dir. Lā taġfel. 

1 Can bağışlayanın öldürmesi de caizdir; o vekildir, onun eli Allah’ın elidir. //İsmail gibi başını onun 
önüne koy; kılıcının önünde güle oynaya, sevinerek can ver. //Hüzünler karşısında can için aynadır 
dost. Ey can, ayna karşısında soluğunu tut. // Din yolunda onu sınasan bile a gafil, sen kendin sınanmış 
olursun. Mesnevî, I/226-227, II/31, IV/374. 
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104

سر عقل است و پای شرع ور در معرض دعوی
کشد سر عقل ازین دعوی به سرکش خط بطالنش

(16)Ser-i ʿaḳl mübtedā, pāy-i şerʿ ḫaber, edāt estdir. Şīn “ʿaḳl”a rāciʿdir. 
Taḳdīr-i (17)Beyt; “ser-i ʿaḳl pāy-ı şerʿ est ver keşed ʿaḳl  ser ez īn daʿvī be-se-
reş (18)ḫaṭṭ-i buṭlān keş” Maḥṣūl-i Naẓm: ʿAḳlın başı şerʿiñ ayaġıdır; yaʿnī 
lede’ş-şerʿ, ʿaḳl maġlūb u nāçīzdir. Eğer ʿaḳl maʿriż-i daʿvāda bu daʿvādan 
(20)baş çeker ve iʿrāż ederse sen daḫi ʿaḳlıñ başına ḫaṭṭ-ı buṭlānı çek. (21)Īn 
kelimesiniñ müşārun-ileyhi “ser-i ʿaḳl est pāy-i şerʿ” lafẓıdır. Baʿżı nüsḫada 
(22)“ser-i ʿaḳl est u pāy-i şerʿ” vāv ile vāḳiʿdir, bu ṣūretde “vāv” maʿe maʿnā-
sınadır. Teʾemmel. 
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دکان شرع را آمد دکاندار احمد مرسل
که باشد عقل تا سازد دکان باالی دکانش

[BM 121b] Şīn Ḥażret-i Aḥmed ṣallallāhu ʿaleyhi ve selleme rāciʿdir. 
Şerʿ Ḥaḳḳ celle ve ʿalā (2)ḥażretleriniñ ʿibādına vażʿ u taʿyīn eylediği dīn u 
āyīne denür, tā ki (3)nās anıñla ʿāmil ve Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a vāṣıl olalar. Dük-
kān rümmān vezninde  (4)ḥānūt maʿnāsınadır ki Türkīde daḫi dükkān de-
nür ve bu Fārisīden (5)muʿarrebdir, cemʿi dekākīndir. Beytde olan dükān-ı 
evvel ve ẟanī ve ẟāliẟ riʿāyeten (6)li’l-vezn muḫaffef  ḳırāʾat oluna. Maḥṣūl-i 
Beyt: Dükkān-ı şerʿ-i şerīfe (7)dükkāndār Ḥażret-i Aḥmed-i mürsel ṣallal-
lāhu teʿālā ʿaleyhi vesellem geldi. Pes (8)ʿaḳl kim olur ki Ḥażret-i Faḫr-ı 
ʿālem ṣallallāhu ʿ aleyhi ve sellem efendimiziñ dükkānınıñ (9)fevḳ u bālāsına 
dükkān düze? Yaʿni ʿaḳlıñ ḥaddi değildir ki ḫilāf-ı(10)şerʿ-i şerīf ḥareket ede 
ve eḥādīẟ -i mażmūn-ı münīfden ḫāric ṭarīḳe (11)gide. ʿ Aḳl-ı ḳāṣır bir vechle 
buña ḳādir değildir. Nice felāsife-reviş ve (12)süfehā-i bed-meniş kimesne-
ler ʿaḳıllarıyla ʿāmil ve naḳż-ı delāʾil-i nebiyy-i şīrīn-şemāʾil edüp ṭarīḳ-i 
ḫiẕlāna pūlān ve kendülerini vaḳūd-ı nār-ı nīrān (14)eylediler. Neʿūẕubillāhi 
min şurūrihim. 
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Rubāʿī:  Şāh-i ʿArabī ḳıble-i erbāb-ı necāt  
  Āyīne-i ẕāt āmede mir’āt-i ṣıfāt  
  Der peyreviyy-i ust ʿuluvv-i derecāt 
  Lā zāle ʿaleyhi zākiyātuʿṣ-ṣalavāt1 

[SK 87b] 
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ازو شد عقل کل دانا زهی اّمی ناخوانا
که خوانند ابجد ابراهیم و آدم در دبستانش

(19)Bu maḳāmda ʿaḳl-ı küllden murād ʿaḳl-ı evveldir ki erbāb-ı ʿuḳūl 
taḥrīr u taḳrīrleri üzere (20)Ḥażret-i Ḫālıḳ-ı Bī-çūn cellet ḳudretuhu cemīʿ-i 
eşyādan muḳaddem lā ʿan sebebin (21)maḥż-ı feyż u ʿināyetiyle ʿaḳl-ı küllü 
īcād eyledi. Buña ʿaḳl-ı evvel ve cevher-i evvel daḫi (22)dediler ve bu ʿaḳla 
üç maʿrifet ʿināyet buyuruldu. Biri maʿrifet-i Ḥaḳḳ ve biri maʿrifet-i (23)nefs 
ve biri maʿrifet-i iḥtiyācdır ki mevlāsına muḥtāc olduġun bilmekdir. Ve bu 
üç [BM 122a] maʿrifetiñ her birinden başḳa bir nesne vücūda geldi, ammā 
maʿrifet-i Ḥaḳḳdan (2)bir ʿaḳl peydā oldu, aña ʿaḳl-ı ẟānī dediler ve maʿri-
fet-i nefsden bir nefs (3)mevcūd oldu, aña nefs-i küll dediler ve maʿrifet-i 
iḥtiyācdan bir cism (4)ẓāhir2 oldu, aña mülk-i aʿẓam ve cism-i küll dediler ve 
ʿinde’ṣ-ṣūfiyyeti’l-muḥaḳḳiḳīn (5)ʿaḳl-ı küll ve ʿ aḳl-ı evvelden murād ḥakīḳa-
tu’l-ḥaḳāyıḳdır ki ḥaḳīḳat-i Muḥammedī (6)ve nūr-i Aḥmedīdir. Cümleden 
aḳdem nūr-i Muḥammedī ḫalḳ ve maḳām-ı ḳurbda 3»َتأِديِبي فَأْحَسَن  َبِني   »أدَّ
meʾālince nice zamān terbiyet olunup baʿdehu dört ḳısma (8)münḳasım; bir 
ḳısmından ʿarş ve bir ḳısmından kürsī ve birinden ḥamele-i ʿarş (9)ve ḫaz-
ne-i kürsī ḫalḳ olunup ẟumme ve ẟumme mecmūʿ-ı ecsām-ı ʿunṣuriyye ve 
semāviyye (10)ḫalḳ u īcād olundu, tā ki ḥareke-i vücūd insāna müntehī oldu.  
ُ ُنوِري، َوِفي ِرَواَيٍة ُروِحي«4 ُل َما َخَلَق اهللّٰ  ḥadīẟ-i şerīfi bunu müʾeyyiddir. Ümmī-yi »َأوَّ
nā-ḫvānādan murād Medīne-i ʿilm u kemāl, nebiyy-i şirīn-maḳāl ṣallallāḥu 
1 Arapların şahı, kurtulmuşların kıblesi / Sıfatlarının aynası, zâtın aynası hâline geldi / Yüce mertebeler 

peşiden gitmekle elde edilir / Sonsuz salât ve selâm onun üzerine olsun.  Abdullah Nidâî-yi Kâşgarî ve 
Hakkıyye Risâlesi, s. 74.

2 “ẓāhir”: BM’de iki defa yazılmıştır. 
3 (Rabbim) beni en güzel şekilde yarattı. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I /164.
4 Allah ilk olarak benim nûrumu, başka bir rivayete göre de rûhumu yaratmıştır. İlk rivâyet için bkz. 

Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I /827; ikinci rivâyet için bkz. Alî el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtih, I /387.
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ʿaleyhi ve sellemdir. Ümmī (13)diye oḳuyup yazması olmayana denür ki bu 
ḥāl Resūl-i Ekrem ḥaḳḳında (14)ʿayn-ı kemāldir. Zīrā ol ḫaṭīb-i minber-i 
saʿādet ve naḳīb-i leşker-i siyādet (15)ḳaṭʿan ḳırāʾat u kitābet etmemiş iken 
maʿden-i ʿilm u kemāl idiler. Kemā verade (16)fi’l-ḥadīẟ; ٌَّأَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم وَعِلي«  
َيتَِّبُعوَن Ve bu ism-i şerīf ile Cenāb-ı (17)Bārī Ḳurʾān-ı Kerīmde بَابُهَا«1  ﴿َالَّ۪ذيَن 
2﴾ يَّ ّمِ ُسوَل النَِّبيَّ اْلُ -āyet-i celīlesinde ḥabībine tesmiye buyurdular. Ve ʿinde’l الرَّ
baʿż ümmī; anaya mensūb demekdir, (19)bunuñ daḫi maʿnāsı maʿnā-yı evveli 
mutażammındır. Nitekim denmişdir: 

Beyt:   (20)  N’ola ümmī denilür ise o nūr-i eḥade  
 Cevher-i ẕātıdır bil ki ḳamuya eyvān

(21)Ki beyne’ṣ-ṣıfa ve’l-mevṣūf vāḳiʿdir. Ebced eṭfāl mekātībde oḳurlar (22)

ki yiğirmi doḳuz ʿaded ḥurūf-i hecā-i ʿArabiyyeyi muḥtevīdir. İbni ʿAbbās 
[SK 88a] raḍiyallāhu ʿanhumā rivāyeti üzere kütüb-i münezzele-i semāviy-
yeniñ evvelidir. ʿİnde’l-baʿż [BM 122b] ʿAcemīdir, yaʿnī ġayr-ı ʿArabīdir. 
ʿAcemī olduġu ṣūretde yā Süryānīdir yāḫud ġayrıdır (2)ve ʿinde’l-baʿż ʿAra-
bīdir. Nitekim ʿAlī Dede merḥūm Evveliyyāt’ında3 ẕikr etmişdir; “evvelu (3)

kitābin enzelehullāhu teʿālā mine’s-semāʾi ebūcād”4 Ve ẕekere’s-Suyūṭī ʿan 
İbni ʿAbbās raḍiyallāhu ʿanhumā ve ḳāle “ḳad cerā ebūcāḍ ʿalā lafẓin lā ye-
cūzu  en yekūne illā ʿArabiyyen (5)teḳūlu hāẕā ebūcāḍ ve raʾeytu ebācād ve 
merartu bi-ebī cād”5, intehā. Ve meʿānī-i kelimātında (6)rivāyāt-ı keẟīre vārid 
olmuşdur: Baʿżılar ebced ibtidā eyledi demekdir dediler (7)ve baʿżılar mülūk-
dan biriniñ ismidir yāḫud ḥukemā-i Yunāndan bir ḥakīmiñ nāmıdır (8)dedi-
ler. Ve İbni ʿ Abbās raḍiyallāhu ʿ anhumādan mervīdir: “Ebced ey ebā Ādemu 
mine’n-nehyi bi-sebebi nisyānihi vecedde fī ekli’ş-şecereti, hevvaz ey nuzzile 
mine’s-semāʾi ile’l-arḍ, ḥuṭṭī fe-ḫutṭat ʿanhu ẕunūbuhu bi’t-tevbe, kelemen 
ey ekele mine’ş-şecereti ve menne ʿaleyhi rabbuhu bi’t-tevbe, saʿfaṣ ey aḫra-
cehu rabbuhu min naʿīmi’l-cenneti ilā keddi’d-dunyeviyyeti, (12)ḳaraşet ey 

1 Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Keşfu’l-Hafâ, I/618. 
2 Onlar o kişiler ki ümmi olan resûle uyarlar… Aʿrâf 7/157.
3 Bosnevî Ali Dede’nin Muhâdaratu’l-Evâil fî Müsâmereti’l-Evâhir adlı eseri. 
4 Allah’ın gökyüzünden indirdiği ilk kitap Ebcedtir.
5 Ebced ancak Arapça bir lafız olabilir çünkü cümle içerisinde öğelere göre harekelenebilmektedir. 
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aḳarra bi’ẕ-ẕenbi ve selime mine’l-ʿuḳūbeti”1, intehā. Ve verade fi’l-ḫaber 
َكِثيَرة2ٌ َعَجاِئٌب  َفِفيِه  أَْبَجد،  َمْعَنى   keẕā fi’l-Evveliyyāt  li-ʿAlī Dede  ḳuddise ُخُذوا 
sırruhu. (14)Maʿnā-yı aḫīre göre ebced ile Ādem ẕikri cināsdan ḫālī değildir, 
fefhem. (15)İbrāhīm ecdād-ı nebeviyyeden bir nebiyy-i kerīmiñ ismidir ki 
Ḫalīlullāhdır ve hübūṭ-i (16)Ādem’den üçbiñ üçyüz yiğirmi üçüncü sene-
sinde Bābil şehrinde (17)teşrīf-i ʿālem-i vücūd etmişdir. İbrāhīm eb-i raḥīm 
maʿnāsınadır, fefhem. (18)Debistān şebistān vezninde mekteb maʿnāsınadır ki 
taʿlīm-gāh-i (19)eṭfāldir. Zihī edāt-i taʿaccübdür, şīn nebiyy-i ümmīye rāciʿdir. 
Maḥṣūl-i (20)Naẓm: Dükkān-ı şerʿ-i şerīf-i ḥabīb-i Ḫudā şefīʿ-i rūz-ı cezā 
ʿaleyhi’t-taḥiyyatu fi’l-ġedāyā ve’l-ʿaşāyā ḥażretlerinden ʿ aḳl-ı küll dānā oldu. 
Ne ʿ aceb ümmī-i (22)nā-ḫvānā ki Ḥażret-i Ādem ve İbrāhīm ʿ aleyhime’s-selām 
ol nebiyy-i ümmīniñ (23)mektebinde ebced oḳurlar. Bu ṣūretde sāʾir enbiyā 
ve evliyānıñ aḥvāli [BM 123a]  ḳıyāṣ oluna. Beytden maḳṣūd, Deryā-yı 
ʿilm u maʿrifet ʿaleyhi ekmelü’t-taḥiyyat (2)efendimiziñ derece-i ʿilmiyyesini 
mehmā-emken taʿrīf u beyāndır. Beytde olan (3)cinās beyāndan müstaġnīdir. 
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قلم ناسوده انگشتش ولی بر لوح ختمیت
خطی باشد محقق بهر نسخ جمله ادیانش

(6)Sūde sūden maṣdarından māżī-i muḳayyeddir ki sürdü demekdir. Nā 
(7)edāt-i [SK 88b] nefydir. Engüşt parmaḳ, şīn Faḫru’l-mürselīne rāciʿdir. 
Nesḫ (8)bir nesne āḫer nesneyi bozmaḳ ve zāʾil ḳılmaḳ maʿnāsınadır. Şīn 
(9)Raḥmeten li’l-ʿālemīne rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Öyle nebiyy-i ümmī ki 
mübārek engüşt-i ḳamer-şikāflarıyla ḳalem sürmedi yaʿnī kitābet etmedi ve 
lākin levḥ-i ḫatmiyyet (11)üzere Ḥażret-i Faḫr-ı ʿ ālem ṣallallāhu ʿ aleyhi ve sel-
lem cümle edyānı nesḫ u izāle (12)içün muḥaḳḳaḳ bir ḫaṭṭ-ı müstaḳīm oldu 
ve aḥkām-i cümle edyān biʿẟet-i (13)Nebiyy-i āḫirü’z-zamān ile zāʾil u nihān 
oldu. Nāẓım-ı niḥrīr bu meʾāli Subḥatu’l-Ebrār’da (14)siyāk-i āḫerde beyān u 
taḥrīr buyurdular. Li-ecli’t-teberrük naḳş u imlā olundu:

1 Ebced; Âdem unutkanlığından dolayı yasaklanmış ağaçtan yemeğe çalıştı demektir. Hevvaz; gökyüzünden 
yeryüzüne indi. Huttî; tövbe etmesinden dolayı günahların silinmesi demektir. Kelemen; ağaçtan yedi ve 
rabbi de tövbesini kabul etti demektir. Saʿfaṣ; Rabbinin onu na’îm cennetinden çıkarıp dünyanın hilelerine 
göndermesi demektir. Karaşet; günahlarını itiraf etti ve cezalandırılmaktan kurtuldu. 

2 Ebcedin anlamını öğrenininiz, onda oldukça acayiplikler vardır.
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Naẓm:   Be-ḳalem ger neresīd engüşteş 
 Bud levḥ u ḳalem ender müşteş

  Bud rūheş ḳalem-i ṣunʿ-i ezel 
 Ger ḳalem nīst ḳalem-zen çi ḫalel

  Ez sevād-ı ḫaṭṭ eger dīde bebest 
 Be-kemāleş neresed hīç şikest 

  Nūr buved ū vü ḫaṭṭ-ı tīre ẓulm 
 Neşeved nūr u ẓulm cemʿ be hem1
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به یثرب کن طلب سرچشمۀ حکمت که شد غرقه
ز موج غیرت افالطون یونانی و یونانش

(21)Yeẟrib yaḍrib vezninde Medīnetü’n-nebī ʿaleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām 
ismidir. (22) Ser-çeşme-i ḥikmetden murād nebiyy-i mekārim-muʿtāddır. 
Ki ṣıfatla mevṣūf beynini (23)rābıṭdır. Eflāṭūn luġat-i Yunānda bu ismiñ 
maʿnāsı bisyārdan [BM 123b]  fāʾide-resān demekdir, eşrāf-ı Yunāndan 
olan evlād-ı Astaḳlinos’dan Arisṭī bin Arisṭo oġludur, Erdişīr bin Dārā 
ʿahdinde mütevellid olup (3)Soḳraṭ’dan istifādeye meşġūl ve ḥadāẟet-i sin-
nle tekmīl-i ḥikmete muvaffaḳ oldu. (4)Soḳraṭ mesmūm olduḳda meclis-i 
ifādede kürsī-nişīn olup bāsıṭ-ı (5)bisāṭ-ı Soḳraṭ oldu ve tekmīl-i ḥikmetle 
iştihār-ı tām buldu. Teʾlīfātından elli (6)altı kütüb ve nice vaṣāyāsı var-
dır. Ekẟer-i vaṣāyāsı Naṣīr-i Ṭūsī’niñ Aḫlāḳ-i Nāṣırī ismiyle meşhūr kitābı 
ẕeylinde masṭūrdur. Ḳabri Ḳonya dāḫilindedir. (8)Şīn Eflāṭun’a rāciʿdir. 
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṭālib-i ḥikmet! Sen ser-çeşme-i (9)ḥikmet ve maʿden-i 
ʿilm u maʿrifet olan ẕāt-i vācibu’t-taḥiyyatı Medīne-i Münevverede (10)ṭaleb 
eyle. Zīrā nice ṭullāb ol şehr-i feyż-niṣābda olan āb-ı ḥayāt-ı ḥikmet (11)

ile sīrāb olmaḳdadır. Öyle ser-çeşme-i ḥikmet ki Eflāṭun-ı Yunānī ol (12)

1 Parmağı kaleme değmediyse de “levh ve kalem” O’nun elindeydi. // O’nun ruhu, ezeli yaratışın 
kalemiydi. Kalem yoksa yazıcıya bundan ne zarar gelir? // Yazıya gözünü kapamışsa da olgunluğuna 
bundan hiçbir zarar gelmez. // O ışıktı ve kara yazı karanlık. Karanlıkla aydınlık bir araya gelmez. Câmî, 
Subhatu’l-Ebrâr, b.179-182, s. 40-41.
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ser-çeşme-i ḥikmete ġayret ve ḥased dalġasından ġarḳa oldu. Feiẕā kāne 
keẕā (13)ḥikmet-i Yunānī[SK 89a]yi terk edüp ḥikmet-i Muḥammediyye 
ki ʿilm-i ledünnī ve esrār-ı Rabbānīden (14)ʿibāretdir, anıñ taʿallümüne saʿy 
eyle ki dünyā ve ʿuḳbāda necāt bulasın. 

Naẓm:(15)  Çend çend ez ḥikmet-i Yunānīyān 
 Ḥikmet-i īmāniyān rā hem bedān

  Dil-münevver kon be-envār-ı ʿAlī 
 Çend bāşī kāse-līs-i Bu ʿAlī

  Server-i merdān şeh-i dünyā vü dīn   
 Sur-ı müʾmin rā şifa goft ey ḥazīn

  Suʾr-ı Restālīs suʾr-ı Bū ʿAlī 
 Key şifā goft ān nebiyy-i muʿtelī1           

Bu beytde Eflāṭun zamān-ı saʿādet-i Muḥammediyyeden evvel niçe 
zamān (19)bu ʿālemden güẕerān eylemişdir, ġarḳa-i mevc-i ġayret olması 
nice olabilir denilirse (20)rūḥāniyyātınıñ ıżṭırābından kināyedir deyu cevāb 
mümkindir. Teʾemmel. 
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چو بوالقاسم بود هادی که باشد بوعلی باری
که از بهر خالص خویش پویی راه طغیانش

(23)Bu’l-Ḳāsım Ebu’l-Ḳāsım’ıñ muḫaffefidir ki Resūl-i Ekrem ṣallallā-
hu ʿaleyhi ve sellemiñ [BM 124a]  künye-i şerīflerindendir. Hādī esmā-i 
İlāhiyyedendir, bu maḳāmda hidāyet Ḥażret-i (2)ṣāḥib-şerīʿata nisbet olun-
ması sebebine isnād ḳabīlindendir, zīrā ḥaḳīḳatde (3)hādī Cenāb-ı Bārī’dir, 
اُء﴾2  َ َيْه۪دي َمْن َيَشٓ  kerīmesi bu[nu] müʾeyyiddir. Bū ﴿ِانََّك َل َتْه۪دي َمْن َاْحَبْبَت َوٰلِكنَّ اهللّٰ

1 Ne zamana dek Yunan felsefesi okuyacaksın, biraz da imanlıların felsefesini öğren. // Gönlünü Ali’nin 
nuruyla aydınlat, ne zamana kadar İbni Sînâ’nın çanağını yalayacaksın, peşinden  gideceksin? // Ey 
hazîn! Yiğitlerin başı, dünya ve ahiret sultanı, (Hz. Muhammed) müminin artığı mümine şifadır dedi. 
// Aristo’nun, İbni Sînâ’nın artığına Peygamber ne zaman şifadır dedi ki? Şeyh Bahâyî-i Âmilî, Nân u 
Helvâ, bahş 4. 

2 Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. 
Kasas 28/56.
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ʿAlī bu daḫi Ebū ʿAlī’niñ muḫaffefidir ki ḥukemā-i (5)İslāmiyyeden bir mer-
diñ künyesidir, ismi Ḥüseyindir, kütüb ü resāʾilden (6)taṣānīfi yüz mücelledi 
mütecāvizdir. Bārī cārī vezninde taḳlīl u inḥiṣār (7)mevḳiʿinde istiʿmāl olunur 
bir kelimedir, el-ḳıṣṣa ve be-her-ḥāl ve ḫulāṣa ve be-heme-ḥāl kelimeleri gibi. 
Şīn Bū ʿAlī’ye rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ebu’l-Ḳāsım (9)ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellem efendimiz gibi hādī ve mürşid ola, Ebū ʿAlī kim olur demekdir ki (10)

kendü ḫalāṣıñ içün anıñ rāh-ı ṭuġyān ve ṭarīḳ-i ḫiẕlānına yeler ve seğirdirsin. 
(11)Āgāh ol ki saña rāh-ı necāt ṭarīḳ-i Seyyidü’s-sādātdır. Ḳāle’ş-şeyḫ Mec-
düddīn (12)el-Baġdādī  ḳuddise sırruhu; “raʾeytu rasūlallāhi ṣallallāhu ʿaleyhi 
ve sellem fi’l-menāmi feḳultu (13)lehu mā teḳūlu fī ḥaḳḳi Ebū ʿAlī Sīnā ḳāle 
huve raculun erāde en yaṣıla ilallāhi teʿālā bi-ġayri (14)vesīletī fe-ḥacebtuhu 
hākeẕā, fesaḳaṭa fi’n-nār”1 Keẕā fī Nefāḫāti’l-Üns.

Naẓm:   Nāme ki ʿünvān ne ḳālelāhu yā ḳāle’n-nebī’st 
 Ḥāṣıl-ı mażmūn-ı ān ḫusrān-ı rūz-ı maḥşer est 
 Nīst cüz būy-ı nebī sūy-ı Ḫudā rehber tū rā 
 Ez ʿAlī cū bū ki būy-ı Bū ʿAlī müstaḳẕer est2
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مشو قید نجات او که مدخول است قانونش

[SK 89b] مکش رنج شفای او که معلول است برهانش  
(19)Necāt, Şifā ʿilm-i ḥikmetden birer kitāb ismidir ki muṣannefāt-i İbni 

Sīnā’dandır. (20)Ḳānūn ḳāʿide ve resm maʿnāsınadır ve ʿilm-i ṭıbbdan bir 
kitāb ismidir, bunuñ (21)daḫi müʾellifi şeyḫ-i meẕkūrdur, āḫirinde şīn Necā-
ta rāciʿdir. Burhān delīl ve (22)ḥüccet demekdir, şīn şifāya rāciʿdir. Maḥṣūl-i 
Naẓm: Ey ṭālib-i ḥikmet! Ebū (23)ʿAlī’niñ kitāb-ı Necāt’ına baġlanma ve anıñ 
evhām-ı ḫayālātına aldanma, zīrā kitāb-ı [BM 124b]  meẕkūruñ ḳānūn u 
ḳāʿidesi medḫūl ve nezd-i peyġamberīde merġūb u maḳbūl (2)değildir. Anıñ 
kitāb-ı Şifā’sınıñ daḫi rencini çekme ve anı muṭālaʿa semtine (3)getirme, zīrā 

1 Peygamber Efendimizi rüyada gördüm, ona; “Ebû Sînâ hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordum. O da; 
“Benim vesilemi kullanmadan Allah’a ulaşmak isteyen bir adamdır, onu utandırdım, ateşe düştü.” dedi. 

2 Allah buyurdu veya Peygamber buyurdu ile başlamayan mektup yazmanın neticesi mahşer gününde 
hüsrana uğramaktır. Allah’a ulaşma yolunda peygamber kokusu dışında sana rehber yoktur. Hz. Ali’den 
koku almaya çalış ki Ebû Ali’nin (İbni Sînâ) kokusu çok pistir.
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anıñ cümle burhānı manẓūr u maʿlūldur. Nitekim İmām Yāfiʿī ʿaleyhi raḥ-
metu’l-Hādī (4)buyurur: “Şeyḫu’l-felāsife Ebū ʿAlī Sīnā’nıñ kitāb-ı Şifāsını 
ser-ā-ser  muṭālaʿa (5)etdim, aña sezā-vār buldum ki “fā”sı “ḳāf”a tebdīl olu-
na. Anda felsefeden çoḳ (6)nesne vardır ki hīç bir mütedeyyiniñ ṣadrı anıñla 
münşeriḥ olmaz.” 

Meẟnevī:  Ḥikmet-i maḥż est güftār-ı nebī  
       Hemīn be-gūş-ı cān şinev ger ṭālibī  

 Ḥikmet-i Yūnāniyān rā terk kon  
 Ḥikmet-i īmānīyān rā derk kon1 
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گذر بر بوستان شرع و دین کن تا به هر گامی
گلی چون شافعی یا الله ای بینی چو نعمانش

(11)Şāfiʿī ism-i sāmī ve neseb-i girāmīleri Muḥammed bin İdrīsdir. Şāfiʿ 
(12)eḥad-i ecdādından bir ẕātıñ ismidir ki Şāfiʿī ana mensūbdur. İmām-ı (13)

meẕkūre Muṭṭalibī daḫi derler ki silsile-i nesebī Muṭṭalib bin ʿAbdimenāf ’a 
müntehīdir. (14)Tārīḫ-i vilādet ve vefātlarında denmişdir: 

Naẓm:   Leḳad vulide’ş-Şāfiʿiyyu ẕu’ş-şerefeyni 
 İmāmu ehli’l-Ḥicāzi ve’l-Ḥarameyni 
 Fī ʿāmi ḫamsīne baʿde-mā miʾetin 
 Ve māte fī erbaʿin ve fī miʾeteyni2

Nuʿmān ism-i sāmīleri Nuʿmān bin ẞābit ve nihāl-i ictihādı ravża-i (17)

dīn-i Ḥanefīde nābitdir. Hicret-i nebeviyyeniñ sekseninde dāʾire-i vücūda 
ḳadem baṣıp (18)sinn-i şerīfleri yetmişe yetmiş oldukda yüz elli tārīḫinde 
şehr-i Baġdād’da  (19)köhne-ribāṭ-ı dünyā-yı denīden dār-ı āḫirete rıḥlet bu-
yurdular, raḥmetullāhi ʿaleyhi. 

1 Peygamberin sözü, öz/saf bir hikmettir. Eğer tâlipsen bu hikmete, can kulağıyla dinle. Yunanlıların 
felsefesini terk et; Müslümanların hikmetini de idrak et.

2 Ana ve babadan dolayı şerefli olarak doğdu. Hicaz ve Haremeyn’in imamı olarak 150 yılında doğdu. 
204 yılında vefat etti.
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Naẓm:   Leḳad vulide’n-Nuʿmānu aʿnī’bne ẞābitin 
 Muḳaddemu ehli’l-ʿilmi ʿāme ẟemāninā 
 Ve māte ʿalā mā ḳīle fī miʾetin maḍat 
 Ve ḫamsīne ʿāmen vehuve kāne’bne sebʿīnā1

(22)Ḥażret-i imām-ı hümām iki sene miḳdārı ol ʿāşıḳ-i ṣādıḳ İmām Caʿ-
fer-i Ṣādıḳ (23)ḥażretleriniñ ḫidmet-i devletleriyle be-kām ve aḫẕ-i [SK 
90a] dest-i inābet edüp Cenāb-ı [BM 125a] Rabbu’l-ʿizzete vuṣlat etdiler. 
Nitekim “lev le’s-senetāni leheleke Nuʿmān”2 kelāmı (2)bu sırra nāẓırdır. 
Meẟnevī-yi Şerīf’de

Beyt:   Ān ṭaref ki ʿışḳ mīefzūd derd 
 Bū Ḥanīfe [vü] Şāfiʿī dersī nekerd3   

beyt-i şerīfi kelām-i müʾevvildir, teemmel. (4) Şīn bostāna rāciʿdir. Maḥṣūl-i 

Beyt: Ey kimse! Ṭarīḳ-i felāsifeden (5)haẕer ve bostān-ı şerʿ u dīne güẕer eyle, 
ḥattā her adımda Şāfiʿī gibi bir gül-i raʿnā (6)ve Nuʿmān gibi bir lāle-i ḥamrā 
görürsüñ ve meşām-ı cānı anlardan ṣafā-yāb  (7)ve müteleẕẕiẕ bulursuñ. 
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قدم در خارزار دانش خود رستگان کم ِنه
که باشد سرزده در هر قدم صد خار خذالنش

(10)Ḫār-zār dikenlik demekdir. Ḫod-reste kendü bitmiş, āḫirinde elif (11)ve 
nūn edāt-i cemʿdir bundan murād felāsifedir ki Ḳurʾān-ı ʿ aẓīm ve eḥādīẟ-i (12)

şerīfeyi külliyyen tārik ve kendü evhām u ḫayālleri ṭarafına sālik olmuşlardır. 
(13)Kem bu maḳāmda ʿademden kināyedir. Ser-zede ẓuhūr maʿnāsından ve 
(14)ṣad keẟretden kināyedir. Ḫiẕlān kesr-i ḫā ile bir ādeme meded ve nuṣret 
(15)etmeyüp hvār u [ẕ]elīl terk eylemek maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: (16)

Ayaġını kendü bitmiş olan kimesneleriñ ḫār-zār-ı dānişine ḳoma, (17)ʾzīrā 
ol ḫār-zārıñ her ḳademinde bī-ḥisāb ḫār-ı ḫiẕlān ẓāhir u nümāyāndır, (18)

1 İlim ehlinin öncüsü olan Sâbit oğlu Nu’mân 80 yılında doğdu. Denildiği gibi 150’li yıllarda 70 
yaşındayken öldü. 

2 İki sene olmasaydı, Nu’mân helak olacaktı. 
3 Aşkın derde dert kattığı yerde Ebû Hanîfe ve Şâfiî ders görmedi. Mesnevî, III/3830. 
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olmaya ki ol ḫār-ı ḫiẕlān seni müteʾellim ve pür-ziyān ede. Ḫulāṣa-i beyt 
(19)kütüb-i ʿaḳliyyeniñ taʿlīm ve taʿallümünden tenfīr u taḥẕīr ve kütüb-i 
naḳliyyeniñ (20)iştiġāline taḥrīż u taḳrīrdir. 

Beyt:   ʿİlm-i dīn fıḳh est vü tefsīr u ḥadīẟ 
 Her ki ḫvāned ġayr ez īn gerded ḫabīẟ1 
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چه گوهر بخش دریاییست طبع دور غور من 
که لفظ و معنی پاک است و رنگین ُدّر و مرجانش

[BM 125b]  Ġavr cevr vezninde bir nesneniñ dibine denür. “Yuḳālu baḥ-
run lā yudraku ġavruhu”2 Şīn deryāya rāciʿdir. Dürr maʿnāya, mercān  lafẓa 
nāẓırdır. (3)Maḥṣūl-i Naẓm: Ne ʿacīb gevher baġışlayıcıdır dūr-ġavr olan 
ṭabʿım ki (4)ol deryā-yı ṭabʿımıñ dürr u mercānı rengīn ve lafẓ u maʿnāsı pāk 
(5)u behīndir. Dürr u mercāndan murād eşʿārdır. Bu beyt ve ebyāt-ı ātiye, (6)

ilā [ā]ḫiri’l-ḳaṣīde faḫriyyedir ki ʿādet-i şuʿārādandır. [SK 90b]
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بود از خوان حکمت نامۀ شعر من آن لقمه
که بیحد است بهر قوت جانها دست لقمانش

(9)Ḳūt sūd vezninde azıḳ maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ḥikmet sofra-
sından (10)benim şiʿrimiñ nāmesi ol loḳma olur ki marīż olan cānlar içün 
Ḥażret-i (11)Loḳmān’ıñ desti ol ḳūt ve loḳmayı vermekde bī-ḥadd u bī-ḳud-
retdir. Yaʿni benim şiʿrimiñ (12)cānlara verdiği ḥayātı Ḥażret-i Loḳmān ver-
meğe ḳādir değildir demeği murād ederler. 
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چو دیباییست از نقش تکّلف ساده نظم من
چه غم کر سادگی خواند فالن بی نقش و بهمانش

1 Dinin ilimleri fıkıh, tefsir ve hadîstir; bunlardan başkasını okuyan habis olur. Attâr, Musîbetnâme, âgâz-ı 
kitâb.

2 Dibi olmayan deniz derler.  
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(15)Dībā zībā vezninde maʿrūf ḥarīr ḳumāşdır ve dīdār-ı meḥābībden daḫi 
kināye  (16)olunur. Fülān cüvān vezninde muḥdeẟun ʿanhu olan şaḫṣ-ı me-
chūl ve şeyʾun (17)ġayr-ı maʿlūmda ism-i ḫāṣdır, behmān gibi. Lākin ekẟeriya 
müterādifen istiʿmāl olunup (18)fülān u behmān derler, lisān-ı Türkīde fülān 
festekiz ve fülān fistān taʿbīr (19)ederler. Şīn naẓma rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: 
Benim naẓmım naḳş-ı tekellüfden sāde (20)bir dībā gibidir. Ne ġam vardır ki 
ol dībā-yı naẓmıma fülān u behmān bī-naḳş oḳuya (21)ve eşʿār-ı Cāmī nuḳūş 
u rüsūmdan ḫālī bir dībā gibidir diye? Bu iʿtirāż (22)aṣla baña inḳiyāṣ vermez, 
zīrā dībā-yı sāde dībā-yı menḳūşdan berter u aʿlā (23)olduġu emr-i bedīhīdir 
ki elsine-i nāsda sāde güzel taʿbīrinden ẓāhir u celīdir. [BM 126a] 
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خوش آید در سخن صنعت ز شاعر لیک نی چندان 
که آرد در کمال معنی مقصود نقصانش

(3)Şīn ṣanʿata rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Eşʿārda ṣanāyiʿ-i bedīʿiyyeye (4)riʿā-
yet şāʿirden ḫoş gelür lākin ol ḳadar değil ki ol ṣanāyiʿe riʿāyet (5)kemāl-i 
maʿnā-yı maḳṣūdu ifāde ve istifādede noḳṣān getire. Nitekim (6)şināver-i 
baḥr-ı ḫayāl Şevket-i  ṭūṭī-maḳālıñ eşʿārı miẟillü ez cümle bu (7)beytiñ maʿnā-
sını fehm u idrāk “aṣʿabu min ḫarṭı’l-ḳatād”dır. 

Beyt:   Zümürrüd ḥalḳa-i der ḥalḳ-i efʿī keşt nā peydā 
 Kilīd-i ḳufl eger elmās gerded bāz neg’şāyed1
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خیال خاص باشد خال روی شاهد معنی
چو خال اندک فتد بر رخ دهد حسن فراوانش

[SK 91a]  (11)Ḫāl beñ demekdir ki esbāb-i ḥüsndendir. Şāhid ʿābid vez-
ninde maḥbūb (12)demekdir, şīn şāhide rāciʿdir. Taḳdīr-i ʿibāre; “çü ḫāl 
endek füted ber ruḫeş ḥüsn-i firāvān dehed” demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Ḫayāl-i ḫāṣ maʿnā şāhidiniñ (14)vechine ḫāl olur ve şāhid-i maʿnā anıñla ḥüsn 

1 Engerek yılanının üzerindeki halkalar/boğumlar yeşile dönerse, engerek yılanı kendini kamufle eder;  
kilit de eğer elmastansa, asla açılmaz.
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ü ān bulur, çünki şāhid-i (15)maʿnānıñ yüzünde ol cemīl ḳalīl vāḳiʿ olursa ol 
şāhide (16)ḥüsn-i firāvān verir. 
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وگر گیرد ز بسیاری همه رخسار شاهد را
میان ساده رخساران سیه رویی رسد زانش

(19)Gīrediñ taḥtinde şīn, “ḫāl”e rāciʿdir, anıñ müşārun-ileyhi bisyārīdir. 
Şīn (20)şāhide rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm:  Eğer o ḫāl keẟretinden ve çoḳluġun-
dan (21)maḥbūbuñ ruḫsārını ṭutar ve iḥāṭa eder ise ol şāhide sāde-ruḫsār olan 
meḥābībiñ meyān-ı vasaṭında keẟret-i ḫālinden yüz ḳaralıġı (23)ve ḫacālet 
vāṣıl ve ol ḫāl-i siyāh bāʿiẟ-i āh vāh olur. Ḫulāṣa-i ḳāl [BM 126b] keẟret-i ḫāl 
ḫacālete dāll olduġu miẟillü eşʿārda daḫi ṣanʿat u ḫayāl (2)kemāl ise de nehc-i 
iʿtidāl olmaḳ şarṭıyla meşrūṭdur. Nitekim (3)bir şeyʾde keẟret mūcib-i ẕillet 
olduġu maʿlūm u müẟbetdir. 
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سخن آن بود کز اول نهاد استاد خاقانی
به مهمانخانۀ گیتی پی دانشوران خوانش

(6)Ḫāḳānī ʿan aṣl Şirvānī ve ismi Efḍalüddīn İbrāhīm bin ʿAlī (7)olup fażl u 
cāh-ı iḥtişāma ve kemāl-i raġbet-i selāṭīn u ḥükkāma (8)nāʾil olmuşdur. Evāʾil-i 
ḥālinde Ḥaḳāʾiḳ taḫalluṣ edüp Ḫāḳān-ı kebīr (9)Minūcehr ʿaṣrında meżkū-
ruñ nedīm u muḥibbi olmaġla  li-ecli’t-taʿẓīm üstād-ı (10)merḳūma Ḫāḳānī 
maḫlaṣ verilmişdir. El-ān dīvān-ı maʿārif-beyānları (11)eyādī-i süḫan-şināsānda 
deverān etmekdedir ve ol dīvānında (12)işbu şerḥine ḫāme-cünbān olduġumuz 
ḳaṣīdeniñ vezn u ḳāfiyesine muvāfıḳ bir kaṣīde-i naḍīde silk-i naẓma keşīde 
buyurmuşlardır ki (14)miẟlini iṭyān ṭavḳ-ı beşerden ḫāric ve mertebe-i iʿcāza 
ʿāricdir ve maṭlaʿı (15)daḫi budur ki taḥrīr olundu:

Beyt:   Merā dil pīr-i taʿlīm est vü men ṭıfl-i zebān-dāneş  
 Dem-i teslīm-i sırr-ı ʿaşr ser-i zānū debistāneş1

1 “merā dil” yerine Hâkānî’nin divanında 126. kasîdede ise “dil-i men” şekli yer almaktadır. http://
ganjoor.net/khaghani/divankh/ghasidekh/sh126/, (16.05.2015); Gönlüm talimin piridir, ben ise 
konuşmayı yeni öğrenen çocuğum. Onun ilk talimi, diz üstü aşrın sırrına teslim olduğu vakittir.
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Nāẓım-ı bozorgvār (17)süḫan ān bud lafẓıyla ol ḳaṣīdeye remz u işʿār 
buyururlar. Mihmān-ḫāne misāfir evi, gītī [SK 91b] cihān demekdir. 
Mihmān-ḫāneniñ gītīye iżāfeti (19)beyāniyyedir. Ḫvān sofra maʿnāsına, bu 
maḳāmda ʿ alā ṭarīḳi’l-istiʿāre (20)ḳāṣīde-i meẕkūre murāddır, şīn süḫana rāciʿ-
dir. Maḥṣūl-i Naẓm: Söz o idi ki ve ḳaṣīde odur ki evvelā anı üstād Ḫāḳānī 
mihmān-ḫāne-i gītīde (22)yaʿnī bu misāfirḫāne olan dünyā-yı denīde dāniş-
verān ve aṣḥāb-ı (23)ʿilm u ʿ irfān sofra vażʿ eyledi ḥattā andan her ʿ ālim u fāżıl 
ākil olalar. [BM 127a] 
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چو در سیر معانی یافت خسرو سوی آن خوان ره
مالحتهای وی افکند شوری در نمکدانش

(3)Ḫüsrev ʿan aṣl Māverāʾünnehrden olup Emīr Maḥmūd Cengiz Ḫān 
maʿrekesinde Māverāʾünnehrden firār edüp Hind’de ḳarār eyledi. Dehlī (5)

pādişāhı olan Sulṭān Muḥammed Taʿalluḳ Şāh’a muḳarreb ve kemāl-i iltifāt 
(6)u ʿināyetine maẓhar oldu. Eşʿār-ı melīḥi cerāḥāt-i dil-i ʿuşşāḳa maḥż-ı şifā 
(7)ve güftār-ı laṭīfi erbāb-ı ʿ irfāna sebeb-i vecd-i ṣafādır. El-ḥāṣıl kemālātını (8)

kemā huve ḥakkuhu taḥrīr u imlā ḫāric-i ḥavza-i ḥadd-i īfādır. Mevlānā-yı 
müşārun-ileyh (9)Mirʾatu’ṣ-Ṣafā ismiyle müsemmā bir ḳaṣīde-i raʿnā naẓm u 
inşā buyurmuşlardır (10)ki nāẓım-ı niḥrīriñ bu ḳaṣīde-i nefīseleri anı tanẓīr-
dir. Mevlānā-yı merḳūm (11)yedi yüz yiğirmi beş senesi Dehlī’de merḥūm 
olmuşdur, ḳuddise sırruhu. (12)Melāḥet kerāmet vezninde ḫūb u raʿnā 
maʿnāsınadır, āḫirinde hā (13)edāt-i cemʿdir. Vey, ḫvāna rāciʿdir. Şūrī ṭarāvet 
ve ḥalāvet demekdir (14)āḫirinde yā maṣdariyyedir. Nemekdān dehān-ı maḥ-
būbāndan kināyedir, şīn (15)Ḫüsrev’e rāciʿdir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Çünki 
Ḫüsrev-i Dihlevī seyr-i meʿānīde (16)üstād Ḫāḳānī’nin vażʿ eylediği sofraya 
yol buldu, ol sofra-i (17)meẕkūruñ melāḥetleri Cenāb-ı Ḫüsrev’iñ dehānı-
na ḥalāvet u ṭarāvet (18)bıraḳdı. El-ḥāṣıl Ḫüsrev-i Dihlevī daḳāyiḳ-ı şiʿriyye 
ve ṣanāyiʿ-i şāʿiriyyeyi (19)şiʿren üstād Ḫāḳānī’niñ ḳaṣīde-i meẕkūresinden 
aḫẕ edip (20)maʿden-i ḥalāvet ve gencīne-i ṭarāvet oldu demekdir. Nitekim 
“el-faḍlu li’l-muteḳaddim”1 ḳażiyye-i (21)müsellemü’ẟ-ẟübūtdur.  

1 Üstünlük önde gidendedir. 
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گر امروز آرد این خادم ز بحر شعر ترآبی
پی دست و دهان شستن از آنها چیست تاوانش

(23)Ḫādimden murād nāẓımdır. Bu taʿbīrde olan cinās maʿlūm-i aṣḥāb-ı 
[SK 92a, BM 127b]  ẓarāfetdir. Ter tāze demekdir. Taḳdīr-i ʿ İbāre; “zi baḥr-ı 
şiʿr-i ābī ter” demekdir. Anıñ (2)müşārun-ileyhi Ḫāḳānī ve Ḫüsrev’dir, hā 
edāt-i cemʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Eğer bugün bu (3)ḫādim ol Ḫāḳānī ve Ḫüs-
rev’iñ naẓm etdikleri ḳaṣīdelerden el ve aġız yıḳamaḳ (4)içün baḥr-ı şiʿrden 
bir tāze ṣu getirir ise ol ḫāḍimiñ ʿıvaż u cezāsı nedir? Cezāy-ı ḫādim viṣāl-i 
dāʾimdir. 

Naẓm:   Behr-i ḫidmet her ki ber bended kemer 
 Ez dıraḫt-ı maʿrifet yābed ẟemer1 
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به خاقانی ازان بحر ار رسد رشحی برانگیزد
چو سوسن تر زبان تحسین کنان از خاک ِشروانش

(9)Bu maḳāmda baḥrdan murād mecāzen ḳaṣīde-i nāẓımdır. Reşḥ damla 
demekdir, āḫirinde yā vaḥdetdir. Engīzed engīḫten maṣdarından fiʿl-i mużā-
riʿdir ki oynadır ve ḳoparır (11)maʿnāsınadır, bu maḥalde maʿnā-yı ḥayātı mu-
tażammındır, taḥtinde żamīr reşḥa rāciʿdir. (12)Sūsen sūzen vezninde ʿavām 
taḥrīf edüp ṣuṣam dedikleri çiçek (13)adıdır. Ter-zebān ḥāżır-cevāb kimesneye 
denür. Taḥsīn-kon vaṣf-ı terkībīdir (14)ki taḥsīn edici ve beğenici demekdir, elif 
mübālaġa içün olmaġla  mübālaġa ile (15)taḥsīn edici demek olur. Gülistānda 
teferrüc-künān daḫi buña naẓīredir. (16)Şīn Ḫāḳānī’ye rāciʿdir. Maʿnāda en-
gīz deñilmesine maṣrūf olup (17)ber-engīzeş demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ol 
baḥr-ı ḥayāt gibi olan kaṣīdemden (18)üstād Ḫāḳānī’ye eğer bir damla vāṣıl 
olursa ol reşḥa üstād-ı (19)meẕkūru sūsen gibi ter-zebān ve taḥsīn-künān ḫāk-i 
Şirvān’dan (20)ḳaldırır ve ḥayāt-i cedīde verir. Ḳaṣīde-i nāẓımdan rūḥāniyyet-i 
Ḫāḳānī (21)müteleẕẕiẕ ve ṣafā-yāb olmasından kināyedir. Fefhem cidden. 

1 Hizmet için niyetlenen bir kimse, marifet ağacından meyve hasıl eder. Attâr, Pendnâme, der beyân-i 
fevâyid-i hizmet. 
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وگر خسرو سقاه اهلل نمی یابد ازان رشحه
شود سیراب فیض عین عرفان جان عطشانش

[BM 128a] Saḳāhullāh cümle-i muʿtarıża-i duʿāiyyedir. Mıṣrāʿ-ı ẟānīde 
istifhām muḳadderdir. (2)ʿAyn bıñar ve ḥavż demekdir. Şīn Ḫüsrev’e rāciʿdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: (3)Eğer Ḫüsrev-i Dihlevī -Cenāb-ı Kibriyā ol Ḫüsrev’i āb-ı 
raḥmeti ile saḳy eylesün- (4)ol reşḥa-i meẕkūreden bulmaz ise anıñ cān-ı 
ʿaṭşānı maʿrifet (5)u ʿirfān bıñarınınıñ feyżiniñ sīr-ābı olur mu? Belki olmaz 
demekdir. [SK 92b] 
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به شکر من چو طوطی روح او شّکر شکن گردد
چو بفرستم به هند این َتنگ شّکر از خراسانش

(8)Ū Ḫüsrev’e rāciʿdir. Şekker-şiken şeker çīneyici demekdir. Teng ceng 
(9)vezninde denk ki yüküñ bir ṭarafı maʿnāsınadır, şīn Ḫüsrev’e (10)rāciʿdir. 
Ḫorāsān iḳlīm-i maʿrūf ismidir ki nāẓım-ı bozorgvārıñ mesḳaṭ-i (11)reʾsi olan 
vilāyet-i Cām iḳlīm-i meẕkūrdendir. Maḥṣūl-i Naẓm: O Ḫüsrev’in (12) rūḥu 
baña şükr ve ḥamd eylemekde ṭūṭī gibi şeker çīneyici olur, çünki bu (13) 

deng-i şeker gibi olan ḳaṣīdemi Ḫorāsān’dan iḳlīm-i Hind’e irsāl (14) ederim. 
Bu beyt daḫi ebyāt-ı sābıḳa miẟillü rūḥāniyyet-i Ḫüsrev’iñ ṣafā-yāb (15) ol-
masından kināyedir. 
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اگر چه نام مرآت الّصفا شد گفتۀ او را
چو بود انوار خورشید صفا از چهره تابانش

(18)Ū Ḫüsrev’e ve şīn güfteye rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Egerçi Ḫüsrev-i 
Dihlevī’niñ (19)güftesine yaʿnī ḳaṣīdesine nām u ism Mirʾatu’ṣ-Ṣafā oldu, 
çünkim (20)envār-ı ḫurşīd-i ṣafā ol ḳaṣīdeniñ çehresinden tābān ve żiyā-pāş 
idi. Bināberīn Mirʾatu’ṣ-Ṣafā ismiyle müsemmā olmaḳ münāsib u çesbān 
(22)oldu. 
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جالُء الّروح کردم نام این چون هیچ مرآتی
ندارد از جال چاره چو سازد تیره دورانش

[BM 128b]  Īn kelimesiniñ müşārun-ileyhi ḳaṣīde-i nāẓımdır. Şīn mirʾate 
rāciʿdir. Maḥṣūl-i (2)Naẓm: Ben daḫi ḳaṣīdemiñ nāmını Cilāʾu’r-Rūh  eyle-
dim, çünki hīç bīr āyīne ki (3) ol āyīneyi devrān ve inḳilāb-ı zamān tīre ve 
perīşān ede, āyīne-i meẕkūr (4) cilādan çāre ṭutmaz ve ʿilāc u tedbīr ḳabūl 
etmez. Vech-i tesmiyeye bādī-yi ḥālet-i (5)meẕkūre dāʿī oldu. Fefhem.
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فضولی می کنم کی ژاژ طبعان فر آن دارد
که دارد در مقابل نکتۀ با سحر سحبانش

(8)Fużūlī “fā”nıñ żammıyla ʿabeẟ ve mālāyaʿnīye müştaġil olan ādem de-
mekdir. Jāj-(9)ṭabʿān dāʾimā türrehāt ve heẕeyān ile imrār-ı zamān eden ḥum-
māḳdan kināyedir (10)ve bundan murād zamān-ı nāẓımda olan nühūslardır 
ki beyt-i ātī buña ḳarīnedir. (11)Fer ser vezninde nūr u żiyā demekdir, ānıñ 
müşārun-ileyhi Cilāʾu’r-Rūḥ nāmıyla (12)be-nām ḳaṣīde-i vācibu’l-iḥtirāmdır. 
[SK 93a] Seḥbān bir merd-i faṣīḥiñ ismidir ki (13)tercüme-i aḥvāli ḳaṣīde-i 
lāmiyye şerḥinde beyān olundu, siḥrinden murād kelimāt-ı (14)faṣīḥasıdır. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Cilāuʾr-Rūḥ ismiyle müsemmā olan ḳaṣīde-i (15)naḍīdeyi 
silk-i naẓma keşīde etdim ki ʿ abeẟ ve mālāyaʿnī ile müştaġil (16)oldum, zīrā ol 
ḳaṣīdeniñ fer u żiyāsını ve nüket u mezāyāsını jāj-ṭabʿān (17)ve süfele-i devrān 
olanlar ḳaçan ṭutarlar ve niçe añlarlar. Zīrā ḳaṣīde-i meẕkūreniñ (18)nüket u 
mezāyāsından bir nüktesini ol kej-ṭabʿān siḥr-i Seḥbān ile muḳābil (19)ṭutar-
lar ve bu nükte-i Cāmī siḥr-i Seḥbān-ı Vāʾil’e muḳābil ve müsāvīdir derler. 
Ḥalbuki (20)bu kelā[m] ʿayn-ı heẕeyāndır. Zīrā ḳaṣīde-i Cāmī ile kelimāt-ı 
Seḥbān beyninde farḳ-ı (21)ʿaẓīm cārīdir.
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چرا از شعر الفد کس خصوصا صاحب شعری
که در قالب نباشد از دم روح القدس جانش
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(23)Ḳāleb fetḥ-i lāmla kālbüd maʿnāsınadır. Rūḥu’l-ḳudsdan murād 
Cibrīl-i emīndir, [BM 129a]  şīn “ṣāḥib-i şiʿr”e rāciʿdir, maʿnāda “ḳāleb”e 
maṣrūfdur ki taḳdīri; (2)ki “der ḳālıbeş ez dem-i Rūḥu’l-ḳuds cān nebāşed” 
demekdir. Baʿżı nüsḫada “ḳāʾil-i şiʿrī” vāḳiʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Şiʿrden 
bir kimesne niçün lāf urur ve (4)ṣaff-ı şuʿarāya niçin durur? Bā-ḫuṣūṣ bir 
şāʿir ki anıñ ḳālıb ve (5)teninde dem-i Rūḥu’l-ḳudsdan cān olmaya ve iʿāne-i 
Cibrīl-i emīne maẓhar (6)düşmeye. Nitekim nebiyy-i āḫir zamān ʿaleyhi ṣa-
lavāti’r-Raḥmān Ḥażret-i Ḥassān’a emr (7)buyurdular ki minbere çıḳup küf-
fārı hicv eyleye. Ḥażret-i Ḥassān daḥī (8)imtiẟālen li-emri’n-nebevī minbere 
çıḳup iʿāne-i Cibrīl-i emīn ile küffār-ı bed-kirdārı hicv u terzīl eylediler. Bu 
maḳāmıñ tafṣīline raġbet eden Ḥaşmet (10)Efendi’niñ Senedü’ş-Şuʿarā ismiyle 
müsemmā risāle-i muʿtenālarına ricʿat eylesün.  
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خدایا ریز بر جامی ز ابر فيض بارانی
که از هرچه آن نه بهر توست سازد پاک دیوانش 

(13)Çi ān kelimesine riʿāyeten li’l-vezn mevṣūl ḳırāʾat oluna. Şīn Cāmī’ye 
(14)rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey Ḫudā! Cāmī’niñ üzerine ebr-i feyżīnden (15)

bir bārān dök ki Cāmī her nesneden ki ol şeyʾi seniñ için (16)değildir, dīvānını 
pāk ede. Yaʿni feyż u ʿināyetiñle her şeyde beni [SK 93b] ḫulūṣa (17)muḳārin 
eyle demekdir. Ve bu ḫulūṣa muḳārenet ʿināyet-i Ḥaḳḳ’a mevḳūfdur. Allā-
humme icʿelnā mine’l-muḫliṣīn bi-ḥurmeti men ersaltehu raḥmeten li’l-ʿā-
lemīn (20)Bi-ʿavnillāhi’l-müteʿālī şerḥ-i ḳaṣāʾid-i Cāmī resīde-i serḥadd-i tek-
mīl oldu. İnşāʾallāhu’l-meliku’l-celīl şerḥ-i ḳāfiye-i elif daḫi peẕīrā-yı ḥüsn-i 
teẕyīl ve Cenāb-ı (22)Vāhibu’l-āmāl anıñ daḫi iḫtimām u tekmīliyle bu ʿ abd-i 
ācizi münşeriḥu’l-bāl (23)eyleye. Āmīn ve’l-ḥamdu lillāhi Rabbi’l-ʿālemīn. 
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ĠAZEL 1 

(FŞ, 1)

[BM 1b] Bismillāhirraḥmānirraḥīm 

1

یا َمن َبدا َجماُلَک ِفی ُکلُّ ما َبدا
بادا هزار جان مقّدس تو را فدا

(3)Yā ḥarf-i nidā, münādā “men”dir, bu maḳāmda murād Cenāb-ı Kib-
riyādır. Bedā fiʿl-i māżīdir, ẓuhūr maʿnāsına. (4)Ve minhu ḳavluhu teʿālā
َئاُت َما َكَسُبوا﴾1  Cemāluke “bedā”nıñ fāʿilidir ve cümlesi  “men”e    ﴿َوَبَدا َلُهْم َسّيِ
ṣıfatdır. (5)Fī bedāya müteʿallıḳdır. Hezār merātib-i  aʿdāddan biñ ʿaded is-
midir, bu maḳāmda keẟretden kināyedir. (6)Maḥṣūl-i Beyt: Ey cemīʿ-i eşyā-i 
ẕāhirede cemāli ẕāhir ve āşikār olan Mevlā! Saña nidā (7)ederim, saña “ekẟer 
min en yuḥṣā” cān-ı muḳaddes fedā olsun. Bu maḳām-ı daḳīḳ her ne ḳadar 
tafṣīl (8)u taṭvīle eḥaḳḳ u ḥaḳīḳ ise de ıṭnāb-ı maḳāl mūriẟ-i melāl olmaġla  
bu rubāʿī ile (9)iktifā olundu. 

Mıṣrāʿ:  Der ḫāne eger kes est yek ḥarf bes est2 

medlūlunca bu rubāʿī daḫi (10)bu maḳāma şerḥ-i vāfīdir: 

Rubāʿī:   Tu rā zi dost begūyem ḥikāyetī bī-post 
 Heme ez’ust ger nīk bengerī heme ust 
 Cemāleş ez heme ẕerrāt-ı kevn mekşūf est 
 Ḥicāb-ı tū heme pindārhāy-ı tū ber tūst3  

2

می نالم از جدایی تو دمبدم چو نی
وین طرفه تر که از تو نیم یک نفس جدا

(14)Nālem nālīden maṣdarından fiʿl-i mużāriʿiñ nefs-i mütekellim vaḥ-
desidir ki iñlerim demekdir. (15)Dem-be-dem; nefes-be-nefes, dem-ā-dem 
1 (Dünyada) kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış. Zümer 39/48.
2 Evde bir kimsenin varlığına tek bir ses yeterlidir. 
3 Sana bir dosttan  apaçık bir şekilde bir hikaye anlatacağım /Her şey ondandır ve iyi bakacak olursan her 

şey odur /Onun güzelliği bütün varlığın zerrelerinden ortaya çıkmıştır /Sendeki perde ve zanlar senden 
kaynaklanır. 
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kelimelerine mürādifdir. Ṭurfe “ṭā”nıñ żammı ve “rā”nıñ sükūnuyla (16)ʿa-
cīb u ġarīb maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: Yā Rabbe’l-ʿālemīn! Seniñ cüdā-
lıġından ve senden (17)ayrı olduġumdan dem-be-dem ve ān-be-ān aġlarım 
ve feryād u ḥanīn eylerim ve bu ziyāde ʿacīb u ġarībdir ki (18)senden bir 
nefes ve bir ān cüdā değilim. Maʿlūm ola ki nāẕım-ı bī-müdānī ḳuddise 
sırruhu’s-sāmī ḥażretleri 1﴾َاْنُفِسِهْم ي  ۪ٓ َفاِق َوف ٰاَياِتَنا ِفي اْلٰ  āyet-i kerīmesi  ﴿َسُن۪ريِهْم 
müfādınca mıṣrāʿ-ı evvelde seyr-i āfāḳīye (20)ve mıṣrāʿ-ı ẟānīde seyr-i enfüsīye 
işāret buyururlar. Nitekim ber-muḳteżā-yı  2﴾َوُهَو َمَعُكْم َاْيَن َما ُكْنُتْم﴿ maʿiyyet-i 
Cenāb-ı Kirdigār, her bir sālik ile ẟābit ve derkār ise de sālik-i (22)mübtedī 
maḳām-ı seyr-i āfāḳīde sırr-ı maʿiyyet-i Cenāb-ı Bārī’den ġāfil ve sāhī olup 
ġalebe-i ʿaşḳ (23)ve istīlā-i şevḳ sebebiyle nice āh u enīn ve feryād u ḥanīn ey-
ler. Vaḳtā ki sālik maḳām-ı seyr-i (24)enfüsīye mālik olduḳda sırr-ı maʿiyyet-i 
Kirdigār ol sālike lāyiḥ u āşikār olup aḥvāl-i [BM 2a] güẕeştesinden ḫacīl u 
şerm-sār olur. Kemā ḳāle baʿżu’l-ʿārifīn:

Rubāʿī:  Ey dost tū rā be-her mekān mīcüstem  
 Her dem ḫaberet ez īn u ān mīcüstem 
 Dīdem be-tu hvīş rā ḫod-i men budī 
 Ḫaclet-zede-em k’ez tū nişān mīcüstem3 

Ḳāle Mevlānā Celāleddīn ḳaddesellāhu sırruhu’l-metīn fī taḥḳīḳi hāẕe’l-
maḳām:

Meẟnevī:  Yār rā çendān becūyem cidd u cüst 
 Ki bedānem ki nemī bāyest cust 

  An maʿiyyet key reved der gūş-ı men 
 Tā nekerdem gird-i devrān-ı zemen

 (6) Key konem men ān maʿiyyet fehm-i rāz 
 Cüz ki ez baʿd-i seferhāy-ı dırāz  

1 Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz 
ki… Fussilet 41/53.

2 Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Hadîd 57/ 4.
3 Ey dost! Her yerde seni arıyorum /Her an ondan bundan senin haberini soruyorum / Sonunda gördüm 

ki sen bendin /Senden bir işaret aradığım için çok mahcup oldum.
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  Ḥaḳḳ maʿiyyet goft u dil rā mühr kerd 
 Tā ki ʿaks āyed be-gūş-ı dil ne ṭard

  Çün seferhā kerd u dād-ı rāh dād  
 Baʿd ez ān mühr ez dil-i ū ber güşād

  Baʿd ez ān gūyed eger dānistemī  
 İn maʿiyyet rā key ū rā cüstemī 

  Dāniş-i ū bud mevḳūf-ı sefer 
 Nāyed ān dāniş be-tīzī-i fiker1 

3

عشق است و بس که در دو جهان جلوه می کند
گاه از لباس شاه و گه از کسوت گدا

(11)ʿIşḳ bu maḳāmda Cenāb-ı Ḥaḳdan ʿibāretdir, zīrā ʿinde’ṣ-ṣūfiyye ʿaşḳ 
lafẓınıñ Cenāb-ı Ḥaḳḳ (12)üzre ıṭlāḳı şāyiʿdir. Kemā ḳāle’n-nāẓım ḳuddise 
sırruhu fī Şerḥi’l-Lemeʿāt:  “Muṣannif  (13)der-īn2  kitāb ez vācibu’l-vücūd be-
ʿışḳ taʿbīr kerde est egerçi der kelām-i mütekellimīn ıṭlāḳ-ı (14)ʿışḳ ber Cenāb-ı 
Ḥaḳḳ vāḳiʿ neşode est ammā ʿibārāt-ı ṣūfiyye ez ẕikr-i īn kelime meşḥūn 
est3 ve lā münāḳaşate fi’l-ıṣṭılāḥ” Fefhem. Ve yine ṣıfatu’l-evliyā ve’l-ʿārifīn 
ve uṣvetu’l-aṣfiyā (16)ve’l-kāşifīn Mevlānā Celālüddīn ḳuddise sırruhu’l-metīn 
ḥażretleriniñ ʿIşḳnāmelerinde (17)daḫi taʿbīr-i meẕkūr masṭūrdur: 

Naẓm:   ʿIşḳ nām-ı Ḫudā-yı Bī-çūn est 
 Vaṣfeş ez ḥadd u ʿadd bīrūn est 
 ʿIşḳ ez nāmhā-yı pāk-i Ḫudā’st 
 Nām-ı Ḥaḳḳ ism-i cümle esmāhā’st4

1 Sevgiliyi ciddiyet ve dikkatle o kadar ararım ki sonunda onu aramamam gerektiğini anlarım. // Bütün 
zamanları dolaşmadıkça o maiyyetin kulağıma girmesine imkân mı var? // Uzun yolculuklar yapmadan 
maiyetin sırrını anlamam hiç mümkün mü? // Hak, maiyetten söz edip gönül kulağına tard olmayıp 
aksetsin diye kalbi mühürlemiştir. // Yolculuklar yapıp yolun hakkını verdiği için ondan sonra kalbindeki 
mührü açmıştır. // Ondan sonra der ki bu maiyeti bilseydim, onu hiç arar mıydım? // Bunu bilmek 
yolculuğa bağlıdır. Bu bilgi inceden inceye düşünmekle olmaz. Mesnevî, VI/4178-4182, 4184-4185.

2 der in: iki defa yazılmıştır. 
3 Musannif (Fahreddîn Irâkî) burada vâcibu’l-vücûdu aşkla izah etmiştir, her ne kadar kelamcılar Allah’ı 

aşkla ifade etmemiş olsalar da sufiler nezdinde bu durum geçerlidir. 
4 Aşk Allah’ın benzersiz isimlerinden birisidir. Onun vasfı had ve hesaptan uzaktır. //Aşk Allah’ın pak 

isimlerinden birisidir. Allah’ın ismi bütün isimlerin ismidir.
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Ve baʿżı ʿurefānıñ (19) “lā yuʿrafu’l-ʿışḳu ġayra’l-ʿışḳ”1 kelāmları daḫi bunu 
müʾeyyiddir: 

Naẓm:   Teʿālā’l-ʿışḳu ʿan himemi’r-ricāli 
 Ve ʿan vaṣfi’t-teferruḳi ve’l-viṣāli 
 Metā mā celle şey’un ʿan ḫayāli 
 Yecillu ʿani’l-iḥāṭati ve’l-miẟāli2

(21)Dū cihāndan murād dünyā ve āḫiretdir. Cilve mīkoned tecellī ve 
ẓuhūrdan kināyedir. Libās ve kisve (22)mücāveret ʿalāḳasıyla vücūddan ʿibā-
retdir, āḫirinde “tā” tā-i naḳliyyedir, ḥikāye ḥikāyet gibi. (23)Maḥṣūl-i Beyt: 
Dünyā ve āḫiretde gāh vücūd-i şāhdan ve gāh vücūd-i gedādan cilve-ger u 
mütecellī ve (24)ẓāhir u celī ancaḳ ʿaşḳ ve Cenāb-ı Ḥaḳḳdır. Kemā ḳīle:

Naẓm:   Der her āyīne rūy-ı dīger-gūn 
 Ben’māyed cemāl-i ū her dem 
 Geh der āyed be-sūt-i Ḥavvā 
 Geh ber-āyed be-ṣūret-i Ādem3

4

یک صوت بر دو گونه همی آیدت به گوش
گاهی ندا همی نهیش نام و گه صدا

(27)Bu beyt beyt-i sābıḳa irsāl-i meẟel olmaḳ üzere mesbūḳdur. Āyediñ 
āḫirinde tā tā-i ḫiṭābet, (28)gūş kelimesine maṣrūf olup “hemī āyed be-gū-
şet” taḳdīrindedir. Nehī fiʿl-i mużāriʿiñ (29)muḫāṭabıdır, ḳorsun demekdir, 
āḫirinde şīn  ṣavta rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey kimesne! Bir [BM 2b] ṣavt 
seniñ ḳulaġına iki türlü gelür; sen baʿżı kerre ol ṣavt-ı meẕkūruñ nāmını (2)

nidā ḳorsun ve baʿżı kerre ṣadā ḳorsun. Ḥālbuki nidā ve ṣadā şeyʾ-i vāḥid-
dir. Bunuñ gibi vücūd-i (3)şāh u gedāda daḫi cilve-ger ve mütecellī Cenāb-ı 
Bārīdir. Keẟret taʿaddüd-i meẓāhirden neşʾet etmişdir (4)ve bu taʿaddüd-i ṣūrī 

1 Aşk halinin dışında aşk bilinmez. 
2 Aşk, (büyük) adamların himmetlerinden yücedir. /Ayrılık üzüntüsü ve kavuşma sevincinden de yücedir. 

/ hayalime sığmayan şeyler kapsama ve benzerlikten uzaktır.  
3 Onun cemali her aynada bir başka şekilde görünür.  Bazen Havva’nın çamuruna (kisvesine) girer, bazen 

de Âdem şeklinde görünür. 
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vaḥdete münāfī değildir. Bunuñ naẓīri emvāc-ı baḥr-ı mevvācda mānend-i 
sirāc-ı vehhāc (5)rūşendir, fefhem. 

Naẓm:   Kīst Ādem ʿaks-i nūr-i lem yezel 
 Çīst ʿālem mevc-i baḥr-ı lā yezāl

 (6) ʿAks rā key bāşed ez nūr inḳıṭāʿ 
 Mevc rā çün bāşed ez bahr infiṣāl

  ʿAyn-ı nūr u baḥr (7)dān īn ʿaks u mevc 
 Çü dūyī incā muḥāl āmed muḥāl1 

Ey ʿazīz! Bu maḳām mezāliḳu’l-aḳdāmdır. (8)Bunuñ ḥaḳīḳatine vuḳūf  
ḥaḍīḍ-i mecāzdan ẕirve-i ḥaḳīḳate irtiḳāya mevḳūfdur. Kemā ḳāle Ḥüc-
cetu’l-İslām (9)ḳuddise sırruhu; “terāḳḳa’l-ʿārifūne min mecāzi’l-ḥaḍīḍ ilā 
ẕirveti’l-ḥāḳīḳati fe-raʾev bi’l-muşāhedeti’l-ʿıyāniyyeti (10)en lā vucūde illā 
huve.2” Ḳaʿr-ı çāhdan āfitāb-ı tābān görünmez. Süleymān olmadan elsine-i 
mürġān (11)bilinmez.

Beyt:   Sırr-ı vaḥdet mantıḳu’ṭ-ṭayr est Cāmī leb bebend 
 Cüz Süleymānī neşāyed fehm-i īn esrār rā3

5

برخیز ساقیا ز کرم جرعۀ بریز
بر عاشقان غمزده زان جام غمزدا

 (13)Züdā żamm-ı zāl ile “züdāyend”in müraḫḫamıdır ki “züdūden”den 
ism-i fāʿilidir. Züdūden bir şeyʾi pāsdan (14)açıp muṣayḳal ve mücellā eyle-
mek maʿnāsınadır. Ġam-züdā  ġam açıcı ve ġam giderici demek olur. (15)

Sāḳīden murāḍ mürşid, cürʿadan murād ʿaşḳ, cāmdan murād ḳalb-i mür-
şiddir. Beynlerinde olan (16)cihet-i cāmiʿe beyāndan ābīdir. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Ey sāḳī! Ḳalḳ kerem ve ʿināyetinden ʿāşıḳān-ı (17)ġam-zedegān üzerlerine ol 
1 İnsan kimdir? Tanrının nurunun yansımasıdır. Âlem nedir? Tanrı denizinin bir dalgasıdır. Resim ışıksız 

olur mu? Hiç dalga denizden ayrılır mı? Bu resmi ve dalgayı ışığın ve denizin kendisi bil. Çünkü burada 
ikilik imkânsızdır. Câmî, Fâtihatu’ş-Şebâb, g. 559 / 3-5.

2 Arifler mecazın dibinden hakikatin zirvesine çıktılar ve aşikâr müşahadeleriyle ondan başka bir varlık 
olmadığını bildiler. 

3 Ey Câmî! Sus! Vahdetin sırrı kuşdilindedir. Süleyman’dan başkası bu sırrı anlayamaz. Câmi, Fâtihatu’ş-
Şebâb, g.32/6.
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cām-ı ġam-züdā ve ol ḳadeḥ-i feraḥ-fezādan bir cürʿa dök, ḥattā ġumūm u 
hümūm (18)maʿdūm ola. Ḥazret-i Ḫvāce’niñ işbu beyti bu beyt ile meʾāl-i 
vāḥidede vāḳiʿdir, ḳaddesellāhu (19)sırruhumā.

Beyt:   Sāḳīyā ber-ḫīz u der-dih cām rā 
 Ḫāk ber ser kon ġam-ı eyyām rā1

6

زان جام خاص کز خودیم چون دهد خالص
در دیدۀ شهود نماند بجز خدا

(21)Cām-ı ḫāṣ cām-ı ġam-züdādan bedeldir ki ṣıfatla mevṣūf beyninde 
vāḳiʿdir. Ḫodī varlıḳ ki iẓhār-ı (22)vücūddan ʿibāretdir. Dīde-i şühūd çeşm-i 
ẓāhirī demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī! Cām-ı ġam-züdādan (23)bedel ol 
cām-ı ḫāṣdan baña bir cürʿa ṣun ki varlıḳdan baña necāt ve ḫalāṣ vere ve 
dīde-i şühūdda (24)Ḥaḳḳıñ ġayrı ḳalmaya ve bu dīde-i müşāhede merāyā-yı 
kevniyyede cemāl-i Ḥaḳḳı seyr u muʿāyene eyleye. Kemā ḳīle: 

Beyt:   Cihān āyīne-i ḥüsn-i dilberhā’st 
 Feşāhid vechehu fī kulli ẕerrāt2

Ḫulāṣa-i beyteyn-i şerīfeyn (26)mürşidlerinden ṭaleb-i feyżdir. 

7

جامی ره ُهدی به خدا غیر عشق نیست
گفتیم والّسالُم علی تابِع الُهدی

(28)Be-Ḫudāda “bā” ḳasem içündür. Ve’s-selām  temme’l-kelām demek-
dir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Ey Cāmī! Rāh-ı hidāyet (29)Cenāb-ı Rabbu’l-ʿizzete 
ḳasem ederim ki ʿaşḳıñ ġayrı değildir. Bi-dūni’l-ʿaşḳ vuṣlat-i Ḥaḳḳ imkān-
da [BM 3a] değildir. Biz bu kelāmı tābiʿ-i hüdā olanlara söyledik. Kelām 
tamām oldu, iḫtar mā turīd.  Fıtratı (2)feṭānetle māye-dār ehl-i sedāda lāyiḥ 
u āşikārdır ki ceẕbe-i ḳalīl nezd-i Rabb-i celīlde bi-dūni’l-ʿaşḳ nice ʿibādāt 

1 Sâkī! Kalk, ver şu kadehi; gam ile kederin sat anasını. Hâfız, Dîvân, g. 8/1.
2 Cihan, sevgililerin güzelliğini gösteren bir aynadır. Her zerrede Onun vechini müşahede et.
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u iṭāʿātdan maḳbūl olduġuna bu ḥadīẟ-i nebevī sened-i ḳavīdir: Ḳāle (4)

nebiyyu’l-ḥaremeyn ve rasūlu’ẟ-ẟaḳeleyn ʿaleyhi ekmelu’t-taḥiyyati mā dā-
me’l-ḳamereyn; 1»َجْذَبٌة ِمْن َجَذَباِت اًلَرْحَماْن ُتَواِزي َعَمَل اًلَثَقَلْين« 

Beyt:   Ẕerre der ū ez heme ʿuşşāḳ bih 
 Ẕerre-i ʿışḳ ez heme āfāḳ bih2

1 Rahmanın cezbelerinden herhangi birisi insanların ve cinlerin (bütün) amellerine denktir. Aclûnî, 
Keşfu’l-Hafâ, I /1069.

2 Ondaki bir zerre bütün âşıklardan daha iyidir, aşkın zerresi de bütün âlemlerden daha iyidir. 
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ĠAZEL 2 

(FŞ, 4)

Ve lehu eyḍan nevvarallāhu ḍarīḥahu

1

هر چه اسباب جمال است رخ خوب تو را
همه بر وجه کمال است َکما ال َیخفی

(8)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey cānān! Her nesne ki seniñ güzel yañaġıñ için es-
bāb-ı cemāldir, esbāb-ı (9)meẕkūreniñ mecmūʿu ber vech-i kemāldir. Nite-
kim böyle olduġu erbāb-ı diḳḳate ḫafī değildir. 

2

بعد عمری کشمت گفتی و من می میرم
هر دم از غم که مبادا نکند عمر وفا

(11)Baʿde ʿömrī biraz zamāndan ṣoñra maʿnāsına müstaʿmeldir. Koşem 
müteʿaddī olaraḳ fiʿl-i mużāriʿiñ (12)nefs-i mütekellim vaḥdesidir, öldürürüm 
demekdir, āḫirinde “tā” ḫiṭāb içündür. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey (13)cānān! Biraz 
zamāndan ṣoñra “ey Cāmī, seni öldürürüm ve seniñ şemʿ-i ḥayātını söndü-
rürüm” (14)deyü söylediñ ve böyle vaʿdeler eylediñ. Ḥālbuki ben ġamdan her 
dem ve her ān ölmekdeyim. Olmaya ki (15)ol vaḳt-i mevʿūda ʿömrüm vefā 
eylemez olmasın. Belki o [v]aḳt-i mevʿūda Bārī-yi ẕü’l-celāl beni irsāl (16)

edüp ṭuʿme-i şemşīr-i nāz edesin. Zīrā saña teslīm-i naḳdiyye-i cān sebeb-i 
ḥayāt-i cāvidāndır. (17)Nitekim denmişdir: 

Rubāʿī:   Mā mest-i muʿar bodīm u rind-i çālāk 
 Der ʿışḳ nihāde-pā be-meydān-ı helāk  
(18) Ṣad bār-be tīġ-i ʿışḳ eger koşte şevīm 
 Ān māye-i ʿömr-i cāvidān est çi bāk1

1 Biz yerinde duramayan sarhoşlar ve çevik rintler idik. Aşkta helak meydanına ayak basmıştık. Aşkın 
kılıcıyla yüz kez öldürülsek bile bu, ebedi hayatın kaynağıdır, niye korkalım?
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Baʿżı nüsḫada “vü men mī tersem mürdem ez ġam” vāḳiʿ olmuşdur. 
İkisiniñ daḫi meʾāli siyyāndır ki cānāna cānını (20)fedā ile teleẕẕüẕ u ṣafā 
bulduġunu beyān u īmādır. 

Beyt:   Cānān dileyen cihāna baḳmaz 
 Yoḳ (21)yoḳ ne cihān ki cāna baḳmaz

31

گر به تیغ تو جدا شد سرم از تن چه غم است
غم از آنست که از تیغ تو افتاد جدا

(23)Şoduñ fāʿili ser, cüdā mefʿūlüdür. Maḥṣūl-i Beyt: Eğer başım tenim-
den seniñ ḳılıcıñ (24)ile cüdā olursa ne ġam vardır baña; ġam andandır ki 
başım seniñ tīġinden cüdā ve baʿīd vāḳiʿ (25)oldu. Bu beyt beyt-i sābıḳıñ 
meʾālindedir. 

4

بس که زاهد به ریا سبحۀ صد دانه شمرد
در همه شهر بدین شیوه شد انگشت نما

(27)Subḥa cürʿa vezninde tesbīḥ taʿbīr olunan şeyʾdir ki medār-ı tesbīḥ 
olduġu bāʿiẟ-i tesmiyedir. (28)Engüşt-nümā meşhūr u müteʿārif  maʿnāsına 
muṣṭalaḥdır. Nitekim Ḥazret-i Ḫvāce’niñ bu (29)beytinden ẓāhirdir: 

Beyt:   Ey ki engüşt-nümāyī be-kerem der heme şehr  
 Veh ki der kār-i ġarībān ʿacebet [BM 3b] ihmāle’st2

Maḥṣūl-i Naẓm: Zāhid ol ḳadar riyā ile subḥa-i ṣad-dānesini ṣaydı ve 
çekdi ki cemīʿ-i (2)şehr u bilādda bu şīve-i riyā ile meşhūr-ı cihān ve müşārün 
bi’l-benān oldu ve bu dām-ı tezvīr (3)ile nice sāde-dilleri bend u tesḫīr ve 
kendüye meftūn u esīr eyledi. 

Beyt:   Tersem neresī (4)be-Kaʿbe ey Aʿrābī 
 K’īn reh ki tū mīrevī be-Türkistān est3

1 Neşredilen Câmî Dîvân’ına göre 3 ve 4. beyitler yer değiştirmiştir.
2 Ey cömertlik denilince her yerde parmakla gösterilen kişi! Gariplerin işine gelince çok ihmalkârsın ama. 

Hâfız, Dîvân,  g. 68/4.
3 Behey bedevi! Korkarım ki Kabe’ye varamayacaksın, gittiğin bu yol götürür seni Türkistan’a. Sa’dî, 

Gülistân, 2. bâb, 6. hikâye.
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51

طلب بوسه ازان لب نبود حّد کسی
در سر من هوسی هست ولی زان کف پا

(6)Keff  “kāf ”ıñ” fetḥi ve “fā”nıñ teşdīdiyle beş parmaġı müştemil olan 
avucdan ʿibāretdir, (7)pāya iżāfeti lāmiyyedir ve ayaġıñ keffi altından ʿibāret-
dir. Nitekim bu beytden ẓāhirdir: 

Beyt:          (8)Bāġbān kāş koned sūsen u gül ferş-i rehet 
 Zān ki ber rūy-i zemīn ḥayf buved ān keff-i pā2

(9)Maḥṣūl-i Naẓm: Būse ṭaleb eylemek ol dudaḳtan kimesneniñ ḥaddi 
değildir. Bizim (10)başımızda bir būse hevesi vardır ve lākin yāriñ ayaġınıñ 
altındandır, yaʿnī bizim daḫi yāriñ (11)leb-i mey-gūnundan ṭaleb-i būse ḥad-
dimiz olmamaġla taḳbīl-i keff-i pāya rāżı olmuşuzdur. Ser-i mā ile (12)keff-i 
pā beyninde cinās, maʿlūm-ı aṣḥāb-ı feṭānetdir. Taḳbīl-i lebden murād te-
cellī-i ẕāt ve telẟīm-i (13)pādan murād tecellī-i efʿāl u ṣıfātdır. 

6

خواستم خواهم ازان لب به دعا دشنامی
حاجت من چو روا گشت چه حاجت به دعا

(15)Ḫvāstem ḫvāsten maṣdarından fiʿl-i māżīniñ nefs-i mütekellim vaḥde-
sidir. Ḫvāhem bu daḫi (16)ḫvāsten maṣdarından fiʿl-i mużāriʿiñ nefs-i müte-
kellim vaḥdesidir ki “sīn” “hā”ya ḳalb olunmuşdur. (17)Düşnām żamm-ı dāl 
ile kelām-i nā-sezā maʿnāsınadır, fiʿleyn-i meẕkūreyne ʿ alā ṭarīḳi’t-tenāzuʿ (18)

mefʿūldür. Maḥṣūl-i Naẓm: Zamān-ı sābıḳda ve şimdiki ḥālde yāriñ ol leb-i 
dürer-bārından (19)duʿā vü recā ile bir düşnām istedim, çünki benim ḥācetim 
revā oldu, ġayrı duʿāya ḥācet (20)ḳalmadı. Ḫulāṣa-i ḳāl ʿuşşāḳ-ı ferḫunde-fāl 
giriftār olduḳları ālām u ekdār ile mesrūru’l-bāl (21)ve müreffehu’l-ḥāldirler. 
Zīrā bī-şehādet-i belā vü miḥnet daʿvā-yı ʿaşḳ u maḥabbet dāru’l-ḳażā-yı 
maʿnāda (22)mesmūʿ u müẟbet olmaz. Kemā ḳāle baʿżu’l-ʿurefā:

1 Câmî’nin neşredilmiş olan Dîvân’ına göre 5 ve 6. beyitler yer değiştirmiştir.
2 Bahçıvan keşke yoluna susen ve gül serse. Zira ayağının yere değmesi yazıktır. Bu beyit Neş’e’de şerh 

edilen 8. gazelin 3. beytidir. 
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Rubāʿī:   Çün yār vefā koned der āvīzī 
(23) Ver tīġ-i cefā zened ez ū bogrīzī 
 Āb-ruḫ-i āşıḳān çerā  mīrīzī 
 Kāş ez ser-i kūy-ı ʿāşıḳī (24)bogrīzī1

Menḳūldür ki Leylā ṭabḫ-ı ʿāşūrā edüp cīrān u yārānına taḳsīm etdiğini 
fermān-fermā-yı deşt-i cünūn bī-çāre Mecnūn’a ḫaber vermişler. Mecnūn 
daḫi bir kāse alup ḥużūr-ı (26)Leylā’ya varup ṭālib-i ʿ āşūrā olduḳda Leylā elin-
de olan kef-gīr ile kāse-i Mecnūn’u (27)biñ pāre ve nice kelimāt-i nā-sezā ile 
ḳalb-i Mecnūn’u mecrūḥ u pür-pāre eyledi. Derḥāl Mecnūn (28)ziyādesiyle 
memnūn olup naʿra-zenān raḳṣ-künān sūy-ı beyābāna ḫırāmān olduḳda (29)

nās bu ġarībeniñ sebebiñ iltimās eylediklerinde  “ḍarbu’l-ḥabībi  ẕebībun ve 
kullu mā ṣadara mine’l[BM 4a] maḥbūbi maḳbūlun”2 kelāmıyla cevāb verdi. 

Beyt:    Bedem goftī vü ḫorsendem ʿafākellāh nikū goftī 
 Cevāb-ı telḫ mīzībed leb-i laʿl-i şeker-ḫā rā3

7

جامی آخر به سر زلف تو زد دست امید
َلفا ُه اهلُل َتعالی ِبَمِزیِد الزُّ َخصَّ

(4)Ḫaṣṣa fiʿl-i māżīdir, mevḳiʿ-i duʿāda vāḳiʿ olmaġla maʿnā-yı inşāda müs-
taʿmeldir. Żamīr-i muttaṣıl (5)Cāmī’ye rāciʿdir ve fiʿl-i meẕkūruñ mefʿūlü-
dür. Zulfā żamm-ı “zā” ile ḳarābet maʿnāsınadır. (6)Maḥṣūl-i Naẓm: Cāmī, 
encām-ı kār seniñ ser-i zülfüne dest-i ümīdi urdu ve saña vāṣıl (7)olmaġı 
ḳurdu. Cenāb-ı Bārī bī-çāre Cāmī’yi ḳarābet ziyādeliği ile maḫṣūṣ u mümtāz 
eylesün. (8)Āmīn.

1 Sevgili vefa gösterecek olsa yanında kalırsın, cefa gösterecek olsa kaçarsın. Niçin itibarını düşürüyorsun 
âşıkların? Keşke âşıklığın mahallesinden kaçsan. 

2 Sevgilinin darbesi korumadır, sevgiliden gelen her şey makbuldür. 
3 Bana kötü sözler söyledin, çok sevindim, Allah seni affetsin ne güzel söyledin? Acı cevaplar tatlı 

dudakları süslüyor. Hâfız, Dîvân, g. 3/6.   1. mısra, Mehmet Kanar neşrinde

Eger düşnām fermā’ī vü ger nefrīn duʿā gūyem

şeklindedir.
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ĠAZEL 3 

(FŞ, 10)

Velehu eyḍan nevvarallāhu ḳabrahu

1

اگر هر دم زنی صد تیغ بر ما
بریدن از تو نتوانیم قطعا

(10)Ṣad keẟretden kināyedir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Ey cānān! Eğer her dem 
ve her ān biz ʿāşıḳlar üzerine (11)yüz ḳılıc urursañ ve bī-şümār cevr u cefā 
ederseñ senden kesilmekliğe ve seni terk (12)etmekliğe aṣlā ve ḳaṭʿā ḳādir 
değiliz. Kemā ḳāle şāh-i evliyā-i ümem Cenāb-ı İbni Edhem ḳuddise sırru-
hu’l-efḫam:

Ḳıṭʿa:   Terektu’l-ḫalḳa ṭurran fī sivākā 
 Ve eytemtu’l-ʿıyāle likey erākā  
 Felev ḳaṭṭaʿteni (14)fi’l-ḥubbi irben 
 Lemā ḥenne’l-fuʾādu ilā sivākā1

2

پزم با آه دل زان لب خیالی
بلی بی دود نتوان پخت حلوا

(16)Pezem puḫten maṣdarından fiʿl-i mużāriʿiñ nefs-i mütekellim vaḥde-
sidir. Ber nehc-i ḳāʿide “ḫā” (17)“zā” ile ḳalb olunmuşdur. Belī “bā”nıñ fetḥi 
ve “elif ”iñ ḳaṣrıyla edāt-i taṣdīḳdir. Dūd sūd vezninde (18)duḫān demek-
dir, bu maḳāmda ẕikr-i melzūm irāde-i lāzım mecāz-ı mürsel olaraḳ āteş 
murāddır. Puḫt (19)puḫten maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: Āh-ı dil ile yāriñ 
ol leb-i dürer-bārından bir ḫayāl (20)pişiririm belī āteşsiz ṭabḫ-ı ḥelvā müm-
kin değildir. Nāẓım-ı āteş-zebān yāriñ lebini tefekkür vü taḫayyül etmeği 
(21)leẕẕet u ḥalāvetde ṭabḫ-ı ḥelvāya teşbīh buyurdular. Ve ṭabḫ-ı ḥelvāda 

1 Senin dışındaki tüm mahlûkatı terk ettim / seni görmek için çocuklarımı yetim bıraktım / sen beni 
sevginden uzaklaştırsan bile / Yine de kalbim senden başkasına meyletmez. 
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vücūd-i nār nā-çār olmaġla  “bā (22)āh-ı dil” buyurdular. Zīrā ḳulūb-i ʿuşşāḳ 
mānend-i kānūn nār-ı maḥabbetle meşḥūn olmaġla  āh-ı ʿ āşıḳīn (23)āteşīndir.  
Menḳūldür ki cehennem Cenāb-ı Kibriyā’ya “yā Rabbi, saña ʿiṣyān eyle-
sem baña ne ile ʿaẕāb (24)edersin? Zīrā benden eşedd bir maḫlūḳuñ yoḳdur” 
dedikde Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb cehenneme (25)bu vechle cevāb vermiş ki 
“āşıḳlarımıñ ḳulūbuna ilḳā eylediğim nār-ı maḥabbetle ʿaẕāb ederim ki (26)

ol nār-ı maḥabbet seniñ nārına nisbet ziyāde ḥadīd u şedīddir.” 

3

جفاها خواهمت فرمود گفتی
خدا را ماه من اینها مفرما

(28)Cefāhāda “hā” edāt-i tecmīʿdir. Fermūd fermūden maʿnāsınadır. Me-
fermā nehy-i ḥāżırdır. Maḥṣūl-i (29)Beyt: “Ey Cāmī! Saña cefālar buyurmaḳ 
isterim” dediñ. Allāh için ey benim māh gibi olan [BM 4b] yārim! Bunları 
buyurma, zīrā etdiğiñ cevr u cefā vāṣıl-i derece-i nihāyet olmaġla  ṣabra (2)

ṭāḳat ḳalmadı.

Beyt:   Cefā-yı dost be-ġāyet resīd u mītersem 
 Ki intihā-yı cefā ibtidā-yı bīzārīst1   

4

بود جای خیالت گوشۀ چشم
به مردم گفته ام این نکته صد جا

(4)Ḫayāl “ḳuvvetun taḥfaẓu mā yudrikuhu’l-ḥissu’l-muştereku min ṣuve-
ri’l-maḥsūsāti baʿde ġaybūbeti’l-māddeti(5)ve maḥalluhu muʾaḫḫaru’l-baṭ-
ni’l-evveli mine’d-dimāġ”2 taʿrīfiyle muʿarrefdir. Ṣad cā keẟret maʿnāsını 
mutażammındır. (6)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey cānāñ! Seniñ cāy-ı ḫayāliñ kūşe-i 
çeşmimdir. Nāsa bu nükteyi (7)ve bu remz-i daḳīḳi çoḳ söyledim. El-ḥāṣıl 
eşyā-i sāʾireniñ cāy-ı ḫayāli muʾaḫḫer-i baṭn-ı evvel-i (8)dimāġdır ve seniñ 
cāy-ı ḫayāliñ kūşe-i çeşmimdir ki vaḳt-i ġaybūbetde daḫī ẕāt-i (9)şerīfiñ pīş-i 

1 Sevgilinin cefası zirveye ulaştı, cefanın bitmesi ilgisizliğin başlangıcı olduğu için korkuyorum. 
2 Hayal; ortak hislerin kavradığı şekilleri maddenin kaybolmasından sonra koruyan kuvvettir. Yeri ise 

dimağdaki birinci karın bölgesinin arkasıdır. 
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naẓarımda ḥāżır ve bu dīde-i miḥnet-dīde cemīʿ-i evḳātde ẕāt-i simātıña (10)

nāẓırdır. Ve bu ḥāl kemāl-i maḥabbete dālldir. Kemā ḳāle’n-nāẓım ḳuddise 
sırruhu fī naʿti’n-nebevī: 

Beyt:   Gerçi (11)ṣad merḥale dūr est zi pīş-i naẓarem 
 Vechuhu fī naẓari kulle ġadātin ve ʿaşīyy1

Merdüm taʿbīrinde (12)olan cinās-ı maʿnevī nezd-i erbāb-ı feṭānetde ẓāhir 
u celīdir. 

5

به گوشت می برد سر زلف مشگین
دگر زاندازه بیرون می نهد پا

(14)Mīberediñ fāʿili zülf-i müşgīn, ser mefʿūlüdür. Müşg şīn-i muʿceme 
ile ṭīb-i maʿrūfdur, (15)āḫirinde “yā” nisbet ve “nūn” müʾekkid-i nisbettir. 
Zülfüñ müşgīn olması keẟret-i sevādından (16)ʿibāretdir. Zi endāze bīrūn 
mīnehed pā bī-edebāne ḥareketden kināyedir. Nitekim Aʿcām bir kimesne 
(17)ḥaddini bilmeyüp bī-edebāne ḥareket eyledikde “fülān zi endāze bīrūn 
nehed pā” derler. Maḥṣūl-i Naẓm: (18)Seniñ ḳulaġına zülf-i müşgīniñ baş ile-
tir. Zülfüñ baş iletmesi ḳulaġınıñ (19)üzerine ṣarḳmasından ʿibāretdir. Ġayrı 
ol zülf-i müşgīn endāzeden ṭaşra ayaḳ (20)ḳoyur ve küstāḫāne ḥareket eyleyor. 

Mıṣrāʿ:  Gerekdir kendüyi bilmezlere kendüyi bildirmek2 
(21)meʾālince ol, terbiyyeye muḥtāc oldu demekdir. 

6

سر بی مغز زاهد را توان کرد
برابر با کدو حاشا و کال

(23)Maġz beyin maʿnāsınadır. Kerd kerden maʿnāsınadır ve bir istifhām 
daḫi muḳadderdir. Kedū (24) ebū vezninde ḳabaḳ demekdir. Ḥaşā vü kel-

1 Sevgili benden yüzlerce mesafe uzaklıktadır ama yüzü, sabah akşam nazarımdadır. 
2 Krş. “Gerekdür kendüzin bilmezlere kendüyi bildirmek”, Atabey Kılıç; “Türkçe-Farsça Manzum 

Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidî (Metin)”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, 
Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, Fall 2007, s. 516-548.
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lā tenzīh u tebriʾe maḳāmında müstaʿmel kelimelerdir. (25)Maḥṣūl-i Beyt: 
Zāhidiñ bī-maġz olan başını ḳabaḳ ile berāber eylemek mümkin midir? (26)

Ḥāşā vü kellā belki ḳabaḳ her vechle zāhidden aʿlā olduġu mānend-i şafaḳ 
rūşendir. (27)Zīrā derūn-ı kedū pür-maġz ve ser-i zāhid ise bī-maġzdır. Ser-i 
zāhidden ẕikr-i cüz ve irāde-i (28)küll ṭarīḳiyle ẕāt-i zāhid murāddır. Sere 
taḫṣīṣ kedūya cināsa mebnīdir ve zāhidden (29)daḫī murād zāhid-i ḫuşkdur. 

Beyt:   Tehī dil çeşm pür-āb vü figān u āhı ālem-gīr 
[BM 5a] Hemān ḥāl-i derūn ṣūfī[y]i dolāb göstermiş 

7

به قتل جامی ای جان رنجه گشتی
کرم کردی َجزاک اهلُل َخیرا

(3)Rence hā-i nisbetle ḫasta vü bīmār ve meşaḳḳat u zaḥmet maʿnāsına-
dır. Cezākellāhu (4)ḫayrā cümle-i duʿāʾiyyedir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey cān gibi 
olan cānān! Cāmī’yi ḳatl sebebiyle (5)bīmār ve nice meşaḳḳate giriftār olduñ 
ve lākin benim ḥaḳḳımda kerem u iḥsān eylediñ, Cenāb-ı (6)Kibriyā buña 
mükāfāt olaraḳ seni ḫayr ile cezālandırsın. Ḫulāṣa-i kelām öldüğüme ġam 
(7)çekmem, belki ġam ve kederim seniñ zaḥmet ve meşaḳḳat çektiğinedir, 
zīrā saña fedā-yı cān vucdān-ı (8)ḥayāt-i cāvidāndır. Bu beytde cāndan murād 
mürşiddir ve anıñ ḳatli (9)  1ُموُتوا َقْبَل َأْن َتُموُتوا maḳāmına īṣālinden ʿibārettir. 
Ve bir mürşid-i ṣāḥib-ḥāl bir mürīdi bu maḳāma īṣāl edinceye ḳadar (10)

nice miḥen u meşaḳḳate giriftār olduġu bī-ḳīl u ḳāldir. Bināberīn nāẓım-ı 
bī-müdānī "rence geştī” buyurdular. 

1 Ölmeden önce ölünüz. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II /2669.
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ĠAZEL 4 

(FŞ, 7)

Velehu eyḍan ṭābe ẟerāhu

1

زد به رفتار خوش قدت ره ما
َرَفَع اهلُل َقــــدَرُه َاَبــدا

(13)Zediñ fāʿili ḳadd, āḫirinde "tā” ḫiṭābdır, reh-i mā mefʿūldür. Rafaʿal-
lāhu cümle-i inşāʾiyye-i duʿā’iyyedir. (14)Ḳadrahu żamīr, ḳadd lafẓına rāciʿdir. 
Ebedā temyīzdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey yār! Seniñ ḳadd u ḳāmetiñ (15)ḫoş 
reftār ile bizim yolumuzu urdu ve bizi ʿāşıḳ u efgende eyledi. Cenāb-ı Bārī 
ḳaddiniñ (16)ḳadr u şerefini ebed yönünden ʿālī eylesün. Ḫulāṣa-i beyt yāriñ 
ḳāmetini medḥ u ẟenādır. 

2

تو همایی و نیست ظّل همای
ُهما جز دو زلف تو داَم ِظلُّ

(18)Hümā maʿrūf ḳuşdur ki Çīn cezāʾirine maḫṣūṣdur, ġıdāsı üstüḫvāndır 
ve bu ḫaṣlet (19)kendüye bāʿiẟ-i şerāfet olmuşdur. Kemā ḳāle’ş-Şeyḫ Saʿdī 
ḳuddise sırruhu:

Beyt:   Hümāy (20)ber ser-i mürġān ez ān şeref dāred 
 Ki üstüḫvān ḫored vü cān-ver neyāzāred1 

āḫirinde (21)yā-i ẟānī ḫiṭāb içündür. Meşhūrdur ki sāyesi iṣābet eyleyen 
kimesne ṣāḥib-i servet (22)ve erbāb-ı devletden olur. Żamīr-i teẟniye dū zülfe 
rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān! Sen (23)hümāsın ve hümānıñ zıllı seniñ 
iki zülfünüñ ġayrı değildir, ol iki zülfünüñ ẓıllı (24)dāʾim olsun. El-ḥāṣıl se-
niñ daḫi taḥt-i zülfünde müstaẓıll olan ādem servet u sāmān (25)bulur. Yāriñ 
taḥt-i zülfünde müstaẓıll olmaḳ gerdeninden taḳbīl olunduḳda müyesser 
olur, nitekim (26)ehline maʿlūmdur. "Ẓıll-ı hümā” ile "ẓılluhumā” beyninde 
cinās-i lafẓī taʿrīf u beyāndan müstaġnīdir. 

1 Kemik yiyip hiçbir canlıyı incitmediği için hüma kuşu bütün kuşlardan şereflidir. Sa’dî, Gülistân 1. bâb, 
15. hikâye. 
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3

گر کند غنجه با تو دعوی لطف

بر دهـانــش زند نـسـیم صبا
(28)Şīn  ġonceye rāciʿdir. Nesīm emīr vezninde muṭlaḳā rüzgār, ṣabā ḳabā 

vezninde (29)şol rüzgāra ıṭlāḳ olunur ki maṭlaʿ-ı ẟüreyyā ile benāt-i naʿş bey-
ninden hübūb eder ola. [BM 5b] Bu sūrette "nesīm”iñ "ṣabā”ya iżāfeti ʿām-
mıñ ḫāṣṣsa iżāfeti ḳabīlindendir. Maḥṣūl-i Naẓm: (2)Ey maʿden-i ṭarāvet! 
Eğer ġonce seniñle daʿvā-yı ḥüsn u leṭāfet ederse nesīm-i ṣābā (3)ol ġoncanıñ 
aġzına urur ve anı teʾdīb eder ki "ey bī-edeb! Seniñ ḥaddiñ mi ki yār ile (4)

daʿvā-yı ḥüsn u leṭāfet edersin?” Nesīm-i ṣabānıñ ġoncanıñ aġzına urmaḳlıġı 
(5)açılmaḳlıġından ʿibārettir. Feteʾemmel. 

4

دیده هر دیده ام جدا دردی

تا ز روی تو مانده اند جدا
(7)Dīde-i evvel māżī-i muḳayyeddir ki gördü demekdir. Dīde-i ẟānī çeşme 

mürādifdir. Taḳdīr-i beyt; (8)"her dīdeem derdī dīd cüdā, tā māndeende 
cüdā zi rūy-ı tu” demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Benim her iki (9)gözüm ayrı bir 
derd gördü seniñ yüzünden cüdā ve baʿīd ḳalalıdan berü, yaʿnī seni görme-
yeli (10)miḥen u meşaḳḳate giriftār ve derd u eleme dūçār oldum demekdir. 
Derd u miḥneti çeşme nisbet (11)sebebine isnād ḳabīlindendir, "bene’l-emīru 
el-ḫānḳāh”1 miẟillü. 

5

تو بالی خدایی و خلقی

به دعا خواهد این بال ز خدا
(13)Ḫalḳīde yā vaḥdet-i nevʿiyyedir. Maḥṣūl-i Naẓm: Sen Allāh’a mensūb 

belāsın ve bir nevʿ (14)ḫalḳ ki murād ʿuşşāḳdır, Cenāb-ı Bārī’den duʿā ile bu 
belāyı ki sensiñ isterler. Bu ḥāl-i (15)ʿacīb ziyāde ġarībdir. 

1 Emir tekkeyi inşa etti. 
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6

آینه از تو رخ نمی تابد
به تو دارند روی اهل صفا

(17)Nemī tābed nefy-i ḥāldir, parlatamaz demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Āyī-
ne senden yañaḳ parlatamaz ve āyīne (18)her ne ḳadar sīne-sāf ve münevver 
ve şeffāf ise de seniñ devr-i ḥüsnünde kūşe-i (19)ḫacāletde ḳalmış ve baḥr-ı 
ḥayrete dalmışdır. Bu cihetden ehl-i ṣafā saña yüz ṭutarlar ve teveccüh (20)u 
iḳbāl ederler. 

7

هر که ُدرهای نظم جامی دید
گــفت هلِلِ َدرَّ ناِظـُمـها

(22)Mıṣrāʿ-ı evvelde olan dürr żamm-ı dāl ile incü maʿnāsınadır, āḫirin-
de "hā” edāt-i cemʿdir. Naẓm (23)"nūn”uñ fetḥi ve "ẓā”nıñ sükūnuyla diz-
mek maʿnāsınadır. Yuḳālu “naẓeme’l-luʾluʾe  iẕā cemaʿahu fī silkin”1  (24)Bu 
maḳāmda maṣdar bi-maʿne’l-mefʿūldur. Dürrhāy-ı manẓūmdan daḫi murād 
ʿalā ṭarīḳi’l-istiʿāre (25)eşʿār-ı nāẓım-ı bozorgvārdır. Mıṣrāʿ-ı ẟānīde olan derr 
“dāl”ın fetḥi ve “rā”nıñ teşdīdiyle (26)fi’l-aṣl süt çoḳ olmaḳ maʿnāsınadır. 
Nitekim ʿArab süt çoḳ olduḳda  “derra’l-lebenu (27)derran”2 derler. Leben 
ʿinde’l-ʿArab menşeʾ-i ḫayr-ı keẟīr olmaḳ münāsebetiyle bir adamdan ṣādır 
olan (28)ʿamel-i ḫūb ve eẟer-i nīgūya ıṭlāḳ olunur. Nitekim maḳām-ı medḥ u 
duʿāda “lillāhi derruhu” denir. Yaʿni (29)ʿamel-i meẕkūr muḳābilinde mükāfāt 
ʿuhde-i beşerden bīrūn olmaġla  ḫayr u mükāfatı Rabbu’l-mücāzāta [BM 6a] 
ḥavāle olunmuşdur. Nāẓımihāda żamīr dürrhāya rāciʿdir. Maḥṣūl-i Beyt: 
Her kimesne ki Cāmī’niñ (2)maḳbūliyyet ü merġūbiyyetde dizilmiş incü 
gibi olan eşʿārını gördü, derḥāl bu dürer u (3)ferāʾidiñ nāẓımınıñ mükāfāt ve 
cezāsı Cenāb-ı Kibriyāya ḥavāle olundu dedi. Zīrā böyle (4)şāʿir-i bī-naẓīr ki 
şiʿri mertebe-i iʿcāza ʿāric ve aña mükāfāt u cezā ṭavḳ-ı beşerden ḫāricdir (5)

deyü söyledi. Ḫulāṣa- i beyt faḫriyyedir ki ādet-i şuʿārādandır. 

1 İncileri bir ipe dizdiği vakit “nazame’l-lu’lu’e”  denir.
2 Süt çok arttı.
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ĠAZEL 5

(FŞ, 9)

Velehu eyḍan enārallāhu maḍcaʿahu

1

لب لعل تو کام اهل وفا

ِلَعِلیِل الِفراِق ِفیِه ِشفا
(8)Kām kāf-i ʿ Arabiyye ile murād ve maḳṣūd maʿnāsınadır. Fīhide żamīr-i 

muttaṣıl mecrūrdur,  “leb”e rāciʿdir. (9)Şifāʾ mübtedā-i muʾaḫḫer, fīhi muḳad-
dem ḫaberidir. Lām-i cārre şifāya müteʿallıḳdır. Taḳdīr-i Beyt; “laʿl-i (10)leb-i 
tū kām-i ehl-i vefā, fīhi şifāʾun li-ʿalīli’l-firāḳ.”  Maḥṣūl-i Naẓm: Seniñ laʿl 
gibi olan lebiñ  (11)ehl-i vefānıñ murād ve maḳṣūdudur, zīrā seniñ laʿl-i le-
binde ʿ alīl-i firāḳ ve marīż-i iftirāḳ (12)içün şifāʾ ẟābitdir. Ehl-i vefā daḫi ʿ illet-i 
iftirāḳ ile maʿlūl olmaġla  laʿl-i lebini meʾmūl (13)ederler. 

2

ُدرد نوشان جام َدرد تو أند

َصف نشینان بارگاه صفا
(14)Dürd mürd vezninde ṭorṭu demekdir; gerek şarābıñ olsun ve gerek 

sāʾir nesneleriñ olsun. (15)Nūş emr-i ḥāżırdır, iç demekdir, elif nūn edāt-ı 
tecmīʿdir. Dürd-nūşānıñ mecmūʿu vaṣf-ı (16)terkibīdir ki ṭorṭu içiciler de-
mek olur. Bu ḥāl keẟret-i sekr u nūşa dālldir, zīrā (17)ziyāde sermest ve lā-
yaʿḳıl-ı dem-best olana dürd-nūş taʿbīr olunur. Bu maḳāmda (18)dürd-nūşān-
dan murād enbiyā1-i ʿiẓām ve evliyā-i kirāmdır. Zīrā ẕevāt-ı meẕkūr cām-ı 
dürd-i (19)İlāhiyye ile ziyādesiyle meskūr olduḳları meʾẟūrdur. Kemā verade 
fi’l-ḥadīẟ; 2ْمَثُل ْمَثُل َفاْلَ ْوِلَياِء، ُثمَّ اْلَ ْنِبَياِء، ُثمَّ اْلَ -Bārgāh çārgāh vez  َأَشدُّ اْلَباَلِء َعَلى اْلَ
ninde bār ile gāhdan mürekkebdir. (21)Bār iẕn u destūr ve gāh cāy u maḥall 

1 Enbiyā:  BM nüshasında iki defa yazılmıştır. 
2 Belaların en şiddetlisi peygamberlerin üstüne, sonra evliyaların üstüne, sonra bunlara yakınlık 

mertebelerine göre diğer insanlara gelir. Kaynağı bulunamadı.
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maʿnāsınadır. Ḫayme-i selāṭīn ki otaġ taʿbīr olunur, (22)iẕn ve ruḫṣatla duhūl 
olunacaḳ maḥall olmaḳ maʿnāsıyla anda ʿ alem-i ḫāṣ oldu. Taḳdīr-i (23)ʿibāre; 
"dürd-nūşān-ı cām-ı derd-i tū ṣaff-nişīnān-ı bārgāh-ı ṣafā end” demekdir. 
Yaʿni mıṣrāʿ-ı (24)evvel mübtedā ve mıṣrāʿ-ı ẟānī ḫaber ve end edāt-ı ḫaberdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Yā Rabbi! Seniñ cām-ı dürdünüñ (25)dürd-nūş ve lā-yaʿḳıl 
u medhūşları bārgāh-ı ẕevḳ u ṣafāda ṣaff-nişīnlerdir. Zīrā (26)her derd[de] bir 
dermān nihān ve her rencde bir şifā pinhāndır. Kemā ḳāle Mevlānā ḳuddise 
sırruhu:

Meẟnevī:   (27) Ḳand-i şādī mīve-i bāġ-ı ġam est 
 İn feraḥ zaḫm est u ān ġam merhem est 

  Çün bebīnī (28)der kenāreş keş be-ʿışḳ  
 Ez ser-i Kūfe nazar kon der Dımeşḳ  

  Ḫāne der ġam sāz u bā miḥnet besāz   
(29) Mīṭaleb der merg-i ḫod ʿömrī dırāz1

[BM 6b]     

3

کی به روی تو خوش توانم زیست

همچو موی تو فتنهء ز قفا
(2)Zīst zīsten maʿnāsınadır ki dirilmek demekdir. Ḳafā ʿ aṣā vezninde boy-

nuñ (3)ardına denür ki lisān-ı Türkīde eñse ve Fārisīde ḫīre taʿbīr olunur. 
Maḥṣūl-i Beyt: (4)Ḳaçan seniñ yüzünde ve seniñ ḥużūrunda ḫoş dirilmeğe 
ve ber-ḥayāt olmaġa ḳādirim? (5)Zīrā seniñ ḳafā ve eñseñden mūy-ı gīsūlarıñ 
gibi bir fitne-i ʿ aẓīm mevcūddur. Böyle fitne-i (6)ʿuẓmā ḥāżır u müheyyā iken 
emīn u sālim ḥayātda dāʾim olmaḳ nice olur. Ḫulāṣa-i beyt (7)yārin gīsūları-
nıñ ḥüsn u ṭarāvetini medḥ u ẟenādır. 
1 Mutluluk şekeri, gam bağının meyvesidir. Bu rahatlık yaradır, şu gamsa merhem. //Gam görünce aşkla 

kucakla onu. Şam’a Kûfe’nin tepesinden bak. //Evini gamda yap, mihnetle yap, uzun ömrü ölümünde 
ara. Mesnevî, III/3744-3745. İktibâstaki 3.beytin kaynağı tespit edilemedi.
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4

یاری از کس نخواهم اندر عشق

َحسِبَی اهلُل َوحَدُه َو َکفی
(9)Yārī lārī vezninde muʿāvenet maʿnāsını mutażammındır. Maḥṣūl-i 

Beyt: Ṭarīḳ-i ʿaşḳda (10)kimesneden muʿāvenet u muẓāheret istemem. 
Baña Cenāb-ı Bārī vāḥid olduġu ḥālde (11)kāfīdir. Kemā aḫbarallāhu teʿālā 
ِ َفُهَو َحْسُبُه﴾1 ْل َعَلى اهللّٰ   ﴿َوَمْن َيَتَوكَّ

Meẟnevī:  Bī-ʿināyet-i Ḥaḳḳ (12)u ḫāṣṣān-ı Ḥaḳḳ  
 Ger melek başed siyāh esteş varaḳ2  

53

گر چو یوسف ز ما شوی غائب

همچو یعقوب ما و یا َاَسفا
(14)Ve yā esefāda vāv meʿa maʿnāsınadır. Bunuñ aṣlı "yā esefā teʿā-

le fehāẕā evānuke”dir4. (15)Evvelinde "yā” ḥarf-i nidādır. Esef ziyāde 
ḥüzn u ḥasret, āḫirinde elif, yā-i mütekellimeden (16)bedeldir. Ḥāṣı-
lı vaḳt-i taḥassürde tekellüm olunur bir kelimedir. Maḥṣūl-i Naẓm: 
Eğer Yūsuf gibi bizden (17)ġāʾib olur isen biz daḫi Ḥazret-i Yaʿḳūb gibi 
"yā esefā” ile berāberiz. Nitekim Cenāb-ı (18)Yaʿḳūb nice zamān naʿ-
ra-i "yā esefā” ile velvele-endāz-ı cihān oldular. Kemā aḫbarallāhu teʿālā;  
(19)

ْت َعْيَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َك۪ظيٌم﴾5    ﴿َوَتَولّٰى َعْنُهْم َوَقاَل َيٓا َاَسٰفى َعٰلى ُيوُسَف َواْبَيضَّ

6

به جفا داغ دیگران مپسند

چند می سوزیم به داغ جفا
1 Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Talak 65/3.
2 Allah’ın, Allah haslarının yardımı olmadıkça melek de olsa hesap defteri karadır. Mesnevî, I/1879.
3 Neşredilen Câmî Dîvân’ına göre 5 ve 6. beyitler yer değiştirmiştir.
4 Ey hüznüm, gel; şimdi senin zamanın. 
5 Onlardan yüz çevirdi ve, “Vah! Yûsuf ’a vah!” dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını 

içinde saklıyordu. Yusuf 12/84. 



499Neşʾe

(21)Dāġ, bāġ vezninde yaḳı maʿnāsınadır ki davara ve baʿżı cesed-i insā-
na ururlar ve nişān (22)u ʿalāmet maʿnāsına daḫi gelür. Dīgerāndan murād 
ʿuşşāḳ-ı sāʾiredir. Maḥṣūl-i Manẓūm: (23)Cefā sebebiyle ʿuşşāḳ-ı sāʾireniñ 
dāġlarını istiḥsān ile nice bir beni dāġ-ı cefā ile (24)yaḳarsın. Zīrā sāʾir ʿā-
şıḳlarıñ dāġlarını istiḥsān beni sūzān etmekdedir. Yaʿni "ey (25)Cāmī! Fülān 
ʿāşıḳa ettiğim eẕā vü āzār ol bī-çāreniñ cānına kār edüp rūz u şeb (26)āh u zār 
etmekdedir. Ve ol ʿāşıḳ-ı ṣādıḳıma hezār ve ṣad hezār āferīn” diyerek anıñ 
ḥālini (27)taḥsīn, ben bī-çāreyi dāġ-ı cefā ile sūzān etmekdedir. Zīrā ʿaşḳ u 
maḥabbet bir vechle şirket (28)ḳabūl etmediği müdellel ve müẟbetdir. 

7

جرم جامی هوای خوبان است

َغـَفـَراهلُل َذنـَبـُه َو َعــفی

[BM 7a]  Ve ʿafā ġafara üzerine maʿṭūfdur. Maḥṣūl-i Beyt: Cāmī’niñ cürm 
u ḳabāḥati hevā-yı ḫūbān (2)ve maḥabbet-i maḥbūbāndır. Cenāb-ı Bārī 
Cāmī’niñ ẕenb u ḳabāḥatini maġfiret eylesün. 
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ĠAZEL 6 

(FŞ, 11) 

(3) Velehu ayḍan ṭayyabellāhu ḍarīḥahu

1

َاِحنُّ َشوقا ِالی دیاٍر َلِقیُت فیها َجماَل َسلمی
که می رساند ازان نواحی نوید لطفی به جانب ما 

 (5)Bu ġazeliñ vezni baḥr-ı müteḳāribiñ maḳbūż-ı eẟlemindendir. Baḥr-ı 
müteḳāribiñ vezn-i aṣlīsi (6)feʿūlun feʿūlun feʿūlun feʿūlundur. Ḳabż beşinci 
sākini ḥaẕfden ʿibāretdir. Feʿūlunda (7)“nūn” ki sākin-i ḫāmisdir ḥaẕf olun-
duḳda “lām”ıñ  żammıyla feʿūlu ḳalır. ẞelem daḫi feʿūlundan (8) “fā”yı ḥaẕf 
etmekdir; “fā” ḥaẕf olunduḳda ʿūlun kalup faʿlun anıñ maḳāmına iḳāme 
olunmuşdur. (9)Bu ṣūretde bu ġazeliñ vezni feʿūlu faʿlun feʿūlu faʿlun feʿūlu 
faʿlun feʿūlu faʿlun olur. (10)Baʿżı şuʿarā-i müteʾaḫḫirīn binā-i maḳbūż-ı eẟlemi 
on altı rükn üzerine istiʿmāl eylediler. Nitekim (11)Ḫvāce ʿİṣmet-i Buḫārī1  
ḳuddise sırruhu ḥażretleriniñ bu beytinde olduġu miẟillü: 

Beyt:  Zihī (12)du çeşmet be-ḫūn-ı merdüm küşāde tīr u keşīde ḫançer 
Ruḫ-ı çü māhet ṣabāḥ-ı devlet (13)ḫaṭ-ı siyāhet şeb-i muʿanber2

Nāẓım-ı bī-müdānī ḳuddise sırruhu’s-sāmī ḥażretleriniñ bu ġazel-i (14)

bī-naẓīrleri daḫi meẕheb-i müteʾaḫḫirīne mebnīdir. Ḫuẕ hāẕā velā tekun 
mine’l-ġāfilīn. Aḥinnu (15)bāb-ı ẟānīden fiʿl-i mużāriʿiñ nefs-i mütekellim 
vaḥdesidir ki şiddet-i iştiyāḳdan bükā (16)vü zārī eylerim demekdir. Diyār 
"dâr”ıñ cemʿidir. Laḳītu diyāra ṣıfatdır;  fī,  “laḳītu”ya müteʿallıḳdır, (17)

żamīr-i mecrūr-i muttaṣıl diyāra rāciʿdir.  Cemāl laḳītu fiʿliniñ mefʿūlun-bihi 
ġayri ṣarīḥidir. Selmā (18)fetḥ-i sīnle ṭāʾife-i ʿArabdan bir maʿşūḳanıñ ismidir 
ki bu maḳāmda istifhām maʿnāsını (19)müfīddir ki lisānımızda andan kim 
ile taʿbīr olunur. Resāned mużāriʿ-i müteʿaddīdir ulaştırır (20)ve īṣāl eder de-
mekdir. Nevāḥī nāḥiyeniñ cemʿidir, eṭrāf maʿnāsına. Nevīd fetḥ-i nūn ile 
1 Tam ismi Hâce Fahruddîn İsmetullâh b. Hâce Mes’ûd Buhârî (ö. 840/1436-37) olan İranlı şair. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. Adnan Karaismailoğlu “ İsmet-i Buhârî” DİA, c. 23, s. 138-139. 
2 İki gözün milletin kanı için açılmış, hançer çekmiş, ok çekmiş. Ay gibi olan yüzün, sabah nimetidir; 

siyah tüylerin anber kokulu gecedir.  



501Neşʾe

(21)müjde demekdir. Lutfīde "yā” vaḥdet içündür, bu maḳāmda diyārdan 
murād ʿ ālem-i ervāḥdır. (22)Selmā’dan daḫi maḳṣūd Ḥażret-i Rabb-i Vedūd-
dur. Maḥṣūl-i Beyt: İştiyāḳdan bükā vü zārī eylerim (23)ol diyāra şevḳden 
içün ki ben anda Selmā’nıñ cemāline mülāḳī oldum. Ol nevāḥī ve ol (24)

eṭrāfdan bir luṭf u iḥsān müjdesini bizim cānımıza kim ulaştırır? Netī-
ce-i beyt (25)vaṭan-ı aṣlī olan ʿālem-i ervāḥa iştiyāḳ ve ārzūlarını beyāndır.  
Zīrā ʿurefā ʿālem-i ervāḥda (26)bāde-i tecelliyāt-i İlāhiyye ve ṣahbā-yı müşā-
hede-i Subḥāniyyeyi nūş etmekle bir vech-ile ol ʿālemi terk (27)u ferāmūş 
edemeyüp dāʾimā iştiyāḳ-ı viṣāl tennūr-ı sīnelerinde iştiʿāl bulup (28)ʿālem-i 
meẕkūru ārzū vü taḥarrī ve Cenāb-ı Bārīden mevtleriñ temennī ederler. َمْن  
ْرُتُه ِباْلَجنَِّة1 َرِني ِبُخُروِج َصَفر، َبشَّ  .kelām-i nebevīsi bu müddeʿāya sened-i ḳavīdir َبشَّ
Menḳūldür ki Cenāb-ı Bilāl āḫir vaḳtinde [BM 7b] żaʿf-ı veremden hilāl 
gibi olup ve emāre-i mevt vech-i saʿādetlerinde nümāyān olduḳda (2)ʿiyāli 
el-firāḳ el-firāḳ deyü feryād u zārī eyledikde Bilāl-i ḫoş-ḥıṣāl el-viṣāl el-viṣāl 
diyerek (3)bu ʿālem-i fānīden infiṣāl ve ʿālem-i āḫirete intiḳāl buyurdular. 
Kemā ḳāle Mevlānā ḳuddise sırruhu: 

Meẟnevī:  Çün Bilāl ez żaʿf şod hem-çün hilāl  
 Reng-i merg üftād be-rūy-ı Bilāl 

  Goft (5)cufteş el-firāḳ ey ḫoş-ḥıṣāl 
 Goft nī nī el-viṣāl est el-viṣāl 

  Goft vīrān geşt (6)in ḫāne dirīġ 
 Goft ender meh niger me’nger be-mīġ2  

2

به وادی غم منم فتاده زمام فکرت ز دست داده
نه بخت یاور نه عقل رهبر نه تن توانا نه دل شکیبا

1 Kim beni Safer’in bitişiyle müjdelerse onu cennetle müjdelerim. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II /2418;  
Radiyyüddîn es-Sagânî, el-Mevdûʿât li’s-Sağânî, I /100.

2 Bilal güçsüz düşüp hilal gibi inceldi ve yüzüne ölümün rengi düştü. // Eşi, ey güzel hasletli insan dedi, 
işte ayrılık. Hayır, hayır dedi Bilal, işte vuslat. // Yazık dedi eşi, viran oldu bu ev. Bilal dedi, buluta değil 
aya bak. Mesnevî, III/3509-3510, 3525.



502 TENKİTLİ METİN - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

(8)Vādī hādī vezninde dere taʿbīr olunan mevżiʿdir. Zimām imām veznin-
de yular maʿnāsınadır, (9)cemʿi ezimme gelür. Fikrette tā ḫiṭābdır. Zimām zi 
dest-dāḍen şaşırmaḳ ve lā-yaʿḳıl u ḥayrān (10)olmaḳ maʿnāsına muṣṭalaḥdır. 
Şikībā kesr-i şīn ve elif-i mübālaġa ile ṣabūr ve müteḥammil maʿnāsınadır. 
(11)Taḳdīr-i ʿ ibāre; "be-vādī-i ġam fütāde menem fikret zimām zi dest-dāde.” 
Maḥṣūl-i Naẓm: Vādī-i ġama (12)düşmüş benim, seniñ fikr u ḫayāliñ zimām 
ve iḫtiyārımı elden verdi ve beni lā-yaʿḳıl u ḥayrān (13)eyledi. Ne ṭāliʿim yār 
ve ne ʿ aḳlım rehber, ne tende ḳuvvet u ḳudret ve ne göñülde ṣabr u ṭāḳat var. 
(14)El-ḥāṣıl seniñ fikr ü ḫayāliñle evdiye-i ġumūmda lā-yaʿḳıl u ḥayrān seyr ü 
deverān etmekdeyim. (15)Ṭāliʿ menḥūs ve ʿ aḳlım ġayr-ı meʾnūs gitmekdeyim. 
El-amān ben bī-çāreye mürüvvet ve iḥsān eyle demekdir. 

Meẟnevī:  Ey ki cān-ı ḫīre rā rehber konī  
 V’ey ki ḳalb-i tīre rā enver konī1   

3

زهی جمال تو قبلۀ جان حریم کوی تو کعبۀ دل
َفِان َسَجدنا ِاَلیَک َنسُجد َو ِان َسَعینا ِاَلیَک َنسعی

(18)Zihī kelime-i taḥsīndir. Secednā ve seʿaynā fiʿl-i māżīniñ nefs-i müte-
kellim meʿa’l-ġayrıdır. Nescud (19)ve nesʿā fiʿl-i mużāriʿiñ nefs-i mütekellim 
meʿa’l-ġayrıdır. Ledā ʿ inde kelimesi gibi ẓarf-ı mekāndır. [Maḥṣūl-i Naẓm]: 
Seniñ (20)cemāliñ ne güzel cān ḳıblesidir ve seniñ maḥalleniñ ḥaremi göñül 
Kaʿbesidir. Fe-iẕā kāne keẕā (21)eğer biz secde edersek seniñ ʿindinde secde 
ederiz, eğer saʿy edersek saña saʿy (22)ederiz. Bu ṣūretde ḥuccāc ile ʿuşşāḳıñ 
ḥaccları beyninde farḳ-ı ʿaẓīm cārīdir. 

Mıṣrāʿ:  Bebīn tefāvüt-i (24)reh [k’ez] kocāst tā be kocā2 

4

ز سّر عشق تو بود ساکت زبان ارباب شوق لیکن
ز بی زبانی غم نهانی چنانکه دانی شد آشکارا

1 Ey şaşırmış canlara rehberlik eden! Ey kararmış kalpları nurlandıran! Mesnevî, V/783.
2 Gör işte farkı; o yol nereye gider, bu yol nereye? Hâfız, Dîvân, g.2/1.
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(25)Ġam-ı nihānīden murād yine sırr-ı ʿaşḳdır. Āşikārānıñ āḫirinde elif 
riʿāyeten li’l-ḳāfiye ityān olunmuşdur. (26)Ḥazret-i Ḫvāce’niñ bu beytinde 
olduġu miẟillü: 

Beyt:   Dil mīreved zi destem ṣāḥib-dilān Ḫudā rā 
(27) Derdā ki rāz-ı pinhān ḫvāhed şod āşikārā1 

Maḥṣūl-i Naẓm: Yā Rabbe’l-ʿālemīn! Seniñ sırr-ı ʿaşḳını ifşā (28)ve iẓhār 
etmekden erbāb-ı şevḳ ve aṣḥāb-ı ʿaşḳıñ dilleri sākit u sākin idi ve lākin 
söylemeksiz nihān olan esrār ẓāhir u āşikār oldu ve böyle olduġu daḫi seniñ 
maʿlūmuñdur. Bu ṣūretde [BM 8a] ʿāşıḳlarına niçün esrār-ı ʿaşḳı ifşā eyle-
diñiz deyü ʿitāb eyleme. 

Rubāʿī:   ʿIşḳ-i tū buved şāh (2)der mülk-i derūn 
 Çün debdebe-i şāhī-i ū geşt füzūn 
 Şod hem-reh-i āb-ı dīde u hem-dem-i āh 
(3) V’ez perde-serāy-ı sīne zed ḫayme birūn2 

Ḫafī değildir ki sırr-ı ʿaşḳ tenġnā-yı sīne-i ʿuşşāḳ ve (4)süveydā-yı dil-i 
meşāḳḳda mestūr iken ġalebe-i şevḳ ve istīlā-i ʿaşḳ sebebiyle inkişāf ve (5)

ẓuhūra meyl eder. Sükūt ve sükūn iḫtifā-yı esrār-ı derūna ḥāciz ve maniʿ 
olmadıġı aḥvāl-i (6)mest-i meyden ziyāde ẓāhir u lāmiʿdir. Nitekim ser-ḫoş 
her ne ḳadar aḥvāl ve esrārını setr (7)u pūş eylese ve sākit u ḫāmūş olsa anıñ 
bāde-ḫvār olduġu āşikārdır. ʿUşşāḳ daḫi (8)bāde-i ʿaşḳ-ı İlāhīden sekrān ve 
deng u ḥayrān olmaġla  bī-iḫtiyār ifşā-yı esrār edecekleri (9)derkārdır. Kemā 
ḳāle Celālu’l-milleti ve’d-dīn ḳuddise sırruhu’l-metīn:

Meẟnevī:  İn hemī dānem velī mestī-yi ten  
(10) Mī güşāyed bī-murād-ı men dehen

  An çünān k’ez ʿaṭse vü ez ḫāmiyāz 
 İn dehān gerded be nā-ḫvāh-i tū bāz3 

1 Ey gönül sahipleri! Allah aşkına, gönlüm elden gidiyor,  eyvah, gizli sırlar açığa çıkacak. Hâfız, Dîvân, g.5/1. 
2 Aşkın, gönül ülkesinin sultanı oldu. Sultanlığının debdebesi artınca gözyaşının yoldaşı, âhın arkadaşı 

oldu. Ondan sonra gönül sarayının perdesiyle bir çadır kurdu. 
3 Bunu biliyorum ama bedenin sarhoşluğu, istemediğim halde ağzımı açıyor. // Hapşırma ve esneme 

yüzünden sen istemeden ağzının açılması da böyledir. Mesnevî, IV/3292-3293.
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5

َبَکت ُعُیوِنی َعلی ُشُئوِنی َفساَء حاِلی َو ال ُابالی
که دانم آخر طبیب َوصلت مریض خود را کند مداوا

(12)Beket fiʿl-i māżīdir, aġladı demekdir. ʿUyūn "ʿayn”ıñ cemʿidir ve fiʿl-i 
meẕkūruñ fāʿilidir, yā-i mütekellime (13)iżāfet-i lāmiyyedir. “Eḳallu’l-cemʿ 
ẟelāẟetün”1  ḳāʿidesine mebnī çeşm-i dil ʿilāve yāḫud cemʿ-i manṭıḳı (14)

irāde oluna. Şuʾūn;  "şīn”iñ fetḥi, hemzeniñ sükūnuyla şeʾn kelimesiniñ 
cemʿidir ki ḥāl (15)ve şān maʿnāsınadır. Sāʾe efʿāl-i ẕemmdendir, kötü oldu 
demekdir. Ḥālī fiʿl-i meẕkūruñ (16)fāʿilidir. Lā ubālī ḳayırmam ve mü-
teḥammil olurum demekdir, ki lā ubāli ʿilletidir. Müdāvā żamm-ı mīm 
ile (17)ḫastaya ʿilāc ve tīmār eylemek maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: Be-
nim şuʾūn ve aḥvālime gözlerim merḥamet (18)edüp aġladı ve benim ḥā-
lim ne kötü oldu ve ben bu aḥvāl ve şuʾūn ve ıżṭırāb-ı derūna ziyāde (19)

memnūnum. Zīrā bilirim ki seniñ ṭabīb-i vaṣlıñ encām kendü ḫastasına 
ʿilāc ve tīmār eder. (20)Bināberīn kāmilīn-i mükemmilīn mübtelā olduḳları 
belāyāt u meṣāʾibe ez cān u dil rāżī olurlar. Zīrā (21)ʿādet-i ḥasene-i Cenāb-ı 
Bārī böyle cārī olmuşdur ki bir ʿāşıḳ-ı ṣādıḳ rāh-ı maʿrifet-i Ḫālıḳda (22)

her ne ḳadar belāyāt u şedāʾide mülāḳī olursa bir pāye-i refīʿaya müteraḳḳī 
olup encām-ı kār (23)vāṣıl-ı Ḥażret-i Kirdigār olur. Kemā verade fi’l-ḥadīẟ:  
َبَر ِاْجَتَباُه، َفِإْن َرِضَي ِاْصَطَفاُه2 ُ َعْبًدا ِاْبَتاَلُه، َفِإْن َصَ  ِإَذا َأَحبَّ اهللّٰ

Beyt:   Belā keş tā cemāl-i dost bīnī  
 Ki merd-i bī-belā merd-i liḳā nīst3 

6

اگر به جورم برآوری جان و گر به تیغم بیفکنی سر
قسم به جانت که برندارم سر ارادت ز خاک آن پا

(26)Maḥṣūl-i Naẓm: Eğer cevr u cefā ile cānımı iḫrāc eder iseñ ve eğer 
tīġ ile başımı düşürür iseñ (27)seniñ cānına ḳasem ederim ki ser-i irādeyi se-
niñ ḫāk-i pāyinden ġayrı maḥalle ḳaldırmam, bu maḳāma (28)ʿinde’ṣ-ṣūfiyye 
1 Çokluk en az üçtür. 
2 Kim beni Safer’in bitişiyle müjdelerse onu cennetle müjdelerim. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II/2418;  

Radiyyüddîn es-Sagânî, el-Mevdûʿât li’s-Sağânî, I /100. c. 1, s. 2.
3 Bela çek ki sevgilinin yüzünü göresin; çünkü dertsiz adam, cemâl ehli değildir. Attâr, Dîvân, g.104/5.
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maḳām-ı rıżā taʿbīr olunur. Kemā ḳāle Ebu’l-Cennāb Necmüddīn el-Kübrā1  
ḳuddise sırruhu fī Uṣūli’l-ʿAşere; "er-rıḍā vehuve’l-ḫurūcu ʿan riḍāʾi nefsihi 
bi’d-duḫūli fī rıḍāʾillāhi teʿālā bi’t-teslīmi li’l-aḥkāmi’l-[BM 8b] ezeliyyeti 
ve’l-iʿrāḍi ʿani’l-iʿtirāḍi kemā huve bi’l-mevt”2. Bāyezīd-i Bisṭāmī ḳuddise (3)

sırruhu’s-sāmī ḥażretlerinden suʾāl olundu ki "meni’r- rıḍā  ʿanillāhi” ḳāle 
“huve lev  ceʿalellāhu cehenneme (4)fī yemīnihi lem yesʾel en yuḥavvile ilā 
yesārihi.”3 

Beyt:   Be güẕāşteem maṣlaḥat-ı ḫvīş bedu 
(5) Ger zinde koned ver koşed ū dāned4

7

به ناز گفتی فالن کجایی چه بود حالت درین جدایی
َمِرضُت َشوقًا َوِمتُّ َهجرًا َفَکیَف َاشُکو ِاَلیَک َشکوی

(7)Goftīde "yā” ḫiṭābdır. Kocāyī ḳanġı maḥallden ve ḳanġı şehirdensin 
demekdir. Mariḍtu bāb-ı rābiʿden (8)fiʿl-i māżīniñ nefs-i mütekellim vaḥ-
desidir ki ḫasta ve ʿalīl oldum demekdir. Muttu daḫi keẕālik (9)bāb-ı evvel-
den māżī mütekellim vaḥdedir, öldüm demekdir. Şekvā "eşkū”nuñ mefʿūl-i 
muṭlaḳıdır. (10)Maḥṣūl-i Naẓm: Nāz u cilve ve kirişme u şīve ile "ey fülān 
ne yerdensin ve ne maḥalldensin (11)ve bu eyyām-ı iftirāḳda seniñ ḥāliñ ne 
oldu” dediñ ve bunuñ miẟillü nice kelimāt-i meserret-nümūn (12)ile ḫāṭır-ı 
nā-şādımı memnūn eylediñ. Ben daḫi cevābında dedim ki "seniñ aşḳ ve 
şevḳinden içün (13)marīż u ʿalīl oldum ve seniñ hecrinden içün öldüm, ne 
keyfiyyetde saña senden şekvā (14)etmekle şekvā ederim.” Zīrā saña senden 

1 Tam adı Ebu’l-Cennâb Necmüddîn-i Kübrâ Ahmed b. Ömer el-Hîvekî el-Hârizmî (ö. 628 /1221) olup 
Kübreviyye tarikatının kurucusudur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hamid Algar, “Necmeddîn-i Kübrâ”, DİA, 
c. 32, s. 498-500. 

2 Rıza; alçak nefsin isteklerini bırakıp Allah’ın istediği ezeli hükümlere razı olmak ve bir ölü gibi ona itiraz 
etmekten vazgeçmektir. BM nüshasında bu ibareden sonra “Kemā ḳāle baʿżu’l-ʿārifīn” ve aşağıdaki beyit 
yazılarak beytin üzeri çizilmiştir:

Beyit:  Vekkeltu ile’l-maḥbūbi emriye kullehū 

   Fein şāʾe eḥyānī ve in şāʾe etlefā 
3 Allah’tan razı olan kimdir? Dedi ki şayet Allah sağ tarafını cehenneme koysa soluna dönmek istemeyendir.
4 Ben kendi maslahatımı ona bıraktım; ister yaşatsın, ister öldürsün. 
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şikāyet emāre-i şeḳāvetdir. Kemā verade fi’l-ḥadīẟi’l-ḳudẟī (15)َيْرَض َلْم   »َمْن 
Nāẓım-ı şīrīn-maḳāl bu beyt-i (16) ِبَقَضاِئي َوَلْم َيْصِبْر َعَلى َباَلِئي َفْلَيْطُلْب َربًّا ِسَواَي« 1

şerīf ile Cenāb-ı Bārī-i ẕü’l-celāl ʿāşıḳlarıyla ḥasbiḥāl ve ḫavāṭır-ı ʿuşşāḳını 
perestiş (17)ve suʾāl eylediğini beyān buyururlar. Nitekim Mevlānā Ḥüseyin 
Vāʿiẕ  kuddise sirrahu 2﴾اِح۪ميَن رُّ َوَاْنَت َاْرَحُم الرَّ ِنَي الضُّ ي َمسَّ  naẓm-ı celīliniñ ﴿َاّن۪
tefsīrinde buyururlar ki Ḥażret-i fāliḳu’l-aṣbāḥ her vaḳt-i ṣabāḥ (19)Eyyūb 
ʿaleyhi’s-selāmıñ ḫāṭır-ı şerīflerini “ey bīmār-ı men, çunī” kelām-i meser-
ret-meʾāli ile suʾāl (20)buyururlar idi. Vaḳtā ki Cenāb-ı Ḫudā li-ecli’l-ibtilā 
çend rūz bu kelāmı terk eyledikde  Ḥażret-i (21)Eyyūb bir āh-ı dil-dūz edüp 
اِح۪ميَن﴾ رُّ َوَاْنَت َاْرَحُم الرَّ ِنَي الضُّ ي َمسَّ -buyurdular. Bu sūrette (22)āyet-i meẕkūre ﴿َاّن۪
de "ḍurr”dan murād inḳiṭāʿ-ı iltifāt olur ve bu maʿnā Ḥaḳḳ ẕātında ziyāde 
raʿnādır. Fefhem.

8

بر آستانت کمینه جامی مجال بودن ندید ازان رو
به کنج فرقت نـشـست محزون به کوی محنت گرفت مأوا

(24)Kemīne sefīne vezninde kem ile yā-i nisbet ve nūn-ı teʾkīd ve hā-i 
taḫṣīṣeden mürekkebdir, eksikli (25)demekdir. Künc köşe, meʾvā maḳām ve 
maḥall maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Naẓm: Seniñ āsitānıñ üzerine (26)eksikli olan 
Cāmī, olmaḳlıġa mecāl görmedi. Ol cihetden kūşe-i firḳatde maḥzūn u 
mükedder (27)olduġu ḥālde oṭurdu ve firḳat maḥallesinde kendüye maḳām 
vü meʾvā ṭuttu.

1 Kim benim hükmüme razı olmaz, verdiğim belaya sabretmezse kendisine benden başka rab arasın. 
Keşfu’l-Hafâ, II /1898.

2 Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiyâ 21/83.
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ĠAZEL 7  

(FŞ, 16)

(28)Velehu eyḍan ḳuddise sırruhu

1

از خار خار عشق تو در سینه دارم خارها
هر ]دم[ شکفته بر رخم زان خارها گلزارها

[BM 9a] Ḫārḫār elem ve ıżṭırāb ve daġdaġa-i ḫāṭır ve tereddüd u ḫelecān 
maʿnālarına muṣtalaḥdır. Nitekim (2)Ḫvāce Selmān’ıñ bu beytinden ẓāhirdir. 

Beyt:   Yār reft ez çeşm vü der dil ḫārḫār-ı ū (3)bemānd  
 Ber ciger ṣad dāġ-ı ḥasret yādigār-ı ū bemānd1 

Ḫār mār vezninde diken demekdir. (4)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey cānān! Seniñ 
ʿaşḳının elem ve ıżṭırābından sīnede dikenler ṭutarım (5)ve diken her dem ve 
her ān ol sīnemde nihān olan ḫārlardan yañaġım üzerine nice gülzār açılmış-
dır. (6)Yañaġında gülzār açılması ṣabāḥat ve melāḥatinden ʿ ibārettir. Nitekim 
vech-i ʿāşıḳda ṣabāḥat (7)u melāḥat ve dehşet u mehābet olduġu müẟbetdir. 
Kemā verade fi’l-ḥadīẟ: 2»َتَعاَلى ِلُرْؤَيِتِهْم ُ يَن ِإَذا ُرُؤوا ُذِكَر اهللّٰ  »َأْفَضُلُكُم الّذِ

2

از بس فغان و شیونم چنگیست خم گشته تنم
اشک آمده تا دامنم از هر مژه چون تارها

(10)Şīven kesr-i şīn ile miḥnet ve muṣībet deminde olan nāle vü efġān 
u mātem maʿnāsınadır. (11)Çeng seng vezninde bilād-ı ʿAcemde maʿrūf bir 
sāzıñ ismidir ki şekli ḥallāc yayına müşābihdir. (12)Baʿżı muṣavver devāvīn-i 
Ḫvāce Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī’de

Beyt:   Egerçi bāde feraḫ-baḫş u bād gül-bīz est 
 Be-bāng-ı çeng meḫor [mey] ki muḥtesīb tīz est3

1 Sevgili gözden kayboldu, gönülde ızdırabı, ciğerde yüzlerce hasret yarası onun yadigârı olarak kaldı. 
2 Sizin en üstününüz kendisine bakıldığında Allah’ı hatırlatanınızdır. Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, 

I/1784.
3 Her ne kadar şarap ferahlatıcı, rüzgar gül kokulu ise de çeng nağmesiyle şarap içme; çünkü bekçi çok 

çabuktur. Hâfız, Dîvân,  g. 41/1.
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beytinde muṣavvirān-ı Aʿcām meclis (14)resm edüp çeng taʿbīr olunan sāzı 
ḥallāc yayı gibi resm eyledikleri fakiriñ meşhūdum (15)olmuşdur. Āḫirinde 
"yā” vaḥdet içündür. Tenem çengīst ḫaberdir, ḫam geşte "çeng”iñ ṣıfat-ı (16)

kāşifesidir. Ḫam dem vezninde eğri demekdir. Müje kirpik maʿnāsınadır. 
Tār mār vezninde (17)tel taʿbīr olunan şeydir, āḫirinde "hā” edāt-ı cemʿdir. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Ol ḳadar fiġān ve şīven ve (18)nāle u miḥenden tenim çeng 
gibi iki ḳat oldu ve her bir kirpiklerimden eşk-i çeşmim teller gibi (19)dāme-
nime ḳadar geldi ve revān oldu. Eşk-i çeşmi tāre teşbīhde cihet-i müşābehet 
ṭūl-i (20)ḳāmetdir. Nitekim ḳaṭarāt-ı eşk teʿāḳub etdikde bir ṭūl-i mevhūm 
müşāhed u maʿlūm olur; bārān-ı (21)şedīde ve şuʿle-i cevvālede olduġu miẟil-
lü. Zübde-i kelām miḥnet u muẟībetiñ keẟretini ve bükānıñ (22)vefretini 
beyāndır. Ve beytde olan ḫayāl-i daḳīḳ maʿlūm-i aṣḥāb-ı tedḳīḳdir. 

3

ره جانب بستان فکن کز شوق تو گل در چمن
صد چاک کرده پیرهن شسته به خون رخسارها

(24)Ṣad keẟretten kināyedir. Şoste ḫofte vezninde şostenden ism-i mefʿūl-
dür, yıkanmış demekdir. (25)Pīrehen gömlek demekdir, gülüñ gömleği ev-
rāḳını muḥīṭ olan yeşil ẓarfdır ki gülüñ  pīreheni (26)gibidir ve çāk-ı pīrehen 
etmesi kemāl-i ʿ aşḳındandır. Nitekim çāḳ-ı cāme ve temzīḳ-i pīrehen aḥvāl-i 
(27)ʿāşıḳāndandır. Bu maḳāmıñ tafṣīli kaṣīde-i ẟāliẟte 

Beyt:    Ez mihr-i tū her sefīde-dem çarḫ  
 Dürrāʿa-i nīl-gūn koned çāk 

beytinde mufaṣṣal ve meşrūḥ naḳşhā-yı evrāḳ tebyīn olmuşdur. (29)Maḥṣūl-i 
Manẓūm: Ey cānān! Bostān ṭarafına ʿaṭf-ı ʿinān eyle, zīrā seniñ şevḳinden 
[BM 9b]  gül çemende ḳamīṣ u pīreheniñ pāre pāre eylemiş ve ruhṣārlarını 
ḳan ile yıḳamıştır. Gülüñ (2)ruḫṣārını ḳan ile yayḳıması ḥumret-i evrāḳından 
kināyedir. Keʾennehu evrāḳ-ı gülde olan ḥumret (3)ʿaşḳ-ı cānāndan ḳan aġla-
dıġından neşʾet etmişdir. Netīce-i Beyt: Ey cānān! Sen (4)bir āfet-i devrānsın 
ki virād-ı bostān daḫī seniñ ʿaşḳından lā-yaʿḳıl u ḥayrāndır. 
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4

تا سوی باغ آری گذر سرو و صنوبر را نگر
عمری پی نظاره سر بر کرده از دیوارها

(6)Ṣanevber safercel vezninde çam aġacıdır ki envāʿ-ı ʿadīdesi vardır. Ser-
ber kerden (7)başı yuḳarı eylemekden ʿibāretdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey yār! 
Āgāh ol, bāġ ṭarafına güẕer ve serv u (8)ṣanevbere naẓar eyle, zīrā nice zamān-
dır ki seni neẓẓāre ve seyrān içün bāġıñ dīvārlarından (9)baş ḳaldırmışlardır 
ki āyā cānān ne zamān buradan güẕerān eder. Nedīm merḥūmuñ işbu (10)

beyti Allāhu aʿlem bu beytden mütercemdir: 

Beyt:   Dün çemende sevdiğim mestāne geçtiñ baḳmadıñ 
 Serv reftārıñ görüp başıñ ṣalardı dūrdan

5

زاهد به مسجد برده پی حاجی بیابان کرده طی
آنجا که کار نقل و می بیکاری است این کارها

(13)Pey mey vezninde iz demekdir. Bürde pey iz iletmiş demek olur ki 
gitmiş demeyi ifāde eder. Ṭayy (14)"ṭā”nıñ fetḥi ve "yā”nıñ teşdīdiyle dürmek 
maʿnāsınadır. Naḳl "nūn”uñ fetḥi ve "ḳāf”ıñ sükūnuyla (15)ʿişret mezesine 
denür ki üzerine tenāvül olunan nevāleden ʿibārettir ve baʿżen (16)"nūn”u 
mażmūm olur, ʿalā ḳavlin żammesi ḫaṭādır. Naḳl u mey ikisi birden bāde 
meclisinden (17)kināye olunur. İn kārhādan murād zāhidiñ mescide, ḥācīnin 
Mekke’ye gitmesinden ʿibāretdir. (18)Maḥṣūl-i Naẓm: Zāhid mescide gitdi, 
ḥācī daḫi beyābānı ṭayy eyledi, yaʿnī zāhid mescide, hācī (19)Mekke’ye gitdi 
ve nice ḳaṭʿ-ı merāḥil etdi ve lākin ol maḥaldeki meclis-i bāde ḥāżır ve amā-
dedir, (20)bu işleri bī-kārlıḳdır. El-ḥāṣıl şol zāhid ve ḥācī ki ṭarīḳ-i ʿaşḳa sāʿī 
olmayup (21)biri mescide ve biri Mekke’ye gitdiler; ikisi dahi ʿabeẟ ile iştiġāl 
etdiler. Zīrā bi-dūni’l-maḥabbet (22)ṭāʿāt u ʿibādet nezd-i Ḫudā’da çendān 
maḳbūl olmadıġına bu ḥadīẟ-i şerīf burhān-ı sāṭıʿu’l-ʿunvāndır. Kemā ḳāle 
Seyyidu’l-kevneyn: 1»جذبة من جذبات الرحمان توازي عمل الثقلين« 

1 Rahmanın cezbelerinden herhangi birisi insanların ve cinlerin (bütün) amellerine denktir. Keşfu’l-Hafâ, 
I /1069.
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Beyt:   Becān şev sākin-i Kaʿbe beyābān çend peymāyī 
 Çü nebved ḳurb-ı rūḥānī çi sūd ez ḳaṭʿ-ı menzilhā1 

(25)Ḫafī değildir ki zāhid her ne ḳadar ḳarīb-i cāmiʿ ve ḥuccāc daḫi nez-
dīk-i beyt-i sāṭıʿ iseler de (26)mināre derūn-ı cāmiʿe girmediği gibi aṣḥāb-ı 
zühd daḫi ḥarem-sarāy-ı ḳurb-ı ʿaşḳ-ı Ḫudā’dan (27)mehcūrlardır. Zīrā ceẕ-
be-i Ḳayyūm vücūd-ı zāhidi maḥrūḳ u maḥrūm etmeye, hümā-yı rūḥ-ı 
hümayun-bāl hevā-gīr-i evc-i cemāl-i lā-yezāl olmayacaġı bī-ḳīl u ḳāldir. 

Bizüm bir başḳa vādī semtimüz (28)var duḫter-i rezle 
Ṣafā geldüñ sen ey zāhid bu bez[me] maḥrem olmazsın2 

[BM 10a]

6

هر دم فروشم جان تو را بوسه ستانم در بها
دیوانه ام باشد مرا با خود بسی بازارها

(2)Fürūşem satarım demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey cānān! Her ān saña 
cān ṣatarım, anıñ bahā ve ḳıymetinde (3)senden būse alırım. Ben dīvāneyim, 
baña kendüm ile çoḳ bāzārlar olur. Zihī cünūn (4)ve zihī bāzār. Yessarallāhu 
lī ve lekum. 

7

تو داده بار هر خسی من مرده از غیرت بسی
یک بار میرد هر کسی بیچاره جامی بارها

(6)Bār kār vezninde ʿumūmen iẕn u ruḫṣat ve ḫuṣūsen iẕn u ruḫṣat-i 
duḫūl-i meclis-i ḫāṣṣ (7)maʿnāsınadır. Bu maḳāmda murād maʿnāyı ḫāṣṣdır. 
Mıṣrāʿ-ı ẟānīde olan bār kerre ve defʿa (8)maʿnāsınadır. Ḫes bes vezninde nā-
kes ve bed-güher demekdir, āḫirinde yā vaḥdet içündür. (9)Maḥṣūl-i Naẓm: 
Her bir edānī ve esāfile meclis-i ḫāṣıña duḫūle iẕn u ruhṣat verdiñ. (10)Ben 
daḫi ġayretimden nice kerre öldüm. "El-ecelu vāḥidun”3 meʾālince herkes 
bir kerre ölür, bī-çāre Cāmī (11)nice kerre ölür. Zīrā Cāmī bu ḥāle bir vechle 
rāżī değildir.

1 Gönül yoluyla Kabe’ye yerleş, ne zamana kadar çöllerde dolaşacaksın? Gönül yakınlığı olmadıkça o 
kadar yolu kat etmenin ne faydası var?  Câmî, Fâtihatu’ş-Şebâb, g. 17/3.

2 Krş. Bosnalı Alâeddîn Sâbit, Dîvân, g. 254/2, haz.: Turgut Karabey, Cumhuriyet Üniversitesi Yay. Sivas 
1991. 

3 Ecel bir defadır.
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ĠAZEL 8 

(FŞ, 5) 

Velehu eyḍan nevvarallāhu ḍarīḥahu

1

چند سوى  چمن آيم به هوايت چو صبا
يك ره اى سرو سهى قامت رعنا بنما 

(14)Hevā bir nesneye meftūnluġa denür ki ʿaşḳ maʿnāsına isimdir ve bir 
nesneye maḥabbet (15)eylemek maʿnāsına maṣdar daḫi olur, āḫirinde yā 
ḫiṭābdır. Yek reh bir defʿa demekdir. Serv-i sehī (16)ol servdir ki bedeninden 
yuḳarusı çatal olup ve mecmūʿ dalları doġru ola, bu maḥalde (17)mecāzen 
maḥbūb murāddır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey maḥbūb-ı bī-hemtā! Mānend-i ṣabā 
seniñ ʿaşḳıñla çemen (18)eṭrāfına nice bir geleyim? Bir kerre olsun ey serv-i 
sehī; raʿnā olan ḳāmetini göster, zīrā (19)nice zamāndır ki seni görmek sevdā-
sıyla sūy-ı gülistān ve eṭrāf-ı çemenistānda (20)mānend-i ṣabā seyr u deverān 
etmekdeyim. Bir kerre olsun ey serv-i revān; sūy-ı çemenistāna (21)ḫırāmān 
olup beni şād u ḫandān eyle. Allāhu aʿlem nāẓım ḳuddise sırruhu bu ġazeli 
mevsim-i (22)bahārda söylemişlerdir. Ebyāt-ı ātiye daḫi buña ḳarīne-i vāżıḥa-
dır, feteʾemmel. 

2

به َتِه ُكرتهء نيلى سوى بستان بخرام
تا گل از شوق كند خرقهء فيروزه قبا

(24)Teh peh vezninde taḥt demekdir. Kurte kāf-i ʿArabiyyeniñ żammı ve 
"rā”nıñ sükūnu ve fetḥ-i tā-i müẟennāt (25)ile gömlek ve ḳabāya müşābih bir 
nevʿ melbūs adıdır ki ḥālā kurtegī taʿbīr olunur, eteği ve yeñi (26)ḳıṣa olur ve 
nīm-tene daḫi denür, bu maḥalde maʿnā-yı ẟānī irāde olunmaḳ evlādır. Nīlī; 
nīl fīl (27)vezninde çivit taʿbīr olunan şeydir ki andan ḥāṣıl olan renk māʾī 
olur, āḫirinde (28)yā nisbet içündür. Bu münāsebetle āsumāna nīlgūn per-
dehā ve nīlgūn ḫıyām taʿbīr olunmuşdur. (29)Ḫırām ṣalın demekdir. Fīrūze 
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cevāhir aḳṣāmından sebz-renk cevher-i maʿrūfdur ki [BM 10b] ʿale’ṣ1-ṣabāḥ 
naẓar eylemek ḳuvvet-i bāṣıra īrāẟında bī-naẓīrdir. Ḳabā ḳaftān demekdir. 
Konediñ (2)fāʿili  gül, mefʿūlu ḳabādır. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey cānān! Māʾī renk 
olan kurteniñ taḥtinde (3)mānend-i serv-i ḫırāmān bostān ṭarafına ʿ aṭf-ı ʿ inān 
eyle. Kurteniñ taḥtinde olmaḳ lābis (4)olmaḳdan ʿibāretdir, yaʿnī māʾī olan 
kurteyi giyüp bostān ṭarafına ḫırāmān ol, ḥattā gül (5)daḫi ʿaşḳ u şevḳinden 
kendüye ḫırḳa-i fīrūzeyi ḳaftān eyleye. Gülüñ ḫırḳa-i fīrūzeyi (6)ḳaftān etme-
si yeşillenüp yapraḳlanmasından ʿibāretdir. Nitekim gül ve eşcār mevsim-i 
bahārda (7)gūn-ā-gūn berg u bār ile tezyīn olunup merd-i ḳabā-pūşa müşā-
bih olurlar. Nitekim teşbīh-i (8)meẕkūr evvel-i Gülistān’da masṭūrdur. Kemā 
ḳāle’s-Saʿdī ḳuddise sırruhu: 

dıraḫtan rā be-ḫilʿat-i nevrūzī ḳabā-yı sebz-varaḳ ber girifte2

 Baʿżı nüshada “şevḳ” yerine “reşk” vāḳiʿ olmuşdur ki (10)maʿnāsı “sen 
kurte ber-dūş olaraḳ bostān ṭarafına ḫırāmān ol, ḥattā gül saña reşk (11)u 
ḥasedinden ḳabā-pūş ola.” Mīrek-i Taşkendī Risāle-i Şehrī vü Gülī’de “kur-
te; pīrehen (12)maʿnāsınadır, tebeh kurte,  “tā”nıñ ve “bā”nıñ fetḥalarıyla 
mecmūʿu göñlekçe demekdir” dedi ve maḳām-ı (13)istişhādda bu beyti ityān 
eyledi.3 Bu nüsḫa faḳīriñ ʿ indimde olan nüsaḫ-ı ẟelāẟeye ve kütüb-i (14)luġate 
muḫālifdir. Allāhu aʿlem bi’ẟ-ẟavāb. 

3

باغبان كاش كند سوسن و گل فرش رهت
زانكه بر روى زمين حيف بود آن كف پا 

(16)Kāş edāt-ı temennīdir, kāşkī ve n’olaydı demekdir. Sūsen sūzen veznin-
de ʿavām taḥrīf (17)edüp ṣuṣam dedikleri çiçekdir, envāʿ-ı erbaʿayı müştemil-
dir. Ferş ʿarş vezninde döşeme (18)taʿbīr olunan şeyʾe denür, kilim ve ḳalīce 
gibi mefrūş maʿnāsına. Keff-i pā ayaġıñ altı (19)demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: 
Ey cānān! Bāġa teşrīf etdiğiñ zamān bāġbān seniñ reh-güẕeriñe kāşkī gül ve 
1 BM nüshasında iki defa yazılmıştır. 
2 Ağaçlara nevruz giysisi olarak yeşil yapraklı giysiler giydirmiş. Sa’dî, Gülistân, mukaddime.  
3 Bkz. Mîrek Muhammed-i Taşkendî, Şehrî ve Gülî, haz., Bahattin Kahraman, Yusuf Öz, Akçağ yay., 

Ankara 2012, s. 182.
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sūsen ferş edeydi ve döşeyeydi, ziyāde aʿlā olurdu. Andan (21)içün ki yeriñ 
yüzü üzere seniñ gibi nāz-perver ve perī-peyker dilberiñ seyr u güẕer etmesi 
(22)yazıḳ olur. Bu beyt ile nezāket-i yāre işāret buyururlar. 

4

سرو را جالب جوى است  و تو را گوشهء  چشم
اهلل اهلل چه تفاوت تو كجا سرو كجا

(24)Leb bu  māḳāmda kenār maʿnāsınadır. Allāh Allāh maḳām-ı taʿaccüb-
de müstaʿmeldir; çi ʿaẓamet ve keẟret (25)maʿnāsını müfīddir. Tefāvüt tefāʿül 
vezninde iki nesneniñ beyni ıraḳlaşmaḳ yaʿnī (26)evṣāf cihetiyle bir birine 
muḫtelif maʿnāsınadır, güyā ki eḥaduhumānıñ vaṣfı  āḫeri (27)fevt ve sebaḳ 
eylemiş olur. Maḥṣūl-i Naẓm: Serviñ yeri ırmaġın kenārıdır ve seniñ (28)

yeriñ kūşe-i çeşmdir. Taʿaccüb ederim ki serv ile seniñ beyninde tefāvüt-i 
ʿaẓīme ẟābit (29)ve derkārdır. Sen1 nerede ve serv nerede? Bu ṣūretde ey Yū-
suf-i ẟānī, her vechle servden [BM 11a] berter ve ʿ ālīsin. Ḳāle Ḥāfıẓu’ş-Şīrāzī 
ḳuddise sırruhu: 

Beyt:   Ḫayāl-i kāmet-i serveş muḳīm-i dīde-i (2)mā’st 
 Ez ān ki serv-i sehī rā maḳām ber leb-i cū’st2

5

همچو بلبل به هواى گل رويت نالم
نيست اين ناله و فرياد من از باد هوا

(4)Hevā ʿaşḳ maʿnāsınadır, evvelinde "bā” ṣıladır. Gülüñ "rūy”a iżāfeti 
lüceynu’l-māʾ ḳabīlindendir. Bād-ı (5)hevā ʿabeẟ ve mālāyaʿnī ve bī-netīce 
maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i Beyt: Mānend-i bülbül seniñ gül gibi olan (6)yüzü-
nüñ hevā-yı ʿaşḳı ile iñlerim ve benim bu nāle ve feryādım bād-ı hevādan 
değildir. Belki ez cān u dil (7)saña ʿāşıḳ u efgende ve ḥayrān u dil-beste ol-
duġumdan leyl u nehār āh u zār etmekdeyim. 

1 Ben: yanlış imla, anlam gereği “sen” olmalıdır. 
2 Nasıl ki servinin makamı ırmağın kenarıysa senin servi boyunun hayali de gözlerimizdedir. Hâfız, 

Dîvân, g.108.
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Beyt:          (8)Benāl bülbül eger bā menet ser-i yārīst 
 Ki mā dū ʿāşıḳ-i zārī[m] vü kār-i mā zārīst1

6

زاب صفا نگر آن روى چو گل تا دانى
كز چه رو اين همه جوياى تو أند اهل صفا

(10)Zʿāb-ı ṣafā niger, iyi baḳ ve çeşm-i ʿibretle naẓar eyle demekdir ki dānī 
kelimesini beyāndır ve bu maḳāmda (11)sebeb ve cihet maʿnāsınadır. Ehl-i 
ṣafā mübtedā, cūyā-yı tū ḫaber, end edāt-ı ḫaberdir. Taḳdīr-i ʿİbāre: (12) "Īn 
heme ehl-i ṣafā cūyāy-ı tū end” demekdir. Ehl-i ṣafādan murād ʿuşşāḳdır. 
Maḥṣūl-i Naẓm: Ey yār-ı leṭāfet-güster! Ol gül gibi olan yañaġına çeşm-i 
ʿibretle naẓar eyle, ḥattā bilesin ki ne sebebden bu ehl-i ṣafā (14)ve ʿuşşāḳ-ı 
bā-vefā seni isteyicidirler. El-ḥāṣıl māhiyyet-i ḥüsnüne vāḳıf olaydıñ ve ne 
mertebe (15)ḥüsn-dār olduġunu bileydiñ ʿ uşşāḳıñ seni ṭalebleriniñ sırrını añ-
lardıñ ve inṣāf u merḥamet (16)edüp bu hücūm ve taṣdīʿ nedir deyü kimesneyi 
helāk u teşnīʿ etmez idiñ. 

7

با تو جامى هوس گشت گلستان دارد
ليك چون همرهى سرو كند شاه گيا

(18)Geşt kāf-i Fārisiyyeniñ fetḥiyle seyr u temāşā maʿnāsınadır. Giyā 
kāf-i Fārisiyyeniñ kesriyle (19)giyāh muḫaffefidir ki ot demekdir. Maḥṣūl-i 
Manẓūm: Ey cānān! Cāmī seniñle gülistān seyr u (20)temāşāsı hevesini ṭutar 
lākin şāḫ-ı giyā serv ile nice refāḳat eder ve serv ile nice gider. (21)Zīrā bi-dū-
ni’l-cinsiyyet refāḳat ve ünsiyyet olmadıġı müdellel ve müẟbetdir. Kemā 
ḳīle: 

(22)Beyt:   Koned her cins bā hem-cins pervāz 
 Kebūter bā kebūter bāz bā bāz2   

1 Ey bülbül! Eğer dostumsan inle ki biz perişan iki aşığız ve işimiz gücümüz inlemektir. Hâfız, Dîvân, g. 
66/1.

2 Her tür kendi türüyle, güvercin güvercinle, şahin şahinle uçar.
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ĠAZEL 9 

(FŞ, 12) 

Velehu eyḍan efāḍallāhu ʿaleyhi sicāle rıḍvānihi

1

شد برقع روی چو مهت زلف شب آسا
یَل لباسا ُسبحاَن َقِدیٍر َجَعَل اللَّ

(25)Şoduñ fāʿili zülf-i şeb-āsā, mefʿūlu burḳāʿ-ı rūy-ı çü mehetdir. Burḳaʿ 
ḳunfeẕ vezninde (26)peçe taʿbīr olunan şeyʾ-i maʿrūfdur. Āsā āyā vezninde 
gibi demekdir. Zülfüñ gece gibi olması (27)siyāhlıġından kināyedir. Subḥā-
ne maṣdariyyet üzere manṣūb ve maʿnā-yı taʿaccübü mutażammındır (28)ve 
"ḳadīrin”e mużāftır. Nitekim ʿArab-ı ʿurbā maḳām-ı taʿaccübde "subḥāne 
men keẕā” derler, aceben lehu maʿnāsına. (29)Eğer maḳām-ı istiḥsān ise bu-
nuñ ḫālıḳını bu ḫulḳ-ı bedīʿ için tesbīḥ ederim demek [BM 11b] olur, bu 
maḳāmda olduġu miẟillü. Ve eğer maḳām-ı istihcān ise bundan Ḥażret-i 
Bī-çūn’u (2)tenzīh ederim demek olur. Ceʿaleniñ fāʿili taḥtinde "ḳadīrin”e 
rāciʿdir; el-leyl mefʿūl-i evveli, (3)libāsā mefʿūl-i ẟānīsidir ve cümlesi "ḳadī-
rin”e ṣıfatdır ve bu terkīb 1﴾(4) ﴿َوَجَعْلَنا الَّْيَل ِلَباسًاnaẓm-ı celīlinden muḳtebesdir. 
Gerek bu maḳāmda ve gerek āyet-i celīlede libās ġıṭā ve perde (5)maʿnāsına-
dır. Kemā ḳāle’l-Ḳāḍī  fī tefsīri ḥāẕe’l-āyeti, "ġiṭāʾun yestetiru bi-ẓulmetihi 
men erāde’l-iḫtifā2.” (6)Maḥṣūl-i Naẓm: Gece gibi olan zülf seniñ māh gibi 
olan yüzüne burḳaʿ ve perde oldu. (7)Cemīʿ-i şeyʾe ḳādir olan Vācibu’l-vü-
cūdu bu ḫulḳ-ı bedīʿ içün tesbīḥ ve tenzīh ederim ki (8)geceyi libās ḳıldı, 
yaʿnī gece gibi siyāh olan zülfüñü māh gibi yüzüne libās ve perde eyledi. (9)

Ḫulāṣa-i beyt vech-i cānānıñ nūriyyet ve zülfünüñ daḫi keẟret ve esvediy-
yetini beyāndır. 

2

تا کی ز غم سود و زیان رنجه توان بود
ای خواجه بیا ساغر َمی گیر و بیاسا

1 Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. Nebe 78/10.
2 Gizlenmek isteyen kimseyi karanlığıyla gizleyen örtüdür.  



(11)Rence hā-i nisbetle ḫasta ve bīmār demekdir. Būd būden maʿnāsınadır. 
Beyāsā evvelinde bā-i (12)zāʾide ile āsūden maṣdarından emr-i ḥāżırdır; diñlen 
ve istirāḥat eyle demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: (13)Niceye dek fāʾide ve ziyān 
ġamından ḥaste vü bīmār ve miḥen u meşaḳḳate giriftār olmaḳ mümkin (14)

ve lāyıḳdır. Ey efendi! Gel ve şarāb ḳadeḥini ṭut ve istirāḥat eyle, zīrā bāde 
ġam ve kederi (15)izāle eder. Nitekim denmişdir:

 Beyā sāḳī ān erġuvānī ḳadeḥ  
 Ki dil z’ū ṭarab yābed vü cān (16)feraḥ  
 Be-men deh ki ez ġam ḫalāṣem dehed 
 Nişān-ı bezm-i ḫāṣem dehed1

Netīce-i beyt ṭarīḳ-i ʿaşḳa (17)taḥrīṣ u teşvīḳdir.  

3

دنیا نه متاعیست که ارزد به نزاعی

با خصم مدارا کن و با دوست مواسا
(19)Taḳdīr-i ʿibāre; "dünyā metāʿī nīst ki erzed be-nizāʿī.” Erzed erzīden 

maṣdarından fiʿl-i (20)mużāriʿdir, değer ve lāyıḳ u münāsib olur demekdir. 
Müdārā żamm-ı mīmle mülāyemet edüp iẓhār-ı (21)ʿadāvet etmemek maʿnā-
sınadır. Ve fi’l-ḫaber 2ِباْلِمَداَرا  Müvāsā müdārā vezninde yārlıḳ (22)ve َعَلْيُكْم 
dostluḳ eylemek demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: Dünyā bir metāʿ değildir ki 
nizāʿ u cidāli değe (23)ve dünyā için muʿāraża vü muḫāṣeme lāyıḳ ve münāsib 
ola. Böyle olunca ḫaṣma müdārā, dosta (24)müvāsā eyle; ḥattā rāḥat u ḥużūr 
ve ẕevḳ u sürūr ile zamānıñ mürūr ede. Kemā ḳāle (25)Ḥāfıẓu’ş-Şīrāzī ḳuddise 
sırruhu: 

Beyt:   Âsāyiş-i dū gītī tefsīr-i īn dū ḥarf est 
(26) Bā dostān telaṭṭuf bā düşmenān müdārā3

Nāẓım-ı niḥrīr bu beyti maḳām-ı tanẓīrde buyurmuşlardır: 

1 Ey saki! Erguvan renkli kadehi getir ki onunla gönül eğlencesini can da huzurunu bulsun. Bana ver ki 
beni kederden kurtarsın, seçkinlerin meclisine soksun. 

2 Uyumlu olunuz. Keşfu’l-Hafâ, I /918.
3 İki cihanın huzuru iki sözde gizlidir: dostlara lütuf etmek, düşmanları idare etmek. Hâfız, Dîvân, g. 5/6. 
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(27)Beyt:   Âsāyiş-i dū gītī gīrīm īn dū ḥarf est 
 Bā düşmen-i bed-endīş müşkil buved müdārā1 

4

اسرار نی اگر فهم کنی جمله سماعیست
ال ُیمِکُن َان ُیدِرُکها الَعقُل ِقیاسا

(29)Bu maḳāmda neyden murād mekārim-muʿtād ʿaleyhi’t-taḥiyyat ilā 
yevmi’t-tenād ḥażretleridir. Zīrā [BM 12a] ney ber ḥisāb-ı ebced altmışdır 
ve ḥarf-i sīn daḫi altmış olup “yāsīn”de olan (2)“sīn”de erbāb-ı tedḳīḳ “yā 
Muḥammed” maʿnāsın taḥḳīḳ buyurdular. Feteʾemmel. Yāḫud ney insān-ı (3)

kāmilden müsteʿār ve kināyedir, beynehumāda cihet-i cāmiʿe vücūh-i keẟīre 
ile ẟābitedir. Lā yaḫfā (4)ʿalā men teʾemmele. Yāḫud maʿnā-yı ḥaḳīḳīsine daḫi 
ṣarf olunmaḳ müveccehdir. 

Nitekim şāriḥ-i Ḳaṣīde-i (5)Bürʾe Muṣannifek merḥūm

Beyt:   Yā nefsu lā taḳnaṭī min zelletin ʿaẓumet 
 İnne’l-kebāʾira fi’l-ġufrāni ke’l-lememi2

beyt-i şerīfiniñ şerḥinde bu gūne ruḫṣāre-ṭırāz-ı evrāḳ u tebyīn oldular ki 
(7)leyle-i isrāda Cenāb-ı Perverdigār Seyyidu’l-ebrār ʿaleyhi’t-taḥiyyetü mā 
dāmeti’l-aḳmār ḥażretlerine (8)doḳsān biñ kelām u güftār ve bī-nihāye es-
rār söyledi. Ferdāsı ol Nebiyy-i muḫṭār ْسَراِر ِبَحْيُث َ َأَمَرِني ِباْخَفاِء َبْعِض اْلَ  »إنَّ اهللّٰ
َخِر َوَخيََّرِني ِفي اْلَبْعِض الثَّاِلِث«3 ْظَهاُر َوَأَمَرِني ِباْظَهاِر اْلُبْعِد اْلَ  buyurduḳlarında َيْحُرُم اْلِ
ʿaybe-i ʿilm-i Muḥammedī Cenāb-ı ʿAliyy-i velī ol esrār-ı (11)mektūmeden 
baʿżı esrārın keşf ve iẓhārını ḫāk-pāy-ı kimyāsāy-ı Muṣtafaviyyeden niyāz (12)

edüp ol āfitāb-ı felek-risālet ʿaleyhi nesāʾimu’t-taḥiyyet mültemes-i imām-ı 
hümāmı kabūl (13)buyurmaġla lisān-ı ḥāl ile ġūş-ı cān-ı ʿAlī’ye baʿżı rāz keşf 
ü ibrāz buyurup (14)"fe-ammā yā ʿAlī zinhār ve zinhār bu esrārı bir ferde keşf 
1 Varsayalım ki dünyanın huzuru bu iki sözdedir; ama kötü niyetli düşmanı idare etmek de zordur.
2 Ey nefis! Büyük günahlardan dolayı kapılma ümitsizliğe  /Allah’ın mağfireti karşısında büyük günahlar 

çok küçüktür. 
3 Allah bana açıklanması yasak olduğundan dolayı birtakım sırları gizlememi, bazılarını da açıklamamı 

emretti; bazılarındaysa beni serbest bıraktı.  Kaynağı bulunamadı.
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ve izhār eyleme” deyü fermān-ı ʿālī-şān (15)ıṣdār buyurmuşlar idi. Ve lākin 
Ḥaydar-ı Kerrār ol deryā-yı esrārıñ tetābuʿ-i telāṭumundan (16)bī-ṣabr u bī-
ḳarār olmaġla 

Beyt:   Reft ʿaḳl u reft ṣabr u reft yār 
 Īn çi derd est īn çi ʿışḳ est īn çi kār1

mefhūmunca naʿrā-zenān bir ḳuyunuñ başına seyl-i revān (18)gibi revān 
oldular ve derūn-ı çāha pertev-endāz ve ol esrār-ı mektūmeden bir sırr 
derūn-ı (19)çāha keşf u ibrāz buyurdular. Derḥāl āb-ı çāh cūş u ġaleyān 
edüp ḫārice cārī (20)olmaġa başladı ve ol āb cārī olduġu maḥallerde bir 
neyistān ẓāhir olup baʿde’z-zamān (21)bir rāʿī ol neyistāndan bir ney kesip 
düdük yaptı ve çalmaġa şürūʿ eyledi. Yevmen mine’l-eyyām, (22)Ḥażret-i 
Seyyidu’l-enām eṭrāf-ı Mekke’de geşt u güẕer eder iken bir naġme-i fe-
raḥ-fezā vāṣıl-ı semʿ-i maḥbūb-ı (23)Ḫudā olduḳda; "yā ʿAlī niçün ifşā-yı 
esrār eylediñ, işte bu nāy ol esrār-ı mektūmeyi şinevendegāna (24)ilā āḫi-
ri’z-zamān nālān u giryān iʿlān etse gerekdir” buyurdular. Ḳāle Şeyḫ ʿ Aṭṭār 
muşīran ilā hāẕihi’l-ḳıṣṣa:     

Naẓm:   Zi sırr-ı ʿışḳ ney nālān der-āmed 
 Zi behr-i ʿāşıḳān ney rehber āmed

  Fiġān-ı ney zi (26)esrār est der dem 
 Ki mīgūyed zi derd-i ʿışḳ mürdem

 Ve līken īn beyān-ı vāṣılān est 
(27) Kesī īn sırr bedāned vāṣıl ān est2  

Semāʿīde yā nisbet içündür. Semāʿ luġatte şenīden-i (28)muṭlaḳdan ʿibā-
retdir ve ıṣṭılāḥ-ı ṣūfiyyede müstemiʿa ḥareket getürür ḥayẟiyyete mülābis 
olaraḳ (29)āvāz-ı hoş istimāʿından ʿibāretdir. Kemā ḳāle İsmāʿīl el-Anḳaravī 
ḳuddise sırruhu fī Risāleti’t- [BM 12b] Tenzīhiyyeti; "iʿlem enne lafẓa’s-semāʿi 
min ḥayẟuʾl-luġati mimmā huve muttefaḳun ʿ alā cevāzihi ve mimmā muḫte-

1 Akıl kalmadı, sabır kalmadı, yar kalmadı; bu ne dertmiş, bu ne aşkmış, bu ne iş? Attâr, Mantıku’t-Tayr, 
Şeyh Sanʿân Hikâyesi. 

2 Aşkın sırrından ney inlemeye başladı, âşıklar için rehber oldu. //Neyin inlemesi sırlarındandır, sürekli aşk 
derdinden öldüm der. // Fakat bu ermişlerin izahıdır, bu sırrı kim bilirse ermiş odur. Attâr, Cevherü’z-Zât. 
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lefun (2)fīhi. Semāʿ der luġat-i Fārsī şenīden-i muṭlaḳ est ve der ıṣṭılāḥ-ı ṣūfiy-
ye şenīden-i āvāz-ı (3)ḫoş est be-ḥayẟiyyetī ki müstemiʿ rā der ḥareket āred.”1 
"Hā”, esrāra rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: Ey sālik-i (4)rāh! Nāyıñ esrārını eğer 
fehm ve derk ederseñ cümle eşyā semāʿa mensūbdur ve cemīʿ-i eşyā (5)gūyā-yı 
Ḫudādır. Ve lākin ʿaḳlıñ bu esrārı min ciheti’l-ḳıyās fehm etmesi mümkin 
değildir ve ʿaḳl-ı (6)ḳāṣır bu esrārıñ fehminde ḫāʾib ü ḫāsirdir. Kemā ḳīle:

Beyt:   ʿAḳl bend-i reh-revān est ey peser 
 Bend bog’sel reh ʿayān est ey peser2

El-ḥāṣıl maẓhar-ı Muḥammedī ve vāṣıl-i füyūżāt-i (8)Aḥmedī iseñ 
cümle eşyā semāʿī ve ẕākir-i Bārī olduġunu añlarsın. Ve cemīʿ-i eşyānıñ 
ẕākir (9)u müsebbiḥ olduġuna bu naẓm-ı celīl delīldir. Ḳālellāhu teʿālā:   
 ﴿َوِاْن ِمْن َشْيٍء ِالَّ ُيَسّبُِح ِبَحْمِد۪ه َوٰلِكْن َل َتْفَقُهوَن َتْس۪بيَحُهْم﴾3

Naẓm:   Be-ẕikreş her çi bīnī der ḫurūş est 
 Velī dāned derīn maʿnī ki gūş est

  Ne bülbül ber gülşen tesbīḥ-ḫvānīst 
 Ki her ḫārī be-tesbīḥeş zebānīst4 

(12)Nāẓım-ı bī-müdānī bu maḳāmıñ taḥḳīḳini Ḳaṣīde-i Ḫamriyye şerḥin-
de ārāyiş-i ser-ṣaḥīfe-i taḥrīr u beyān (13)ḳılmışlardır. Li-ecli’l-fāʾide taḥrīr u 
ifāde olundu: "Sırr-ı ḥayāt der heme mevcūdāt sārist. (14)Zīrā ki be-ḥükm-i 
ve in min şeyʾin illā yusebbiḥu bi-ḥamdihi heme eşyā tesbīḥ-i ḥazret-i Ḥaḳḳ 
subḥānehu mīguyendeş (15)ve tesbīḥ bī-ṣıfat-i ḥayāt mümteniʿ5. 

Rubāʿī:   Çi çarḫ çi erkān çi meʿādin çi nebāt 
 Sārist der eczā-i heme sırr-ı ḥayāt  

1 Bil ki semâʿın cevâzı hakkında bazıları ittifak etmiş, bazıları da ihtilafa düşmüştür. Semâʿ Farsça’da 
mutlak duyum demektir, sufî ıstılahta ise dinleyeni harekete geçiren güzel ses demektir. 

2 Ey oğul! Akıl bu yolda ayak bağıdır, yol belli,  ayağındaki bağı kopar. 
3 Her şey O’nu hamd ile tesbih eder. Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. İsrâ 17/17.
4 Coşuyor bak, gördüğün her şey, onu zikreden. /Bilir ancak bunun manasını kulağı olan. //Yalnız bülbül 

değil O’nu zikreden. /Gül üstündeki her diken olmuş bir dil, O’nu zikreden. Sa’dî, Gülistan, 2. bâb, 27.  
hikâye.

5 Hayatın sırrı bütün varlıklarda görülür. Çünkü “Her şey onu hamd ile tesbih eder” hükmünce bütün 
eşya Allah’ı tesbih eder. Hayat sıfatı olmaksızın tesbih etmek imkânsızdır.  
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 Gūyend heme kulle ʿaşiyyin ve ġadavāt 
 Tesbīḥ-i Ḫudāvend-i refīʿu’d-derecāt1

(17)ve teʾvīl-i tesbīḥ be-delālet-i eşyā ber taḳdīs-i Ḥaḳḳ subḥānehu ve 
nefy-i tesbīḥ-i ḥaḳīḳī muḫālif-i keşf-i (18)enbiyā vü evliyāst. Ve sereyān-ı 
ḥayāt der her şeyʾ be-vāsıṭa-i sereyān hüviyyet-i İlāhiyye est (19)munṣabiġaten 
bi-ṣıfati’l-ḥayāt”2 intehā.  

 5

راهیست نهانی ز تو تا دیر مغانی
جز پیر مغان نیست بدان راه شناسا

(21)Taḳdīr-i ʿibāre; "zi tū tā deyr-i muġānī rāh-i nihānīst” demekdir. 
Deyr-i muġān ʿurefānıñ vāṣıl olduḳları (22)ʿavālim-i ġaybiyyeden ʿibāretdir. 
Pīr-i muġān mürşid-i kāmilden kināyedir. Māḥṣūl-i Naẓm: Ey ṭālib-i ʿirfān 
(23)Senden deyr-i muġāna dek bir rāh-ı pinhān vardır ve lākin ol rāh-ı pinhā-
nı mürşid-i kāmiliñ ġayrı (24)bir kimse añlayıcı değildir. Bu ṣūretde bir pīr-i 
Loḳmān-tedbīr nā-güzīrdir. Ḳāle kāşif-i estār-ı esrār-ı (25)Ḳayyūmī, Mevlānā 
Celāleddīn er-Rūmī:

Meẟnevī:  Çünki bā şeyḫī tū dūr ez ziştiī 
 Rūz u şeb seyyārī u der geştiī 

  Megsel ez peyġamber-i eyyām-ı ḫvīş  
 Tekye kem kon ber fen u ber kām-i ḫvīş3 

6

خواهی که در اين راه خدا پاس تو دارد
رخساره به خاک ره هر بی سر و پا سا

1 Felek, gezegenler, madenler, bitkilerin hepsinde hayatın sırrı gizlidir. Her sabah ve akşam dereceleri 
yükselten Allah’ın tesbihini yaparlar. 

2 Tesbihle kastedilen Allah’ın eşyalarca anılması ve kutsanmasıdır ve tesbihi yasaklamak peygamber ve 
velilerin keşiflerine ve hayatın sırlarına ve ilahî hayatın sırlarının vesile olduğu her şeye aykırıdır. Her 
şeyde hayatın sereyanı (akışı) hayat sıfatıyla boyanmış olarak ilahi hüviyetin sereyanı iledir. 

3 Sen şeyhle birlikte olduğun için kötülükten uzaksın. Gece gündüz, gemide seyir halindesin. //Kendi 
çağının peygamberinden kopma. Kendi becerine ve arzuna az dayan. Mesnevî, IV/537, 539.
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(28)Īn rāhdan murād rāh-i ʿaşḳdır. Pās nās vezninde ḥıfẓ u ḥirāset demek-
dir. Bī-ser u pā (29)fuḳarā vü żuʿefādan kināyedir, sā ṣāyīden maṣdarından 
fiʿl-i emrdir, sür demekdir. Maḥṣūl-i Beyt: [BM 13a] Ey sālik! Eğer ister-
sen ki bu yolda yaʿnī ṭarīḳ-i ʿaşḳda Cenāb-ı Ḫudā seni cemīʿ-i mekkāre ve 
mehālikden (2)ḥıfẓ ṭuta, yañaġını her bir fuḳarā vü żuʿefā ve ʿ āciz u ġurebānıñ 
ḫāk-i rehine sür ve tevāżuʿ (3)ve teẕellül eyle. Ḥattā Cenāb-ı Bārī seni her 
vechle ʿālī eyleye. Nitekim denmişdir:

Mıṣrāʿ:  Ḫāk ol ki Ḫudā mertebeni eyleye ʿālī1

Ve fi’l-ḥadīẟ:      2ُطوَبى ِلَمْن َذًلَْت َنْفَسُه

Meẟnevī:  Goft ān ki hest ḫurşīd-i reh ū 
 Ḥarf-i ṭūbā her ki ẕellet nefsehu3   

7

تا صاف نشد جامی از اوصاف من و ما
ما صاَدَف ِمن راِح ُمصافاِتَک کأسا

(7)Ṣādefe müfāʿale bābından māżī-yi muḳayyeddir ki bulmadı ve mülāḳī ol-
madı demekdir, fāʿili (8)taḥtinde Cāmī’ye rāciʿdir, keʾsā mefʿūlüdür. Men “sâde-
fe”ye müteʿallıḳdır. Rāḥıñ muṣāfāta (9)iżāfeti lüceynu’l-māʾ ḳabīlindendir. Rāḥ 
şarāb, muṣāfāt mübāḥāt vezninde dostluḳ (10)eylemek maʿnāsınadır. Maḥṣūl-i 
Manẓūm: Cāmī, ben ve biz vaṣıflarından ḫāliṣ ve ṣāfī olmadıḳça (11)ve külliy-
yen maḥv-i vücūd etmedikçe seniñ rāḥ-i muṣāfātından bir kese mülāḳī olmadı 
ve kūy-ı vuṣlata (12)yol bulmadı. Zīr[ā] maḥv-ı vücūd ve beẕl-i mā fi’l-mevcūd 
olmadıḳça viṣāl  muḥāldir. Kemā ḳāle Mevlānā ḳuddise sırruhu: 

Meẟnevī:  Ger hemī ḫvāhī ki beyefrūzī çü rūz 
 Hemçü şeb hestī-i ḫod rā tū besūz  

  Ber dereş her ki men u mā mīzened 
 Redd-i bāb est ū ber-i lā mīzened4 

1 Rûhî-i Bağdâdî, Külliyât-i Eş’âr, Terkib-bend, İstanbul 1287, s. 75.
2 Nefsini alçaltana müjdeler olsun.  Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II /1667.
3 Yolun güneşi olan [peygamber] şöyle der: nefsini alçaltana ne mutlu! Mesnevî, IV/3338.
4 Gündüz gibi parlamak istiyorsan, geceye benzeyen varlığını yak. // O’nun kapısında ʿben’den, ʿbiz’den 

söz eden kapıdan çevrilmiştir, ʿlā’nın çevresinde döner durur. Mesnevî, I/3010, 3055. 
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ĠAZEL 10 

(FŞ, 18) 

Velehu eyḍan kesāhullāhu celābībe rıḍvānihi

1

بح ُزر ِمّنی ُربی َنجٍد َو َقّبِلها َنِسیَم الصُّ

که بوی دوست می آید ازان پا كيزه منزلها
(16)Nesīme’ṣ-ṣubḥ yā nesīme’ṣ-ṣubḥ taḳdīrindedir. Zur emr-i ḥāżırdır, 

ziyāret eyle demekdir, “rubā (17)Necdin” mefʿūlüdür. Rubā hüdā vezninde 
"rabve”niñ cemʿidir ki yüksek tepeler demekdir, Necd’e (18)iżāfeti lāmiyyedir. 
Necd’den murād Medīne-i Münevveredir. Nitekim nāẓım ḳuddise sırruhu 
bu beytinde taṣrīḥ buyurmuşlardır:  

Beyt:   Necd mīgūyem v’ez ān ḳaṣdem zemīn-i Yeẟrib est 
 K’āfitāb-ı cūd u ḫurşīd-i kerem rā maġrib est1

(20)Necd "nūn”uñ fetḥi ve "cīm”iñ sükūnuyla arż-ı Tihāme’niñ muḳābili 
olan arża ıṭlāḳ olunmuşdur; (21)ṭaraf-ı  aʿlāsı Tihāme-i Yemen ve ṭaraf-ı es-
feli arż-ı ʿIrāḳ ve Şām ile maḥdūd ve ṭaraf-ı Ḥicāz’dan (22)reʾs-i sınırı Ẕāt-i 
ʿAref  nām mevżiʿdir. Ḳabbil tefʿīl bābından emr-i ḥāżırdır, öp demekdir. (23)

Żamīr-i muttaṣıl “rubā Necdin”e2 rāciʿdir. Ki zur fiʿline ʿilletdir. Pākīze pāk 
ve temīz demekdir. Maḥṣūl-i Naẓm: (24)Ey bād-ı ṣabā! Benim cānibimden 
Necd’iñ rubāsını ve yüksek tepelerini ziyāret ve taḳbīl eyle. Zīrā (25)ol pāk 
olan menzillerden dost ḳoḳusu gelir ve bir maḥallden ki būy-ı dost gele, ol 
(26)maḥalli  ziyāret ve telẟīm ʿinde’l-ʿuşşāḳ farż-ı ʿayndır. Ḥażret-i Ḫvāce’niñ 
daḫi işbu beyitleri (27)bu beyt ile meʾāl-i vāḥide üzere vāḳıʿdır, ḳuddise sır-
ruhumā.

1 Necd dediğim yerden kastım Medine toprağıdır ki orası cömertlik güneşinin battığı yerdir. Câmî, 
Fâtihatu’ş-Şebâb, kasîde 24/ 16.

2 Yazmada yanlış yazılmıştır, beyitte olduğu gibi “rubâ Necdin” şeklinde yazılmalıdır.
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Naẓm:   Yā rākiben teberrā ʿan mevẟıḳī (28)ve hādī 
 İn telḳa ehle Necdin kellim bi-ḥasbi ḥālī

  El-ʿaynu mā tenāmet şevḳan li-ehli Necdin
(29)  Ve’l-ḳalbu ẕātu vecdin fī dāʾihi’l-ʿuḍālī1   
[BM 13b] 

2

چو گردد شوق وصل افزون چه جای طعن اگر مجنون
به بوی هودج لیلی فتد دنبال محملها

(2)Būy bu maḳāmda ümīd maʿnāsınadır. Hevdec "hā”nıñ fetḥi ve "vāv”ıñ 
sükūnuyla seferde (3)ṭāʾife-i nisvāna maḫṣūṣ bir gūne merkūb ismidir ve bu 
miḥeffeden başḳadır ki müdevver ve üstü (4)ḳubbeli olur, ṭarīḳ-i ḥaccdaki 
maḥall-i şerīf gibi. Dünbāl żamm-ı dāl ile ḳuyruḳ maʿnāsınadır, bu maḥal-
lde (5)mecāzen arḳa maʿnāsında müstaʿmeldir. Maḥmil meclis vezninde 
miḥeffe ṭarẓında iki ṭaraflı nesnedir ki (6)deveye çatup her birine bir ādem  
binüp gider. Ḥālā ḥuccāc-ı Şām’ıñ öñlerinde giden maḥmil (7)olacaḳdır ki 
tepesi maḫrūṭī olur, āḫirinde hā edāt-i cemʿdir. Maḥṣūl-i Manẓūm: Çünki 
şevḳ-i vuṣlat (8)ziyāde ve efzūn ola ne ṭaʿn yeridir, eğer Mecnūn Leylā’nıñ 
hevdeci ümidiyle maḥmilleriñ ardına (9)düşerse ve ḫalf-i meḥāmilde giderse 
bir vechle ṭaʿn ve melāmete sezā değildir. Nitekim denmişdir: 

Beyt:   ʿĀşıḳa ṭaʿn etmek olmaz mübtelādur neylesün  
 Ādem’e mihr u maḥabbet bir belādur neylesün2

(11)Zübde-i kelām ʿāşıḳ-ı ṣādıḳ eṭvār u efʿālinde mużṭarr ve mecbūr ol-
maġla  ṭaʿn u teşnīʿ lāyıḳ (12)değildir. Kemā ḳāle İmām el-Būṣīrī ḳuddise 
sırruhu:

Beyt:   Yā lāʾimī fi’l-heva’l-ʿuẕriyyi maʿẕireten 
 Minnī ileyke ve lev enṣafte lem telumi3

1 Ey süvari! Ahdimi doğrulat ve ulaştır beni / Necd halkıyla karşılaşırsan halimi anlat / Necd ehlinin 
özleminden uyku girmez gözüme / Kalbim de amansız bir hastalığa düşmüş. 

2 Nefî, Dîvân.
3 Ey hevesimden dolayı beni kınayan! Sana mazeret olarak şunu derim; insaf etseydin kınamazdın beni.
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3

دل من پر ز مهر یار و او فارغ نبوده ست اين
که می گویند راهی هست دلها را سوی دلها

(15)Mihr maḥabbet demekdir; ū, yāre rāciʿdir. Īn kelimesiniñ müşārun-i-
leyhi mażmūn-ı mıṣrāʿ-ı ẟānīdir. (16)Nebūdest “ṣaḥīḥ nebūdest” taḳdīrin-
dedir. Maḥṣūl-i Naẓm: Benim göñlüm yāriñ mihr u maḥabbetinden (17)

doludur ve yār benden fāriġ ve beni tārikdir. Bu ṣūretde nāsıñ “göñülleriñ 
göñüller ṭarafına bir (18)yolu vardır” dedikleri ṣaḥīḥ olmamışdır, yaʿnī "mi-
ne’l-ḳalbi ile’l-ḳalbi sebilā”1 ḳażiyyesi (19)ṣādıḳ ve vāḳıʿa muṭābıḳ değildir. 
Fīhi mā fīh, lā yeḫfā ʿalā men teʾemmel. 

4

رسید اینک ز ره سلمی و من ضعف تن زینسان
َفُخذ یا صاَح ُروِحی ُتحفة ِمّنی َو َاقِبلها

(21)Selmā bir maḥbūbe ismidir. Zinsān bu ṭarẓ ve üslūbdan demekdir, 
fā şarṭ-ı maḫẓūfe cezādır. (22)Yā ṣāḥi  “yā ṣāḥibī”den mürāḫamdır. Tafṣīl-i 
terḫīm kütüb-i naḥviyyede terḳīm olunmuşdur, felyurcaʿ. (23)Tuḥfe; hediyye, 
hā Selmā’ya rāciʿdir. Maḥṣūl-i Naẓm: İşte Selmā yoldan vāṣıl oldu. Ḥālbuki 
(24)ben tenimiñ żaʿf ve neḫāfetinden bu ṭarẓ ve üslūb üzereyim ki bir vechle 
ḥarekete mecāl muḥāldir. (25)Böyle olunca ey benim muṣāḥib ve muḳārinim! 
Benim rūḥumu benden hediyye olmaḳ üzere al ve Selmā’ya (26)teveccüh ve 
iḳbāl eyle. Meʾāl-i beyt cānāna fedā-yı cān ettiğini beyāndır. 

5

مریز ای ابر دیده آب حسرت بر سر راهش
که دور َاولی سم اسبش ز آسیب چنین گلها

(28)Merīz nehy-i ḥāżırdır, dökme demekdir. Ebriñ "dīde”ye iżāfeti mü-
şebbehün-bihiñ müşebbehe iżāfetidir. (29)Şīn cānāna rāciʿdir. Ki,  merīziñ 
ʿilletidir. Sum żamm-ı sīn ile ṭırnaḳ demekdir, "esb”e iżāfeti lāmiyyedir. 
[BM 14a] Āsīb kesr-i sīn ve sükūn-i yā ve bā ile iki nesne birbirine çat-
maḳ ve toḳuşmaḳ maʿnāsınadır. (2)Maḥṣūl-i Naẓm: Ey bulut gibi olan göz! 
Cānānıñ güẕergāhına āb-ı ḥasreti dökme ve anıñ (3)ser-i rāhını ġarḳ-āb-ı āb-ı 
1 Kalpten kalbe bir yol vardır. 
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ḥasret etme. Zīrā anıñ atınıñ ṭırnaḳı buncılayın çamurlara ṭoḳuşmaḳdan (4)

uzāḳ olması evlā ve aḥrādır ki mūcib-i eẕā olmaya. Nitekim defʿan li’l-eẕā 
taḥt-i pāy-ı esb-i şāhīye (5)ferş-i rimāl etdikleri deydene-i dīrīne-i müstaḥsene 
ve ḳānūn-ı iṣābet-nümūn-ı salṭanat-i seniyyedendir. (6)Beyitde olan cinās 
maʿlūm-i dāḳāʾiḳ-şināsdır. 

6

مرا از هجر او در دل گره می بود صد مشکل
چو دیدم شکل او فی الحال حل شد جمله مشکلها

(8)Girih kesr-i rā ve ẓuhūr-ı hā ile ile ʿ uḳde ve düğüm demekdir ki maʿnā-
yi lāzimīsi  ġumūm u hümūmdur. Maḥṣūl-i Naẓm: (9)Baña yāriñ hecrinden 
göñülde nice müşkilāt ʿ uḳde idi ve dil-i bī-ḳarār leyl u nehār kālīçe-i ġumūm 
(10)u hümūmu mānend-i sūfār taʿdād u şumār eder idi; çünki anıñ şeklini 
gördüm, o ḥālde cümle (11)müşkiller ḥall oldu. Bu maḳāmda yārdan murād 
mürşid olmaḳ maḳāma evfaḳdir. 

7

ز جور دور غم فرجام جامی قّصه ها دارد
لها َولِکن َخوَف ِامالِل النَّدامی َلم ُیَطّوِ

(13)Fercām encām vezninde ġāyet ve ʿāḳıbet demekdir. Lākin [“nûn”uñ]
taḫfīf ve sükūnuyla ḥarf-i ibtidādır ki mülġā ʿani’l-ʿameldir. Yāḫud "lākin-
nen”iñ muḫaffefi olup "ḫavfe imlāli’n-nedāmā” ismi,"lem yuṭavvilhā” (15)

cümlesi ḫaberi olmaḳ vechden ḫālī değildir. Her ne ḳadar cumhūr-ı nuḥāt 
ʿinde’t-taḫfīf ʿamelini tezyīf (16)etdiler ise de İmām Yūnus ve İmām Aḫfeş ʿin-
de’t-taḫfīf ʿameliniñ efḥaş olmadıġına ẕāhib (17)oldular. İmlāl ifʿāl bābından 
maṣdardır ki bir adamı yorup uṣandırmaḳ maʿnāsınadır, (18)en-nedāmā nū-
nuñ fetḥiyle nudemānıñ cemʿidir, hem-ḳadeḥler demekdir. Lem yuṭavvil tefʿīl 
bābından (19)cehd-i muṭlaḳdır, fāʿili taḥtinde Cāmī’ye rāciʿdir, hā maḥallen 
menṣūb mefʿūlüdür ve ḳıṣṣahāya rāciʿdir. (20)Taḳdīr-i ʿ ibāre; ve "lākin min ḫav-
fi imlāli’n-nedāmā” demekdir. Baʿżı nüsḫada ḳıṣṣahā maḳāmına (21)ġuṣṣahā 
vāḳiʿdir. Lā taġfel. Maḥṣūl-i Naẓm: Ġam devrinin cevr u cefāsından Cāmī’niñ 
ʿāḳıbet (22)u encāmı ḳıṣṣalar ve ġuṣṣalar ṭutar ve lākin nudemā vü rufeḳānıñ 
melālet ve kelāleti ḫavfından ol (23)ḳıṣṣaları tafṣīl u taṭvīl etmedi. 
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ĠAZEL 11

(FŞ, 6)

Velehu eyḍan teġammedehullāhu bi-tecelliyātihi

1

شرف کعبه بود کوی تو را
زاده اهلل تعالی شرفا

(25)Kūy maḥalle demekdir. Beyteyn-i şerīfeyn medḥ-i Seyyidu’l-kevneyne 
maṣrūf olmaġla  gerek bu beyt-i (26)şerīf ve ger[ek] beyt-i ātīde mecāzen Me-
dīne-i Münevvere murāddır. Zāde lafẓen iḫbār, maʿnen inşā’dır. Żamīr (27)

kūya rāciʿdir. Şerefā temyīzdir. Maḥṣūl-i Beyt: Yā Resūlallāh! Seniñ maḥal-
leñe Kaʿbe şerefi olur. (28)Cenāb-ı Bārī ol maḥalleyi şeref cihetinden ziyāde 
ve ʿālī eylesün. 

Naẓm:   Ḥabbeẕā Yeẟrib ki tā (29)yek dem konem ancā vaṭan  
 ʿÖmrhā terk-i iḳāmet der vaṭan kerden tevān

   Ḫvābgāh-ı ḥażretī āmed ki ger [BM 14b] būdī befarż 
 Merḳad-ı pākeş çü mehd-i ʿÎsī ender āsumān

  Farż būdī ber heme be her ziyāret kerdeneş 
(2) Ṣarf kerden ʿomrhā der cüst-u-cū-yi nerdübān1

1 Bir an Medine’ye varacak olsam ne güzel olur. Uzun bir zaman vatan terk edilebilir. //Orası öyle yüce 
birisinin makamıdır ki eğer onun mezarı İsâ’nın beşiği gibi gökte olsaydı // Onu ziyaret etmek için bir 
ömür merdiven aramak herkese farz olurdu.  Câmî, Fâtihatu’ş-Şebâb, kasîde 24/ 19, 21, 22.
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2

زائر کوی تو از کعبه گذشت
سر کوی تو کجا کعبه کجا

(4)Maḥṣūl-i Beyt: Yā Resūlallāh! Seniñ maḥalleniñ zā’iri Kaʿbeden geç-
ti ve Kaʿbeyi terk eyledi. (5)Seniñ ser-i kūyuñ nerede Kaʿbe nerede? Ḫafī 
olmaya ki muteḳaddimīn ve müte’aḫḫirīn buña cāzimīndir ki (6)efḍal-i 
biḳāʿ-i rūy-i zemīn  mevdiʿ1

1 Müellif eserinin dibacesinde kasîdelerin şerhinden sonra “elif kafiyeli gazelleri” de şerh edeceğini be-
lirtmesine rağmen gazeller şerhi burada bitmektedir. Varağın bu yüzünde sadece 6 satır olup gerisi boş 
kalmıştır. Gazelin diğer beyitleri şunlardır:

3

سر من غرقه به خون افتاده ست

تا ز تیغ تو فتاده ست جدا

4

بی تو بر جان دگرم باقی نیست

جان اگر رفت تو را باد بقا

5

ساخت همچون مه نو ناشده پیر

میل ابروی توام پشت دو تا

6

هر کجا درد دوا نیز بود

چون تو بی درد فتادی چه دوا

7

داشت در بیت حزن جامی جای

جائَُه ِمنَک َبشیٌر َفَنجا





A
ʿAḍḍ:  “ʿayn”ıñ fetḥi ve “ḍād”ıñ teşdī-

diyle ıṣırmaḳ demekdir. (64a /23) 

ʿAdd: “dāl”ıñ teşdīdiyle ṣaymaḳ de-
mekdir ki aʿdādı biri birine 
żamm eylemekden ʿibāretdir. 
(22b /12-13)

Ādem: ʿālemde efrād-ı insāniyyeniñ 
evvelidir ki Ḫālıḳ-i teʿālā kālbüd 
ve heyʾetini ṭīnden ḫalk eylemiş-
dir. Lafẓ-ı  Ādemde eslāf iḫtilaf 
edüp baʿżılar ʿAcemī ve baʿżılar ʿA-
rabī dediler. ʿArabī olduġu ṣūretde 
“udme”den müştaḳdır ki buġday 
beñizlü demekdir. (30b /5-7)

Āfāḳ:  “ufḳ”uñ cemʿidir ki eṭrāf-ı ef-
lāk demekdir.  (33b /23 -34a /1) 
Āfāḳ  ufḳuñ cemʿidir. Ufuḳ fele-
ğiñ cevānib ve eṭrāfında ẓāhir ve 
merʾī olan eteğine ıṭlāḳ olunur. 
(108b /18-19)

Āfil: gidici demekdir. (69a /12)

Aġṣān: “ġuṣn”uñ cemʿidir ki aġacıñ 
dalına ve şāḫına ıṭlāḳ olunur. 
(110a /22-23)

Aḥinnu:  bāb-ı ẟānīden fiʿl-i mużāriʿiñ 
nefs-i mütekellim vaḥdesidir ki 
şiddet-i iştiyāḳdan bükā vü zārī 
eylerim demekdir. (7a /14-16)

Aḥvel: şaşı demekdir ki şeyʾ-i vāḥidi 
iki görür. (73a /12)

Āl: ḥāl vezninde evlād-ı Fāṭıma yāḫud 
her bir müʾminin teḳiyyin ilā 
yevmi’l-ḳıyāmeden ʿibāretdir. 
(37b /18-19)

Āl: dāl vezninde raculuñ ehl u etbāʿ 
u ʿıyālinden ʿibāretdir. (49a /7-8)

ʿAlef: ḫalef vezninde yoncadır ki ne-
bāt-i marūfdur. (83a /3-4)

ʿAnādil: ʿ andelībiñ cemʿidir, bülbüller 
demekdir. (60a /6)

ʿAnākib: ʿankebūtuñ cemʿidir ki 
örümcek demekdir. (46b /12)

ʿAnkebūt: örümcek demekdir. (45a 
/16-17)

Amīzeş: ism-i maṣdardır ki ḳarışmaḳ 
maʿnāsınadır. (58b /22)

ʿAraḳ: fetḥateynle ẕi-rūḥ ḳısmınıñ 
gövdesi derisinden çıḳan ruṭūbe-
te denür ki lisānımızda ter taʿbīr 
olunur. (35a /4-5)

ʿAraḳ: ... ʿaraḳ raḳı taʿbīr olunan şey-
dir ki gül ve ḫurma ve ṣaman gibi 
şeylerden yaparlar. (35a/6-7)

ʿArş: ferş vezninde felek-i tāsiʿ ki in-
de’l-ḥukemā muḥadded ve fe-
lek-i aṭlas ve feleki’l-eflāk taʿbīr 
olunur. (21b /22-23) 

ʿArş-sāy:  vaṣf-ı terkībīdir ki ʿarş çiğ-
neyici demekdir ve ism-i şerīf-i 
Muḥammed’e mużāfdır. (36a 
/21-22)

SÖZ VARLIĞI
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 ʿĀṭıl: ġāfil vezninde zīb u zīynetden 
ḫālī olan ḫātuna denür, cemʿi 
ʿavāṭıl gelür. (63b /12-13)

Āsā: āyā vezninde gibi demekdir. 
(11a /26)

Aṣbaḥtu: ifʿāl bābından ṣabāḥa dāḫil 
oldum demekdir. (73b /14)

Āsīb: kesr-i sīn ve sükūn-i yā ve bā 
ile iki nesne birbirine çatmaḳ ve 
toḳuşmaḳ maʿnāsınadır. (14a /1)

Āstān:  eşik demekdir. (51b /2)

Ateş-gīre: āteş yaḳacaḳ ḫas u ḫāşāk ve 
otluḳ ḳurusu maḳūlesine derler. 
(112a /11) )

Āvīzeş:  bu daḫi ism-i maṣdar aṣılmaḳ 
demekdir. (58b /22-23)

Āy: emr-i ḥāżırdır ki gel demekdir. 
(91b /15)

ʿAyn: bıñar ve ḥavż demekdir. (128a 
/2)

ʿAyş: ʿaynıñ fetḥi ve yānıñ sükūnuyla 
dirliğe denür, ḥayāt ve zindegāni 
maʿnāsına.  (60a /18-19)

B 
Baʿde ʿömrī: biraz zamāndan ṣoñra 

maʿnāsına müstaʿmeldir. (3a /11)

Bāde: şarābdır ki lisān-ı Türkī’de  saḥ-
bā taʿbīr olunur. (32b /16-17)

Bād-ı hevā: ʿabeẟ ve mālāyaʿnī ve 
bī-netīce maʿnāsınadır. (11a /4-5)

Bād-ı bahār:   bād-ı ṣabādır. (45b /3)

Bāk: bi’l-bāi’l-ʿArabī ḫavf demek-
dir(31b /18). 

Bālīn: yaṣdıḳ  demekdir. (93b /15)

Bām: dam demekdir. (91b /15)

Bār: ġam ve ġuṣṣa demekdir. (102b 
/21)

Bār: mīve. (94b /23)

Bār: kār vezninde ʿumūmen iẕn u 
ruḫṣat ve ḫuṣūsen iẕn u ruḫṣat-i 
duḫūl-i meclis-i ḫāṣ  maʿnāsına-
dır. (10a /6)

Bārgāh: çārgāh vezninde bār ile 
gāhdan mürekkebdir. Bār iẕn 
u destūr ve gāh cāy u maḥall 
maʿnāsınadır. Ḫayme-i selāṭīn ki 
otaġ taʿbīr olunur, iẕn ve ruḫṣat-
la duhūl olunacaḳ maḥall olmaḳ 
maʿnāsıyla anda ʿ alem-i ḫāṣ oldu. 
(6a /20-22;   50a /21- 50b /2)

Bārgī: ḫānkī vezninde at ve esb de-
mekdir. (94a /1)

Baṭḥā:  Mekke-i Mükerremeniñ ismi-
dir. (57a /11-12)

Bāzgūn-naʿl: mekr u ḥile maʿnāsına 
muṣṭaliaḥdır. Menşeʾi budur ki 
bāʿżı düzdān atlarınıñ naʿllerini 
meʿkūs olaraḳ mıḫlarlar imiş, 
ḥattā izleri añlanmaya ve bir yere 
geldikleri zamān atların izinden 
gitdiler ẓann oluna. (100b /7-10)

Bāziġ: ṭāliʿ maʿnāsınadır. (69a /12)

Beʾs:  yeʾs vezninde meydān-ı muḥāre-
bede şiddet maʿnāsınadır. (46b /15)
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Bedā: fiʿl-i māżīdir, ẓuhūr maʿnāsına. 
(1b /3)

Bedīʿ: rebīʿ vezninde miẟilsüz maʿnā-
sınadır. . (SK 41a /1-2)

Bedraḳa: daḥrece vezninde ḳılāvuz 
demekdir. (32a /5)

Behişt: cennet demekdir. (109a /8)

Behre:  naṣīb maʿnāsınadır. (50a /22)  

Beke: fiʿl-i māżīdir, aġladı demekdir. 
(8a /12)

Bekon: evvelinde bā-i zā’ide ile ken-
den maṣdarından emr-i ḥāżırdır 
ki ḳaz demekdir.  (94b /15-16)

Belī: bānıñ fetḥi ve elifiñ ḳaṣrıyla 
edāt-i taṣdīḳdir. (4a /17)

Bend: ... iki ʿ użuv beyninde olan fāṣı-
ladır,  ʿ Arabīde mafṣal ve Türkīde 
ek taʿbīr olunur. (119a /18-19)

Benişān: nişānden maṣdarından 
emr-i ḥāżırdır ki dik demekdir. 
(94b /16-17)

Berḳ:  şarḳ vezninde şimşeğe denür. 
Ḥaḳīḳat-i şerʿiyyesi seḥāb üzere 
müvekkel olan ferişteniñ amṭā-
rı meʾmūr olan maḥalle insiyāḳı 
için seḥābı şiddetle ḍarb ve taḥrī-
kinden tekevvün eden āteşlerdir 
ki lemeʿān eder. (56b /12-15)

Bes: kes vezninde yekfā maʿnāsınadır. 
(19a /23)

Beyāsā: evvelinde bā-i zāʾide ile āsū-
den maṣdarından emr-i ḥāżırdır; 
diñlen ve istirāḥat eyle demekdir. 
(11b /11-12)

Beyn: zeyn vezninde ażḍāddandır. 
(86b /9)

Bī-dil: ʿāşıḳ demekdir. (50b /21)

Bih: kesr-i bā ile iyi demekdir. (108a 
/6)

Bīḫ: kök demekdir. (116b /21)

Bīm: ḫavf maʿnāsınadır. (102a /21)

Bisāt:  bānıñ kesriyle döşemeye de-
nür. (110b /9)

Bī-ser u pā: faḳr u żuʿefādan kināye-
dir. (12b /28-29)

Bīve: mīve vezninde zevci vefat etmiş 
veyā taṭlīḳ olunmuş ḳarıya denür 
ki dul taʿbīr olunur. (106b /7-8)

Bīzed: bīḫten maṣdarından fiʿl-i 
mużāriʿdir ki alır demekdir. 
(112b /13-14)

Burhān: delīl ve  ḥüccet demekdir. 
(124a /21-22)

Burḳaʿ: ḳunfeẕ vezninde peçe taʿbīr 
olunan şeyʿ-i maʿrūfdur. (11a 
/25-26)

Būy: bu maḳāmda ümīd maʿnāsına-
dır. (13b /2)

Bürd-bār: ḥalīm u hamūl demekdir. 
(28b /19)

Bürde pey: iz iletmiş demek olur ki 
gitmiş demeyi ifāde eder. (9b /13)

Büt: bā-i ʿArabī ile ṭāʾife-i müşrikīn 
elleriyle düzüp maʿbūd ittiḫāẕ 
etdikleri ṣūretdir ki  ʿArabīde ṣa-
nem taʿbīr olunur, mecāzen maḥ-
būbdan kināye olunur. (48a /7-8)
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C
Cāʿil: Ḫālıḳ ki murād Cenāb-ı Kib-

riyādır. (70b /20)

Caʿl: necl vezninde ḳazūrāt böceği de-
mekdir. (70b /19-20)

Cān: Fārisīdir, ʿArabīde rūḥ denür, 
lisān-ı Türkī’de cızıḳ  taʿbīr olu-
nur. Nitekim cızıġım bızıkdı de-
mek cānım çıkdı demekdir. (51a 
/13-14)

Cārūb: süpürge demekdir. (99b /2-3)

Cebīn: cebhe  maʿnāsınadır. (36a 
/22), (53a /5)

Cedāvil: fetḥ-i cīm ile cedveliñ cemʿi-
dir ki nehr-i ṣaġīr maʿnāsınadır. 
(72b /20-21)

Celādet: lafẓen ve maʿnen şecāʿate 
mürādifdir. (46b /4)

Cesīm: lafẓen ve maʿnen ʿaẓīm gibi-
dir. (22b /19-20)

Cevḳ: “cīm”iñ fetḥiyle cemāʿat maʿnā-
sınadır. (72a /4) 

Ceyb:  ġayb vezninde yaḳa maʿnāṣı-
nadır ki girībāna mürādifdir. 
(71b /2)    Ceyb  ġayb vezninde 
libāsıñ ceyb ıṭlāḳ olunan yerleri 
ki libāsıñ kīsesi menzilindedir. 
(83b /12-14)    

Ceyş: ʿasker demekdir. (46b /3)

Cihāt: eṭrāf maʿnāsınadır. (41a /11)

Cūd: hūd vezninde iḥsān demekdir. 
(41b /20-21)   Cūd hūd vezninde 

birr u iḥsān demekdir. (78b /21)

Cuḥūd: ḳuʿūr vezninde bir nesneyi 
bilür iken inkār eylemek maʿnā-
sınadır. Bināberīn ṭāife-i yehūda 
cuḥūd taʿbīr olundu ki nübüv-
vet-i risālet-penāhı bilerek inkār 
etdiler. (43a /23- 43b /2)

Cūy-bār: kūhsār vezninde cūy ile 
bārdan mürekkebdir. Bār edāt-i  
keẟret ve ʿaẓamet olmaġla cūy-
bār gāh olur ki ırmaġı ve aḳarsu-
ları firāvān yere denür ve gāhīce 
olur büyük ırmaġa denür. (117b 
/14-16)

Ç 
Çeked: çekīden maṣdarından ṭamlar 

demekdir. (106b /6-7)

Çenber: ḳanber vezninde mūḥīṭ-i 
dā’ire olan şey’e denür, def ve fıçı 
ḳaṣnaġı ve hāle gibi. (112b /15-
16)

Çeng:  seng vezninde bilād-ı ʿ Acemde 
maʿrūf bir sāzıñ ismidir ki şekli 
ḥallāc yayına müşābihdir. (9a 
/11)

Çeşm: ümīd maʿnāsınadır. (56b /1)

Çeşme: daḫi reşme vezninde çeşm 
maʿnāsınadır. (26a /12)

Çevgān: cevlān vezninde başı eğri bir 
cirīddir ki meydānda anıñla tob 
oynarlar. ʿArabīde ṣavlecān taʿbīr 
olunur. (98b /15-16)
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D
Dāġ: bāġ vezninde yaḳı maʿnāsınadır 

ki davara ve baʿżı cesed-i insāna 
ururlar ve nişān u ʿ ālāmet maʿnā-
sına daḫi gelür. (6b /21-22); 

Dāġ: bāġ vezninde yaḳı maʿnāsınadır 
ki davara ve ferese ve baʿżı cesed-i 
insāna ururlar ve nişān u ʿalāmet 
maʿnāsına daḫi gelür. (94a /14-
15) 

Dāmān: daḫi dāmen gibi etek maʿnā-
sınadır. ʿArabī’de ẕeyl taʿbīr olu-
nur ki cemʿi eẕyāl gelür. (49a 
/6-7)

Dāstān-serāy: vaṣf-ı terkībīdir ki 
ḥikāye ırlayıcı demekdir. (42a 
/13)

Deʾb: fetḥ-i dāl ile ʿ ādet maʿnāsınadır. 
(67a /8)

Debistān: “dāl”ıñ fetḥiyle mekteb de-
mekdir. (87b /22); 

Debistā: şebistān vezninde mekteb 
maʿnāsınadır ki taʿlīmgāh-i eṭfāl-
dir. (122b /18-19)

Dem-be-dem: nefes-be-nefes, dem-
ā-dem kelimelerine mürādifdir. 
(1b /15)

Derbān: ḳapıcı (105b /3)

Derek: fetḥateynle aşaġı doġru olan 
ṭabaḳa ve mertebeye denür ki de-
rec yuḳarıya olanından ʿ ibāretdir, 
cemʿi derekāt gelür. (43b /16-17)

Dergāh: ḳapı öñü demekdir. (91b /6)

Dürrāʿa: rümmāne vezninde yüñden 
olan ẟevbe denür ki çuḳadan ve 
ṣūfdan olan ferācedir. (30b /21-
22)

Destār-ḫvān: sofra ve pīşgīr demek-
dir. (106a /20)

Deyyān: mennān vezninde ḥāsib u 
mücāzī maʿnāsınadır ki bir ferdiñ 
ʿamelini żāyiʿ etmeyüp ḫayren ve 
şerran mücāzāt eder, bu daḫi ṣı-
fat-i ilāhiyyedendir. (27a /8-10); 

Deyyān: mennān vezninde bir ferdiñ 
ʿilmini żāyiʿ ḳılmayup ḫayren ve 
şerren mücāzāt eden ẕātdır. (110b 
/11-12)

Dıraḫt: aġaç. (94b /23)

Dībā: zībā vezninde maʿrūf ḥarīr 
ḳumāşdır ve dīdār-ı meḥābībden 
daḫi kināye olunur. (125b /15)

Dībāce: ḫūb u dil-keş olan ruḫsāra 
ıṭlāḳ olunur ki kitābıñ ruḫsār 
maḳāmında olan maḥalline ıṭlāḳ 
olunmuşdır ki ṣanāyiʿ u bedāyiʿ 
ile muraṣṣaʿdır. (34a /16-18)

Dihḳān: “dāl”ıñ kesriyle zürrāʿ ve 
ekinci demekdir. (92b /17)

Dilāver: bahādır maʿnāsınadır. (31a 
/21) 

Dīv: şeyṭān maʿnāsınadır. (62a /8) 

Diyār: “dār”ıñ cemʿidir. (7a /16)

Du: iẟneyne mürādifdir. (19b /15)
Dū kevn: Dū kevnden maḳṣūd dün-

yā ve āḫiretdir. (19b /16)
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Dū-şāḫ: ol çatal aġacdır ki mücrimiñ 
ve ʿabd-i ʿâbıḳıñ boyunlarına ge-
çirirler.  Lisān-ı Türkīde aña ṭom-
ruḳ denür. (96a /16-17)

Dūd: sūd vezninde duḫān demekdir. 
(4a /17-18)

Dūk: ġūk vezninde iplik eğirildikde 
ṣaracaḳ ālete denür ki lisānımız-
da ik taʿbīr olunur. (100a /4-5)

Dükkān: rümmān vezninde  ḥānū[ṭ] 
maʿnāsınadır ki Türkīde daḫi 
dükkān denür ve bu Fārisīden 
muʿarrebdir, cemʿi dekākīndir. 
(121b /3-5)

Dünbāl: żamm-ı dāl ile ḳuyruḳ 
maʿnāsınadır. Bu maḥallde  me-
cāzen arḳa maʿnāsında müstaʿ-
meldir. (13b /4-5)

Dürd: mürd vezninde ṭorṭu demek-
dir; gerek şarābıñ olsun ve gerek 
sā’ir nesneleriñ olsun. (6a /14)

Dürr: “dāl”ın żammıyla incü demek-
dir. (21b /21)

Dürūd: sürūd vezninde ṣalāt maʿnāsı-
nadır ki Ḥaḳḳ’a nisbetle raḥmet 
ve tecellī, melāʾikeye nisbetle is-
tiġfār, müʾminīne nisbetle duʿā-
dan ʿibāretdir. (42a /14-15)  

Dürüşt: keẟāfet ve ġılẓat demekdir. 
(116a /8)

Düşnām: żamm-ı dāl ile kelām-i nā-
sezā maʿnāsınadır. (3b /17)

Düvel: “dāl”da ḥarekāt-i ẟelāẟe cāʾiz 
olaraḳ devletiñ cemʿidir. (36b 
/21-22)

Düzd: sāriḳ maʿnāsınadır. (119a /6)

E 
Edānī: “denī”niñ cemʿidir, erāzil 

“rezīl”iñ cemʿi olduġu miẟillü. 
(64a /13-14)

Edīm: emīr vezninde deriye denür. 
(118b /11-12)

Efʿī: ḥayye-i ʿaẓīm maʿāsınadır. (97b 
/14-15)

Efser:  enver vezninde tāc-ı şāhī 
maʿnāsınadır. (39a /1)

Elḥān: “laḥn”ıñ cemʿidir ki ṣavt 
maʿnāsına. (92b /5)

Enāmil:  enmeleniñ cemʿidir, ruʾūs-i 
eṣābiʿ  demekdir. (64b /1)

Enbān: selmān vezninde daġarcıḳ 
taʿbīr olunan nesnedir. (102b 
/22-23)

Encüm: necmiñ cemʿidir, yıldız de-
mekdir. (30a /20)

Endīşe: tefekkür demekdir. (37a /23)

Engīzed: engīḫten maṣdarından fiʿl-i 
mużāriʿdir ki oynadır ve koparır  
maʿnāsınadır. (127b /10-11)

Engüşt: parmak. (123a /7)

Engüşt-nümā: meşhūr ve müteʿārif  
maʿnāsına muṣṭalaḥdır. (3a /28)

Erkān: “rükn”üñ cemʿidir ki bir nes-
neniñ köşe ve żılʿına taʿbīr olu-
nur. (91a /8-9)
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Erre: ẕerre vezninde bıçḳı taʿbīr olu-
nan nesnedir. (20a /13)

Erzed: erzīden maṣdarından fiʿl-i 
mużāriʿdir, değer ve lāyıḳ ve 
münāsib olur demekdir. (11b 
/19-20)

Esās: temel demekdir. (46a /9)

Esef: ziyāde ḥüzün ve ḥasret. (6b 
/15)

ʿEvān: luġatde saḫt-gīr maʿnāsınadır. 
Bu münāsebetle ẓālim ve ġaddār 
olan kimesnelere ıṭlāḳ olundu. 
(106a /18-20)    

ʿEvān: zebān vezninde luġatde saḫt-
gīr maʿnāsınadır. Bu münāsebet-
le ẓālim u ġaddār ve ḳātil u ḫūn-
ḫvār kimesnelerde müstaʿmeldir. 
(112a /12-13)

Evc: mevc vezninde ḥaḍīḍ muḳābi-
lidir ki kevākibiñ  zemīne buʿ-
du olan dereceden ʿibāretdir ve 
fenn-i mūsīḳīde bir maḳāmıñ 
ismi daḫi olur. (58b /4-6)

Eyne: ẓarf-ı mekāndır, istifhāmı mu-
tazammındır. Bundan Türkī’de 
ḳanda ve ne yerde ile taʿbīr olu-
nur. (85b /10-11)

Eyvān: ṣuffa ve kemer maʿnāsınadır. 
(91b /6-7)

Eyvān: kemer maʿnāsınadır. (113b /12)

F
Fāḳa: nāḳa vezninde faḳr u iḥtiyāc 

maʿnāsınadır. (114a /17)

Farḳ: ġarḳ vezninde  depe demek-
dir. (20a /13)   Farḳ    ʿalā vezni 
ġarḳ depe maʿnāsınadır. (27b /16)    
Farḳ   şarḳ vezninde başın tepesi ve 
ortası maʿnāsınadır. (85a /17-18)

Farṭ: ḥaddi tecāvüz maʿnāṣınadır. 
(66b /22)

Feḥvā: daʿvā vezninde bir kelāmıñ 
ẕihn ẕāhib olacaḳ maʿnā ve meẕ-
hebine denür ki siyāḳ ve sibāḳ bā 
ḳarāʾin-i sāʾireden fehm u intiḳāl 
olunacaḳ medlūl ve meʾālinden 
ʿibāretdir. (53a /11-13)

Felāḫān: fānıñ fetḥiyle ṣapan taʿbīr 
olunan ālet-i maʿrūfedir. (113a 
/19-20)

Fer: ser vezninde nūr u żiyā demekdir. 
(128b /11)

Fercām: encām vezninde ġāyet ve 
ʿāḳıbet demekdir. (14a /13)

Ferez: bi-dūni’l-yāʾi ve’n-nūn ve 
ferzīn bi’l-yāʾi veʿn-nūn ālet-i 
şaṭrancdan bir āletiñ ismidir ki 
şāhıñ vezīri maḳāmındadır. (40b 
/1-2)

Ferḳadeyn: ḳuṭb-ı şimālīye ḳarīb iki 
kevkebdir her birine ferḳad ve iki-
sine ferḳadeyn ve ferḳadān ıṭlāḳ 
ederler. Lisān-ı  Fārisīde “dū berā-
derān” taʿbīr olunur. (85a /18-20)

Ferş: ʿarş vezninde döşeme taʿbīr olu-
nan şeyʾe denür, kilim ve ḳalīce 
gibi mefrūş maʿnāsına. (10b /17-
18)
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Fevc: ḳıṭʿatun mine’n-nās  demekdir. 
(71b /22)

Fīrūze: cevāhir aḳṣāmından sebz-
renk cevher-i maʿrūfdur ki  ʿā-
le’ṣ-ṣabāḥ naẓar eylemek ḳuvvet-i 
bāṣıra īrāẟında bī-naẓīrdir. (10a 
/29- 10b /1)

Fitrāk: idrāk vezninde lisān-ı Türkī-
de terki taʿbīr olunan nesnedir. 
(31b /2-3)

Fużūlī: “fā”nıñ żammıyla ʿabeẟ ve 
mālāyaʿnīye müştaġil olan ādem 
demekdir. (128b /8)

Fużūlī: “fā”nıñ żammıyla dā’imā 
ʿabeẟ ve mālāyaʿnī ile meşġūl 
olan boşboġaz kimesneye de-
nür. (63a /9-10)

Fülān: cüvān vezninde muḥaddeẟun 
ʿanhu olan şaḫṣ-ı mechūl ve 
şeyʾun ġayr-ı maʿlūmda ism-i 
ḫāṣdır, behmān gibi. Lākin ekẟe-
riya müterādifen istiʿmāl olunup 
fülān u behmān derler. Lisān-ı 
Türkīde fülān festekiz ve fülān 
fistān taʿbīr ederler. (125b /16-19)

Fürūd: dürūd vezninde aşaġı demek-
dir. (42a /22)

Fürūşem: satarım demekdir. (10a /2)

G
Ġabġab: kebkeb vezninde alt çeneniñ 

altında ṣarḳıḳ ete denür. (108a 
/7-8)

Ġabn: aldamaḳ demekdir. (59b /13)

Ġabrā: ḥaḍrā vezninde zemīn maʿnā-
sınadır ve bu “tūde-i ġabrā”dan 
murād küre-i arżdır. (99a /13-14)

Ġaḍbān: sekrān vezninde darġın ve 
ḫışm-nāk adama denür. (114b /6) 

Ġaffār: ẕunūb-ı ʿibādını setr edüp 
ʿuyūb u ḫaṭayāsını ʿ afv edici Ḥaż-
ret-i mevlā-yı müteʿāliñ esmā-i 
ḥüsnāsındandır. (27a /4-6)

Ġalṭān: selmān vezninde yuvarlanıcı 
demekdir. (114b /17)

Ġam-züdā: ġam açıcı ve ġam giderici 
demek olur. (2b /14)

Ġasaḳ: nasaḳ vezninde ẓulmet de-
mekdir. (33b /13) 

Ġavr: cevr vezninde bir nesneniñ di-
bine denür. (125b /1)

Ġavvāṣ: raḳḳāṣ vezninde dalḳıca de-
nür ki incü çıḳarmaḳ için deryā-
ya dalar. (98b /2)

Geh: meh vezninde “gāh”ıñ muḫaffe-
fidir. (99a /23)

Genc: kāf-i Fārisiyye ile renc veznin-
de defīne ve ḫazīnedir ki zīr-i 
zemīnde medfūn olan māldan 
ʿibāretdir. ʿArabīde kenz denür. 
(105a /15-16)  Genc ḫazīne 
maʿnāsınadır. (105b /16)

Genc-nāme: şaḳḳ-ı arż eden ve defā-
yin u ḫazāyin iḫrāc eden Maġri-
bīler yedinde olan kitābdır ki ol 
ṣanʿata müteʿallıḳ mesāʾil beyān 
eder. (104b /9-11)
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Gerd: bi’l-kāfi’l-Fārisī ġubāra mürā-
difdir. (83b /11)

Gerdān: dönücü demekdir. (71b /1)

Gerdūn:  felek. (25b /6), (71b /1)

Geşt: kāf-i Fārsiyyeniñ fetḥiyle seyr 
u temāşā maʿnāsınadır. (11a /18)

Geylān: feylān vezninde vilāyet-i 
maʿrūfe ismidir, Ceylān muʿarre-
bidir. Şehr-i meẕkūrda turuncuñ 
aʿlāsı olduġu Esāmī-yi Büldān  
nām kitābda masṭūrdur. (116b 
/12-13)

Ġırbāl: maʿrūfdur ki lisān-ı Türkīde 
taḥrīfle ḳalbur derler. (112b /14-
15)

Gil: çāmūr demekdir. (106a /7)

Gilk: bi’l-kāfi’l-ʿAcemī ḳalem demek-
dir. (75a /20)

Girāy: girāyīden maṣdarından emr-i 
ḥāżırdır ki meyl u raġbet eyle de-
mekdir. (71a /18-19)

Gird: kesr-i kāfla ṭaraf demekdir. 
(85b /5)

Girībānī: gömleğe ve gerdānlıġa ıṭlāḳ 
olunur. Bu maḥalde ikisi daḫi 
cāʾizdir. (95a /17-18)

Girift: fiʿl-i māżīdir ki ṭutdu demek-
dir. (22b /19)

Giriftem: farż edeyim demekdir. (SK 
41a /1)

Girih: kesr-i rā ve ẓuhūr-ı hā ile ile 
ʿuḳde ve düğüm demekdir ki 
maʿnā-yı lāzimīsi  ġumūm u 

hümūmdur. (14a /8)     

Girih: zirih vezninde düğüm ve ʿ uḳde 
maʿnāsına (105b /3) 

Giyā: kāf-i Fārsiyyeniñ kesriyle giyāh 
muḫaffefidir ki ot demekdir. (11a 
/18-19)

Ġufrān: Cenāb-ı Bārī, ʿibādıñ cürm 
ve günāhını setr ve ʿafv eylemek 
maʿnāsınadır ki yarlıġamaḳ taʿbīr 
olunur. (117b /17-18)

Ġull: “ġayn”ıñ żammıyla  maḥbūs 
ve mecnūn boynuna ve eline ge-
çürdikleri demir ṭavḳa ve lāleye 
denür,  cemʿi aġlāl gelür. (96a 
/18-20)   

Ġull: ḳull vezninde ruʾūs-i mecānīne 
geçirdikleri demir ṭavḳa ve lāleye 
ıṭlāḳ olunur.  (121a /6-7)

Ġulüvv: ḥaddi tecāvüz maʿnāsınadır. 
(52b /7)

Gūş: ḳulaḳ demekdir. (52b /19)

Gūy: ḫūy vezninde ṭob demekdir. 
(98b /19)

Gürūh: cemāʿat maʿnāsınadır. (71b 
/13)

Güvāḥ: şāhid demekdir. (26a /4-5)   
(55b /13)

H
Ḥāʾil: ḥāciz maʿnāsınadır. (59b /5)

Hāʾil: ḳorḳunç demekdir. (93a /12)

Ḥabāb: seḥāb vezninde ṣuyuñ yüzün-
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de ẓāhir olan ḳabarcıḳlara denür 
ki yaġmur yaġdıḳda ḥādiṣ olur. 
(41b /19-20)

Ḥabl: ip. (35b /18) 

Ḫacel: fetḥateynle bir ādem otaġın-
dan müteḥayyir ve medhūş olup 
cemād gibi sākin u ebẟem ḳal-
maḳ maʿnāsınadır. (41a /20-21)

Ḥacīc: ḥalīc vezninde ḥāccıñ cemʿi-
dir ki mevsim-i maḫṣūṣda 
meʿa’n-niyye Kaʿbe-i muʿaẓẓa-
mayı ziyāret ve ṭavāf ve nüsük-i 
ḥaccı edā eden kimesnelerden 
ʿibāretdir. (85b /8-10) 

Ḥadd: bir nesneniñ nihāyeti maʿnāsı-
nadır. (37a /23)

Ḥadd: luġatde menʿ maʿnāsınadır. 
(SK40b /8-9)

Ḫadeng: peleng vezninde oḳ demek-
dir. (94b /11)

Ḥadeẟ: nāḳıṣ-ı ṭahāret olan şeyʾden 
ʿibāretdir.  (70b /19)

Ḫāk u āb: Ḫāk u ābdan murād vü-
cūddur. (38a /20)

Ḫāl: beñ demekdir ki esbāb-ı ḥüsn-
dendir. (126a /11)

Ḫāl: dāl vezninde beñ taʿbīr olunan 
şeydir ki aʿẓam-ı esbāb-ı ḥüsn-
dendir. (47a /10)

Ḫalef: selef vezninde pederden ṣoñ-
ra gerü ḳalan veled-i ṣāliḥe ıṭlāḳ 
olunur. (80a /7-8)

Ḫalvet-serā: Ḫalvet-serādan murād 
ḫalvetḫānedir. (111a /6)

Ḫam: dem vezninde eğri demekdir. 
(9a /16) Ḫam dem vezninde eğri 
ve münḥānī demekdir. (98b /15)

Ḫāme: cāme vezninde ḳalem demek-
dir. (21a /15-16) Ḫāme ḳalem 
demekdir. (64a /5)

Ḫār: mār vezninde diken demekdir. 
(9a /3)  Ḫār   diken demekdir. 
(116b /21-22)

Ḫar: eşek. (114a /8)

Ḫār u ḫes: çör çöp taʿbīr olunan şey-
dir ki baʿżı maḥalde şeyʾ-i ḥaḳīr-
den kināye olunur. (45b /3-4)

Ḫār u ḫāşāk: çör çöp taʿbīr olunan 
şeyʾdir. (31a /11-12)

Ḫārḫār: elem ve ıżṭırāb ve daġdaġa-i 
ḫāṭır ve tereddüd u ḫelecān 
maʿnālarına muṣtalaḥdır. (9a /1)

Ḥarīm: raḥīm vezninde bu daḫi ḥa-
rem demekdir. (74b /15)

Ḫār-zār: dikenlik demekdir. (125a 

/10)

Ḥāşā: maḳām-ı tebriʾede müstaʿmel 
bir kelimedir. (82b /12)

Ḥaşā vü kellā: tenzīh u tebriʾe maḳā-
mında müstaʿmel kelimelerdir. 
(4b /24)

Ḫavāṭır: ḫāṭırıñ  cemʿidir ki derūn-ı 
insāna lāyiḥ olup cevelān eden 
şeyʾe denür; rāy ve fikr ve vesvese 
ve tedbīr gibi. (96b /17-18)
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Hāy hūy: aṣḥāb-ı ṣafā ve erbāb-ı ṭa-
rabıñ şamaṭa ve ġulġulelerinden 
ʿibāretdir. (111a /8-9)

Ḫayl: leyl vezninde atlı ʿasker maʿnā-
sınadır. (54b /17)

Hedef: ṣadef vezninde oḳ nişānesi de-
mekdir.(80a /20)

Hedm: yıḳmaḳ demekdir. (67a /16)

Hejdeh: on sekiz. (19a /12) 

Hemyān: selmān vezninde bele baġ-
lanan uzun kese ki kemer demek-
le maʿrūfdur. (104b /23-105a /1)

Ḫes: bes vezninde nākes u bed-güher 
demekdir. (10a /8)

Ḫes: kes vezninde çör çöp maʿnāsına-
dır. Baʿżen şeyʾ-i ḥaḳīr daḫi kinā-
ye olunur. (112a /14-15)

Hevā: bir nesneye meftūnluġa de-
nür ki ʿaşḳ maʿnāsına isimdir ve 
bir nesneye maḥabbet eylemek 
maʿnāsına maṣdar daḫi olur. (10a 
/14-15)

Hevdec: “hā”nıñ fetḥi ve “vāv”ıñ 
sükūnuyla seferde ṭāʾife-i nisvāna 
maḫṣūṣ bir gūne merkūb ismidir 
ve bu miḥeffeden başḳadır ki 
müdevver ve üstü ḳubbeli olur, 
ṭarīḳ-i ḥaccdaki maḥall-i şerīf 
gibi. (13b /2-4)

Heycā: ṣahrā vezninde ceng u cidāl 
maʿnāsınadır. (41a /19)

Hezār: biñ demekdir. (19a /12)  

Hezār: merātib-i  aʿdāddan biñ ʿaded 
ismidir, bu maḳāmda keẟretden 

kināyedir. (1b /5)

Ḫılt: “ḫā”nıñ kesriyle aḫlāṭ-i erbaʿa-
nıñ her birine ıṭlāḳ olunur ki 
dem ve sevdā ve balġam ve ṣafrā-
dan ʿibāretdir. (60b /9-10)

Ḫırām: ṣalın demekdir. (10a /29)

Ḫıred: ʿ aḳıl ki lisān-ı Türkīde uṣ taʿbīr 
olunur. (25a /4)

Ḥırz: “ḥā”nıñ kesriyle baʿżı āfāt defʿi 
için ittiḫāẕ ve iltizām olunan 
nüsḫa ve ṭılsım maḳūlesine de-
nür ki muḥāfaẓa-i nefse vesīle 
olacaḳ nesneden ʿibāretdir.(50a 
/12-13)   

Ḥırz: “ḥā”nıñ kesriyle defʿ-i belā ve 
refʿ-i ḳażā içün aʿnāḳ-ı nāsa taʿlīḳ 
olunan nüsḫaya taʿbīr olunur. 
(19b /1-2)

Ḥilye: “ḥā”nıñ kesriyle ṣıfat demek-
dir. (63b /11-12)

Hirās: kirās vezninde ḫavf demekdir. 
(46b /5)

Ḫiẕlān: kesr-i ḫā ile bir adama meded 
ve nuṣret etmeyüp hvār u [ẕ]elīl 
terk eylemek maʿnāsınadır. (125a 
/14-15)

Ḫodī: varlıḳ ki iẓhār-ı vücūddan ʿ ibā-
retdir. (2b /21-22)

Ḫod-perest: vücūdī ve nefsānī kimes-
neden kināye olunur. (119b /4)

Ḫodreste: kendü bitmiş (125a /10)
Hubūṭ: ḳuʿūr vezninde aşaġıya inmek 

maʿnāsınadır. (43b /18)
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Ḫum: “ḫā”nın żammıyla küb taʿbīr 
olunan nesnedir. (32a /22)

Ḫūn: bu maḳāmda elem ve ıżṭırāb 
maʿnāsınadır. (108a /9)

Ḫur: güneş demekdir. (108b /18)
Ḥūr: nūr vezninde aḥver ve ḥavrā ke-

limelerinden cemʿ olur ki siyāh-
çeşm maḥbūb ve maḥbūbeye 
denür. Ḥavrā-i cinānıñ vech-i 
tesmiyeleri vaṣf-ı meẕkūre meb-
nīdir. (119b /5-7)  

Ḥūr: ṣūr vezninde “ḥavrā”nıñ cemʿi-
dir ki siyāh-çeşm maḥbūbeye 
ıṭlāḳ olunur. (109a /8-9)

Ḫurd: mürd vezninde ufaḳ ve küçük 
maʿnāsınadır. (SK 40b /20)

Ḫusr: azmaḳ ve ḍāll u gümrāh olmaḳ 
maʿnāsınadır. (117a /12-13)

Hūş: ʿaḳıl maʿnāsınadır. (52b /19)  
Ḥükm: şu nesne şöyle olsun demek-

den ʿibāretdir. (115b /6)
Ḫvān: ṣofra demekdir. (52a /11)

I – İ 
ʿIşk: “ʿayn”ın kesriyle ʿinde’l-ʿulemā’ 

ifrāṭ-i maḥabbetden ʿibāretdir,  
gerek ʿifāf ve ʿiṣmet cihetiyle ol-
sun gerek fesād-ı żamīr ve niyyet 
cihetiyle olsun. (87b /10-12)

İʿcāz: hemzeniñ kesriyle ʿāciz ḳılmaḳ 
demekdir. (20b /16)

İʿtidāl: bir nesne kem u keyfde iki 
ḥālet beyninde mutavassıṭ olmaḳ 
maʿnāsınadır. (47b /8-9)

İbrāhīm: eb-i raḥīm maʿnāsınadır. 
(122b /17)

İfḍāl: hemzeniñ kesriyle bir adamı 
luṭf u iḥsān ile memnūn eylemek 
maʿnāsınadır. (72a /4-5)

İftiḳār: iftiʿāl bābından maṣdardır ki 
iḥtiyāc demekdir. (50b /22)

İḥyā:  diriltmek maʿnāsınadır. (20a 
/21)

İlāh: maʿbūd maʿnāsınadır. (37b /15)

İmlāl: ifʿāl bābından maṣdardır ki bir 
adamı yorup uṣandırmaḳ maʿnā-
sınadır. (14a /17)

İncil: Ḥażret-i ʿĪsā’ya nāzil olan 
kitāb-ı vācibu’t-tebcīliñ ismidir 
ki lisān-ı Fārisīde ʿanbergūn vez-
ninde angelbūn taʿbīr olunur. 
(34b /16-17)

Īrān: pīrān vezninde iḳlīm-i maʿrū-
fuñ ismidir ki ʿIrāḳ ve Fārs ve 
Ḫorāsān ve Ahvāz ve ḥudūd-i 
Şām’dan ekser-i vilāyetleri şāmil-
dir. (111b /20-21)

İslām: iṭāʿat ve inḳiyād eylemek 
maʿnāsınadır. (91b /5-6)

İstincā: istibrā vezninde mevżiʿ-i 
ṭahāreti ṣu ile yayḳımaḳ yāḫud 
ṭaş ile silinmek maʿnāsına. (114a 
/7-8)

ʿİẓām: “ʿaẓm”ıñ cemʿidir ki lisān-ı 
Fārisīde üstüḫvān taʿbīr olunur, 
ʿaẓīmiñ cemʿi daḫi olur.   (20a 
/21-22)
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ʿİẕār: firār vezninde ṣaḳalıñ iki cā-
nibine  ıṭlāḳ olunur. Aṣıl ḳulaḳ 
yumuşaġına doġru beyāż olan 
yerler olup baʿde ṣaḳāla sirāyet 
eyledi. (86a /6-8)

J 
Jāj: heẕeyān demekdir. (66a /9)

Jāj-ṭabʿān: dāʾimā türrehāt ve heẕeyān 
ile imrār-ı zamān eden ḥummāḳ-
dan kināyedir (128b /8-9)

K
Ḳabā: ḳaftān demekdir. (10b /1)

Ḳabbil: tefʿīl bābından emr-i ḥāżırdır, 
öp demekdir. (13a /22)

Ḳabr: insān ḳısmınıñ baʿde’l-vefāt 
medfenine denür ki lisān-ı Fārisī-
de gūr, lisān-ı Türkīde sin taʿbīr 
olunur. (74b /18-20)

Ḳafā: ʿ aṣā vezninde boynuñ ardına de-
nür ki lisān-ı Türkīde eñse ve Fā-
risīde ḫīre taʿbīr olunur. (6b /2-3)

Kāfūr: nāsūr vezninde maʿrūf dārūdur,  
bilād-ı  Hind’de Serāndīb eṭrāfın-
da bir aġacıñ ṣamḳıdır. Şecer-i 
mezbūr beġāyet kebīr olmaġla  
sāyesinde ḳaplanlar temekkün 
ederler. Ḳilletine sebeb budur ve 
ṭabīʿatı bāriddir. (107a /20-23)

Ḳāḫ: köşk maʿnāsınadır. (90b /18)

Kāh: māh vezninde ṣaman demekdir. 
(56b /1-2)  

Kāh: ṣaman ki lisān-ı ʿArabda tibn 
denür. (28b /20)

Ḳahhār: ġālib-i muṭlaḳ olan Ḥaḳḳ 
celle ve ʿālānıñ esmā-i ṣıfātıyye-
sindendir. (27a /4)

Ḳahṭ: “ḳāf ”ıñ fetḥi ve sükūn-i ḥā 
ile yaġmur yaġmayup muḥtebis 
olmaḳ maʿnāsınadır. (102a /23 
-102b /1)

Kāʾināt: maḫlūḳat demekdir. (54a /10)

Ḳāleb: fetḥ-i lāmla kālbüd maʿnāsına-
dır. (128b /23)

Kām: kāf-i ʿArabī ile dimāġ maʿnāsı-
nadır. (60a /17)

Kām: kāf-i ʿArabiyye ile murād ve 
maḳṣūd maʿnāsınadır. (6a /8)

Ḳānūn: ḳāʿide ve resm maʿnāsınadır 
ve ʿilm-i ṭıbdan bir kitāb ismidir. 
(124a /20)

Ḳaʿr: dip ve nihāyet maʿnāsınadır. 
(25b /6)

Ḳaṣr: köşk maʿnāsınadır, cemʿi ḳuṣūr 
gelür. (30a /20), (74b /6)

Kāş: edāt-ı temennīdir, kāşkī ve n’o-
laydı demekdir. (10b /16)

Ḳavīm: doġru nesne demekdir. (46a 
/8)

Kedū: sebū vezninde ḳabaḳ demek-
dir. (4b /23-24)

Kef: Fārisī olaraḳ köpük demekdir ki 
aġızda ve deryāda olur. (78b / 15)



542 SÖZ VARLIĞI - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

Keff: “kāf”ıñ fetḥi ve “fā”nıñ teşdī-
diyle ʿ Arabī olaraḳ el ayası maʿnā-
sınadır ki beş parmaġı müştemil 
olan avucdan ʿ ibāretdir. (78b /13-
14)

Kej: eğri demekdir. (40a /23)

Kelāġ:  ferāġ vezninde zāġ-ı deştī 
ismidir, yaʿnī yabān karġası ki 
ḳuzġūn taʿbīr olunur. (103a /10-
11)

Kelef: selef vezninde ṣarıya māʾil 
ḳaralıġa denür, cirm-i ḳamerde 
müşāheddir. (75b /1)

Kelīm: laḳab-ı Mūsā ʿ aleyhisselāmdır. 
(20b /15-16)

Kem: dem vezninde noḳṣān maʿnāsı-
nadır. (19b /14-15)

Ḳemārī:  “ḳāf”ıñ fetḥi ve “rā”nıñ kes-
riyle ḳumrunuñ cemʿidir ki iki 
ḳısma münḳasam olup biri ṣarı-
ya māʾil ve biri daḫi beyāż olur.  
Lisān-ı Türkīde Ḥaḳḳ ḳurʾān 
ḳuşu taʿbīr olunur. (60a /4-6)

Kem-gūyī: ḳıllet-i kelām maʿnāsına-
dır ki bunuñ daḫi keẟreti imāte-i 
ḳalbe  bāʿiẟdir. (91a /6-7)

Kem-ḫvābī: ḳıllet-i nevm maʿnāsına-
dır ki bunuñ daḫi keẟreti faḳr-ı 
ṣūrīye sebebdir. (91a /3-4)

Kem-ḫvārī: ḳıllet-i ekl maʿnāsına bir 
ḫaṣlet-i ʿālīdir ki nice fevāʾidi 
ḥāvīdir ve keẟri daḫi ʿilel u em-
rāża bādīdir. (90b /19-20)

Kemīne: sefīne vezninde kem ile yā-i 
nisbet ve nūn-ı teʾkīd ve hā-i 
taḫṣīṣeden mürekkebdir, eksikli 
demekdir. (8b /24-25)

Kenef:  lafẓen ve maʿnen ṭarafa mü-
savīdir. (19b /17;   50b /23)

Keslān: ʿaṭşān vezninde üşengen ve 
tenbel adama denür. (118a /4)

Kesr: ḳırıḳlıḳ. (113b /13-14)

Kesrā: “kāf”ıñ fetḥi ve “sīn”iñ sükū-
nuyla laḳab-ı Nūşirevāndır ki 
şāh-i ʿĪrāndır. Baʿdehu muṭlaḳa 
Īrān şāhlarına ʿalem-i ḫāṣ olmuş-
dur. (113b /11-12)

Keşef: ṣadef vezninde ḳaplubaġaya 
ıṭlāḳ olunur. (83a /15-16)

Ketān:  maʿrūfdur ki ketān bezi taʿbīr 
olunur, ṭabīʿatı bārid ve yābis-
dir, bedenden ruṭūbeti ve ʿaraḳı 
cāẕibdir. (107b /1-2)

Kevkebe:  hā ile maṣdardır ki mücel-
lā ve muṣayḳal pulād ve demir 
maḳūlesi parıldamaḳ maʿnāsına-
dır. (55b /5)

Kevneyn: “kevn”iñ teẟniyesidir, 
murād dünyā ve āḫiretdir. (39a 
/1-2)

Ḳıyās: luġatde bir şeyʾi şeyʾ-i āḫeriñ 
miẟāli üzerine temẟīl u taḳdīrden 
ʿibāretdir. (25b /3)

Ḳibl: kesr-i ḳāf ile cānib maʿnāsına-
dır. (50b /20)

Kirmān: ġılmān vezninde Īrānda bir 
beldeniñ ismidir ki kemmūn 
anda ġāyet çoḳ olur. (120b /7-8)
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Kitmān: ġılmān vezninde gizle-
mek ve ṣaḳlamaḳ maʿnāsınadır. 
(115b /14)

Kocāyī: ḳanġı maḥallden ve ḳanġı şe-
hirdensin demekdir. (8b /7)

Koşem: müteʿaddī olaraḳ fiʿl-i mużā-
riʿiñ nefs-i mütekellim vaḥde-
sidir, öldürürüm demekdir. (3a 
/11-12)

Kūb: kūbīden  maṣdarından emr-i 
ḥāżırdır, dök maʿnāsına ki lisān-ı 
ʿArabda ıḍrıb lafẓıyla taʿbīr olu-
nur. (26b /16-18)

Ḳuds: ṭahāret maʿnāsınadır. (25b /5)

Kūh: bi’l-kāfi’l-ʿArabī cebel demek-
dir. (56b /1)

Kūh: daġ demekdir. (113a /19)

Kūhān: sūhān vezninde örgüce denür 
ki develeriñ arḳasında olan sivri-
dir. (94a /3-4)

Kuḥl: göze çekecek sürme demekdir. 
(57b /1)

Ḳullāb: ʿ unnāb vezninde çengel taʿbīr 
olunan şeydir. (93b /15)

Ḳurbān: Ḳurʾān vezninde yay ḳo-
yacaḳ ġılāfa ıṭlāḳ olunur. (118b 

/12-13)

Ḳurṣ: “ḳāf”ıñ żammıyla etmek külçe-
sine denür. (103a /1)

Kurte: kāf-i ʿarabiyyeniñ żammı ve 
“rā”nıñ sükūnu ve fetḥ-i tā-i 
müẟennāt ile gömlek ve ḳabāya 
müşābih bir nevʿ melbūs adıdır 
ki ḥālā kurtegī taʿbīr olunur, ete-

ği ve yeñi ḳıṣa olur ve nīm-tene 
daḫi denür. (10a /24-26)

Ḳūt: sūd vezninde azıḳ maʿnāsınadır. 
(125b /9)

Kuy: ḫūy vezninde maḥalle demek-
dir. (90b /17-18) 

Kūy: maḥalle demekdir. (14a /25), 
(57b /2)

Künc: köşe. (8b /25)

L
Lā-ubālī: ḳayırmam ve müteḥammil 

olurum demekdir. (8a /16)

Laʿn: luġatde ṭard maʿnāsınadır. (100b 

/6)

Leb: bu  māḳāmda kenār maʿnāsına-
dır. (10b /24)

Lebnān: “lām”ıñ fetḥiyle Şām-ı cen-
net-meşāmda bir cebeliñ ismidir, 
ḥālā ḳırḳlar  daġı dedikleridir ki 
ʿibādetgāh-ı evliyā-i kirāmdır. 
(103b /14-15)

Legen: çemen vezninde ṭaşt maʿnā-
sınadır ki ḥālā kāf-i Fārisiyye ile 
legen taʿbīr etdiğimiz ẓarfdır ki 
leḳen muʿarrebidir. Bu maḳām-
da murād cevf-i felek-i ḳamerdir. 
(26b /14-16)

Lemeʿāt: cemʿ vezninde lemʿiñ cemʿi-
dir ki parlamak maʿnāsınadır. 
(42b /11)

Lerzān: ditreyici maʿnāsınadır. (99b 
/13)
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Levzīne: bādem ḥelvāsına denür. 
(119b /19)

Leyse: efʿāl-i nāḳıṣadan fiʿl-i ġayr-ı 
mutaṣarrıfdır. (37b /11)

M
Māʿ-i muʿīn: āb-ı revān-pākīze de-

mekdir. (35b /8)

Maġz: beyin maʿnāsınadır. (4b /23)

Maḥmil: meclis vezninde miḥef-
fe ṭarẓında iki ṭaraflı nesnedir 
ki deveye çatup her birine bir 
ādem binüp gider. Ḥālā ḥuccāc-ı 
Şām’ıñ öñlerinde giden maḥmil 
olacaḳdır ki tepesi maḫrūṭī olur. 
(13b /5-7)     

Maḥmil: menzil vezninde miḥaffe 
ṭarẓında iki ṭaraflı nesnedir ki 
deveye çatup her birine bir ādem  
binüp gider, cemʿi meḥāmil ge-
lür. (72a /13-15)

Mariḍtu: bāb-ı rābiʿden fiʿl-i māżī-
niñ nefs-i mütekellim vaḥdesidir 
ki ḫasta ve ʿalīl oldum demekdir. 
(8b /7-8)

Māşiṭa: rābıṭa vezninde yüz yazıcı 
ḫatun demekdir ki meşşāṭa daḫi 
denür. (21a /14-15)

Māt: luġatde żıdd-ı ḥayātdır ve 
ıṣṭılāḥ-ı şaṭranc-bāzānda maġlū-
biyyetden ʿibāretdir. Nitekim 
luʿb-ı şaṭrançda merd-i maġlūb 
māt oldu ve ṭavlada mārs oldu 
taʿbīr olunur. (40b /2-4)

Maṭbaḫ: maḳʿad vezninde ism-i 
mekāndır ki aşḫāne maʿnāsına-
dır. (34b /7-8)

Me’vā: maḳām ve maḥall maʿnāsına-
dır. (8b /25)

Mecʿūl: maḫlūḳ maʿnāṣınadır. (70b 
/20)

Medāric: dereceniñ cemʿidir. (69a /21)

Meges: nefes vezninde  sinek dedikle-
ri ḥayvān-ı mūẕīniñ ismidir. (96b 
/18-19)

Meges-rān: sineklik taʿbīr olunan şey-
dir. (97a /18-19)

Mehbiṭ: bāb-ı ẟānīden ism-i mekān-
dır ki maḥall-i nüzūl demekdir. 
(51a /10) 

Mekrüme: “mīm”in fetḥi ve “kāf”ıñ 
sükūnu ve “rā”nıñ żammıyla ke-
rem u iḥsan demekdir. (26b /3-4)

Melāḥet: kerāmet vezninde ḫūb u 
raʿnā maʿnāsınadır. (127a /12)

Melāl: uṣanmaḳ maʿnāsınadır. (27a /6)

Mennān: Mennān “nūn”uñ teşdīdiyle 
ibtidā-i emrden iʿṭā ve itʿām eden 
muʿṭī-i ḥaḳīḳī celle ve şāne ḥaż-
retleriniñ esmā-i ḥüsnāsındandır. 
(104a /10-11)

Merāḥil: merḥaleniñ cemʿidir. (52b /7)

Merīz: nehy-i ḥāżırdır, dökme de-
mekdir. (13b /28)

Meṭāvī: “mīm”iñ fetḥiyle maṭvī keli-
mesiniñ cemʿidir ki ḳayurmalara 
ve böğürmelere denür. (46a /3)
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Mezbele: “mīm”iñ ve “bā”nıñ fetḥala-
rıyla ism-i mekāndır ki süpründü 
ve gübreliğe denür. (114a /6)

Mihmān: misafir. (97a /6)

Mihr: maḥabbet demekdir. (13b /15,   
33b /23)

Mīl: ʿalā vezn-i fīl, sürme çekecek ālet 
demekdir. (26a /13)

Mis: ḥis vezninde baḳır demekdir. 
(40b /15)

Misāḥa: kesr-i mīm ile zemīn-i pey-
mūden demekdir. (25b /5-6)

Muʿallim: tefʿīl bābından ism-i fāʿildir, 
taʿlīm edici demekdir. (87b /9-10)

Muʿanber: ʿ anberlenmiş maʿnāsınadır 
ki lisān-ı ʿ Arabda baʿżı esmā ism-i 
mefʿūl vezninde istiʿmāl olunup 
maʿnā-yı mefʿūl irāde olunmaḳ 
ʿādāt-i ʿArabdır. (48a /8-10)

Muʿcize: enbiyā-i ʿ iẓāmdan ṣādır olan 
ḫavārıḳ-ı ʿādeye ıṭlāḳ olunur ki 
ḫaṣm-ı münkir inkāra mübāde-
ret  eyledikde ʿāciz ḳılmaḳ için 
iẓhār ederler. (33a /18-20)

Mufaḍḍal: muʿaẓẓam vezninde keẟī-
ru’l-faḍl olan ẕāta ıṭlāḳ olunur. 
(29b /8)  

Mufaḍḍal: muḥsin maʿnāsınadır. (63a 
/19)

Muġaylān: maʿrūf dikenli aġacdır 
ki beriyye-i Ḥicāzda keẟīrdir. 
Lisān-ı ʿArabda ümmüġaylān 
denür. (93b /16-17)

Muraṣṣaʿ: muʿaẓẓam vezninde mü-
zeyyen olan şey demekdir. (74b 
/14-15)

Muṣāfāt: mübāḥāt vezninde dostluḳ 
eylemek maʿnāsınadır. (13a /9-
10)

Muşt: puşt vezninde yumruk. (106a 
/6)

Muttu: ... bāb-ı evvelden māżī müte-
kellim vaḥdedir, öldüm demek-
dir. (8b /8-9)

Müdārā: żamm-ı “mīm”le mülāye-
met edüp iẓhār-ı ʿadāvet etme-
mek maʿnāsınadır. (11b /20-21)

Müdāvā: żamm-ı mīm ile ḫastaya 
ʿilāc ve tīmār eylemek maʿnāsı-
nadır. (8a /16 -17)

Müdḫil: mükrim vezninde denī ve 
fürū-māye olan kimesne ıṭlāḳ 
olunur. (63b /18)

Müheyyem:  ḥayrān demekdir. (71b 
/22)

Müje: kirpik demekdir. (9a/16), (45b 
/4) 

Müsevvimīn: muʿallimīn maʿnāsına-
dır ki ʿalāmetlenmiş demekdir. 
(54b /17-18)

Müşg: şīn-i muʿceme ile ṭīb-i maʿrūf-
dur. (4b /14)

Müvāsā: müdārā vezninde yārlıḳ ve 
dostluḳ eylemek demekdir. (11b 
/21-22)
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N
Naʿīm: niʿmet maʿnāsınadır. (22b /12)

Naʿleyn: “lām”ın fetḥiyle naʿliñ teẟ-
niyesidir ki ayaġı yere çıplaḳ 
doḳunmaḳdan ḥıfẓ edecek şeyʾe 
denür. Lisān-ı Fārisī’de pāpūş ve 
pāy-efzā taʿbīr olunur, cemīʿ-i en-
vāʿına şāmildir. (36a /19-21)

Naʿt: bir şeyʾiñ āẟār-ı ḥasenesini taʿdād 
etmekden ʿibāretdir. (37b /14)   

Naʿt: bir şeyʾi vaṣf eylemek yaʿnī mut-
taṣıf olduġu ṣıfāt ile nişān virmek 
maʿnāsınadır. (50a /13-14)

Nādānī: ... maʿnāsı bilmeyicilik de-
mekdir, murād ʿ aşḳdır. (89b /5-6)

Nā-dār: pādār vezninde faḳīr demek-
dir. (117a /12)

Nāḫun: ṭırnaḳ demekdir. (94b /16)

Nāḳa: dişi deve maʿnāsınadır. (94a /1)

Naḳd: vezin ve ʿayārı tamām olan 
aḳçe maʿāsınadır. (54a /9) 

Naḳl: “nūn”uñ fetḥi ve “ḳāf”ıñ sükū-
nuyla ʿişret mezesine denür ki 
üzerine tenāvül olunan nevāle-
den ʿibārettir ve baʿżen “nūn”u 
mażmūm olur. ʿAlā ḳavlin żam-
mesi ḫaṭādır.  (9b /14-16)

Naḳl u mey: ikisi birden bāde mecli-
sinden kināye olunur. (9b /16-17)

Nālem: nālīden maṣdarından fiʿl-i 
mużāriʿiñ nefs-i mütekellim 
vaḥdesidir ki aġlarım demekdir. 
(1b /14)

Nān: etmek maʿnāsınadır. Bu 
maḳāmda murād muṭlaḳa niʿ-
met ve rızḳdır. (103a /15-16)

Nā-pesendīde: lede’ş-şerʿ meẕmūm 
olan eşyādan ʿ ibāretdir. (120a /14)

Nārenc: ʿArabī olaraḳ turunc taʿbīr 
olunan mīvedir ki çekirdeğini 
tenāvüle müdāvemet żarar-ı ḥa-
şerātdan mūcib-i selāmetdir. Fā-
risīde nāreng taʿbīr olunur. (116b 
/10-12)

Nā-sere: fetḥ-i sīn ile geçmez aḳçe 
maʿnāsınadır. (40b /14)

Nāvek: oḳ demekdir. (112b /12)

Naẓm: “nūn”uñ fetḥi ve “ẓā”nıñ 
sükūnuyla dizmek maʿnāsınadır. 
(5b /22-23)    

Necd: “nūn”uñ fetḥi ve “cīm”iñ sükū-
nuyla arż-ı Tihāme’niñ muḳābili 
olan arża ıṭlāḳ olunmuşdur; ṭaraf-ı 
aʿlāsı Tihāme-i Yemen ve ṭaraf-ı es-
feli arż-ı ʿIrāḳ ve Şām ile maḥdūd 
ve ṭaraf-ı Ḥicāzdan re’s-i sınırı Ẕāt-i 
ʿAref  nām mevżiʿdir. (13a /20-22)

Necef: ṣadef vezninde Kūfe’de bir 
mevżiʿiñ ismidir ki ḳabr-i İmām-ı 
Hümām andadır, Allāhu aʿlem. 
(73b /20-21)

Necm: yıldız demekdir. (23b /20)

Nedāmā: “nūn”uñ fetḥiyle nudemā-
nıñ cemʿidir, hem-ḳadeḥler de-
mekdir. (14a /18)

Nehc: “nun”un fetḥi ve “hā”nıñ sükū-
nuyla açıḳ ve vāżıḥ yol demekdir. 
(23a /17)
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Nehī: fiʿl-i mużāriʿiñ muḫāṭabıdır, 
ḳorsun demekdir. (2a /28-29)

Nemekdān: dehān-ı maḥbūbāndan 
kināyedir. (127a /14)

Nemī tābed: nefy-i ḥāldir, parlata-
maz demekdir. (5b /17)

Nesc: “nūn”uñ fetḥi ve “sīn”iñ sükū-
nıyla doḳumaḳ ve örmek maʿnā-
sınadır. (46b /9)

Nesḫ: bir nesne āḫir nesneyi bozmaḳ 
ve zāʾil ḳılmaḳ maʿnāsınadır. 
(123a /7-8)

Nesḫ: “nūn”uñ fetḥiyle zāʾil ḳılmaḳ 
demekdir. (SK 41a /2); 

Nesīm: emīr vezninde muṭlaḳa rüz-
gâr. (5a /28) 

Nevāḥī: nāḥiyeniñ cemʿidir, eṭrāf 
maʿnāsına. (7a /20)

Nevāl: kerem ve iḥsān demekdir. (34b 
/8)   

Nevāl: zevāl vezninde ʿıṭā vü iḥsān 
ve behre vü naṣīb maʿnāsını bey-
ninde müşterekdir. (83a /2)

Nevḥa: devḥa vezninde feryād u 
fiġān maʿnāsınadır. (112b /3)

Nevīd: fetḥ-i nūn ile müjde demek-
dir. (7a /20-21)

Nevişte: ism-i mefʿūldür, mektūb 
maʿnāṣına. (26a /4) 

Neyyir: ḫayyir vezninde nūr demek-
dir. (48b /14)

Neẓẓāre: seyr u temāşā maʿnāsınadır. 
(60b /1)

Nih: kesr-i nūn ile ḳo demekdir. 
(53b /22)

Nihād: nihāden maṣdarından ḳodu 
demekdir. (21a /13-14)

Nihāl: “nūn”uñ kesriyle yeñi dikilmiş fi-
dan maʿnāṣınadır. (52a /23-52b /1)

Nihāl: viṣāl vezninde yeñi dikilmiş 
fidana denür. (94b /14-15)

Nīl: fīl vezninde çivit otuna denür . 
(30b /22)

Nīlī: nīl fīl vezninde çivit taʿbīr olu-
nan şeyʾdir ki andan ḥāṣıl olan 
renk māʾī olur, āḫirinde yā nisbet 
içündür. (10 /26-27)

Nilūfer: maʿrūf çiçekdir ki ʿavām 
taḥrīf edüp lüfer derler. (102a 
/22-23)

Nīrān: mīzān vezninde āteş maʿnāsı-
nadır. (109a /20-21)

Nīrū: ḳuvvet maʿnāṣınadır. (71a /8)

Niẟār: ṣaçmaḳ maʿnāsınadır. (44a /15)

Nisyān: unutmak. (89b /12)

Nişīmen: mekān ve meʾvā demekdir. 
(58b /6)

Nuḫust: evvel maʿnāsınadır. (26a /13)

Nuḳab: rāh ve yol maʿnāsınadır. 
(113a /4)

Nuḳre: żamm-ı nūn ile gümüş 
maʿnāsınadır. (26b /16)

Nūş: emr-i ḥāżırdır, iç demekdir. (6a 
/15)
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Nüh: żamm-ı nūn ile doḳuz maʿnā-
sınadır. (34b /8)

Nühye: aḳıl ki cemʿi nuhā gelür. Eş-
yā-i ḳabīḥadan insānı nehyetti-
ği için ʿakla nühye denildi. (21b 
/13-14)

Nümūdār: żamm-ı nūn ile nümāyān 
ve merʾī maʿnāsına. (109a /7)

Nüzhet-gāh: temāşā-gāh demekdir. 
(110a /1)

P
Pākīze: pāk ve temīz demekdir. (13a 

/23)

Pārgīn: āstīn vezninde ma-i müteʿaf-
fin demekdir. Ḥammām ve maṭ-
baḫ ayaġında olan çuḳura daḫi 
denür. (102a /3-4)

Pās: bi’l-bāi’l- Fārisī ḥıfẓ demekdir. 
(46b /16)  

Pās: nās vezninde ḥıfẓ u ḥarāset de-
mekdir. (12b /28)

Perçīn: pervīn vezninde baġ ve bostān 
eṭrāfına çalı ve çırpıdan çevirilen 
dīvārdır ki lisān-ı Türkīde  seyc 
denür. Ve dīvār üzerine vażʿ olu-
nan çalı ve dikene daḫi denür.  
(92b /13-16)

Perveriş: ism-i maṣdardır ki besle-
mek demekdir. (76a /9-10)

Pes: girü demekdir. (53b /15)

Pey: dey vezninde ʿaḳb ki ard ve eñse 
ile taʿbīr olunur. (79a /22-23)

Pey: dey vezninde ʿaḳb ve iẟr maʿnā-
sınadır ki ard ve eñse ile taʿbīr 
olunur. Meẟelā “fülānıñ eñsesin-
den geldi” diyecek yerde “ez pīş 
der-āmed denür. (118b /9-11)

Pey: mey vezninde iz demekdir. (9b 
/13)

Peykān: demren demekdir. (112b 
/18)

Peyker: ṣūreti hāʾil ḳorḳunc demek-
dir. (62a /8)

Peymān: dermān vezninde ʿahd ve 
mīẟāḳ maʿnāsınadır. (97b /19-20)

Peyvend: ittiṣāl maʿnāsınadır. (57b 
/12)

Pīç: pīçīden maṣdarından emr-i ḥāżır-
dır ki bük ve ṣar demekdir. (104b 
/8)

Pīrāmūn: çevre ve eṭrāf maʿnāsına-
dır. (95a /2-3)

Pīrehen: gömlek demekdir. (9a /25)

Pīşe:   bā-i Fārisī ile ṣanʿat demekdir.  
(115a /6)

Post: deri demekdir. (60b /9)

R
Racīm: bi-maʿnā mefʿūl, maṭrūd 

maʿnāsınadır. (23b /21)

Rācim: ṭārid maʿnāsınadır. (23b /20-
21)

Rāḥ: şarāb. (13a /9)

Raḫne: “rā”nıñ fetḥi ve “ḫā”nıñ 
sükūnuyla gedik maʿnāsınadır. 
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Bu maḳāmda maʿnā-yı lāzımīsi 
olan ʿayb u şeyn murāddır. (110b 
/20-21)

Raḫş: at demekdir. (99a /10)

Raḫşān: ʿaṭşān vezninde parlayıcı de-
mekdir. (82b /12), (88b /5)

Rān: cān vezninde oyluḳ ve faḫẕ 
maʿnāsınadır. (94a /15-16)

Ravżā: merġzārdır ki cemʿi riyāż ve 
rīżān gelür. (52a /23)

Rehī: zehī vezninde ḳul demekdir. 
(50b /22)

Reh-rev: sālik maʿnāsınadır. (111b 
/11)

Reh-zen: yol urucu demekdir. (31b 
/18) 

Rekb: “rā”nıñ fetḥi ve “kāf”ıñ sükū-
nuyla ism-i cemʿdir, ḫāṣṣaten üş-
tür-süvār olan gürūh ve ḳāfileye 
denür. (85b /6-7)

Remed: meded vezninde göz aġrımaḳ 
maʿnāsınadır. (57b /1)

Remīm: kerīm vezninde çürümüş de-
mekdir. (20b /2)

Rence: hā-i nisbetle ḫasta vü bīmār 
ve meşaḳḳat u zaḥmet maʿnāsı-
nadır. (5a /3)

Rence: hā-i nisbetle ḫasta ve bīmār 
demekdir. (11b /11)

Resāned: mużāriʿ-i müteʿaddīdir 
ulaştırır ve īṣāl eder demekdir. 
(7a /19-20)

Reşḥ: damla demekdir. (127b /9)

Revān: rūh-i mücerred maʿnāsınadır 
ki insāna maḫṣūṣdur. Ḥukemā 
nefs-i nāṭıḳa ıṭlāḳ ederler. (119a 
/6-7)

Revzen: pencere demekdir. (91b /15)

Revzene: lafẓ ve maʿnāda pencereye 
müsāvīdir. (48b /20)

Reyḥān: selmān vezninde fesleğen 
taʿbīr olunan şukūfe-i maʿrūfedir. 
(92a /6-7)

Rıḍvān: kesr-i rā ile ḫazīne-dār-ı cen-
netiñ ismidir. (109a /10-11)

Ribḳa: lafẓen ve maʿnen  rişteye 
müsāvīdir. (35b /18-19) 

Ridā: “rā”nıñ kesriyle milḥafe-i 
maʿrūfedir ki başa veylden yuḳā-
ruya bürünecek cār u şāl maḳū-
lesine denür. (36b /22-23)

Rīk: dīk vezninde ḳum demekdir. 
(93b /1)

Riyā-pīşe: ṣanʿatlı demekdir ki 
mürāyī demek olur. (115a /7)

Riyāż: ravżanıñ cemʿidir. Bu maḥal-
de murād ṭabaḳāt-ı ẟemāniyye-i 
cināndır. (22b /10-11)

Rubā: hüdā vezninde “rabve”niñ 
cemʿidir ki yüksek tepeler de-
mekdir (13a /17)

Rūd: ırmaḳ demekdir. (57a /18)

Rūy: teveccühden ve iḳbālden ʿ ibāret-
dir. (54a /19)
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Rūzī: naṣīb demekdir. (114a /17)

S
Sā: ṣāyīden maṣdarından fiʿl-i emrdir, 

sür demekdir. (12b  /29)

Ṣabā: ḳabā vezninde şol rüzgāra ıṭlāḳ 
olunur ki maṭlaʿ-ı ẟüreyyā ile 
benāt-i naʿş beyninden hübūb 
eder. (5a /28-29)

Ṣad: miʾeye mürādifdir, böyle maḥal-
lerde keẟretden ʿ ibāretdir. (28a /8)

Sāʾe: efʿāl-i ẕemmdendir, kötü oldu 
demekdir. (8a /15)

Sāḥa: Türkmen obalarınıñ aralıḳla-
rında olan açıḳ meydāna denür 
ki şehr ḫāneleriniñ ḥavlu taʿbīr 
olunan ʿarṣalarına ıṭlāḳı bundan 
meʾḫūẕdur. (91b /4-5)   

Sāḥa: vasaṭu’l-beyt maʿnāsınadır. 
(25b /4)

Ṣalli: emr-i ḥāżırdır, raḥmet eyle de-
mekdir. Zīrā ṣalāt Ḥaḳḳ’a nisbetle 
raḥmetden ʿ ibāretdir. (37b /14-15)

Ṣanevber: safercel vezninde çam 
aġacıdır ki envāʿ-ı ʿadīdesi var-
dır. (9b /6)

Sār: mār vezninde maḥal u mekān 
demekdir. (115a /8)

Ṣavb: cānib maʿnāsınadır. (71a /18)

Ṣavlet: devlet vezninde bir kimesne 
üzerine yürüyüş edüp ṣaldırmaḳ 
maʿnāsınadır. (41a /19-20)   

Ṣavlet: “ṣāḍ”ıñ fetḥiyle uzatmaḳ ve 
ḥamle ḳılmaḳ maʿnāsınadır. (97a 
/17)

Ṣayd: av demekdir. (28a /8)

Ṣayd-geh: maḥall-i ṣayd demekdir.  
(31a /21)

Sebaḳ-ḫvān: vaṣf-ı terkībīdir ki ders 
okuyucu demek olur. (88a /1-2)

Sebḳ: “sīn”iñ fetḥi ve “bā”nıñ sükū-
nıyla bir kimesneniñ öñüne geç-
mek demekdir. (33a /18)

Seciʿ: kelām-i muḳaffāya denür. (60a 
/4)

Sefīd: beyāż demekdir. (29a /15)

Sefīde-dem: Sefīde-demden  murād 
vaḳt-i ṣabāḥdır. (30b /21)

Selāsil: silsileniñ cemʿidir, zincīr 
maʿnāsına murād zülfdür. (61b 
/20-21)

Selef: ḫalef vezninde zamān-ı māżīde 
gelüp geçen maʿnāsınadır. (74b 
/6-7)

Selīm: kelīm vezninde tehī ve sāde 
maʿnāsına. (23a /6)

ẟemen: yemen vezninde bir nesneniñ 
ḳıymet ve bahāsına denür. (54a 
/9-10)

Seng: ṭaş maʿnāsınadır. (113a /17)

Serā:   ev maʿnāsınadır. (48b /12)

Ser-ber kerden:  başı yuḳarı eyleme-
kden ʿibāretdir. (89b /6-7)
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Ser-firāz: ʿālī demekdir. (27b /16)

Ser-geşte:  başı dönmüş demekdir. 
(98b /17-18)

Serkeş: ḳuvvet u ḳudret ṣāḥibi şehā-
metlü kimesneye ıṭlāḳ olunur. 
(27b /16-17)

Serv: maʿrūf şecerdir ki lisān-ı ʿArab-
da şeceretü’l-ḥayye taʿbīr olunur. 
Zīrā serv olan maḥalde elbette 
yılān bulunur. (47b /7-8)

Serv-i sehī: ol servdir ki bedeninden 
yuḳarusı çatal olup ve mecm dal-
ları doġru ola. (10a /15-16)

Serzed: ẓuhūr maʿnāsına muṣṭalaḥdır. 
(46a /4)

Seyyāreden murād sebʿa-i seyyāredir 
ki lisān-ı ʿArabda şems, ḳamer, 
ʿuṭārid, zühre, merīḥ, müşteri, 
züḫal bu mecmūʿdur ve lisān-ı 
Fārisīde meh, ḫurşīd, tīr, nāhid, 
behrām, bercīs,  keyvāndan ʿibā-
retdir. (34b /3-5)

Sezed: fetḥateynle sezāyīden maṣda-
rından fiʿl-i mużāriʿdir ki yaraşur 
ve lāyıḳ u münāṣib olur demek-
dir. (34a /8-9)

Sīb: elmadır ki aʿlā ve ekberi Is-
faḥān’da mevcūddur. (116b /8-9)

Sifāl: sīn ile saḳsı ve cevz ve bādem ve 
fıstıḳ miẟillü mīveleriñ ḳabuġuna 
ıṭlāḳ olunur. (115a /18-19)

Sihām: ʿiẓām vezninde “sehm”iñ 
cemʿidir ki yalıñsız ve demrensiz 
oḳa ıṭlāḳ olunur. (80a /19-20) 

Sindān: zindān vezninde demirci ör-
südür ki öñlerinde dikili büyük 
demir ḳıṭʿasıdır. Demiri anıñ 
üzerinde döğerler. (108b /8-9)   

Sindān: zindān vezninde örs maʿnāsı-
nadır. (118a /14-15)

Sipāh: ʿasker demekdir. (54b /19)

Sipāhān: İspahān’ıñ muḫaffefidir ki 
ʿIrāḳ-i ʿAcemiñ dāru’l-mülkü olan 
beldeniñ ismidir. Selefde aña dā-
ru’l-Yehūd derler idi. Ve Deccāl-i 
laʿīn andan ẓuhūr ve ibtidā dāḫi-
ye-i ḳahṭ-i şāmil andan neşʾet ede-
cekdir. Ve ḳırḳ gün o beldede iḳā-
met eden elbette baḫīl ve mümsik 
olur derler. (116b /1-5)

Sipend:  kesr-i sīn ile üzerlik dedikleri 
toḫumdur. (108b /7) 

Sivā: “sīn”iñ kesriyle ġayr maʿnāsına-
dır. (25a /4)

ẞuʿbān: ʿUẟmān vezninde ejdehāya 
denür. (105a /16)

Ṣūʿūd: nerdübān ve dam maḳūlesi 
yükseğe çıḳmaḳ maʿnāsınadır. 
(43b /21)

Suʿūd: “saʿd”iñ cemʿidir ki ferḫūnde 
ve mübārek nesneye denür ve 
dāʾima vaṣf olur. (43b /19)

Sūde: māżī-i muḳayyeddir, süzmek 
ve ezmek maʿnāsınadır. (36a /18)

Sūde: sūden maṣdarından māżī-i 
muḳayyeddir ki sürdü demekdir. 
(123a /6)

Sūhān: sūdān vezninde iğne taʿbīr 
olunan ālete denür. (116a /8-9)
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Sulṭān: ḳahr u teġallub maʿnāsınadır. 
Pādişāhāna daḫi ıṭlāḳ olunur. 
(27a /10-11)

Sum: żamm-ı sīn ile ṭırnaḳ demekdir. 
(13b /29)

Sūsen: sūzen vezninde ʿavām taḥrīf 
edüp ṣūṣām dedikleri çiçekdir, 
envāʿ-i erbaʿayı müştemildir. (10b 
/16-17), (127b /12-13)

Subḥa: cürʿa vezninde tesbīḥ taʿbīr 
olunan şeydir ki medār-ı tesbīḥ 
olduġu bāʿiẟ-i tesmiyedir. (3a /27)

Subḥāne: maṣdariyyet üzere menṣūb 
ve maʿnā-yı taʿaccübü mutażam-
mındır. Nitekim ʿArab-ı ʿurbā 
maḳām-ı taʿaccübde subḥāne 
men keẕā  derler, aceben lehu 
maʿnāsına. Eğer maḳām-ı is-
tiḥsān ise bunuñ ḫālıḳını bu 
ḫulḳ-i bedīʿ için tesbīḥ ederim 
demek olur, bu maḳāmda ol-
duġu miẟillü.  Ve eğer maḳām-ı 
istihcān ise bundan Ḥażret-i 
Bī-çūnu tenzīh ederim demek 
olur (11a /27- 11b /2)

Süfle: żamm-ı sīn ile denī kimesne 
demekdir. (115a /18)

Süḫan-ver: Süḫan söz, ver edāt-i 
nisbet olup ḥāṣıl-i maʿnāsı söze 
mensūb demek olur ki merd-i 
faṣīḥe ıṭlāḳ olunur. (41b /13-14)

Süpürden: żamm-ı sīn ile baṣmaḳ 
ve çiğnemek ve ṭayy eylemek 
maʿnāsınadır. (93b /1-2)

Sürūd: dürūd vezninde naġme ve 
kelām maʿnāsınadır. (42a /13-14)

Sürḫ-rū şoden: maḳbūl u merġūb 
olmaḳdan ʿibāretdir. (33b/23)

Ş 
Şafaḳ: ṭabaḳ vezninde baʿde ġurū-

bi’ş-şems ʿişā-i aḫīreye ḳadar 
ufuḳda ẓāhir olan ḥumrete ıṭlāḳ 
olunur. (34a /1-2)

Şāhid: ʿābid vezninde maḥbūb de-
mekdir. (21a /10-11), (60b /2),   
(107b /11),  (126a /11-12)  

Şāne: ṭaraḳ (21a /16)

Şaʿşaʿa: żiyā maʿnāsınadır. (55b /6)

Şefef: fetḥateynle ʿaşḳ u maḥab-
bet yüreği üstünden yürümek 
maʿnāsınadır ki farṭ-i maḥabbet-
den ʿibāretdir. (81b /8-9)

Şehper: rehber vezninde ḳanadıñ ucu 
maʿnāsınadır. (58a /5)    

Şehper: rehber vezninde ḳuşlarıñ ḳa-
nadlarınıñ öñ ṭarafında olan ye-
lekleridir ki her ḳanadda on dāne 
olur. (99a /23- 99b /2)

Şekker-şiken: şeker çīneyici demek-
dir. (128a /8)

Şemā’il: “şīn”iñ kesriyle şimāliñ 
cemʿidir ki ḫuy ve ṭabīʿat maʿnā-
sınadır. (61a /5-6)

Şemīm: kerīm vezninde ḳoḳu maʿnā-
sınadır. (21a /16), (47a /10)

Şerʿ: Ḥaḳḳ celle ve ʿalā ḥażretleriniñ 
ʿibādına vażʿ u taʿyīn eylediği dīn 
ve āyīne denür, tā ki nās anıñla 
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ʿāmil ve Cenāb-ı Ḥaḳḳa vāṣıl ola-
lar. (121b /1-3)

Şerer: ḳıvılcım demekdir. (56b /12)

Şeyn: zeyn vezninde bir nesneyi leke-
leyüp maʿyūb eylemek maʿnāsı-
nadır. (86a /1-2)

Şiʿār: “şīn”iñ kesriyle ʿ alāmet maʿnāsı-
nadır. (63b /11)

Şīd: “şīn”iñ kesriyle bir kimesneyi 
emr-i mekrūh ile ẕikr u teşhīr 
maʿnāsınadır. (86a /23 - 86b /1)

Şikāf: gilāf vezninde ayrıḳ ve yarıḳ 
demekdir. (117b /13)

Şikībā: kesr-i şīn ve elif-i mübālaġa 
ile ṣabūr ve müteḥammil maʿnā-
sınadır. (7b /10)

Şīven: kesr-i şīn ile miḥnet ve muṣī-
bet deminde olan nāle ve efġān 
ve mātem maʿnāsınadır. (9a /10)

Şost: dost vezninde zihgīr maʿnāsına 
tīr-endāzlar baş parmaḳlarına 
geçirdikleri yüksükdür. ʿAvām 
taḥrīf edüp zīgīr derler. Bu mülā-
bese ile baş parmaġa ve oḳ gizle-
dikde baş parmaḳdan oḳ ile kirī-
şe mülāmis olan yere şost dediler. 
(94b /11-14)

Şoste: ḫofte vezninde “şosten”den 
ism-i mefʿūldür, yıkanmış de-
mekdir. (9a /24)

Şuʿūn:  “şīn”iñ fetḥi, hemzeniñ sükū-
nuyla şeʾn kelimesiniñ cemʿidir 
ki ḥāl ve şān maʿnāsınadır. (8a 
/14-15)

Şūrī: ṭarāvet ve ḥalāvet demekdir. 
(127a /13)

Şūyed: şosten maṣdarından fiʿl-i 
mużāriʿdir, yayḳır demekdir. (89b 
/11)

T
Tāb: āb vezninde żiyā. (33b /11) 

Tāft: tāften maṣdarından fiʿl-i  māżīdir 
ki parladı demekdir. (48b /20-21)

Taḥayyür: lisān-ı Türkīde şaşḳınlıḳ 
taʿbīr olunan şeydir ki iki ḳısma 
maḥṣūrdur. (24b /18-19)

Taḥsīn-kün: vaṣf-ı terkībīdir ki taḥsīn 
edici ve beğenici demekdir. (127b 
/13-14)

Tār: mār vezninde ḳaranu maʿnāsına-
dır. (26b /14), (33b /11)

Tār: mār vezninde tel taʿbīr olunan 
şeydir. (9a /16-17;   45a /18)

Teb: merāret demekdir. (78a /20)

Tebāh: żāyiʿ u ḫarāb demekdir. (29a 

/21)

Tebk: çekiç taʿbīr olunan ālete ıṭlāḳ 
olunur. (118a /14)

Tef: def vezninde  ḥarāret ve ḳızġınlıḳ 
maʿnāsınadır. (78a /21-22)

Tefāvüt: tefāʿül vezninde iki nesneniñ 
beyni ıraḳlaşmaḳ yaʿnī evṣāf cihe-
tiyle bir birine muḫtelif maʿnā-
sınadır. Güyā ki eḥaduhumānıñ 
vaṣfı  āḫeri fevt ve sebḳ eylemiş 
olur. (10b /25-27)
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Teh: peh vezninde taḥt demekdir. (10 
/24)

Tehlīl: lā ilāhe illallāh demekdir. (71b 
/13)

Tekfīn:   tefʿīl vezninde meyyite kefen 
ṣarmaḳ maʿnāsınadır. (107a /19)

Tekye: iʿtimād demekdir. (29b /1)

Telāfī: ... “fā” ile tefāʿül vezninde 
ḳuṣūru yāḫud fevt olan nesne-
yi ṣoñradan tedārük eylemek 
maʿnāsınadır. (75a /6-7)

Telāḳī: tefāʿül vezninde görüşmek ve 
buluşmaḳ maʿnāsınadır. (75a /4)

Teng: ceng vezninde denk ki yüküñ 
bir ṭarafı maʿnāsınadır. (128a /8-
9)

Ter: tāze demekdir. (127b /1)

Ter-zebān: ḥāżır-cevāb kimesneye de-
nür. (127b /13)

Tevaḳḳuʿ: tefaʿʿül vezninde bir nesne-
niñ vuḳūʿuna müteraḳḳib olmak 
maʿnāsınadır. (75a /16)

Tevekkül: esbāb u edevātdan ḳaṭʿ-ı-
naẓar ve Müsebbibu’l-esbāba 
ʿadem-i iʿtimāddan ḫavf u ḫaẕer-
den ʿibāretdir. (103a /12-13)

Tevḳīʿ: tefʿīl vezninde bir nesneyi 
vāḳīʿ etdirmek maʿnāsınadır. Bu 
münāsebetle teʾẟīr maʿnāsında is-
tiʿmāl olunmuşdur ve bu ʿalāḳa 
ile berevāt-ı sulṭāniyyeye vażʿ ve 
keşīde ḳılınan nişāne-i pādişāhī-
ye ıṭlāḳ olunmuşdur medār-ı 
teʾẟīr olduġu için. (75a /16-20)

Tezelzül: ḳaymaḳ maʿnāsınadır. Bu 
maḥalde nesḫden kinayedir. (46a /8)

Tih: kesr-i tā ile naḳīż -i bālādır. (36a 
/18)

Tīh: sükūn-i yā ile ṣaḥrā maʿnāsına-
dır. (72a /12)

Tīregī: bulanıḳlıḳ, bu maḳāmda 
murād elem ve ıżṭırābdır. (102b 
/20)

Tonīd: tonīden maṣdarından māżīdir 
ki doḳudu demekdir. (45a /17)

Tūde: sūde vezninde yıġın ve küme 
demekdir. (99a /13)

Tuḥaf: ġuraf vezninde tuḥfeniñ cemʿi-
dir ki birr u iḥsān maʿnāsınadır. 
Lisānımızda bundan armaġan ile 
taʿbīr olunur. (83b /15-17)

Tuḥfe: hediye. (13b /23)   (57a /18)

Tūrān: mūrān vezninde āb-ı Āmū’nuñ 
öte ṭarafıdır ki Māverāʾünnehr 
evvelkisidir. (111b /20-21)

Turş-rū: ʿabūsu’l-vech demekdir. 
(116b /1)

Tūşe: kūşe vezninde azıḳ maʿnāsına-
dır. (102b /21)

Ṭabaḳ: lisānımızda daḫi ṭabaḳ taʿbīr 
olunan şeyʾdir ki içine mīve ve 
sāʾir meʾkūlāt vażʿ olunur, Fārisī-
de tebūk denür. (34b /9-10)

Ṭāfiḥ: ʿalā vezn-i fātiḥ ziyāde mest 
maʿnāsınadır. 

Ṭārem: çārem vezninde günbed ve 
ḳubbe demekdir. (95a /17)
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Ṭavḳ: fevḳ vezninde gerden-bende 
denür. (121a /7)     

Ṭavḳ: fevḳ vezninde ḥilliyāt-ı nisā 
envāʿından boyna ṭaḳdıḳları ger-
den-bende denür. (53b /21)

Ṭayy: “ṭā”nıñ fetḥi ve “yā”nıñ teşdī-
diyle dürmek maʿnāsınadır. (9b 
/13-14)

Ṭırāz:  “tirāz”ıñ muʿarrebidir ki libāsın 
yeñ ḳapāġına ve omuzu başına 
ḳumāş ve şāldan dikdikleri şeyʾdir 
ki andan maḳṣūd tezyīn u ʿalā-
metdir. Ve bu ʿādet-i  nā-fercām 
maḫṣūṣ-i diyār-ı Aʿcāmdır.  (32a 
/14-16)

Ṭurfe: “ṭā”nıñ żammı ve “rā”nıñ 
sükūnuyla ʿacīb ve ġarīb maʿnā-
sınadır. (1b /15-16)

Ṭurre: ġurre vezninde alında biten 
ṣaçdır ki ṣoñra mecāzen alın 
üzerine ṣarḳan ṣaçlarda istiʿmāl 
olundu. El-ān lisānımızda kākül 
taʿbīr olunur, cemʿi ṭurer gelür. 
(21a /11-13)

Ṭurre-i şeb-reng: Ṭurre-i şeb-reng-
den murād ḫaṭṭāṭīn gerek lām ve 
gerek elifleriñ üzerlerine tezyīn-i 
ḫaṭṭ içün yazdıḳları şeyʾdir ki aña 
beyne’l-ḫaṭṭāṭīn zülfe ve tirfil taʿ-
bīr olunur. (21a /22 – 21b /1)

U- Ü 
ʿUyūn: “ʿayn”ıñ cemʿidir. (8a /12)

ʿÜnvān: evvel maʿnāsınadır. (29a /10)     
(90a /6)

V
Vādī: hādī vezninde dere taʿbīr olu-

nan mevżiʿdir. (7b /8)

Vaḥy: “vāv”ıñ sükūnuyla süḫan-ı pin-
hān maʿnāsınadır. (51a /10-11)

Varṭa:  helāk maʿnāsınadır. (19b /2)

Vaṣm: ḫaṣm vezninde ʿayb u ʿillet de-
mekdir. (32b /16)

Velā: ḥayā vezninde maḥabbet maʿnā-
sınadır. (35b /19)   (76a /1)

Vesāʾil: vesīleniñ cemʿidir. Vesīle ki 
kendüsiyle bir nesneye tavaṣṣul 
olunacaḳ nesneden ʿibāretdir. 
(72a /5-6)

Vufūr:   ḳuṣūr vezninde keẟret maʿnā-
sınadır. (46b /4) 

Y
Yārī: lārī vezninde muʿāvenet maʿnā-

sını mutażammındır. (6b /9)

Yehīm: müteḥayyir demekdir. (21b 
/14)

Yek reh: bir defʿa demekdir. (10a /15)

Yeẟrib: yaḍrib vezninde Medīne-
tü’n-nebī ʿaleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-
selām ismidir. (57a /11)   (123a 
/21)

Z 
Zā’ir:   “zāre yezūru”dan ism-i fāʿildir 

ki ziyāret edici maʿnāsınadır. (73b 
/14-15)
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Zebāne: bahāne vezninde āteş yalıñı 
demekdir.  (78a /21)

Zer-dost: sīm u zere maḥabbet eden 
kimesne demekdir. (104b /23)

Zer-i nāb: ẕeheb-i ḫāliṣ  maʿnāsınadır. 
(40b /14)

Zeyn:   ... ʿayn vezninde ʿArabī olaraḳ 
ziynet maʿnāsınadır; cemʿi ezyān 
gelür. (86a /10-11)

Zīb: sīb vezninde ziynet maʿnāsına. 
(86a /10)

Zih: yay kirīşine denür. (95b /4)

Zihī: kelime-i taḥsīndir. (7b /18)

Zimām: imām vezninde yular maʿnā-
sınadır, cemʿi ezimme gelür. (7b 
/8-9)

Zin sān ki: bu ṭarz üslūbdan ki 
maʿnāsınadır. (34a /16)

Zīre: kesr-i zā ile kemmūn taʿbīr olu-
nan nesnedir. (120b /6-7)

Ẕirve: ʿālī maʿnāsınadır. (58b /4)

Zīst: zīsten maʿnāsınadır ki dirilmek 
demekdir. (6b /2)

Zişt: çirkīn demekdir. (109a /20)

Zulfā: żamm-ı zā ile ḳarābet maʿnāsı-
nadır. (4a /5)

Ẓulm-cū: ẓālim maʿnāsınadır. (113a 
/4)

Ẓulm-keş: maẓlūm demekdir. (113a 
/4)

Zur: emr-i ḥāżırdır, ziyāret eyle de-
mekdir. (13a /16)

Zūr: yalan demekdir. (73b /6)

Züdūden: bir şeyʾi pāsdan açıp 
muṣayḳal ve mücellā eylemek 
maʿnāsınadır. (2b /13-14)

Zülāl: ṭatlı ṣu demekdir. (20a /21)

Zümürrüd:  żammāt-ı ẟelāẟe ve teş-
dīd-i rā ile altın ve ġayrı maʿden-
de tekevvün eder bir sengdir ki 
aḳsām-ı ẟelāẟeye münḳasamdır; 
ẕebānī, reyḥānī, ṣābūnī. (97b 
/10-11)



Ādem: Ādemden murād cenāb-ı 
ebu’l-eşbāḥdır. (80a /4)

Āfitāb: Āfitāb Muḥammed’dir, 
murād ḥaḳīḳat-i Muḥammediyye-
dir ki ʿinde’ṣ-ṣūfiyye taʿayyün-i ev-
vel, dürre-i beyżā, ḳalem-i aʿlā, ʿaḳl-i 
küll, rūḥ-i evvel, rūḥ-i aḳdem, rūḥ-i 
evḥad, rūḥ-i aʿẓam, rūḥ-i ekmel, dür-
re-i nefsīyye taʿbīr olunur. (38a /3-5)

ʿAhd-i ḳadīm: ʿAhd-i ḳadīmden 
murād ālem-i ervāḥdır. (18b /22) 

Yāḫud ʿahd-i ḳadīmden murād 
Cenāb-ı Kibriyādır. (19a /1.)

Aḥvelān-ı sevāḥil: Aḥvelān-ı 
sevāḥilden murād ʿāşıḳ olmayan ki-
mesneler ki deryā-yı ḥaḳīḳatda müs-
taġraḳ olamayup sāḥil-i mecāzda ḳal-
mışlardır. (73a /13-14) 

ʿAḳl: Bu maḳāmda ʿ aḳldan murād 
ʿaḳl-i maʿāşdır. (121a /5) 

ʿAḳl-i Küll: Bu maḳāmda ʿaḳl-i 
küllden murād ʿaḳl-i evveldir ki er-
bāb-ı ʿuḳūl taḥrīr u taḳrīrleri üzere 
Ḥażret-i Ḫālıḳ-i bī-çūn cellet ḳudre-
tuhu cemīʿ-i eşyādan muḳaddem lā 
ʿan-sebebin maḥż-ı feyż ve ʿ ināyetiyle 
ʿaḳl-ı küllü īcād eyledi. Buña ʿaḳl-i 
evvel ve cevher-i evvel daḫi dediler ve 
bu ʿaḳla üç maʿrifet ʿināyet buyurul-

du. Biri maʿrifet-i Ḥaḳḳ ve biri maʿ-
rifet-i nefs ve biri maʿrifet-i iḥtiyāc-
dır ki mevlāsına muḥtāc olduġun 
bilmekdir. Ve bu üç maʿrifetiñ her 
birinden başḳa bir nesne vücūda 
geldi. Ammā maʿrifet-i Ḥaḳḳdan 
bir ʿaḳl peydā oldu aña ʿaḳl-i ẟānī 
dediler ve maʿrifet-i nefsden bir nefs 
mevcūd oldu aña nefs-i küll dediler 
ve maʿrifet-i iḥtiyācdan bir cism ẓā-
hir ẓāhir  oldu aña mülk-i aʿẓam ve 
cism-i küll dediler ve ʿindeʿṣ-ṣūfiyye-
ti’l-muḥaḳḳiḳīn ʿaḳl-i küll ve ʿaḳl-i 
evvelden murād ḥakīḳatü’l-ḥaḳāyıḳ-
dır ki ḥaḳīḳat-i Muḥammedī ve nūr-i 
Aḥmedīdir. (121b /19 - 122a /6)

ʿAḳl-i selīm: Derk-i māsivādan 
berī ve maḥabbet-i aġyārdan tehī 
olan akl-ı ma’âd-ı aṣḥāb-ı reşāddır. 
(23a /7-9)

ʿĀlem-i māsivā:  ʿĀlem-i māsivā 
Allah demekdir. (52a /12)

ʿĀmī: “ʿĀmī”den murād ʿulemā-i 
ẓāhirdir. (52b /23)

ʿArṣa: ʿArṣādan murād dünyādır. 
(40b /5)

ʿArş-sāy: Vaṣf-ı terkībīdir ki ʿarş 
çiğneyici demekdir ve ism-i şerīf-i 
Muḥammed’e mużāfdır. (36a /21-
22)
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Āl: Ḥāl vezninde evlād-ı Fāṭıma 
yāḫud her bir müʾminin teḳiyyin ilā 
yevmi’l- ḳıyāmeden ʿibāretdir. (37b 

/18-19)

Arş-sāy: ʿArş-sāy vaṣf-ı terkībīdir 
ki ʿarş çiğneyici demekdir ve ism-i 
şerīf-i Muḥammed’e mużāfdır. (36a 
/21-22)

Aṣl: Mıṣrāʿ-i ẟānīde aṣldan murād 
Cenāb-ı Kibriyādır. (66b /6)

Baḥr-ı muḥīṭ-i ḳıdem: Baḥr-ı 
muḥīṭ-i ḳıdemden murād Cenāb-ı 
Kibriyādır. (72b /20)

Bāḳī: Bāḳī bir nesneden gerü ḳa-
lan şeyʾ maʿnāsınadır ki bu maḥalde 
murād mestān-ı sāʾiredir. (41a /2-3)

Beḳā: ... ʿ ārifīn mertebe-i rediyye-i 
nefs-i emmāreden ʿ ubūr edüp ḥarīm-i 
ḳalbe vāṣıl olurlar ve nūr-i ḳalb ile ʿā-
rif-i nefs olurlar ve ḳalbden daḫi ʿ ubūr 
edüp sırra vāṣıl olurlar ve  ʿilm-i sırr 
ile ḳalbe ve esrār-ı ḳalbe ʿārif olurlar 
ve sırdan daḫi ʿubūr edüp ʿālem-i 
rūḥa vāṣıl olup nūr-i rūḥ ile ʿārif-i sırr 
olurlar ve ʿālem-i rūḥdan daḫi ʿubūr 
edüp vāṣıl-i menzil-i ḫafā olup ʿārif-i 
rūḥ olduḳlarında mustaġraḳ-ı lücce-i 
fenā ve baʿdehu mertebe-i beḳāya ir-
tiḳā eylerler. (59a /7-12)

Bī-derdlik: Bī-derdlikden murād 
derd-i ʿaşḳdır. (96a /8)

Būy-ı ḥadeẟ: Būy-ı ḥadeẟ ile ḫūy 
ṭutmaḳ teveccüh ile’d-dünyādan ʿi-
bāretdir. Zīrā ḥaḳīḳat-i dünyā daḫi 
ḥadeẟ u necesdir. (71a/3-4)

Cāʿil: Cāʿil ḫālıḳ ki murād 
Cenāb-ı Kibriyādır. (70b /20)

Cāmdan murād ḳalb-i mürşiddir 
(2b /15)

Cān: ... cāndan murād mürşiddir. 
(5a /8)

Cevher: Cevherden murād 
ḥaḳīḳat-i insāniyyedir.  (58b /23)

Cihān-āferīn: Cihān-āferīn 
Cenāb-ı Kibriyādır. (54a /15)

Civānān: Civānāndan murād sā-
likān-ı mübtediyān. (28b /6)

Cürʿa: Cürʿadan murād ʿaşḳ. (2b 
/15)

Çeşm-i Ḫudā-bīn: Çeşm-i Ḫu-
dā-bīnden murād ḫaḍīḍ-i mecāz-
dan ẕirve-i ḥaḳīḳate irtiḳā ... edüp             
naġmesiyle ter-zebān olan  ʿuyūn-ı 
aṣḥāb-ı maʿrifetdir.  (38b /4-6) 

Defter-i dāniş: Defter-i dānişden  
murād ḳalbdir. (89b /12-13) 

Derek: Derek fetḥateynle aşaġı 
doġru olan ṭabaḳa ve mertebeye 
denür ki derec yuḳarıya olanından 
ʿibāretdir, cemʿi derekāt gelür. Bu ci-
hetle merātib-i cennetden derecāt ve 
menāzil-i cehennemden derekāt ile 
taʿbīr olundu. (43b /16-18)
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Deryā-yı nūra istiġrāḳ: Deryā-yı 
nūra istiġrāḳdan maḳṣūd vuṣlat ilal-
lāhdır. (72b /3-4)

Deyr-i muġān: ʿurefānıñ vāṣıl 
olduḳları ʿavālim-i ġaybiyyeden ʿibā-
retdir. (12b /21-22)

Deyyān: Mennān vezninde bir 
ferdiñ ʿilmini  żāyiʿ ḳılmayup ḫayren 
ve şerren mücāzāt eden ẕātdır.

Dīde-i şühūd: çeşm-i ẓāhirī de-
mekdir. (2b /22), (42b /12)   

Dihḳān: Diḥkān “dāl”ıñ kes-
riyle zürrāʿ ve ekinci demekdir. Bu 
maḳāmda murād Cenāb-ı Kibriyā-
dır. (92b /17-18)

Dilāver:  Dilāver bahādır maʿnā-
sınadır. Bu maḳāmda murād evliyā-i 
mekārim-muʿtāddır. Zīrā ḥaḳīḳatde 
pehlivānlıḳ nefs-i emmāre ve şeyṭān-ı 
makkāreye ġalebedir. (31a /21-22)

Dil-i dānā: Dil-i dānādan murād 
ḫavāṣṣ. (118a /13)

Diyār: Bu maḳāmda diyārdan 
murād ʿālem-i ervāḥdır. (7a /21)

Diyār-ı Muḥammed: Diyār-ı 
Muḥammed’den murād Medīne-i 
Münevveredir. (45b /5)

Dost: Dostdan murād Cenāb-ı 
Kibriyādır. (57b /12)

Du cihān: Dū cihāndan murād 
dünyā ve āḫiretdir. (2a /21)

Duḥā: Ḍuḥādan murād rūşenī-i 
rūy-ı Cenāb-ı Muḥāmmed (33b /18)

Du kevn: Dū kevnden maḳṣūd 
dünyā ve āḫiretdir. (19b /16)

Ḍurr: ... ḍurrdan murād inḳiṭāʿ-ı 
iltifāt olur ve bu maʿnā Ḥaḳḳ ẕātında 
ziyāde raʿnādır. (9a /21-22)

Dürd-nūşān: Bu maḳāmda 
dürd-nūşāndan murād enbiyā-i 
ʿiẓām ve evliyā-i kirāmdır. Zīrā 
ẕevāt-ı meẕkūr cām-ı dürd-i ilāhiyye 
ile ziyādesiyle meskūr olduḳları meʾ 
ẟūrdur. (6a /17-19)

Dürūd: Sürūd vezninde ṣalāt 
maʿnāsınadır ki Ḥaḳḳ’a nisbetle raḥ-
met ve tecellī, melāʾikeye nisbetle 
istiġfār, müʾminīne nisbetle duʿādan 
ʿibāretdir. (42a /14-15)

Ehl-i ṣafā: Ehl-i ṣafādan murāḍ 
evliyā-i mekārim-muʿtāddır. Ehl-i 
ṣafā taʿbīri kedūret-i nefsāniyyeden 
ḫalāṣ olduḳlarına mebnīdir. (83b 
/10-11)

Eknūn: Eknūndan murād dün-
yā. (119b /5) 

Fāʿil: Fāʿilden  murād fāʿil-i ḥaḳīḳī 
olan Cenāb-ı Kibriyādır.  (70b /3)

Faḳr: Faḳrdan murād faḳr-ı 
ḥaḳīḳīdir ki fenā-i küllīden ʿibāret-
dir. (99b /10)
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Faḳr: Faḳrdan murād faḳr-ı 
ḥaḳīḳīdir, fenā-i küllīden ʿibāretdir. 
(90b /14)

Fenāfillāh: Faḳrdan murād, 
faḳr-ı ḥaḳīḳīdir ki ʿ inde ehl-i ḥaḳīḳat 
şol keyfiyyetden ʿibāretdir ki sālik 
kendüye mensūb olan eşyādan berī 
olup cümlesini Ḥaḳḳ’dan bilmekdir 
ve bilmeği daḫi andan bilmekdir. Bu 
mertebeye ʿinde’ṣ-ṣūfiyye fenāfillāh 
taʿbīr olunur. (27b/22-28a/1)

Fenā fi’l-fenā /Fenā-i Fenā: ... 
ḥāḳīḳat-i fenā her fānī kendü fenā-
sından daḫi bī-şuʿūr ve fānī olmaḳ-
dır ve bu ḥāl olmadıḳça viṣāl-i Bārī-i 
ẕu’l-celāl muḥāldir. Bu maḳāma ʿin-
de’ṣ-ṣūfiyye fenā fī’l-fenā ve fena-i 
fenā taʿbīr olunur. (101a / 4-9)

Ferʿ: Ferʿden murād server-i kāʾināt-
dır yāḫud ḥaḳīḳat-i insānīdir. (66b /7)

Ferdā:  Ferdādan murād āḫiret. 
(39b /4) (119b /5) 

Fetḥ-i revzene: Fetḥ-i revzeneden 
murād sünen-i seniyye-i Muḥamme-
diye ile müsennen ve aḫlāḳ-i marżiy-
ye-i Muṣṭafaviyye ile taḫalluḳdur. 
(48b /23 - 49a /1)

Fevāʿil: Fevāʿilden murād fevāʿil-i 
mecāziyyedir ki maḫlūḳātdan ʿibā-
retdir. (70b /3)

Ġam-ı nihānī: Ġam-ı nihānīden 
murād yine sırr-ı ʿaşḳdır. (7b /25)

Genc:  Genc ḫazīne maʿnāsınadır. 
Bu maḳāmda murād ḳalbdir. Nite-
kim şān-ı ḳalbde hāẕā ḫazīnetī vārid 
olmuşdur. (103a /16-17)

Gevher: Bu maḳāmda gevherden 
murād Ḥażret-i şāh-i merdān raḍi-
yallāhu ʿanhudur. (82b /15) 

Gevher: Gevherden murād göz-
yaşıdır ki beynehumāda (14) veche 
müşābehet vücūh-i ʿadīdedendir. 

Gül u lāle: Gül u lāleden murād 
mü’minīn. (31a /11)

Ḫāk u āb: Ḫāk u ābdan murād 
vücūd-i nāzenīn-i raḥmeten li’l-ʿā-
lemīndir, ʿanāṣırıñ biri ḫāk ve biri  āb 
olması iʿtibāriyle. (38a /5-6). Yine ḫāk 
u ābdan murād vücuddur. (38a /20)

ḫalvet der encümen: Zīrā 
ḥaḳīḳat-i ḫalvet ḫāne-i ḳalbi aġyār-
dan ḫālī edüp yāri bulmaḳ ve keẟret 
içre vaḥdetde olmaḳdır. Bu maḳāma 
ṭarīḳ-i Naḳşibendiyyede ḫalvet der 
encümen taʿbīr olunur ki Ḳurʾān-ı 
Kerīmde daḫi buña remz u işāret 
olunmuşdur. 

Ḫalvet-serā: Ḫalvet-serādan 
murād ḫalvetḫānedir. (111a /6) 

Ḥamd: Nitekim ʿinde erbā-
bi’t-taḥḳīḳ ḥamd iẓhār-ı ṣıfāt-i 
kemāl ve inbā-i nuʿūt-i celāl ʿalā se-
bīli’t-taʿẓīm ve’l-iclāldan ʿibāretdir. 
(24b /11-12)
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Ḫāne-i ṭīn: Ḫāne-i ṭīnden murād 
vücūddur. (105b /15) 

Ḫār u ḫāşāk: ḫar u ḫāşākdan 
murād kāfirīndir. (31a /11)

Ḥarf-şināsān: Ḥarf-şināsāndan 
murād ʿurefādır. Zīrā ʿurefā sırr-ı ḳı-
deme ʿālimlerdir. (47b /22)

Ḥaṣūd: Bu beytde ḥasūddan 
şeyṭān-ı merdūd irāde olunmaḳ daḫi 
müveccehdir. (120a /8-9)

Ḥaẓẓ-ı ʿācile: Ḥaẓẓ-ı ʿācileden 
murād niʿam-ı dünyevīdir. (59b /13-
14)

Ḫerd: Merd vezninde ufaḳ ve 
küçük maʿnāsınadır, elif nūn edāt-i 
cemʿdir. Bu maḳāmda murād cü-
helādır. Nitekim ʿālime nisbetle cā-
hilde ḫerdlik muḫayyeldir; īmānda 
nūr, küfürde ẓulmet taḫayyül olun-
duġu miẟillü. (SK40b /20-23)

Ḫod-perest: vücūdī ve nefsānī 
kimesneden kināye olunur. (119b /4)

Ḫod-reste: Ḫod-reste kendü 
bitmiş, āḫirinde elif ve nūn edāt-i 
cemʿdir bundan murād felāsifedir 
ki Ḳurʾān-ı ʿaẓīm ve eḥādīẟ-i şerīfe-
yi külliyyen tārik ve kendü evhām u 
ḫayālleri ṭarafına sālik olmuşlardır. 
(125a/10-12)

Ḫudā-dānān: Ḫudā-dānāndan 
murād ʿārifāndır. (120b /6) 

Ḫurşīd-i iḥsān: Ḫurşīd-i iḥsān-
dan murād Cenāb-ı Kibriyādır. (91b 
/17)

ʿIşḳ:  ʿIşḳ bu maḳāmda Cenāb-ı 
Ḥaḳḳdan ʿibāretdir. Ẕīrā ʿinde’ṣ-ṣū-
fiyye ʿışḳ lafẓınıñ  Cenāb- ı Ḥaḳḳ 
üzre ıṭlāḳı şāyiʿdir. (2a) 11-12.

ʿIşk ʿaynın kesriyle ʿinde’l-ʿulemā’ 
ifrāṭ-i maḥabbetden ʿ ibāretdir,  gerek 
ʿifāf ve ʿiṣmet cihetiyle olsun gerek 
fesād-ı żamīr ve niyet cihetiyle olsun. 
(87b /10-12)

İllā: İllādan murād īmān. (96b /9)  

İmrūz: İmrūzdan murād dünyā-
dır. (39b /4),   (46a /19)

Kaʿbe-i maḳṣūd: Kaʿbe-i maḳṣūd-
dan maḳṣūd Cenāb-ı kibriyādır. (93a 
/13-14)

Ḳāḫ: Kāḫ köşk maʿnāsınadır. Bu 
maḳāmda murād ḳalb-i insāndır. 
(90b /18) 

Ḳalender: Ḳalender semender 
vezninde şol ẕātdır ki nuḳūş u eş-
kāl ve ruḫūt u eẟḳāl ḳuyudātından 
müberrā ve derece-i rūḥāniyyete 
irtiḳā eylemeğe şuʿāʿ-i āfitāb-āsā 
muṣaffā olmuşdur. Elḥāṣıl tekel-
lüfāt-ı resmiyye ve taʿrīfāt-ı ismiy-
yeden münezzeh ve ṭālib-i cemāl 
u celāl-i Ḥaḳḳ ve vāṣıl-i füyūżāt-i 
eḥad-i muṭlaḳ ola. Eğer miḳdār-ı  



562 TASAVVUFÎ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi 

ẕerre kevneyn ve ehl-i dārına rükūn 
u imāle-i derūn eder ise ʿadād-ı 
aṣḥāb-ı ġurūrdan maʿdūd ve silsile-i 
ḳalenderāndan ḫāric u maṭrūd olur.  
(32a /22 - (32b /4)

Kemālāt-i vehmī: Kemālāt-i 
vehmīden murād ʿulūm-i ẓāhiredir 
ki ḥaḳīḳati evhām u ẓunūn ve netī-
cesi cünūndur. (59a /23) - (59b -1). 
Yāḫud manāṣıb-ı dünyeviyye irāde 
olunmaḳ daḫi münāsibdir. Zīrā anıñ 
daḫi ḥaḳīḳati evhām u ḫayālātdır.
(59b /4-5)

Keşf: Keşf ʿinde’l-mutaṣavvıfe 
ism-i ʿalīm ve ḥakīmiñ tecelliyātın-
dan ḥāṣıla olan ḥaḳāyıḳ-ı mücerrede 
ve meʿānī-yi ġaybiyyeden ʿibāret-
dir. Bunuñ mertebe-i ẟelāẟesi vardır. 
Evvelā ḳuvve-i mütefekkirede olan 
meʿānīniñ inkişāfı gibi ki bilā istiʿmāl 
muḳaddemāt ve tertīb-i ḳıyāsāt bir 
maʿnā ki ẕihne tebādür eyleye keşf-i 
maʿnevīdir ki ʿulemā aña ḥades der-
ler. Ve ẟāniyen bilā tefekkür meʿānī-yi 
ʿaḳliyyeniñ ḳuvvet-i ʿ āḳiliyye ile mün-
keşif olması gibi ki ʿ aḳlın bu mertebe-
sine nūr-i ḳuds derler. Ḥades bunuñ 
bir lemʿa-i ḥaḳīresidir. Ve ẟāliẟen ḳalbe 
meʿānī-i ġaybiyye ve ʿulūm-i ledüniy-
yeniñ keşf olmasıdır ki buña ilhām 
tesmiye olunur. ʿĀrifīn bu mertebede 
aʿyān-ı ẟābite ve esrār-ı ġaybiyyeye 
muṭṭaliʿ olurlar. (89b /22 - 90a /7)

Ketān: Bu maḳāmda murād ke-
fendir. (107b /3)

Kitāb: Kitābdan murād ḥaḳīḳat-i 
seyyidü’s-sādātdır ki… (39b /14)

Ḳudsiyān: Ḳudsiyāndan murād 
melā’ike-i mekārim-muʿtāddır. (36a 
/22)

Ḳudsiyāndan murād melā’ike-i 
kirāmdır. (71b /1), (101a /22)

Ḳulzūm-i nūr: Ḳulzūm-i nūr-
dan murād yine mülk-i ḳıdemdir. 
(72b /1)

Kūy: Kūy maḥalle demekdir. Bu 
maḥalde murād Medīne-i Münevve-
redir. (57b /2)

Lā: Lādan murāḍ küfr. (96b /9)

Laʿn: Laʿn luġatde ṭard maʿnāsına-
dır. Bu maḳāmda murād mūcib-i ālām 
olan şeylerden ʿibāretdir. (100b /6-7)

Leyl: Leylden murād siyāhī-i mūy-i 
Ḥażret-i Aḥmed ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi 
ve sellemdir. (33b /18-19)

Leẕẕāt-ı ācile: Leẕẕāt-ı ācileden 
murād niʿam-ı uḫrevī. (59b /13)

Libās ve kisve: Libās ve kisve 
mücāveret ʿalāḳasıyla vücūddan ʿibā-
retdir.  (2a /21-22)

Libās: Libās ġıṭā ve perde maʿnā-
sınadır. (11a /5)
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Māʾ-i maʿīn: Māʾ-i maʿīn āb-ı 
revān-ı pākize demekdir, bu maḳām-
da mecāzen ʿilm-i ledünnī murāddır. 
Beynehumāda cihet-i müşābehet 
iḥyā-i nüfūsdur. Nitekim her ikide 
iḥyā müşāhed ve maḥsūsdur. (35b/8-
9)

Maḥmil: Bu maḳāmda murād 
vücūd-i insānīdir ki rūḥun maḥmili 
gibidir. (72a /16-17)

Maḥṣūl-i ḫazīne: Maḥṣūl-i ḫazī-
neden murād Cenāb-ı Kibriyādır. 
(106a /12)

Maḳām-ı rıżā: Eğer cevr ve cefā 
ile cānımı iḫrāc eder iseñ ve eğer tīġ ile 
başımı düşürür iseñ seniñ cānına ḳa-
sem ederim ki ser-i irādeyi seniñ ḫāk-i 
pāyinden ġayrı maḥalle ḳaldırmam. 
Bu maḳāma  ʿinde’ṣ-ṣūfiyye maḳām-ı 
rıżā taʿbīr olunur. (8a /26-28)

Maḳṣad: Maḳṣaddan maḳṣūd 
ẕāt-i Ḫudādır. (59b /5) 

Mestān: Mestāndan murād ev-
liyā-i kirāmdır. (50a /22)

Meygede: Meygededen murād 
maḳarr-ı meşāyiḫ-i mekārim-muʿtād-
dır. (28b /7)

Mihmān-serāy: Mihmān-serāy 
misāfir evi demekdir ki murād dün-
yādır. (52a /7-8)

Miʿrāc-ı rūḥānī: Feleğiñ ceybin-
den baş getirmek derece-i rediyye-i 
insāniyyetden mertebe-i ʿāliyye-i me-
lekīye tederrüc ve irtiḳādan ʿibāretdir. 
Bu maḳāma ʿinde’ṣ-ṣūfiyye miʿrāc-ı 
rūḥānī taʿbīr olunur. (71b /5-7)

Muʿallim: Muʿallim tefʿīl bābın-
dan ism-i fāʿildir, taʿlīm edici demek-
dir. Bu maḳāmda murād mürşid-i 
kāmildir. (87b /9-10)

Mufaḍḍal: Mufaḍḍal muḥassen 
maʿnāsınadır. Bu maḳāmda murād 
Cenāb-ı Kibriyādır. (63a /19)

Muḥteremān-ı ḥırem-i üns: 
Muḥteremān-ı ḥırem-i ünsden 
murād erbāb-ı yaḳīn yāḫud melāike-i 
muḳarrebīndir. (19a /6-7)

Muṭrib-i dāstān-serāy-i bezm-i 
ṣafā: Muṭrib-i dāstān-serāy-i bezm-i 
ṣafādan murād ʿurefādır. Zīrā ʿurefā 
nudemā-yı bezm-i ṣafādır. (42a /15-16) 

Mülk-i ḳıdem: Mülk-i ḳıdem-
den murād ʿ ālem-i ceberūt ve ʿ ālem-i 
lāhūtdur ki ʿālem-i esmā ve ṣıfātdan 
ʿibāretdir. (72a/20-21)

Müsebbib: Müsebbibden murād 
müsebbibu’l-esbāb olan Cenāb-ı 
Kibriyā murāddır. (102a /20)

Müsevvimīn: Müsevvimīn muʿal-
limīn maʿnāsınadır ki ʿalāmetlenmiş 
demekdir. Murād melā’ike-i kirāmdır. 
(54b /17-18)
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Nā-cins: Nā-cinsden murād revā-
fıżdır. (81b /9)

Nādān: Nādāndan murād ʿ uşşāḳ-
dır. Nādān taʿbīri Ḥaḳḳıñ ġayrıyı 
ʿadem-i derklerine mebnīdir. (89a 
/20-21)

Nādānī: Nādānīde yā maṣdariy-
yedir, maʿnāsı bilmeyicilik demekdir, 
murād ʿaşḳdır. Zīrā ʿaşḳ bir ṣıfatdır 
ki ʿāşıḳıñ ṣaḥīfe-i ḳalbinde menḳūş 
olan cemīʿ-i eşyāyı ḥarḳ ve bī-çāre ʿ ā-
şıḳı baḥr-ı ḥayrete ġarḳ eyler. Ḥattā 
kendüden daḫi bī-ḫaber olduġu ḥāl-
de geşt u güẕer eyler. Ḳanda ḳaldı ki 
eşyā-i sā’ireyi derk eyleye. (89b /5-9)

Nāme: Nāmeden murād defter-i 
aʿmāldir.  (64a /13)

Nāṭıka: Nāṭıḳadan murād nefs-i 
nāṭıḳadır. Ẕātında māddeden mü-
cerred bir cevherdir ki (20) evṣāf-ı 
münʿadde ile mevṣūfdur. Emmāre, 
levvāme, rāżiyye, marżiyye, muṭ-
ma’inne miẟillü (34a /19-20)

Nehc-i müstaḳīm: Nehc-i müs-
taḳīmden murād ṭarīḳ-i marżiyye-i 
muṣṭafaviyyedir. (23a /18-19)

Nesīm-i şimāl: Nesīm-i şimālden 
murād bād-ı ṣabādır ve bād-ı ṣabāya 
ḫiṭāb etmek ve cānāna vāsıṭa ittiḫāẕ 
eylemek ʿādet-i şuʿarādandır. Bu 
maḳāmda selām ḳarīnesiyle melā’ike-i 

kirām irāde olunmaḳ daḫi ensebdir. 
Zīrā melā’ike-i kirām daḫi bād-ı ṣabā 
miẟillü cism-i laṭīfdir. (50b /15-17)

Ney: Bu maḳāmda neyden murād 
mekārim-muʿtād ʿaleyhi’t-taḥiy-
yat ilā yevmi’t-tenādd ḥażretleridir. 
Zīrā ney ber ḥisāb-ı ebced altmış-
dır ve ḥarf-i sīn daḫi altmış olup 
yāsīnde olan sīnde erbāb-ı tedḳīḳ 
“yā Muḥammed” maʿnāsın taḥḳīḳ 
buyurdular. Feteemmel. Yāḫud ney 
insān-ı kāmilden müsteʿār ve kinā-
yedir. (11b /29) - (12a /2-3)

Niḳāb: Niḳābdan murād yine 
vücūddur. (38b /6)

Nişān: Nişāndan murād evṣāf u 
nuʿūtdur. (51b /17-18)

Pes: Pes girü demekdir. Bu 
maḳāmda murād cenāb-ı ezeldir. 
(53b /15)

Pīrān: Pīrāndan murād evliyā-i 
kirāmdır. (97a /18-19)

Pīrāndan murād vāṣıl-şodegāndır. 
(28b /6) 

Pīr-i muġān: Pīr-i muġān mür-
şid-i kāmilden kināyedir. (12b /22)

Pīr-i zāl: Pīr-i zāl māḳām ḳarīne-
siyle ḳoca ḳarı demekdir. Zīrā lisān-ı 
Fārisīde edāt-i te’nīẟ olmayup ḳarā’īn 
ile maʿlūm olur ve bundan murād 
mürşiddir. (100a /11)
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Pīş: Pīş öñ ki murād ebeddir. (53b 
/15)

Reh-rev: Reh-rev sālik maʿnāsı-
nadır. (111b /11)

Reh-zenān: Reh-zenāndan maḳṣūd 
nefs-i emmāre ve şeyṭān-ı merdūd-
dur, yāḫud meşāyiḫ-i müzevvirīn 
daḫi irāde olunması müvecceh-
dir. Zīrā bunlar şeyṭāndan eşeddir.
(31b/21-23)

Revān: Revān rūh-i mücerred 
maʿnāsınadır ki insāna maḫṣūṣdur. 
(119a /6)

Rīşe-i ridā-yı Muḥammediyye: Rī-
şe-i rıḍā-yı Muḥammediyyeden murād 
sünen-i seniyye-i Aḥmediyye ve ṭarīḳ-i 
marżiyye-i Muṣṭafaviyyedir. (37a /3-4)

Rūḥu’l-ḳuds: Rūḥu’l-ḳudsden 
murād Ḥażret-i Cibrīldir. (99b /2) 

Rūy:   Rū yüz demekdir. Bu 
maḳāmda teveccühden ʿibāretdir. 
(68b /16)

Rūy teveccühden ve iḳbālden ʿi-
bāretdir. Nitekim ruy āvered tevec-
cüh eyler demekdir. (54a /19) 

Ṣadef: Ṣadefden daḫi maḳṣūd 
ḫavāric ve rāfıżdır ki bunlar nā-cins-i 
ʿalī olduġu cümle ʿindinde ẓāhir u 
celīdir. (82b /16-17)

Ṣadef-i gūş-ı ʿaḳlıñ fem-i saʿā-
det-i Muḥammediyyeden pür-gü-
her olması: Ṣadef-i gūş-ı ʿaḳlıñ 
fem-i saʿādet-i Muḥammediyyeden 
pür-güher olmasından murād eḥā-
dīẟ i Muḥammediyye ve maḳālāt-ı 
Ḳāsımiyyeden fā’ide-mend olmasın-
dan ʿibāretdir.  (53a /1-3)

Ṣāḥib-dil: Ṣāḥib-dilden murād 
veliyy-i kāmildir ki her vechle ḳalbi-
ne mālikdir. ( 102a /21)

Ṣaḥīfe-i hestī: Ṣaḥīfe-i hestīden 
murād kā’inātdır. (39b /14)

Ṣaḥīfe-i lā raybe: Ṣaḥīfe-i lā ray-
beden murād Ḳur’ān-ı Kerīm’dir. 
(25b /19-20)

Saḫt-rūyān: Saḫt-rūyāndan murād 
ʿavām-ı ke’l-hevāmdır. (118a /13)

Sāḳī:  Sāḳīden murād mürşid, (2b /15)

Bu maḳāmda sāḳīden murād 
Cenāb-ı Kibriyādır. (41a /2)   

Sebḳ:   Muʿcize-i enbiyā-i  ʿiẓām-
dan ṣādır olan ḫavārıḳ-ı ʿādeye ıṭlāḳ 
olunur ki ḫaṣm-ı münkir inkāra mü-
bāderet eyledikde ʿāciz ḳılmaḳ için 
iẓhār ederler. (33a /18-20)

Selmā: Selmā’dan daḫi maḳṣūd 
Ḥażret-i Rabb-i Vedūddur. (7a /22)

Serāçe: Serā ev maʿnāsınadır, 
çe edāt-i taṣgīrdir. Bu maḳāmda 
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taṣġīr taḥḳīre maḥmūldur ve bun-
dan murād dünyādır ve buña ḳarīne 
mużāfun ileyh olan ẓulmet lafẓıdır. 
(48b /12-13)

Serāçe-i ẓulmet: Serāçe-i ẓulmet-
den

ḫāne-i vücūd irāde olunmaḳ daḫi 
müveccehdir. (48b/16-17)

Serān-ı cihān: Serān-ı cihāndan 
murād enbiyā-i Yezdān yāḫud mīrān 
u pādişāhāndır. (53b /23)

Ser-çeşme-i ḥikmet: Ser-çeşme-i 
ḥikmetden murād nebiyy-i mekā-
rim-muʿtāddır. (123a /22)

Serv-i sehī: Ol servdir ki bede-
ninden yuḳarusı çatal olup ve mec-
mūʿ-i dalları ṭoġru ola. Bu maḥalde 
mecāzen maḥbūb murāddır. (10a  
/16-17)

Ṣıfāt-i Muḥammediyye: Ṣıfāt-ı 
Muḥammediyyeden murād ṣūret-i 
beşerde ẓuhūrundan ʿibāretdir. (40a 
/17)

Soḥbet: Zīrā ders-i ʿaşḳ-i Bārī 
ẕu’l-celāl ṣadran ʿan ṣadr intiḳāl ey-
ler. Ṭarīḳ-i naḳşibendiyyede bu ḥāle 
ṣoḥbet taʿbīr olunur. (89a /7-9)

Sulṭān: Sulṭān ḳahr u teġallub 
maʿnāsınadır. Pādişāhāna daḫi ıṭlāḳ 
olunur, Ḥaḳḳ’a ıṭlāḳı maḥall-i baḥẟ-
dir. (27a /10-11) 

Sükūn ve sekīnet: Sükūn ve sekī-
net ʿinde aṣḥāb-ı maʿrifet şol ḥāl u 
keyfiyetden ʿibāretdir ki maḥṣ-i ʿinā-
yet-i Bārī ile ḳulūb-i ʿurefāda cārī ve 
bāṭından ẓāhire sārī olup veḳāret u 
rezānet ve dehşet u mehābet zuhūra 
gelür. (23b /4-6)

Süveyda: Olmaya ki ol şāhidiñ 
mūy-i müjgānını taḫayyül ve te-
fekkürden göñlüñüñ gözüne mūy-i 
efzūnī ẓāhir olup ru’yeti esrār-ı ʿavā-
lim-i ġaybiyyeden māniʿ ola. ʿAvā-
lim-i ġaybiyyeyi rā’ī çeşm-i insānīdir 
ki ʿinde’ṣ-ṣūfiyye süveydā  taʿbīr olu-
nur. (107b /22- 108a /2)

Şāh: Şāhdan murād merdān-ı 
Ḫudādır. (40b /4)

Şāh-nişinān: Şāh-nişināndan 
murād enbiyā-i sā’iredir.  (51a /21)

Şeb-i isrā: Şeb-i isrādan murād 
leyle-i miʿrācdır. (39a /15)  

Şefef: Şefef fetḥateynle ʿaşḳ u 
maḥabbet yüreği üstünden yürümek 
maʿnāsınadır ki farṭ-i maḥabbetden 
ʿibāretdir. (81b /8-9) 

Şehper-i ʿarş-i pervāz:  Şehper-i 
ʿarş-ı pervāzdan murād ḥaḳīḳat-i 
insāniyyedir ki rūḥ-i ḥayvānī muḳā-
bili olan rūḥ-i insānīden ʿ ibāretdir ve 
bu rūḥa ʿinde’ṣ-ṣūfiyye rūḥ-i sulṭānī 
taʿbīr olunur. (58a /6-7)
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Tāb: Tābdan murād ḥaḳīḳat-i 
Muḥammediyyedir. (38a /20)

Taḳbīl-i leb: Taḳbīl-i lebden 
murād tecellī-i ẕāt (3b /12). 

Taḥayyür: Taḥayyür lisān-ı 
Türkīde şaşḳınlıḳ taʿbīr olunan şey-
dir ki iki ḳısma maḥṣūrdur: Ḳısm-ı 
evvel ẕāt-i ʿaẓamet-i yezdānī ve ce-
berūt-i ṣıfāt-i subḥānīde olan ḥay-
retdir. Ḳısm-ı ẟānī ḥayret-i ehl-i 
dünyādır ki ḳıllet-i taʿayyüş u emvāl 
ve keẟret-i evlād u ʿiyālden neş’et et-
mişdir. (24b /18-20) - (25a 2-4)

Telbīs: Bu maḳāma ʿinde’ṣ-ṣūfiy-
ye telbīs denür ki mütecellī müte-
cellīyun fīh ile telbīs edüp ve müte-
cellīyun fīh olan ʿabd-i mütecellīniñ 
ṣıfātıyla mülebbes olmaġa denür. 
(53b /4-6)

Tevekkül: Tevekkül esbāb u 
edevātdan ḳaṭʿ-i naẓar ve müsebbi-
bu’l-esbāba ʿadem-i iʿtimāddan ḫavf 
u ḫaẕerden ʿibāretdir. (103a / 12-13)

Tezelzül: Tezelzül ḳaymaḳ 
maʿnāsınadır. Bu maḥalde nesḫden 
kināyedir. (46a /8)

Tīh-i ḥavādīẟ: Tīh-i ḥavādīẟ-
den murād ʿālem-i kevn u fesāddır 
ki aña ʿālem-i nāsūt daḫi denmişdir. 
(72a/19)

Tīre-şeb: Tīre-şebden murād 
yine leyle-i miʿrācdır. (44a /16)

Tūde-i ġabrā: Tūde-i ġabrādan 
murād küre-i arżdır. Vücūd-i sālik 
daḫi irāde olunmaḳ müveccehdir. 
(99a /14-15)

ʿUrve-i vuẟḳā: ʿUrve-i vusḳā ḥayl 
u ẟebaḳ maʿnāsınadır; şān-ı Ḳurān 
ve ḥaḳḳ-i faḫr-ı cihānda mecāzen is-
tiʿmāli vārid olmuşdur. (36b /17-18) 

Vādī-i imkān: Vādī-i imkāndan 
maḳṣūd maḫlūḳātdır. (72b /20)

Vāhib: Vāhibden murād Cenāb-ı 
Kibriyādır. (72a /7)

Vaḥşet-ābād: Vaḥşet-ābāddan 
murād dünyādır. Zīrā dünyā rūḥa 
nisbetle ābād, nefse nisbetle saʿd-ā-
bāddır. Beden-i insānī irāde olun-
maḳ daḫi müveccehdir. Nitekim 
beden daḫi rūḥa nisbetle vaḥşet-ā-
bāddır. (58a /7-10)

Vaṭan-ı aṣlī: ʿ Ālem-i ervāḥ  (7a /25)

Yār: Bu maḳāmda yārdan murād 
mürşid olmaḳ maḳāma evfaḳdir. 
(14a /11)

Ẕirve-i evc-i ʿizzet: Ẕirve-i evc-i 
ʿizzetden maḳṣūd ʿālem-i ervāḥdır. 
Zīrā vücūdunda müddet ve mād-
deye muḥtāc olmayup ancaḳ emr-i 
maʿbūd ile mevcūd olmuşdur. Bu ʿā-
lem-i emriñ muḳābili ʿ alem-i ḫalḳ ve 
ʿalem-i şehādet ve ʿālem-i ecsāmdır 
ki muḥaddet dā’ire-i fülk-i eflākden 



ʿibāretdir ve ʿalem-i ceberūt ʿālem-i 
esmā ve  ṣıfāt-i ilāhiyyeden ʿ ibāretdir. 
Ve ʿālem-i lāhūt ẕāt bī-iʿtibār-ı esmā 
ve ṣıfātdan kinayedir. (58b /6-11)

Ẓulmet: Ẓulmetiñ ẓılla iżāfeti 
beyāniyyedir, murād vücūddur. (72b 
/1-2)

Ẓulmet-i ẓıllı yıḳmaḳ: Ẓulmet-i 
ẓıllı yıḳmaḳdan murād derece-i re-
diyye-i beşeriyyetden mertebe-i me-
lekiyyete irtiḳādan ʿibāretdir. (72b 
/2-3)
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el-Cem‘ ve’t-Tefrīḳ  386
Emevī  358
Emīr Maḥmūd Cengiz Ḫān  53, 473
Erdişīr bin Dārā  170, 465
Esāmī-yi Büldān  178, 451
Eş‘aẟ bin Ḳays  155, 176, 458
Evveliyyāt  463, 464
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F

Fahruddîn-i Irâkî  66
Fārābī  169, 171, 383
Fārs  439
Fāsī  208
Faṣlu’l-Ḫiṭāb  363, 365
Fātiḥ Sulṭān Meḥmed Ḫān-i Ġāzī  168, 

358
Fāṭımatu’z-Zehrā  155, 380
Fażıl  358
Fir‘avn  147, 204, 266
Fusûsu’l-Hikem  64
Füṣūṣ Şerḥi (Cendî)  206
Fütūḥāt  211

G

Ġalaṭa mevlevīḫānesi  171, 175, 319
Ġarīb Ḳosṭī  171, 175, 319
Ġazzālī  263
Genc-nāme  176, 422
Geylān  178, 451
Gülistān  38, 195, 438, 512
Gülşen-i Tevḥīd  238, 320
Ğaydāḳ (Peygamberimizin amcası)  266

H

Ḥabbetu’l-Maḥabbe  284
Ḥaccāc-i ẕālim  342
Ḫacl (Peygamberimizin amcası)  265
Ḥaḍır  159, 160, 406
Ḥadīẟ-i Erba‘īn  353
Ḥāfıẓ  38, 195, 267, 434
Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī  507513, 516
Ḥāfıẓü’ş-Şīrāzī  384
Ḥaḳā’iḳ  472
Ḫāḳānī  382, 472, 473, 474
Ḥākim  365

Ḥakīm Dāhir-i Hindī  222
Ḥaḳḳı  89, 374
Ḥaḳḳī (Bursevî)  158, 280
Ḥaḳḳiyyet  343
Ḫalīl (Hz. İbrahim)  109, 336, 379
Ḫalīlu’l-Esved  330
Ḫāmān  204
Ḥammāmiyye  312
Hamriyye  67
Ḫamriyye Şerḥi  225
Ḥarameyn  468
Ḫarcurdicām  213
Ḥāriẟ (Peygamberimizin amcası)  265
Ḥāşiyetu’l-Fenārī  330
Ḥaşmet Efendi  477
Ḫātem  237
Ḫātem bin ‘Abdullāh bin Sa‘d  321
Ḫayber  257, 367, 368
Ḥaydar  202, 376
Ḥaydar-i Kerrār  153, 355, 356, 518
Ḥażret-i Ādem  142, 146, 163, 273, 

291, 360, 414, 415, 464
Hażret-i Aḥmed  169, 240, 266, 461
Ḥażret-i ‘Alī  173, 332, 353, 365
Ḥażret-i Āmine  145, 245
Ḥażret-i Ebū Bekr  156, 270
Ḥażret-i Enes (hadis râvîsi)  277
Ḥażret-i Hüdāyī  284, 386
Ḥazret-i Ḫvāce  483, 486, 503, 522
Ḥażret-i İbrāhīm  336
Hażret-i ‘İsā  242
Ḥażret-i Kelīm  268
Ḥażret-i Mıṣrī  393, 402
Ḥażret-i Muḥammed  142, 146, 151, 

165, 210, 236, 246, 247, 248, 
249, 251, 254, 255, 258, 263, 
266, 267, 268, 269, 271, 272, 
274, 276, 278, 284, 286, 288, 
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289, 290, 291, 292, 293, 295, 
296, 297, 299, 300, 302, 303, 
304, 328

Ḥażret-i Murtażā  168, 353, 358, 361
Ḥażret-i Mūsā  72, 147, 160, 242, 289, 

406, 407
Ḥażret-i ‘Oẟmān  157, 347, 357
Ḥażret-i ‘Ömer  157, 158, 280, 347
Ḥażret-i Rūḥullah  203
Ḥażret-i Ṣıddīḳ  298, 347
Ḥażret-i Şīt  142, 144, 149, 150, 204
Ḥażret-i ‘Üzeyr  243
Ḥazret-i Ya‘ḳūb  446, 498
Heft Evreng  65
Herāt  347
Ḫıżır  454
Ḥicāz  155, 180, 184, 347, 397, 402, 

458, 468, 522
Hicviyyāt-i Sürūrī  412
Hind  53, 178, 182, 385, 428, 473, 475
Ḥirā  438
Ḫorāsān  178, 385, 439, 475
Ḫulāṣatu’l-Vefā  158, 280
Ḥuneyn  376
Ḫurşīd  242
Ḫusrev-i Dihlevī  382
Ḥüccetü’l-İslām (Gazzâlî)  294, 345
Hüdāyī  403
Hüdāyī Efendi  384
Hüseyin Baykara  66
Ḥüseyin Meybüdī  365
Hüseyin Vā‘iẓ  215, 353, 506
Ḫüsrev  53, 473, 474, 475
Ḫüsrev-i Dihlevī  444, 473, 475
Ḫvābnāme-i Veysī  173, 386
Ḫvāce ‘Alī Rāmitinī  275
Ḫvāce-i Nessāc  275
Ḫvāce İsḥaḳ  422

Hz. ‘Abbās  266
Hz. Ādem  141, 142, 143, 204, 249, 

257, 260, 266, 284, 290, 291, 
414, 417, 463, 464

Hz. Ā’işe  283, 428
Hz. Alī  114, 153, 201, 202, 261, 263, 

282, 292, 357, 367, 368, 369, 
371, 376, 420, 430, 459, 517, 
518

Hz. Āyişe  364
Hz. Bilāl  280, 501
Hz. Cābir (hadis râvîsi)  301, 311, 364
Hz. Ca‘fer-i Tayyâr  159, 365
Hz. Ebū Bekr  271, 298, 368, 369
Hz. Enes (hadis râvîsi)  354, 375
Hz. Eyyūb  143, 506
Hz. Fāṭıma  251, 282, 373
Hz. Ḥamza  159, 266, 365
Hz. Ḥasan  154, 282, 458
Hz. Ḥüseyn  282, 347, 258, 375, 377, 

380, 467
Hz. Īsā  285, 290
Hz. İbrāhīm  143, 290, 336, 464
Hz. İdrīs  142, 144, 149, 150, 204
Hz. İsa  420
Hz. İsmā‘īl  460
Hz. Loḳmān  144, 409, 470, 520
Hz. Muḥammed  52, 145, 167, 213, 

340, 245, 247, 251, 252, 256, 
257, 261, 265, 268, 270, 279, 
280, 285, 291, 293, 298, 306, 
364, 374, 440, 517

Hz. Murtażā  65, 155, 356, 359, 366, 
374

Hz. Mūsā  204, 247, 268, 285, 290
Hz. Nūḥ  290, 441
Hz. ‘Ömer  368, 369
Hz. Ṣāliḥ  148, 399
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Hz. Selmān  387
Hz. Selmān (hadis râvisi)  354
Hz. Süleymān  345, 439, 482
Hz. Şu‘ayb  142, 144, 149, 150, 204
Hz. Ya‘ḳūb  109, 122, 239, 336
Hz. Yūsuf  122, 239, 446, 498

I-İ

Irāḳ  180, 439, 522
Irāḳī  383
Irāḳ-i ‘Acem  180, 450
Īrān  38, 179, 195, 439, 444, 459
Iṣfaḥān  450
Işḳnāme  480
İblīs  142, 163, 360
İbni ‘Abbās  254, 360, 361, 364, 365, 

463
İbni Arabî  64
İbni Edhem  489
İbni Fārıż  294
İbni Ḥacer el-Heyẟemī  354
İbni Mes‘ūd (hadis râvîsi)  364
İbni ‘Ömer (hadis râvîsi)  364
İbni Sīnā  456, 467
İbni Sīrīn  375
İbnu’l-Cevzī  375
İbnu’l-Ḥacer  375
İbnu’l-Museyyeb (hadis râvîsi)  363
İḥyā  263
İlāhīnāme  335
İlāhiyyāt  397
İlāhiyyāt-i Mıṣrī  235
İmām Ḥanbel  363
İmām Aḫfeş  525
İmām ‘Alī  300
İmām el-Būṣīrī  523
İmām Ḥasan  355
İmām Ḥüseyn  155, 355, 374, 379, 381

İmām-i A‘ẓam  160, 315
İmām-i Hümām (Hz. Ali)  153, 180, 

347 , 351
İmām-i Müstaġfirī  355
İmām Ḳuşeyrī  386
İmām Muḥammed  160, 315
İmām Semhūdī  158, 280
İmām Şāfi‘ī  161, 284
İmām Yāfiʿī  172, 468
İmām Yūnus  525
İmrān bin Ḥuṣayn (hadis râvîsi)  365
İncīl  243, 290
İsmā‘īl el-Anḳaravī  518
İṣmet-i Buḫārī  500
İsrāfīl  257
İsrā’īl (Hz. Yakub)  336

K  

Ka‘be  84, 348, 486, 526
Ka‘be-i Mükerreme  378
Ḳādī  214, 360
Ḳāḍī (Beydâvî)  515
Ḳāf  380
Ḳamer  242
Ḳārūn  420
Kāselīs  333, 466
Ḳāsım bin Muḥammed bin Ebī Bekr  

387
Ḳaṣīde-i Emālī  230
Ḳaṣīde-i Ḫamriyye  519
Ḳaṣīde-i Hilālī  243
Ḳays  173, 386
Kelīm  204
Kelimāt  384
Kemāl-i Ḫocendī  249
Ken‘ān  446
Kerbelā  155, 156, 174, 347, 355, 358, 

374, 376, 377, 378, 380, 381
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Kerrār  202, 352, 363
Keyvān  242
Kirmān  179, 459
Kitābu’l-Vefā  297
Kitāb-i Necāt  158, 280
Ḳoca Muṣṭafā Pāşā ḫānḳāhı  174, 377
Ḳonya  170, 465
Kūfe  180, 347, 497
Ḳur’ān-ı Kerīm  2, 147, 157, 160, 184, 

195, 201, 215, 218, 246, 248, 
274, 285, 290, 295, 357, 407, 
421, 433, 438, 455, 458, 459, 
463, 469, 560, 561

Kureyş  266, 376
Ḳuẟem (Peygamberimizin amcası)  266
Ḳuṭbiddīnü er-Rāzī  331

L

Leclāc  222
Levāyiḥ  230, 413
Leylā  488, 523
Luġat-i Şāhidī  349
Lūṭ kavmi  299
Lübāb-i Meẟnevī  215

M

Mağribī  176, 422
Mahzenü’l-Esrâr  66
Maḳāṣıdu’l-Ḥasene  243
Māverā’ünnehr  439
Māverāünnehr  53, 473
Mecdüddīn el-Bağdādī  467
Mecnūn  429, 488, 523
Medīne  304, 347
Medīne-i Münevvere  158, 180, 270, 

272, 280, 297, 305, 522, 526
Medīnetü’n-nebī  465
Meh  242

Meḥmed Murād Efendi  194
Mekke  153, 181, 304, 349, 509, 518
Mekke-i Mükerreme  270
Mektūbāt  207
Menūcehr  472
Merrīḫ  242
Meṣābīḥ  428
Mesīḥ  336
Meẟnevī-yi Şerīf  38, 195, 198, 232, 268, 

280, 307, 332, 339, 379, 383, 
445, 469

Meşāriḳ  249, 394
Mevlānā  52, 211, 215, 226, 231, 235, 

236, 259, 263, 270, 274, 300, 
306, 307, 309, 314, 327, 340, 
352, 356, 370, 390, 392, 399, 
400, 416, 425, 429, 433, 445, 
455, 460, 497, 501, 521

Mevlānā Celāleddīn  52, 276, 301, 479, 
480

Mevlānā Celāleddīn er-Rūmī  52, 520
Mevlānā Celāl-i (Devvânî)  331
Mevlevī  433
Mevlid  241
Mevżū‘ātü’l-Ulūm  334
Mıṣır  342
Mıṣrī (Niyâzî  202
Mikā’īl  257
Mir’atu’ṣ-Ṣafā  382, 473, 475
Mīrek-i Taşkendī  512
Mīr Sadrü’ddīn Muḥammed Şīrāzī  178, 

385
Mişkāt  204, 248, 426
Mu‘āviye  155, 173, 292, 365, 458
Mu‘āviye bin Ḥubeyde  354
Mu‘āz bin Cebel  353
Mu‘cemu’l-Büldān  450
Muḥammed bin İdrīs  161, 468
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Muhammed Ma‘ṣūm  207
Muḥammed Pārsā  254, 257, 363, 365
Muḥammedu’l-Muṣṭafā  146, 193, 201, 

217, 242, 263, 269, 294
Muḥammedu’l-emīn  262
Muḫtār-i Ġaznevī  382
Muḳaddimetu’l-Edeb  422
Muḳavvim (Peygamberimizin amcası)  

266
Murād Mollā  194
Muṣannifek  517
Mustaḳīmzāde  310, 336
Muṣṭafā (Hz. Muhammed)  252, 267, 

274, 282, 356, 363, 376
Muṭavvel  310, 337
Muṭṭalib bin ‘Abdi Menāf  161, 468
Muṭṭalibī  161, 468
Mü’eyyidüddīn Cendī  206
Müslim  285, 354
Müşterī  242

N

Nabī  268
Naḍrate’l-Ezdiyye  375
Nāhīd  242
Naḥīfī  267, 271
Naḳdu’n- Nuṣūs  64, 207, 338
Naḳş-i Füṣūṣ  253
Nakşu’l-fusûs  64
Nān u Ḥelvā  333
Naṣīr-i Ṭūsī  170, 465
Necāt  467
Necd  522, 523
Necef  347, 348
Nedīm  312, 509
Nefāḫātu’l-Üns  467
Nefeḫāt  236
Nesā’ī  374

Neş’e  196
Neş’et  52, 377
Nıṣābu’ṣ-Ṣıbyān  242
Niyāzī  385
Nizâmî  66
Nu‘mān bin ẞābit  160, 468
Nūreddīn  213
Nūşirevān  444

Ö

Örfī  38, 195
Örfī-yi Şirāzī  383

P

Pend  38, 195
Pend-i (Attâr)  311
Pertev  377
Pertev Efendi  377

R

Rābi‘a-i ‘Adeviyye  161, 435
Rāy  443
Restālīs  333, 466
Resūl-i Ekrem  146, 173, 261, 271, 277, 

355, 365
Reşeḥāt  308, 337, 348, 372
Revānici Dervīş Muṣṭafā  174, 377
Risāle-i Fevātiḥu’l-Cemāl  206
Risāle-i Ḥaḳḳıyye  387
Risāle-i Mi‘rāciyye  456
Risāle-i Şehrī ve Gülī  512
Risāletü’n -Naḳşibendiyye  197
Risāletü’t- Tenzīhiyye  518
Rubā  522
Rubā‘iyyāt-i Ḫayyām  308
Rūḥu’l-Beyān  288
Rūm  38, 148, 195, 399
Rūşenī  259
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S-Ş

Sa‘dī  512
Sa‘düddīn  310
Sa‘düddīn (Taftazânî)  199
Sa‘düddīn Taftāzānī  337
Ṣā‘ib  38, 195
Ṣalṣā’īl  177, 380
Ṣaṣa  222
Ṣavā’iḳ-i Muḥriḳa  354, 356, 364, 375
Ṣavā‘iḳu’l-Muḥriḳa  365
Seḫāvī  243
Seḥbān  327, 476
Selmā  500, 524
Selmā (hadis râvîsi)  375
Selmān  507
Semhūdī  297
ẞemūd  299
Senāyī  335
Senedü’ş-Şu‘arā  477
Serendīb  182, 428
Seyfullāh Efendi  397
Seyyid Cürcānī  337
Ṣıddīḳ  146, 156, 270, 294, 387
Ṣıddīḳ Ebū Bekr  270
Ṣıddīḳ-i ekrem  271
Sībeveyh  198
sidre  264
Silsiletü’ẕ-Ẕeheb  65, 206, 366
Soḳraṭ  170, 465
Subḥatu’l-Ebrār  66, 203, 210, 464
Sulṭān Muḥammed Ta‘alluḳ Şāh  53, 

473
Sulṭān Sencer  443
Sulṭān Veled  149, 439
Surāḳa  270
Suyūṭī  463
Süleymān (Çelebi) Efendi  241

Süryānī  198, 463
Şāfi‘ī  357, 468
Şāhidī  38, 195, 238, 320
Şām  180, 342, 439, 522, 523
Şām-i şerīf  158, 280
Şems  242
Şems-i Tebrīzī  352, 356
Şerḥi Eşi‘atu’l-Leme‘āt  214, 344, 383
Şerḥu’l-Leme‘āt  480
Şerḥu’l- Meṭāli‘  330, 331
Şerh-i Mimiyye-i Fâriziyye  67
Şerh-i Rubā‘iyyāt  331
Şerḥ-i Ta‘arruf  363
Şerḥü’l-‘Aḳāid  229
Şerḥü’l-‘Aḳāidi’n-Nesefiyye  199
Şevāhid  375
Şevāhidü’n-Nübüvve  355, 356
Şevket  38, 195, 406, 471
Şevket-i Buḫārī  432
Şeyḫ ‘Alā’üddīn-i ‘Aṭṭār  337
Şeyḫ ‘Aṭṭār  251, 284, 311, 327, 363, 

391, 518
Şeyḫ Bedreddīn  265
Şeyḫ Ḍarīr  379
Şeyḫ Muḥammed Rıżā  383
Şeyḫ Sa‘dī  493
Şeyḫ Safī  308
Şeyḫ Zeynüddīn  337
Şiblī  161, 224
Şifā  172, 467, 468
Şifā Şerḥi  203
Şirvān  474
Şirvānī  472

T

Taḥḳīḳāt  254
Taḥḳīḳāt-i Muḥammed Pārsā  257
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Tefsīr (Beyḍāvī)  265
Tefsīr-i Muhammed Pārsā  200
Tefsīr-i Vāhidī  248
Tercüme-i Ḳānūnu’l-(Edeb)  336
Tevrīt  242, 290
Teẕkire(tü’l-Evliyâ)  284
Tihāme  180, 522
Tihāme-i Yemen  180, 522
Tīr  242
Tirmizī  354, 364, 365, 374, 422
Tirmiẕī  285
Toḳātī Emīn Efendi  438
Tūrān  439
Türkī  214, 215, 222, 233, 237, 288, 

378, 530, 532, 535
Türkistān  486
Türkmen  393
Ṭaberānī  365
Ṭaşköprizāde  334
Ṭūbā  166, 219, 220
Ṭufeyl bin Zülāl el-Kūfī  291
Ṭufeylu’l-A‘rās  291

U-Ü

Ubeydullāh-i Aḥrār  162, 315, 372
Ubeydullāhi’l-Aḥrār  372
Uḥud  145, 261, 297
Uḥūd  146, 294

Uṣūli’l-‘Aşere  505
Uṭārid  242
uzzā  270
Ümmi ‘Aṭiyye (hadis râvîsi)  364
Ümmi Seleme (hadis râvîsi)  359, 362

V

Vāḥidī  248
Vā’il ḳabīlesi  174, 326
Veys el-Ḳarenī  297

Y

Ya‘lā bin Murre (hadis râvîsi  374
Yān Mollā  171, 175, 319
Yeẟrib  304, 465, 522, 526
Yezīd-i la‘īn  380
Yezīd-i pelīd  155, 176, , 437458
Yunān  170, 463, 465

Z

Zāl  177, 411
Ẕāt-i ‘Aref  180, 522
Zehrā (Hz. Fâtıma)  155, 374
Zeyd bin Erḳam  365
Zübeyr (peygamberimizin amcası)  266
Züḫal  242
Zühre  242
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EK 1 - Bağdatlı Vehbî No.1639'da kayıtlı nüshanın ilk sahifesi



593Neşʾe

EK 2 - Bağdatlı Vehbî No. 1639'da kayıtlı nüshanın sonu
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EK 3 - 1. kasîdenin başı, SK nüshası 2b
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EK 4 - 2. kasîdenin başı, SK nüshası 7b
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EK 5 - 5. kasîdenin başı, SK nüshası 16a
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EK 8 - Mesnevîhânenin inşâsına dair 
düşürülen tarihin yer aldığı kitâbe

EK 6 - Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin Mes-
nevîhânedeki mezarı

EK 7 - Seyyid Mehmed Tevfîk Efen-
di’nin Mesnevîhânedeki mezarı
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EK 9 - Mecmûatu’t-Terâcim’de kendisinde olan Bursevî’nin eserlerinin listesi, 
İÜ TY 192, vr. 159a
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EK 10 - Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin Mecmûatu’t-Terâcim adlı eserin-
den bir sayfa, İÜ TY 192, vr.128b
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EK 11 - Mecmûatu’t-Terâcîm’in iç kabında ve 1a yüzünde Seyyid 
Mehmed Tevfîk Efendi’ye dair düşülen kayıtlar, İÜ TY 192



601Neşʾe
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EK 12 - British Museum Or 11007’de kayıtlı nüshada Mehmed 
Tevfîk Efendi’ye dair kayıtlar
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EK 13 - British Museum Or 11007’de kayıtlı nüshada gazellerin 
başladığı kısım
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EK 14 - Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin Şerh-i Kavâid-i Fârisiyye adlı 
eserinin başı
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EK 15 - Mecmûatu’t-Terâcim’de Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin hac yol-
culuğuna dair düşülen kayıtlar, İÜ TY 192, vr.128b
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EK 16 - Yazma Bağışlar 180’de kayıtlı bir mecmuadaki 1. kasîdenin şerhi-
nin eksik olarak yer aldığı kısım






