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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 

bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve   Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 

tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Me-

dine’de, Kâhire’de,    Şam’da,     Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta,          Horasan’da, 

Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 

bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 

bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 

ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 

çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 

ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ

Anadolu’da tasavvuf düşüncesinin yayılmasında 13. yüzyıl mutasavvıf-

larının ayrı bir yeri vardır. Necmeddîn-i Kübrâ (ö. 1221), Ebû Hafs Ömer 

es-Sühreverdî (ö. 1234), Evhadüddîn-i Kirmânî (ö. 1238), Muhyiddîn İbn 

Arabî (ö. 1240) ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 1273) gibi sufiler bun-

lardan bazılarıdır. Bunlar arasında ismi anılması gereken sufilerden birisi 

de Necmeddîn-i Dâye (ö. 1256) olup biraz önce isimlerini verdiğimiz sufi-

lerden ya ilim öğrenmiş ya da onlarla görüşüp konuşmuştur.

Dâye, Arapça ve Farsça yazdığı eserleriyle Harizm, Ortadoğu ve Ana-

dolu topraklarında etkili olmuş bir âlim ve sufidir. 15. yüzyılın önde ge-

len Nakşibendî Şeyhi Abdurrahmân-ı Câmî (ö. 1492) Nefehâtü’l-Üns adlı 

eserinde Dâye’den övgü ile söz etmiş, onun eserlerinden çeşitli alıntılar 

yapmıştır. Ondan etkilenen ve eserlerinden iktibaslar yapan bir başka isim 

ise ünlü mutasavvıflardan İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1725) olmuştur.

Kübreviyye şeyhlerinden olan Dâye, şeyhliğinden ziyade Mirsâdü’l-İbâd 
ve Bahrü’l-Hakā’ik adlı eserleriyle Türk kültürünü etkilemiş bir sufi, alim 

ve aynı zamanda ediptir. 

13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da Oğuz Türkçesiyle eser verilmeye 

başlanmış, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun tamamlandığı 15. yüzyılda 

Farsçadan tercüme edilen eserler çoğalmıştır. Başta dinî-tasavvufî olmak 

üzere çok çeşitli konularda eserler kaleme alınmıştır. 

Necmeddîn-i Dâye’nin en önemli eseri olan Mirsâdü’l-İbâd, Osmanlı 

Devleti’nin siyasi alandaki birlik ve hâkimiyetinin sağlanarak kuruluşunun 

gerçekleştirildiği, ilim ve kültür hayatının buna paralel olarak gelişmeye 

başladığı bir dönemde Türkçeye kazandırılmıştır. Kāsım b. Mahmûd Ka-

rahisârî tarafından 1422 yılında İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd adıyla Türkçe-

ye tercüme edilerek II. Murad’a sunulan eserin Türkçeye çevrilme sebebi, 

eserde özet olarak şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Tasavvuf yoluna girip hakikat âlemine ulaşmak isteyenler için birçok 

kitap yazılmıştır. Bunların bir kısmı Arapça bir kısmı Farsçadır. Tasavvuf 

yolunda ilerlemek isteyenler bu dilleri bilmiyorlarsa o kitaplardan istifade 
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edemezler. Onlar nasipsiz kalmasınlar diye bu kitabı Türkçeye çevirdim. 

Tasavvuf yolunun talipleri, Türkçede varlıkların hakikatini bilen şeyhle-

rin sözlerini anlatan bir kitap bulamadıklarını söyleyerek benden böyle bir 

kitap yazmamı istediler. Kendimde onların dertlerine merhem olabilecek 

bir yetkinlik göremediğim için telif bir kitap yazamazdım, tasavvufla ilgili 

kitaplardan birini tercüme etmeyi uygun buldun. Gücüm yettiği kadar 

araştırdım. Bu eserde, ruhun başlangıcından sonuna kadarki sülûkünün 

(gidişatının) ve Hak âşıklarının isteklerinin anlatılmasını, az sözle çok 

mana ifade edilmesini istedim. Ayrıca ondan hem bu yola yeni giren salik-

ler istifade etsin hem onda bu yolda ileri dereceye varmış kâmillerin sözleri 

yer alsın hem de gönlü Allah aşkıyla yanıp tutuşan dertlilere derman olsun 

diye Râzî’nin Mirsâdü’l-İbâd kitabını tercüme ettim.”

Karahisârî Mirsâdü’l-İbâd’ı 15. yüzyılın ilk çeyreğinde İrşâdü’l-Mürîd 

adıyla tercüme etmiş, 18. yüzyıl da dahil olmak üzere her yüzyılda bu ese-

rin birçok istinsahı yapılmıştır.

Karahisârî’nin dibacede belirttiğine göre eserde üç temel konu işlen-

mektedir: Fıtratın başlangıcı olan mebde’, yaşanılan hayat süresi olan 

me‘âş, ruhun bedenle ilgisini kestiği me‘âd. Bu makamlarda insan hâlle-

rinden bazıları özet olarak anlatılmıştır. Mesela mebde’ bölümünde ruhla-

rın yaratılmasının başlangıcı, milk ve melekût âleminin ne olduğu; me‘âş 

bölümünde insanın eğitimi, seyr ü sülûkü, ahlakının, hâl ve sıfatlarının 

değişimi; me‘âd bölümünde said ve şaki nefislerin amaçları ve dönecekleri 

yer (ahiret) hakkında bilgi verilir.

Eser beş bölüm ve kırk fasıldan oluşmaktadır. Birinci bölüm kitabın 

dibacesi olup üç fasıldır. Bu bölümde şu sorulara cevap verilmektedir: Ki-

tabın sufi diliyle yazılmasının sebebi ve faydası nedir? Kitap hangi yöntem 

ve usulle tertip edilmiştir? Bu kitap niçin Türk dilinde yazılmıştır?

İkinci bölümde ruhların yaratılışı, mülk ve melekût âlemlerinin zuhu-

ru, insanın cisim ve ruh olarak teşekkülü anlatılmaktadır. 

Üçüncü bölümde insan ruhunun bedene intikali, insanın terbiyesi ve 

bunun için peygamberlere duyulan ihtiyaç, Hz. Peygamber’in son pey-

gamber olması, nefis tezkiyesi ve bunun için şeyhe duyulan ihtiyaç, şeyhlik 
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makamı, müritliğin sıfatı, zikir ve keyfiyeti, halvet, rüya ve vakıa arasında-

ki fark, nur, mükâşefe, Allah’ın zatı ve sıfatlarının tecellisi, Allah’a kavuşma 

konuları anlatılır. Bu bölüm kitabın en hacimli kısmıdır. 

Dördüncü bölümde nefs-i levvâme, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, 

nefs-i emmâre gibi derecelere ayrılan nefis mertebeleri açıklanır. 

Beşinci bölümde; padişah, vezir ve devlet yetkililerinin; kadı, müftü 

ve âlimlerin; mal mülk sahibi zenginlerin; çiftçi, köylü ve ziraatle uğra-

şanların; tüccarların, meslek ve zanaat erbabının görev ve sorumlulukları 

tasavvufi açıdan ortaya konmuştur. Eserin bu bölümü siyasetname olarak 

da değerlendirildiği için, diğer bölümlerden ayrı olarak birçok çalışmaya 

konu olmuştur.

Bu çalışmamız Giriş ve Metin olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

Giriş Bölümü’nde, metnini neşre hazırladığımız eserin müellifi ve müterci-

mi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra metin neşrinde esas aldığımız hu-

susları açıkladık. Metnin imla ve dil özellikleri hakkında bilgi verdik. İrşâ-
dü’l-Mürîd’in yurt içinde ve yurt dışında bulunan nüshalarını tesbit ederek 

bunlar için oldukça ayrıntılı bilgiler verdik. Daha sonra ise eseri hazırlarken 

yararlandığımız makale ve eserler Kaynakça başlığı altında belirtilmiştir.

Metin, eserin müellif nüshası olduğunu tahmin ettiğimiz Süleymani-

ye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu nr. 2364’teki yazma-

ya göre oluşturuldu. Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 

Koleksiyonu nr. 2328’deki nüshayla karşılaştırıldı ve farklılıklar dipnotta 

gösterildi. Metinde Arapça ve Farsça ibare ve alıntıların Türkçe anlamları 

verilmemişse bunların dipnotlarda çevirileri yapıldı ve kaynakları gösteril-

di. Metnin sonunda Türkiye Türkçesinde kullanılmayan veya ses değişme-

lerine uğramış olan Türkçe kelimeler için bir Lügatçe verildi. 

Hiç şüphesiz Türk kültür tarihinin önemli bir devresini oluşturan Os-

manlı kültür hayatının temellerini, kaynaklarını, zihin dünyasını tanımak 

için bu tür eserlerin bilinmesi gerekmektedir. İrşâdü’l-Mürîd, kendi döne-

minin tasavvuf düşüncesini ve ideal yönetim anlayışını yansıtmış olması 

bakımından önem arz eden ve toplumun her kesimi için söyleyecek sözü 

olan kıymetli bir eserdir. 
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GİRİŞ

I. NECMEDDÎN-İ DÂYE’NİN HAYATI VE ESERLERİ

a. Necmeddîn-i Dâye’nin Hayatı

Necmeddîn-i Dâye 573 (1177) yılında Rey şehrinde doğdu. Künyesi 

Ebû Bekir, nisbesi doğum yerine nisbetle Râzî’dir. Tam adı Necmüddîn 

Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed b. Şâhâver b. Enûşirvân b. Ebi’n-Necîb 

el-Esedî er-Râzî olarak tespit edilmiştir.1

Kübreviyye tarikatinde önemli bir yere sahip olan Necmeddîn-i Dâye, 

şeyhliğinden ziyade tasavvufi eserleriyle tanınan bir sufi olup aynı zamanda 

müfessirdir. Daha çok “Dâye” (sütanne, dadı) lakabıyla şöhret bulmakla 

birlikte “Necmeddîn-i Râzî” ve “Şeyh Abdullâh” şeklinde de bilinmek-

tedir. Çocukluk yıllarından itibaren ilim tahsiline başlayan Necmeddîn, 

genç yaşta eser vermiş, tasavvuf yoluna girip temayüz ettikten sonra özel-

likle Mirsâdü’l-İbâd adlı eseriyle büyük bir ün kazanmıştır. 590 (1193) 

yılında ilim öğrenmek, tasavvuf yolunda ilerlemek için Rey’den ayrılmış-

tır.2 Memleketinden ayrılmasında Selçuklularla Harezmşâhlar arasındaki 

mücadelelerin de etkili olduğu söylenmektedir.3

Önce Mısır’a, sonra Hicaz’a, oradan da Bağdat’a geçen Necmeddîn-i 

Dâye burada bir süre kaldıktan sonra Horasan’a, ardından Harizm’e git-

ti, buralarda mutasavvıflarla ve ilim adamlarıyla görüş alış verişinde bu-

lundu. Tekrar Bağdat’a gelen Necmeddîn-i Dâye, Irak’taki başka şehirle-

ri de ziyaret etti, daha sonra Azerbaycan’a gitti. Bir süre sonra tefsir ve 

hadis alanındaki bilgisini arttırmak üzere yeniden Horasan’a, oradan da 

Kübreviyye tarikatinin kurucusu Şeyh Necmeddîn-i Kübrâ’dan istifade 

etmek üzere Harizm’e geldi. Necmeddîn-i Kübrâ onun tasavvuf eğitimi 

için Nişabur’daki Mecdüddîn-i Bağdâdî’yi görevlendirdi. Bu şekilde tasav-

vuf yolunda ilerleyip mürşitlik makamını elde eden Necmeddîn-i Dâye, 

Şeyh Mecdüddîn-i Bağdâdî’nin Harezmşâh hükümdarı Sultan Alâ’eddîn 

1 Derya Örs, “Necmuddin-i Râzi: Hayatı ve Eserleri”, Nüsha, Yıl: II, Sayı: 6, Yaz 2002, s. 22.

2 TDV İslâm Ansiklopedisi’nde ise bu tarih 599 (1202) şeklinde verilmiştir. Bk. Mehmet Okuyan, “Nec-

meddîn-i Dâye”, DİA, C. XXXII, s. 496. 

3 Örs, a.g.m., s. 22.



16 GİRİŞ - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

Muhammed (1200-1220) tarafından öldürülmesinden sonra Harizm’den 

tekrar memleketi Rey’e döndü.1 

Dâye Mirsâdü’l-İbâd’ı Irak ve Horasan’da bulunduğu yıllarda yazmaya 

başladığını fakat çeşitli bela ve fitneler yüzünden tamamlayamadığını be-

lirtmiştir.

Moğol saldırıları kendisinin bulunduğu bölgeye doğru yönelince ailesini 

ve yakınlarını Rey’de bırakarak Hemedan’a geçen Necmeddîn-i Dâye, bir 

yıl kadar burada kaldıktan sonra 1221 yılının başlarında ailesi, yakınları ve 

bazı dervişleriyle birlikte Erbil’e geldi. Dâye, kendi memleketinde huzur-

la yaşayamayacağını anlayınca daha güvenli bir ülke arayışına girmiş ve o 

yıllarda gerçekten huzur ve adaletin hüküm sürdüğü Anadolu’ya gitmeye 

karar vermiştir. Kaynaklar bu kararında Anadolu halkının “Ehl-i Sünnet ve’l-

Cemâ‘at” mezhebine olan bağlılığının da etkili olduğunu belirtmektedir.2 

Şeyh Necmeddîn-i Dâye Erbil’den Musul’a, oradan Diyarbekir üzerin-

den Anadolu’ya geldi (1221). Yolculuğu sırasında Abbâsî Halifesi en-Nâ-

sır-Lidînillâh (1180-1225) tarafından I. Alâ’eddîn Keykubad’a saltanat 

alametlerini teslim etmek üzere Konya’ya giden ve törenden sonra Bağ-

dat’a dönerken Malatya’da konaklayan Şeyh Şehâbeddîn es-Sühreverdî 

(ö. 634/1234) ile görüştü. Bu görüşme onun hayatını derinden etkiledi. 

Yazmakta olup henüz son şeklini vermediği Mirsâdü’l-İbâd’ı Sühreverdî’ye 

gösterdiği, onun da eseri çok beğendiği rivayet edilmektedir. Bazı kaynak-

larda Sühreverdî’nin bir tavsiye mektubu ile Dâye’yi Sultan I. Alâ’eddîn 

Keykubad’a gönderdiği belirtilmiştir. 

Dâye’nin dinî ve tasavvufî eğitiminde etkili olan birçok hocası bu-

lunmakta olup bunların dördü çok ünlüdür. Bunlardan birisi biraz önce 

adını andığımız Şehâbeddîn es-Sühreverdî’dir. Diğer üçü ise şunlardır: 

1. Mecdüddîn-i Bağdâdî (ö. 606/1209). Dâye, Kübrevîlik yolunda ilerlemek 

üzere yanına gidip beş yıl kadar kendisinin hizmetinde bulunmuş ve eserle-

rinde ondan sık sık övgü ile söz etmiştir. Bu zat, Dâye’nin Kübrevîlik icaze-

tini aldığı hocası ve şeyhidir. 2. Necmeddîn-i Kübrâ (ö. 618/1221). Dâye, 

1 Örs, a.g.m., s. 23; Okuyan, a.g.m., s. 496. 

2 Halil Baltacı, Necmeddin Dâye Râzi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, İstanbul 2011, s. 63.
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Kübreviyye tarikatinin piri olan Necmeddîn-i Kübrâ’nın halkasına katılmak 

için Harizm’e gelmiş ve Necmeddîn-i Kübrâ, Dâye’yi Mecdüddîn-i Bağdâ-

dî’ye göndermiştir. Dâye kendisinden “Rabbânî imam, âlemi Hakk’a götü-

ren önder, şeyhimin şeyhi”  diye saygı ile söz etmektedir. 3. Ebû Muhammed 

Mahmûd b. Hâzâdâd b. Ebî Bekr el-Irâkī (ö. 620/1223). Dâye, Dehistan, 

Rey ve Hemedan’da bu hocanın bir süre sohbetinde bulunduğunu ve bu 

zatın kendisine icazet verdiğini söylemektedir.

Necmeddîn-i Dâye, Anadolu yolculuğu sırasında Malatya’dan Kayse-

ri’ye gelmiş, burada bir süre uzlete çekilerek dervişlerinin isteği üzerine ka-

leme aldığı Mirsâdü’l-İbâd’ın ilk yazımını tamamlamıştır. Oradan Sivas’a 

giden Dâye, esere 1 Recep 620 (31 Temmuz 1223) tarihinde son şeklini 

vermiş ve iki yıl sonra da eseri Sivas’ta Alâ’eddîn Keykubad’a sunmuştur.1 

İbn Bîbî, eseri dolayısıyla sultanın ona çok ilgi ve iltifatta bulunduğunu ve 

onu büyük bir servete kavuşturduğunu kaydetmektedir.2 

Abdurrahmân-ı Câmî, Dâye’nin Necmeddîn-i Kübrâ’nın ashabından 

(müritlerinden) olup terbiyetini Şeyh Mecdüddîn’e havale ettiğini, haki-

katlerin keşfedilmesinde ve anlaşılması güç inceliklerin açıklanmasında 

tam yetkin olduğunu söylemekte; onun Cengiz Han Vakıası’nda Ha-

rizm’den çıkıp Rum’a (Anadolu) gittiğini, Konya’da Sadreddîn-i Konevî ve 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile görüştüğünü rivayet etmektedir.3 Ancak bu 

mülakatı teyit eden başka kaynak yoktur.

Necmeddîn-i Dâye, Anadolu Selçuklularının bu yıllarda mutasavvıflara 

sonraki dönemlerdeki kadar ilgi göstermemesi sebebiyle olsa gerek buralarda 

pek fazla kalmayıp 1224’te Erzincan’a gitmiş, burada Mirsâdü’l-İbâd’ı kısal-

tarak Mermûzât-ı Esedî der Mezmûrât-ı Dâvûdî adıyla şehrin hâkimi Alâ’ed-

dîn Dâvûdşâh b. Fahreddîn Behrâmşâh’a sunmuştur. Şeyh Necmeddîn-i 

Dâye, bu eserinde üç yıl boyunca Anadolu topraklarında dolaşıp durduğunu 

söylemektedir.4 Dâye’nin, Dâvûdşâh’ın Alâ’eddîn Keykubad’a başkaldırması 

1 Necmuddîn-i Dâye, Sûfîlerin Seyri: Mirsâdu’l-İbâd, trc. Hakkı Uygur, İstanbul 2013, s. 25.

2 İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye: Selçuknâme, haz. Mürsel Öztürk, Ankara 1996, 

C. I, s. 253. 

3 Abdurrahmân Câmî, Nefahâtü’l-Üns min Hadarâti’l-Kuds, trc. ve şerh: Lâmi‘î Çelebi, İstanbul 1980, 

s. 491.

4 Örs, a.g.m., s. 24.
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üzerine ortaya çıkan kargaşa sebebiyle Erzincan’da kalmak istemediği ya da 

Mengücüklü Beyi’nden beklediği ilgiyi göremeyince önce Kafkas ülkeleri-

ne,1 oradan da Bağdat’a gittiği anlaşılmaktadır (621/1224). Nesevî’nin Sîre-
tü’s-Sultân Celâliddîn Mengübertî’de bildirdiğine göre Dâye, Abbâsî Halifesi 

ez-Zâhir-Biemrillâh (1225-1226) tarafından 622 (1225) yılında bir elçi ile 

birlikte Tebriz’e Celâleddîn Harezmşâh’a gönderilmiş, bir süre burada kal-

dıktan sonra Harezmşâh’ın elçisi ile birlikte Bağdat’a geri dönmüştür. Fakat 

bu bilgiyi doğrulayan başka bir kaynak mevcut değildir.2 

Dâye, hayatının son otuz yılını geçirmiş olduğu Bağdat’ta, 654 (1256) 

yılında vefat etti. Burada Şûnûziyye mevkiindeki kabristana Serî-i Sakatî 

ve Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî’nin kabirlerinin yanında defnedildi.3 Şeyh Nec-

meddîn-i Dâye’nin Bahrü’l-Hakā’ik ve’l-Me‘ânî fî Tefsîri’s-Seb‘i’l-Mesânî, 
Menârâtü’s-Sâ’irîn ilallâh ve Makāmâtü’t-Tâ’irîn billâh adlı Arapça eserleri-

ni de bu yıllarda yazdığı bilinmektedir.

b. Necmeddîn-i Dâye’nin Eserleri

1. Bahrü’l-Hakā’ik ve’l-Me‘ânî fî Tefsîri’s-Seb‘i’l-Mesânî. Zâriyât 

suresinin 18. ayetine kadar yazdığı bu tefsirin geriye kalan kısmını, Alâ’üd-

devle-i Simnânî tamamlamıştır. Ayetlerin zahirî ve batınî anlamlarını bir-

likte veren geniş hacimli bu tefsiri Necmeddîn-i Dâye hayatının son dö-

neminde Bağdat’ta kaleme almıştır. Eserle ilgili yayımlanmış bir doktora 

çalışması mevcuttur.4 İsmâil Hakkı Bursevî’nin (ö. 1137/1725) ünlü tefsiri 

Rûhu’l-Beyân’ı yazarken Bahrü’l-Hakā’ik’ten iktibaslar yaptığı bilinmekte-

dir.

2. Mermûzât-ı Esedî der Mezmûrât-ı Dâvûdî. On bölümden mey-

dana gelen eser, müellifin Mirsâdü’l-İbâd adlı eserinin özeti mahiyetinde 

tasavvufi bir çalışmadır. Dâye, bu eserini Mengücüklü Beyi Alâ’üddîn 

Dâvûdşâh’a sunmuştur.

1 Necmeddîn Dâye, Hüküm Sahiplerinin İzleyecekleri Yol: Mirsâdü’l-İbâd Mine’l-Mebdei ile’l-Meâd’dan: 
Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’a ve Osmanlı Sultanı II. Murad’a Sunulan Siyasetnâme, haz. Şefaet-

tin Severcan, İstanbul 2017, s. 89.

2 Örs, a.g.m., s. 25.

3 Molla Câmî, a.g.e., s. 491.

4 Mehmet Okuyan, Necmüddin Dâye ve Tasavvufî Tefsiri, İstanbul 2001.
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3. Menârâtü’s-Sâ’irîn ve Makāmâtü’t-Tâ’irîn. On bölümden oluşan 

eser, Mirsâdü’l-İbâd’ın bazı değişikliklerle Arapça olarak kaleme alınan bir 

başka versiyonu gibidir.1 

4. Risâletü’l-Âşık ile’l-Ma‘şûk. Ebü’l-Hasen el-Harakānî’nin (ö.425/ 

1033) “Sufi mahluk değildir” sözünün şerh edildiği şathiye türünde Arapça 

küçük bir risaledir. Varlığın meydana gelişi, insanın önemi ve İlâhî feyzi va-

sıtasız olarak alma yeteneği anlatılır.2

5. Risâle-i Işk u Akl. Akıl ve aşkın kemali ve bu ikisi arasında çelişki ve 

aykırılığın olup olmadığının açıklandığı bir eserdir. Nazım ve nesir karışık 

olarak Farsça kaleme alınan bu risale, kütüphanelerde çok değişik adlarla 

kaydedilmiştir.3 

6. Risâletü’t-Tuyûr. Risâletü’t-Tayr adıyla da bilinen eser Dâye’nin 

gençlik yıllarında kaleme alınmıştır. İbn Sînâ’nın Risâletü’t-Tayr’ı, Ahmed 

el-Gazzâlî’nin Risâletü’t-Tuyûr’u ve Ferîdüddîn-i Attâr’ın Mantıku’t-Tayr’ı 
gibi sembolik bir eser olsa da konu bakımından bunlardan ayrılır. Bu 

eserlerde ruhun Allah’a kavuşma yolculuğu ve bu yolda çekilen sıkıntılara 

katlanma anlatılırken, Dâye’nin eserinde Rey’deki zulüm dile getirilir. Bu 

zulmün sebebi dönemin veziri Ankā-yı Muğrib’in gölgesini Rey’den çektiği 

için olmuştur. Müellif gönül güvercinini, Süleymân-ı Kibriyâ’ya gönderir, 

Hüdhüd’ün eliyle ondan ferman alıp Ankā-yı Muğrib’e iletir, ondan geri 

dönmesi için söz alır. Eserde gönül güvercinin yaptığı bu uzun, macera 

dolu ve hayret verici yolculuk anlatılır. 

Necmeddîn-i Dâye’nin yukarıdaki eserlerinden başka Sirâcü’l-Kulûb 

(fıkıhla ilgili otuz üç sorunun cevapları), Hasretü’l-Mülûk, Tuhfetü’l-Ha-
bîb gibi risaleleri de vardır. Bazı kaynaklarda Âteşgede, Reyhânetü’l-Edeb, 
Keşfü’l-Hakā’ik ve Şerhu’d-Dekā’ik adıyla ona nispet edilen eserlerin ona ait 

olmadığı anlaşılmıştır.4

7. Mirsâdü’l-İbâd mine’l-Mebde’ ile’l-Me‘âd. Kitap mebde’ (bidâyet-i 

fıtrat), me‘âş (müddet-i eyyâm-ı hayât) ve me‘âd (ruh bedenden taallukın 

1 Bu iki eserin mukayesesi için bk. Baltacı, a.g.e., s. 116-118.

2 Geniş bilgi için bk. Baltacı, a.g.e., s. 125. 

3 Baltacı, a.g.e., s. 122; Örs, a.g.m., s. 25.

4 Örs, a.g.m., s. 28.
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kese, ihtiyârile yahud ıztırârile) olmak üzere üç esas üzerine kurulmuştur. 

Bir mukaddime ile beş “bab”dan (bölüm) oluşan eser toplam kırk “fasıl”-

dan (başlık) meydana gelir. Kitabın konusu metnini yayına hazırladığımız 

eserde bu şekilde belirtildikten sonra bab ve fasılların sayısıyla ilgili şu açık-

lamalar yapılmıştır:

“Beş bâb olmasının hikmeti, İslâmın beş rüknine münâsib ola, dahı kırk fasıl 
olduğına sır budur ki insânı terbiyet itmekde aded-i erba‘inüñ (kırk sayısının) 
husûsiyyeti vardur. Her fasluñ evvelinde bir âyet Kur’ân’dan ve bir hadîs Haz-
ret-i Risâlet’den şöyle kim münâsibdür ol fasla hem zikr oldı, tâ ki temessük-i 
Kitâb ve Sünnet birle ola ve ibtidâdan tâ intihâya degin insânuñ kemâli ve 
noksânı ve hem keyfiyyet-i seyr ve ahvâlinden her birinüñ şerhi ber-vech-i taf-
sîl ma‘lûm olısar, tâ ki tarîkat ve hakīkat yolına müdde‘îlere ve ashâb-ı sülûk-i 
ma‘rifete mehek ola.” (HM7a).

Dâye’nin tasavvufla ilgili verdiği bilgilere Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerden 

deliller getirmiş ve batınî zümrelerin görüşlerini çürütmek için büyük gay-

ret göstermiş olması esere benzerleri arasında farklı bir yer kazandırmıştır.

Mirsâdü’l-İbâd’ın sonundaki “El-Bâbü’l-Hâmisü fî Sülûki’t-Tavâyifi’l-

Muhtelifeti” başlığı altında anlatılan konular siyasetname türündeki 

eserlerin içeriğiyle örtüşmektedir. Nitekim Şeyhoğlu Mustafa’nın, Ken-
zü’l-Küberâ adlı siyasetname türündeki eserini kaleme alırken Mirsâdü’l-
İbâd’ın beşinci babını esas aldığı anlaşılmaktadır.1 Eserin beşinci babı siya-

setname bağlamında son yıllarda müstakil araştırmalarla da ele alınmıştır.2

Eserin dünya kütüphanelerinde çok sayıda yazma nüshasının olması 

onun çok aranan ve ilgi gören bir kitap olduğunu göstermektedir. Mirsâ-
dü’l-İbâd’ın Farsça çeşitli baskıları bulunmaktadır. Bunlardan en muteberi 

Muhammed Emin Riyahî’nin sekiz yazma nüshaya dayanarak hazırladığı 

neşirdir (Tahran 1352/1973, 1365/1986, 1366/1987). Eser başta Türkçe 

olmak üzere Çince ve İngilizce gibi dillere de tercüme edilmiştir.3

1 Sadreddin Mustafa Şeyhoğlu, Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ: İnceleme, Metin, İndeks, nşr. Kemal 

Yavuz, Ankara 1991, Giriş, s. 16; ayrıca bk. Sûfî Diliyle Siyaset: İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd fî Tercemeti 
Mirsâdü’l-İbâd [Mukaddime, Beşinci Bölüm, Hâtime], haz. Özgür Kavak, İstanbul 2010; Giriş, s. 27.

2 Sûfî Diliyle Siyaset: İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd fî Tercemeti Mirsâdü’l-İbâd [Mukaddime, Beşinci Bölüm, 
Hâtime], haz. Özgür Kavak, İstanbul 2010; Necmeddîn Dâye, Hüküm Sahiplerinin İzleyecekleri Yol: 
Mirsâdü’l-İbâd Mine’l-Mebdei ile’l-Meâd’dan: Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’a ve Osmanlı Sultanı 
II. Murad’a Sunulan Siyasetnâme, haz. Şefaettin Severcan, İstanbul 2017. 

3 Ayrıca bk. Okuyan, a.g.e., s. 497
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II. KĀSIM B. MAHMÛD KARAHİSÂRÎ VE İRŞÂDÜ’L-MÜRÎD

  İLE’L-MURÂD ADLI TERCÜME ESERİ 

a) Kāsım b. Mahmûd Karahisârî’nin Hayatı ve İlmî Kişiliği

İrşâdü’l-Mürîd adlı tercüme eseri dolayısıyla tanınmış bir şahsiyet olup 

kaynaklarda hayatı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bağdatlı İsmâil Paşa, 

onun adını Kāsım b. el-Kādî Mahmûd er-Rûmî el-Hanefî es-Sûfî Kara-

hisârî olarak belirtirken, Karahisârî’nin başka kaynaklarda rastlanmayan 

ölüm tarihini de 891 (1486) olarak kaydeder.1 Ancak buna şüpheyle bak-

mak gerekir. Çünkü bu tarihte vefat ettiğini kabul edersek İrşâdü’l-Mürîd’i 

çok genç bir yaşta tercüme ettiğini söylemek gerekir ki, bu bize mümkün 

görünmemektedir. Bursalı Mehmed Tahir, Mirsâdü’l-İbâd’ın mütercimi-

nin II. Murad dönemi fuzalasından, mutasavvıf âlimlerden olduğunu, ter-

cüme ettiği esere İrşâdü’l-Mürîdîn ile’l-Murâd adını verdiğini belirtir.2 

Karahisârî’nin, Necmeddîn-i Dâye’nin Mirsâdü’l-İbâd’ını II. Murad adı-

na Türkçeye çevirmiş olması, onun her şeyden önce iyi bir eğitim aldığını 

göstermektedir. Metin neşrine esas aldığımız nüshanın birinci babının üçün-

cü faslı olan “Fî Beyâni Enne’l-Kitâbe li-Mâzâ Vudı‘a bi’t-Türkiyye” başlığı 

altında kitabı II. Murad adına tercüme ettiğini şöyle ifade etmektedir:

“Pes bu za‘îf nice ki fikr kıldı fikri ana yetişdi ki bu kemâlât birle imdiki asır-
da atîr mevsûf degüldür; illâ emîrü’l-vakt ve’z-zamân azîmü’l-kadr ve’ş-şân 
menba‘u’l-fazl ve’l-irfân ma‘denü’l-cûd ve’l-ihsân kāmi‘u’z-zulm ve’t-tuğyân 
mâni‘u’l-fısk ve’l-isyân a‘ni’l-murâd min Âl-i Osmân es-Sultân ibn-i Sultân 
es-Sultân Murâd Hân ibni’s-Sultân Muhammed Hân ibni’s-Sultân Bâyezîd 
ibni’s-Sultân Murâd Hân a‘lallâhu fi’d-dâreyn a‘lâme devletihî ve neşere fî hâ-
fikayn cenâha saltanatihî anuñ hazînesinden özge bir emîn yir bulmadı ki bu 
esrâr-ı gaybiyye bikrlerin anda emânet koyaydı. Hem ol kadir-şinâs sarrâflar 
yoğıdı ki bu cevâhiri iledüp arz ideydi.” (HM11b).

Ancak mütercim tercümeyi tamamladığı tarihi ne kitabın başında ne 

de sonunda vermemektedir. Yardımcı nüsha olarak kullandığımız Süley-

maniye Kütüphanesi Nuruosmaniye Koleksiyonu 2328 numarada kayıtlı 

1 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâ’ü’l-Mü’ellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, Ankara 1951, C. I, 

s. 831.

2 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333, C. I, s. 114. Eserin adındaki ikinci ke-

limenin “mürîdîn” şeklinde yazılmış olması, bu kelimenin bazı nüshalarda ve Kâtip Çelebi’nin Keş-
fü’z-Zunûn’unda (Ankara 1971, C. II, s. 1656) bu şekilde kaydedilmesinden olmalıdır.
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nüshada da tercüme ve istinsah tarihi bulunmamaktadır. Metni hazırlar-

ken zaman zaman başvurduğumuz nüshalardan Süleymaniye Kütüphanesi 

Ayasofya Koleksiyonu nr. 1650’deki nüshada tercüme tarihi 822 (1419), 

istinsah tarihi 872 (1467); Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu 

nr. 2576’daki nüshada tercüme tarihi 825 (1422), yine bu nüshada istin-

sah tarihi ise 831 (1428) olarak kaydedilmiştir. Ancak yazmaların çoğunda 

tercümenin tamamlandığı tarih 825 (1422) olarak geçmektedir. Eserin II. 

Murad’a sunulduğu ve II. Murad’ın tahta çıkış tarihinin 1421 olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, eserin tercümesi 822 (1419)’de bitirilmiş 

olsa da, Karahisârî’nin çevirisini gözden geçirerek 825 (1422) yılında yeni-

den düzenlemiş olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ihtimal ise müstensih-

lerden birinin yanlışlıkla verdiği 822 (1419) tarihinin o nüshadan istinsah 

edilen bazı nüshalarda yer almış olmasıdır.

Eseri Farsçadan Türkçeye çevirmiş olması, yine eserin bab ve fasıl baş-

lıklarını Farsçadan Arapçaya çevirdiği dikkate alındığında mütercimin 

Farsça ve Arapçayı iyi derecede bildiği anlaşılmaktadır. Farsça şiirleri man-

zum olarak çevirmiş olması da onun edebi yönünün kuvvetli olduğuna 

işaret etmektedir. 

b) Kāsım b. Mahmûd Karahisârî’nin İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd 

Adlı Tercüme Eseri

Mirsâdü’l-İbâd’ın ilk Türkçe çevirisi 825 (1422) yılında Kāsım b. Mah-

mûd Karâhisârî tarafından İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd adıyla yapılmış ve II. 

Murad’a sunulmuştur. Osmanlı Türkçesine bir diğer tercümesi de Kāsım 

Çelebi (ö. 924/1518) tarafından hazırlanarak Fatih Sultan Mehmed’e su-

nulmuştur.1

Karahisârî, hakiki şeyhlerin tasavvuf yoluna girişi ve bu yoldaki seyirle-

riyle ilgili Farsça yazılan bu eseri Farsça bilmeyen kişilerin de nasiplenmesi 

ve bağrı yanık âşıkların da hissedar olması için Türkçeye tercüme ettiğini 

belirtir. Bu konuda kendi bilgisinin yeterli olmadığından telif bir eser ya-

zamadığını, eserin tasavvuf erbabının başlangıçtan sonuna kadarki seyr ü 

1 Reşat Öngören, Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), İstanbul 

2000, s. 45.
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sülûkünü1 içerdiğini bildirir. Bu eserin; Hak âşığının gayesini açıklayan, 

tasavvuf yoluna yeni girmiş olanların istifade edeceği, bu yolda ilerlemiş 

olanların sözlerinin yer aldığı bir eser olmasını ister. Bu özelliklere sahip ol-

duğu için Necmeddîn-i Dâye’nin Mirsâdü’l-İbâd mine’l-Mebde’ ile’l-Me‘âd 

adlı eserini İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd fî Tercümeti Mirsâdi’l-İbâd adıyla 

Türkçeye tercüme ettiğini ve II. Murad Han’a sunduğunu belirtir. 

Eserin Bölümleri ve Muhtevası 

İrşâdü’l-Mürîd’in ana ve alt başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Birinci Bölüm: Dibace/Giriş 

1. Tarikat ehlinin sözlerinin faydası ve sebebi, sülûkün ne olduğu

2. Kitabın tertip ve düzeni; kitabın mebde’, me‘âş ve me‘âd olmak üzere 

üç ana esası

3. Kitabın Türkçe yazılmasının sebebi ve hikmeti

İkinci Bölüm: Varlıkların Başlangıcı

1. Ruhların yaratılışı ve mertebeleri

2. Melekûtun anlatımı ve dereceleri

3. Çeşitli mülk ve melekût âlemlerinin ortaya çıkması

4. İnsan vücudunun yaratılışının başlangıcı

5. Ruhun bedenle ilişkilenmesinin başlangıcı

Üçüncü Bölüm: Yaratılmışların Yaşantıları

1. İnsan ruhunun bedenle ilişkilerinin perdeleri ve afetleri

2. Ruhun bedenle ilişkisi ve faydaları

3. İnsanın eğitiminde peygamberlere duyulan ihtiyaç

4. Dinlerin hükümsüzlüğü ve Hz. Muhammed’in son peygamber oluşu

5. Din kurallarına göre insanın eğitimi

6. İnsan nefsinin tezkiyesi ve bilinmesi

7. Tarikat usulü üzere kalbin arındırılması

8. Hakikat yöntemiyle ruhun cilalanması

9. İnsanın eğitiminde tarikata sülûk ve şeyhe duyulan ihtiyaç

10. Şeyhlik makamı, şartları ve sıfatları

1 Tasavvuf yolunda Hakk’a ulaşmak için yapılan manevi yolculuk. 
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11. İradenin şartları, sıfatları ve adabı

12. Müridin zikre ihtiyacı ve özellikle kelime-i tevhidin zikri

13. Zikir telkini, şartları ve adabı

14. Müridin şeyhin zikir telkinine ihtiyacı ve bunun mahiyeti 

15. Müridin halvet ihtiyacı, şartları ve adabı

16. Gayba ait bazı olaylar ve rüya ile vâkı‘anın farkı

17. Nurların müşahedeleri ve dereceleri

18. Keşifler ve çeşitleri

19. Zât ve Sıfatla ilgi tecelliler

20. Hz. Allah’a -ismi aziz olsun- ulaşma

Dördüncü Bölüm: Said ve Şakilerin Nefisleri

1. Zalim nefislerin madenleri: Levvâme

2. Aşırılıktan sakınan nefislerin madenleri: Mülhime

3. Ön saftakilerin nefislerinin madenleri: Mutmainne

4. Şaki nefislerin madenleri: Emmâre

Beşinci Bölüm: Çeşitli Taifelerin Gidişatı

1. Hükümdarların ve devlet adamlarının gidişatı

2. Hükümdarların hâli ve halktan çeşitli sınıflara davranışları ve onlara 

şefkati

3. Vezirlerin, kalem erbabının ve naiplerin gidişatı

4. Âlimlerin, müftülerin, vaizlerin ve kadıların gidişatı

5. Nimetlere ve mallara sahip olanların gidişatı

6. Toprak sahibi köylü ve ziraatçıların gidişatı

7. Tüccarların gidişatı

8. Sanatkâr ve meslek erbabının gidişatı

Eser her çeşit insana hitap edecek tarzda kaleme alınmıştır. Başta der-

viş ve şeyhler olmak üzere, padişah, vezir, kadı, müftü, âlim gibi devlet 

görevlilerine, köylü, çiftçi, tüccar vb. meslek sahibi kimselere, tasavvuf-

tan yararlanarak nefislerini nasıl tezkiye ve terbiye edebileceklerinin yol 

ve yöntemlerini anlatmaktadır. Eserde herhangi bir konu anlatırken ayet 

ve hadisler başta olmak üzere ünlü sufilerin sözlerine de yer verilmiştir. 

Müellif ve mütercimin nasıl bir tasavvufi görüşe sahip oldukları hakkında 
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bir fikir vereceğini düşündüğümüz için bu sufilerden bazılarını burada be-

lirtmek yararlı olacaktır.

1. Bâyezîd-i Bistâmî (ö. 234/848[?]). İran’ın Horasan eyaletinde bu-

lunan Bistâm kasabasında dünyaya gelen Ebû Yezîd-i Bistâmî ilk büyük 

mutasavvıflardandır. 

2. Ebû Türâb en-Nahşebî (ö. 245/859). Melâmetîliğin kurucusu 

Hamdûn el-Kassâr’dan etkilenen Horasanlı ilk sufilerdendir. 

3. Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909). Zühd dönemi sufiliğinin en güçlü 

temsilcilerindendir. Ünlü sufilerden Serî es-Sekatî (ö. 251/865) dayısı ve 

aynı zamanda şeyhidir. 

4. Ebû Osmân Hîrî (ö. 298/910). Melâmet ve fütüvvet konusundaki 

fikirleriyle tanınmıştır. Nişabur’da sufiliğin yayılmasında çok etkili olmuştur. 

5. Hüseyn-i Mansûr (ö. 309/922). Tasavvuf tarihinde büyük bir üne 

sahip olan bu sufinin asıl adı Hüseyin olduğu hâlde İran ve Osmanlı coğ-

rafyasında daha çok “Mansûr” ya da “Hallâc-ı Mansûr” şeklinde babasının 

adıyla ünlenmiştir. Melâmet ehli onu “sultânü’l-melâmetiyyîn” şeklinde 

anmaktadır. Horasan, Maveraünnehir, Sicistan, Kirman, Türkistan, Ma-

çin, Turfan ve Keşmir gibi birçok yeri dolaşarak insanları İslam’a davet 

etmiş, ancak şathiye türü sözlerinden dolayı Bağdat’ta idam edilmiştir.

6. Şeyh Ebû Tâlib el-Mekkî (ö. 386/996). Mekke’de uzun süre kaldığı 

ve burada yetiştiği için “Mekkî” nisbesini almıştır. Kaynaklarda çeşitli eser-

ler kaleme aldığı belirtilse de günümüze ulaşan tek eseri Kûtü’l-Kulûb’dur.

7. Şeyh Ebû Alî ed-Dekkāk (ö. 405/1015). Nîşâburlu sufilerden olup 

çok etkili bir hitabet yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir. Damadı ünlü 

sufi Abdülkerîm el-Kuşeyrî, er-Risâle’sinde onun birçok sözünü aktarmıştır. 

8. Ebü’l-Hasen el-Harakānî (ö. 425/1033). Ümmî olduğu söylenen 

bu zatın şathiyeleri çok meşhur olup bir şathiyesi Necmeddîn-i Dâye ta-

rafından da şerh edilmiştir. Evliya Çelebi’nin anlattığı bir menkıbe, Kars 

ve çevresinde Harakānî’nin Kars’ın fethine katılarak burada şehid olduğu 

inancının doğmasına yol açmıştır. Kendisi bu bölgede günümüzde de hür-

metle anılan bir sufidir. 
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9. Ebû Sa‘îd Ebü’l-Hayr (ö. 440/1049). Horasanlı olup ünü Endü-

lüs’e kadar yayılmış bir zattır. Ebû Abdurrahmân es-Sülemî’den hırka giy-

miştir. Sema meclislerinde okuduğu rubaileriyle tanınmış olmakla birlikte 

şathiyeleri de bulunmaktadır. 

10. Şeyh Abdullâh-ı Ensârî (ö. 481/1089). Daha çok tasavvufi kişi-

liği ile tanınmış olsa da tefsir ve hadis ilmini de iyi öğrenmiştir. Ebû Sa‘îd 

Ebü’l-Hayr ve Ebü’l-Hasen el-Harakānî gibi cezbeli ve coşkulu sufilerden 

etkilenmiş, şiir söylemiş ve sema yapmıştır. Birçok eser kaleme almış, Sü-

lemî’den bazı ilave ve kısaltmalarla Farsçaya çevirdiği Tabakātü’s-Sûfiyye ile 

tasavvuf mertebelerini anlattığı Menâzilü’s-Sâ’irîn adlı eserleri daha çok ta-

nınmıştır. 

11. İmâm Muhammed el-Gazzâlî (ö. 505/1111). İran’ın Horasan 

bölgesinde birçok âlim ve devlet adamı yetiştirmiş ve ilmî kişiliğinden do-

layı “Huccetü’l-İslâm” unvanı ile şöhret bulmuştur. Çok üstün bir zeka 

ve hafızaya sahip olduğu bilinmektedir. Kendisinin İslâmî ilimlerin fark-

lı dallarındaki vukufiyetinden ve bu sahalarda ortaya koyduğu eserlerden 

başka, tasavvufla ilgili oluşan tereddütleri ortadan kaldırarak bu harekete 

meşruiyet kazandırmış bir âlim ve sufi olma hususiyeti de bulunmaktadır. 

Filozoflara yönelttiği eleştirileriyle de tanınmış ve farklı ilim dallarında bir-

çok eser kaleme almış olan Gazzâlî’nin İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn’i, onun ahlak, 

felsefe, din ve tasavvufla ilgili muhtevasıyla en dikkat çekici eserlerinden 

birisidir. 

12. Şeyh Ahmed-i Gazzâlî (ö. 520/1126). İmam Gazzâlî’nin kardeşi-

dir. Aşk ve vecde önem veren bir tasavvuf anlayışını benimsemiş, bu alan-

da yazdığı Sevânihu’l-Uşşâk adlı eseriyle aralarında Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî’nin de bulunduğu birçok ünlü sufiyi etkilemiştir. 

13. Yûsuf el-Hemedânî (ö. 535/1140). Bağdat, Isfahan, Buhara ve 

Semerkand’da birçok hocadan ilim tahsil ettikten sonra tasavvuf yoluna 

girmiş olan ve Merv’de tekkesi bulunan büyük bir âlim ve sufidir. Hasan-ı 

Endâkī, Ahmed Yesevî ve Abdülhâlık-ı Gucdüvânî, önde gelen halifelerin-

dendir. “Eğer Hallâc marifeti hakkıyla bilseydi ‘enelhak’ yerine ‘enettürâb’ 

derdi.” dediği bilinmektedir.
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14. Mecdüddîn el-Bağdâdî (ö. 616/1219[?]). Kübrevîliğin kurucusu 

Necmeddîn-i Kübrâ’ya on beş yıl kadar hizmet ettikten sonra hilafet almış-

tır. Harizm’de irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. 

Metnin İmla Özellikleri

1. Esas aldığımız HM (Hacı Mahmud Efendi) nüshasının en dikkat 

çekici imla özelliklerinden birisi içerisinde d ünsüzü bulunan kelimeler-

de bu ünsüzün, peltek ze (ذ) ile yazılmasıdır. Peltek z ünsüzü Arapça ve 

Farsçada müşterek olan ancak Farsçada çok az kullanılan bir ünsüzdür. 

Bu konuda Ahmet Ateş ve Abdülvehhâb Tarzî tarafından hazırlanan 

Farsça Grameri’nde şöyle bir bilgi bulunmaktadır: “Peltek ze (ذ) sesi, 

Arapçadaki peltek se (ث) ünsüzünün sadalı karşılığı olup bugünkü Farsça 

kelimelerde mevcut değildir. Yalnız 15. yüzyıla kadar uzun veya kısa bir 

ünlüden sonra gelen ve bugün dal (د) telaffuz olunan ses, zel (ذ) telaffuz 

edilirdi.”1 Bu açıklamadan Farsçada 15. yüzyıla kadar bugün dal (د) ola-

rak telaffuz edilen bazı seslerin zel (ذ) yazıldığı anlaşılmaktadır. Mertol 

Tulum, Tarihi Metin Çalışmalarında Usul kitabında bu konuda şunları 

söylemektedir: “…Farsça asıllı kimi kelimelerde tarihî dönem sesi olarak 

bulunan ذ ‘peltek z’dir. Sonraları meydana gelen bir değişme ile yerini 

d’ye bırakmış olan bu sesin özellikle XIV. ve XV. yüzyıl Türkçesi metin-

lerinde zel (ذ) ile yazıldığı görülür.”2 

Yukarıda belirtildiği gibi 15. yüzyıldan sonra kelimelerde dal (د) ile yazı-

lan ünsüzün, özellikle metin neşrinde esas aldığımız nüshada sürekli peltek 
ze (ذ) ile yazıldığı görülmektedir. Bu kelimeler -birkaç istisna hariç- istin-

sah tarihi bulunmasa da daha muahhar nüsha olduğunu bildiğimiz N’de 

d’li olarak yazılmıştır: âbâzânlık (âbâdânlık), bâzem (bâdem), bez-gevher 

(bed-gevher), beznâm (bednâm), bîhûze (bîhûde), bünyâz (bünyâd), cüzâ 

(cüzâ / cüdâ), feryâz (feryâd), gızâ (gıdâ), hizmet (hidmet), hoz (hod), hoz-

bînlik (hodbînlik), kiliz (kilîd), mürşîz (mürşîd), nâ-bedîz (nâ-bedîd), nâ-

resîze (nâresîde), nevmîz (nevmîd), nihâz (nihâd), nihâzında (nihâdında), 

şâyez (şâyed), şâzî vü gam (şâdî vü gam), şeyzâ (şeydâ), mest ü şeyzâ (mest 

1 Ahmet Ateş-Abdülvehhâb Tarzî, Farsça Grameri, İstanbul 1970, s. 7-8.

2 Mertol Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında Usul: Nâme-i Kudsî (Menâkıbü’l-Kudsiyye)’nin Yayımlan-
mış Metninden Derlenen Verilerle, Konya 2017, s. 166.
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ü şeydâ), ümîzine (ümîdine), ümîzvâr (ümîdvâr), yâz etmek (yâd etmek 

“anmak, zikretmek”), yazlığa (yadlığa “yabancılığa”), yâhûz (yâhûd). 

Yukarıdaki örnekler metne esas aldığımız nüshanın 15. yüzyılda yazıl-

mış bir nüsha olduğunu, Farsçanın bu yüzyıla kadarki imlada bazı kelime-

lerdeki dal (د) yerine zel (ذ) yazma geleneğinin devam ettiğini ve bunun 

Türkçe imlaya da yansımış olduğunu göstermektedir.

2. HM nüshasında “takvî” şeklinde harekelendiği (2a) için metinde bu 

şekilde okuduğumuz kelime N’de bugünkü söyleyişe uygun olarak “takvâ” 

biçiminde harekelenmiştir (2b). Bugün “vaktâ ki” şeklinde söylediğimiz 

kelime her iki nüshada da “vaktî ki” biçiminde harekelendiği için bu şekil-

de yazılmıştır.

3. Aynı kelimedeki ünsüz sertleşmesi ve ünsüz sadalılaşmasına bir ör-

nek olarak bugün “tabanca” diye kullandığımız kelime, HM’de “dapanca” 

( ــ ) ”N’de “tabanca ,(د ــ ) şeklinde yazılmıştır. Baştaki ünsüzün daha 

sonra yazılan nüshada tonsuz hâle geldiği görülmektedir.

4. Metinde çoklukla Hz. Peygamber için, bazen de din uluları için kul-

lanılan ve “Hoca” veya “Hâce” şeklinde okunması mümkün olan kelime, 

HM’de , N’de ا  şeklinde yazılmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi me-

tinlerinde daha çok “Hâce” şeklinde geçse de metne esas aldığımız nüshada 

kelime elif  (ا) harfi olmaksızın yazıldığı için “Hoca” şeklinde okunmuştur.

5. Arapça aslı hâin (hâinlık), kâinât, mâide, melâike, tâife şeklinde söy-

lenen kelimelerin Osmanlı Türkçesi metinlerinde ortadaki uzun ünlüden 

sonra bazen yalnız hemze, bazen yalnız y, bazen de hem hemze hem de y 
ile yazıldığı görülmektedir. Bu husus metnini neşre hazırladığımız İrşâ-
dü’l-Mürîd için de geçerlidir. Bu imla farklılıkları dikkate alınarak bu tür 

kelimeler bizim tarafımızdan metinde tek bir şekilde okunmamıştır. Bu 

tür yazılışları olan kelimeler bazen Arapça aslına uygun, bazen de Türkçe 

imlaya uygun olarak hâyin (hâyinlık), kâyinât, mâyide, melâyike, tâyife 

şeklinde okunmuştur.

6. Dekāyık, muhakkık, müşevvık, mu‘tekıd vb. kelimelerde olduğu 

gibi sonunda k(a) (ق) ünsüzü bulunan Arapça kelimelerin son hecesi kalın 

okunmuştur. 
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Metinde son hecesi ince ünlüyle biten bazı Arapça kelimelerin sonuna 

Türkçe isimden isim yapma eki -lık ( ــ ) getirildiği görülmektedir. Bu du-

rumda ek kalın okunmuş, fakat kelimedeki ince hece ekten dolayı kalın 

okunmamıştır: basîrlık, câhillık, muhanneslık, vâhidlık, zâlimlık. 

Bugün “ayna” dediğimiz Farsça “âyîne” kelimesinin sonuna, metne esas 

aldığımız iki nüshada da -lık ( ــ ) eki getirilmiştir. Bu kelime HM’de ــ  ,ا
N’de ــ ــ   biçiminde yazılmıştır. Metnimizde bu kelime N’deki imlaya ا

uyularak “âyînelık” biçiminde okunmuştur. 

7. Türkiye Türkçesinde bugün ç’li olarak kullanılan kelimelerin nüsha-

larda bazen c, bazen de ç ile yazıldığını görülmektedir. Bu dönem metinle-

rinde uygulanan yaygın imlayı dikkate alarak biz bu kelimeleri ç’li şekilde 

yazdık: ağac (HM), ağaç (N); cift (HM, N); cünki (HM), çünki (N); çille 

(HM), cille (N); açuvir (HM), açıvir (N); ceynenmiş (HM), çeynenmiş 

(N); kici (HM), kiçi (N). 

Metinde bir kez geçen “çekirdek” kelimesi HM’de başta ç, ikinci hecede 

yuvarlak ünlülü olarak “çekürdegi” (167a), N’de ise başta c, ikinci hecede 

düz ünlülü “cekirdegi” (287a) şeklinde yazılmıştır. Kelime HM’deki imla-

sıyla okunmuş, N’deki farklılık dipnotta verilmiştir. 

Buna benzer bir başka örnek de Farsça çerâğ kelimesi için söz konu-

sudur. Bu kelime esas aldığımız nüshada (HM140b) ç’li yazılarak esre ile 

harekelenmiş, N’de c’li yazılarak yine esre ile harekelenmiş (238b), kelime 

metinde “çırâğ” biçiminde okunmuştur.

8. Arapça adl, feth, fuhş, hayr, katl, kavl, sıdk, zikr, zulm vb. ke-

limeler Türkçedeki söylenişlerinin imlaya zaman zaman yansımasından 

kaynaklanan yazımlarından dolayı (orta hecedeki ünsüz harekelenmiş) 

bu tür kelimeler bazen adil (HM219a), fetih (217b), fuhuş (192a), hayır 

(112b), katil (217b), kavul (176b), sıdık (93b), zikir (23b), zulüm (15a) 

vb. okunmuştur. Bu tür kelimeler bazen Arapça asıllarına uygun, bazen 

de konan harekeye göre sondaki iki ünsüzün arasına bir ünlü getirilerek 

okunmuştur. “Vehm” ve “sehl” kelimeleri bir yerde “vehem” (HM214b) 

ve “sehel” (HM215a) şeklinde harekelenmiş olup bu kelimeler bizim ta-

rafımızdan asıllarına uygun olarak yazılmıştır. “Şefkat” kelimesi de bazen 
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“şefekat” şeklinde Arapça aslına uygun olarak harekelendiği için iki şekil-

de de okunmuştur.

9. Direkleyin, ikileyin, kendüleyin vb. örneklerde daha çok isim kök-

lerine gelen -layın/-leyin eki metnimizde gördüginleyin, gördügümleyin, 

olacaklayın örneklerinde olduğu gibi fiil köklerine eklenen partisip ekle-

rinden sonra da getirilmiştir. 

10. Eski Anadolu Türkçesinde geniş zaman olumsuzluk eki 

-maz/-mez’den sonra gelen birinci teklik şahıs eki -van/-ven’e metnimizde 

de rastlanmaktadır: dilemezven (N215a), işitmezven (N215a). 

11. Ayrılma hâli ekinin çok az da olsa n (ن) ile değil tenvinli yazıldığı 

görülmektedir: “dimâğından” ا ــ א ا ”mahabbetinden“ ,(HM40a) د ــ  
(HM67b), “bâğından” ا ــ א  (HM98a). Yine buna benzer bir başka ten-

vinli şekil de iyelik ve hâl eki almış olan “süt” kelimesinde görülür. Bu 

kelime daha çok دن ــ  şeklinde yazılsa da (HM97b, 98a) şu örnekte yu-

karıdaki ayrılma hâli ekinde olduğu gibi ünsüz yerine tenvin kullanılarak 

yazılmıştır: “tarîkat ve hakīkat südin ( ــ ) ... emmek gerek” (HM97a). 

12. Sıfatlarda karşılaştırma yapan -rak eki “ulu” kelimesinin sonunda 

(“ulurağı” HM205a; N349b), yine sıfatlarda küçültme bildiren -cek eki 

“kiçük” kelimesinin sonunda geçmektedir (kiçücek HM133a). Aynı keli-

menin “küccürek” (HM130b), “kicirek” (N223a) biçiminde yazma nüs-

halarda farlı imlalarına rastlanmaktadır. Küçük anlamında kullanılan keli-

menin ek almadığı zaman “kici” ya da “kiçi” şeklinde yazıldığı görülmek-

tedir. Biz metinde bu kelimeyi ç’li okuduk. Küçük kelimesiyle eş anlamlı 

olan uvak “ufak” kelimesi de metnimizde üç defa geçmektedir (HM133a, 

139a, 163b).

13. Metinde ilçi şeklinde okuduğumuz “elçi, sefir, peygamber” anlamın-

daki kelime, HM’de her zaman ــ  şeklinde yazılmış, baştaki elif harfi esre ا

ile harekelenmiştir. N’de bu kelimedeki elif harfi yine esre ile harekelenmiş, 

c yerine ise ç yazılmıştır. Kelimeyi kapalı e’li okumak da mümkündür. 

14. Sonu a, e ünlüsü ile biten ve güzel h (ه) harfi yazılıp üzerine hemze 
ya da esreli hemze konulan Arapça ve Farsça kelimelerin yükleme hâli eki 

aldıklarında araya yardımcı -y- ünsüzü almadıkları görülmektedir. Bu tür 
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yazılıştaki kelimeler şu örneklerde olduğu gibi okunmuştur: menşe’i, nağ-

me’i, nesne’i, cür‘a’i vb.

Yükleme hâli ekinin araya yardımcı -y- ünsüzü almadan okunduğu bir 

başka durum da mensubiyet eki –î’den sonradır: behîmî’i, cemî‘-i lezzet-i 

şehevâtî’i ve nefsânî’i, fânî’i, ma‘nî’i, nûr-ı zulmânî’i, sıfat-ı hayvânî’i vb. 

15. Arapça kelimeyle Türkçe kelimenin tamlama oluşturmasına Os-

manlı Türkçesi metinlerinde az da olsa rastlanmaktadır. Bununla ilgili şöy-

le bir örnek verebiliriz: “Kendünüñ cümle-i varını ( ــ ء وار ــ ) Hak tara-

fına müteveccih duta” (HM89b). “Cümle” kelimesinin sonundaki he’nin 

üzerine hemze konmuş ve esre ile harekelenmiştir. Biz metinde bu tür du-

rumlarda tamlama –i’sini yazmadık. “Cümle” kelimesi ile Arapça kelimele-

rin tamlamalı kullanılmasına ise metinde sıklıkla rastlanmaktadır: Cümle-i 

mahlûkāt, cümle-i kâ’inât, cümle-i âlemlerüñ, cümle-i kulûb vb. Aynı keli-

mede bazen de tamlama –i’sinin yazılmadığı görülmektedir: “Bu cümle râ-

zumı...” (HM9a, N14a), “cümle mahlûkātuñ mebde’i” (HM12b), “cümle 

mele-i a‘lâ” (HM14a), “bâkīsi cümle zulmet ve küdûret olur” (HM14a) 

vb. Bu örneklerde ise imlaya riayet edilmiştir.

“Cümle” kelimesine benzer bir başka örnek “cemî‘ ” kelimesidir. 

“Cemî‘” kelimesi Türkçe kökenli olmayan kelimelerle isim tamlaması 

oluşturduğunda, metni kurarken esas aldığımız iki nüshada da -her za-

man olmamakla birlikte- bazen tamlama –i’sinin hareke ile gösterildiğini 

tespit ettik. Bundan dolayı bu Farsça isim tamlamalarında tamlama –i’sini 

gösterdik: cemî‘-i kâyinât (HM14b), cemî‘-i makāsıd (HM11b), cemî‘-i 

mevcûdât (N46a), cemî‘-i evlâdıyıla (N46a) vb. “Cemî‘” kelimesi Türkçe 

kelimelerle tamlama oluşturduğunda ise bazen sonuna esre harekesinin, 

bazen de cezim harekesinin konulduğunu gördük. Ancak biz bu tür kul-

lanımlarda “cemî‘” kelimesinde olduğu gibi –i’yi göstermedik: cemî‘ assı 

(HM244b), cemî‘ borçlarını (N311b), cemî‘ gönüllerde (N60a), cemî‘ 

kuşlar (HM132b), cemî‘ varlığını (HM152a), cemî‘ yaradılmış (N30a) vb. 

Bu tür yapılarda doğru şeklin ne olduğunu imladan tespit etmenin zorluğu 

ortada olduğu için böyle bir çözüm ortaya koymaya çalıştık. 
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Metnin Kelime Varlığı 

1. Eski Anadolu Türkçesinde bir kısım kelimelerde görülen t-/d- deği-

şiminin örneklerinden birisi demür kelimesidir. Eski Türkçe “temür” olan 

bu kelime Batı Türkçesinde demür biçiminde imla edilmiştir. Kelime bir 

yerde yanlış harekelenerek “demürciye” yerine “demürceye” (HM49b) bi-

çiminde yazılmıştır. Biz bunu imla yanlışı kabul ederek kelimeyi “demür-

ciye” şeklinde okuduk.

2. “Bunda rûh ışka sarmaşur ve ışk rûhıla barışup karışup rûhıla ışkuñ 

arasından ikilik götürülür, birlik zâhir olur.” (HM98b) cümlesinde geçen 

barışup kelimesi ــ  şeklinde imla edilmiş olup, “uyuşmak, imtizaç et-

mek” anlamında kullanılmıştır. 

3. “...ol şahs bir keret bir su kuyusınuñ üzerinde durup bir karınuñ 

señekine su koyuvirdügi yigrek ola andan kim...” Bu cümlede geçen señek 

kelimesi bugün yazı dilinde kullanılmasa da Dîvânü Lugāti’t-Türk’te geç-

mektedir.1 Metnimizde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde 

de kullanılan ve “ağaçtan veya topraktan yapılmış su kabı, testi” anlamına 

gelen “señek” kelimesi günümüzde halk dilinde kullanılmaya devam et-

mektedir.

4. “Vaktî kim zikre mülâzemet kılsa zikir sultânı göñül vilâyetine se-

girdim salar” (HM92b) örneğinde Eski Türkçeden bu yana kullanılan 

“segirt-” fiilinden türemiş segirdim kelimesi geçmektedir. Eski Anadolu 

Türkçesi dönemi metinlerinde de rastladığımız kelime “koşma, koşuş, se-

ğirtme” anlamında metnimizde de geçmektedir.

5. Eski Anadolu Türkçesinde “beyni” şeklinde geçen “beyin” kelimesi 

metinde beynisi şeklinde iki yerde geçmektedir (HM189b, 197b). Bu ke-

limenin “beynisüz” (beyinsiz, ahmak) şekline de bu dönem metinlerinde 

rastlanmaktadır.

6. Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinlerinde geçen kelimelerden bir 

diğeri esrü- (sarhoş olmak) ve aynı kökten türemiş olan esrük (sarhoş) 

kelimeleridir. Metnimizde iki kez geçen bu kelime aynı nüshada “esritmiş 

ol-” (HM231a, N392b), “gaflet esrükliginden” (HM232b) ve “gaflet esrik-

1 Divanü Lûgat-it-Türk Dizini, Ankara 1972, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 101. 
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liginden” (N395a) şeklinde farklı olarak harekelenmiştir. Bu tür durum-

larda imla birliğine gidilmeyerek esas aldığımız nüshadaki farklılık imlaya 

yansıtılmıştır.

7. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde karşılaştığımız kelimelerden bi-

risi de elikdür- (“ele geçirmek, elde etmek” HM206a, 227b) kelimesidir. 

Esas aldığımız HM’de iki kez geçen bu kelime, muahhar nüsha olan N’de 

ilk geçtiği yerde yazılmamış, ikinci yerde ise yazılmış fakat önündeki ve ar-

kasındaki kelimelere hareke konulduğu hâlde bu kelimeye konulmamıştır. 

Bu durum dikkate alındığında kelimenin daha sonraki yüzyıllarda unutul-

maya başlandığı düşünülebir. Nitekim İrşadü’l-Mürîd’in daha önce yüksek 

lisans tezi olarak hazırlanan metninde de bu kelime yer almamıştır.1

Buna benzer bir başka kelime “istihza etmek, alay etmek” anlamındaki 

Arapça tanz (HM211b) kelimesidir. Esas aldığımız nüshada Türkçe yar-

dımcı fiille “tanz ideler” şeklinde geçerken, muahhar olan nüshada yuka-

rıdaki kelime gibi ya müstensih tarafından değiştirilmiş ya da müstensihin 

kopya ettiği nüshada böyle yazıldığı için “hakāret ideler” (N359b) şeklinde 

imla edilmiştir. 

8. “Ol” zamirine isim yapan -lık eki getirilerek türetildiğini düşündü-

ğümüz anlık (HM184b) kelimesinin “ona özgü, ona ait” anlamında kul-

lanıldığı anlaşılmaktadır.2 

9. Metinde geçen kelimelerden Eski Anadolu Türkçesi söz varlığı içeri-

sinde yer aldığını tespit ettiğimiz kelimelere örnek olarak şunları verebili-

riz: assı “fayda” (HM21b, 193b, 218b); el el “tek tek, teker teker” (HM7b); 

göyni- “yanmak” (HM196b); hergiz “asla” (HM208b, 220b, 223a...); 

kındur- “teşvik etmek, davet etmek” (HM23b); kankı “hangisi” (HM2b, 

5a, 11a...); koğ “kıvılcım, ateş parıltısı” (HM158b, 159a); öyürtle- “seç-

mek, intihap etmek” (HM58b, 165b); şeşil- “çözülmek” (HM194a); tamu 

“cehennem” (HM50a, 78a, 81b...); tanaz it- “alay etmek, latife etmek” 

(HM211b); uçmak “cennet” (HM50a, 68a, 78a); uyan “dizgin, yular” 

1 Ahmet Çal, İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd fî Tercemeti Mirsâdi’l-İbâd, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü (Basılmamış yüksek lisans tezi), Elazığ 2008.

2 Buna benzer bir örnek için bk. anlu “ona ait, onun tarafından” < ol zamirinden an+sıfat yapan -lu eki, 

bk. Andreas Tietze, Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 2016, s. 400.
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(HM119b); viribi- “göndermek, yollamak” (HM92b, 107a, 253a); yiyile-

yü “koklayıp” (ol kokuyı yiyileyü HM172a; ol râyihayı kokulayu N294b).

İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd’ın Nüshaları

1. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nr. 1650 

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine 

kim, her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (292b): Çün âhire irdi bu kitâbuñ kelâmı pes du‘â-yı manzûm 

ve senâ-yı mevzûn birle oldı, tâ ki her müşkile ola hitâm ki “ve hitâmuhû 
misk”, ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn 

Nüsha 292 yaprak olup harekeli nesihle kaleme alınmıştır. Her sayfa-

da 15 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 268x176-180x120 mm’dir. 

Nüsha 872 (1467) tarihinde Muhammed b. Seyfüddîn tarafından istinsah 

edilmiştir.

2. Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu nr. 2068

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-girân ol Pâdişâh’a ki, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (179a): Çün âhire irdi bu kitâbuñ kelâmı pes du‘â-yı manzûm ve 

senâ-yı mevzûn birle oldı, tâ ki her müşkile ola hitâm ki “ve hitâmuhû 
misk”, ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn 

Nüsha 179 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 17 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 315x200-215x125 mm’dir. 980 se-

nesi Recep ayının ortasındaki Cuma günü (21 Kasım 1572) Ahmed b. 

İshâk tarafından istinsahı tamamlanmıştır.

3. Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba nr. 221

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine ki, 

her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (165b): Çün âhire irdi bu kitâbuñ kelâmı pes du‘â-yı manzûm ve 

senâ-yı mevzûn birle oldı, tâ ki her müşkile ola hitâmı ki “ve hitâmuhû 
misk”, ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn 
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Nüsha 165 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 21 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 230x145-170x89 mm’dir. Nüsha-

nın istinsah tarihi ve müstensih bilgileri mevcut değildir.

4. Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba nr. 222

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (157a): Rabbenâ tekabbel minnâ va’ğfir lenâ ve’rhamnâ ve ente Hay-
ru’r-râhimîn, ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn 

Nüsha 157 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 17 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 262x205-195x8143 mm’dir. Nüs-

hanın istinsah tarihi ve müstensih bilgileri mevcut değildir.

5. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi nr. 1355

Baş (1b): Hamd-i bî-pâyân ve senâ-yı bî-girân ol Pâdişâh’a ki, her yara-

dılmışuñ vücûdın anuñ atâsı netîcesidür

Son (234b): Çün âhire irdi bu kitâbuñ tamâmı pes du‘â-yı manzûm ve 

senâ-yı mevzûn birle oldı tamâmı, tâ ki her müşkile ola hitâmı ki mahtûm 
“hitâmuhû misk” 

Nüsha 235 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 17 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 181x115-125x75 mm’dir. 1208 

(1793) tarihinde İbrâhim Ağa adlı bir müstensih tarafından istinsah edil-

miştir.

6. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi nr. 1314

Nüshanın baş sayfası yırtık, sonu eksik, istinsah tarihi ve müstensih 

kaydı mevcut değildir. 189 yaprak olan nüshanın her sayfasında 15 satır 

mevcut olup boyutları 210x150-153x100 mm’dir. 

7. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih nr. 2843

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür
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Son (148a): Bi-rahmetike yâ Erhame’r-râhimîn ilâ yevmi’d-dîn. Âmîn, yâ 
Rabbe’l-âlemîn 

Nüsha 148 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 21 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 284x203-200x132 mm’dir. 19 Re-

bî‘ülâhir 932 (2 Şubat 1526) tarihinde ikindi vakti Hacı Mustafa b. Ali 

tarafından istinsahı tamamlanmıştır.

8. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih nr. 2576

Baş (1b): Hamd-i bî-pâyân ve senâ-yı bî-girân ol Pâdişâh’a ki, her yara-

dılmışuñ bunlardan mümtâz oldı

Son (263a): Temme’l-kitâb, bi-avnillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb. Ve sallallâhu 
alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în 

Nüsha 130 yaprak olup ta‘lik hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 17 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 273x177-204x135 mm’dir. Cilt ka-

pağının iç kısmına düşülen notta eserin bayağı eksik olduğu bildirilmek-

tedir. 16 Zilhicce 831 (26 Eylül 1428) Çarşamba günü Şâhîn b. Abdullâh 

tarafından istinsahı tamamlanmıştır.

9.  Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi nr. 2235

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (259a): Pes âhir-i kelâm oldı. Temme’l-kitâb, bi-avnillâhi’l-Meli-
ki’l-Vehhâb 

Nüsha 259 yaprak olup ta‘lik hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 19 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 310x215-250x160 mm’dir. Nüsha 

953 (1546) tarihinde istinsah edilmiş olup müstensih adı mevcut değildir.

10. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi nr. 2275

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine ki, 

her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (259a): Ve sallallâhu alâ Habîbike ve Nebiyyike ve Hayru’l-beriyye 
min halkıke ve alâ âlihî ve ashâbihî ecma‘în. Âmîn, yâ Rabbe’l-âlemîn 
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Nüsha 263 yaprak olup ta‘lik hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 19 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 207x145-145x85 mm’dir. İstinsah 

tarihi belirsiz olan nüsha Ahmed b. Velî tarafından istinsah edilmiştir. 

11. Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Eki nr. 60 

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine 

kim, her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (370b):  Eydüñ işbu du‘âya cemî‘iñüz âmîn

  Du‘â okundı vü pes âhir-i kelâm oldı 

Nüsha Murâd-nâme adıyla kaydedilmiştir. 370 yaprak olup harekeli ne-

sihle kaleme alınmıştır. Her sayfada 15 satırın bulunduğu nüshanın boyutla-

rı 209x135-158x89 mm’dir. 1050 yılının Ramazan ayının ortalarında (Ara-

lık 1640) Osmân b. Yûsuf el-Bursevî tarafından istinsahı tamamlanmıştır.

12. Süleymaniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi nr. 512

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine 

kim, cemî‘ yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (273a): Temme’l-kitâb, bi-avnillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb 

Nüsha 273 yaprak olup harekeli nesih hatla kaleme alınmıştır. Her say-

fada 15 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 300x213-206x133 mm’dir. 

969 yılının Recep ayının ortalarında (Mart 1562) Muhammed b. İlyâs 

tarafından istinsahı tamamlanmıştır.

13. Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail nr. 123

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (333a): Pes âhir-i kelâm oldı. Temme’l-kitâb, bi-avnillâhi’l-Meli-
ki’l-Vehhâb

Nüsha 333 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 19 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 173x100-135x55 mm’dir. 996 sene-

si Rebî‘ülâhir ayının başlarında (Mart 1588) istinsahı tamamlanmış olup 

müstensih adı mevcut değildir.
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14. Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli nr. 1491M

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâye ve senâ-yı bî-gāye ol Pâdişâh hazretine kim, 

her birimizüñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (203b):  Eydüñ işbu du‘âya cemî‘iñüz âmîn

  Du‘â okundı vü pes âhir-i kelâm oldı 

Nüsha 203 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 19 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 290x190-210x130 mm’dir. 1056 

senesi Rebî‘ülevvel ayının ortalarında (Mayıs 1646) Mustafa Halîfe tara-

fından istinsahı tamamlanmıştır.

15. Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişâh Sultan nr. 259

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (243a):  Cemâl-i lutfile tutdı bu cihânı revnak

  Celâl-i kahrıla âleme nizâm oldı 

Nüsha 244 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 17 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 210x155-165x105 mm’dir. Nüsha-

da istinsah tarihi ve müstensih adı mevcut değildir.

16. Süleymaniye Kütüphanesi, Nuri Arlasez nr. 2

Baş (1b): Hamd-i bî-pâyân ve senâ-yı bî-girân ol Pâdişâh hazretine kim, 

her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (239b): Temme’l-kitâb, bi-avnillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb 

Nüsha toplamda 239 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her 

sayfada 17 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 292x185-195x120 

mm’dir. Nüshada istinsah tarihi ve müstensih adı mevcut değildir.

17. Süleymaniye Kütüphanesi, Nuri Arlasez nr. 3

Nüshanın başı ve sonu eksik olup istinsah tarihi ve müstensih adı mev-

cut değildir. 176 yaprak olan nüsha, harekeli nesih hatla kaleme alınmıştır. 

Her sayfada 17 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 192x135-152x110 

mm’dir.
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18. Süleymaniye Kütüphanesi, Ragıp Paşa nr. 651 

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (254a): Âmîn, yâ Rabbe’l-âlemîn. Va’ğfir lenâ ve’rhamnâ ve ente 
Erhamu’r-râhimîn

Nüsha 254 yaprak olup harekeli nesihle kaleme alınmıştır. Her sayfada 

15 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 205x195-140x128 mm’dir. Nüs-

hada istinsah tarihi ve müstensih adı mevcut değildir.

19. Süleymaniye Kütüphanesi, Şazeli Tekkesi nr. 51 

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāye ol Pâdişâh hazretine 

kim, her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (255b): Temme’l-kitâb, bi-avnillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb 

Nüsha toplamda 255 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her 

sayfada 23 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 198x107-157x160 

mm’dir. Nüsha 1061 (1651) yılında istinsah edilmiş olup müstensih ismi 

mevcut değildir. 

20. Süleymaniye Kütüphanesi, Tırnovalı nr. 835 

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāye ol Pâdişâh’a kim, yara-

dılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (204a):  Eydüñ işbu du‘âya cemî‘iñüz âmîn

  Du‘â okundı vü pes âhir-i kelâm oldı 

Nüsha 204 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 17 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 199x143-160x110 mm’dir. Cemâ-

ziyelevvel ayının 22. günü Ali b. el-Hâc Abdullâh tarafından istinsahı ta-

mamlanmış olup istinsah yılı ferağ kaydında belirtilmemiş; ya unutulmuş 

ya da zamanla silinmiştir.

21. Süleymaniye Kütüphanesi, Yahya Tevfik nr. 288 

Baş (1b): Hamd-i bî-pâyân ve senâ-yı bî-girân ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür
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Son (220a):  Eydüñ işbu du‘âya cemî‘iñüz âmîn

  Du‘â okundı vü pes âhir-i kelâm oldı 

Nüsha 221 yaprak olup ta‘lik hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 21 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 209x130-150x90 mm’dir. Nüsha-

nın istinsahı 933 senesi Cemâziyelâhir ayının sonlarında (Mart 1527) ta-

mamlanmış olup müstensih adı mevcut değildir.

22. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 723 

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a ki, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (312a): Çünki âhire irdi bu kitâbuñ kelâmı pes du‘â-yı manzûm ve 

senâ-yı mevzûn birle oldı tamâm; tâ ki her müşkile ola hitâm ki “ve hitâ-
muhû misk”, bi-hamdillâh tercüme tamâm oldı 

Nüsha 312 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 13 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 195x1133-145x100 mm’dir. Ferağ 

kaydında istinsah tarihi ve müstensih adı mevcut değildir. 

23. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar nr. 3440

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, yara-

dılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (292b):  Eydüñ işbu du‘âya cemî‘iñüz âmîn

  Du‘â okundı vü pes âhir-i kelâm oldı 

Nüsha 205 yaprak olup harekeli nesihle kaleme alınmıştır. Her sayfada 

17 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 235x1155-293x207 mm’dir. 16 

Ramazan 1050 (30 Aralık 1640) tarihinde Muhammed b. Hasan İlbisânî 

tarafından istinsahı tamamlanmıştır.

24. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Kemankeş Hoca Emir, nr. 241 

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine ki, 

her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (268a): Âmîn, yâ Rabbe’l-âlemîn. Ve aleyke tevekkelnâ ve bike nes-
ta‘în. Rabbenâ tekabbel minnâ va’ğfir lenâ ve ente Erhamu’r-râhimîn
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Nüsha 272 yaprak olup harekeli nesihle kaleme alınmıştır. İlk dört va-

rakta muhtelif olmakla beraber geri kalan her sayfada 15 satırın bulundu-

ğu eserin boyutları 270x202-195x123 mm’dir. 18 Cemâziyelevvel 919 (22 

Temmuz 1513) Cumartesi günü öğle vakti Timurhan b. İbrâhim tarafın-

dan istinsahı tamamlanmıştır.

25. İBB Atatürk Kitaplığı, Osman Nuri Ergin nr. (OE. Yz. 0003)

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine ki, 

her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (276ab): Bu nûrıla şu ki bulmadı perveriş hergiz 

   Kemâle irmedi nâ-puhte şöyle hâm oldı 

Nüsha 278 yaprak olup harekeli nesihle kaleme alınmıştır. Her sayfada 

15 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 260x175-205x125 mm’dir. Nüs-

hada istinsah tarihi ve müstensih adı mevcut değildir. 

26. İBB Atatürk Kitaplığı, Osman Nuri Ergin nr. (OE. Yz. 0004)

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine 

kim, her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (232b): Çün âhire irdi bu kitâbuñ kelâmı pes du‘â-yı manzûm ve 

senâ-yı mevzûn birle oldı, tâ ki her müşkile ola hitâmı ki “ve hitâmuhû 
misk”, ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn 

Nüsha 236 yaprak olup harekeli nesihle kaleme alınmıştır. Her sayfada 

17 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 320x220-235x135 mm’dir. Nüs-

hada istinsah tarihi ve müstensih adı mevcut değildir. 

27. Süleymaniye Kütüphanesi, Muğla Hoca Mustafa Efendi nr. 71

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ vücûdı netîcesidür

Son (194b):  Süvâr olalı ma‘nî atına bu server

   Bu halka da‘vî-i erlik bugün harâm oldı 

Nüsha 194 yaprak olup nesih hatla kaleme alınmıştır. Her sayfada 19 

satırın bulunduğu nüshanın boyutları 305x205-235x140 mm’dir. Nüsha-

da istinsah tarihi ve müstensih adı mevcut değildir.
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28. Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi nr. 1650 

Baş (1b): Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh hazretine 

kim, her yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür

Son (179b):  Eydüñ işbu du‘âya cemî‘iñüz âmîn

 Du‘â okundı vü pes âhir-i kelâm oldı 

Nüsha 179 yaprak olup harekeli nesihle kaleme alınmıştır. Her sayfa-

da 15 satırın bulunduğu nüshanın boyutları 336x227-240x145 mm’dir. 

960 yılı Recep ayı sonlarındaki Cuma günü (7 Temmuz 1553) tarihinde 

Muhammed b. İskender el-Kostantiniyyevî tarafından istinsahı tamamlan-

mıştır.

İrşâdü’l-Mürîd’in Kataloglardan Tespit Edilen Yurt İçinde ve 

Dışında Bulunan Diğer Nüshaları

1. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, nr. 06 Hk 148.

2. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, nr. 06 Hk 1632.

3. Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi, nr. 05 Ba 1382.

4. Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil Yz B 420; 988 

(1580) istinsah tarihli. 

5. Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil Yz A 5592.

6. Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil Yz A 4133; 

1317 (1899) istinsah tarihli.

7. Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil Yz A 4535; 

986 (1578) istinsah tarihli. 

8. Ankara Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, nr. 06 Mil Yz A 

3326; 1121 (1709) istinsah tarihli.

9. Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu nr. 06 Mil Yz A 2467/3.

10. Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu nr. 06 Mil Yz A 840.

11. Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu nr. 06 Mil Yz B 422.

12. Milli Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu nr. 06 Mil Yz FB 445/1.

13. Beyazıt Kütüphanesi, Beyazıt Umumi, nr. 3790, 322 varak.

14. Beyazıt Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi, nr. 3599, 291 varak.

15. Eskişehir İl Halk Kütüphanesi, nr. 26 Hk 188.
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16. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nr. 37 Hk 2904; Muradnâme 
adıyla kayıtlı, müstensih Ali Halîfe, 1076 (1665) istinsah tarihli. 

17. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nr. 37 Hk 3730

18. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nr. 37 Hk 2923; Muradnâme 
adıyla kayıtlı, müstensih Muhammed b. İskender, 875 (1470) istinsah ta-

rihli.

19. Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesi, Râşid Efendi Eki, 

nr. 1170; 846 (1442) istinsah tarihli. 

20. Konya Mevlana Müzesi, Türkçe Yazmaları, nr. 7433.

21. Konya Mevlana Müzesi, Türkçe Yazmaları, nr. 5876.

22. Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 45 Hk 1293; 1250 (1834) istin-

sah tarihli.

23. Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 45 Hk 1302.

24. Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Şeriyye nr. 944; nesih hatla ka-

leme alınmış, 169 varak, müstensih Nasûh b. Sâlih, 1223 (1808) istinsah 

tarihli.

25. Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Şeriyye nr. 1345; rik‘a hatla ka-

leme alınmış, 121 varak.

26. Tokat İl Halk Kütüphanesi, nr. 60 Hk 187.

27. Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, nr. Yz. A 353. 

***

28. Almanya Milli Kütüphanesi, Türkçe Yazmaları, nr. Ms.or.qu-

art.1376. 

29. Kahire’de Hidiv Kütüphanesi, Türkçe Yazmaları, nr. 8576. 

***

Almanya’da, Berlin Devlet Kütüphanesi’nde (Staatsbibliothek zu Ber-

lin) İrşâdü’l-Mürîd’in üç adet yazma nüshası mevcut olup bunların katalog 

bilgileri Güler Doğan Averbek tarafından tarafımıza gönderilmiştir.1 

1 Katalog, Güler Doğan Averbek tarafından henüz neşredilmemiş olup bu bilgileri bizimle paylaştığı 

için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güler Doğan Averbek, (2020), “Berlin Devlet Kütüphanesi’nde 

Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, BAP Projesi, No 1504. 
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Staatsbibliothek zu Berlin’deki Nüshalar:

1. Hs.or. 4599

İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd fî Tercemeti Mirsâdi’l-İbâd

Kāsım b. Mahmûd Karahisârî

Hâtimede eserin adı Murâdnâme şeklindedir (313b). Başı eksik olan 

metin, 314 yapraktır. Her sayfada 15 satır olmak üzere nesih hat ile yazıl-

mış ve kısmen harekelidir. Söz başlarında ve iktibaslarda kırmızı mürekkep 

kullanılmıştır. Son sayfa sonradan farklı bir hatla ilave olunmuştur. Cildi 

ebru kaplıdır. Varaklar Hint rakamlarıyla numaralandırılmıştır.

 2. Hs.or. 5431

197 yaprak olan nüsha nesih hat ile istinsah edilmiştir. Her sayfada 17 

satır vardır. Sayfalar kırmızı mürekkeple çifter cetvellidir. Söz başları ve ik-

tibaslar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Nüshanın istinsahı 1 Receb 983’te 

(6 Ekim 1575) Ferrûh b. Abdullâh tarafından tamamlanmıştır. Koyu vişne 

rengindeki cildin arka kapağı kopmuş, yerine hemen aynı ebatlarda ve aynı 

renkte başka bir kapak konmuş fakat yazmaya yapıştırılmamıştır. Orijinal 

cildi zencirekli, diğeri dikdörtgen formunda şemselidir.

 3. Hs.or. 14241

143 varak olan nüsha ta‘lik kırması ile yazılmıştır. İstinsahı Mustafâ 

b. Pîr Ahmed b. Hamza tarafından 23 Zilhicce 962’de (8 Kasım 1555) 

tamamlanmıştır. Her sayfada 21 satır vardır. Nüsha, derkenar notları ih-

tiva etmektedir. Söz başları ve iktibaslar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

75a-77a arası kırmızı cetvellidir. Her sayfası Hint rakamlarıyla numara-

landırılmıştır.

***

Ayrıca Colombiya Üniversitesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu’nun on-

line arşivinde, Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi’nde, Uppsala Üniversitesi 

Kütüphanesi’nde, Bodleian Kütüphanesi’nde ve Makedonya Kütüphane-

si’nde aşağıdaki yazma nüshalar tespit edilmiştir.
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Colombiya Üniversitesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu Online Arşivi: 

1. Colombiya Üniversitesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu 61 numarada 

kayıtlı, 191 yaprak, 260x170-260x175 mm. ebadında, her sayfada 15 satır 

mevcuttur.

2. Colombiya Üniversitesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu 169 numara-

da kayıtlı, 1635 miladi tarihli, 242 yaprak, 208x141-204x138 mm. eba-

dında, her sayfada 16 satır mevcuttur.

3. Colombiya Üniversitesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu 186 numara-

da kayıtlı, 1693 miladi tarihli, 256 yaprak, 230x161-229x159 mm. eba-

dında, her sayfada 15 satır mevcuttur.

4. Colombiya Üniversitesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu 191 numara-

da kayıtlı, 1719 miladi tarihli, 209 yaprak, 209x145-206x148 mm. eba-

dında, her sayfada 21 satır mevcuttur.

***

Almanya Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi, nr. Cod. Turc. 111: 

218 yaprak, 261x180-194x122 mm. ebadında, istinsah tarihi 981 yılı 

Recep ayının sonlarında (Kasım 1578) Abdurrahmân b. Ahmed tarafın-

dan istinsah edilmiştir.

***

Universitätsbibliothek Zu Uppsala, nr. 483:

İrşâdü’l-Mürîdin ile’l-Murâd fî Tercemeti Mirsâdü’l-İbâd.

İsmâil b. Eşkencî Hızır tarafından, Muharrem 1108 (Temmuz 1696) 

tarihinde istinsahı tamamlanmıştır. Nüsha 180 yaprak, 21x15 cm. eba-

dında olup her sayfada nesih hatla 21 satır bulunmaktadır ve nüsha 

124a’ya kadar harekelidir. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Sayfa 

kenarları rutubetten sararmış, kapaklı deri cilt içindedir. II. Murad’a it-

haf edilmiştir.1

***

1 K.V. Zettersteen, Die Arabischen-Persischen und Türkischen Handschriften der Universitatsbibliothek zu 
Uppsala, Uppsala 1930, s. 327.
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Bodleian Library, MS Turk. e.81: 

İrşadü’l-Mürîd ile’l Murâd fî Tercemeti Mirsâdü’l-İbâd.

22 Muharrem 825 (16 Ocak 1422) tarihinde istinsah edilmiştir. 307 

yaprak, 205x140 (160x94) mm. ebadında, her sayfada harekeli nesih hatla 

13 satır bulunmaktadır. Başlıklar, hadis ve ayetler kırmızı mürekkeple ya-

zılmıştır. Nüsha kırmızı deri ciltli ve kapaklıdır. 1 

***

Makedonya Milli Kütüphanesi’ndeki Nüshalar: 

1. Makedonya Milli Kütüphanesi, nr. MST II/54

Kāsım b. Muhammed [Mahmûd] Karahisârî [Mahmûd ismi sehven 

Muhammed olarak kaydedilmiştir.]

Tercüme-i Mirsâdü’l-İbâd

es-Seyyid Fethullâh b. es-Seyyid b. es-Seyyid Ali tarafından 1165 (1752) 

yılında istinsah edilmiş olan nüsha 294 yaprak olup her sayfada nesih hatla 

19 satır bulunmaktadır. Yazı yaldızlı çerçeve içerisindedir. Nüshanın ilk 

ve son yaprakları kopmuştur. Başlık ve bazı ibareler kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Metin beş bab, kırk fasıldan oluşmaktadır.2 

2. Makedonya Milli Kütüphanesi, nr. MST II/217

Kāsım b. Muhammed [Mahmûd] Karahisârî: [Mahmûd ismi sehven 

Muhammed olarak kaydedilmiştir.]

Mirsâdü’l-İbâd [İrşâdü’l-Mürîd adı verilmesi gerekirken orijinal eserin 

ismi verilmiştir.]

Nüsha 154 yaprak olup 250x166-182x131 mm. ebadındadır. Sülüs 

hatla yazılan nüshanın her sayfasında 20 satır bulunmaktadır. Nüsha tamir 

görmüş deri ciltli, şemseli ve mıklebi ciltten ayrılmış durumdadır. Metin 

kırmızı çerçeveli olup alıntı ve başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Metin beş bab ve kırk fasıldan oluşmaktadır.3 

1 Günay Kut, Supplementary Catalogue of Turkish Manuscripts in the Bodleian Library with Reprint of the 
1930 Catalogue by H. Ethe, Oxford: Oxford University Press, 2003, s. 43.

2 Yaşar Aydemir-Abdulkadir Hayber, Makedonya Kütüphaneleri Türkçe Yazma Eserler Kataloğu, Ankara 

2007, s. 27.

3 Yaşar Aydemir-Abdulkadir Hayber, a.g.e., s. 107.
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METNİN TESİSİNDE TAKİP EDİLEN USÛL

1. Metne esas alacağımız nüshaların tespiti için birçok yazma incelen-

miş, müellif nüshası veya müellifin gözden geçirmiş olduğunu tahmin 

ettiğimiz Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi nr. 2364’teki 

nüsha (HM) hazırlamış olduğumuz bu yayında esas alınmıştır. HM’deki 

yazmanın, müellif nüshası olduğunu düşündüren hususlar şunlardır: 

a. Eserin imla ve harekelendirilmesi 15. yüzyıl metinleriyle örtüşmek-

tedir. 

b. HM’deki yazma nüshayı bir kâğıt uzmanı incelemiş ve yazmanın 

kâğıtlarının 15. yüzyılda kullanılan özellikleri taşıdığını ifade etmiştir. 

c. HM’nin fihristinde verilen başlıkların, metinde verildiği yerde lafzen 

farklı olmakla birlikte mana bakımından uygunluk göstermesi ve derkenar 

tashih ve ilaveleri, eserin mütercim tarafından çevrildiğini fakat eseri baş-

tan sona yeniden kontrol etme imkânı bulamadığını düşündürmektedir.

ç. Ferağ kaydında mütercimin; “Temmetü’l-kitâb, bi-avnillâhi ve hüs-
ni’t-tevfîk alâ yedi abdi’z-za‘îf er-râcî rahmete Rabbihi’l-Latîf, Kāsım bin 
Hâcı Mahmûd gafarallâhu lehum ve li-kâffeti ehli’l-îmân bi’l-fadli ve’l-kerem 
ve’l-ihsân” şeklindeki ifadesi yer almaktadır. Bu ibare, yani müellifin “bu 

zayıf kulun eliyle tamamlandı” ibaresi, İrşâdü’l-Mürîd’in incelemiş olduğu-

muz diğer yazma nüshalarında bulunmamaktadır. 

d. Bu nüshanın iki yerinde (HM120a-128a ve 139a-140a) toplam 9 va-

rak noksandır. Bu eksik varakların öncesinde “reddade” kaydında gelecek 

varağın ilk kelimesi verilmiş ve eksik yerler boş varaklarla doldurulmuştur. 

Reddade kaydının olması dolayısıyla bu durum bize eserin istinsah edilip 

de müstensih tarafından boş bırakılmadığını, bilakis zamanla tahrip ol-

duğunu göstermektedir. Bu tür teknik özellikler eserin müstensih değil, 

mütercim hattı olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

Esas aldığımız HM nüshasında 108b numaralı yapraktan itibaren 

yaklaşık 1 yaprak eksik olup yaprağın “b” yüzü olması hasebiyle reddade 

kaydı bulunmadığından buradaki eksiklik daha önce boş sayfa ekleyenler 

tarafından fark edilmemiş, dolayısıyla boş sayfa verilmemiştir. Eserin cil-



48 GİRİŞ - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

di ve yan kâğıtları eserin yazıldığı döneme ait olmayıp metin kısmındaki 

onarımlardan da yola çıkılarak eserin restorasyon gördüğü anlaşılmaktadır. 

Sonradan yapılan cilt çehâr-kûşe bir cilt olup cilt bezi ve kapak içi kâğıdı 

olarak da ebrulu kâğıt kullanılmıştır. Eserin reddade kaydında ilk kelime-

sinin yazılmış olması dolayısıyla, yazılı olan sayfanın zamanla bir şekilde 

tahrip olduğunu veya kesildiğini, hâlihazırda boş olan sayfalarının yerine 

reddadeleri dikkate alınarak onarım sırasında boş sayfalar eklendiğini tah-

min etmek mümkündür.

Yazmanın (HM nr. 2364 nüshasının) eksik yapraklarında bulunma-

sı gerekli ibareler Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi nr. 

2235’te bulunan nüsha yardımıyla tamamlanmış, N nüshasında bulun-

mayan kısımlar bu nüshadan alınıp köşeli parantez içerisinde verilmiş ve 

bu durum dipnotta belirtilmiştir. Bu nüsha 953 (1546) yılında istinsah 

edilmiş olup ferağ kaydında müstensihin adı belirtilmemiştir. 

Mirsâdü’l-İbâd’da Farsça olan başlıklar, neşre esas aldığımız İrşâ-
dü’l-Mürîd nüshasında Arapça olarak verilmiştir. Biz esas aldığımız HM 

nüshasının fihristindeki başlıkları metnin içerisindeki başlıklarla tek tek 

mukayese ettik. Eserin orijinal metnine istinaden farklılık olarak, üçe tak-

sim edilen ilk babda sadece ikinci ve üçüncü bölüm tercüme metinde yer 

değiştirmiş olup müellifin “eserin Farsça telif edilmesinin nedeni” başlığın-

da verdiği kısım tercüme metnimizde, olması gerektiği gibi “eserin Türkçe 

yazılmasının sebebi” şeklinde ifade edilmiştir. 

Tercüme metnin fihristinde verilen başlıklar, metinde lafız olarak fark-

lı olsa da aynı anlamı ifade edecek şekilde teşkil edilmiştir. Genel olarak 

fihristteki başlıkların daha öz ve kısa, metindeki başlıkların ise daha ay-

rıntılı olduğunu söylemek mümkündür. Bu yönüyle metindeki başlıklar, 

eserin Farsça orijinalindeki başlıklarla daha çok örtüşmektedir. Yazmanın 

kenarlarında verilen tashihler ve ilaveler de dikkate alındığında, müterci-

min tercüme ettiği metni yeniden gözden geçirmeye imkân bulamadığını 

söyleyebiliriz. Biz metne fazla müdahele etmemek için fihristteki başlıklar-

la metindeki başlıkları birleştirme yoluna gitmedik. 
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2. Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye nr. 2328’de bulunan ve 

saraya sunulmuş olması kuvvetle muhtemel nüshayı (N) da yardımcı nüs-

ha olarak kullandık. N’deki eksiklik ya da ilaveleri, ayrıca cümle, kelime ve 

hareke farklılıklarını dipnotta gösterdik. Nüshanın ferağ kaydı “Sevvede-
hu’l-hakīr Muhammed el-Hâfız el-ma‘rûf bi’l-İmâm. Hâmiden lillâhi Te‘âlâ 
ve musalliyen alâ Nebiyyihî” şeklinde olup burada istinsah tarihi mevcut 

değildir.

3. HM’de eserin “2a” numaralı yaprağına “1a” numarası verilerek baş-

lanmış, kimi yapraklara numara verilmeyip atlanmış ve kalındığı yerden 

devam edilmiştir. Söz gelimi 4a’ya numara verilmeyerek atlanmış, sonraki 

sayfa 4a şeklinde numaralandırılarak devam edilmiştir. Dolayısıyla eserin 

varakları, olması gerektiği gibi tarafımızdan yeniden numaralandırılmış 

olup HM nüshasına sonradan verilen numaralar dikkate alınmamıştır. 

N nüshasında ise eser “229a” numaralı yaprağa kadar doğru bir şekilde 

numaralandırılmış olup nüshanın “229a” şeklindeki varak numarası mü-

kerrer olarak bir sonraki yaprağa da verilmiş ve nüshanın sonuna kadar 

bir sayfa geriden gelecek şekilde numaralandırılmıştır. N nüshası da tarafı-

mızdan olması gerektiği şekilde numaralandırılmış ve mükerrerlik dikkate 

alınmamıştır. 

4. Metin yayıma hazırlanırken kısmi transkripsiyon usulü uygulanmış-

tır. Uzun ünlüleri göstermek için düzeltme işareti (^) kullanılmış, Arap-

ça ve Farsça kelimelerdeki kaf (ق) ve gayın (غ) ünsüzlerinden sonra gelen 

uzunluklar düz çizgi ile (-), hemze (ء) kesme işaretiyle, ayın (ع) ise ters 

kesme işaretiyle gösterilmiştir. Özel adların ilk harfi büyük yazılmış, imla 

işaretlerinden nokta cümlenin bittiği yeri belirtmek ve metnin anlaşılma-

sına yardımcı olmak amacıyla konmuş, zaman zaman da virgül, noktalı 

virgül ve ünlem işaretleri kullanılmıştır. Özel adlardan sonra gelen ekler 

kesme işaretiyle ayrılmıştır.

5. Metindeki ayet ve hadis, çevirisi yapılmamış Farsça beyitler, 

kelamıkibar vb. ibareler, tarafımızdan Arapça ve Farsça asli harfleriyle 

yazılmıştır. Ayet ve hadislerin çeviri metinde anlamları yoksa bunlar 

da tarafımızdan dipnotlarda verilmiştir. Ayetler metinde kısmen 

alıntılanmışsa dipnotta meâlin tamamı verilerek bu alıntı kısmın anlamı 
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bold yapılmıştır. Ayetlerin Kur’ân-ı Kerîm’deki yerleri ve hadislerin 

kaynakları tarafımızdan gösterilmiş, çok az sayıda ibarenin kaynağı 

bulunamamıştır.

6. Nüshalar arasında aynı kelimenin imlasında bazan küçük farklılıklar 

görülmüş, bunlar imlaya yansıtılmıştır: aceb ــ  (HM1b), acîb ــ  

(N1b); cüzv و ــ  (HM26b), cüz ــ  (N41b).

7. Farsça “hoş”, “hor”, “hoz (hod)” vb. kelimelere tarafımızdan düzelt-

me işareti konulmamıştır.

8. Esas aldığımız HM nüshasında kısaltılmış olan bazı dua sözleri, diğer 

nüshalarda bazen açık bazen de kısaltma harfleriyle yazıldığı için metinde 

-tarafımızdan açık biçimde yazıl (.aleyhi’s-selâm / aleyhimü’s-selâm vb : ء م)

mıştır.

9. Metne esas alınan nüshada kelime eksikliklerine pek rastlanmamıştır. 

Bir örnekte “degül” kelimesinin unutulduğunu tespit edilmiş, öbür nüsha 

dikkate alınarak bu eksik kelime tarafımızdan metne ilave edilmiştir: “Pes 

bu iki sıfât çünki ervâhda kâmil degil idi” (N 15b). Bu kelime asıl nüshada 

“degül” şeklinde harekelendiği için yukarıdaki örnek dışında metinde bu 

kelime hep “degül” şeklinde yazılmıştır. 

10. Eserin Farsça orijinal metninde yer alan manzum parçalar Türkçe 

tercüme metinde düzenli olarak verilmemiş, esas aldığımız HM nüshasın-

da çoğu zaman bunların yalnızca çevirisi verilmiş, N’de ise çoklukla Fars-

çası ve çevirisi bir arada verilmiştir. HM’de çevirisi olan beyitlerin Farsçası 

tarafımızdan metne ilave edilmemiş, Farsçasında olup da HM’de Türkçe 

çevirisi yapılmayan Farsça beyitler eserin Farsça orijinalinden bulunarak 

metne alınmış ve bunların çevirisi dipnotta verilmiştir.

11. Esas aldığımız her iki nüshada da metinlerin arasına serpiştirilen 

manzum parçaların başına “beyit” başlığı konulmuştur. Esasen bu başlık 

altında verilen manzumelerin çok azı beyit nazım şekliyle yazılmış olup 

bunların büyük çoğunluğu beyit değildir. Ancak her iki nüshada da bu-

lunduğu için söz konusu “beyit” başlıkları tarafımızdan muhafaza edilerek 

aynen alınmıştır. 



TENKİTLİ METİN

İRŞÂDÜ’L-MÜRÎD İLE’L-MURÂD
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BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM 

Ve Bihî Nesta‘în1

[1b] (N1b) Hamd-i bî-nihâyet ve senâ-yı bî-gāyet ol Pâdişâh’a kim, her 

yaradılmışuñ vücûdı anuñ atâsı netîcesidür ve her mevcûdun kıvâmı anuñ 

vücûdına hamd ü senâ itmekiledür ki;2 3﴾ِه َ ــ ْ َ ِ  ُ ِّ ــ َ ُ ٍء ِإ  ْ ــ َ ــ  ِّ  ol ﴿َوِإن 

Kādir’i ki, garîb san‘atdan ve acîb4 hikmetden kerem5 kalemiyle nüfûs-i 

nukūşın adem sahîfesinüñ üzerinde sebt itdi ve ma‘rifet6 âb-ı hayâtın 

beşeriyyet ve7 halkıyyet zulmâtından8 ta‘biyet eyledi ki َ ــ َ أَ  ْ ــُכ
ِ ُ أَ ــ  ِ  ﴿َو

وَن﴾9 ُ ــ
ِ
ْ ُ  ol tâlibleri kim10 kalenderî11-sıfâtdur, Sikender gibi anlara sıdk 

kademiyile sıfât-ı (N2a) beşerî zulmâtında seyr erzânî12 kıldı ve illetsüz inâ-

yeti birle Hızır gibi ol muhabbet odına cigeri yanmışları13 ma‘rifet âb-ı 

hayâtınuñ ser-çeşmesine yitişdürdi ki; ًرا ُــ  ُ َــ َــא  ْ َ َ َــאُه َو ْ َ ْ َ َ ــא  ً ْ َ ْ َכאَن  ــ َ  ﴿أََو 
ــאِس﴾14 ــ ا ِ  ِ ــ ِ ــ  ِ ْ َ  Ve salavât-ı bî-had ve tahiyyât-ı bî-‘ad ol yüz yigirmi 

dört biñ artuk ve eksik15 ervâh-ı mukaddesüñ üzerine olsun ki, her biri 

nokta-i nübüvvetden ve unsur-ı fütüvvetdendür. Şöyle kim, anlar hakīkat 

âleminün serverleri ve Şerî‘at memleketinün mihterleridür ki; َ ــ ِ ــَכ ا ِ َ  ﴿أُْو
َة﴾16 ــ ُ َ َوا ْכــ ُ ْ َــאَب َوا ِכ ْ ُ ا ــ ُ َא ْ َ  Ale’l-husûs ferrâş-ı ferş-i Şerî‘at ve nakkāş-ı ٰا

hakīkat, pîşvâ-yı âşıkān-ı ümmet, reh-nümâ-yı müştâkān-ı [2a] millet, 

1 Ve Bihî Nesta‘în HM: ─ N.

2 itmekiledür ki HM: itmekdedür N.

3 “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih ederler. Her şey O’nu hamd ile tesbih eder. 

Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok 

bağışlayandır.” İsrâ, 17/44.

4 acîb N: aceb HM.

5 kerem N: keremi HM.

6 ma‘rifet HM: ma‘rifetüñ N.

7 ve N: ─ HM.

8 zulmâtından HM: zulmâtında N.

9 “Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmü-

yor musunuz?” Zâriyât, 51/(20)-21.

10 kim HM: ─ N.

11 kalenderî HM: kalender N.

12 seyr erzânî HM: seyr-i erzânî N.

13 cigeri yanmışları ve HM: cigeri yanmışları N. 

14 “Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin 

durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? 

İşte kâfirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir.” En‘âm, 6/122.

15 yüz yigirmi dört bin artuk ve eksik N: yüz bin yigirmi dört bin artuk eksük HM.

16 “Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar (inanma-

yanlar) bunları tanımayıp inkâr ederlerse, biz onları inkâr etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmı-

şızdır.” En‘âm, 6/89.
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şemsü’d-duhâ ve bedrü’d-dücâ ve alleme’l-hüdâ Muhammed Mustafâ üze-

rine olsun; sallallâhu aleyhi1 ve alâ âlihî ve ashâbihî2 (N2b) ve hulefâ’ihi’r-râşi-
dîne3 ve selleme teslimen kesîrâ ilâ yevmi’d-dîn. 

Ammâ ba‘dehû4 bilüñüz iy azîz karındaşlarum ve iy takvâda5 mu‘âvin-

lerüm! Hak Te‘âlâ size tevfîk virsün, terakkī itmeklige beşeriyyet alçaklığın-

dan ubûdiyyet yüceligine ve dahı rûzî kılsun size ve bize sıfât-ı nefsânîden 

âzâd olup sıfât-ı Rabbânî’le ârâste olmaklığa ki; maksûd bu cümle-i mah-

lûkātdan insân vücûdıdur ve her ne kim iki âlemde var, anuñ vücûdı insân 

vücûdına6 tâbi‘ olup andan ötürü vücûda geldi ve eger7 tamâm nazar ide-

cek olursañ saña ma‘lûm ve muhakkak ola ki dükeli varlık hemân vücûd-ı 

insândur.8

Beyt:   ی و אن را   

 9 ا  ای ،    

 İmdi vücûd-ı insândan maksûd10 Hak Te‘âlâ’nuñ zâtını ve sıfâtı-

nı bilmekdür. Nitekim Dâvûd Peygamber aleyhi’s-selâm su’âl itdi kim:
(N3a) 11؟ אذا  ا א رب   Andan Hak Te‘âlâ cevâb virüp buyurdı ki: ُ ْ  ُכ
12

َف  َ ــ ْ ُِ  َ ــ ْ َ ْ ُ ا ــ ْ َ َ َ َف  َ ــ ْ ُ أَْن أُ ــ ْ َ ْ َ َ ــא 
ِ ْ َ ا  ً ــ ْ  Lâ-cerem maksûd ma‘rifet َכ

oldı. İmdi ma‘rifet-i hakīkī insândan13 özgede bulınmaz. Zîrâ ki melek ve 

cin egerçi ubûdiyyet vazîfesinde14 insâna şerîk olup-durur. Ammâ emâ-

net-i ma‘rifet yükini götürmekde insân cümle-i kâ’inâtdan mümtâz oldı 

ki; [2b] َ ْ َ ــ ْ ــא َوأَ َ َ ْ ِ ْ َ َ أَن  ــ ْ َ َ َ ــאِل  َ ِ ْ َْرِض َوا ْ אَواِت َوا َ ــ ــ ا َ َ  َ ــ َ א َ َ ْ ــא ا َ ْ َ َ ــא   ﴿ِإ

1 HM nüshasında  şeklinde kısaltılmış olarak yazılmıştır. 

2 ve alâ âlihî ve ashâbihî HM: ve âlihî ve alâ ashâbihî N.

3 hulefâ’ihi’r-râşidîne N: hulefâ’i’r-râşidîne HM.

4 Ammâ ba‘dehû HM: ─ N.

5 takvâda N: takvîde HM.

6 insân vücûdına HM: insâna N.

7 ger N: eger HM. 

8 vücûd-ı insândur HM: vücûd-ı insânîdür N.

9 “Cihanın yücelik ve alçaklıklığı sensin/sendendir. Bilmem ki nesin, ne varsa sensin.” 

10 maksûd HM: ─ N.

11 “Yâ Rabbi! Mahlukatı niçin yarattın?” Ebü’l-Fidâ İsmâ‘îl b. Muhammed b. Abdilhâdî el-Cerrâhî el-Ac-

lûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Müzîlü’l-İlbâs amme’ştehera mine’l-Ehâdîs alâ Elsineti’n-Nâs, 2/132, nr. 2016; İs-

mâil Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, 1/88; 4/158.

12 “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/132, nr. 

2016; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/88; 4/158.

13 insândan HM: insândur N.

14 vazîfesinde HM: vazîfesinden N.
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1﴾ ً ــ ُ َ ــא  ً ُ َ ُ َכאَن  ــ ــאُن ِإ َ ِ ْ ــא ا َ َ َ َ ــא َو َ ْ ِ  İmdi murâd göklerden anuñ ehlidür 

ki melâ’ikedür ve yirden dahı murâd hem anuñ2 ehlidür ki hayvânât ve cin 

ve şeyâtîndür ve tağlardan murâd hem anuñ ehlidür kim vuhûş u tuyûr ve 

sibâ‘ ve3 behâyimdür. Neden ötüri insân (N3b) bunlardan mümtâz oldı hîç 

bilür misin? Belî andan ötürü ki nefs-i insânî bir âyîne olsa gerek idi ki; 

Hazret-i Ulûhiyyet cemâli anda tecellî edüp ol Hakk’uñ sıfâtına mazhar 

düşüp hem muzhir-i sıfât-ı Hak4 olaydı ki 5 ِ ــ ِ َر ُ ــ  َ َ َ ٰاَدَم  ــ َ َ  َ  hemân ِإن ا

bu ma‘nîye işâretdür. Pes nefs-i insânî bir âyîne oldı ki, iki cihân anuñ 

gılâfıdur6 ve Hazret-i Ulûhiyyet’üñ cemâli ve celâli bu âyîne vâsıtâsıyla zâ-

hir olur ki; 7﴾ ْ ِ ــ
ِ ُ ــ أَ ِ ــאِق َو َ ٰ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ ٰا ِ ِ ُ ــ َ ﴿ Çünki nefs-i8 insânîde bu 

kābiliyyet vardur ki âyîne ola. Vaktî ki anı terbiyet idüp kendü kemâline 

irse, pes Hak Te‘âlâ9 sıfâtınuñ zuhûrını kendüde müşâhede kılur. Andan 

soñra bilür ki anı neden ötürü yaratmışlardur. Lâ-cerem ْ ــ َ َ  ُ ــ َ ْ َ َف  َ ــ َ  ْ ــ َ  
10

ُ ــ َف َر َ ــ َ  ma‘nîsi anda muhakkak olup hem girü ma‘lûm ider; ol ki kankı 

sırdan ötürü kerâmet (N4a) ve fazîlet bulmışdur. Niteki Şeyh buyurur -rah-
metullâh-:11

Beyt: İy ki seni kıldı nüsha nâmesine ol İlâh

 Hem cemâlin görmege gözgü idindi gâh gâh

[3a] Her ne kim âlemde vardur sende mevcûd eyledi12

 Sen de iste kim bulasın kılmayasın âh âh

1 ً ــ ُ َ ــא  ً ُ َ ُ َכאَن  ــ -N: ─ HM. “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yük ِإ

lenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, 

çok cahildir.” Ahzâb, 33/72

2 hemañ HM: hemân anuñ N.

3 ve N: ─ HM.

4 muzhir-i sıfât-ı Hak N: mazhar-ı sıfât-ı Hak HM. 

5 “Allah Âdem’i kendi sûretinde yaratmıştır.” Buhârî, İsti’zân, 1; Müslim, Cennet, 28, Birr, 115.

6 gılâfıdur HM: hilâfıdur N. 

7 “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara gös-

tereceğiz ki, o Kur’ân’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez 

mi?” Fussilet, 41/53. 

8 nefs-i N: ─ HM.

9 Te‘âlâ N: ─ HM.

10 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/262.

11 rahmetullâh HM: kaddesallâhu rûhahû N.

12 Her ne kim âlemde vardur sende mevcûd eyledi HM: Her ne kim âlemde var senden kamu mevcûd-

dur N.
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Velîkin nefs-i insânî kendünün kemâl-i mertebesine irince, ki ol âyîne-i 

sâfî olmakdur, niçe uzun mesâfetler ve hadsüz âfetler ve mehlikeler kat‘ 

itmek gerekdür nâ-çâr.1 İmdi ol nesne el virmez mâdâm ki Şerî‘at ve tarîkat 

ve hakīkat câddesinde sülûk itmeye2 tedrîcile; şol demür gibi kim evvel 

emirde anı ma‘denden çıkarurlar. Pes aña latîf çileler idüp suda ve odda 
(N4b) perveriş virürler. Niçe üstâduñ elinden geçer, tâ âyîne olınca. İmdi 

bu tarîk üzre vücûd-ı insânî dahı bu âyînenün demüridür ki; ــאِدٌن َ َ ــאُس   ا
3 ِ ــ ِ ِ َوا ــ َ ــאِدِن ا َ َ -Pes evvel emirde ol demüri vücûd-ı insânî ma‘denin َכ

den hüsn-i tedbîrle çıkarmak gerek ve perveriş birle añul añul4 anı âyînelık 

makāmına irişdürmek gerekdür. Niteki dimişlerdür: 

א  َ َ َ ْ َت َر ْ َ א َ  ِ َאَة ا ْ  ِإن ا
َא5  ُ ْ ُ َ ًא  ُ ْ ُ أُ ِ ْ ُ َ  ُ ْ َ  

Lâ-cerem bu kitâb sülûk-i dîni beyân itmekde ve âlem-i yakīne irişmek-

de ve nefs-i insânı terbiyyet idüp ve sıfât-ı Rabbânî bilmekde biş bâb ve 

kırk fasıl oldı, bi-avnillâhi ve hüsni tevfîkıhî.6

EL-BÂBÜ’L-EVVELÜ FÎ DÎBÂCETİ’L-KİTÂBİ 

VE HİYE TEŞTEMİLÜ ALÂ SELÂSETİ FUSÛLİN

El-Faslü’l-[3b]Evvelü fî Beyâni Enne’l-Kitâbe7 li-Eyyi Fâ’idetin Vudı‘a 

fî Kelâmi Ehli’t-Tarîkati8

El-Faslü’s-Sânî fî Beyâni Enne’l-Kitâbe9 (N5a) alâ Eyyi Nüsükin10 ve 

Rütbetin

1 nâ-çâr HM: nâ-çârî N.

2 itmeye HM: olmaya N.

3 “İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir.” Buhârî, Menâkıb, 1; Müslim, Birr, 160; Ahmed b. Han-

bel, 2/539.

4 añul añul HM: añıl añıl N.

5 “Yüksekliğine şahit olduğun kamış, boğum boğum biterek göğe uzamakta.” 

6 hüsn-i tevfîkihî N: hüsn-i tevfîk HM.

7 fî Beyâni Enne’l-Kitâbe N: fî Beyâni’l-Kitâbe HM.

8 fî Beyâni … Ehli’t-Tarîkati HM: ─ N. N nüshasında bu cümle El-Faslü’s-Sânî’den sonra Vudı‘a lafzı 

olmaksızın yazılmıştır. 

9 Enne’l-Kitâbe N: İnne’l-Kitâbe HM.

10 Nüsükin HM: Şikkın N.
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El-Faslü’s-Sâlisü fî Beyâni Enne’l-Kitâbe1 li-Mâzâ2 Vudı‘a bi’t-

Türkiyye

EL-BÂBÜ’S-SÂNÎ3 FÎ MEBDE’İ’L-MEVCÛDÂTİ 

VE HİYE4 MÜŞTEMİLÜN ALÂ HAMSETİ FUSÛLİN

El-Faslü’l-Evvelü fî Beyâni Fıtrati’l-Ervâhi ve Merâtibihâ

El-Faslü’s-Sânî fî Şerhi’l-Melekûtiyyâti ve Medâricihâ

El-Faslü’s-Sâlisü fî Beyâni Zuhûri’l-Âvâlimi’l-Muhtelifeti

El-Faslü’r-Râbi‘u fî Bidâyeti’l-Hilkati’l-İnsân 

El-Faslü’l-Hâmisü fî Bedvi Ta‘alluki’r-Rûhi bi’l-Bedeni

EL-BÂBÜ’S-SÂLİSÜ5 FÎ BEYÂNİ ME‘ÂŞİ’L-HALK 

VE HÜVE MÜŞTEMİLÜN ALÂ İŞRÎNE FASLEN

El-Faslü’l-Evvelü fî Beyâni Hucubi’r-Rûhi’l-İnsâniyyi6 mine’t-Ta‘al-

luki bi’l-Bedeni ve Âfâtihâ

El-Faslü’s-Sânî fî Beyâni Ta‘alluki’r-Rûhi bi’l-Bedeni ve Fevâyidihâ

El-Faslü’s-Sâlisü fî Beyâni’l-İhtiyâci ile’l-Enbiyâ’i fî Terbiyeti’l-İnsân

El-Faslü’r-Râbi‘u7 fî Beyâni Sebebi Neshi’l-Edyâni ve Hatmi’n-

Nübüvveti bi-Muhammedin8 Aleyhi’s-Selâm

El-Faslü’l-Hâmisü (N5b) fî Terbiyeti’l-İnsâni alâ Kānûni’ş-Şerî‘ati9

El-Faslü’s-Sâdisü fî Tezkiyyeti’n-Nefsi’l-İnsâniyyeti ve Ma‘rifetihâ 

El-Faslü’s-Sâbi‘u fî Tasfiyeti’l-Kalbi alâ Kānûni’t-Tarîkati

El-Faslü’s-Sâminü fî Beyâni Tahliyeti’r-Rûhi10 alâ Kānûni’l-Hakīkati

1 Enne’l-Kitâbe N: İnne’l-Kitâbe HM.

2 li-Mâzâ N: li-Mâ HM. 

3 El-Bâbü’s-Sânî HM: El-Faslü’s-Sânî N.

4 Hiye N: Hüve HM.

5 El-Bâbü’s-Sâlisü HM: El-Faslü’s-Sâlisü N.

6 Hucubi’r-Rûhi’l-İnsâniyyi N: Hucubi’r-Rûhi’l-İnsâni HM.

7 El-Faslü’r-Râbi‘u N: El-Faslü’s-Sâbi‘u HM.

8 bi-Muhammedin HM: Muhammedin N.

9 Kānûni’ş-Şerî‘ati N: Kānûni’ş-Şer‘i HM.

10 Tahliyeti’r-Rûhi N: Tecliyeti’r-Rûhi HM.



58 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

El-Faslü’t-Tâsi‘u fi’l-İhtiyâci [4a] ile’ş-Şeyhi fî Terbiyeti’l-İnsâni ve 

Sülûki’t-Tarîk

El-Faslü’l-Âşiru fî Makāmi’ş-Şeyhiyyeti1 ve Şerâyitihâ ve Sıfâtihâ

El-Faslü’l-Hâdî Aşer fî Şerâyiti’l-İrâdeti ve Sıfâtihâ ve Âdâbihâ

El-Faslü’s-Sânî Aşer fi’l-İhtiyâci ile’z-Zikri ve İhtisâsi’z-Zikri bi-Lâ 

İlâhe İllallâh2

El-Faslü’s-Sâlisü Aşer fî Keyfiyyeti Telkīni’z-Zikri ve Şerâyiti Âdâbihâ3

El-Faslü’r-Râbi‘u Aşer fî İhtiyâci’l-Mürîd ilâ Telkîni’z-Zikri 

mine’ş-Şeyhi ve Hâsiyyetihî 

El-Faslü’l-Hâmisü Aşer fî Beyâni’l-İhtiyâci ile’l-Halveti ve Şerâyitihâ 

ve Âdâbihâ

El-Faslü’s-Sâdisü Aşer fî Ba‘zi’l-Vakāyi‘i’l-Gaybiyyeti ve’l-Fark bey-

ne’r-Ru’yâ ve’l-Vâkı‘â

(N6a) El-Faslü’s-Sâbi‘u Aşer fî Beyâni Müşâhedâti’l-Envâri ve Merâti-

bihâ4

El-Faslü’s-Sâminü5 Aşer fî Beyâni’l-Mükâşefâti ve Envâ‘ihâ

El-Faslü’t-Tâsi‘u Aşer fî Beyâni Tecelliyi’z-Zâtiyye ve’s-Sıfâtiyye

El-Faslü’l-İşrûne fî Beyâni’l-Vusûli ile’l-Hazreti’l-Âliyyeti6 Azze 

İsmuhû7

EL-BÂBÜ’R-RÂBİ‘U FÎ NÜFÛSİ’S-SU‘ADÂ’İ VE’L-EŞKIYÂ’İ 

VE HÜVE MÜŞTEMİLÜN ALÂ ERBA‘ATİ FUSÛLİN

Fi’l-Fasli’l-Evvel8 fî Beyâni Me‘âdi’n-Nefsi’z-Zâlimeti’lletî Hiye’l-Lev-

vâme

1 Makāmi’ş-Şeyhiyyeti HM: Makāmi’ş-Şeyhi N.

2 bi-Lâ İlâhe İllallâh HM: Lâ İlâhe İllallâh N.

3 El-Faslü’l-Sâlisü Aşer fî Keyfiyyeti Telkīni’z-Zikri ve Şerâyiti Âdâbihâ N: ─ HM.

4 Merâtibihâ HM: Rütbetihâ N.

5 El-Faslü’s-Sâminü N: El-Faslü’l-Sâbi‘u

6 ile’l-Hazreti’l-Aliyyeti HM: ile’l-Hufreti’l-Aliyyeti N.

7 Azze İsmuhû HM: An İsmihî N.

8 Fi’l-Fasli’l-Evvel HM: El-Faslü’l-Evvel N.
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El-Faslü’s-Sânî fî Beyâni Me‘âdi’n-Nefsi’l-Muktesıdeti’lletî Hi-

ye’l-Mülhime

El-Faslü’s-Sâlisü fî Beyâni Me‘âdi’n-Nefsi’s-Sâbıkati’lletî Hiye’l-Mut-

ma’inne

El-Faslü’r-Râbi‘u fî1 Beyâni Me‘âdi’n-Nefsi’ş-Şakıyyeti’lletî Hi-

ye’l-Emmâre

EL-BÂBÜ’L-HÂMİSÜ [4b] FÎ SÜLÛKİ’T-TAVÂYİFİ’L-

MUHTELİFETİ VE HÜVE MÜŞTEMİLÜN ALÂ SEMÂNİYETİ 

FUSÛLİN

El-Faslü’l-Evvelü fî Beyâni Sülûki’l-Mülûki ve Erbâbi’d-Devleti 

El-Faslü’s-Sânî fî Hâli’l-Mülûki (N6b) ve Sîretihim bi-Külli Tâ’ifetin 

Mine’r-Re‘âyâ ve’ş-Şefekati Aleyhim 

El-Faslü’s-Sâlisü fî Sülûki’l-Vüzerâ’i ve Ashâbi’l-Kalemi ve’n-Nevvâb

El-Faslü’r-Râbi‘u fî Sülûki’l-Ulemâ’i Mine’l-Müftiyyîn ve’l-Müzek-

kirîn ve’l-Kudât

El-Faslü’l-Hâmisü fî Beyâni Sülûki Erbâbi’n-Ni‘am ve Ashâbi’l-Em-

vâl

El-Faslü’s-Sâdisü fî Sülûki’d-Dehâkīn ve Ehli’z-Zer‘

El-Faslü’s-Sâbi‘u fî Beyâni Sülûki Ehli’t-Ticâre

El-Faslü’s-Sâminü fî Beyâni Sülûki Ehli’l-Hırfeti ve’s-Sanâyi‘

Temmet fihristü’l-ebvâb, vallâhu a‘lem bi’s-savâb2

1 fî HM: ─ N.

2 Temmet … bi’s-savâb N: ─ HM. 
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EL-BÂBÜ’L-EVVELÜ

FÎ DÎBÂCETİ’L-KİTÂBİ 

Ya‘nî evvelki bâb1 dîbâce-i kitâbı beyân ider. İmdi bu bâbda üç fasl zikr 

olur. 

El-Faslü’l-Evvelü 

fî Beyâni Enne’l-Kitâbe2 li-Mâzâ Vudı‘a fî Kelâmi Ehli’t-Tarîkati

Ya‘nî Fasl-ı Evvel anı beyân ider ki bu kitâb ehl-i tarîkat kelâmında vaz‘ 

olınduğınuñ3 fâyidesi (N7a) ve sebebi nedür ve hem sülûki beyân ider ki ne 

nesnedür. Kālallâhu Te‘âlâ: ــא ً ْ َ  ِ ــ ِ َر  ِ ــ ْ ُ َ َو ــ ِ ُ ْ ِ ا ــ ِ  َ ــ
ِّ َ ُ

ِ َِכ  ــא َ ِ ِ َאُه  ْ ــ َ ــא  َ ِ َ ﴿ 
4

ا﴾  ــ  Ve kāle Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem:5 6 

ٍ ــ ِכ َ  ِّ ُ ُכ ــ א َ  ِ ــ َ ْכ ِ ْ ُ ا ــ َ ِ  َכ
Azîz-i men! Bilgil ki hakīkat sözi ve tarîkat yolına sülûk itmegüñ beyânı 

şevk ve talebi7 izhâr ider. Müsta‘id tâliblerüñ bâtınında ve mahabbet [5a] 

odınuñ koğını sıddîklaruñ göñlinde8 müşteğıl kılur. Husûsan ki ol kelâm, 

sâdık9 âşıklar karîhasından gele10 ve kâmil muhakkıklar nazarından sâdır ola. 

Beyt:  Anuñ ki ışkıla göñli müdâm ola mahrem

 Ne kıssa kim diye ol gidere göñülden11 gam

(N7b) Sen az görme bu derd ehlinüñ kelâmını kim

 Bulara Hak’dan irer feyz-i bâtınî her dem

1 bâb HM: ─ N.

2 enne’l-kitâbe N: inne’l-kitâbe HM.

3 olınduğınun HM: olduğınun N.

4 “Ey Muhammed! Biz, Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’ân ile müjdeleyesin, inat eden bir 

topluluğu da uyarasın diye onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.” Meryem, 19/97.

5 Ve kāle Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem N: Kāle’n-Nebî ء م HM

6 “Hikmetli söz, hikmet ehlinin yitiğidir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/363, nr. 1159; Alî b. Hüsâmiddîn b. 

Abdilmelik b. Kādîhân el-Müttakī el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Ef‘âl, 10/180, nr. 

28936; Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfi‘î, 

Câmi‘u’l-Ahâdîs, 15/388, nr. 15771.

7 talebi HM: taleb N.

8 kovığın sıddîklarun gönlinde HM: kovığını sıddîklar gönlinde N. 

9 kelâm sâdık HM: kelâm-ı sâdık N.

10 gele HM: ─ N.

11 gönülden HM: gönlinden N.
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Bir dahı fâ’ide bu kim; bî-haberlere1 bu kelâmuñ devletinden intibâh 

hâsıl ola. Zîrâ ki bilmek olmaz kim2 bu sa‘âdetüñ kufli kankı miftâh birle 

açılur. Ve hem dimişlerdür kim:

Mısra‘: 3
א  َא ْ ِ أَ َ ا ْ َ  ُ َ ْ َ ُْذُن  وا

 Gelenler çün dimişler bizden öñdin 

 Ki kulak âşık oldı4 gözden öñdin 

Bir niçe kavme bu hadîsüñ devleti sem‘ kapusından girdi; şöyle kim ev-

vel emürde eyitdiler: 5﴾ــא َ ٰא َ  ْ ُכــ ِّ َ ِ ا  ُــ ِ ــאِن أَْن ٰا َ ِ ْ ِ َــאِدي  ُ ًــא  َאِد ُ َא  ْ ِ ــ َ َــא   Belki6 ﴿ِإ

ışk tohumını göñüllerinde ya‘nî7 göñüller yirinde Hak Te‘âlâ “elest ahdi”n-

de kendü yed-i kudretiyile saçmışdur. Ammâ kim ne bilsün ki ol tohmı 

terbiyet itmek tevfîkını kankı sâhib-devlete virmişlerdür. Zîrâ ki ışkuñ 

ebedî memleketini ve sermedî devletini her şâha virmezler. (N8a) Niçeme 

her baş bu hadîs temennâsınuñ sevdâsından hâlî degüldür. Velâkin her 

temennî idenüñ eli bu devlet kibriyâsınuñ etegi ucına irişmez.8

Beyt: Taleb-i milkin anuñ degme Süleymân bulımaz

[5b] Gam menşûrını9 her göñül ü her cân bulımaz

 Kaldı derdinden anuñ nevmîz dermân umucı

 Ki bu derd dürdini hîç10 tâlib-i dermân bulımaz 

Ve11 bir garaz dahı sülûki12 beyân itmekden budur ki;13 tâ huccet ola 

şol battâllar ve hevâ-perestler üzerine ki behîme14 gibi himmetlerin lezzât-ı 

1 bî-haberlere HM: bî-haberler N.

2 kim N: ─ HM.

3 “Bazen kulak, gözden önce âşık olur.”

4 oldı HM: olur N.

5 “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin!’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. 

Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” Âli İmrân, 3/193.

6 Belki HM: Bilgil N.

7 gönüllerinde ya‘nî N: ─ HM.

8 Niçema … irişmez. N nüshasında bu cümle şiirden sonra verilmiştir. 

9 Gam menşûrını HM: Gam-ı meşhûrını N.

10 Ki bu derd dürdini hîç HM: Ki bu derd virdini N.

11 Ve N: ─ HM.

12 sülûki HM: sülûk N.

13 budur ki HM: bu ki N.

14 behîme N: behîm HM.
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şehvâniyye ve temettu‘ât-ı hayvâniyyeye1 sarf itmişlerdür. Şol dört ayaklu 

cânavarlar gibi vaktüñ nakdine râzî olup evliyâ meşâribinden ve2 anlaruñ 

makāmâtından nevmîz olup pes namâzuñ ve3 orucuñ (N8b) sûretine kāni‘ 

olmışlardur ve gaflet âfetleriyle mülevves olup kalmışlardur. Anlara bu 

huccet ola, tâ ki Kıyâmet güninde kalan bî-sa‘âdetler4 gibi ki bu hadîsüñ 

devletinden bî-haberlerdür. Eyitmeyeler5 ki; ۤ ــ ِ ــא  ــא ُכ َ  ُ ــ ِ ْ َ ُ أَْو  َ ــ ْ َ ــא  ْ ُכ َــ ﴿ 
6

 ﴾ ِ ِ ــ ا ــאِب  َ ْ  ,Cüneyd’e -kaddesallâhu rûhâhu- sordılar kim: “Mürîde أَ

meşâyıh kelimâtından ve anlarun hikâyetinden fâyide nedür?” Pes eyitdi: 

“Fâyide budur ki anlaruñ göñüllerin7 takviyet ider ve kademlerin mücâhe-

de ve riyâzet içinde muhkem dutar ve hem taleblerine ziyâde taleb bağışlar 

andan.” Eyitdiler: “Hiç bu söze bir delîl ve8 mü’ekkid var mıdır Kur’ân’da?” 

Eyitdi: “Belî ki; 9﴾اَدَك َ ــ ُ  ِ ــ ِ  ُ ــ ِّ َ ُ ــא  َ  ِ ــ ُ ــۤאِء ا َ ْ ْ أَ ــ
ِ ــَכ  ْ َ َ ــ  ُ  Ve hem ”﴿َوُכ 

demişlerdür ki: 10
رض  ــ   ّ د ا ــ ــא  ــאت   Ya‘nî, “Meşâyıh sözleri Hak 

Te‘âlâ’nuñ leşkeridür. (N9a) Yiryüzinde tâliblere mu‘în u meded [6a] kılı-

cıdur.” Şöyle ki; eger bir bî-çârenüñ bir kâmil şeyhi olmasa, pes şeytân 

dilese ki talebi ve mücâhedesi içinde bir şübheyile yâhûd bir bid‘atile anuñ 

yolın urup yoldan ide, lâ-cerem ol vakt ol za‘îf, meşâyıh kelimâtıyıla te-

messük ide ve kendünüñ ol vâkı‘âsını anlarun beyân mehekkine ura. Tâ ki 

şeytân vesvesesinden ve nefs dağdağasından halâs bulup sırât-ı müstakīm 

üzre sâbit-kadem ola. Zîrâ harâmîler11 bu yolda öküşdür. Şeyâtîn12 ve cin 

ve13 insden vaktî ki sâlik delîlsüz ve kulavuzsuz yola girse der-hâl anı bu 

harâmîler14 yoldan ırup mehâlike bırağurlar. Bu resme çok olmışdur:

1 temettu‘ât-ı hayvâniyyeye N: temettu‘ât-ı hayvâniye HM. 

2 ve N: ─ HM.

3 ve N: ─ HM.

4 bî-sa‘âdetler N: bî-sa‘âdet HM.

5 Eyitmeyeler HM: Eyitmeye N. 

6 “Yine şöyle derler: ‘Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden 

olmazdık.’” Mülk, 67/10.

7 göñüllerin HM: göñüllilerin N.

8 ve N: ─ HM.

9 “(Ey Muhammed!) Peygamberlerin haberlerinden, kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her 

bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda sana hak, mü’minlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.” Hûd, 

11/120.

10 “Meşâyıhın kelimeleri, yeryüzünde Allahu Teâlâ’nın askerleridir.” 

11 harâmîler N: haramiler HM.

12 Şeyâtîn HM: Şeytân N.

13 ve N: ─ HM.

14 harâmîler N: harâmiler HM.
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 1

ُ
ِ َ  َ א َو ُ אَر א  ِ ِ  َوَכ 

Şeyh Ebû Sa‘îd ibn Ebü’l-Hayr rahmetullâhi âleyh demişdür ki; “Mürî-

de (N9b) hergün bir sipâre mikdârı gerek ki bu kelâmdan diye ve işide.” Ve 

hem dimişlerdür ki; 2ه ــ ذכــ א اכ ــ ــ  ــ ا  Pes bu mukaddimât hükmiyile 

ba‘zı sâlikler ki bu devletden nisâba güçleri yitmezdi, tâ ki tarîkat yolına seyr 

idüp hakīkat âlemine irişelerdi ve anlar ki güçleri yiterdi, pes 3ذכאًة ٍ ْ ــ  ّ כ  إّن 
kazıyyesince4 bu yolı beyân eylemegi boyunları üzre vâcib bildiler ve hakkı 

müstahıkına5 irişdürdiler ve ma‘rifet âb-ı hayâtınuñ ser-çeşmesinden ol taleb 

beriyyesinde6 susamış sûhtelere şerbet içürdiler. Tâ ki anlaruñ dertleri üzerine 

dert ve şevkleri üzerine7 [6b] şevk ve talebleri üzerine ziyâde taleb ola.

Beyt: 8
رم   ن آب  כ    ن ر  

م9  رم       

Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în et-tayyibîn et-tâhirîn.10

(N10a) El-Faslü’s-Sânî 

fî Beyâni11 Enne’l-Kitâbe12 alâ Eyyi Nematın Ruttibe13

Ya‘nî İkinci Fasıl14 anuñ beyânındadur ki15 bu kitâb16 ne tertîb 

ve ne tarîk üzre müretteb oldı. Kālallâhu Tebâreke ve17 Te‘âlâ: 
ُه﴾18 ُ ــ ِ ُ ُــ   َ ــ ْ َ ْ ا أُ  َ ــ ْ َ ي  ِ ــ ا  َ ــ ُ   :Ve kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm ﴿َو

1 “Onlar gibi figan eden nicelerini terk ettim.”

2 “Bir şeyi çok seven onu dilinden düşürmez.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/222; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/14.

3 “Her şeyin bir zekâtı vardır.” 

4 kazıyyesince HM: muktezâsınca N.

5 müstehıkına HM: müstehıkka N.

6 beriyyesinde HM: beriyyesinden N.

7 şevkleri üzerine HM: ─ N.

8 Beyt N: ─ HM.

9 “Ben toprak gibiyim, gamını su gibi içerim; ne kadar çok içersem o kadar çok susarım.” 

10 Ve sallallâhu … et-tâhirîn N: ─ HM.

11 Beyâni N: ─ HM.

12 Enne’l-Kitâbe N: İnne’l-Kitâbe HM.

13 Ruttibe N: ─ HM.

14 fasıl HM: ─ N.

15 ki HM: ─ N.

16 bu kitâb HM: bu kitâbuñ faslı N.

17 Tebâreke ve N: ─ HM.

18 “O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, O’na göre (ilk yaratmadan) 

daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O’nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm 

ve hikmet sahibidir.” Rûm, 30/27.
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1
ــ  ــאت  ــא  ــ  ــ  ــ و ــאش  ــא  ــ  ــאس  ت ا ــ  Azîz-i men! Bilgil ki insâ-

na bu âyet ve bu hadîs hükmiyile üç hâlet sâbit olur. Evvel bidâyet-i fıtrat 

ki aña mebde’ dirüz ve ikinci müddet-i eyyâm-ı hayât ki ana me‘âş dirüz. 

Üçinci ol ki rûh bedenden ta‘allukın kese ihtiyârile yâhûd ıztırârile ki aña 

biz2 me‘âd dirüz. Pes bu kitâb üç3 asl üzere binâ oldı ki mebde’ ü me‘âş ü 

me‘âddur. Ve her asılda bir bâb konılmışdur ki ol bâb müştemildür birkaç 

fasılları,4 tâ ki her makāmda (N10b) ahvâl-i insândan ba‘zısını bu muhtasar 

beyân eyleye. Meselâ mebde’ bâbında fıtrât-ı ervâhuñ bidâyeti ve5 milk 

ü melekûtuñ şerhi ma‘lûm olısar ve me‘âş bâbında insânuñ terbiyyeti ve 

anuñ seyr-i sülûki etvâr-ı beşeriyyede ve tebdîl-i ahlâk ve tağyîr-i sıfâtı ve 

ahvâli6 ma‘lûm olısar ve me‘âd bâbında nüfûs-ı su‘adâ ve nüfûs-ı eşkıyânun 

mürâca‘ati ve maksadı ve me‘âdı [7a] mezkûr olısar. Şol kānûn üzre kim 

enbiyâ ve evliyâ sülûk itdiler ve bir bâb dahı tavâyif-i muhtelife sülûkin 

beyân itmek-içün zikr olundı;7 tâ ki her tâ’ife bu kitâbuñ fâyidesinden 

nasîb bulup müstefîd olalar ve bir bâb dahı dîbâce-i kitâbda resm oldı. 

Pes bu kitâb biş bâb kırk fasıl üzre binâ oldı. Nitekim fihristde şerh oldı. 

Ammâ biş bâb8 olduğına hikmet oldur ki, İslâm’uñ biş rüknine münâsib 

ola. (N11a) Nitekim Hoca aleyhi’s-selâm buyurur9 ki: 10
 

ٍ ــ ْ َ ــ  َ َ ُم  ــ ْ ِ َ ا ــ
ِ ُ  

el-hadîs.11 Dahı kırk fasıl olduğına sır budur ki insânı terbiyet itmek-

de aded-i erba‘înüñ husûsiyyeti vardur. Nitekim buyurur,12 el-âye:13

14
 ﴾ً ــ َ ْ َ  َ ــ ِ َ أَْر ــ  َ ُ َــא  ْ َ َوا Ve hem Hoca aleyhi’s-selâm buyurur:15 ﴿َوِإْذ 

1 “İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür; nasıl ölürse öyle dirilir.” Benzer lafızlarla; Zeynüddîn Muhammed Ab-

dürra’ûf b. Tâci’l-Ârifîn b. Nûriddîn Alî el-Münâvî el-Haddâdî, Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmi‘i’s-Sağīr, 
5/519; Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî 

et-Tûsî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 4/174; 4/179.

2 ana biz N: ─ HM.

3 üç HM: ─ N.

4 fasılları HM: fasla N.

5 ve HM: ─ N.

6 tağyîr-i sıfâtı ve ahvâli HM: tağyîr-i sıfât ve ahvâl N.

7 olundı N: oldı HM.

8 bâb N: ─ HM.

9 buyurur HM: buyurdı N.

10 “İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir.” Buhârî, Îmân, 1-2; Müslim, Îmân, 19, 22; Tirmizî, Îmân, 3; 

Nesâ’î, Îmân, 13.

11 el-hadîs N: ─ HM.

12 buyurur HM: buyurdı N.

13 el-âye N: ─ HM.

14 “Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir 

buzağıyı tanrı edinmiştiniz.” Bakara, 2/51.

15 aleyhi’s-selâm buyurur HM: buyurdı -aleyhi’s-selâm- N.
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1 ــא ــ  ــ  ــ  ــ  כ ــ ا א ت  ــ ــאً،  א ــ  ّ أر ــ  ــ أ  Ve andan soñra 

her fasluñ evvelinde bir âyet Kur’ân’dan ve bir hadîs Hazret-i Risâlet’den 

şöyle kim münâsibdür ol fasla2 hem zikr oldı, tâ ki temessük-i Kitâb ve 

Sünnet birle ola ve3 ibtidâdan tâ intihâya degin insânuñ kemâli ve noksânı 

ve hem keyfiyyet-i seyr ve ahvâlinden her birinüñ şerhi ber-vech-i tafsîl4 

ma‘lûm olısar, tâ ki tarîkat ve hakīkat yolına müdde‘îlere ve ashâb-ı sülûk-i 

ma‘rifete mehek ola. Şöyle kim kendülerüñ [7b] elel vaktlerin ol meheke 

vuralar. Eger ol5 makāmâtdan (N11b) bir makāmuñ alâmetin öz özlerinde6 

bulsalar, pes muzaffer olup ümiz dutalar ki kademlerin7 sırât-ı müstakīm 

üzre tutup maksada ve maksûda irişeler ve eger bu me‘ânîden kendülerde 

bulmayacak olurlarsa8 lâ-cerem nefs gurûrın ve şeytân vesvesesin dimâğ-

larından çıkaralar ve savâb tarîkı üzre kademlerin taleb yolında dâ’im ve 

kā’im dutup pûsîde hırkalara mağrûr olamayalar.

Beyt: Sevdâ-yı hâm başuña tâc eyleme çıkar

 Hîç durma nâz elinden9 niyâza sen it sefer 

 Işka yetişicek saña üstâd ol yiter10

 Kim hâl diliyle saña ol virür11 haber

Çün mürîd-i sâdık ve tâlib-i âşık bu kitâbı mütâla‘a kılsa sıdk-ı te’en-

nî yüzinden olsa şöyle kim hevâ-yı temennî yüzinden olmasa ve bu fas-

luñ(N12a) usûline muttali‘ olsa ol vakt haber-dâr olur kim ol kimdür ve ne 

yirden geldi ve neye geldi ve ne yire varısar ve maksad ve maksûd12 ne 

nesnedür ve dahı ma‘lûm olur ki bu rûh-ı pâk kim ulvî nûrânîdür, anı 

1 “Kim Allahu Teâlâ’ya kırk gün ihlâs ile ibadet ederse kalbinden diline hikmet pınarları akar.” Ebü’l-Ha-

sen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Kārî el-Herevî, Mirkātü’l-Mefâtîh Şerhi Mişkâti’l-Mesâbîh, 

2/778; 6/2386; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/224, nr. 2361; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/229; 4/7. 

2 fasla HM: fasl N.

3 ve N: ─ HM.

4 ber-vech-i tafsîl HM: ve bir vech-i tafsîli N.

5 ol HM: bu N.

6 özlerinde HM: özlerinden N. 

7 kademlerin N: kadem HM. 

8 olurlarsa HM: olursa N:

9 Hîç durma nâz elinden HM: Durma nâz elinde N.

10 Işka yetişicek saña üstâd ol yiter HM: Işk yetişicek saña üstâd olur N.

11 saña ol virür HM: saña virür ol N.

12 varısar ve maksad ve maksûd HM: varısardur ve maksad-ı maksûd N.
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bu sûret kālıbına1 kim siflî ve zulmânîdür,2 göndürdüklerine hikmet ne-

dür ve ikileyin andan mufârakat idüp rûh bedenden ta‘allukını kat‘ idüp 

bu sûreti harâb kılduğına sır nedür ve girü haşr güninde rûhı bedene 

göndürüp haşr-ı ecsâd olduğına sebeb nedür? [8a] Pes ol vakt ol şahs
3﴾ ــ َ ْ أَ ــ ُ  ْ ــ َ ــאِم  َ ْ َ ــَכ َכא ِ َ -cemâ‘atinden taşra çıkup insâniyyet mertebe ﴿أُْو

sine irişür ve bu gaflet hicâbı ki ِة َ ــ
ِ ٰ ْ ِ ا ــ َ  ْ ــ ُ ــא َو َ ْ ــאِة ا َ َ ْ َ ا ــ

ِّ ا  ً ــ
ِ َא َن  ــ ُ َ ْ َ ﴿ 

َن﴾4 ُــ ِ א َ  ْ ــ ُ  aña işâretdür, ol hicâbdan ol vakt halâs bulur; andan soñra 

kademin sülûk üzere şevk ve zevk birle kor. Şöyle ki her neye nazar irse anı 

kademi altına alur. Kim5 nazar semeresi îmândur, kadem semeresi irfân-

dur. (N12b) Bî-çâre felsefî ve dehrî ve6 tabâyi‘î ki bu iki âlemden7 mahrûm 

kalmışlardur ve ser-geşte olup güm-geşte8 olmışlardur. Tâ anuñ birisi ki 

anlaruñ katında fazl ve hikmet ve kiyâset birle meşhûrdur kim adı Ömer-i 

Hayyâm’dur; gör kim dalâlet beriyyesinde gāyet-i hayretinden9 bu cinsden 

ebyât dimişdir ve kendünüñ gözsüzligin ve cehlin izhâr itmişdür:

Kıt‘a:10 Ol dâyire kim dâ’im dâyir oluruz anda 

 Ne evveli var anuñ ne âhiri hem peydâ

 Hiç kimse bu âlemden bir toğru dem urmadı

 Kim gelmegüñüz kandan yâ gitmegüñüz11 kanda

(N13a) Çün Yaradıcı kâmil terkîb düzicidür 

 N’içün kıla birin zişt birini kıla zîbâ

 Çün sûret-i zişt oldı aybı12 kimüñ olur

 Çün hûb olıcak sûret pes n’içün ider ifnâ

1 sûret kālıbına HM: sûret-i kālıba N.

2 süflî ve zulmânîdür HM: siflî zulmânî N.

3 “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla 

görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hay-

vanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” A‘râf, 7/179.

4 “Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedir-

ler.” Rûm, 30/7.

5 Kim HM: ─ N.

6 ve N: ─ HM.

7 âlemden HM: makāmdan N.

8 güm-geşte HM: geşte N.

9 beriyyesinde gāyet-i hayretinden HM: beriyyesinden hayrâtdan N.

10 Kıt‘a N: ─ HM.

11 gelmegüñüz kandan yâ gitmegüñüz HM: gelmeñüz kandan yâ gitmeñüz N.

12 oldı aybı HM: oldı di ayb N.
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Bu tercümesidür ol ser-geşte ve güm-geşte kelâmınuñ ve ol göñli gözi 

kör olmış mağrûr ki, 1﴾وِر ُ ــ ــ ا ِ ــ  ِ ُب ا ُــ ُ ْ ــ ا َ ْ َ َِכــ  ــאُر َو َ ْ َ ْ ــ ا َ ْ َ  َ ــא  َ ِ َ ﴿ 

sıfatıla mevsûfdur. [8b] Hîç haberi yokdur ki Hak Te‘âlâ’nuñ kulları var-

dur ki Seyyidü Evvelîn ve Âhirîn’e2 mütâba‘at itdikleri bereketinden küllî 

kâ’inâtdan geçüp 3﴾ ِ ْ ــ َ ْ َ ــאَب  َ ﴿ makāmına irişüp sırr-ı 4﴾ َــ -da5 be’﴿أَْو أَْد

küllî vücûdların yavu kıldılar ve basîret gözine 6﴾ َــ َ ــא  َ ُ َو ــ َ َ ْ ــא َزاَغ ا َ ﴿ kuh-

lından sürme çekdiler. Andan soñra 7﴾ى َ ــ ْ ُכ ْ ِ ا ــ ِّ َــאِت َر ْ ٰا ــ ِ ْ َرأَى  ــ َ َ ﴿ mütâla‘a-

sından nûr hâsıl itdiler, (N13b) 8﴾ــאء َ َ ــ  َ ِرِه  ُــ ِ  ُ ي ا ِ ــ ْ َ ﴿ envârından. Pes ol 

nûrla 9
ــ  ــ   makāmında âlem-i emrün bidâyetini ki mebde’-i ervâhdur, 

müşâhede kıldılar ve hem gördiler ki ketm-i ademden her nesne10 vücûd 

sahrâsına nite zâhir olur ve nice olacakdur. Tâ âlem dükenince ve her mev-

cûduñ sırrını bilüp ve her nev‘üñ mevcûdâtından11 nihâyetini ma‘lûm it-

diler ve her bir tâ’ifenüñ merci‘in ve me‘âdın mu‘âyene kıldılar ve ezel derî-

çesinden ebede ve ebed dergâhından ezele nazar itdiler ve perkâr gibi ezel 

ebed dâ’iresini tavâf itdiler ve kerrât-ile vücûddan ademe vardılar ve adem-

den vücûda geldiler. Gâh mevcûd olup ma‘dûm oldılar ve gâh ma‘dûm 

olup mevcûd oldılar ve gâh ne mevcûd ve ne ma‘dûm oldılar. Lâ-cerem 

bu yirde12 bî-nevâlaruñ esrârı öküşdür ve bu me‘ânîyi13 idrâk itmege her 

şahsuñ aklı ve fehmi irişmez (N14a) ve ekser-i [9a] halk bu me‘ânîyi14 tâmât 

ve mücerred-i ibârât sanurlar ve bunuñ her biri bir15 ulu sırdur gaybuñ gizlü 

1 “Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama 

ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.” Hacc, 

22/46.

2 Seyyidü Evvelîn ve Âhirîn’e HM: Seyyidü’l-Evvelîn’e Âhirîn’e N.

3 “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Necm, 53/9.

4 Necm, 53/9.

5 da HM: ─ N.

6 “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” Necm, 53/17.

7 “Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.” Necm, 53/18.

8 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğu-

ya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse 

aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar 

için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

9 Buhârî, Rikāk, 38, nr. 6137. “Görür gözü olurum.” şeklinde, benzer lafızlarla geçmektedir.

10 her nesne N: ─ HM.

11 mevcûdâtından HM: mevcûdâtdan N.

12 bu yirde HM: bu perdede N.

13 ve bu me‘ânîyi HM: ve ma‘nâyı N.

14 me‘ânîyi HM: ma‘nâyı N.

15 bir HM: ─ N.
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esrârından; şöyle ki anı ehl-i gayb bulur.1 Niteki dimişlerdür: ــ ن  ــאن   ز
ــ ن دا ــאذر   Ya‘nî dilsüz oğlanlar sözin hem girü anaları bilür. 

Beyt: Olalıdan berü derd-ile göñlümüz dem-sâz 

 Niçe keret ademe2 cânum eyledi pervâz

 Adem yüzinden o deñlü seferler itdüm kim

 Bu cümle râzumı uş sırrıyıla eyledi râz

Kandadur ol kör güm-geşteler eger anlarda görmeklik talebi derdi3 ver-

meseydi te’yîd-i Rabbânî birle sehl rûzigârda tarîkat san‘atıyla hoz-bînlik se-

belini4 hakīkat görüci gözlerinüñ üzerinden götürelerdi ve teslîm şartıyıla
5

َن﴾  ُــ ِ ْ َ  َ  ْ ــ ُ َ  ٌ ــ ْ ُ  ٌ ُْכــ ــ  ُ ﴿ körliginden âzâd olalardı ve cümlesi (N14b) 
6

ًــא  ِ َ ــא اْزَدْدُت  َ َــאُء  ِ ْ َ ا ــ ِ ْ ُכ َــ  lâfını uralardı. Çünki maksûd böyle idi ki7 bu 

kitâbuñ mâyidesinden havâs ve avâm fâyide dutalar idi8 ve her tâ’ife envâ‘-ı 

halkdan alâ ihtilâfi tabakātihim mikdârlu mikdârınca mukarrebler makā-

metinden9 bî-nasîb kalmayalar10 ve evliyâ meşâribinden çâşnîsüz olmayalar. 

Nitekim san‘atlardan ve hırfetlerden taşra çıkup vaz gelmek olmaz. Zîrâ ki 

işler11 mühmel kalur ve halkuñ zarûrî hâcetleri muhtel olur. Pes böyle olıcak 

bişinci bâbda [9b] her tâ’ifenüñ sülûki ale’t-tafsîl beyân olısar. Zîrâ12 hîç tâ’i-

fe hırfet san‘at ehlinden yokdur ki anuñ Hazret’e bir yolı ve bihişte bir yolı 

ve duzaha bir yolı olmaya. Belki her kişinüñ kademi altından bu üçine yol 

gider. Ammâ sırât-ı müstakīm ol yoldur ki Hakk’a vara ve bihişte yolı sağ 

yañadın13 varur ve cehennem yolı sol yañadın varur.14 Nitekim (N15a) buyurdı: 

ــא َ  ِ َ َ ــ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ ِ (٨) َوأَ ــ َ َ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ ــא أَ َ  ِ ــ َ َ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ َ َ  (٧) ً ــ َ َ َ ــא  ً ْ أَْزَوا ــ ُ ْ  ﴿َوُכ

1 bulur HM: bilür N.

2 ademe HM: adem N.

3 derdi N: ─ HM.

4 sebelini HM: zeylini N.

5 “İnkâr edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkâr edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir 

şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsiz-

dirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.” Bakara, 2/171.

6 “Perde kaldırılacak olsa dahi yakînim artmaz.” 

7 ki N ─ HM.

8 idi HM: ─ N.

9 makāmetinden HM: makāmından N.

10 kalmayalar HM: kılmayalar N.

11 işler HM: ─ N.

12 Zîrâ HM: Zîrâ ki N. 

13 bihişte yolı sağ yanadın HM: bihişt yolı sağ yanadan N.

14 yañadın varur HM: tarafdan gider N.
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َن﴾1 ُــ َ ُ ْ َن (١٠) أُوۤلَئِــَك ا ُ ِ ــא َن ا ُ ِ ــא ِ (٩) َوا َ َ ــ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ -ve hem meşâyıh kad أَ
desallâhu ervâhahum2 demişlerdür: ــ ــאس ا د ا ــ ــ  א  ّ ــ ا ق ا ــ  Ya‘nî ا

Hazret’e yol halâyıkuñ nefesi sağışıncadur. İmdi murâd enfâs-ı halâyıkdan 

anlaruñ kademleri ve hırfetleri ve san‘atlarıdur kim bunlar andan nefes urup 

dem ururlar ve bunuñ meseli3 Ka‘be yolına benzer.4 Şöyle ki her bir tarafdan 

ve her bir cihetden birer yol aña varur. Niteki buyurdı: َ ــ ْ َ َ  ُ ــ ْ َ  ْ ــ ِ  ﴿َو
اِم﴾5 َ ــ َ ْ  ا

ِ ِ ــ ْ َ ْ َ ا ْ ــ َ ــَכ  َ ْ ّلِ َو َ ــ َ  Ammâ evvel6 şart ki hurûcdur, ulu şartdur. 

Bu bâbda vaktî ki ol hâsıl olsa, pes ikinci şart ki teveccüh itmekdür, cihet-i 

Ka‘be’ye ol hem vâcibdür. Ammâ hac tamâm kemâle irmez. Ol7 üçinci (N15b) 

şartı bulunmayınca kim ol ırak mesâfetleri kat‘ itmekdür. Vaktî ki bu üç şartı 

yirine gelse tamâm hac8 müyesser olur. Pes buncılayın her tâ’ife kendülerüñ 

san‘at ü [10a] hırfetlerinde gerek ki evvel hurûc ideler9 ve her işde teveccü-

hi sıdkıla Hak tarafına kılalar ve toğrulık kademiyile varlık mesâfetini kat‘ 

ideler. Tâ ki visâl Ka‘besine yitişeler ki; 10
 ﴾ ِّ ُ ا ــ ْ َــ َو َ ا  ــ َ ُ ــא  َ َ ْ َ َ ﴿ İmdi her 

tâ’ifenüñ Hakk’ıla mu‘âmelesinüñ11 şerhi kendü makāmında ber-sebîl-i i‘câz 

u ihtisâr zikr olısar inşâ’allâhu Te‘âlâ. Şöyle ki garîb ibâret ve tekellüf12 birle 

elfâzdan mahfûz ola; tâ ki mübtedî ve müntehî andan fâyide duta ve havâss 

u avâm fehmine lâyık ola. 

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecmâ‘in.13

1 “Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman; Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! Soldakiler, ne baht-

sızdırlar onlar! (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler. İşte bunlar, Na‘îm cennetlerinde 

(Allah’a) en yakın olanlardır.” Vâkı‘a, 56/7-11. 

2 kaddesallâhu ervâhahum N: ─ HM.

3 dem ururlar ve bunun meseli HM: dem urur ve bunun misâli N.

4 benzer HM: benzer ki N.

5 “(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Harâm’a doğru çevir. (Ey mü’min-

ler!) Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Harâm’a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki 

insanların elinde (size karşı) bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size 

nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.” Bakara, 2/10.

6 evvel N: ol HM.

7 ol HM: ─ N.

8 tamâm hac HM: hac tamâm N.

9 ideler HM: ide N.

10 “Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır. Şüphe-

siz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” Bakara, 2/115.

11 mu‘âmelesinün HM: mu‘âmele N.

12 tekellüf HM: teklîf N.

13 Ve sallallâhu ….…. ecmâ‘in N: ─ HM. 
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El-Faslü’s-Sâlisü 

fî Beyâni1 Enne’l-Kitâbe li-Mâzâ Vudı‘a bi’t-Türkiyye

Ya‘nî Üçinci Fasıl anı beyân ider ki bu kitâb Türkî dilinde2 vaz‘ (N16a) 

olunduğına3 hikmet neyidi? Kālallâhu Te‘âlâ: ــאِن َ ِ ِ ٍل ِإ  ــ ُ ــ ر ِ َא  ْ ــ َ ــא أَْر َ  ﴿َو
4﴾ِ ــ ِ ْ َ  Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm:5 6 ــ ر  ــ ــ  ــאس  ا ا ــ  Azîz-i כ

men! Bilgil ki tarîkat yolına seyr idüp hakîkât âlemine irişmek isteyen tâ-

lib sâdıklara sülûk beyân itmekde meşâyıh kaddesallâhu ervâhahum egerçi 

çok kitâb te’lîf itdiler; şöyle ki ba‘zı Arabî ve ba‘zı Acemî dilinde. Ammâ 

ol tâlibler ki Arabiyyet’den râcil ve hem Acemî’de kāsırdur, ol kitâblaruñ 

istifâdesinden kendüler bî-haber olup me‘ânîsine muttali‘ olmazlar; meger 

ki bir kimseden istimâ‘ ideler. Pes ol vakt fâyide dutarlar. Lâ-cerem böyle 

olıcak bu za‘îf-i fakîr ve bî-nevâ-yı hakîr kim bunlaruñ [10b] şikeste-beste 

muhibb u mu‘tekıdıdur7 kim ol Kāsım bin Mahmûd Karâhisârî’dür; dile-

di8 kim bu iki dilden bî-haber olan (N16b) tâlibler dahı anlaruñ kelâmından 

bî-nasîb kalmayalar. Pes niçe kim taleb itdi, bu Türkî dilinde bir kitâb 

bulmadı kim meşâyıh-ı muhakkıkīn beyân eyledügi sülûk anda mezkûr 

ola; tâ ki bu tâliblerüñ dertleri cirâhatine merhem ola. Ve hem kendünüñ 

ol kadar mâyesi ve9 sermâyesi yoğ-idi ki müstakil bir kitâb te’lîf idüp sülûki 

anda beyân eyleyeydi. Lâ-cerem böyle maslahat gördi ki, meşâyıh kitâbla-

rından birini Türkî’ye tercüme kıla. Pes tâkati yitdükçe tetebbu‘ idüp bir 

kitâb isterdi ki rûhuñ bidâyet-i mebde’inden10 tâ nihâyet-i me‘âdına de-

gin seyri ve sülûki anda mezkûr ola ve hem kalîlü’l-hacm ve kesîrü’l-ma‘nî 

ola ve hem âşıkuñ maksadın ve maksûdın beyân eyleye ve hem mübtedî-i 

nâkısuñ istifâdesine ve hem müntehî-yi kâmilüñ ifâdesine şâmil ola. Pes11 

1 Beyâni HM: ─ N.

2 dilinde HM: dilinden N.

3 olunduğına N: olduğına HM. 

4 “Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara (Allah’ın emirlerini) iyice 

açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve 

hikmet sahibidir.” İbrâhîm, 14/4.

5 aleyhi’s-selâm HM: salavâtullâhi aleyhi ve selâmuhû N.

6 “İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.” Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 4/23; 4/253.

7 mu‘tekıdıdur HM: mu‘tekıddur N.

8 diledi HM: ─ N.

9 ve HM: ─ N.

10 bidâyet-i mebde’inden N: mebde’inden HM.

11 Pes HM: ─ N.
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gördi ki ol bülbül-i bostân-ı Şerî‘at, tûtî-yi (N17a) şekeristân-ı tarîkat, hüd-

hüd-i Süleymân-ı ma‘rifet, Simurg-ı kûh-ı Kāf-ı hakīkat, şeyh-i vakt Nec-

mü’l-Mille ve’d-Dîn1 er-Râzî kaddesallâhu sırrahu’l-mukaddesi bi-esrârihî ve 
nevvere kulûbena bi-şümûsi irfânihî ve akmârihî bu bâbda o cigeri sûhte 

derd-mend ü müstemendler içün Mirsâdü’l-İbâd kitâbında mahlûkātuñ 

bidâyet-i mebde’inden tâ nihâyet-i me‘âdına degin [11a] seyr-i sülûkin2 

beyân eylemiş; müşevvık ibârât ve muharrik işârât3 geregi gibi. Egerçi bu 

za‘îfüñ ol kadar bidâ‘ati4 yoğıdı ki ikdâm5 idüp anuñ ol işârâtını6 fehm idüp 

ve ibârâtını7 cümle hâl ideydi. Ammâ bu kazıyyece ki8  ــ رك כ ــ ــא   ــ   
9 ك כ  dimişlerdür; pes fehmi irdügi mikdâr10 Hak Te‘âlâ Hazreti’ne ilticâ 

idüp ve şeyhuñ rûhından istimdâd itmekile bu kitâbı Pârsî11 kisvetinden 

çıkarup Türkî libâsına getürdi.12 Tâ ki ol me‘ânî-i ebkâr-ı gaybiyye13 (N17b) 

hem bu dil kisvetinde14 tâlib-i sûhtelere cemâl-i kemâlini arz kıla. Bunlar 

dahı behre-mend olup muğtenem olalar ve hem şeyhuñ sâfî meşrebinden 

safâ bulup ve şâfî beyânından şifâ bulalar. Ve bu za‘îf u nahîf15 egerçi ol is-

tihkākı bulmadı ki anlaruñ kelâmına tasaddî idüp tercüme kılaydı. Ammâ 

bu tâ’ifeye mahabbeti gāyetde16 oldığı-çün diledi ki anlaruñ kelâmıyıla üns 

dutup añlana ki 17
ُه  َ َ ِذْכــ َــ ًא أَْכ ْ ــ َ ــ  َ ْ أَ ــ َ  ve hem tâliblerden bir nefesi mü-

bârek du‘â kıla, diyüp ikdâm eyledi ve illâ ol kandan ve anlaruñ kelâmı 

kandan. Çünki18 tercüme-i Mirsâd tamâm oldı bi-fadlillâhi ve inâyetihî, 
pes bu za‘îf dâyim fikir iderdi ki kankı pâdişâhuñ hazînesi bu gevhere sadef 

1 ve’d-dîn HM: ve’l-Hakk N.

2 seyr-i sülûkin HM: seyr ve sülûki N.

3 müşevvık ibârât ve muharrik işârât N: müşevvık ibâret ve muharrik işâret HM.

4 bidâ‘ati HM: bidâ‘asi N.

5 ikdâm N: akdâm HM.

6 işârâtını N: işâretini HM.

7 ibârâtını N: ibâretini HM.

8 ki N: ─ HM.

9 “Tamamı idrâk edilemeyen tamamen de terk edilemez.” 

10 fehmi irdügi mikdâr HM: fehm irdügi mikdârı N.

11 Pârsî N: ─ HM.

12 getürdi HM: koydı N.

13 me‘ânî-i ebkâr-ı gaybiyye HM: me‘ânî-i ebkârî-ı gaybiyye N.

14 kisvetinde HM: kisvetinden çıkarup Türkî N. 

15 Ve bu za‘îf u nahîf N: Bu za‘îf nahîf HM.

16 mahabbeti gāyetde N: mahabbet gāyet HM.

17 “Bir şeyi çok seven onu dilinden düşürmez.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/222; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/14.

18 Çünki HM: Çün N.
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ola ki1 bunı aña tuhfe iledem. Şöyle ki (N18a) ol silsile ile taht-ı saltanat2 üze-

re mukarrer ola ve istîlâ ile esbâb-ı memleket musahhar ola [11b] ve hem 

nazarı pâk ve himmeti âlî ve meşrebi sâfî ve tab‘ı3 selîm ve zihni müstakīm 

ola ve hem fukarâya muhib ve4 mu‘tekid ola ve anlaruñ kelâmına cân u 

dilden tâlib ve5 râgıb ola. Zîrâ ki Hoca aleyhi’s-selâm buyurur ki:6 ا ُــ ْ ُ   
ــא7 َ ُ ِ ْ َ َ ــא  َ ِ ْ ِ أَ ــ ْ َ

ِ  َ ــ َ ْכ ِ ْ  ve hem ehl-i kerem ve mürüvvet ola. Tâ kim eger ا

tercümede halel vâkı‘ olsa der-hâl keremi yegile8 anı setr eyleye. 

Beyt:9 ٌ כ ٍ א  כ  ّ ِ ُ ا  و

َא10  אِو َ َ ي ا ْ ُ  
ِ ْ َ ا َ َِכ  َو

Pes bu za‘îf nice ki fikr kıldı fikri ana yitişdi ki bu kemâlât birle imdi-

ki asırda atîr11 mevsûf degüldür; illâ emîrü’l-vakt ve’z-zamân, azîmü’l-kadr 

ve’ş-şân menba‘u’l-fazl ve’l-irfân12 ma‘denü’l-cûd ve’l-ihsân kāmi‘u’z-zulm 

ve’t-tuğyân mâni‘u’l-fısk ve’l-isyân (N18b) a‘ni’l-murâd13 min Âl-i Osmân 

es-Sultân ibn-i Sultân es-Sultân Murâd Hân ibni’s-Sultân Muhammed 

Hân ibni’s-Sultân Bâyezîd ibni’s-Sultân Murâd Hân14 a‘lallâhu fi’d-dâreyn 
a‘lâme devletihî ve neşere fî hâfikayn cenâha saltanatihî anuñ hazînesinden 

özge bir emîn yir15 bulmadı ki16 bu esrâr-ı gaybiyye bikrlerin anda emânet 

koyaydı. Hem ol kadir-şinâs sarrâflar yoğıdı ki bu cevâhiri iledüp arz idey-

di. Pes nitekim Hazret-i Şeyh kaddesallâhu rûhahû17 bu cevâhirüñ aslını 

1 pâdişâhuñ hazînesi bu gevhere sadef ola ki N: pâdişâhuñ hazînesine bu gevheri sadef ola HM.

2 ol silsile ile taht-ı saltanat N: ol silsile-i taht-ı saltanat HM.

3 tab‘ı N: tabâ‘ı HM.

4 ve N: ─ HM.

5 tâlib ve N: ─ HM.

6 ki HM: ─ N.

7 “Hikmeti ehli olmayana vermeyin, hikmete zulmedersiniz.” Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. İdrîs 

b. Abdirrahmân el-Mısrî el-Karâfî, ez-Zahîre, 1/52.

8 yegile N: yigile HM.

9 Beyt N: ─ HM.

10 “Rıza gözü, ayıplara karşı kördür. Kem göz ise çirkinlikleri gösterir.”

11 atîr HM: ─ N.

12 menba‘u’l-fazl ve’l-irfân HM: ─ N.

13 a‘ni’l-murâd HM: ─ N.

14 es-Sultân ibn-i Sultân es-Sultân Murâd Hân ibni’s-Sultân Muhammed Hân ibni’s-Sultân Beyâzîd ib-

ni’s-Sultân Murâd Hân N: Sultân ibn-i Sultân Murâd Hân ibnü Beyâzîd bin Muhammed bin Murâd 

Hân HM.

15 yir N: ─ HM.

16 ki N: ─ HM.

17 kaddesallâhu ruhahû HM: kaddesallâhu sırrahû N.
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Keykubâd hazînesine lâyık görüp ana tuhfe kılmış idi. Lâ-cerem1 bu za‘îf 

dahı Şâh Murâd hazînesine lâyık görüp aldı, sultânum hazretine geldi; tâ2 

cemî‘-i makāsıd [12a] bi’l-külliyye hâsıl ola. Zîrâ emânete lâyık anuñ hazî-

nesidür lâ-şek ve lâ-şübhe ve mezkûr kemâlâtı hem ol ihâta kılmışdur ve ol 

sarrâflar ki bu hazretde hâzırlardur, anlaruñ3 mânendi kanda bulınur? (N19a) 

ــ ة وا ــא اة ا ــ ــ  ــ واذ ــ وا ة ا ــ ــ د ــ  س وا ــ وح ا ــ ــ  ــ ا ّ  ا
4 ــ א ــא رب ا ــ  -İmdi azîz-i men! Bu kitâbı sorarsañ adu5 Kitâbu İrşâ ا

di’l-Mürîd ile’l-Murâd fî Tercümeti Mirsâdi’l-İbâd tuhfeten6 li-Sultân 

Murâd meddallâhu zıllehû7 alâ kâffeti’l-ibâd. Allâhumme eyyidhu bi-da‘ve-
ti’l-ulemâ’i ve’l-ubbâd8 ve’nsurhu bi-himmeti’l-fukarâ ve’z-zühhâd ve elbishu 
libâse’l-hüdâ ve’r-reşâd ve elhimhu tarîka’s-savâbi ve’s-sedâd ve ehlik a‘dâ’ehû 
kemâ ehlekte9 Semûde ve Âd, va’hşurhu fî zümreti’s-sıddîkīne yevme’l-me‘âd, 
inneke lâ-tuhlifu’l-mî‘âd. 

Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în et-tayyibîn et-tâhirîn.10

1 Lâ-cerem N: ─ HM.

2 tâ HM: tâ ki N.

3 anlarun N: ve anlarun HM.

4 “Allah’ım! Rûhu’l-Kudüs’le onları teyit eyle. İnsanların ve cinlerin dualarını onların yüzü suyu hürme-

tine kabul eyle. Emin bir üns ve müşâhede lezzetini onlara tattır. Yâ Rabbel Âlemîn.” 

5 adu N: ─ HM.

6 tuhfeten N: tuhfetün HM.

7 zillehû N: zillihî HM. 

8 bi-daveti’l-ulemâ’i ve’l-ubbâd HM: bi-daveti’l-ulemâ’i’l-ibâd N.

9 ehlekte: heleke HM, N. Her iki nüshada da zabtı “heleke” şeklinde kaydedilmiş olup -zamirler için ga-

ipten muhataba ya da muhataptan gaibe dönüş mümkün olmakla beraber- yaygın kullanım ve anlam 

için daha münasip olan “ehlekte” okunması tercih edilmiştir. 

10 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihi ecma‘în et-tayyibîn et-tâhirîn N: ─ HM. “Allah’ım! Âlim ve 

âbidlerin dualarıyla onu kuvvetlendir. Derviş ve zahitlerin himmetleriyle ona yardım eyle. Dosdoğru 

hidayet elbisesini ona giydir ve ona doğu yolu ilham et. Semûd ve Âd kavmini helâk ettiğin gibi onun 

düşmanlarını da helâk et. Kıyamet günü onu sıddıklarla haşret. Şüphesiz Sen vadinden dönmezsin. 

Hazret-i Muhammed’e ve onun tertemiz âl ve ashâbına salât ve selâm olsun.” 
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EL-BÂBÜ’S-SÂNÎ 

FÎ MEBDE’İ’L-MEVCÛDÂT VE HÜVE MÜŞTEMİLÜN 

ALÂ HAMSETİ FUSÛLİN Bİ-MUKĀBELETİ HAMSE 

SALAVÂTİN

Ya‘nî İkinci Bâb mevcûdâtuñ bidâyetini beyân kılur ve ol biş faslı1 

müştemildür; biş vakt namâz2 mukābelesine.

El-Faslü’l-Evvelü 

fî3 Beyâni Fıtrati’l-Ervâhi (N19b) ve Merâtibi’l-Mevcûdâti ve Ma‘rifetihâ

Ya‘nî Evvelki Fasıl ervâhuñ hılkatini ve mevcûdâtuñ merâtibini ve 

ma‘rifetini4 beyân kılur. Kālallâhu5 Te‘âlâ: ٍ ــ ِ ْ َ  ِ ــ َ ْ ۤ أَ ــ ِ ــאَن  َ ْ ِ ْ ــא ا َ ْ َ َ  ْ ــ َ َ ﴿ 
6﴾ َ ِ ِ ــא َ  َ َ ــ ْ أَ َــאُه  َرَدْد ُــ   (٤) Ya‘nî [12b] lekad halakne’l-ervâhe’l-insâniyyeti 
sümme radednâhu ilâ esfele sâfilîn.7 Ya‘nî ile’l-kalb bunun ma‘nîsi oldur ki; 

Hak Te‘âlâ buyurur: İnsânuñ ervâhını evvel halk etdük. Pes anı a‘lâ-yı il-

liyyînden ki âlem-i ervâhdur, esfele sâfilîne göndürdük ki ol8 bedendür; 

niteki beyân olısar yirinde. Kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm:9 رواح ــ ا  ّ  أن ا
10 ــ ــ  ى  ــ ــ ا ــ روا ــ و  ف  ــ ٰا ر ــאد  ــ ا  Azîz-i men! Şöyle bilgil 

ki bu hadîs müfessirî düşmişdür bu âyetüñ ol ma‘nîye ki ervâh-ı insânî 

evvel11 yaradıldı, andan soñra ecsâm zuhûra geldi. İmdi mahlûkātuñ ve 

mevcûdâtuñ aslı ve mebde’i ervâh-ı insânî olmışdur ve ervâh-ı insânînün 

mebde’i (N20a) rûh-ı Muhammedî gelmişdür -sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sel-
lem.- Niteki buyurur: 12

ــ  ّ رو ا ــ ــא  ريve bir rivâyetde 13 أول  ــ  dimiş-

1 faslı N: fasıla HM.

2 namâz N: namâzı HM.

3 fî N: ─ HM.

4 ve ma‘rifetini N: ─ HM.

5 Kālallâhu HM: Kavluhû N.

6 “Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.” Tîn, 95/4-5.

7 Ya‘nî … … esfele sâfilîn HM: ─ N.

8 ol N: ─ HM.

9 Kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm HM: Kāle Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem N. 

10 “Allahu Teâlâ ruhları bedenlerden dört bin sene önce -bir diğer rivayette bin sene önce- yarattı.” (Ha-

dîsin sonundaki “bin sene” rivayeti olmaksızın;) Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/113, nr. 315. 

11 ervâh-ı insânî evvel N: ervâh-ı evvel HM.

12 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey benim ruhumdur.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169; 1/199; 

Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/294; 5/199. 

13 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey benim nurumdur.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169.
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dür. Çünki Hoca-i Enbiyâ aleyhi’s-selâm mevcûdâtuñ güzîdesi1 ve hulâsası 

oldı ve kâ’inât ağacınuñ yimişi oldı ki 2ََك ــ ْ َ ُ ْا ــ ْ َ َ ــא  َ َ ََك  ْ َــ  anuñ şânında 

gelmişdür. Pes bu vechile cümle3 mahlûkātuñ mebde’i girü ol oldı. Hem 

geregi eyledür ki4 böyle ola. Zîrâ ki yaradılmış ağaç5 misâlindedür ve Hoca 

aleyhi’s-selâm ol ağacuñ yimişidür. Ağaç hod hakīkatde yimişüñ tohumın-

dan ve çekirdeginden hâsıl olur. Pes Hak Te‘âlâ çünki diledi mevcûdâtı 

evvel emürde ahadiyyet nûrı pertevinden vücûda getüre, pes nûr-ı [13a] 

Muhammedî zuhûra getürdi. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm haber virür:6

7 ــ ن  ــ وا  ّ ا ــ  ــא   ve ba‘zı rivâyetde getürür ki; Hak Te‘âlâ nazar-ı أ

muhabbet birle nûr-ı Muhammed’e bir keret8 nazar eyledi, hayâ anuñ üze-

rine gālib oldı (N20b) ve bu hayâdan derledi. Andan Hak Te‘âlâ enbiyânuñ 

ervâhın ol derüñ katarâtından yaradup zuhûra getürdi. Andan soñra evliyâ 

ervâhını, enbiyâ ervâhınuñ envârından vücûda getürdi ve evliyâ ervâhınuñ 

envârından9 mü’minler ervâhını îcâd itdi ve mü’minler ervâhınuñ envârın-

dan10 âsîler ervâhını izhâr eyledi ve âsîler ervâhından kâfirler ve münâfıklar 

ervâhını yaratdı. Andan soñra insân ervâhınuñ envârından melâ’ike ervâ-

hın zuhûra getürdi ve anlaruñ ervâhından cin ervâhın vücûda getürdi ve 

cin ervâhından şeyâtîn ve ebâlîs ervâhını dürütdi. Anlaruñ ervâhından bu 

dürlü dürlü hayvânât ki vardur, anlaruñ ervâhını yaratdı. Anlardan11 soñra 

melekûtiyyâtuñ ervâhını ve nebâtâtuñ ve ma‘âdinüñ nüfûsını îcâd eyledi. 

Andan soñra anâsıruñ müfredâtın ve mürekkebâtın ihtirâ‘ eyledi. Andan 

soñra âlem-i ecsâmuñ merâtibini12 (N21a) vücûda getürdi. Niteki ikinci ve 

1 güzîdesi HM: güzîni N. HM nüshasında sehven imlâsı “güzûdesi” şeklinde yazılmıştır. 

2 “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/164; Ebû Abdillâh Muhammed b. 

Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, 2/165.

3 cümle HM: ─ N.

4 eyledür ki HM: oldur ki N.

5 ağaç HM: bir ağaç N.

6 haber virür HM: buyurur N.

7 “Ben Allah’tanım, müminler ise bendendir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/205, nr. 619; Bursevî, Rû-
hu’l-Beyân, 2/370; 4/196.

8 keret HM: kerre N.

9 envârından N: nûrından HM.

10 envârından N: nûrından HM.

11 Anlardan HM: Andan N.

12 merâtibini HM: murâdâtını N.
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üçinci1 fasılda şerh olısardur2 inşâ’allâh. İmdi saña bir temsîl ideyim,3 tâ 

bilesin. Ukūl-içün şöyle bilgil ki bu merâtibüñ misâli aña beñzer ki; bir 

kannâd ya‘nî şekerci dilese ki [13b] ak4 kanddan nebât şeker5 çıkara, bir 

keret anı kaynadur. Ol hadde degin ki anuñ ma‘lûmıdur. Pes nebât şeker6 

hâsıl olur. İkinci7 def‘a kaynadur, kızıl şeker hâsıl olur ve üçinci kerre8 kay-

nadur, ablûd şeker9 hâsıl olur ve dördinci kerre10 kaynadur, şeker-i taber-

zed11 hâsıl olur. Beşinci keret12 kaynadur, kālıb şeker çıkar.13 Altıncı keret14 

kaynadur, ol çirk ki15 dibinde kalur, aña kutâre dirler, ol hâsıl olur, gāyet 

kara ve bulanuk olur. Ve ol kandlığuñ evvel mertebesinden kutâreye degin 

aklık ve sâfîlık eksilür; tâ şol kara ve bulanuk kalınca. İmdi kaçan bir kişi ki 

üstâzuñ tasarrufından haberi olmasa (N21b) ana yakīn hâsıl olmaz ki bunca 

dürlü16 muhtelif cinsleri bir kanddan nice çıkardı deyü göñli kabûl itmez.17 

Belki inkâr idüp eydür ki; “Bu kara ve bulanuk ki kutâre dirler, hergiz bu 

ak sâfî kanddan degüldür.” dir. Anı bilmez ki bu sevâd u küdûret ol ak 

kanduñ18 vücûdı eczâsında ta‘biye olmışdur, ammâ görünmez.

Beyt:  19
رده  אر  زآن   ردم   زآن  

א را رخ زرد20  خ آ  او را رخ 

Ve hakīkatde şöyledür ki zulmet ve küdûret kand-ı sâfînüñ vücûdı ec-

zâsından ta‘biye olmış ola; tâ ki kand kandlığı makamında-y-iken andan 

1 ve üçinci N: ─ HM.

2 olısardur N: olasıdur HM.

3 Bold yapılan kısım kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

4 ak HM: ─ N.

5 şeker HM: şekeri N.

6 şeker HM: sükkeri N.

7 İkinci HM: Ve ikinci N.

8 kerre N: ─ HM.

9 şeker HM: sükkeri N.

10 kerre N: ─ HM.

11 şeker-i taberzed HM: sükker-i taberzed N.

12 keret HM: kerre N.

13 kālıb şeker çıkar HM: kālıb sükker hâsıl olur N.

14 keret HM: kerre N.

15 çirk ki HM: çikrik kim N.

16 dürlü HM: dürlü dürlü N.

17 itmez HM: idemez N.

18 ak kanduñ N: ak kandanuñ HM

رده 19 אر  زآن   ردم   رد :HM زآن   א  آن   م   .N زآن  

20 “Sevgilimin içtiği meyden içtim. Onun yanakları kızardı, benimki ise sarardı.” 
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bir1 nasîb alup getüre kim ol zulmet ve küdûret hâsiyyetidür kendinüñ 

ihtiyâcı [14a] deñlü. Ve çünki nebâtlığı mertebesine2 irişe, andan girü 

hem kendünüñ3 nasîbini ala. Çünki şekerligi makāmına irişe, girü hem 

kendü nasîbini ala.4 Buncılayın kıyâs (N22a) eyleye,5 her birini kendü makā-

mında isti‘dâdı mikdârı aklıkdan ve safâdan ve zulmetden ve küdûretden 

ki kanduñ vücûd-ı eczâsında ta‘biye olmışdur. Her biri nasîblerin alurlar 

ve kalanın korlar. Tâ âhir kutâre kalıcak6 anda bu safâ ve aklıkdan az kalur. 

Bâkīsi cümle zulmet ve küdûret olur. Ve nebât şekerde zulmet ve küdûret 

az olur,7 bâkīsi sâfîlık ve aklık olur. Şöyle ki ol zulmet ve8 küdûret bu gözile 

görinmez ammâ vardur. Kutârede dahı aklık ve sâfîlik görinmez ammâ 

vardur.9 İmdi10 bu tefâvüt kim vardur safâ ve zulmetden şöyle kim eger11 

nebâtuñ ve kızıl şekerüñ ve kalanınuñ her birinde bir hâsiyyet vardur bu 

tefâvüt sebebiyle, pes12 gayrında ol hâsiyyet yokdur. Meselâ ol yirde ki bun-

laruñ birisi gerek ola, anuñ gayrı ol yirde yaramaz. Şöyle kim; eger nebât 

şeker13 müfîd olsa pes tabîb taberzed14 buyurmaz ve ol yirde ki taberzed 

gerek ola, nebât aña münâsib (N22b) olmaz ve bunlaruñ her biri hîç birinüñ 

yirine durmaz. Lâ-cerem ma‘lûm olur ki her birinüñ15 kendü makāmında 

bir kemâli16 vardur ki gayrında ol kemâl17 yokdur. Niteki Hak Celle ve Alâ 
hazreti18 buyurur: 19﴾ُ ــ َ َ َ ٍء  ْ ــ َ َ ُכ  ــ َ ْ ٓي أَ ِ ــ  Vaktî ki bu temsîli [14b] ﴿اَ

anladuñise imdi şöyle bilgil ki; ol kand-i sâfî bu misâlde rûh-ı pâk-i Mu-

hammedî’dür -aleyhi’s-selâm- ve ol hakīkatde ervâhuñ Âdem’idür, niteki 

1 bir HM: ─ N.

2 mertebesine HM: merâtibesine N.

3 kendünün HM: kendü N.

4 girü hem kendü nasîbini ala HM: hem andan girü kendü nasîbini ala N. 

5 eyleye HM: ile N.

6 kalıcak HM: kalıncak N.

7 olur HM: kalur N.

8 ve N: ─ HM.

9 Kutârede dahi aklık ve safîlik görinmez ammâ vardur HM: ─ N.

10 İmdi N: ─ HM.

11 eger HM: ─ N.

12 pes HM: pes kim N.

13 nebât şeker HM: nebât şekkeri N.

14 metinde ط ile yazıldığı için böyle okundu, aslı ت iledir.

15 birinün HM: yerün N.

16 kemâli HM: kemâl N.

17 kemâl HM: ─ N.

18 celle ve ‘alâ hazreti N: ─ HM.

19 “O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.” Secde, 32/7.
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Âdem aleyhi’s-selâm halkuñ atasıdur. Şöyle kim ana1 “Ebü’l-Beşer” dirler, 

Hoca’ya -aleyhi’s-selâm- dahı “Ebü’l-Ervâh” gelmişdür.2

Beyt: ً َرة ُ َ ٰاَدَم،  ْ ُ ا ْ ، وِإن ُכ ّ إ
 3

 ّ אُ  ٌ ِ א َ  ً ْ َ  ِ ِ  ِ َ  

Ya‘nî egerçi benüm sûretüm âhirde tâbi‘ gelmişdür Âdem’e, ammâ rû-

hum4 evvelde mukaddem olmışdur ervâhdan. Pes enbiyânuñ ervâhı şol ne-

bât şeker sıfatında5 rûh-ı Muhammedî kandından zuhûra geldi ve evliyâ er-

vâhı kızıl şeker6 mesâbesindeyidi ve mü’minler ervâhı âblûd (N23a) şeker7 

mesâbesindeyidi ve âsîler ervâhı taberzed mesâbesindeyidi ve kâfirlerüñ kā-

lıbı şeker mesâbesinde8 gelmişdür. Hemân bu kıyâs üzere ervâh-ı melek ve 

cin ve şeyâtîn ki9 andan hâsıl olmışdur, tâ şuña degin irişdi ki kutâre kaldı. 

Pes anuñ latîfinden10 rûh-ı hayvânî ve nebâtî oldı. Ya‘nî cânavarlar, nebâtlar 

ervâhı hâsıl oldı ve kesîfinden bu dört anâsıruñ müfredi ve mürekkebi zuhû-

ra geldi ve11 cemî‘-i kâ’inâtuñ merâtibi bu misâlde mefhûm ve12 ma‘lûm oldı. 

Ammâ bu makāmda bir latîfe-i gaybî yüz gösterür gāyet letâfetde; şöyle ki 

bundan öñ13 anı kimse ibârete getürmemişdür Şeyh-i vakt mü’ellif-i Mir-

sâd’dan özge -kaddesallâhu [15a] rûhahu’l-azîz-14 ve ol budur ki:15 Zulmet ve 

küdûret ki kandde ta‘biyye olmışdur, her biri bir nesnenüñ merkebi olmış-

dur. Meselâ zulmet merkebidür16 harâretüñ (N23b) ve küdûret17 merkebidür 

kesâfetüñ; tâ her kand ki18 zulmetden ve küdûretden bu muhtelif cinslerde 

1 ana HM: ─ N.

2 Hoca’ya -aleyhi’s-selâm- dahi “Ebü’l-Ervâh” gelmişdür HM: Hoca aleyhi’s-selâm “Ebü’l-Ervâh” N.

3 ّ אُ  HM: ِ  N. 

4 Âdem’e ammâ rûhum HM: ammâ Âdem’den rûhum N.

5 nebât şeker sıfatında HM: nebât şükker sıfatından N.

6 şeker HM: sükker N.

7 şeker HM: sükkeri N.

8 şeker mesâbesinde HM: sükker mesâbesinden N.

9 ki HM: ─ N.

10 latîfinden HM: latîfinde N.

11 ve N: ─ HM.

12 ve N: ─ HM.

13 öñ HM: evvel N.

14 rûhahu’l-azîz HM: sırrahu’l-azîz N.

15 ki HM: ─ N.

16 merkebidür HM: merkebi N.

17 küdûret HM: küdûretün N.

18 tâ her kand ki HM: her kanda ki N.
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vardur.1 Meselâ nebât şeker ve kālıb şeker2 ve taberzed ve kutâre gibi; bunlar-

dan artuk bulınsa pes harâret ve3 kesâfet dahı anda artuk olur. Niteki kızıl 

şekerüñ nebât şekerden4 bir derece harâreti ve kesâfeti artuk olur. Kalanı dahı 

bu kıyâs üzere ma‘lûm olsun. Ve dahı şöyle bilgil ki harâret od sıfatıdur ve od 

muhabbetün aslı ve hamîr mâyesidür ve kesâfet toprak sıfatıdur5 ve toprak-

dan süstlik ve sovuklık zâhir olur. Girü ancılayın odun hâsiyyeti serkeşlik ve 

yücelik taleb itmekdür.6 Bundan ötürüdür ki İblîs 7﴾ُ ــ ْ ِّ  ٌ ــ ْ َ َــא   didi. Zîrâ ki ﴿أَ

ol oddan idi, tereffu‘ istedi ve toprağuñ hâsiyyeti hisset ve alçaklıkdur.8 Bun-

dan ötürüdür ki hayvânâtuñ tabî‘atları rekîk olup ve hem himmetsüz olur ve 

cümlesinüñ meyli şol gıdâlardur ki fânî ve siflîdür; zîrâ ki anlaruñ aslı (N24a) 

toprakdandur. Ve dahı şöyledür ki oduñ sıfatından hâsıl olan hemân zulüm-

dür, diler9 kim kahr idüp yandura. Ve toprağuñ sıfatından hâsıl olan hemân10 

cehldür, artuk degüldür.11 Ve çünki bu iki sıfat kemâle irişe, [15b] pes zalûm 

ve cehûl olur. Ya‘nî be-gāyet zulüm idici ve cehl issi olur. Zîrâ ki bu lafza 

mübâlağasıdur. Andan ötürü Hak Te‘âlâ 12﴾ ً ُ َ א  ً ُ َ ُ َכאَن   didi. Pes imdi ﴿ِإ

çünki bu iki sıfat ki zulmet ve küdûretdür, egerçi kandda ta‘biye olmışidi, 

ammâ zâhir degül idi ne kandda13 ve ne dahı gayrında. Velâkin bu iki sıfatuñ 

kemâli kutârede zâhir olup vücûda geldi. Anda safâ ve aklık azdur, ammâ 

zulmet ve küdûret vâfirdür. Ve nebâtda dahı safâ ve aklık14 boldur ve zulmet 

ve küdûret azdur. Bu misâl üzere kıyâs eylegil; ervâh-ı nûrânî ki nebât mer-

tebesinde düşmişidi. Pes harâret kim (N24b) muhabbetüñ aslıdur, anda var 

ammâ azdur ve küdûret ki tevâzu‘un15 mâddesidür, ol dahı vardur velâkin 

1 vardur N: ─ HM.

2 şeker HM: ─ N.

3 ve HM: ─ N.

4 nebât şekerden HM: nebâtdan N.

5 ve od muhabbetün aslı ve hamîr mâyesidür ve kesâfet toprak sıfatıdur HM: ─ N.

6 serkeşlik ve yücelik taleb itmekdür N: serkeşlik taleb kılup ve yücelik taleb itmekdür HM.

7 “İblis, ‘Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.’ dedi.” Sâd, 

38/76.

8 alçaklıkdur HM: alçaklıkdur ki ve N.

9 diler HM: dirler N.

10 hemân HM: hemîn N.

11 degüldür N: degül HM.

12 “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumlulu-

ğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Ahzâb, 33/72.

13 ne kandde HM: tâ kandde ve tâ nebâtda N.

14 azdur. Ammâ zulmet ve küdûret vâfirdür ve nebâtda dahi safâ ve aklık HM: ─ N.

15 tevâzu‘un N: tevazzu‘un HM.
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azdur.1 Pes bu iki sıfât çünki2 ervâhda kâmil degil3 idi; andan ötürü emânet-i 

ma‘rifet yükini çekmediler ve çünki hayvâniyyet mâddesi kutâresinde4 safâ 

ve nûrâniyyet-i rûhânî azıdı; kâmil degül idi ve hem ol dahı bu yüki çekeme-

di ki emânet-i ma‘rifetdür. Pes bir mecmû‘a5 gerek kim âlem-i rûhânîden ve 

âlem-i cismânîden mürekkeb ola. Şöyle ki; hem mahabbet-i ubûdiyyet âleti 

ve hem ma‘rifet-i ilim âleti anda kâmil ola, tâ ki bu yüki merdâne ve âşıkāne 

cân arkası üzere çekebile. İmdi6 ol mecmû‘a degüldür [16a] illâ insândur. 

Niteki buyurur:7 ــא َ َ ْ ِ ْ َ َ أَن  ــ ْ َ َ َ ــאِل  َ ِ ْ َْرِض َوا ْ אَواِت َوا َ ــ ــ ا َ َ  َ ــ َ א َ َ ْ َــא ا ْ َ َ ــא   ﴿ِإ
8﴾ ً ــ ُ َ ــא  ً ُ َ ُ َכאَن  ــ ــאُن ِإ َ ِ ْ ــא ا َ َ َ َ ــא َو َ ْ ِ  َ ْ َ ــ ْ  Pes zâlimlık ve câhillık (N25a) َوأَ

insânuñ hâline lâzım geldi. Zîrâ ki bu yüki bu iki sıfatdan özge nesneyile 

çekemez. İmdi bu bir yükdür ki bu göz birle görinmez, belki rûhâniyyet 

göziyile görinür. Melâ’ike rûhâniyyet göziyile gördiler. Ammâ ol kuvvet-i is-

ti‘dâd ki cismden hâsıl olur, anlaruñ yoğıdı, andan ötürü çekmediler. Ve 

hayvânuñ kuvveti ve cismânî isti‘dâdı varıdı, ammâ rûhâniyyet gözleri açuk 

degülidi; tâ ki ol yüküñ sırrını görelerdi. Pes bundan ötürü kabûl etdiler bu 

yüki ammâ çünki insân9 âlem-i cismânînüñ ve âlem-i rûhânînüñ mecmû‘ası 

idi.10 Pes rûhâniyyet nûrı ve cismâniyyet11 âleti ve kuvveti ikisi bile varıdı. 

Lâ-cerem bu emânet yükini getürmekligüñ kerâmetile anı12 müşerref ve mü-

kerrem (N25b) kıldılar, 13﴾ ِ ْ َ ْ ِّ َوا ــ َ ْ ــ ا ِ  ْ ــ ُ َא ْ َ َ ــ ٰاَدَم َو ِ َ َــא  ْ ْ َכ ــ َ َ -anuñ hakkın ﴿َو

da gelmişdür. İmdi rûh nedür14 ve hakīkati ne nesnedür bilmek dilersen biz 

bunda bir remzi beyân idelüm15 hemân bu münâsebet birle. Egerçi meşâ-

yıh-ı selef anuñ beyânında ziyâde şürû‘ itmediler. İmdi ol budur ki Hazret-i 

1 ol dahi vardur velâkin azdur HM: velâkin az N.

2 Pes bu iki sıfât çünki HM: Pes çünki bu iki sıfat N.

3 degil N: ─ HM.

4 kutâresinde HM: kutâresinden N.

5 mecmû‘a HM: mecmû‘a’i N.

6 İmdi HM: ─ N.

7 buyurur HM: buyurdı N.

8 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (so-

rumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Ahzâb, 

33/72.

9 insân HM: insânun N.

10 idi HM: ─ N.

11 cismâniyyet HM: cismânî N.

12 anı N: ─ HM.

13 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel 

ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsrâ, 17/70.

14 rûh nedür HM: rûhânîdür N.

15 remzi beyân idelüm HM: remz beyân iderüm N.
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Şeyh mü’ellif-i kitâb-ı Mirsâd kaddesallâhu rûhahû buyurur ki: Niteki 

kandda yidi sıfat ta‘biyye idi aklık ve karalıkdan ve safâ [16b] ve küdûret-

den ve letâfet ve kesâfetden ve halâvetden; bu resme rûh kim bir latîfe-i 

Rabbânî’den anda dahı yidi sıfat ta‘biyye olınmışdur. Meselâ nûrâniyyet ve 

mahabbet ve ilim ve hilim ve üns ve bekā ve hayâ gibi. Vaktî ki rûh yitişüp 

beden birle cem‘ ola, bu sıfatlaruñ her birinden bunca sıfatlar dahı zâhir 

olur. Anuñ şerhi geliser kendü makāmında inşâ’allâhu Te‘âlâ. İmdi şol sı-

fatlar kim rûhda vardur, bunlaruñ her birisi şol kandda ki sıfatlaruñ her 

birisi birindedür. Meselâ nûrâniyyet ki rûhdadur şol kanddaki aklık 

mesâbesindedür ve mahabbet karalık yirinedür, nitekim ma‘lûm olmışdur. 

Ve ilim sıfatı safâ mesâbesindedür ve hilim küdûret yirindedür ve üns letâ-

fet ve bekā kesâfet ve hayâ halâvet mesâbesinde. Ve dahı her sıfat ki kandda 

anuñ eseri azdur, hemân ol kıyâs üzere rûhda dahı, şol sıfat ki anuñ yirin-

dedür hem ol sıfatuñ eseri azdur. Pes eger anı dilerseñ ki kemâle irişe, pes 

ol sıfatı bir ma‘dene iletmek gerek kim anuñ kemâli anda zâhir ola. Meselâ 

uş zulmet gibi ki kandda varıdı. Eger anı dilerseñ ki ol sıfat kemâle irişe, 

pes anı kutâreye karışdurmak gerek kim1 ol ma‘denidür zulmetüñ; tâ ki 

kand dahı bu kutâre birle siyâh [17a] olup zulmet hâsıl ide. İmdi çünki 

rûhda mahabbet sıfatı ki2 zulmet mesâbesindedür, kandda az idi ve diler3 

ki mahabbet kemâle yitişe, pes anı bu kālıb kim zulmet ma‘denidür, aña 

ta‘alluk virdiler; tâ ki terbiyetile mahabbet sıfatı andan kemâle yitişe.4 Pes 

rûh bedene ta‘alluk dutduğınuñ5 bir sırrı budur. Çünki ervâh-ı melâ’ike 

beden birle ta‘alluk dutmamışıdı. Pes anlaruñ mahabbetleri tohumı hergiz 

terbiyetile irmedi ve ol yimiş ki 6﴾ُ َــ ِ ُ ْ َو ــ ُ
ِ ُ ﴿ (N26a) bitürür, hîç vücûda 

gelmez. Ve eger bir kişi su’âl idüp eydürse ki; “Sen eyitdüñ ki rûh-ı Mu-

hammedî kandında zulmet ve küdûret ta‘biye olmışıdı ve dahı şerh itdüñ 

ki insânuñ ervâhı bu sıfatlara muhtâcdur. Zîrâ her biri kendü makāmında 

1 Hazret-i Şeyh mü’ellif-i kitâb-ı Mirsâd ………… karışdurmak gerek kim HM: ─ N.

2 zulmet hâsıl ide. İmdi çünki rûhda mahabbet sıfatı ki HM: ─ N. 

3 diler HM: dilediler N.

4 yitişe HM: irişe N.

5 dutduğınuñ N: dutduğuñ HM.

6 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.
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ma‘rifete âlet olsa gerek didüñ. Ve dahı böyle tahkīk itdüñ ki rûh-ı Mu-

hammedî ahadiyyet pertevinden zuhûra geldi didüñ. Pes bundan böyle 

añlanur ki, ahadiyyet nûrından bu sıfatlar1 ta‘biye olmışdur diyevüz. Eger 

dirseñ2 böyledür, pes Hak Te‘âlâ muhtâc olmak lâzım gelür. Zîrâ ki zulmet 

ve küdûret mümkin sıfatıdur3 ve her mümkin, hoz muhtâcdur. Ve eger 

dirseñ ki böyle degüldür, pes rûh-ı pâk-i Muhammedî de4 bu sıfatlarından 

zâhir oldı. Çünki nûr-ı ahadiyyetde yoğıdı.” İmdi bu su’âle cevâb üç vechi-

le [17b] virürüz. Evvel budur ki, biz eydürüz: Egerçi rûh-ı Muhammedî 
(N26b) kandı, ahadiyyet neyi şekerinüñ pertevinden idi. Lâkin sıfat-ı hudûs 

ki gayb sıfatıdur, anuñ birle mevsûf idi ve bu sıfat-ı ahadiyyetde yoğıdı. 

Zîrâ her şey’ ki hâdisdür, halkıyyet zulmeti mutlakā aña hâsıldur. Nûr 

mutlakā Hak Te‘âlâ’nuñ5 sıfatıdur ki,6 7﴾َْرِض ْ אَواِت َوا َ ــ ُر ا ـُـ  ُ  ve zulmet ﴿اَ

mutlakā hâs halkıyyet sıfatıdur ki,8 9 ٍ ــ َ ْ ُ ــ  ِ  ُ ــ َ ْ َ  َ ــ َ َ  َ  Pes bu zulmet ِإن ا

ve küdûret ve kesâfet nûr-ı ahadiyyetde vardur, yarar ki halkıyyeti ve hudû-

sı sıfatından ola, fî zâtihî olmaya. İkinci vechi budur ki: Zât-ı Ahadiyyet 

mevsûfdur lutfı ve kahrı10 sıfatıyıla. Pes böyle olıcak her ne kim ervâhda 

vardur, nûrâniyyetden câ’izdür ki lutfı sıfatı11 pertevinden ola ve her ne 

kim zulmet ve küdûretdür, kahrı sıfatı pertevinden ola.12 Lîkin sıfat-ı hu-

dûs ki gayb sıfatıdur, anuñ birle mevsûf idi ve bu sıfat ahadiyyetde yoğıdı.13 

Üçinci vechi14 budur ki: (N27a) Zulmeti15 kandda şol mahabbet mesâbesinde 

koduk ki rûhda vardur. İmdi şek degüldür ki mahabbet tohumı ervâhuñ 

1 nûrından bu sıfatlar N: nûrında sıfatlar HM.

2 dirsen HM: dirse ki N.

3 sıfatıdur HM: sıfatı N.

4 Muhammedî de HM: Muhammedî’den N.

5 Nûr-ı mutlakā Hak Te‘âlâ’nun HM: ve nûr mutlakā Hak Te‘âlâ N.

6 ki N: ─ HM.

7 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir 

kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, 

ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile 

neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, 

insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

8 ki N: ─ HM.

9 “Allah mahlukatını bir karanlık içinde yarattı.” Hâkim, Müstedrek, 1/84; Beyhakī, es-Sünenü’l-Kübrâ, 

9/6, nr. 17710. 

10 lutfı ve kahrı HM: lutf kahr N.

11 lutfı sıfatı HM: lutuf sıfatı N.

12 küdûretdür kahrı sıfatı pertevinden ola HM: küdûret kahr sıfatı pertevinden idi N.

13 Lîkin sıfat-ı hudûs ki … … … ahâdiyyetde yoğıdı N: ─ HM.

14 vechi HM: ─ N.

15 zulmeti N: zulmet HM.
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isti‘dâdında cemî‘-i sıfatdan öñ ta‘biye oldı ve cümlesinden mahabbet sıfa-

tı mukaddemdür. Niteki Şeyh buyurdı1 -kaddesallâhu rûhahu’l-azîz-:2

Beyt: Südile ışkuñ sücisin biz emeriken içmişüz

 Hâl-i tufûliyyetde biz ışkuñ huyıyla bitmişüz

[18a] Yok yok hatâ kıldum3 hatâ bu söz degül aslâ revâ

 Zîrâ ezelden tâ ebed ışkıla mahrem gitmişüz

Bu yakīndür ki mahabbet sıfatı rûhda kalan sıfatlardan öñdindür. Zîrâ 

ki rûha mahabbet 4﴾ ْ ــ ُ
ِ ُ ﴿ âsârından hâsıl oldı. Eger ﴾ ْ ــ ُ

ِ ُ ﴿ sâbık de-

gülmisse 5﴾ُ َ ِ ُ  üzerine (N27b) hîç kimsenüñ zehresi yoğıdı ki mahabbet ﴿َو

lâfını vurabileydi. Pes bu lâfuñ aslı ﴾ ْ ــ ُ
ِ ُ ﴿ inbisâtından zâhir oldı. 

א    ا  ده ای  אخ  
ام6  دان  אره    ور  

Lâ-cerem bu mahabbet da‘vâsınuñ kapusı ﴾ ْ ــ ُ
ِ ُ ﴿ ihtilâtından açıl-

dı. Ya‘nî halk mahabbetine Hak mahabbeti sebeb oldı. Ve mahabbetullâh 

hoz kadîmdür. Pes mahabbet-i ervâh aña mukābil7 düşdi. ﴾ُ َــ ِ ُ -di ﴿َو

mekle ol dahı bu kıdem sıfatı8 birle mevsûf oldı. Zîrâ ki rûha hîç bir sıfat 

kıdemden9 ulaşmadı, illâ mahabbet sıfatı10 ulaşdı. Lâ-cerem kadîm oldı ki 
11

م   ــ ا כــ  ــ  ــ  ــ  ــ  א ن  ــ اذا  ــאدث   .ve bu nüktede esrâr öküşdür ا

Şöyle ki, hîç bir kitâb anuñ şerhine tahammül idemez. 12﴾ِ ِ
ُ ــ ُ ــ  ِ ُروُه  َ ــ َ ﴿ 

1 buyurdı N: ─ HM. Niteki Şeyh kaddesallâhu rûhahu’l-azîz HM: Niteki Şeyh buyurdı -kaddesallâhu 
sırrahû- N. 

2 kaddesallâhu rûhahu’l-azîz HM: kaddesallâhu sırrahû N. 

3 kıldum HM: kılduk N.

4 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.

5 “…onlar da Allah’ı severler…” Mâ’ide, 5/54.

6 “Beni dudağınla küstahlaştıran sensin. Yoksa ben biçâre nasıl senin mertlerinden olurdum.” 

7 mukābil N: kābil HM.

8 sıfatı N: sıfat HM.

9 rûha hîç bir sıfat kıdemden HM: rûh hîç bir sıfat-ı kıdemden N.

10 sıfatı N: ─ HM. 

11 “Hâdis olan kadîm olana yakınlaşırsa kendisinde yokluk hükmü kalmaz.”

12 “Yûsuf dedi ki: ‘Yedi yıl âdetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi 

başağında bırakın.’” Yûsuf, 12/47.
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İmdi şöyle bilgil ki, cümle mele-i a‘lâ1 meselâ kerrûbî rûhânîden ki var,2 hîç 

biri mahabbetden dem urmaz. (N28a) Zîrâ ki mahabbet yükin çekmediler kim 

ol mihnetdür. İmdi mahabbet ve3 mihnet ikisi bir evdendür ve hem birbirile 

yad düşmişdür. Şeyh Abdullâh el-Ensârî4 rahmetullâhi aleyh5 dimişdür ki: 
اب داد6   ، כ  Miskîn Benî Âdem zâlimlık ve câhillık [18b]  در 

ucından bir yük götürdi7 ki iki cihân halkı ol yükden kaçdı ve ol mihnet-i 

ebedî8 ihtiyâr eyledi.9 Niteki Şeyh buyurur -kaddesallâhu rûhahu’l-azîz-:10

Beyt:  Işk-durur11 ki götürür lezzetleri

 Işk-durur12 kim getürür mihnetleri

 Işk egerçi13 selvetidür göñülün 

 Lîki14 göñülden alur selvetleri

Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.15

El-Faslü’s-Sânî 

fî Şerhi’l-Melekûtiyyât ve Merâtibihâ ve Medâricihâ

(N28b) Ya‘nî İkinci Fasıl16 melekûtiyyâtı şerh idüp ahvâlinüñ merâti-

bini beyân kılur. Kālallâhu Te‘âlâ: ِ ــ ْ َ َوِإ ٍء  ْ ــ َ  ِ ّ ُכ ُت  ُכــ َ َ ِه  ِ ــ َ ِ ي 
ِ ــ ا אَن  َ ْ ــ ُ َ ﴿ 

َن﴾17 ــ ُ َ ْ ُ  Ve kāle’n-Nebī aleyhi’s-selâm:18 19 ــ ّ ا ا ــ  ــא   !Azîz-i men أول 

Bilgil ki âlem-i ervâhuñ nitekim aslı ve mebde’i rûh-ı Muhammedî olmış-

1 mele-i a‘lâ HM: melâ’ike-i a‘lâ N.

2 var HM: ─ N.

3 ve N: ─ HM.

4 Abdullâh el-Ensârî HM: Abdullâh-ı Ensârî N.

5 rahmetullâhi aleyh N: ─ HM.

6 “Muhabbet kapıyı çalınca mihnet cevap verdi.”

7 götürdi HM: götürür N.

8 ebedî HM: ebedîyi N. 

9 eyledi HM: eylediler N.

10 kaddesallâhu rûhahu’l-azîz HM: kuddise rûhuhu’l-azîz N.

11 Işk-durur HM: Işkundan N.

12 Işk-durur HM: Işkundan N.

13 egerçi HM: eger kim N. 

14 Lîki HM: Lîkin N. 

15 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

16 Fasıl HM: Bâb N.

17 “Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.” 

Yâsîn, 36/83. 

18 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

19 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey akıldır.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169; 8/3168; Bursevî, Rû-
hu’l-Beyân, 5/199; 9/350.
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dur, şöyle ki şerh oldı; ancılayın âlem-i melekûtuñ aslı ve mebde’i akl-ı küll 

olmışdur ve melekût diyü bu cihânuñ bâtınına dirler ve zâhirine milk dir-

ler ve hakīkatde her şey’ün melekûtı ol nesnedür ki ol şey’ anuñla kā’im-

dür. İmdi ol rûhuñ1 ve cemî‘-i ervâhuñ kıvâmı Hakk’uñ Kayyûmlığı sıfatı-

dur.2 Niteki buyurur:3 4﴾ٍء ْ ــ َ  ِ ّ ُت ُכ ُכــ َ َ ِه  ِ ــ َ ِ ﴿ Ve her bir şey’5 kendü zâtıyıla 

kā’im degüldür, illâ Hak Te‘âlâ kendü zâtıyıla kā’imdür. Ve dahı ma‘lûm 

olsun ki6 her şey’ün melekûtı kendüye münâsibdür.7 Niteki dimişdür:
(N29a) 8﴾َْرِض َوا אَواِت  َ ــ ا ِت  ُכــ َ َ ــ  ِ وا  ُ ُــ َ  ْ َــ  Göklerüñ melekûtı [19a] ﴿أََو

münâsib olur göklere ve yirlerüñ melekûtı hem münâsib olur yirlere. Ammâ 

melekûtiyyât dürlü dürlüdür. Cemî‘si iki kısımdur. Bir kısım âlem-i ervâh-

dandur ve bir kısım âlem-i nüfûsdandur. Ol kısım ki âlem-i ervâhdandur, ol 

dahı iki nev‘dür; biri ulvî ve biri siflî. Ulvî meselâ rûh-ı ins ve cin9 ve şeyâtîn 

ve bâkī hayvânât gibi ve siflî şol rûh-ı nâmiyedür ki nebâtda10 olur. İmdi bu 

kısmuñ aslı ve menşe’i rûh-ı Muhammedîdür -aleyhi’s-selâm-. Ve ol kısım ki 

âlem-i nüfûsdandur, ol dahı iki nev‘dür; biri ulvî ve biri siflî. Ulvî, nüfûs-ı 

semâvî gibi ya‘nî göklerüñ ve ılduzlaruñ ve burûcuñ11 nüfûsı gibi ve siflî, 

nüfûs-ı ecsâmdur, yir yüzinde olur. Ol dahı iki nev‘dür; biri müfred ve biri 

mürekkeb. Müfredi anâsır-ı erba‘a gibi kim ol od ve yil ve su ve toprakdur.12 

İmdi (N29b) bunlaruñ melekûtı girü kendülerüñ tabî‘atleri ve hâsiyyetleridür. 

Meselâ sunuñ bürûdet ve rutûbet tabî‘atidür ve âteş gidermek hâsiyyetidür 

ve toprağuñ tabî‘ati bürûdetdür, bitürmek hâsiyyetidür13 ve yelüñ rutûbet14 

ve harâret tabî‘atidür ve rûha meded virmek hâsiyyetidür ve oduñ harâret 

1 rûhuñ N: rûhdur HM.

2 sıfatıyladur N: sıfatıdur HM.

3 buyurur HM: buyurdı N.

4 “Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.” 

Yâsîn, 36/83.

5 her bir şey’ HM: hîç şey’ N.

6 ma‘lûm olsun ki HM: ma‘lûmdur ki N.

7 münâsibdür HM: münâsib olur N.

8 “Onlar göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama, Allah’ın yarattığı her şeye, ecellerinin 

yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki, bundan sonra artık hangi söze inanacaklar?” A‘râf, 

7/185.

9 rûh-ı ins ve cin HM: ervâh-ı cin HM.

10 nebâtda HM: nebâtda ve hayvânda N.

11 burûcun HM: burcun N.

12 ol od ve yil ve su ve toprakdur HM: od yil su ve toprakdur N.

13 ve toprağun tabî‘ati bürûdetdür, bitürmek hâsiyyetidür HM: ─ N.

14 rutûbet N: rutûbetdür HM.
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ve göyündürmek tabî‘atidür, bişürmek ve nûr virmek hâsiyyetidür.1 Gel-

dük imdi mürekkeb dahı iki nev‘dür; cemâd yâ nebâtdur.2 Cemâd oldur 

ki andan neşv ü nemâ gelmeyen taş gibi. [19b] Nebât anuñ hilâfıncadur 

ki dâ’im biter ve artar. Bunlaruñ melekûtı dahı hem kendülerüñ tabî‘atleri 

ve hâsiyyetleridür ve bu kısmın aslı akıldur3 ve bunı dahı4 bilgil ki ervâh-ı 

melekûtıla nüfûs melekûtı nebâtda cem‘ olup hem bulınur. Bundan ötü-

rüdür ki nebâtuñ melekûtına rûh-ı nâmiye ve nefs-i nâmiye dirler. Zîrâ ki 

ol vâsıta olmışdur âlem-i hayvânîyile âlem-i cemâdî5 arasında. Meselâ çün-

ki anda neşv ü nemâ var, pes bu sıfât cemâduñ degül hayvân sıfatıdur. Bu 

vechile cânlulardan sayılur. (N30a) Lâ-cerem anuñ melekûtına rûh-ı nâmiye 

dirler ve çünki anda anlamak ve ihtiyârıla hareket yokdur ve bu nesne cemâd 

sıfatıdur. Pes bu vechile aña nefs-i nâmiye dirler ve dahı şöyledür ki ervâh 

ve nüfûs melekûtınuñ6 her birinde gerek ulvî olsun gerek siflî bir sıfat, ka-

lan melekûtiyyât sıfatından bulmak olur. Şöyle ki; ervâh melekûtında nüfûs 

melekûtı var ve nüfûs melekûtında hem ervâh melekûtınuñ sıfatı var, ammâ 

çünki her birinde kim ol nev‘ gālib düşdi, kalanı mağlûb oldı, pes ol gālib7 

birle ad virüp anarlar. Ve bunuñ her birin şerh itmek tûl u dırâzdur.8 Ammâ 

maksûd budur ki cemî‘ yaradılmış iki nev‘dür; biri milk ve biri melekût. 

İmdi milk oldur ki bu gözile görine9 ve bu kulak birle işidile. Ve melekût 

[20a] anuñ hilâfıncadur. Ve bunlara halk ve emir dahı (N30b) dirler. Nitekim 

Hak Te‘âlâ cümlesin cem‘ eyleyüp bir âyetde buyurur ki:10 ي ِ ــ ُ ا ّ ُ ا ُכــ  ﴿ِإن َر
ًــא ِ َ  ُ ــ ُ ُ ْ َ ــאَر  َ َ ا ــ ْ ــ ا ِ ْ ُ ِش  ْ ــ َ ْ ــ ا َ َ ى  َ َ ــ ْ ـُـ ا ــאٍم  ِ أَ ــ ِ ــ  ِ َْرَض  אَواِت َوا َ ــ َ ا ــ َ َ  
11﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ُ َرب ا ّ ــאَرَك ا َ َ  ُ ــ ْ َ ُ َوا ــ ْ َ ْ ُ ا َــ  َ ِه أَ ِ ــ ْ َ ِ اٍت  َ ــ َ ُ َم  ــ ُ َ َوا ــ َ َ ْ َ َوا ْ ــ  َوا

İmdi âlem-i emr âlem-i ecsâmuñ zıddına ve muhâlifine dirler. Şöyle kim anı 

1 ve odun harâret ve göyündürmek tabî‘atidür, bişürmek ve nûr virmek hâsiyyetidür HM: ─ N.

2 nebâtdur HM: nebât N.

3 akıldur HM: aklı N.

4 bunı dahi HM: bunı menşe’ dahi N.

5 âlem-i hayvânîyile âlem-i cemâdî HM: âlem-i hayvâniyle âlem-i cemâd N.

6 ervâh ve nüfûs melekûtınun N: ervâh ve nüfûsı melekûtınun HM.

7 gālib HM: gālibi N.

8 Her iki nüshada imlâsı “tûl-ı dırâzdur” şeklinde kaydedilmiştir. 

9 görine HM: görinür N.

10 cümlesin cem‘ eyleyüp bir âyetde buyurur ki HM: cümlesinüñ bir âyetde cem‘ eyleyüp buyurdı ki N.

11 ُ ُכــ  N: ─ HM. “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ِإن َر

ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün 

yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de 

yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” A‘râf, 7/54.
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takdîr idüp kıyaslamak mümkin olmaz ve hem ol “kün” işâret-i-y-ile vücûda 

gelmişdür. Ve âlem-i halk bu âlem-i ecsâmdur; gerek kesîf olsun gerek latîf 

olsun. Şöyle ki anı takdîr idüp kıyâslamak mümkindür. Egerçi ol dahı1 “kün” 
işâret-i-y-ile zâhir oldı, lâkin vâsıta birle ve imtidâd-ı zamân birle oldı ki;2

ــאٍم﴾3 ِ أَ ــ ِ ــ  ِ َْرَض  אَواِت َوا َ ــ َ ا ــ َ َ ﴿ Ammâ emir hem ervâh melekûtına ve 

hem4 nüfûs melekûtına ikisine bile şâmildür. (N31a) Niteki buyurur5 Hak 

Celle ve Alâ:6 7﴾ ِّ ِ َر ْ ْ أَ ِ وُح  ِ ا ُ وِح  ِ ا َ ََכ  ُ َ ْ َ -Ve hem bir yirde8 buyu ﴿َو

rur:9 10﴾ِه ِ ــ ْ َ ِ اٍت  َ ــ َ ُ َم  ــ ُ َ َوا ــ َ َ ْ َ َوا ْ ــ ,Ammâ rûh-ı insânî mahsûsdur ﴿َوا
11﴾ ــ ِ رو ــ  ِ ﴿ izâfetinüñ şerefine kalan ervâha12 degül. Bundandur ki 

anuñ şerefi ve kerâmeti ki 13﴾ ِ ــ ْ َ ْ ِّ َوا ــ َ ْ ــ ا ِ  ْ ــ ُ َא ْ َ َ ــ ٰاَدَم َو ِ َ ــא  َ ْ ْ َכ ــ َ َ  anuñ ﴿َو

hakkında gelmişdür. İmdi bu âyetüñ zâhir me‘ânîsin işitmiş olasın ve ma‘nâ-

yı [20b] bâtınîsin işit kim14 Kur’ân’uñ hem15 zâhiri var hem bâtını var 

ki; 16
ــא  א ا و  ــ א ٰان  ــ  Ol budur ki Hak Te‘âlâ eydür: Benî Âdem’i biz ان 

götürürüz inâyetümüzle berde ve bahrde. İmdi ber didügi âlem-i ecsâm-

dur ki âlem-i milkdür ve bahr didügi17 âlem-i melekûtdur. Andan bu iki 

âlem ki18 didük, Âdemî-zâdı götürimez. Zîrâ19 ol bizüm emâne-

timüz yükini çeker. Berr ü bahr hoz ol yüki çekmedi ki; َ ــ ْ َ َ َ ﴿
20

ــא﴾  َ ْ ِ  َ ْ َ ــ ْ ــא َوأَ َ َ ْ ِ ْ َ  أَن 
(N31b) Çün Âdemî ol yüki götürdi bu deñlü21 acz ve 

1 dahi HM: ─ N.

2 imtidâd-ı zamân birle oldı ki HM: imtidâd-ı ezmân birle hâsıl oldı N.

3 “…gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan…” A‘râf, 7/54.

4 hem HM: ─ N.

5 buyurur HM: buyurdı N.

6 Hak Celle ve Alâ N: ─ HM.

7 “Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: ‘Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim 

verilmiştir.’” İsrâ, 17/85.

8 bir yirde HM: ─ N.

9 buyurur HM: buyurdı N.

10 “…güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan...” A‘râf, 7/54.

11 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin.” Hicr, 15/29; 

Sâd, 38/72.

12 ervâha HM: ervâh N.

13 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel 

ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsrâ, 17/70.

14 bâtınîsin işit kim HM: bâtınîsi dahi işit kim N.

15 hem HM: ─ N.

16 “Kur’ân’ın hem zâhiri hem de bâtını vardır.”

17 didigi HM: ─ N.

18 ki HM: ─ N.

19 Zîrâ HM: Zîrâ ki N.

20 “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, on-

dan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” Ahzâb, 33/72.

21 deñlü HM: dükeli N.
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za‘fıla, pes bu dükelü kemâl-i kudretümüz birle bize evlâ1 ve elyak oldur 

ki anuñ yükin biz çekevüz. Zîrâ ki biz hem âşık ve hem ma‘şûkuz. Ol nâz 

ü niyâz ki bizümile insân arasında vardur, hergiz gayrıla bizüm aramuzda 

yokdur. 

 َ َ ری  ای   دل  
 2 و    ک   

Pes âşıkıla ma‘şûk arasında kimse sığmaz. Ma‘şûkuñ ışkı yükini âşık 

çekebilür ve hem âşıklığuñ ışkı belâsını girü ma‘şûk götürübilür. Nitekim 

âşıka3 ma‘şûkuñ her şîvesi hûb gelür. Ma‘şûka dahı âşıkuñ her cünbişi hoş 

gelür. Ma‘şûkuñ mahabbeti âşıka, âşıkuñ ma‘şûka mahabbetinden öñdin-

dür. Zîrâ ki âşık kendü vücûdından öñ ma‘şûka mürîd degül idi. Ammâ 

ma‘şûk, âşık vücûda gelmedin mürîd-i âşıkıdı. Niteki Şeyh4 Ebü’l-Hasen-i 
(N32a) Harakānî buyurur -rahmetullâh aleyh-5 ki:6

ا  א را7  ا   او را 

Ya‘nî evvel irâdet ü mahabbet Hak tarafından kopdı, [21a] andan soñra 

bizde irâdet ü mahabbet zuhûra geldi.

Beyt: Ezelî şem‘a göñül düşdi olup pervâne 

 Yakdı bu cânını cânân yolına merdâne

 Zülfüñüñ silsilesi ucı yitişür göñüle8

 Olur ol sûhte sevdâyî vü hem dîvâne

Egerçi hakīkatde âşıkıla ma‘şûk arasında yadlık ve ikilik yokdur; sen ü 

ben ve ben ü sen,9 tonuñ yakası sen ve etegi ben. Belki ışk hil‘ati 10﴾ ْ ُ
ِ ُ ﴿ 

1 evlâ N: evvel HM.

2 “Gönül bir nura meylederse yüz Türk/güzel de göstersen meyletmez.”

3 âşıka HM: ─ N.

4 Niteki Şeyh HM: Niteki Hasen Şeyh N.

5 aleyh N: ─ HM.

6 ki HM: ─ N.

.HM: ─ N را 7

8 Zülfünüñ silsilesi ucı HM: Zülfüñ silsilesi uc N.

9 sen ü ben ve ben ü sen N: sen ben ve ben HM.

10 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 
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âsârından hâsıl olup 1﴾ُ َــ ِ ُ ﴿ egnine geldi ve bu fitne koparıcı kelâmuñ 

başı ve2 buğı 3َف َ ــ ْ ُ أَْن أُ ــ ْ َ ْ َ َ  işâretinden kopdı. Velâkin kimsenüñ zehre-

si yokdur (N32b) ki dudak depredüp söyleyübile. Ammâ Mûsâ gibi -aley-
hi’s-selâm- bir bahâdır gerek kim bu meydânda ağız4 açup 5﴾َُכ َ ْ ِ َ ِإ 

ِ  ﴿ِإْن 

hamlesini idebile. Egerçi anı dahı 6﴾ ِ ا َ َ  َ ﴿ darbesiyile gûş-mâl itdiler. Tâ 

hadde ki7 melâ’ike Tûr tağında ta‘n urup dil uzatdılar ki:8 ــאء ا א ا ا  
ــאب9 ر اب ورب ا ــ ــא   Ya‘nî “İy hâyıza avret oğlı! Toprak kandan ve Zât-ı 

Pâk-i Ahadiyyet kandan?” didiler ve ol sâkit olup dil depretmedi.10 Velî-

kin hâl diliyile eyitdi ki: “Baña eydürsüz; ــאب ر اب ورب ا ــ ــא   Niçün aña 

dimezsüz ki اب ــ ــאب و ا ر ب ا ــ ــא   Ya‘nî Zât-ı Ahadiyyet kandan ve toprak 

kandan ki benümile11 ışk-bâzlık ider12 diseñüz ne benüm başuma kakınca 

ben hoz topraklık makāmına [21b] râzı olmışdum ve ıraklık kilîminüñ 

kûşesini çignüme salmışdum ve kanâ‘at bucağında (N33a) himmet ayağını 

teslîm etegine sarmışdum. Dahı yakīn bilmişdüm ki pâzişâhlar hazretine 

yakīn olmakda egerçi fevâ’id13 çokdur, ammâ âfetleri şümâra gelmez. 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.

1 “…onlar da Allah’ı severler…” Mâ’ide, 5/54.

2 ve HM: ─ N.

3 “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/132, nr. 

2016; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/88; 4/158.

4 ağız HM: ağzın N.

5 “Mûsâ, kavminden, belirlediğimiz yere gitmek için yetmiş adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca (ba-

yıldılar). Mûsâ, ‘Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helâk ederdin. Şimdi içimizden 

birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helâk mı edeceksin? Bu, sırf senin bir imtiha-

nındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. 

Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.’ dedi.” A‘râf, 7/155.

6 “Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, ‘Rabbim! Bana (kendini) göster, sana 

bakayım.’ dedi. Allah da, ‘Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde 

durursa sen de beni görebilirsin.’ dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da 

baygın düştü. Ayılınca, ‘Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların 

ilkiyim.’ dedi.” A‘râf, 7/143.

7 ki N: ─ HM.

8 ki HM: ─ N.

אب 9 ر .HM: ─ N ورب ا

10 depretmedi HM: deprenmedi N.

11 benümile HM: bunuñla N.

12 ider HM: idersin N.

13 fâyide HM: fevâyid N.
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אً  אُن إ ا  א ا
 1

ْ ا ور ا ُب ا  و

Dahı bundan korkardum ki me-bâzâ sermâye elden gide ve assı dahı 

ele girmeye. Âkıbet bu topraklık mertebesi dahı suya vire, girü ele gir-

meye. 2
ًــא﴾  ا َ ُ  ُ ــ ــ ُכ ِ َ ْ َ َــא  ﴿ diyüp hasret odına düşüp3 firâk ağısını içme-

yeydüm. Ammâ n’idelüm ki illetsüz inâyetinden ve kemâl-i mahabbetin-

den bu ıraklık kilîmini bizüm egnümüzden çıkardı ve ol sa‘âdet hil‘ati ki
4﴾ ِ ِ رو ﴿ izâfetinden hâsıl olur,5 bize geyürdi ve ol kerâmet ki 6﴾ي َ َ ِ ﴿’den 

vücûda gelmişdür,7 bize erzânî kıldı ve ol hilâfet tahtını8 ki َ ــ ِ َ َ  ْ ــ ُכ َ َ َ ﴿ 
َْرِض﴾9  dur, anda bizi emîr eyledi ve mahabbet tâcını başumuza (N33b) urdı’ا

ve cümle melâ’ikini10 cem‘ idüp tahtımuz ileyinde sücûda buyurdı. Andan 

soñra 11﴾َــא אِد َ
ِ  ْ ــ ِ َــא  ْ َ َ ْ َ ا ــ ِ  nidâsını âlem-i milk ü melekûtda urdı ve ﴿ا

ol nesneler ki bizüm ma‘şûklığumuz esbâbıdur, eger add idecek olursam 

hadde gelmez.”

Beyt: Ol kadar nâz başumda senüñ ışkuñdan var

 Ki seni baña muhib zan iderem dâ’im iy yâr 

 Ya visâlüñ kura hayme bu benüm serümde

[22a]  Ya bu sırrıçün idem bu seri âhir ber-dâr

1 “Sultanlar için büyük denizler vardır. Fakat denize yakın olmak hasebiyle neticelerinden sakınmak 

lazımdır.”

2 “Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, ‘Keşke toprak olay-

dım!’ diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.” Nebe, 78/40. 

3 düşüp HM: dutuşup N.

4 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin.” Hicr, 15/29; 

Sâd, 38/72. 

5 olur HM: olup N.

6 “Allah, ‘Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, 

yoksa üstünlerden mi oldun?’ dedi.” Sâd, 38/75. 

7 vücûda gelmişdür HM: vücûda humret gelmişdür N.

8 tahtını N: tahtı HM.

9 “O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi 

sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır. 

Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” En‘âm, 6/165.

10 melâ’ikini HM: melâ’iki N.

11 “Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’in ümmetine) miras olarak 

verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah’ın 

izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.” Fâtır, 35/32. 
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Girü âyetüñ evveline gelelüm kim 1﴾ ِ ــ ْ َ ْ ِّ َوا ــ َ ْ ــ ا ِ  ْ ــ ُ َא ْ َ َ  dür. İmdi’﴿َو

ber âlem-i milkdür ve bahr âlem-i melekûtdur. Niteki her kanda ki ber 

vardur, anuñ üzerinde bahr vardur. Ancılayın her kanda ki milk vardur, 

anuñ üzerinde melekût (N34a) var. Ya‘nî Hak Te‘âlâ eydür: “Benî Âdem’i 

milk ü melekûtda biz götürürüz inâyetümüzle.” Ol ma‘nîye ki eger milk 

eger melekûtdur, anuñ rûhı ve aklı pertevinden izhâr itdüm ki tâ her nesne 

ki anuñ rûhı2 pertevindendür. Meselâ, melâ’ike ve cin ve şeyâtîn ve hay-

vânât ve nebâtât gibi. Ve her nesne ki anuñ nefsi vardur, uş gökler ve ılduz-

lar ve yirler gibi, kamusı bir nefs-i hamîr mâyesini anuñ aklı netîcesinden 

alur.3 Ve dahı bunı bilgil ki akluñ rûha nisbeti şol Havvâ nisbeti gibidür 

Âdem’e -aleyhi’s-selâm-, niteki Havvâ’yı anuñ sol pehlûsından yaratdılar; 

ancılayın aklı dahı rûhuñ sol pehlûsından aldılar. Ammâ bunda4 bir latîf5 

işâret vardur ve ol budur ki, Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm6 buyurur ki: 
7

ــ   א ــאورو و  Ya‘nî buyurur8 ki: “Hâtûnlar-ıla meşveret idüñ işlerde 

ve her ne kim diyeler9 anuñ hilâfın işleñ kim toğrı fikri oldur.” (N34b) Zîrâ 

ki anlar egri eyegüden10 hâsıl olmışdur ve egrinüñ hilâfı toğru olur. Bunda 

dahı çünki11 akl rûhuñ sol pehlûsından zuhûra geldi, pes anuñıla meşveret 

itmek gerek Hak Te‘âlâ’nuñ zâtın ve sıfâtın bilmekde. Ve her neye kim 

anuñ [22b] añlaması yitişür zâtdan ve sıfâtdan, Hak Te‘âlâ andan mü-

nezzehdür ve ol ne dirse12 anuñ hilâfıncadur. Zîrâ ki akıl anuñ zâtınuñ 

ve sıfâtınuñ künhini bi’l-külliye idrâk idemez. Anuñ zâtını sıfâtıyıla13 bil-

mek mümkin olur. Niteki dimişlerdür: ــא ــ  ــ ر ــ  ــ و ــ  ــ ر  
14 ــ ر ــ   Ve bunda bir latîfe dahı yüz gösterür ve ol budur ki, Hoca 

1 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel 

ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsrâ, 17/70.

2 pertevinden izhâr itdüm ki tâ her nesne ki anun rûhı HM: ─ N.

3 mâyesini anuñ aklı neticesinden alur N: mâyesinüñ aklı neticesinden olur HM: 

4 bunda: ─ HM

5 latîf HM: latîfe N.

6 aleyhi’s-selâm N: ─ HM.

7 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/3, nr. 1529; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 4/263, nr. 5248.

8 buyurur HM: buyururlar N.

9 her ne kim diyeler HM: ne kim anlar diyeler N.

10 eyegüden HM: süñükden N.

11 çünki N: ─ HM.

12 dirse HM: dilerse N.

13 sıfâtıyıla HM: hem sıfâtıyıla N.

14 “Rabbimi Rabbimle bildim. O’nun fazlı olmasaydı O’nu nasıl bilebilirdim.”
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aleyhi’s-selâm buyurdı ki: 1
 َ ــ َ ُ ا ّ َ ا ــ َ َ ــא  َ ve 2 أوَل 

ــ  ّ ا ــ ا ــא   أول ve أول 
3 ــ ّ رو ــ ا ــא   Üçi dahı râstdur ve hem üçi birdür. Ekser halâyık bunda4 

ser-gerdândur ki bu nice (N35a) olur diyü. İmdi şöyle bilgil ki, ol kim bu-

yurdı 5

َ ــ َ ُ ا ّ َ ا ــ َ َ ــא  َ  ol bizüm kalemümüz degüldür; belki Hak Te‘âlâ أوَل 

kalemidür kendünüñ azamet-i celâline münâsib. İmdi ol degüldür, illâ 

rûh-ı pâk-i Muhammedî’dür6 -aleyhi’s-selâm-. Ol vakt ki Hak Te‘âlâ nazar-ı 

mahabbet birle rûh-ı Muhammedî’ye nazar eyledi, pes hayâ anuñ üzerine 

gālib oldı. Andan iki pâre oldı; rûh bir şakkı, akl bir şakkı oldı. Bundandur 

ki her kanda ki akl olsa hayâ dahı7 anda olur ve her kanda kim akıl yokdur, 

hayâ dahı yokdur. 8
ــאِن  َ ِ ْ ْ ا ــ ِ  ٌ َ ْ ــ ُ ــאُء  َ َ ْ  sırrı budur. Çünki Hak Te‘âlâ’nuñ ا

kalemi iki şak oldı; birisi rûh ve birisi9 akıl. Egerçi iki görünür ammâ bir 

kalemdür ki iki şakkı10 vardur. Andan soñra kalem Hak Te‘âlâ’nuñ yed-i 

kudretiyile her ne ki diledi milk ü melekûtdan, ser-i kalem vâsıtasıyıla ya‘nî 

ucıyıla yazardı. Pes Hak Te‘âlâ [23a] mahall-i kasem (N35b) idüp aña and 

içdi ki; 11﴾وَن ُ ُ ــ ْ َ ــא  َ َو  ِ ــ َ َ ْ َوا  ve bu kudreti izhâr itdügi-çün kendüye ﴿ن 

senâ kıldı. َ ــ ُ ــ َو َ َ  ْ ــ ُ َ ْ
ِ  َ ــ ُ ْ َ ــ أَْن  ٓ َ َ ــאِدٍر  َ ِ َْرَض  ْ אَواِت َوا َ ــ َ ا ــ َ َ ي  ِ ــ َ ا ــ ْ َ  ﴿أََو

ِه ِ ــ َ ِ ي 
ِ ــ אَن ا َ ْ ــ ُ َ ُن (٨٢)  ُכــ َ َ  ْ ُ ُכــ ــ َ َل  ــ ُ َ ًא أَْن  ْ ــ َ ُهٓ ِإذٓا أََراَد  ُ ــ ْ ــאٓ أَ َ ُ (٨١) ِإ ــ

ِ َ ْ ُق ا ــ َ ْ  ا
َن﴾12 ــ ُ َ ْ ُ  

ِ ــ ْ َ ٍء َوِإ ْ ــ َ  ِ ّ ُت ُכ َُכــ َ

1 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey kalemdir.” Buhârî, Kader, 2; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Tirmizî, 

Tefsîrü’l-Kur�ân, 67; Ahmed b. Hanbel, 37/378, nr. 22705; Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd b. el-

Cârûd et-Tayâlisî, el-Müsned, 1/471, nr. 578; Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169; 1/199; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 5/199.

2 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey akıldır.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169; 8/3168; Bursevî, Rû-
hu’l-Beyân, 5/199; 9/350.

3 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey benim ruhumdur.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169; 1/199; 

Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/294; 5/199. 

4 bunda N: ─ HM.

5 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey kalemdir.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169; 1/199; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 3/294; 5/199.

6 Muhammedî’dür N: Muhammediyye HM.

7 dahi HM: ─ N.

8 “Haya imandan bir şubedir.” Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 12; Tirmizî, Îmân, 6; Ebû Dâvûd, Sün-

ne, 15; Nesâ’î, Îmân, 16; İbn Mâce, Mukaddime, 9; Ahmed b. Hanbel, 17/443, nr. 9710; Beyhakī, 

Şu‘abü’l-Îmân, 543, nr. 10756.

9 birisi N: biri HM.

10 şakkı HM: şak N.

11 “Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına.” Kalem, 68/1.

12 “Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, 

hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak ‘Ol!’ 

demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz 

yalnız O’na döndürüleceksiniz.” Yâsîn, 36/81-83.
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El-Faslü’s-Sâlisü 

fî Zuhûri’l-Avâlimi’l-Muhtelifeti1 mine’l-Gaybi ve’ş-Şehâdeti

Ya‘nî Üçinci Fasıl ol muhtelif âlemlerüñ zuhûrını beyân kılur. Şöyle 

ki bir nicesi âlem-i gaybdan ve bir nicesi âlem-i şehâdetdendür. Kālallâhu 
Te‘âlâ: ــ ِ ي  ِ ــ ْ َ ــ  ِ ــِכ ا ْ ُ ْ ــאِر َوا َ ِ َوا ــ ْ َِف ا ــ ِ ْ َْرِض َوا אَواِت َوا َ ــ ِ ا ــ ْ َ ــ  ِ  ﴿ِإن 
ــא َ ِ ــ  َ ــא َو َ ِ ْ َ  َ ــ ْ َ ْرَض  ِ ا ــ ِ ــא  َ ْ َ َ ٍء  ــ ــ  ِ ِء  َ ــ َ ا ــ ِ  ُ ّ َل ا َ ــ ــא أَ َ ــאَس َو ُ ا ــ َ َ ــא  َ ِ  ِ ــ ْ َ ْ  ا
َن﴾2 ُــ ِ ْ َ ٍم  ْ ــ َ ِّ َــאٍت  ٰ َ َْرِض  ِء َوا َ ــ َ ا ــ ْ َ  ِ ــ َ ُ ْ אِب ا َ ــ َــאِح َوا ِّ  ا

ِ ــ ِ ْ َ ٍ َو ــ ِ َدآ ّ ــ ُכ ِ  
Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm: َم ْ َــ ــאَل  َ ِ ْ ا  َ ــ َ َ َو  ،  ِ ْ ــ ا َم  ْ َــ  َ ــ َ ْ ا  ُ ا  َ ــ َ َ  
ــאِء ، َ ِ َْر َم ا ْ ــ َ َر  ــ َ ا ــ َ َ َــאَء ، َو َم ا ْ ــ َ وَه  ُ ْכــ َ ْ َ ا ــ َ َ ِ ، َو ــ ْ َ ْ َم ا ْ ــ َ  َ َ ــ َ ا ــ َ َ ِ َو ــ َ َ  ا
ِ ــ ْ َ ْ َ ا ــ

ِ ِ ٰا ــ َ ُ ُ ْ ِم ا ْ ــ َ  ْ ــ ِ  ِ ــ ْ َ ْ ِة ا َ ــ َ  َ ــ ْ َ َ ٰاَدَم  ــ َ َ ِ ، َو ــ ِ َ ْ َم ا ْ ــ َ َواب  ــ ــא ا َ ِ ــ  َ  َو
3 ِ ــ ْ ــ ا َ ِ ِإ ــ ْ َ ْ َ ا ــ ْ َ ــא  َ

ِ  ِ ــ َ ُ ُ ْ אِت ا َ ــא َ  ْ ــ ِ אٍت  َ ــא َ  ِ ــ ِ ــ ٰا ِ  (N36a) Azîz-i men! Bil-

gil kim âlem-i ervâhuñ mebde’inden tâ âlem-i ecsâmuñ nihâyetine degin 

Hak Te‘âlâ dürlü dürlü âlemler yaratmışdur, biribirine benzemez; dünyâ 

ve âhiret gibi ve milk ü melekût gibi. Ve dahı her âlemde bir dürlü mah-

lûk yaratmışdur rûhânîden ve cismânîden ve bunlaruñ [23b] her birinden 

envâ‘-ı muhtelife yaratmışdur ve4 her birinde bir dürlü hâsiyyet komışdur. 

Niteki melek5 nev‘i kim ol cümleden biridür, andan niçe dürlü melâ’ike 

vücûda gelmişdür. Meselâ Kerrûbî bir nev‘ ve Rûhânî bir nev‘ ve Hamele-i 

Arş bir nev‘ ve dahı evvelki kat gökden tâ yidinci kat göke degin her biri-

nüñ firişteleri6 birer (N36b) nev‘dür ki biribirine beñzemez ve Sefere ve Berere 

ki Kur’ân’da zikr olınur, ol dahı bir nev‘ ve Kirâmen Kâtibîn hem bir nev‘ 

ve ol melâ’ike ki hevâda olurlar, yağmurlar ve yiller anlaruñ hükmindedür; 

anlar dahı bir nev‘. Tâ rivâyetde gelmişdür ki her katre ki iner, aña bir 

1 Zuhûri’l-Avâlimi’l-Muhtelifeti N: Zuhûri Avâlimi’l-Muhtelifeti HM.

אء 2 َ ــ َ ا ــ ْ َ  ِ
ِّ ــ َ ُ ْ אِب ا َ ــ َــאِح َوا ِّ  ا

ِ ــ ِ ْ َ ٍ َو ــ ِ َدآ ّ ــ ُכ ِ ــא  َ ِ ــ  َ ــא َو َ ِ ْ َ  َ ــ ْ َ ْرَض  ِ ا ــ ِ ــא  َ ْ َ َ ــאء  ــ  ِ  Âyetin bu kısmı 

her iki nüshada da mevcut değildir. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 

birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın 

gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı 

yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette 

düşünen bir topluluk için deliller vardır.” Bakara, 2/164.

3 “Allahu Teâlâ toprağı cumartesi yarattı. O toprakta da dağları pazar günü yarattı. Ağaçları ise pazartesi 

günü yarattı. Mekruhu salı günü yarattı. Nuru da çarşamba günü yarattı. Hayvanları orada perşembe 

günü yaydı. Âdem’i -aleyhi’s-selâm- de cuma ikindiden sonra, yaratıkların sonunda, cuma saatlerinden 

son bir saatinde -ikindi ile gece arasında- yarattı.” Müslim, Sıfatu’l-Münafıkīn, 1; Nesâ’î, Kitâbü’t-Tef-

sîr, 2; Ahmed b. Hanbel, 2/327.

4 her birinden envâ‘-ı muhtelife yaratmışdur ve HM: ─ N.

5 melek N: milk HM.

6 firişteleri N: firişteler HM.
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melek müvekkeldür; tâ ol katre yirine varınca. Ve ol firişteler kim deñizler 

üzerine müvekkeldür, anlar dahı bir nev‘ ve bir nev‘ dahı anlar ki yiryü-

zinde gündüz halkı saklarlar ve bir nev‘ dahı gice saklayanlardur1 ve anlar 

ki zikir halkasında hâzırlardur, anlar dahı bir nev‘ ve anlar ki ana karnında 

rahme müvekkeldür, anlar dahı bir nev‘ ve bir nev‘2 dahı anlar ki âdemüñ 

bâtınında göñüllere nesne ilkā iderler ve bir nev‘ dahı anlar ki şeytânı benî 

âdemden def‘ iderler ve bir nev‘ dahı anlar ki oğlançukları3 saklarlar ve 

Nekîr ve Münker bir nev‘ ve anlar ki azâb iderler, hem bir nev‘dür4 ve (N37a) 

anlar ki hâlet-i mevtde beşâret kılurlar5 hem bir nev‘ ve hayât melâ’iki bir 

nev‘ ve mevt melâ’iki bir nev‘ ve anlar ki yir altında olurlar bir nev‘ ve6 

ol melek ki öküz ve balık ve dünyâ anuñ üzerindedür, ol dahı [24a] bir 

nev‘ ve anlar ki yirlerüñ7 ve tağlaruñ tamarları anlaruñ elindedür, hem 

anlar8 dahı bir nev‘ ve anlar ki bihişt9 hazîne-dârlarıdur, hem bir nev‘ ve 

anlar ki bihiştde hızmet-kârlardur10 hem bir nev‘ ve Mâlik hem ol dahı bir 

özgedür.11 Ve dahı niçe dürlü dürlü12 melâ’ike vardur yirde ve gökde kim 

anuñ haddin ve hasrın ve keyfiyyetin Hak’dan özge kimse bilmez. Pes imdi 

çünki bu dürlü dürlü âlemlerden biri ki âlem-i milk idi, işde işitdük ki 

bunca envâ‘-ı melâ’ike bu bir âlemden hâsıl oldı ki13 her birisinüñ bir sıfatı 

ve bir hâsiyyeti vardur. İmdi kalan âlemlerden ne deñlü envâ‘-ı mahlûkāt 

hâsıl olmış ola, (N37b) buña göre ma‘lûm eylegil; insândan ve hayvândan 

gerek berde olsun ve gerek bahrde olsun, dahı14 envâ‘-ı cinden ve şeyâtîn 

ve iblîsler ve mürde15 ve gaylân ve nesnâs ve ehl-i Câblikā ve Câblisâ ve 

Ye’cûc ve Me’cûc gibi. Ve dahı envâ‘-ı halk ki16 kasas içre zikr olur, biz anı 

1 saklayanlardur HM: saklarlar N.

2 nev‘ HM: ─ N.

3 oğlançukları HM: oğlancuklar N.

4 hem bir nev‘dür N: ve hem bir nev‘ HM.

5 kılurlar HM: iderler N.

6 nev‘ ve HM: nev‘dür N.

7 yirlerüñ HM: yirüñ N.

8 anlar HM: ol N.

9 bihişt N: bihişte HM.

10 hızmet-kârlardur HM: hızmet-kârdur N.

11 bir özgedür HM: bir nev‘ N.

12 dürlü dürlü HM: dürlü N.

13 ki N: ─ HM.

14 dahi olsun N: ─ HM.

15 mürde N: ─ HM.

16 envâ‘-ı halk ki N: envâ‘-ı vemere halk ki HM.
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tahkīk bilmezüz ve dahı envâ‘-ı hûrâdan1 ve gılmân ve vildân ve envâ‘-ı 

nebâtât ve cemâdât ve ma‘âdin ve latîf ve kesîf ecsâmdan ve müfred ve 

mürekkeb ve anâsır ve envâ‘-ı nûr ve zulmet ve cevâhir ve a‘râz ve elvân 

ve tıbâ‘ ve tabâyi‘ ve havâs ve sıfât ve netâyic ve eşkâl ve hey’ât ve suver ve 

me‘ânî ve esrâr ve hakā’ik ve letâ’if ve havâss-ı zâhire, meselâ sem‘ ve basar 

ve şem ve zevk ve lems gibi; ve havâss-ı [24b] bâtınî, meselâ2 akıl ve kalb 

ve sır ve rûh ve hafî gibi ve dahı kuvâ-yı insânî gibi, meselâ kuvve-i müte-

hayyile ve mütevehhime ve mütefekkire ve hâfıza3 ve müdebbire ve hiss-i 

müşterek ve ol kim ulviyyâtdandur,4 meselâ gökler ve Arş ve Kürsî (N38a) ve 

Levh ve Kalem ve burûc u eflâk ve kevâkib ü seyyârât ve sevâbit ve nevâzil 

ve Beytü’l-Ma‘mûr ve Sidretü’l-Müntehâ ve kābe kavseyn5 ve lâ-mekân 

ve dahı envâ‘-ı mevcûdât ve esnâf-ı mahlûkāt ki anuñ şerhi mümkin de-

gül, anuñ hakīkatini6 Hak Te‘âlâ’dan özge7 kimse bilmez. Niteki buyurdı:
8﴾ َ ــ ُ ــَכ ِإ  ِّ َد َر ــ ُ ُ  ُ ــ َ ْ َ ــא  َ  Ammâ cümle-i âlemlerüñ adedi ba‘zı rivâyetde ﴿َو

on sekiz biñ âlem gelmişdür ve bir rivâyetde yitmiş biñ âlem gelmişdür9 

ve bir rivâyetde üç yüz altmış biñ âlem gelmişdür. Velîkin mecmû‘ası bu 

iki âlemüñ içinde mündericdür kim ana halk ve emür dirler ve dahı milk 

ve melekût ıtlâk iderler. Niteki buyurdı: 10﴾ ُ ــ ْ َ ُ َوا ــ ْ َ ْ ُ ا َــ  َ  ve bunları ﴿أَ

îcâd itmekde kendüye senâ kıldı ki: 11﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ُ َرب ا ّ ــאَرَك ا َ َ ﴿ Ammâ şimden 

girü ve âlem-i milk ve melekûtuñ merâtibini şerh idelüm bi-avnillâhi ve 
hüsn-i tevfîk.12 İmdi (N38b) şöyle bilgil ki; evvel âlem-i melekûtdur ve ol iki 

1 envâ‘-ı hûrâdan N: envâ‘-ı hûrâ HM.

2 ve zevk ve lemes gibi ve havâss-ı bâtınî meselâ HM: ─ N.

3 hâfıza N: hâzıme HM.

4 ve ol kim ulviyyâtdandur N: ol kim âlem-i ulviyyâtdandur HM.

5 “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Necm, 53/9.

6 hakīkatini HM: hakīkati N.

7 özge HM: artuk N.

8 “Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkâr edenler için bir im-

tihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, 

kendilerine kitap verilenler ve mü’minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile 

kâfirler, ‘Allah, örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi?’ desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini saptı-

rır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir 

uyarıdır.” Müddessir, 74/31.

9 ve bir rivâyetde yitmiş biñ âlem gelmişdür HM: ─ N.

10 “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, 

kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak 

yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi 

olan Allah’ın şanı yücedir.” A‘râf, 7/54.

11 “…Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” A‘râf, 7/54.

12 bi-avnillâhi ve hüsn-i tevfîk HM: ─ N.



96 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

kısımdur: Biri ervâh ve biri nüfûs. İmdi ervâhuñ evvel merâtibi ervâh-ı 

insânîdür, niteki evvelki1 faslda geçdi. Ve ervâh-ı insânîden soñra ervâh-ı 

cinnî merâtibidür ve andan soñra ervâh-ı hayvânât merâtibidür2 ve andan 

soñra ervâh-ı şeyâtîn merâtibidür3 ve andan soñra nüfûs-ı nâmiye merâti-

bidür4 ki nebâta ta‘alluk dutar ve andan [25a] soñra ma‘âdinüñ havâssı ve 

tabâyi‘i merâtibidür. Andan soñra cemâdât ki mürekkebâtdur ki anlaruñ 

havâssı ve tabâyi‘i merâtibidür. Andan soñra anâsır ki müfredâtdur, anuñ 

havâssı ve tabâyi‘i merâtibidur. Pes5 andan nüfûsa geldük. İmdi şöyle bilgil 

ki; nüfûsuñ evvel6 merâtibi akl-ı küll olmışdur ve merâtib-i ukūldan soñra 

eflâk ve burûc merâtibidür ve andan soñra kevâkib-i seyyâre ve sevâbit 

nüfûsınuñ merâtibidür ve andan soñra7 merkezler (N39a) merâtibidur. Şöyle 

kim oduñ merkezi esîrdür8 ve yilüñ merkezi hevâ ve sunuñ muhît ve top-

rağuñ berdür ve andan soñra mürekkebât nüfûsınuñ merâtibidür. İmdi 

bu kadar ihtisâr vech-ile kaleme geldi melekûtiyyât merâtibinden ve hem 

kifâyet ider; imdi bu vech-ile mezkûrât9 keşf olur şol sâliklere kim sâhib-i 

basîret ola. Nitekim buyurdı: 10﴾ ْ ِ ــ
ِ ُ ٓ أَ ــ

ِ ــאِق َو َ ٰ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ ٰا ِ ِ ُ ــ َ ﴿ Ve bu 

merâtib ki şerh oldı, imdi ehl-i hikmetüñ bunda mezhebleri muhtelifdür. 

Şöyle ki her birinüñ nazarı hisâbınca mezhebi vardur. Niteki dimişlerdür:

Beyt: Ehl-i diller ki zevâyâda kılurlar i‘tikâf 

 Her tarafdan seni gözler cem‘ oluban sâf u sâf

(N39b) Kendülerüñ yüzlerin yüzüñde görürler ayân

 Pes nişânlarda anuñ-çün vâkı‘ oldı ihtilâf

Ammâ avâlim merâtibini dahı bilmek isterseñ gönlüñ hâzır dut ki 

beyân idelüm inşâ’allâhu Te‘âlâ. Rivâyetde gelmişdür: ا ــ ــ  ّ ان  ــא اراد ا  

1 niteki evvelki HM: ki öñdünki N.

2 ve andan soñra ervâh-ı hayvânât merâtibidür N: ─ HM.

3 andan soñra ervâh-ı şeyâtîn merâtibidür HM: ─ N.

4 ve andan soñra nüfûs-ı nâmiye merâtibidür N: ─ HM. 

5 Pes N: ─ HM.

6 evvel HM: ─ N.

7 soñra N: ─ HM.

8 esîrdür N: eseridür HM.

9 imdi bu vechile mezkûrât N: imdi ve cümle-i mezkûrât HM. 

10 “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara gös-

tereceğiz ki, o Kur’ân’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez 

mi?” Fussilet, 41/53.
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ــאء ــ  ــאن  ــ ا ــ  ــ  ــאره  ــ  אذا ــ  ــ ا ــ  ه ا ــ ا  ــ ــ  ــ  א  ا
ــ ات و ــ ــאن ا ــכ ا ــ ذ ــ  ــאن  ــ د ــ  ــאء  ــ ا ــאر  ــ ا א ــאرا  ــ   

رض ا ه  ــ ز ــ   [25b] Ya‘nî buyurur ki: “Hak Te‘âlâ çün diledi bu âlemi 

yarada, pes bir cevher yaratdı; dahı bir keret nazar eyledi aña heybet naza-

rıyıla. Şöyle ki eridi, iki pâre oldı Rahmân heybetinden; yarısı su oldı ve 

yarısı od oldı.1 Andan döndi, odı suya havâle eyledi.2 Andan buhâr zâhir 
(N40a) oldı. Ol buhârdan gökler zâhir oldı3 ve köpüginden yirleri yaratdı.” 

Pes yirler ve gökler4 bir cevherden bu tertîb-ile zuhûra geldi ve ol nesne ki 

yiryüzinde halk oldı, anuñ merâtibini beyân kılalum5 ol asıl üzre kim Hoca 

aleyhi’s-selâm buyurdı fasluñ evvelinde ki; Hak Te‘âlâ yiri şenbe6 gün ya-

ratdı ve ol günlerüñ evvelidür. Zîrâ ki gün, zamândan hâsıl olur ve zamân 

dahı gerdiş-i eflâkden zâhir olur. Çünki Hak Te‘âlâ gökleri yaratdı, der-hâl 

dönmege başladı ve ol hâlde gün zâhir oldı. Anuñ adını şenbe7 kodılar ve 

ikinci gün yekşenbedür,8 anda tağları yaratdı ve düşenbe gün nebâtâtı halk 

itdi ve seşenbe gün renc ve belâ ve zahmetleri yaratdı ve çehârşenbe gün 

nûrı yaratdı ve pençşenbe gün hayvânâtı (N40b) yaratdı9 envâ‘ıyıla ve âzine 

gün ikindiden soñra âhir sâ‘atde Âdem’i yaratdı -aleyhi’s-selâm-. İmdi bu 

merâtibe zâhirden nass u delîl işitdüñ ammâ bâtından dahı işitgil. Azîz-i 

men! [26a] Şöyle bilgil ki; ol nesne ki Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- rûhı per-

tevinden seyr idüp ervâhuñ melekûtiyyâtına irişdi, andan sefer kıldı; tâ 

mevcûdâtuñ âhiri ki anâsır-ı müfrede melekûtiyyâtıdur, ana irişdi ve ol 

nesne ki nüfûsuñ melekûtiyyâtına güzer kılup yitişdi, ol dahı hem Ho-

ca’nuñ -aleyhi’s-selâm- rûhı pertevinden10 idi ki aña akıl didük, tâ âhir anâ-

sır melekûtında tamâm oldı. Şol11 perkâr misâlinde ki, dâ’irenüñ çevresin 

devrân ider. Vaktî ki âhire yitişse hemân gine bir olur.12 Niteki dâ’irenüñ 

1 oldı HM: ─ N.

2 eyledi HM: kıldı N.

3 gökler zâhir oldı HM: gökleri yaratdı N.

4 yirler ve gökler N: yirleri ve gökleri HM.

5 kılalum HM: idelüm N.

6 şenbe HM: yekşenbe N. 

7 şenbe HM: yekşenbe N.

8 yekşenbedür HM: düşenbedür N.

9 yaratdı HM: îcâd eyledi N.

10 rûhı pertevinden HM: rûhı nûrınuñ pertevinden N.

11 Şol HM: ─ N.

12 yitişse hemân gine bir olur HM: yitişe ikisi yine bir olur N.
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evveli bir1 noktadur. Vaktî kim anı perkârıla çeksen dâ’ire2 vücûda gelür 
(N41a) ve dâ’irenüñ nihâyeti hemân girü ol noktadur ki dâ’ire andan vücûda 

geldi. İmdi ol iki latîfe ki birisi rûhdan ve birisi akıldan kopmışdı, pes 

seyr eyleyüp ervâh ve nüfûs melekûtından güzer kıldılar, tâ âhir merâtibe3 

degin ki ol anâsıruñ melekûtıdur. Aña varıcak biribirile bilişüp ulaşdılar ve 

her-çi-ki ol iki latîfenüñ4 sâfîsi idi, harc olmışdı şol tarîk üzere ki zikr oldı 

ve ol bakiyye kim kutâre gibi kılmışdı, pes andan bir cevher yaratdı. Niteki 

buyurdı: 5
ــ  אذا ــ  ه ا ــ ا  ــ ــ   Ol cevhere nazar-ı heybeti birle nazar 

eyledi. Pes iki pâre oldı; yarısı od oldı ve yarısı su oldı. Andan soñra odı 

suya havâle kıldı, tâ ki sudan dütün zâhir oldı. Ol dütün [26b] yüksege 

kasd eyledi. Od dahı bilesince yüz dutdı ulvâ6 gāyet (N41b) letâfetinden ve 

hem tîzliginden, ammâ su yirinde kaldı gāyet kesâfetinden ve tabî‘atı süst-

liginden. Ve dahı bu latîfe’i7 işitgil ki Hak Te‘âlâ ol cevheri kendü nazarıyıla 

manzûr8 eyledi. Pes ol cüz ki rûh-ı Muhammedî9 pertevinden kopmışıdı, 

ol cüzvde ne ki akıldan kopmışıdı mümtâz olup ayrıldı ve şevk buña gālib 

olmışıdı ol nazarda; ikileyin kasd kıldı ulvâ ve ol cüzv ki akl-ı füsürdeden10 

kopmışıdı, etegi yaş olup bunda girü kaldı ve bu hâsiyyeti andan hâsıl 

itmişidi ki rûh-ı Muhammedî’nüñ dürlü dürlü sıfâtı vardur; niteki şerhi 

zikr oldı. Ve ol sıfatdan birisi mahabbet sıfatı idi ve bir sıfatı nûr idi. İmdi 

mahabbet bir oddur ki yandurucı ve nûr bir süst nesnedür siñüp durucı. 

Pes ol latîfe ki rûh-ı Muhammedî’den kopdı ve11 ervâh merâtibine uğrayup 

geçdi, imdi (N42a) ol mahabbetden idi ve ol cüzv12 ki akldan kopmışıdı, 

nüfûs merâtibine güzer kıldı, pes ol nûrdan idi. Lâ-cerem ashâb-ı akl ehl-i 

envâr oldı ve ehl-i mahabbet erbâb-ı esrâr geldi. İmdi mahabbet-ile akl 

arasında dâ’im muhâlefetdür, hergiz biribirile dirilmez. Her menzildeki 

mahabbet rahtın kura, akıl ol aradan göçer ve her kanda ki akl yurd dutsa 

1 bir HM: ─ N.

2 Vaktî ki perkârıla anı çekseñ dâ’ire N: Vaktî kim anı perkârıla çekseñ perkâr HM.

3 merâtibe HM: merâtibine N.

4 latîfenüñ N: latîfüñ HM.

5 “Bir cevher yarattı ve ona nazar eyledi; cevher eridi.”

6 ulvâ HM: ulvî N. 

7 bu latîfe’i HM: ─ N.

8 manzûr N: mansûr HM.

9 rûh-ı Muhammedî HM: nûr-ı Muhammedî N.

10 akl-ı füsürdeden N: akl-ı füsürden HM.

11 ve HM: pes N.

12 cüzv HM: cüz N.
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mahabbet ol aradan rahtın divşürür. Niteki Şeyh buyurur -kaddesallâhu 
sırrahu’l-azîz-:1

Beyt: [27a] Işk geldi vü itdi aklı yağma

 Olsun saña kutlu cân bu sevdâ 

 Türkî Acemî bil imdi ışkı 
(N42b) Ol göñle kim vara ne pervâ2

 Bir remz-ile şâhları3 ider mât 

 Bir gamz-ile yitürür ser ü pâ

 Âbidleri ol melâmet ider

 Zâhidleri dahı mest ü şeydâ

 Kimüñ ki bu od bâtınında 

 Yansa ola çehresinde peydâ

 Kat‘ ide anuñ ta‘allukātın

 Tâ ki4 gayrıdan eyleye teberrâ

 Işkıla visâl olur müyesser

 Aklıla firâk olur müheyyâ

 Diledi ki5 akl ışkı ta‘bîr

 İdeydi ibâretile şettâ

 Bir koğ dokundı akla ol dem

 Eyledi ibâretile ifnâ

Çün6 mahabbet sıfatı ervâh-ı melekût7 merâtibine sefer kıldı, kendü 

makāmından gurbete düşdi. Bunca hucub8 arasında kaldı, mahbûbından 

ırak düşüp firâka mübtelâ oldı. Hîç bir nesneyile üns dutup karâr itmedi, 

tâ ki nâgâh anâsır melekûtında uğrayu-geldi. Ol latîfe ki akıl âleminden 

1 kaddesallâhu sırrahu’l-azîz HM: kuddise rûhuhû N.

2 vara ne pervâ HM: vere ne servâ N.

3 şâhları HM: şehleri N.

4 Tâ ki HM: Tâ N.

5 Diledi ki HM: Di ki N.

6 Çün HM: Çünki N.

7 Çünki mahabbet sıfatı ervâh-ı melekût N: Çün mahabbet sıfatı ervâh-ı melekûtı HM.

8 hucub N: hicâb HM.
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idi, andan bilişlik (N43a) kokusı geldi. Zîrâ ki ikisi hem-şehrî idi, bir vilâ-

yetden gitmişler idi. Egerçi mahabbet sultân ve bu derbân idi; ammâ bu 

âşinâlık hükmiyile ki 1ــאن ــ ا ــ  ــ ا  anuñ nihâdına2 düşüp hareket 

eyledi. Pes feryâd eyledi ki;

אن آ   ی  אز 
 3

אن آ   אر  ى 

Kendü mahbûbı [27b] iştiyâkından elini ol latîfe-i akluñ ki anuñ mah-

bûb-ı zâtîsi degüldi,4 boynına hamâyil kıldı ve bu rubâ‘îyi vird idüp tekrâr 

iderdi:

Beyt: Bulmaduk ışk odı zehrinde merhem n’idelüm

 Yine tiryâk yirine içelüm sem n’idelüm 

 Yir öpüp dâ’im ırakdan bize hızmet yaraşur

 Degülüz çünki elüñ öpmege mahrem n’idelüm

(N43b) Velîkin çünki bu makāmda Mahbûb-ı hakīkī nazarından safâ ve 

şevk anuñ cânına koydı, pes elini ol mahbûb-ı mecâzî ki akl idi, der-hâl 

anuñ boynından götürdi ve yüzin andan çevürdi ve bu ikilik sıfatı birlik-

den soñra zâhir oldı. Lâ-cerem gevher iki pâre olmağuñ ma‘nîsi5 hemân 

bundan ibâret oldı. Çünki cevher iki şak oldı; biri akıl ve biri mahabbet 

idi. Ol kim akıl idi tabî‘atı süstliginden korkdı ve korkıdan eriyüp su oldı 

ve ol ki mahabbet idi, mahbûb nazarından şevk aña gızâ olup iştiyâk galebe 

kıldı ve ol gizlü oduñ şu‘lesinden bir od âşikâre oldı. Nitekim suyıla oduñ 

arasında zıddiyet ve muhâlefet vardur. Şöyle6 kim ikisi bir yirde birikmez. 

Ancılayın ışkıla akıl7 arasında hîç birlik yokdur. Pes ışk aklıla8 karâr dutup 

eglenmedi. Anuñ terkini urup kendü mahbûbına (N44a) ve hakīkī dostına 

teveccüh eyledi. 

1 “Vatan sevgisi imandandır.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/345, nr. 1102.

2 nihâdına N: nihâdında HM.

3 “Yine Mûliyân nehri hatıra geldi. Yine şefkatli yârin kokusu geldi.” 

4 degüldi HM: degildür N.

5 gevher iki pâre olmağuñ ma‘nîsi HM: cevher iki pâre oldı dimegüñ ma‘nîsi N.

6 oduñ arasında zıddiyet ve muhâlefet vardur. Şöyle HM: ─ N.

7 ışkıla akıl HM: aklıla ışk N.

8 aklıla HM: aklıla arasında N.
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Beyt:1   אری  زودش א    را 
ه را2  دل  د آن ا  [ ا א  [  

[28a] Pes ol yüceye kasd kıldı; bu gökler ve ılduzlar3 ve dahı her ne 

kim âlem-i ulvîde vardur, andan yaradıldı ve ol cüzv ki alçakda kaldı, yirler 

ve tağlar ve deñizler ve her ne ki vardur âlem-i siflîde,4 andan düzildi; şol 

tertîb üzre kim zikir itdük. Andan soñra işit bir hikmet dahı; ol latîfe ki 

mahabbet-i Muhammedî sıfatından kopmışıdı, evvel anı ervâh-ı melekût5 

dâyiresinde tavâf itdürdiler6 ve andan soñra milk ü melekût sûretine seyrân 

itdürdiler.7 Anlaruñ cevâhiri dervâzesinden tâ ki hîç zerre bu kâ’inâtdan 

âlem-i milk ü melekûtda kalmadı ki anda bir sırr-ı esrâr-ı mahabbetden 

olmamış ola, bundan ötürü itdiler ki hîç bir zerre kendü Hālık’ı mahab-

betinden isti‘dâdına göre hâlî olmaya ve hâl (N44b) diliyile Hazret-i İzzet’e 

hamd ü senâ eyleye. Niteki buyurmışdur: 8﴾ِه َ ــ ْ َ ِ  ُ ِّ ــ َ ُ ٍء ِإ  ْ ــ َ ــ  ِّ ﴿َوِإن 

 Seni sevenleri ger arz kılsalar iy yâr

 Ne deñlü zerre ki vardur cemî‘i9 ola şümâr

 Mekes mukābil ola menziletde tâvusa

 Gamuñla nâzük eger10 olsalar şikâra süvâr

İy melâ’ikeler, siz müsebbihlik lâfını urmañ ve kendüñüzi varlık makā-

mında dutmañuz ve da‘vî kılmañuz ki; 11﴾َــَכ ُس  ِّ ــ َ ُ َك َو ِ ــ ْ َ ِ  ُ ِّ ــ َ ُ  ُ ــ ْ َ  Ve ﴿َو

1 Beyt A: ─ HM.

2 Beytin birinci mısrası HM nüshasında ــ ــ  ــ  ــ رو אری  ــ  ــא  ــ را   şeklinde, N nüshasında ise 

beyit ج را ــ ل  ــ د آن آ ــ ــ  ا ــ  ــא  ــ /  ــ  ــ  ــ رو אری  ــ  ــא  ــ را   şeklinde kaydedilmiş olup 

metinde esas aldığımız şekil, Farsça tahkikli nüshadan alınmıştır. 

 “Aklın aşk ile işi yoktur, bırak onu gitsin. O deve vasıflı (korkak ve kindar) dokumacıyla (akılla) ne 

yapacaksın ki?”

3 kıldı; bu gökler ve ılduzlar N: eyledi pes bu gökler ve yılduzlar HM.

4 âlem-i siflîde N: siflîde HM.

5 ervâh-ı melekût N: ervâh-ı melekûtî HM.

6 itdürdiler HM: itdiler N.

7 itdürdiler HM: itdiler N.

8 “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih ederler. Her şey O’nu hamd ile tesbih eder. 

Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok 

bağışlayandır.” İsrâ, 17/44.

9 cemî‘i HM: cemî‘isi N.

10 eger N: ─ HM.

11 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozguncu-

luk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.
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ol kimdür ve ne nesnedür ki benüm âlî1 Hazretüme tesbîh ve takdîs itmez. 

Niteki buyurur: 2﴾َْرِض ْ ــ ا ِ ــא  َ אَواِت َو َ ــ ــ ا ِ ــא  َ  ِ ِ  َ ــ َ ﴿ Ve dahı benüm âlî3 

Hazretüm andan azîzdür ki her kişi benüm hamd ü senâmı [28b] itmege 

tâkatı irişe. Pes tesbîh (N45a) ve takdîs ki yirler ve gökler ehlinden görürsin 

ve her zerrede müşâhede kılursın, bu cümlesin ben kendü4 Hazretümi senâ 

itdügüm pertevindendür ki; 5﴾َن ــ ُ ِ َ ــא  َ ِة  ــ ِ ْ ــَכ َرّبِ ا ِّ אَن َر َ ْ ــ ُ ﴿ Ve ammâ 

bu deñlü vardur, çünki rûh-ı Muhammedî’yi kendü zâtına âyîne kıldı. Pes 

âyînenüñ nûrı aks urdı zerrât-ı kâ’inâta; bundan ötürü cemî‘i müsebbih 

ve mukaddis oldılar. Şöyle sandılar ki ol tesbîh ü senâ itmek kendülerüñ6 

ubûdiyyeti hâsiyyetindendür. Bilmediler ki bu cümle senânuñ menşe’i 

nedendür. Çünki nevbet hulâsa-i mevcûdâta irdi ki Hazret-i Risâlet’dür, 

anuñ ol tîneti noktası ki kâ’inât7 şeceresinüñ tohumı olmışıdı; perkâr-sıfat8 

milk ü melekûtı seyrân ve9 devrân eyledi. Andan semere olup mahlûkāt 

ağacınuñ budağı ucında zâhir oldı ki 10
 ﴾ ِ ْ ــ َ ْ َ ــאَب  َ ﴿ andan (N45b) ibâretdür 

ve dahı sırr-ı 11﴾ َــ  .tasarruf-ıla anuñ ol hakīkat görüci gözini açdılar ﴿أَْو أَْد

Hemân-dem hitâb-ı İzzet irdi ki: “İy Muhammed! Kalan mevcûdât gibi 

sen dahı baña senâ eylegil ki,12 13
 ّ ــ ــ  -Hoca aleyhi’s-selâm yakīn görmi ا

şidi ki bu cümle-i kâyinât ol Hazret’e senâ itdügi cümle âriyetidür. Zîrâ 

hakīkatde senâ kendü14 kendünüñdür. Anuñ Şer‘’inde hoz âriyet girü red 

olur sâhibine15 bu kazıyyece: 16﴾ــא َ ِ ْ ٓــ أَ َــאِت ِإ א َ َ ْ دوا ا َ ُــ ْ أَْن  ُכــ ُ ُ ْ َ  َّ  Pes ﴿ِإن ا

ol emâneti redd idüp eyitdi ki: “Zât-ı Kadîme’ye senâ eylemek bir dil birle 

1 âlî N: ─ HM. 

2 “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahi-

bidir.” Saff, 61/1. 

3 âlî N: ─ HM.

4 ben kendü N: kendü ben HM.

5 “Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yüce-

dir.” Sâffât, 37/180.

6 kendülerüñ N: kendü HM.

7 kâ’inât HM: kâ’inâtuñ N.

8 perkâr-sıfat HM: perkâr-sıfatı N.

9 seyrân ve HM: ─ N.

10 “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Necm, 53/9.

11 “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Necm, 53/9.

12 eylegil ki HM: kıl ki N.

13 “Bana sena et!”

14 kendü HM: ─ N.

15 âriyet girü red olur sâhibine HM: ri‘âyet girü sâhibine red olur N. 

16 “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 

hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hak-

kıyla işitendir, hakkıyla görendir.” Nisâ, 4/58. 
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kim [29a] ol hudûs sıfatıla künk ü lâl1 olmışdur. Nice mümkin ola an-

dan ötürü buyurdı ki:2 3ــَכ ْ َ َ َــאًء  َ ــ  ِ ْ َ أُ  girü senüñ zâtuña senâ eylemek 

hem girü sıfâtuñıla müyesser olur ki; 4ــَכ ِ ْ َ ــ  َ َ  َ ــ ْ َ ْ ــא أَ َ َ َכ ــ ْ  Bu makāmda أَ

melâ’ike (N46a) şol etfâl gibi oldı ki Âdem’üñ -aleyhi’s-selâm-5 mektebinde 

ilm ögrenürler. Niteki buyurdı: 6﴾ ْ ِ
ِ َ ــ ْ َ ِ ــ  ُ ْ ِ أَ ٰاَدُم  َــ  ﴿ Ya‘nî anlara ken-

dülerüñ adların ögret ki anlar adlaruñ dahı7 bilmezler kim nedür. Azîz-i 

men! Bu kanda kaldı? Belki Âdem8 anlaruñ mu‘allimidür cemî‘-i evlâdıyı-

la, Hazret-i Risâlet senâsınuñ alemi dibinde haşr olalar ki;  ٰادم و دو 
9 ــ ْ َ  َ ِ َو ــ ْ َ اُء ا َ ــ ِ ي  ِ ــ َ ِ ــ َو ْ َ  َ ــ َو א م ا ــ ــ  ا  Pes bundan ma‘lûm oldı ki 

mahlûkāt şeceresinüñ tohmı Muhammed’dür -aleyhi’s-selâm- ve hem yimi-

şi ol oldı ve dahı hakīkatde bu cemî‘-i mevcûdâtuñ şeceresi girü vücûd-ı 

Muhammedî’dür. 

א    ن    در  
 10 א از آ   א در دو   

İy ahadiyyet şem‘inüñ pervânesi, v’ey hakīkat bahrinüñ şeh-dânesi! Ne 

aceb (N46b) hümâsın ki iki cihân senden toludur ve henûz sen kanaduñ ka-

kup yuvañdan uçup ırılmaduñ, makām-ı aslîde mukīmsin. Çünki mev-

cûdâtuñ şeceresi Muhammed11 oldı -aleyhi’s-selâm-. Pes anuñ göki âlem-i 

melekûtiyyât oldı ve özdeki âlem-i cismâniyyât oldı ve budakları enbiyâ 

oldı -aleyhimü’s-selâm- ve yaprakları melâ’ike oldı. Ammâ yimişinüñ hakī-

kati[ni] beyân eylemek ibârete gelmez ve bu iki dillü kalem birle ol iki 

yüzlü kâğız üzere dimek olmaz. Zîra ki bunda nâ-mahrem vardur.12

1 künk: Farsça aslı “güng” biçimindedir, Türkçede “künk” şeklinde teleffuz olunur.

2 buyurdı ki N: di ki HM.

3 “Sen’i hakkıyla övmeye güç yetiremem.” Müslim, Salât, 42.

4 “Sen kendini övdüğün gibisin.” Müslim, Salât, 42.

5 aleyhi’s-selâm N: ─ HM.

6 “Allah, şöyle dedi: ‘Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle.’ Âdem, meleklere onların isimlerini 

bildirince Allah, ‘Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, 

gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?’ dedi.” Bakara, 2/33.

7 adlarun dahi HM: dahi adlarun N. 

8 Âdem HM: Âdem kim N.

9 “Âdem ve ondan sonra gelenler (müminler) Kıyamet günü sancağım altında olacaklar, övünme yok. 

Livâ’ü’l-Hamd sancağı elimde olacak, fakat övünme yok.” Tirmizî, Menâkıb, 1.

10 “İki âlemde ne varsa benim. Benim iki cihanda benzerim yoktur.”

11 Muhammed HM: Hoca N.

12 nâ-mahrem vardur N: nâ-mahremdür HM.
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א  א   ای   
 1 א ر    ا

Pes niteki şecere semerede ta‘biye [29b] olmışdur, ancılayın semere 

dahı2 şecerede ta‘biye olmışdur; tâ hîç zerre semereden yokdur ki şecere 

vücûdından anda olmaya ve dahı hîç3 zerre şecereden yokdur ki semere 

vücûdından hâlî ola. (N47a) İmdi asl-ı tohum hoz ahadiyyet nûrı pertevin-

dendür.4 Lâ-cerem hîç bir zerre bu şecere ve bu5 semereden yokdur ki anda 

ahadiyyet nûrı pertevinden anda6 olmaya. Niteki buyurur: ِ ــ ْ َ ُب ِإ َ ــ ْ ُ أَ ــ ْ َ  ﴿َو
7﴾ ِ ــ ِر َ ْ ِ ا ــ ْ َ  ْ ــ

ِ  [ve] 8﴾ ْ ُــ ــא ُכ َ  َ ــ ْ ْ أَ ُכــ َ َ  َ ــ ُ  sırrı bunda ma‘lûm olur ve dahı ﴿َو
َْرِض﴾9 ْ אَواِت َوا َ ــ ُر ا ُــ  ُ  ;hâsiyyeti bunda zâhir olur. İmdi şöyle bilgil ki ﴿اَ

her nesne ki Hak Te‘âlâ âlem-i me‘ânîde îcâd itmişdür, âlem-i sûretde dahı 

aña bir sûret izhâr etmişdür. Pes böyle olıcak cemî‘-i melekût me‘ânîsinüñ 

sûreti şahs-ı Muhammedî oldı -aleyhi’s-selâm-. Nûr-ı ahadiyyet pertevinüñ 

sûreti kelime-i “Lâ İlâhe İllallâh” geldi. Lâ-cerem enbiyâ geldüginüñ sırrı 

buyimiş ki bu tevhîd tohumını göñüller yirinde ekeler ki; 10ة ٰ ر ا א   ا
Hoca aleyhi’s-selâm (N47b) bundan buyurdı ki: ا ُــ ُ َ ــ  َ ــאَس  َ ا ــ ِ א َ ُت أَن أُ ْ ــ

ِ  أُ
11 َ ِإ ا ٰ َ ِإ  

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.

1 HM nüshasında bu beyit mevcut değildir. “Hâkānî bir kıssa yazıyordu. Kalem buraya ulaşınca onu 

kırdı.”

2 semere dahi HM: dahi semere N.

3 hîç N: ─ HM.

4 pertevindendür HM: pertevinden idi N.

5 bu HM: ─ N.

6 anda HM: ─ N.

7 “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah 

damarından daha yakınız.” Kāf, 50/16.

8 “O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, 

gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı 

hakkıyla görendir.” Hadîd, 57/4. 

9 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir 

kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, 

ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile 

neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, 

insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35. 

10 “Dünya âhiretin tarlasıdır.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 8/3240; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/124.

11 “Ben insanlar ile onlar ‘Lâ İlâhe İllallâh’ deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.” Buhârî, Kitâbü’s-

Salât, 28; Müslim, Îmân, 8; Tirmizî, Îmân, 1; Ahmed b. Hanbel, 1/192; 1/ 307.
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El-Faslü’r-Râbi‘u 

fî Bidâyeti Hılkāti’l-İnsân

Ya‘nî Dördinci Fasıl insânuñ bedeni1 halk oldığın beyân kılur. Kālal-
lâhu Te‘âlâ: 2﴾ ٍ ــ ِ ــ  ِ اً  ــ َ َ  ٌ ــ ِ א َ ــ  ِّ  Ve kāle’n-Nebiyyu sallallâhu aleyhi ve ﴿ِإ
sellem hikâyeten anillâh Azze ve Cell: 3ــא א ــ  ي ار ــ ــ ادم  ت  ــ  Azîz-i 

Men! Bilgil ki Hak Te‘âlâ çünki insânuñ kālıbını bu dört anâsırdan yarat-

mak diledi, pes bunları bu unsurlığı ve müfredligi sıfatında [30a] komadı; 

belki nice derekâta gönderdi. İmdi eyle4 bilgil ki, evvel mürekkeblik dere-

kesi idi. Zîrâ ki unsur-ı müfred mâdâm ki müfredligi makāmındadur, ol 

âlem-i ervâha yakınrakdur şol tarîk üzre ki geçmişdür.5 Vaktî ki mürek-

kebligi makāmına irişmiş ola, (N48a) pes müfredligi makāmından geçmiş 

olur, lâ-cerem bir dereke ırak düşmiş olur. Ve çünki nebâtlık makāmına 

irişe, pes mürekkeblik ve cemâdlık makāmından geçmiş olur, lâ-cerem bir 

dereke dahı âlem-i ervâhdan ırak düşer.6 Ve çünki nebâtlık makāmından 

hayvâniyyete irişe, bir dereke dahı âlem-i ervâhdan7 ırak gitmiş olur.8 Ve 

çünki hayvâniyyet makāmından insâniyyete9 yitişe bir dereke dahı ırak 

düşer. Pes şahs-ı insânî kālıbından ırağırak dereke olmamış oldı nisbet idi-

cek âlem-i ervâha, lâ-cerem esfel-i sâfilîn andan ibâret oldı. İmdi bu söz 

anâsırdadur ki tağayyür-i ahvâl10 birle bu derekâta yitişdi (N48b) ervâhdan 

ırak düşmekile. Vaktî ki anâsıra nazar itseñ derekât hâsıl olur. Ammâ eger 

nazar-ı melekût-ı cemâdiyye11 idecek olursañ ki bu merâtibden geçdi, tâ 

âhir-i merâtib-i insâniyyeye12 irdi. Bu me‘ânîye13 derecât olur, derekât ol-

maz. Zîrâ ki her makāmda ervâha yakınrak olur, ırak düşmez. Anuñ-çün 

1 bedeni HM: bidâyeti N.

2 “Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: ‘Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.’” Sâd, 

38/71.

3 “Âdem’in çamurunu kırk sabah ellerimle yoğurdum.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 4/1439; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/99; 1/136. 

4 eyle HM: ─ N.

5 geçmişdür HM: geçmişidi N.

6 ve çünki ……… ırak düşer: N nüshasında mükerrer yazılmıştır. 

7 âlem-i ervâhdan HM: ─ N.

8 ırak gitmiş olur HM: aşağa gitmiş olur. 

9 insâniyyete HM: insâniyyet mertebesine N.

10 tağayyür-i ahvâl HM: ta‘bîr-i ahvâl N.

11 nazar-ı melekût-ı cemâdiyye HM: nazar-ı cemâdiyye N.

12 âhir-i merâtib-i insâniyeye HM: âhir mertebe-i insâniyeye N.

13 me‘ânîye HM: ma‘niye N.
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ki cem‘iyyet her birinde artuğırak olur, öñdin giden; ammâ bizüm sözü-

müz anâsıruñ sûretinde gider kim milk âlemidür, melekût [30b] degül. Pes 

imdi bu işâret birle ki didük ve bu takrîrle ki1 beyân eyledük, kālıb-ı insân 

cemî‘-i mahlûkātdan gāyet aşağa oldı mertebede. Lâ-cerem esfel-i sâfilîn 

hakīkatde ol oldı ve dahı 2﴾ َ ِ ِ ــא َ  َ َ ــ ْ َــאُه أَ ُــ َرَدْد ﴿ didügi, rûhuñ bedene 

ta‘allukı oldı. Pes bundan ma‘lûm oldı ki a‘lâ-yı illiyyîn rûh-ı insânî (N49a) 

oldı ve esfel-i sâfilîn kālıb-ı insânî geldi. Ve hem bunda bilünür bu hadîs ki:

Beyt:   ی و אن را 
 3 ا  ای ،      

Ve Şeyh’üñ şeyhi ki sultân-ı vakt Mecdeddîn-i Bağdâdî rahimehû aley-
himâ4 musannifâtınuñ mecmû‘asında buyurur ki:  ب ــ ــ ا ــ  ــ  אن  ــ  
5

ــ  ــ ا ــ وا  İmdi hikmet neyidi ki kālıb-ı insânî esfel-i sâfilînden ا

ola ve rûhı a‘lâ-yı illiyyînden ola? Pes hikmet bu-y-idi: Çünki insân emâ-

net yükini çekse gerekdi. Pes aña iki âlemüñ kuvveti kemâlde gerek. Şöyle 

ki; iki âlemde hîç andan kuvvetlü nesne6 olmaya, tâ ki ol yüki götürmege 

kādir ola. İmdi ol kuvvet ki vardur; sıfât yolından gerek, sûret yolından 

degül. Ya‘nî sıfatda kādir ola, sûretde (N49b) olmaya. Lâ-cerem ol kuvvet ki 

rûh-ı insânînüñ vardur, çünki a‘lâ-yı illiyyîndendür; ancılayın kuvvet hîç 

bir kimsenüñ yokdur âlem-i ervâhda. Meselâ ervâh-ı melek gibi ve ervâh-ı 

şeyâtîn dahı bundan gayrı ne kim varise bunlar ervâh-ı insâniyye kuvvetde 

hîç [31a] mukābil olmaz. Ve andan soñra nefs-i insânînüñ kuvveti dahı 

çünki esfel-i sâfilîndendür, hîç nesnenüñ âlem-i nüfûsda ancılayın kuvveti 

yokdur. Meselâ nüfûs-i behâ’im ve nüfûs-ı sibâ‘ ve kalan canavarlar gibi ki 

hîç birinüñ kuvvet-i nefsiyyesi insâna mukābil olmaz. 

Geldük imdi ol çâr unsur ki insânuñ kālıbı andan düzildi, ol ervâhuñ 

bakıyyesinden idi ki aña kutâre dirler. Niteki anuñ şerhi fasl-ı evvelde kand 

ü kannâd misâlinde geçdi. Pes ol tarîkçe her sıfat ki ervâhda varıdı (N50a) ve 

1 takrîrle ki N: takrîr ki HM.

2 “Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.” Tîn, 95/5.

3 “Cihanın yücelik ve alçaklıklığı sensin/sendendir. Bilmem ki nesin, ne varsa sensin.” 

4 Mecdeddîn-i Bağdâdî rahimehû aleyhimâ HM: Mecdeddîn-i Bağdâdî’dür -radıyallâhu anhumâ- N: 

5 “En yakın ile en uzağın arasını birleştiren Allahu Teâlâ’yı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.”

6 hîç andan kuvvetlü nesne HM: andan kuvvetlü hîç nesne N.
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biz aña kand didük, andan bir çâşnî bakıyye âlem-i kutârede1 varıdı, niteki 

avâlim-i muhtelife faslında takrîr oldı. Pes ol latîfenüñ sereyânı2 bu dürlü 

dürlü mevcûdâta şöyle idi ki hîç bir zerre kalmadı idi ki âlem-i ervâhdan ve 

anuñ sıfâtından bir çâşnî anda yoğıdı. Buncılayın anâsır-ı erba‘a dahı egerçi 

mevcûdâtuñ gāyet ırak düşmişinden idi âlem-i ervâha; lâkin anda âlem-i 

ervâh sıfâtınuñ envâ‘ından bir çâşnî ta‘biye olmışidi. Ve egerçi Âdem’üñ 

balçığın yoğurmakda cemî‘-i sıfât-ı şeytânî ve seba‘î ve behîmî ve nebâtî ve 

cemâdî mevcûd hâsıl idi, ammâ çünki ol tahmîri kendüye izâfet kıldı ki 

ي ــ  didi. Ya‘nî “İki elüm-ile yoğurdum.” ki biri sıfat-ı cemâl ve biri sıfat-ı 

celâldür. Pes bu sıfât-ı zemîmenüñ her biri sıfat-ı Ulûhiyyet sıfâtından bir 

sıfatuñ gevherine sadef oldı bu [31b] izâfet birle. Niteki (N50b) güneş nazar-ı 

tasarrufıyıla ol katı taş3 la‘l gevherine sadef olur ve yâkūt ve zeberced ve 

akīk hâsıl olur ol nazardan. Pes gör imdi ki bu tahmîri kendüye izâfet itdü-

ginden Âdem’üñ balçığı nenüñ gibi gevhere sadef olur.4 Niteki buyurdı:5 
ــא6 א ــ  ي ار ــ ــ ادم  ت  ــ  ve bir rivâyetde 7ــא א ــ   .hem8 gelmişdür ار

Pes imdi bu teşrîf Âdem’e rûhı nefha olmazdan öñdin kālıbınuñ sa‘âdeti 

idi.9 Şöyle ki; kırk yıl kendü kemâl-i kudretiyile iş işlerdi, ol bilürdi ki 

anda ne hazâyin gizlemişdür. Görmez misin ki sûret pâzişâhları dileseler 

ki bir imâret bünyâz ideler, pes hizmet-kârlara emr iderler taş ve toprak ve 

balçık işin işlerler, kendüler âr iderler ki ellerin balçığa uralar. Vaktî ki iş 

aña irse ki pâzişâh anda genc hazîne kosa gerek, pes cümle hizmet-kârları 

emr idüp (N51a) giderür, andan kendü elini balçığa urur, ol biri endâze kılur, 

genc sığacak deñlü râst kılur ve ol genci bir başına kendözi10 anda berki-

dür. Andan soñra anuñ üzerine bir tılsım düzer, tâ ki ağyâr nazarından 

mahfûz ola; şöyle ki hîç kimse ana muttali‘ olmaya. Pes buncılayın Hak 

Te‘âlâ dahı çünki envâ‘-ı mevcûdâtı yaratdı dünyâ ve âhiretden ve cennet 

1 âlem-i kutârede HM: kutârede N.

2 sereyânı HM: seyrânı N.

3 taş HM: ─ N.

4 balçığı nenüñ gibi gevhere sadef olur HM: balçığını nenüñ gibi gevhere sadef ola N.

5 buyurdı HM: buyurur N.

6 “Âdem’in çamurunu kırk sabah ellerimle yoğurdum.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 4/1439; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/99; 1/136.

7 “Kırk yıl.” Kaynaklarda bu rivayete mefhum olarak değinilmiş olup (“Her gün, dünya senesi ile bin 

seneye tekabül eder.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/99) metin olarak rastlanmamıştır. 

8 hem HM: ─ N.

9 öñdin kālıbınuñ sa‘âdeti idi HM: öñdin idi kālıbınuñ sa‘âdeti idi N.

10 kendözi HM: kendüsi N.
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ü cehennemden, pes envâ‘ı dürlü vesâyıtı her1 makāmda her bir2 iş üzere 

kodı. Çünki nevbet Âdem’i yaratmağa [32a] irişdi ve pes eyitdi: ٌ ــ ِ א َ ــ  ِّ  ﴿ِإ
3﴾ ٍ ــ ِ ــ  ِ ا  ً ــ َ َ  Andan melâ’ikeye şübhe ârız olup eyitdiler: “İlâhî! Bu yir-

ler ve gökler senüñ halkuñ degül midür ve sen düzmedüñ mi?”4 Pes Hak 

Te‘âlâ eyitdi: “Bunda bir5 ihtisâs vardur ki anlarda ol yokdur. Zîre anları

“ ْ ُ ُכــ ;kün” işâretiyile halk itdüm ki/ُכــ َــ َل  ــ ُ َــאُه أَن  ٍء ِإَذٓا أََرْد ْ ــ َ
ِ َــא  ُ ْ َ ــא  َ  ﴿ِإ

ُن﴾6 ُכــ َ َ  
(N51b) Anda7 mücerred kavlden artuk nesne yoğıdı, ammâ bunda 

kavli fi‘le hatm8 iderem ki 9ي ’dür. Bunı kendü kudretümile bî-vâsıta halk 

iderem. Zîrâ ki ma‘rifet gencini bunda ta‘biye itsem gerek.” Pes Cebrâ’il’e 

-aleyhi’s-selâm- buyurdı ki: “Var yir yüzinden bir avuç toprak getür!”10 didi. 

Pes Cebrâ’il vardı, diledi ki bir avuç toprak ala, toprak eyitdi: “İy Cebrâ’il! 

Beni nidersin?” Cebrâ’îl11 eyitdi: “Seni Hazret’e iledürem ki senden bir 

halîfe düze kim beytü’l-esrâr ola.” Andan toprak eyitdi: “Bi-izzeti Zi’l-

Celâl beni iletme ki benüm kurba tâkatüm yokdur. Ben anuñ haremine 

lâyık degülem. Bu ıraklığı andan ötürü ihtiyâr itdüm ki anuñ kahr-ı Ulû-

hiyyet’i darbesinden halâs bulam. Zîrâ ki yakınlığuñ korkısı düşvâr-durur 

ki; 12 ٍ ــ ِ َ  ٍ ــ َ َ ــ  ٰ َ َن  ــ ُ ِ ْ ُ ْ  اَ

ا  د  אن را   د
 13

א  א  אن دا  א

1 her HM: ─ N.

2 bir HM: birin N.

3 “Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: ‘Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.’ Sâd, 

38/71.

4 düzmedüñ mi N: düzmedüñ mi, didiler HM. 

5 bir HM: ─ N.

6 “Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ‘Ol!’ demekten ibarettir, o da hemen oluverir.” Nahl, 

16/40.

7 Anda N: Andan HM. 

8 hatm HM: zam N.

9 “Âdem’in çamurunu kırk sabah ellerimle yoğurdum.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 4/1439; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/99; 1/136.

10 getür HM: al var baña getür N.

11 Cebrâ’îl N: ─ HM.

12 “İhlâs sahipleri pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 9/181, nr. 6455; 

Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/312; Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 3/414; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 15/9333.

13 “Yakınlar için çokça hayret/şaşkınlık vardır. Çünkü onlar insânî siyaseti bilirler.” 
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Cebrâ’il aleyhi(N52a)’s-selâm çünki andı işitdi,1 girü Hazret’e rücû‘ idüp 

eyitdi: “Huzâvendâ! Sen a‘lemsin ki2 toprak el virmez.” [32b] Pes Mikâ’îl’e 

emr itdi ki: “Sen var!” Ol dahı vardı, aña dahı bu resme and virdi, ol dahı 

girü3 döndi. Andan Hak Te‘âlâ4 İsrâfîl’e buyurdı ki: “Sen var!” Ol dahı 

vardı, aña dahı and virdi, ol dahı döndi. Andan Hak Te‘âlâ Azrâ’îl’e bu-

yurdı ki: “Varğıl! Eger râzı olmazsa güçile getür!” didi. Pes Azrâ’îl geldi, 

aña dahı and virdi. Gördi ki mutî‘ olmaz, ikrâhile bir avuç toprak cemî‘ 

yir yüzinden getürdi. Rivâyetde şöyledür ki: Yir yüzinden kırk arış toprak 

götürmişidi. Aldı, ol toprağı Mekke ve Tâ’if arasında dökdi. Evvel şeref ki 

toprak hâsıl itdi, ol idi ki bunca ilçi birle Hazretine okurdı ve ol nâz idüp 

eydürdi: “Benüm hadîsden ferâgatüm5 vardur.”

(N52b) د َ ُ ت  א א و  ِ  ز   
א6  ّ  ز א     از 

Ârî kā‘ide böyledür:7 “Her kimse ki ışka münkir olsa, vaktî ki âşık olsa 

âkıbet ışk galebe idüp rüsvây olsa gerek.” 

אر  אن  ا א    
אر8  א א    زود در 

Cümle melâ’ike bu hâlde9 ta‘accüb barmağını tahayyür dişiyile ısırdılar. 

Pes eyitdiler: “Bu ne sırdur ki hâk-ı zelîli Hazret-i İzzet bu deñlü i‘zâz-ıla 

kendüye ünder; bu kim kemâl-i mezelletde ve horlıkdadur, ne resme Haz-

ret-i Kibriyâ’ya nâz ve ta‘azzüz ider? Bu kamusıyıla Hazret-i İzzet kemâl-i 

istiğnâyıla gayret idüp anı terk itmedi. Anuñ yirine dahı bir nesne’i10 ün-

demedi ve bu sırrı anuñıla kendü arasında kodı, gayrı nesnede11 koma-

1 çünki andı işitdi N: çün andı işitdi ki HM.

2 ki N: ─ HM.

3 girü N: ─ HM. 

4 Hak Te‘âlâ HM: ─ N.

5 ferâgatüm HM: ferâgat N.

6 “Benim sözüm, mefâilü fâilattır ancak. Ben nerede, memleketin sırrı nerede?”

7 Ârî kā‘ide böyledür N: ─ HM.

8 Beyit HM nüshasında mevcut değildir.

9 bu hâlde N: ─ HM.

10 Anuñ yirine dahi bir nesne’i HM: Anuñ yirine bir nesne dahi N.

11 nesnede N: nesne HM.
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dı. [33a] Pes Hak Te‘âlâ kemâl-i hikmetile anlaruñ sırrına nidâ kıldı ki:
َن﴾1 ــ ُ َ ْ َ  َ ــא  َ  ُ ــ َ ْ أَ  ٓ ــ

ِّ  Siz ne bilürsiz bu bir avuç toprağıla ezelden tâ“ ﴿ِإ

ebede degin ne işler işleyiserem?”2

Beyt:3 (N53a) د ا در     در ازل 
 4 ا در א ا  אر    

Siz ne bilürsiz ki bu bir avuç toprağıla ezelden ebede degin ne işler 

didügi buyurur ki:5 Siz ma‘zûrsız ki ışkıla sizüñ6 ser ü kârıñuz ve hazzuñuz 

yokdur ve münâsebetüñüz olmamışdur. Siz ol huşk zâhidlersiz ki hatâ’ir-i 

kuds savma‘asında kûşe-nişîn olup mu‘tekif olmışsız; ol harâbât-ı ışk rind-

lerinüñ şîvelerinden ne haberüñüz var? Zîre selâmet ehlinüñ ne zevkı ol-

sun ehl-i melâmet halâvetinden. Niteki Şeyh buyurur -kaddesallâhu rûha-
hu’l-azîz-:

Beyt: Hasta göñüller derdini hem yine derd ehli bile
(N53b) Virdin7 seherde bülbülüñ hem yine vird ehli bile

 Ehl-i mahabbet sözinüñ sırrına Cibrîl irmedi

 Zîre harâret aslını hâşâ ki8 berd ehli bile

Birkaç gün sabr eyleñüz, tâ ki bir avuç toprağuñ üzerinde9 kendü 

kemâl-i kudretümi size gösterem, anuñ halkıyyeti jengini âyînesi yüzinden 

silem; tâ ki siz bu âyînede dürlü dürlü nakışlar göresiz. Ol10 nakş ola ki 

cemî‘iñüz aña secde idesiz. Pes mahabbet yağmurın Hak Te‘âlâ Âdem’üñ 

toprağı üzerine yağdurdı, toprağı balçık eyledi kudret eliyile ve bu gil için-

den dil eyledi ve dil içinde şûr u fitne hâsıl eyledi.

1 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

2 ezelden tâ ebede degin ne işler işleyiserem HM: ezelden ebede degin ne işler işleyiserdür N.

3 Beyt N: ─ HM.

4 “Öyle bir aşk ki, ezelden beri benim başımdadır. Öyle bir iş ki, ebede kadar önümdedir.” 

5 Siz ne bilürsiz … ... … buyurur ki N: ─ HM.

6 ışkıla sizüñ N: ─ HM.

7 Virdin HM: Virdi N.

8 ki N: kim HM.

9 tâ ki bir avuç toprağuñ üzerinde N: bir avuç toprağuñ üzerine HM.

10 Ol HM: Evvel N.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 111

Beyt: Toprağı Âdem’üñ bu ışk şebnemile çün1 oldı tîn
(N54a) Zâhir olup bu fitneler geldi vücûda kibr ü kîn2

 Cân tamarınuñ ucına irdi çü ışk neşteri

[33b] Katre-i hûn ki tamladı kalb aña didiler hemîn

Cümle-i melâ’ike-i Kerrûbî ve Rûhânî’den bu hâlde ta‘accüb idüp ba-

karlar idi3 ve Hazret-i İzzet kendü kemâl-i kudretile4 Âdem’üñ balçığına 

kırk yıl5 dün ü gün tasarruf iderdi; şol bardakçı gibi ki dilese bir pâre bal-

çıkdan bardak düze, pes anı elden ele geçürüp yoğurur. Âdem’i dahı ancı-

layın tahmîr eyledi ki: 6﴾אِر َ ْ אٍل َכא َ ْ َ  ِ ــאَن  َ ِ ْ َ ا َ َ ﴿ Ve her zerresinde ol 

balçığuñ dili ta‘biye iderdi ve anı inâyeti nazarıyıla terbiyet eylerdi. Ve dahı 

melâ’ike eydürdi ki: “Siz dile nazar idüñ, gile nazar itmeñ.” 

אرم  ی       

ون آرم7  از  دل  

Ba‘zı rivâyetde şöyledür ki; kırk yıl Mekke ve Tâ’if arasında Âdem’üñ 
(N54b) balçığını kemâl-i hikmetile bî-vâsıta terbiyet eylerdi ve anuñ içinde 

ve taşında8 kendü sıfatlarından münâsibini her bir mahalde koridi; şöyle 

ki bunuñ her bir sıfatı9 anuñ her bir sıfatınuñ mazharı ola. İmdi ol ki 

meşhûrdur biñ bir10 âyîne düzdi biñbir sıfatına münâsib; anuñ-çün düzer 

ki sâhib-cemâlüñ egerçi altunı ve gümişi çok olur, ammâ anuñ katında 

gözgüden rağbetlü nesne11 olmaz. Zîrâ ki kendüyi anda müşâhede kılur. 

Eger altunda ve gümişde halel zâhir olsa hergiz sâhib-cemâl anuñ imâre-

tine meşgūl olmaz. Velâkin eger bir azacuk gubâr âyine yüzinde zâhir olsa 

der-hâl keremi yiñiyile ve tamâm hürmetiyile ol gubârı gözgü yüzinden 

1 çün HM: ─ N.

2 Zâhir olup bu fitneler geldi vücûda kibr ü kîn HM: Zâhir oldı fitneler geldi vücûda buğz ü kîn N.

3 bakarlar idi HM: bakarlardı Âdem’ün N.

4 kemâl-i kudretile HM: kemâliyle ve kudretiyle N.

5 yıl N: ─ HM.

6 “Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.” Rahmân, 55/14.

7 “Eğer ben taşa nazar edecek olursam ondan yanık bir gönül çıkarırım.” 

8 eylerdi ve anuñ içinde ve taşında N: eyledi ve içinde taşında HM.

9 bunuñ her bir sıfatı HM: bunuñ üzerine her sıfatı N.

10 biñbir HM: biñ N.

11 nesne HM: ─ N.



112 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

götürür ve eger biñ yük [34a] altundan ve gümüşden hullesi1 ve bezegi 

olsa anı yâ boynında yâ kulağında dutar. Ammâ eger bir (N55a) gözgüsi2 olsa 

yüzin bu cümleden döndürüp âyine yüzine kılur. Niteki dimişlerdür:

Beyt: Bizi meftûn ider cezbüñ seni gözgü ider meczûb

 Saña biz tâlib olmışuz velî gözgü saña matlûb

 Dutalı gözgü yüzüñe kul itdi özin özüñe

 Sen olmışsın aña râgıb velî sensin aña mergūb

Her âyine ki Âdem’üñ nihâzında korlaridi, ol cemâl gösterici gözgüde 

bir cemâl görüci göz dahı bile korlardı. Tâ ki bu biñ bir3 âyine derîçesinden 

nazar itse anı biñ bir gözile göre. Niteki dimişlerdür: 

دد  ی،   دل  در  
د4  ه  م،  د د در  

Bunda ışk ma‘kûs olur. Ya‘nî âşık ma‘şûk olup bu göz (N55b) andan kaçar 

ve bu âşık olup biñ bir elile ötekine yapışur. “Ol neyidi ki evvel5 kaçarıduñ 

boyın virmezdüñ Hazret’e, şimdi ne oldı ki andan ayrılmazsın?” “Belî ol 

vakt anuñ-çün6 kaçardum ki bugün aña irişmeyem, dirdüm.

ا   دم   
 7 دد  ن     

Ol gün gil idüm, andan ötürü kaçardum. Şimdi ki başdan aşağa degin 

göñül oldum, sensüz olımazam. Eger ol gün bir8 göñülile seni sevmedümse 

anuñ garâmeti bugün uş biñ bir göñülile seni severem.”9

1 hullesi HM: ─ N.

2 gözgüsi HM: gözgü N.

3 biñbir HM: biñ N.

4 “Bana baktığında bütün vücudum gönül olur. Ben sana baktığımda ise gönlüm tamamen göz olur.” 

5 evvel HM evvel neyidi N.

6 anuñçün HM: andan ötürü N.

7 “Serkeşlik ettim, kemendin çektikçe sıklaşacağını bilemedim.”

8 bir HM: ─ N.

9 severem HM: sevem N.
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ارم  دل  د  ا    
 1 ار دل  را دارم دو  و آ  

Bu resme kırk yıl Âdem’üñ kālıbı Mekke ve Tâyif arasında yetürdi ve 

her lahza gaybuñ gizlü hazâyininden bir gevher-i [34b] latîf ve bir cevher-i 

şerîf Âdem’üñ nihâzında ta‘biye iderlerdi. Ne deñlü ki gayb hazâyininde 

nefîs nesneler (N56a) varıdı, cümlesini anuñ kālıbında defin2 iderlerdi. Çünki 

nevbet göñüle irişdi, pes anuñ balçığını bihiştden aldılar ve hayât suyı birle 

yoğurdılar ve üç yüz altmış güneşile ol balçığa perveriş virürlerdi. Sen bu 

latîfe’i işit ki üç yüz altmış adedi neden hâsıl itmişdi ki Âdem’üñ kālıbını3 

kırk yıl içinde tahmîr olmışıdı. İmdi kırk yılı bast idecek üç yüz altmış çille 

olur ve her çille kim anuñ üzerinden geçerdi, Hak Te‘âlâ’nuñ bir nazarına 

müstehak olurdı. Çünki üç yüz altmış çille çıkardı, ol4 üç yüz altmış nazara 

lâyık ve müstehak oldı. 

אدت  ار  כ  از دو  
 5 א כ و آن  آ م   

Çünki kalbüñ hâli bu kemâle irişdi ki bir6 gevher idi gayb hazâyininde 

gizlü, şöyle ki melekût hazînedârlarından mahfûz idi. Anuñ hazînedârı7 

Hak Te‘âlâ olmışıdı. Pes eyitdi: “Aña hîç bir hazîne lâyık degüldür, (N56b) illâ 

benüm Hazretüm yâhûd Âdem’üñ kalbi lâyıkdur.” didi. İmdi ol ne nesne 

idi? Mahabbet gevheri idi ki emânet sadefinde ma‘rifet mîrâsını ta‘biye 

kılmışlar idi. Pes cümle milk ü melekûtı istediler, hîç bir nesne8 bilmediler 

ki ol gevhere hazîneye9 hazînedâr olmağa lâyık ola, illâ Âdem’üñ kalbini 

buldılar. Zîrâ ki ol âfitâb nazarıyıla terbiyet yimişidi ve hazînedârlığa hem 

Âdem’üñ [35a] cânını lâyık gördiler. Zîrâ ol niçe yıl ahadiyyet nûrı perte-

vinden perveriş bulmışıdı ve inâyet nazarıyıla terbiyet yimişidi. 

1 “Lütfedip bu tarafa bak! Zira bu tarafa bakarsan bir gönlü bile olmayan ben, seni bin gönülle severim.”

2 defin HM: zeyn N.

3 Âdem’üñ kālıbını N: kālıbı HM.

4 üç yüz altmış çille çıkardı, ol HM: ─ N.

5 “Dostun bir bakışı binlerce saadet getirir, o nazarın geliş vaktini beklemekteyim.” 

6 bir N: bu HM.

7 hazîne-dârı HM: hazîne-dârları N.

8 nesne HM: nesneyi N.

9 hazîneye HM: ─ N.
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אد  אر  آن روز ا אر  א آن   
د1  אده  א  אن  و  دم   

Aceb bundadur ki bunca yıl envâ‘ dürlü lutf u inâyet Hak Te‘âlâ tara-

fından Âdem’üñ cânına ve kalbine irişürdi ve hîç melâ’ike-i mukarrebîn-

den kimseyi ol işde mahrem itmezlerdi ve anlardan hîç biri Âdem’i2 (N57a) 

tanımazıdı. Bir bir Âdem’üñ kālıbı üzerinden geçerlerdi ve eydürler idi ki: 

“Acabâ bu ne nakşdur ki yazarlar ve bu ne kālıbundur3 ki gayb perdesinden 

taşra getürürler?” Ammâ Âdem añul añul dudağı ucıyıla eydürdi ki: “Eger 

siz beni bilmezseñüz ben sizi bilürem. Sabr eyleñüz, tâ ki bu uykudan baş 

götürem; sizüñ adlaruñuzı bir bir size eydüvirem ki bendeki ol kodukları 

hazâyinüñ birisi ilm-i cemî‘-i esmâdur ki 4﴾ــא َ َء ُכ َ ــ ْ َ ْ َ ٰاَدَم ا ــ َ -ol hazî ﴿َو

ne’i açup5 size aduñuzı ta‘lîm idem.” Pes niçe ki melâ’ike firâset-ile Âdem’i 

tecessüs iderlerdi, bilmezlerdi ki bu mecmû‘a nedür. Tâ ki İblîs bir sıfât-ı 

telbîs ol dahı gelüp Âdem’i tavâf iderdi, ol bir ahvel göz-ile uğrı gibi nazar 

eylerdi. Gördi kim Âdem’üñ ağzı açuk, pes eyitdi: “İvmeñ ki bu müşkil vâ-

kı‘a’ı hal idecek bir yol buldum. Siz turuñuz ben bu delükden içerü gireyim, 

göreyim ki nice (N57b) yirdür.” Çünki içerü girdi, Âdem’üñ içini tavâf eyledi. 

Anuñ nihâzını6 âlem-i suğrâ buldı; her ne kim âlem-i kübrâda görmişidi, 

ol âlemden anda [35b] bir çâşnî buldı. Meselâ Âdem’üñ başını gök misâ-

linde buldı yidi tabaka, niteki yidi kat gökde yidi yılduz vardur seyr ider. 

Başuñ dahı7 yidi tabakasında yidi kuvâ-yı beşerî buldı ki her biri seyyâre 

mesâbesinde idi. Biri kuvvet-i mütehayyile ve kuvvet-i mütevehhime ve 

kuvvet-i mütefekkire ve kuvvet-i hâfıza ve kuvvet-i müdebbire ve kuvvet-i 

müzekkire ve hiss-i müşterek. Dahı niteki göklerde melâ’ike varıdı, başda 

dahı havâs buldı ki her biri bir melek misâlindedür. Meselâ biri hâsse-i 

basar ve hâsse-i sem‘ ve hâsse-i şem ve hâsse-i zevk ya‘nî görmek ve işitmek 

ve yiylemek ve dadmak gibi; bunlaruñ her biri bir melek yirindedür. Ve an-

ــא آن 1  N: ن ــ  HM. “Sevgili ile benim aramdaki durum Âdem aleyhi’s-selâmın Mekke ile Tâ’if arasındaki 

durumuna benzedi.” 

2 Âdem’i N: ─ HM.

3 kālıbundur ki HM: kalemündür ki N.

4 “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 

söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi.” Bakara, 2/31.

5 açup HM: olup N.

6 Kelimenin aslı “nihâd” olup imlası peltek z’li olduğu için bu şekilde okunmuştur.

7 Başuñ dahi N: Başuñdaki HM.
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dan soñra Âdem’üñ bedenini yir misâlinde buldı. Niteki yirde (N58a) ağaçlar 

ve otlar ve ırmaklar ve tağlar varıdı; tende dahı ol kıllar ki uzundur, meselâ 

saç gibi ağaç misâlinde idi ve ol ki kısayıdı, otlar misâlinde idi1 ve tendeki 

tamarlar ırmak misâlinde idi2 ve süñükler tağlar misâlindeyidi. Ve dahı 

niteki âlem-i kübrâda fusûl-i erba‘a varıdı; biri evvel bahâr, biri yay ve biri 

güz ve biri kış; Âdem’de dahı dört tabî‘at varıdı, meselâ harâret ve bürûdet 

ve rutûbet ve yubûset. İmdi bu dördi dört nesneden3 ta‘biye olmışdur; 

meselâ safra ve sevdâ ve balgam ve kan. ve dahı âlem-i kübrâda dört yıl 

varıdı; bahâr yılı ve yay yılı ve güz yılı ve kış yılı. Bahâr yılı4 ağaçları yükli 

kılup andan yaprak çıkarur, sebze hâsıl olur ve yay yılı yimişleri bitürür ve 

güz yılı [36a] yimişleri bişürüp tamâm puhte kılar5 ve kış yılı ağaçda ne 

varise yire döker. Bu resme âlem-i suğrâda dahı dört (N58b) yıl varıdı; biri câ-

zibe, ikinci hâzıme, üçinci mâsike, dördinci dâfi‘a. Evvel câzibe ta‘âmı cezb 

idüp halka yitişdürür, hâzımeye ısmarlar. Hâzıme hazm eyleyüp siñirür, 

andan mâsikeye ısmarlar. Mâsike anuñ tamâm menfa‘atlüsin6 alur, andan 

kalanını dâfi‘aya ısmarlar. Dâfi‘a anı daşra döker. Niteki bu dört yıldan 

biri âlem-i kübrâda7 olmayacak olursa cihân harâb olur. Ancılayın eger bu 

dörtden birisi âlem-i suğrâda eksük olursa bedenüñ kıvâmı gider,8 harâb 

olur. Ve dahı niteki âlem-i kübrâda dört dürlü su varıdı, biri acı ve biri 

tuzlu ve biri kokar ve biri tatlu; Âdem’de dahı dört dürlü su varıdı. Biri acı; 

anı kulakda kodılar, tâ ki haşerât ve mû’ziyât9 kulağa girmeye. Ve tuzlu suyı 

iki gözde kodılar, zîrâ ki gözde yağ vardur ve yağuñ bekāsı tuzıla olur ve yağ 

gözi (N59a) saklar ve göz karasın saklar ve kara bebegi saklar10 ve kara bebek 

mahall-i nazardur ve nazar sebeb-i rü’yetdür. Çünki rü’yet nûr-ı bâsıra11 

vâsıtasıyıla hâsıl oldı. Pes gözüñ dahı tabakātı yidi oldı. Ve ol su ki kokardı; 

anı burında kodılar, tâ ki ol dimâğdan inen nesne’i çıkmağa komaya. Ve ol 

1 ve ol ki kısayıdı otlar misâlinde idi HM: ─ N.

2 ırmak misâlinde idi HM: ırmaklar misâlinde N.

3 nesneden HM: nesnede N.

4 Bahâr yılı N: ─ HM.

5 yimişleri bişürüp tamâm puhte kılar HM: ol yimişleri bişürüp puhte eyler N.

6 tamâm menfa‘atlüsin HM: menfa‘atlüsin tamâm N.

7 âlem-i kübrâda N: bu âlemdeki kübrâdur HM.

8 gider HM: ─ N.

9 mû’ziyât N: mû’zibet HM.

10 ve kara bebegi saklar N: ─ HM.

11 nûr-ı bâsıra HM: nûr-ı basar N.
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su ki datluyıdı; anı ağızda kodılar, tâ ki ağzı hoş ola ve1 hoş duta ve dili ağız 

içinde söze râm eyleye2 ve ta‘âma pîş-rev ola, tâ ki halka yitişdüre. Ve dahı 

bunlaruñ [36b] her birinde niçe ziyâde hikmetler vardur ki eger hisâba 

gelse söz uzar. Garaz oldur ki her nesne ki âlem-i kübrâda vardur,3 âlem-i 

suğrâda dahı andan bir çâşnî vardur. Pes İblîs çünki kālıbuñ4 içini tavâf kıl-

dı, her ne ki gördi ma‘lûm itdi ki her biri bir nesnenüñ nümûdârı misâli-

dür âlem-i kübrâda. (N59b) Ammâ çünki kalbe yitişdi, gördi ki kalb bir köşk 

misâlinde sîne meydânınuñ ileyinde düzilmiş pâzişâhlar sarâyı gibi; niçe ki 

dürüşdi, yol bulmadı içerü gire, pes eyitdi: “Şimdiye dek5 gördügüm sehel 

idi, ammâ müşkil varise bunda vardur ve eger bize âfet yitişecek olursa bu 

kişiden bu makāmdan irişür ve eger Hak Te‘âlâ bu kālıbda esrârdan nesne6 

ta‘biye itmiş ise bu yirde olsa gerek.” didi. Biñ dürlü endîşe birle nevmîz7 

olup kalbüñ kapusından girü döndi. Çünki Âdem’üñ göñline8 girmege 

İblîs’e yol virmediler, belki red dapancasıyıla9 yüzine10 vurdılar. Lâ-cerem 

cemî‘-i göklerden merdûd oldı. Pes meşâyıh-ı tarîkat kaddesallâhu ervâ-
hahum11 bundan dimişlerdür: “Her kim bir göñülde merdûd olsa cemî‘ 

göñüllerde merdûd olur ve her ki göñülde yir eyleyüp makbûl (N60a) olsa 

cemî‘ göñüllerde makbûl olur. Ammâ ol şartıla ki ol göñül, göñül ola.12 

Zîrâ ki halâyıkuñ ekseri, nefsi göñül sanur.” 

א  د دل  و  آن 
 13 א  ا  رو   ا

İblîs çünki mahrûm u mağbûn kālıb içinden taşra çıkdı, melâ’ikeye 

eyitdi ki: “Bu şahs [37a] mücevvefdür, kendüye mâlik degüldür. Hîç gam 

yemeñüz, ol gızâya muhtâc olısardur ve şehvet issi olacakdur, kalan hay-

1 hoş ola ve N: ─ HM.

2 eyleye N: eyledi HM.

3 vardur N: varidi HM.

4 kālıbuñ HM: kālıbınuñ N.

5 dek HM: degin N.

6 nesne N: ─ HM.

7 Aslı “nevmîd” olan kelime HM’de peltek ze ile yazılmıştır.

8 Âdem’üñ göñline HM: göñline Âdem’üñ N.

9 dapanca HM: tabanca N.

10 yüzine N: yüze HM.

11 kaddesallâhu ervâhahum N: ─ HM.

12 ol göñül, göñül ola HM: göñül, göñül ola N.

13 “Gönül, içerisini kıvrım kıvrım gezdiğinde Hak’tan gayrısını bulamadığındır.”
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vânlar gibi. Pes anı sehel nesneyile aldamak olur; ammâ bu kadar var ki anuñ 

göksinde bir köşk gördüm, ne kapusı var ne tamı. Aña yol bulmadum, bil-

mezem ki ol ne nesnedür.” Andan melâ’ike eyitdiler: “Henûz müşkil yirinde 

durur ol ki asl-ı maksûddur bilinmedi.” didiler. Pes Hazret-i İzzet’e yüz dut-

dılar ki: “Hudâvendâ! Müşkilleri sen hal idersin. Bu bendi sen açuvir ve bize 

bildür ki bu ne nesnedür. Niçe zamândur ki (N60b) kendü kudretüñile bu bir 

avuç toprakda1 tasarruf eylersin. Bir âlem dahı yaratduñ, niçe2 hazîne anda 

gizledüñ ve bize hîç bildürmedüñ ve bu vâkı‘aya hîç kimsemüzi mahrem 

idinmedüñ. Bârî bize eyitgil3 ki bu ne olsa gerek.” Olok sâ‘at hitâb-ı İzzet 

irişdi ki: 4
 ﴾ً ــ َ ِ َ َْرِض  ْ ــ ا ِ  ٌ ــ ِ א َ ــ  ِّ  Ben yir yüzinde kendü Hazretüme“ ﴿ِإ

lâyık bir halîfe ve bir nâ’ib yaraduram. Henûz tamâm olmayup durur, bu siz 

gördügüñüz anuñ5 sarâyı ve tahtgâhıdur. Çünki bunı tamâm râst eyleyem, 

anı hilâfet tahtında halîfe dikerem. Pes cümleñüze geregi oldur ki tamâm 

olıcak ve ol taht üzere pâzişâh olıcak anuñ tahtı ileyinde ana secde6 eyleye-

siz.” Niteki buyurdı:7 8﴾ َ ِ ِ ــא َ  ُ َــ ا  ــ ُ َ َ ــ  ِ ــ رو ِ  ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ ُ َو ُ ْ ــ َ َذا  ِ ــ َ ﴿ Pes 

biribirine eyitdiler: “Müşkil ziyâde oldı ki bizi aña secde itmeke buyurur. 

Anı ‘Kendü halîfemdür.’ dir. Biz [37b] bilmezdük kim andan artuk kimse 

secdeye lâyık ola yâhûz anuñ (N61a) şerîki ola. Biz anı bî-şerîk ve bî-mânend9 

ve bî-zen ve bî-ferzend bilüridük. Anuñ hoz bir kimsesi varimiş ki nâ’ibi 

olup halîfesi ola. Gelüñüz bir kezden varalum, bu Ka‘be’nüñ haremini tavâf 

idelüm ve bu evi eyü bilelüm.” Pes gelüp kālıbını10 tavâf iderlerdi ve her biri 

aña nazar iderlerdi.11 Ve andan eyitdiler: “Biz bunda âb u gilden artuk nesne 

görmezüz. Bunda hilâfet cemâli yüz göstermez. Secdeye lâyık olmak kanda 

kaldı.” Ammâ gā’ibden12 bunlaruñ cânına işâret irişdi ki: 

1 kendü kudretüñile bu bir avuç toprakda HM: bu bir avuç toprakda kendi yed-i kudretüñle N.

2 niçe HM: bunca N.

3 hîç kimsemüzi mahrem idinmedüñ. Bârî bize eyitgil HM: ─ N.

4 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

5 anuñ N: ─ HM.

6 secde N: sücûd HM.

7 buyurdı HM: buyurur N.

8 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Sâd, 38/72.

9 bî-mânend HM: bî-nazîr N.

10 kālıbını N: kālıbı HM.

11 iderlerdi N: iderdi HM.

12 gā’ibden HM: gaybetden N.
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Beyt:1 ان د ان     د

 2 א د ا    אن  א

Andan eyitdiler: “Biz bu şahsuñ sûretine nazar eyledük. Çendân sûrete 

i‘tibâr olmaz, meger bu istihkāk bu şahsa sıfat yolından ola. Gelüñ sıfatına 

nazar idelüm.” didiler. Çünki nazarı terfîk3 itdiler, Âdem’üñ kālıbın dört 
(N61b) unsurdan4 düzilmiş buldılar kim od ve yil ve su ve toprakdur. Bun-

laruñ sıfâtına nazar itdiler; toprağı sükûnet sıfatında buldılar ve yili hare-

ketde buldılar, pes biribirine muhâlif buldılar. Ve hem odı ulvî ve suyı5 siflî 

buldılar, anlar dahı biribirine zıd añladılar. Ve bir keret dahı nazar itdiler, 

toprağuñ tabî‘atini huşk ve yilüñ nerm ve sunuñ sovuk ve oduñ ıssı buldı-

lar. Gördiler ki bu cümlesi biribirinüñ6 zıddı ve muhâlifidür, pes eyitdiler: 

“Her kanda ki iki zıd cem‘ ola fesâd ve zulmetden artuk anda nesne7 zâhir 

olmaz. Niteki buyurdı: 8﴾َא َ ــ َ َ َ  ُ ٌ ِإ ا ــ َ ِ ــ ٰا َ ِ ِ ْ َכאَن  ــ َ ﴿ Çünki âlem-i kübrâ 

zıddiyyet [38a] ve muhâlefet birle fesâda varıcak, pes âlem-i suğrâ fesâda 

varduğı dahı evlâ ola.” didiler. Lâ-cerem bir kezden girü Hazret’e rücû‘ 

idüp eyitdiler: 9
َء﴾  ــ َ ِّ ُכ ا ِ ــ ْ َ ــא َو َ ِ  ُ ــ ِ ْ ُ  ْ ــ َ ــא  َ ِ  ُ ــ َ ْ َ  Ya‘nî; “Hilâfeti  (N62a) ﴿أَ

bir kişiye virür misin ki anuñ işi kan döküp fesâd itmekdür. ُ ِّ ــ َ ُ  ُ ــ ْ َ  ﴿َو
ــَכ﴾10 َ ُس  ِّ ــ َ ُ َك َو ِ ــ ْ َ ِ  Çünki biz pâklar ve mukaddisler ve müsebbihler ola-

vuz Hazret’üñde. Pes hilâfete istihkāk bize evlâ ola.”11 Rivâyetde şöyledür 

ki: Henûz bu söz tamâm olmadın Hak Te‘âlâ’nuñ Celâl-i Ahadiyyeti per-

delerinüñ ardından bir od zâhir oldı,12 bunlardan bir niçe cemâ‘ati yakdı.

1 Beyt N: ─ HM.

2 Mâşuk/sevgili, başkasının gözüyle görülmez. Benim cananımı benim gözümle görmelisin.”

3 terfîk HM: terkīk N.

4 unsurdan N: anâsırdan HM.

5 suyı N: ─ HM.

6 biribirinüñ HM: bir birisinüñ N.

7 anda nesne HM: nesne anda N.

8 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. 

Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.” Enbiyâ, 21/22. 

9 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozguncu-

luk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

10 “…Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz…” Bakara, 2/30.

11 Pes hilâfete istihkāk bize evlâ ola HM: Pes hilâfete biz evlâvuz N.

12 oldı HM: olup N.
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وزد  د  ا را  ا
زد1  آن    دا  

Evvel2 melâmet ki cihânda oldı Âdem’e oldı3 ve evvel melâmet idici 

melâ’ike oldı. Eger hakīkatde nazar idecek olursañ evvel melâmet4 Hazret-i 

İzzet’e oldı ki, 5﴾ــא َ ِ  ُ ــ ِ ْ ُ  ْ ــ َ ــא  َ ِ  ُ ــ َ ْ َ  aceb işâretdür ki ışkuñ bünyâdını6 ﴿أَ

melâmet taşı üzere kılmışlardur. 

Beyt:7 (N62b) Âşıkuñ meşrebi melâmetdür

 Zâhidüñ mezhebi selâmetdür

 Işk ki durmaya Kıyâmet’e dek

 Boynına âşıkuñ garâmetdür

Âdem’üñ cânı hâl diliyile Hazret’e eydürdi ki: “Biz emânet yükini melâ-

met ipiyile bağlayup cân arkasında çekevüz. Selâmet satup melâmet almı-

şuz,8 ağyâr nüktesinden kayurmazuz.” 

Beyt: Kogıl beni ideyim hırkamı uçdan9 çâk

 Anuñ-içün ki cihânda ben olmışam bî-bâk

 Bu ışk içinde yegâne visâlüñe10 irenüñ

 Murâdı oldı tamâm başına bu halkuñ hâk

 [38b] (N63a) Âdem’e bu kadar teşrîf ü kerâmet11 yitmez mi ki, Hak 

Te‘âlâ yirleri ve gökleri altı gün içinde yaratdı ki, َْرَض َوا אَواِت  َ ــ ا  َ ــ َ َ ﴿ 

1 İkinci mısra HM nüshasında; زد ــ ــ  ــ  ــ دا ــ  آن  ــ  N nüshasında; ــ ــ  ــ دا ــ  ــ  آن  ــ  
زد ــ ــ   şeklinde yazılmış olup Farsça tahkikli nüshada geçtiği şekli metinde esas alınmıştır. “Hak 

Teâlâ’nın yaktığı çırayı üfleyen bir kimse nasıl söndürebilir?” 

2 Evvel HM: Evvelâ N.

3 oldı N: ─ HM.

4 melâmet HM: melâmet iden N.

5 “… ‘Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? …’ demişti.” Bakara, 2/30.

6 bünyâdını HM: bünyâdı N.

7 Beyt N: ─ HM.

8 almışuz HM: almışuzdur N.

9 hırkamı uçdan HM: hırkam ucından N.

10 visâlüñe HM: visâlüñ N.

11 Âdem’e bu kadar teşrîf ü kerâmet N: Âdem’e bu kadar şerîf kerâmet HM.
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ــאٍم﴾1 ِ أَ ــ ِ ــ  ِ  bu kim âlem-i kübrâ iken 2﴾ي َ ــ َ ِ ﴿ teşrîfi aña hâsıl olmadı. 

Âdem ki âlem-i suğrâdur, anı yaratduğı vakt kırk güne havâle kıldı ve dahı 
3

ي﴾  َ ــ َ ِ  ُ ــ ْ َ َ ﴿ kerâmetini aña erzânî kıldı; tâ ki ol bî-haberler bileler ki 

Âdem’üñ Hazret’e ihtisâsı4 vardur ki kalan mevcûdâtuñ yokdur. Ve bir 

dahı bu kim Âdem’i yaratmakda 5﴾ي َ ــ َ ِ ﴿ vâsıtasıyıla anda bir sır ta‘biye 

kıldı ki, kalan mevcûdât zuhûra gelmekde ol sırra tâbi‘ idi. Azîz-i men! Bu 

kamusını kim görürsin henûz anuñ kālıbı teşrîfidür ki âlem-i suğrâdur; 

nisbet idicek âlem-i kübrâya pes anda kim rûhuñ husûsiyyeti vardur ki, 
6﴾ ــ ِ ــ رو ِ  ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ  gör ki ne teşrîfler (N63b) ve ne7 kerâmetler bulmış ola ﴿َو

Hak Te‘âlâ kurbında bunca yıl. Ve çünki rûhıla beden cem‘ ola ve terbiye-

tile kemâle irişe, gör ki8 ne devlet ve sa‘âdet bunlaruñ farkına9 nisâr olmış 

ola. Bî-çâre ol kişi ki kendü kemâlinden mahrûm olup hakāret göziyile 

kendüye nazar eyler. Ol mertebe-i insâniyyet ki10 eşref-i mevcûdâtdur, anı 

ehass-ı mevcûdâta sarf eyler ki ol müştehiyyât-ı hayvâniyyedür ve kendü-

nüñ kadrin bilmez.11

Beyt: Hak Te‘âlâ seni yokdan var idüp bulduñ zuhûr

 Bunca biñ âlemlere hem uğrayup kılduñ ubûr

 Fıtratuñ sen evveli düşdüñ şümâruñ âhiri

 Pes saña lâyık degül bu gaflet ü lu‘b u gurûr

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.12

1 “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, ge-

ceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi 

olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin 

Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” A‘râf, 7/54.

2 “Allah, ‘Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, 

yoksa üstünlerden mi oldun?’ dedi.” Sâd, 38/75.

3 “…Ellerimle yarattığıma…” Sâd, 38/75.

4 Âdem’üñ Hazret’e ihtisâsı HM: âdemînüñ Hazret-i İzzet’e bir ihtisâsı N.

5 “…Ellerimle…” Sâd, 38/75.

6 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Sâd, 38/72.

7 ne HM: ─ N.

8 gör ki HM: görüñ N.

9 bunlaruñ farkına HM: bunlara kurb N.

10 ki N: ─ HM.

11 müştehiyyât-ı hayvâniyyedür ve kendünüñ kadrin bilmez HM: müştehiyyât-ı hayvânîdür ve kendü-

nüñ kudretin bilmez N.

12 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM. 
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[39a] (N64a) El-Faslü’l-Hâmisü 

fî Bedvi Ta‘alluki’r-Rûh bi’l-Beden

Ya‘nî Bişinci Fasıl rûh bedene ta‘alluk dutduğını beyân kılur. Kālallâhu 
Te‘âlâ: 1﴾ َ ِ ِ ــא َ  ُ ــ َ ا  ــ ُ َ َ ــ  ِ ــ رو ِ  ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ ُ َو ُ ْ ــ َ َذا  ِ ــ َ ﴿ Ve kāle’n-Nebiyy aley-
hi’s-selâm: ـُـ ِــَכ،  َ َذ ــ ْ ِ  ً ــ َ َ َ ُن  َُכــ ـُـ  ــא  ً ْ َ  َ ــ ِ َ ِ أَْر ــ ِّ ِ أُ ــ ْ َ ــ  ِ  ُ ــ َ ْ ُ  ْ ُכــ َ ــ أَ  ِإن 
ــ َ َ ــאٍت َو َ ِ ــ َכ ــ ِرْز ــ כ ل  ــ ــאٍت  َ ِ ِ َכ ــ َ َْر ِ ــכא  َ َ  ُ ــ ا ُ ـُـ  ِــَכ،  َ َذ ــ ْ ِ  ً ــ َ ْ ُ ُن  َُכــ  

2 ٌ ِ ــ َ ِ أَم  ــ َ ــ َو َ ــ َوأَ َ َ ــ َو ــ ِرْز  ٌ ِ ــ َ ِ أَم  ــ َ ــ َو َ  Azîz-i men! Bilgil َوأَ

ki çün tesviyye-i kālıb kemâle irişdi, pes Hak Te‘âlâ nitekim Âdem’üñ bal-

çığını yoğurmakda hîç kimseye mecâl-i tasarruf virmedi ve kendü kemâl-i 

kudretiyile işi işlemekde ikdâm eyledi. Ancılayın rûh bedene ta‘alluk dut-

duğı vaktde hîç bir nesne’i vâsıta idinmedi. Hem kendü kemâl-i kudretiyi-

le3 rûhı nefh itmege (N64b) iltizâm gösterdi. Bunda latîf işâret ve şerîf beşâret 

vardur ki, rûhı nefha-i hâs himâyeti4 birle gönderür; ke-ennehû Hak Te‘âlâ 

eydür: Anı5 âlem-i ervâh merâtibinüñ a‘lâsından âlem-i ecsâm6 derekâtı-

nuñ esfeline viribirüz. Bundan aña varınca haylî mesâfetdür ve hem dost u 

düşmân mübâlağadur.7 Mebâzâ ki bu menzillerde dosta ve düşmâna meş-

gūl ola ve bizi unıda ve dahı ol bizüm Hazretümüzde bulduğı ünsi yavu 

kıla. Zîrâ ki yolda harâmîler öküşdür. Niteki dimişlerdür:

Mısrâ‘:8 9
ر  אن  د ز د אن  ز دو

Vaktî ki bizüm nefhamuz10 eseri anuñıla bile ola, komaz ki ol ünsümüz 

zevkı [39b] anuñ dimâğından zâyil ola. Ve bir latîfe dahı bu ki; rûha çünki 

1 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Sâd, 38/72.

2 ٌ ِ ــ َ ِ أَم  ــ َ ــ َو َ ــ َوأَ َ َ ــ َو ــ ِرْز  HM: ─ N. “Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı, annesinin 

karnında kırk günde derlenir toplanır. Sonra pıhtı haline döner. Sonra bir parça et olur. Daha sonra 

Allah ona dört kelimeyle bir melek gönderir ve o meleğe dört şeyle; anne rahmindeki canlının rızkını, 

ecelini, amelini, iyi biri mi yoksa kötü biri mi olacağını yazmasını emreder. Sonra o melek rızkını, 

ecelini, amelini, iyi biri mi yoksa kötü biri mi olacağını yazar.” Benzer lafızlarla; Müslim, Kader, 1; 

Beyhakī, es-Sünenü’l-Kübrâ, 7/691; Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 1/361. 

3 kemâl-i kudretiyile HM: kemâlile kudretile N.

4 şerîf beşâret vardur ki rûhı nefha-i hâs himâyeti HM: teşrîf-i beşâret vardur ki rûhı nefha-i hâs himâyeti 

N.

5 Anı HM: Ey N.

6 âlem-i ecsâm HM: âlem-i ecsâmda N.

7 mübâlağa N: mübâliğ HM.

8 Mısrâ‘ N: ─ HM.

9 “Dostlara karşı kıskanç, düşmanlara karşı oldukça gayretli…”

10 nefhamuz HM: nefhamuzda N.
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bu üç yüz altmış biñ âlem ki ba‘zı rûhânî ve ba‘zı cismânîdür, anlara ubûr 

virsevüz gerekdür ve her (N65a) âlemde aña bir nüzûl düzmişüz ve bir hazîne 

anuñ-içün defin eylemişüzdür. Ol vakt ki1 anı âlem-i ecsâmda hilâfete gön-

dürevüz, ol nüzûlları ve hazîneleri aña arz kılup revân iderüz ve hîç kimse’i 

ol hazîneye muttali‘ kılmaduk ki; 2 ﴾َْرِض ْ אَواِت َوا َ َ ا ْ َ  ْ ُ َ ْ אٓ أَ َ ﴿ Çünki 

cümlesin ben komışam, pes ben bilürem ki ne komışam ve nice komuşam. 

İmdi yigregi oldur ki cümle makāmâtda rûhuñ delîli ve rehberi ben olam; 

bu cemî‘-i hazîneleri ve defîneleri aña bildürem. Ol nesne ki dirliginde aña 

gerekdür, hem kendünüñ ma‘îşetine sebebdür, anı aña bağışlayam. Ve ol 

nesne ki ol âlemde işine yaramaz ve girü Hazretüme3 rücû‘ idicek gerek 

olur, anı şöyle koyam. Ve ol tılsımlar ki4 ağyâr nazarından ötürü bu yolda 

düzmişem, tâ ki her müdde‘î güzâf yire bizüm Hazretümüze yol bulmaya. 
(N65b) Pes anuñ açılmasını aña arza kılam, tâ ki mürâca‘at vaktinde yol aña 

âsân ola ve hem eyüden yatludan haber-dâr ola. Ve bir dahı bu ki, çünki 

rûhı hilâfete ve memlekete göndürevüz, aña pâzişâhlık bağışlaruz. Nice 

müddetdür ki 5
 ﴾ً ــ َ ِ َ َْرِض  ــ ا ِ  ٌ ــ ِ א َ ــ  ِّ  ,âvâzesini cihânda bırakmışuz ﴿ِإ

cemî‘-i dost ve düşmân ve yad ü biliş anuñ kudûmuna muntazırdur. Pes 

anı tamâm i‘zâzıla göndürmek gerek. Lâ-cerem [40a] melâ’ikeye buyur-

dum ki:6 “Ol hilâfet tahtına geçicek, cemî‘üñüz anuñ tahtı ileyinde7 secde 

kıluñ; tâ ki bizüm i‘zâzumuz eseri anda müşâhede kılup hürmet ideler.” Pes 

rûh-ı pâk ki niçe biñ yıl hazîre-i kuds8 halvet-hânesinden çille çıkarmışıdı 

ve hem bî-vâsıta inâyet nazarın bulmışıdı ve hilâfet âdâbını9 ve niyâbet 

resimlerini10 ve memleket kavâ‘idini kendü pâzişâhından ögrenmişidi,11 

niteki pâzişâhuñ halîfesi (N66a) bir niçe12 zamân pâzişâh huzûrında salta-

1 eylemişüzdür ol vakt ki N: eylemişüz ol vakt HM.

2 “Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben 

yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim.” Kehf, 18/51.

3 ol âlemde işine yaramaz ve girü Hazretüme N: ve ol âlemde işine yaramaz ve Hazretüme HM.

4 ki HM: ─ N.

5 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

6 buyurdum ki HM: buyuram ki N.

7 cemî‘üñüz anuñ tahtı ileyinde N: cemî‘üñüz taht ileyinde HM.

8 hazîre-i kuds N: hatîre-i kuds HM.

9 âdâbını N: edebini HM.

10 resimlerini HM: resmini N.

11 ögrenmişidi HM: ─ N.

12 niçe N: nice HM.
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nat turasını ve memleket âdetini ögrenür, andan soñra hilâfete ehl olur; 

rûhı dahı bu resme hilâfet ehliyyetini kesb eyledi. Lâ-cerem anı pâzişâhuñ 

hâs merkebine süvâr itdiler. Andan beden memleketine göndürdiler ki;1 
2﴾ ِ ِ رو  ِ ِ  ُ ْ َ َ   ﴿َو

Beyt: Akıl rûhıñ öñünce oldı gerdân

 Dahı ışk bilesince urdı cevlân

 Gicenüñ zulmeti zülfinden idi

 Bedir hem cebhesi nûrından idi

Andan soñra ol hil‘at ki ﴾ ــ ِ ــ رو ِ ﴿ izâfetinden hâsıl olur, geyürdiler; 

dahı ol rûhânî ve cismânî memleketlerinüñ cemî‘isine yitişdürüp gezdürdi-

ler ve her menzilde ki irişdi, ol menzilde ne deñlü ki gizlü hazîne (N66b) varise 

revân kıldılar. Andan soñra insân memleketinde hilâfet tahtı üzerinde emir 

dikdiler. Der-hâl cemî‘-i melâ’ike-i a‘lâ, Kerrûbî ve Rûhânî’den anuñ tahtı 

ileyinde secde kıldılar ki;3 4﴾َن ــ ُ َ ْ ْ أَ ــ ُ ُ ُכ َِכــ ٓ َ َ ْ َ ا َ ــ َ َ ﴿ [40b] Ve Cebrâ’îl’i 

-aleyhi’s-selâm- ol dergâha hâcib dikdiler ve Mikâ’îl’i -aleyhi’s-selâm- hazî-

nedâr kıldılar ve cümle melâ’ikenüñ her birini bu dergâhda bir iş üzere 

kodılar. Andan soñra dilediler ki bu siyâseti sultânî kā‘idesini berkideler ve 

bir kişi dâra çekeler kim5 mülk-i melekûtda bir kimsenüñ6 zehresi olma-

ya bu halîfeye muhâlefet kılmağa. Pes ol mağrûr siyâh gilîm7 ki İblîs’dür, 

ana töhmet idüp dutdılar. Zîrâ ol fuzûllık idüp bî-icâzet Âdem’üñ kālıbına 

girmişidi ve hakāret göziyile anuñ hilâfeti memleketine nazar itmişidi ve 

dilemişidi ki Âdem’üñ kalb hazînesine delük (N67a) delüp yol bula; müyesser 

olmamışıdı. Pes anı bu töhmetile dutdılar ve şekāvet ipiyile anı8 bağladılar; 

tâ ol vakt ki melâ’ike secde kıldılar, ol kılmadı. Zîrâ ki şekāvet ipiyile anı9 

ol vakt bağlamışlardı ki, destûrsuz gayb kâr-hânesine girmişidi. Rivâyet-

de gelür: Çünki Kıyâmet güni cemî‘-i halâyıkı arsa-i Arâsat’a iledeler ki

1 ki N: ─ HM.

2 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Sâd, 38/72.

3 ki HM: ─ N.

4 “Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler.” Sâd, 38/73.

5 kim HM: tâ kim N.

6 mülk-i melekûtda bir kimsenüñ HM: mülk-i melekûtdan kimsenüñ N.

7 gilîm HM: kelîm N. 

8 anı N: ─ HM.

9 anı N: ─ HM.
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ــאٍق﴾1 َ  ْ ــ َ  ُ ــ َ ُْכ َم  ْ َــ ﴿’dür. Pes bir nûr Hak Te‘âlâ envârından tecellî ide, 

cümle halâyık dileyeler ki secde kılalar. Pes her kimse ki dünyâda Hak 

Hazreti’ne sücûd kılmışdur, secdeye vara2 ve anlar ki hevâya ve bütlere ve 

dünyâya sücûd kılmışıdur, hergiz secdeye kudreti yitmeye.3 Zîrâ anlaruñ 

başını şekāvet ipiyile ol gün bağlamışlardı ki Hak Te‘âlâ emrine muhâ-

lefet itmişlerdi ve sücûdı Hak Te‘âlâ Hazreti’ne kılmamışlardı. Ammâ ol 

ip bugün zâhir gözile görinmez. Pes her (N67b) kimüñ ki bâtınî gözi [41a] 

açılmışdur, ol kişi görür ve anuñ kaygusında olur. Şöyle ki tevbe vü istiğfâr 

mikrâzı birle anı keser. Bugün eger kesmeyecek olursa yarın Kıyâmet’de 

anı zencîrler ve bendler birle bağlu4 arsa-i Arâsat’a getürürler. Niteki bu-

yurur: 5﴾َن ُ َ ــ ْ ُ  ُ ــ ِ َ ْ َوا ــ ِ
ِ َא ْ ٓ أَ ــ

ِ ُل  َ ــ ْ َ ْ  Pes ol bendler anda zâhir ﴿ِإِذ ا

olısardur. Lâ-cerem İblîs’üñ başını telbîs ipiyile ol vakt bağlamışlardı ki 

cümle kâ’inât arasından küstâhlık idüp icâzetsüz gayb kâr-hânesine gir-

mişidi ve bu fermâna muhâlefet itmişidi ki;6 أَْن ِإ   ِ ّ ــ ِ ا َت  ُــ ُ ا  ــ ُ ُ ْ َ  َ ﴿ 
7﴾ ْ َُכــ َذَن  ْ ُــ  Lâ-cerem kahr zencîri birle bağladılar, tâ ki ol secde ideme-

di ki; 8﴾ َ َ َْכ ــ ْ َوا َــ  َ أَ ــ ِ ْ ِإ  ٓ Ammâ İblîs’i cemî‘-i halk eyle sanurlar ki9 ﴿ِإ

﴾ َ َ َْכ ْ َ َوا ﴾ secde vaktinde idi; böyle degül. Belî, sûretâ (N68a) ﴿أَ َ َ َْכ ْ َ َوا  ﴿أَ

ol vakt zâhir olmışdı ki yimiş misâlindedür.10 Velîkin anuñ hakīkati ki to-

hum yirindedür, ol İblîs’üñ şekāveti natasında ekildi ki edeb saklamadı ve 

bî-icâzet gayb kâr-hânesine girdi ve çünki çıkdı istikbâr idüp eyitdi ki:  

1 “Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendi-

lerini zillet kaplamış bir hâlde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Hâlbuki 

onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar (ve buna yanaşmıyorlar)dı.” Kalem, 68/42-(43).

2 secdeye vara HM: secde ideler N.

3 yitmeye HM: olmaya N.

4 zencîrler ve bendler birle bağlu N: zencîrile ve bendler birle bağlarlar HM.

5 “O zaman onlar, boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu hâlde kaynar suda sürüklene-

cekler, sonra da ateşte yakılacaklardır.” Mü’min, 40/71-(72).

6 ki N: ─ HM.

7 “Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Pey-

gamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet 

için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmek-

tedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber’in hanımlarından bir şey istediğiniz zaman 

perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha 

temizdir. Allah’ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız ebe-

diyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır.” Ahzâb, 33/53.

8 “Hani meleklere, ‘Âdem için saygı ile eğilin.’ demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile 

eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.” Bakara, 2/34.

9 İblîs’i cemî‘-i halk eyle sanurlar ki N: İblîs’i ve cemî‘-i halâyık şöyle sanurlar ki HM.

10 ol vakt zâhir olmışdı ki yimiş N: ol vaktde zâhir olmışdı ki yimişi HM.
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ــכ1 א ــא   ّ  didi. Kendüye izzet nazarıyıla bakdı ve Hakk’uñ halîfesine 

hakāret nazarıyıla bakdı. Ol tohum niçe zamân terbiyet buldı. Pes anuñ 

semeresi secde vaktinde 2
 ﴾ َ َ َْכ ــ ْ َــ َوا  zâhir olup vücûda geldi, lâ-cerem ﴿أَ

hem anı şekāvet ipiyile bağlayup la‘net dârına çekdiler ki; [41b] ــَכ ْ َ َ  ﴿َوِإن 
3﴾ ِ ــ ِّ ِم ا ْ َــ َــ  َ ِإ َــ ْ  Ve bu dâruñ üzerine tâ kıyâm-ı Kıyâmet olınca şöyle ا

kodılar; siyâset içün belki ebedü’l-ebedîn bu dârdan hîç indirmeyeler; tâ 

bundan soñra bu cemî‘-i memleket (N68b) içinde bir kişinüñ zehresi olmaya 

ki Hakk’uñ halîfesiyile hürmetsüzlik ide. Ve her kimse ki İblîs’e mütâba‘at 

kıla, bu memleketde anı dahı bağlayalar ve cehennem zindânına göndüre-

ler ki; 4﴾ َ ــ ِ َ ْ ْ أَ ــ ُ ْ
ِ ــَכ  َ ِ َ  ْ ــ ِ ــَכ َو ْ ِ  َ ــ َ َ َن  َ ــ ْ َ َ ﴿ Rivâyetde şöyledür ki; çün 

Âdem’üñ rûhı kālıbına girdi, der-hâl bedenüñ5 cemî‘-i memleketini tavâf 

eyledi. Gördi ki bir evdür gāyet zulmânî ve içi tolu vahşet ve anuñ bünyâzı 

dört direk üzeredür ki anâsır-ı erba‘adur biribirinüñ zıddı ve muhâlifidür 

kim hergiz anuñ bekāsı olmayısar. Pes göñlini aña virmedi, girü döndi. İki-

leyin nazar kıldı, gördi ki bir evdür gāyet taraçuk ve karañu. Niçe biñ ha-

şerât ve mü’ezziyât anda mevcûd; yılanlar ve akrebler ve ejdehâlar6 gibi. Ve 

dahı yırtıcı canavarlar ve arslan ve kaplan7 ve ayu ve hınzîr (N69a) gibi envâ‘-ı 

behâyim, dahı8 meselâ har ve gâv ve esb ve ester gibi. Bu cemî‘-i hayvânatı 

gördi ki bir kezden aña hamle iderler ve her biri bir tarafdan bir zahm 

ururlar.9 Andan soñra nefs-i emmâre’i gördi ki bir ejdehâ gibi yidi başı var; 

meselâ biri hırs ve biri hased ve şehvet ve gazab ve buhl ve hıkd ve kibr. Pes 

bu yidi başıla baş götürüp aña kasd eyledi.10 Pes bu rûh-ı pâk ki niçe biñ 

yıl Hak Te‘âlâ civârında11 terbiyet bulmışıdı ve bu nesnelerden [42a] gāyet 

ürkdi. Ol Hazret-i İzzet ünsinüñ kadrini şimdiye degin bilmemişidi. Bu 

1 Benzer lafızlarla; “…Onu içi kof görünce bildi ki, kendine mâlik olamıyacak bir şekilde yaratılmış-

tır.” Müslim, Bir, 111, (2611); Ahmed b. Hanbel, 20/17, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Müsned, 3/512, nr. 

2136.

2 “…İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.” Bakara, 2/34.

3 “(Allah), ‘Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir.’ (dedi).” Hicr, 15/35. 

4 “Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” Sâd, 38/85.

5 bedenüñ HM: ─ N.

6 ejdehâlar N: ejdehiler HM.

7 kaplan HM: peleng N.

8 dahi N: ─ HM.

9 ururlar HM: urdı N.

10 eyledi HM: eylemiş idi N.

11 Pes bu rûh-ı pâk ki niçe biñ yıl Hak Te‘âlâ civârında HM: Rûh-ı pâk niçe yıl Hak civârında N.
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kez bildi ve ol ni‘met-i visâl ki1 hemîşe aña müstağrak idi ve anuñ hakkını 

añlamamışıdı, bu keret añladı. Pes firâk odı cânına2 müştağil oldı ve hicrân 

tütüni başına ağdı ve derd ü âh birle bu rubâ‘îyi vird idüp3 tekrâr iderdi: 

Beyt: (N69b) Ne acebdür ki dün ol yâre bizidük hem-dem

 Bugün âvâre düşüp göñlümüz oldı pür-gam

 Senüñ iy gerdiş-i eyyâm işüñden ne aceb

 Ki dökesin mey-i vuslat içine fürkat-i sem

Der-hâl ol vahşetden döndi ki girü vara, ol yol ki andan gelmişidi anı 

isterdi:

א  ر    در  
אد4  א   د   ن   د آ

Nice ki isterdi ol yolı ve ol merkebi ki binüp gelmişidi,5 girü aña biñe. 

Zîrâ ki ol piyâde gelmemişidi, nefha merkebine süvâr olup gelmişidi. Niçe 

ki istedi, bulmadı. Zîrâ ki icâzet yoğıdı ki gideydi. Lâ-cerem gāyet şikeste 

oldı. Pes ana eyitdiler: (N70a) “Bizüm senden murâdumuz bu şikestelikdür.” 

didiler. Andan kabz u melâlet anuñ üzerine gālib oldı, pes bir âh eyledi. 

Andan eyitdiler: “Biz seni bu âh içün viribidük.” didiler. Andan ol âhuñ 

buhârı Âdem’üñ dimâğına ağdı. Der-hâl aksırdı ve hareket idüp eyitdi: 

“Elhamdulillâh.” Hitâb-ı İzzet der-hâl yitişdi ki: “Yerhamuke Rabbuke.” 

Ya‘nî [42b] senüñ hamd ü senâ itdügüñ Hazretümüze mûcib-i rahmetdür 

bizüm tarafumuzdan saña. Çünki bu hitâbuñ zevkı cânına yitişdi ve bir 

pâre karâr idüp sâkin oldı. Ammâ her vakt ki ol kurbet zevkını ve üns-i 

Hazret safâsını añardı ve ol âlemüñ vüs‘atin tahayyül iderdi; dilerdi ki bu 

beden kafesini sıya ve ol ton ki âb ü gilden geyürmişler idi anı çıkara, girü 

evvelki6 gibi yuvasından yaña pervâz kıla.

1 visâl ki HM: visâlüñ N.

2 cânında N: cânına HM.

3 bu rubâ‘îyi vird idüp N: bu rubâ‘î virdi idüp HM.

4 “Buradan gitmek için niyetlendim. Hoş niye geldim ki, ayaklarım kırılsın.”

5 merkebi ki binüp gelmişidi HM: merkeb ki binüp gelmişidi ki N.

6 evvelki HM: evvel N.
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Beyt:1 אن ا א  س    آن  
 (N70b) 2   د     

Pes nitekim tıfl-ı nâresîze oğlançukları rengîn nesneler birle avudurlar 

ve çığşağu âvâzıyıla ve nukl u helvâyıla meşgūl iderler; ancılayın Âdem’i 

dahı3 avudurlar idi gâh melâ’ikeye mu‘allim itmekile ve gâh melâ’ike aña4 

sücûd kılmağıla ve dahı göklerde gezdürmekile meşgūl iderler idi. Tâ ki 

anuñ iştiyâkı odı5 Hazret-i İzzet cemâline bir pâre sâkin ola ve bir dahı 

nesneyile üns dutup eglene, tâ ki ol vahşet andan zâyil ola. Ammâ ol hâl 

diliyile bunı eydürdi ki: 

Beyt: Ne revâdur ki hayâlüñ ola gözden zâyil 

 Ya ne sözdür ki bu kalbüm ola gayra mâyil

(N71a) Ben ölüp hâk olıcak ger sinümi isterseñ

 Bulasın ışkuñı her6 sen süñügümden sâyil 

Andan hitâb irişdi ki: “İy Âdem! Var bihiştde7 sâkin ol. Nice diler-

señ eyle kıl ve hem yi ve iç, hoş geç ve her neyile dilerseñ üns dut ki;
א﴾8 َ ُ ْ ــ ِ  ُ ــ ْ َ اً  ــ َ ــא َر َ ْ ِ  َ َ َوُכ ــ َ ْ ــَכ ا ُ َ َوَزْو ــ ْ أَ ــُכ ْ ــאٓ ٰاَدُم ا َ ــא  َ ْ ُ  Her bâr [43a] ﴿َو

ki Âdem’üñ kalbine bu resme hitâb iderlerdi ve ol eydürdi ki: 

Beyt: Hâşâ ki benüm göñlüm derdüñden ola hâlî 

 Göñül ki ola sensiz key müşkil olur9 hâli

 Senden kesilüp göñül kimi dutısar mahbûb

 Geçüp bu mahalleñden10 kanda varısar bârî 

1 Beyt N: ─ HM.

ــ 2 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ :N د ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ,HM. “İsmi cân olan mahpus bülbül د

kafesi kırmaya güç yetiremiyor.”

3 dahi N: ─ HM.

4 aña HM: ─ N.

5 anuñ iştiyâkı odı HM: ol iştiyâk odı N.

6 her N: ─ HM.

7 Var bihiştde HM: Bihiştde var N.

8 “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu 

ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.’” Bakara, 2/35.

9 olur HM: ola N.

10 mahalleñden HM: mahalleden N.
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Çünki Âdem’üñ vahşeti hîç1 zâyil olmadı ve dahı bir kimseyile üns du-

tup karâr (N71b) itmedi. Lâ-cerem girü2 anuñ nefsinden Havvâ’yı yaratdı, 

anuñ kenârında kodı. Tâ ki kendü cinsiyile üns duta ki; ــא َ َ ــא َزْو َ ْ ِ  َ ــ َ َ  ﴿َو
א﴾3 َ ْ َ َ ِإ ُכ ْ َ

ِ  Âdem çünki Havvâ cemâline nazar itdi, Hak Te‘âlâ’nuñ cemâ-

li pertevinden Havvâ’da müşâhede kıldı ki;4 5 ّ ــאل ا ــ  ــ   ّ  Pes ol6 כ

cemâlüñ zevkını girü bulup eyitdi ki:

Beyt: İy gül neden dil-dârumuñ yüzine düşdüñ sen nazîr

 V’ey mey bu zevkı sen meger la‘linden itmişsin asîr

 İy baht ü ikbâlüm benüm saña fidâ cânum tenüm

 Zâhirde yadiseñ ne var lîkin bilişsin der-zamîr 

Çünki dilde ol üns mu‘âmelesinüñ zevkını bula, reh-i vuslat7 hâsıl (N72a) 

eyleye. Ammâ anun nefsi ki uyurdı, uyandı. Pes şehvet hareket eyledi, rû-

hıla Hazret ünsinüñ arasında hâ’il ve mâni‘ oldı. Zîrâ ki hicâblaruñ ulusı 

şehvet sıfatıdur. Andan soñra kalan hayvâniyyet sıfatları ki yimek ve içmek 

ve uyumakdur; anlar8 dahı galebe itdi. Pes hicâb ziyâde oldı. Pes ol üns ki 

Hazret’den bulmışıdı, eksildi. Zîrâ ki âdemde şehevât-ı hayvânî sıfatların-

dan ve murâdât-ı nefsânî lezzetlerinden9 [43b] ne deñlü ki ziyâde ola ve 

anuñıla zevkı artukrak ola, ol mikdâr Hakk’uñ ünsi göñlinden eksilür.10 

Bu ma‘nî azîm ibtilâdur ve ekser-i halk buña mübtelâdur. Az kişi bundan 

halâs bulmışdur ve ol oldur ki âdemiyyetden ademiyyete vara. Pes imdi 

Âdem’üñ bihişt birle ol kadar ünsi zâhir oldu kim Hak Te‘âlâ şol nesne-

1 vahşeti hîç HM: hîç vahşeti N.

2 girü N: ─ HM.

3 “Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. 

(İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağır-

laşınca her ikisi de Rableri Allah’a, ‘Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden 

olacağız.’ diye dua ederler.” A‘râf, 7/189.

4 ki N: ─ HM.

5 “Bütün güzeller Allahu Teâlâ’nın güzelliğindendir.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 8/205. 

6 ol N: ─ HM.

7 reh-i vuslat N: ve vaslat HM.

8 anlar HM: anlara N.

9 murâdât-ı nefsânî lezzetlerinden HM: murâdât-ı nefsânî lezzetinden N.

10 ol mikdâr Hakk’uñ ünsi göñlinden eksilür N: ve ol mikdârca Hakk’uñ ünsi göñlinden kesilür HM.
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den ki nehy itmişdi ki; 1
َة﴾  َ َ ــ ِه ا ِ ــ َ َــא  َ ْ َ  َ  Âhir İblîs anı2 mülk-i (N72b) ﴿َو

bihişt birle aldadı. Didi ki: 3﴾ ــ َ ْ َ ــٍכ   ْ ُ ِ َو ــ ْ ُ ْ ِة ا َ َ ــ َ ــ  َ َ ــَכ  ْ أَُد ــ َ ﴿ Gör 

imdi Âdem’üñ mülk-i bihişt birle4 ünsi ve zevkı ol hadde yitişdi ki Hak 

rızâsını terk idüp bihişti ihtiyâr eyledi. Rahmân fermânını koyup şeytân 

emrine mutî‘ oldı. Gāyet hırsından cennete der-hâl Hak Te‘âlâ gayret idüp 

eyitdi ki: “İy5 Âdem! Ben seni bu temettü‘ât-ı nefsânî-çün mi yaratdum ki; 
َن﴾6 ــ ُ َ ْ ُ  َ َــא  ْ َ ْ ِإ ُכــ ًــא َوأَ َ َ  ْ َאُכــ ْ َ َ ــא  َ ْ أَ ُ ْ ــ

ِ َ َ  Gör imdi biz seni yarım gün ﴿أَ

bihiştde koduk idi, sen bizi nice7 unutduñ. Bizden gayrıya meşgūl olup 

üns dutduñ ve bî-fermânlık idüp8 buğday yidüñ. Eger hoz birgün tamâm 

koyacak olursavuz bir kezden sen bizi unudursın ve bu bilişligi hem yâzlığa 

döndürürsin.9 Bizi terk idüp ayruk añmazsın.”

 (N73a) Beyt: Ol yâr ki iderdi bizümile vefâ-dârî

 Olurdı rızâmuzda her lahza vü her bârî 

 Bîgâne olup bizden unutdı bizi şimdi

 Ahbâbı melûl10 itdi şâz eyledi ağyârı

“İy Âdem! Bihiştden çık ve iy Havvâ andan ayrıl ki; 11﴾ًא ِ َ א  َ ْ ِ ا  ُ ِ ْ  ﴿ا

Ve iy tâc, başından [44a] götril ve iy hulle, bedeninden ırak ol ve iy hûrîler, 

teşnî‘ idüp nidâ kıluñ ki; 12﴾ى َ َــ َ  ُ ــ ــ ٰاَدُم َر ٓ َ َ  ?ne hikâyetdür bilür misiz ﴿َو

Melâmet taşını selâmet şîşesine ururuz. Âdem’üñ varlığı yağını mezellet yi-

rine dökerüz ve anuñ himmeti kılıcını imtihân birle ibtilâ daşına çalaruz.” 

Çünki Âdem’i ol üns makāmından bu vahşet menziline getürdiler (N73b) ve 

1 “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa 

zalimlerden olursunuz.” A‘râf, 7/19.

2 İblîs anı HM: anı İblîs N.

3 “Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: ‘Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve yok olmayan bir 

saltanatı göstereyim mi?’” Tâhâ, 20/120.

4 mülk-i bihişt birle N: bihişt birle HM.

5 İy HM: ─ N.

6 “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” Mü’minûn, 23/115.

7 nice HM: ─ N.

8 bî-fermânlık idüp N: bî-fermân olup HM.

9 bu bilişligi hem yâdlığa döndürürsin N: bilişligi yâzlığa döndürürsin HM.

10 melûl N: mülûk HM.

11 “‘İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona 

uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.’ dedik.” Bakara, 2/38.

12 “Bunun üzerine onlar (Âdem ve eşi Havvâ) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri ken-

dilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine isyan etti ve 

yolunu şaşırdı.” Tâhâ, 20/121.
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ol vuslat âleminden bu fürkat sarâyına saldılar. Garîb ve fakīr ve mütehay-

yir sergerdân yârdan âvâre düşüp eydürdi ki:

אری       د  
אری1  ش   دردی   

Çünki bu tarîk üzere bir niçe müddet sergerdân gezdi, hîç bir2 fer-

yâd-res bulmadı. Pes yüzin Hazret’e dutup eyitdi ki: “Huzâvendâ! Baña bu 

sergerdânlık vâcib idi; tâ ki senüñ eltâf-ı keremüñ kadrini bilem ve anuñ 

hakīkatini, ya‘nî3 hakkını añlayam ki bu bir avuç toprağa kendü fazluñdan 

ne ihsân eylemişdüñ, ne derekeden nenüñ gibi dereceye yitişdürmişdüñ,4 
ي﴾5 َ ــ َ ِ  ُ ــ ْ َ َ  kerâmetiyile mükerrem ve müşerref kılmışduñ. Bugün ﴿و

âciz-vâr dergâhuña girü döndüm, özrüm dilemekde dilüm kısadur.”

(N74a) Beyt: İlâhî arz iderem Hazretüñe acz ü niyâz

 Getürmedüm saña savm ü zekât ü hacc ü namâz

 Şu nakdi kim baña ısmarlamışduñ anı pâk

 Şikeste kalb-i dağal uş saña getürdüm bâz 

 Ben ol kulam ki hezârân günâhı bir demde

 İdüp fiğān iderem şimdi geldüm andan vâz

[44b] Bu cümle zilletile6 girü ben dutaram ümîz

 Kim olasın baña sen yene7 hem-dem ü hem-râz

Âdem bu tazarru‘ ve zârî birle dört yüz yıl bir rivâyetde şöyle ser-gerdân ve 

cigeri biryân kaldı ve Hazret-i Rubûbiyyet kibriyâ ve azamet birle Âdem’üñ 

dil-i derd-mendine ve cân-ı müstemendine hitâb idüp eydürdi ki:8 (N74b) “İy 

Âdem! Ben seni bir avuç toprakdan yaratmış olam ve seni melâ’ike-i mukarre-

1 “Ne dostsun, ne hemdemsin, ne yarsın. Müşkül bir dertsin, acayip bir gamsın, sen ne güzel şeysin.” 

2 hîç bir N: bir HM. 

3 hakīkatini ya‘nî N: ─ HM.

4 yitişdürmişdüñ N: yitişdürdüñ HM.

5 “Allah, ‘Ey İblis! Ellerimle (kudretimle) yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük 

mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?’ dedi.” Sâd, 38/75.

6 zelletile HM: lezzetile N.

7 yene HM: ─ N.

8 idüp eydürdi ki HM: eyütdi ki N.
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bînden güzîde kılam ve cemî‘-i melâ’ikeye saña secde1 buyuram, baña senden 

ötürü töhmet2 ideler ki; 3﴾א َ ِ  ُ ِ ْ ُ  ْ َ א  َ ِ  ُ َ ْ َ -Ve Azâzil’i senüñ dostlığun ﴿أَ

dan ötürü düşmân dutam ve saña bir kez4 secde kılmaduğı-çün anuñ yidi yüz 

biñ yıllık5 sücûdını hebâ-yı mensûr kılam6 ve red darbesiyile anı civârumdan 

sürem. Pes bu ni‘metleri bilmeyesin ve anuñ hakkını añlamayasın ve dostını7 

düşmân dutup düşmânı dost dutasın. Beni ve seni dost ve düşmân diline 

bırağasın. Lâ-cerem, benüm Kahhârlığum satvesine8 uğraduñ.” Bu kazıyyece 

kim; 9﴾ ٌ ِ َ َ  ِ ا َ َ ْ ِإن  ُ ْ َ ْ َכ
ِ َ  Pes Âdem ikileyin virdi,10 kilimini çignine11 ﴿َو

aldı, 12﴾َא ْ َ َ َא  -deyü feryâd eyledi. Andan acz ilmini niyâz kalemiyile tak ﴿َر

sîr sûretinüñ safhasına (N75a) nakş eylerdi ve dil-i biryân ve çeşm-i giryân birle 

eydürdi ki: “Hudâvendâ! Ben tahkīk bildüm ki âciz benem, Kādir sensin; 

kalmış benem, meded sensin. Anı ki sen13 getürdüñ, bırakma ve anı ki sen 

azîz kılduñ, hor eyleme ve anı ki sen14 şâz kılduñ, gussalu ve perîşân kılma,15 

[45a] bu mezelleti ma‘zûr dut. Visâle ögrenmişem firâka doyamazam, ni‘me-

te ögrenmişem hasrete doyamazam.16 Beni bu17 firâk deñizi içre mededsüz 

koma.” Çünki Âdem’üñ zârısı hadden geçdi ve niyâzı bu serhadde yitişdi ki
18﴾ِ ِّ ِ ر َ ٰاَدُم  َ َ ﴿ ikbâlinüñ güneşi matla‘ından19 tulû‘ eyledi. Anuñ ol firâkı 

1 melâ’ikeye saña secde N: melâ’ike’i saña sücûda HM.

2 töhmet N: ve töhmet HM.

3 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

4 bir kez HM: bir N.

5 yidi yüz biñ yıllık N: yidi biñ yüz yıllık HM.

6 kılam HM: eyleyem N.

7 dostını HM: dostı N.

8 satvesine N: savtesine HM.

9 “Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: ‘Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer 

nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.’” İbrâhîm, 14/7. 

10 virdi HM: vird N.

11 çignine N: cignine HM.

12 “Dediler ki: ‘Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka 

ziyan edenlerden oluruz.’” A‘râf, 7/23.

13 sen HM: ─ N.

14 ki sen HM: ─ N.

15 kılma HM: eyleme N.

16 ögrenmişem firâka doyamazam, ni‘mete ögrenmişem hasrete doyamazam HM: ögrenmiş firâka doy-

mazam, ni‘mete ögrenmiş hasrete doymazam N.

17 Beni bu N: Beni HM.

18 “Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabbine 

yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok ba-

ğışlayandır.” Bakara, 2/37.

19 matla‘ından N: matla‘dan HM.
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gicesine subh-ı sa‘âdet-i visâl irişdi ve eltâf-ı Rubûbiyyet’den Âdem’üñ cânına 

hitâb irdi ki:

Beyt:(N75b) Gel yiter zârılık eyle hem yeter1 çek hasreti

 Mertebeñ itlüm2 ziyâde âlî dut tek3 himmeti

 Cân içinden pes benüm cân u cihânum olıcak

 Âşinâlıkda göresin vahdeti vü kurbeti

 4
א  ّد  א  وا ا  

Pes Hak buyurdı ki 5﴾ُ ــ َر ٰاَدُم  ــ  ٓ َ َ  âvâzesini cihânda keseler, anuñ ﴿َو

yirine 6﴾ــ ٰاَدَم ٓ َ َ ْ َ ا ّ ِ nidâsını uralar, andan soñra ﴿ِإن ا ــ ْ َ َ َــאَب  َ  ُ ــ ــאُه َر َ َ ْ ـُـ ا ﴿ 
ى﴾7 َ َ  debdebesini milk ü melekûtda izhâr ideler. Ve Hak Te‘âlâ Âdem’üñ َو

özrini eltâf-ı kereminden kendözi8 diledi ki; 9﴾ــא ً ْ َ  ُ َــ  ْ ــ ِ َ  ْ َــ َ َو ــ
ِ َ َ ﴿ “Pes 

bundan soñra ta‘n dilini tamağuñuza10 çeküñ ve inkâr jengini göñül âyî-

nesinden yoğıluñ. 11 (N76a) Bilür misiz, ol dürlü dürlü tasarruflar ve belâ-

lar12 neyidi Âdem’e? Bu-y-idi ki hilâfetde biz aña terbiyet ve perveriş virür-

dük. Anuñ ol muhabbeti noktasını bu terbiyetile kemâle irişdürürdük.”13

14 א אء  ا  و אء  ا א כ  ء   ان ا

Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.15

1 Gel yeter zârılık eyle hem yeter çek hasreti HM: Gel zârılık ve hem yeter çek hasreti N.

2 itlüm HM: idem ? N; HM’de vezin gereği “idelüm” kelimesi “itlüm” biçiminde yazılmıştır.

3 dut tek HM: dutduñ N.

4 “Geçen geçti, aramızdaki muhabbete yeniden başla!”

5 “Bunun üzerine onlar (Âdem ve eşi Havvâ) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri ken-

dilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine isyan etti ve 

yolunu şaşırdı.” Tâhâ, 20/121.

6 “(33-34) Şüphesiz Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrâhîm ailesini (soyunu) ve İmrân ailesini (soyunu) birbi-

rinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla 

bilendir.” Âli İmrân, 3/33.

7 Her iki nüshada da âyetin ِ ــ ْ َ َ َــאَب  َ  kısmı mevcut değildir. “Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul 

etti ve ona doğru yolu gösterdi.” Tâhâ, 20/122.

8 Âdem’üñ özrini eltâf-ı kereminden kendözi HM: eltâf-ı kereminden Âdem’üñ özrini kendüsi N.

9 “Andolsun, bundan önce biz Âdem’e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme, diye) emrettik. O ise 

bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.” Tâhâ, 20/115.

10 tamağuñuza HM: dimâğuñuza N.

11 yoğıluñ HM: yoğıluñ ki N. 

12 ve belâlar N: ─ HM.

13 irişdürürdük HM: irşidür ki N.

14 “Bela nebilerin, sonra velilerin, sonra da emsalinin vekilidir.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 5/413.

15 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.
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EL-BÂBÜ’S-SÂLİSÜ 

FÎ BEYÂNİ ME‘ÂŞİ’L-HALK VE HÜVE MÜŞTEMİLÜN 

ALÂ İŞRÎNE FASLEN

Ya‘nî Üçünci1 Bâb halkuñ me‘âşın beyân kılur. [45b] İmdi ol bâb yi-

girmi fasıl üzeredür.2

El-Faslü’l-Evvelü 

fî Beyâni Hucubi’r-Rûhi’l-İnsânî mine’t-Ta‘allukı bi’l-Bedeni ve Âfâtihâ

Ya‘nî Evvelki Fasıl rûh-ı insânînüñ bedene ta‘alluk dudtuğından hâsıl 

olan hicâbları ve anuñ âfetlerin beyân kılur. Kālallâhu Te‘âlâ: (١) ِ ــ ْ َ ْ  ﴿َوا
ــאِت﴾3 َ ِ א ا ا ــ ُ ِ َ ا َو ُــ َ َ ٰا ــ ِ ٍ (٢) ِإ ا ــ ْ ُ ــ  ِ َ ــאَن  َ ْ ِ ْ -Ve kāle’n-Nebî aley ِإن ا
hi’s-selâm:4 (N76b)אت ــ ــ  א  ــ ــ כ ــ  ر و ــ ــ  ــא  א ــ  ــ أ  ّ   إن 
ه5 א ا إ   Azîz-i men! Bilgil ki rûh-ı insânî çünki و ا 

Hak Te‘âlâ’nuñ kurb u civârından müfârakat bulup kālıb âlemine aña yol 

virmişlerdi; tâ ki dünyâ sarâyına ta‘alluk dutup bu anâsır-ı zulmânî yuva-

sında karâr eyleye. Pes andan ol rûh-ı insânî âlem-i mülk-i melekûtda tavâf 

itdürdiler ve her âleme ki yitişdi, ol âlemüñ zübdesini ve hulâsasını aña 

yoldaş eylediler. Şunuñ gibi nesneleri kim, rûh anuñıla cezb-i menâfi‘ ve 

def‘-i mazarrat idebile. Pes imdi rûh-ı insânî makām-ı aslîsinden seyr idüp 

bunca biñ âlemlere uğrayup tâ âhir bedene yitişince yitmiş biñ hicâb ba‘zı 

nûrânî ve ba‘zı zulmânî zâhir olup vücûda geldi. Ve hakīkatde nazar (N77a) 

idecek olursañ her âlemde rûh neye ki nazar6 eyledi, andan aña bir hicâb 

zâhir oldı. Pes bu hicâblar sebebiyile rûha melekût7 âleminüñ mütâla‘asın-

dan ve cemâl-i Samediyyet8 müşâhedesinden ve hitâb-ı Hak zevkından ve 

1 Ya‘nî Üçünci N: ─ HM.

2 üzeredür HM: üzere N.

3 “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyen-

ler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değiller-

dir).” Asr, 103/1-3.

4 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

5 “Muhakkak ki Allahu Teâlâ’nın nurdan ve zulmetten yetmiş bin hicâbı vardır. Eğer o hicâbı açacak 

olsaydı, Hak cemâlinin nuru, görmesinin ulaştığı yere kadar olan şeyleri yakardı.” Benzer lafızlarla; 

Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 1/101.

6 nazar HM: iltifâ N.

7 rûha melekût HM: rûh-ı melekût N.

8 Samediyyet HM: Ahadiyyet N.
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kurbet şerefinden nevmîz olup mahrûm [46a] kaldı.1 Zîrâ ki rûh kurbet 

makāmınuñ a‘lâ-yı illiyyîni2 mertebesinden tabî‘atuñ esfel-i sâfilîni3 dere-

kesine düşdi. 

Beyt:    ، א  م  ُ ده   آ
 4 ا א  ، ز א  ا  د  ش   

Bu birkaç gün içinde ki bedene ta‘alluk dutdı, bu deñlü nesneyile ol 

rûh-ı pâk ki niçe biñ yıl halvet-i hâsda vâsıtasuz kurbet-i Hak şerefini bul-

mışıdı. İmdi ol kadar hicâb hâsıl oldı aña, bir kezden ol devletleri unut-

dı;5 6
 ﴾ ْ ُ َ ــ

ِ َ َ  َ ّ ا ا ــ ُ َ ﴿ Bugün bu hâlde nice ki endîşe kılup (N77b) fikr ider, 

ol âlemden hîç bir nesne anuñ hâtırına gelmez. Eger bu hicâblar şu mı 

deñülmisse, bu kadar unutmayaydı ve ol üns ki bulmışıdı, bir kezden bu 

sarây-ı vahşete mübeddel itmeseydi7 ve cân-ı hakīkīyile virmeyeydi ve bu 

zindânda giriftâr olmayaydı:

ْت  َ َ א َو אِب  ُ ا َ אَر ُ  ْ َ  
 8

ُ ُ َא 
ِ َא إ أْرَوا َא َ א ا َ  

Ve dahı bilgil ki insân adı rûha andandur ki, ol müştâkdur ol ünsden 

ki Hazret’den bulmışıdı. Niteki dimişlerdür: 9
ــ  ــ ا א  ــא ــאن إ ــ ا  Ve 

hem Hak Te‘âlâ10 zamân-ı mâzîde anı “insân” adıyıla zikr eyledi. Niteki bu-

yurdı: 11﴾ًرا ُכــ ْ ًא  ْ ــ َ َُכــ   ْ ــ َ  ِ ــ ْ َ ا ــ ِّ  ٌ ــ ِ ــאِن  َ ِ ْ ــ ا َ َ ــ  َ ْ أَ ــ َ ﴿ Ya‘nî hazâyir-i 

kudsdeyidi, bu âleme henûz gelmemişidi. Ve bir yirde dahı buyurur ki: 

1 kaldı N: kıldı. HM.

2 a‘lâ-yı illiyyîni HM: a‘lâ-yı illiyyin N. 

3 esfel-i sâfilîni HM: esfel-i sâfilîn N.

4 “Seninle huzurluydum, felek bırakmadı. Seninle beraberlik güzeldi, zaman bırakmadı.”

5 bir kezden ol devletleri unutdı HM: bir kez ol devletleri unutdı ki N.

6 “Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip 

iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz 

münafıklar, fasıkların ta kendileridir.” Tevbe, 9/67.

7 itmeseydi HM: itmeyeydi N.

8 “Eğer ahbaplardan ayrılık olmasaydı ölüm, ruhlarımıza yol bulamazdı.” 

9 “İnsan, enîs/dost olması hasebiyle insan olarak isimlendirildi.” 

10 Hak Te‘âlâ N: Hak Te‘âlâ anı HM.

11 “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.” 

İnsân (Dehr), 76/1.
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1﴾ ٍ ــ ِ ْ َ  ِ ــ َ ْ ــ أَ ِ ــאَن  َ ِ ْ َــא ا ْ َ َ  ْ ــ َ َ ﴿ Ve ol dahı (N78a) âlem-i ervâhdağı2 halkına 

işâretdür. Çünki bu âleme rûh yitişdi, ol ünsi unutdı. Lâ-cerem aña bir 

münâsib ad dahı virdiler ki ol “nâs”dur; ya‘nî unudıcı dimek olur. [46b] 

Ekser-i halka Hak Te‘âlâ bu adıyıla hitâb ider ki:3 4﴾ــאُس ــא ا َ َــא أَ ﴿ Ya‘nî “İy 

bizümle olan ünsi unudıcılar!” Bundan ötürü böyle dir ki, şâyez evvelki 

ünsi añlar ve bizden yaña teveccüh kılup kat‘-ı alâyık ideler; bundandur ki 

Hoca’ya -aleyhi’s-selâm- emr itdü ki:5 6﴾ِ ّ ــאِم ا َ ِ  ْ ــ ُ ْ
-Ya‘nî anlar ki dün ﴿َوَذّכِ

yâya meşgūl olmışlardur, unutmışlardur ol günleri ki Hazret-i İzzet civâ-

rında makām-ı kurbde bulmışlardı. Añdur yâ Muhammed anlara ol datlu7 

günleri ve sa‘âdetlü sâ‘atleri; bâşed ki girü ol mihr ü mahabbet göñülle-

rinde harekete gele ve ikileyin evvelki yuvasına ve hakīkī vatanına pervâz 

ideler ki;8 9﴾وَن ُ כــ َ َ َ  ْ ــ ُ َ ﴿ ve 10﴾َن ــ ُ ِ ْ َ  ْ ــ ُ َ َ ﴿ (N78b) andan ibâretdür. 

Geldük imdi ol vatan-ı aslî mahabbeti eger göñülde hareket kılsa ki 

ol ayn-ı îmândur ki, 11
ــאن  ــ ا ــ  ــ ا  oldur ve eger mürâca‘at kasdın 

kılsa ol yola kim andan gelmişidi, ol vakt mertebe-i îmândur ve eger bun-

dan soñra vatan-ı aslîye yitişse ol vakt makām-ı ihsân olur ve eger vatan-ı 

aslîden geçüp terakkī idecek olursa ol vakt serhadd-i irfân olur ve eger 

andan dahı tevakkuf itmeyecek olursa belki bârîgâh-ı kademi ileyinde ka-

dem koyacak olur,12 ol vakt derece-i ayân olur. Andan soñra ne haddile 

vasf olur ve ne dil birle beyân olur. Ve eger ol mahabbet hareket itmeyecek 

olursa -el-iyâzu billâh- ve hem mürâca‘at kasdın itmeyüp belki göñlini bu 

cihân muzahrefâtına bağlayacak (N79a) olursa ol vakt nisyân olur [47a] ve 

nihâyet-i derekât-ı küfrân olur. Niteki buyurur: َ ــ َ َْرِض َوا ــ ا َ َ ِإ ــ َ ْ ٓ أَ ُ ــ َِכ  ﴿َو
1 “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” Tîn, 95/4.

2 Ve ol dahi âlem-i ervâhdağı HM: Ol dahi âlem-i ervâhda N.

3 Ekser-i halka Hak Te‘âlâ bu adıyıla hitâb ider ki HM: Ekser Hak Te‘âlâ bu adıla hitâb ider. Niteki 

buyurur N.

4 Bu hitap Kur’ân-ı Kerîm’de 20 yerde geçmektedir.

5 emr itdü ki HM: emr itdügi ki N.

6 “Andolsun, Mûsâ’yı da, ‘Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri 

cezalandırdığı) günlerini hatırlat.’ diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok 

şükreden herkes için ibretler vardır.” İbrâhîm, 14/5.

7 datlu HM: devletlü N.

8 ideler ki HM: iderler ki N.

9 “…Umulur ki hatırlarlar.” Bakara, 2/221; Kasas, 28/51 vd.

10 “…Umulur ki dönerler.” Âli İmrân, 3/72; A‘râf, 7/168 vd.

11 “Vatan sevgisi imandandır.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/345, nr. 1102.

12 itmeyecek olursa belki bârîgâh-ı kadim ileyinde kadem koyacak olur HM: itmeyecek belki bârîgâh-ı 

kademi ileyinde kadem koyacak olursa N.
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1﴾ ِ ــ ْ َכ ْ ِ ا َــ َ ُ َכ ــ ُ َ َ َ اُه  َ ــ َ  Pes her ki bu hicâblar altında fürû-mânde kala2 ve 

bunlardan hîç birin götürmege3 niyyeti ve himmeti olmaya, ol vakt ayn-ı 

hüsrân-ı ebedî olur ki; 4﴾ ٍ ــ ْ ُ ــ  ِ َ ــאَن  َ ْ ِ ْ ِ (١) ِإن ا ــ ْ َ ْ  Ya‘nî ki Hak Te‘âlâ ﴿َوا

kasem yâd ider ki rûh-ı insânî mücerred kālıbına5 ta‘alluk dutduğıyıla hüs-

rân âfetine giriftâr olmışdur ve halâs bu hüsrândan ve bu hicâblar şûmın-

dan îmânıla ve amel-i sâlih mu‘âvenetiyile olur ki kānûn-ı Şer‘ üzere ola. 

Niteki buyurur: 6﴾אِت َ ِ א ا ا ُ ِ َ ا َو ُ َ َ ٰا ِ  Ve bunuñ şerhi7 geliserdür ﴿ِإ ا

kendü makāmında inşâ’allâhu Te‘âlâ.8 İmdi şöyle bilgil ki; her tıfıl oğlan 

ana rahminden çünki zâhir (N79b) olup vücûda gele, ol vakt anuñ hicâbı 

henûz tamâm olmamışdur. Zîrâ ki Hazret-i İzzet kurbından yiñile gelmiş-

dür. Pes ol Hazret’üñ ünsi ve anuñ zevkı henûz bâkīdür. Vaktî ki anasından 

cüzâ ola, pes ol âlemüñ müfârakati rencinden der-hâl ağlamağa başlar ve 

her sâ‘at ki şevk galebe ide, feryâz ü zârî kılur. Anuñ ol rencûr göñli ve 

mehcûr cânı hâl diliyile Hazret-i İzzet’e münâcât kılur. Eydür ki:9

Beyt: Ol gördügüñ göñül yene derdiledür hazîn

 Zâr u nâlî özine kıldı hem-nişîn

 Ol ışk odı ki yanarıdı hîç söyinmedi

 Ol gözyaşı ki akardı durmadı hemîn

[47b] Pes her (N80a) lahza ol tıflı avudurlar ol nesneler birle ki anuñ naza-

rına münâsib gele ve tabî‘atına hoş gele; tâ ki ol âlemi unıda ve bu âlemile 

üns duta. Dâ’im anı şöyle aldayup meşgūl ideler. Ammâ şol pîl Hindistân’ı 

düşinde görüp zârî kılduğı gibi vakt olur ki ol âlemi bu dahı uykusı içinde 

görüp zârî kılur. Pes bişik içinde ıztırâb idüp feryâd ider. Olok sâ‘at anası 

1 “Dileseydik o âyetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve 

hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, 

kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, âyetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. 

Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler.” A‘râf, 7/176.

2 kala N: kıla HM.

3 götürmege HM: getürmege N.

4 “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.” Asr, 103/1-2.

5 kālıbına HM: kālıba N.

6 “Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı 

tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).” Asr, 103/3.

7 şerhi N: şurhı HM.

8 makāmında inşâ’allâhu Te‘âlâ N: makāmından inşâ’allâh HM.

9 kılur. Eydür ki HM: kılup eydür N.
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gögsini anuñ ağzına virür, süd zevkı anuñ dimâğına yitişür. Tedrîcile ol 

südile üns dutmağa başlar ve ol asıl ünsi1 unudur. Tâ bulûğiyyet haddine 

irişince anuñ işi bu âlemile üns dutmakdur ve ol gayb âlemini2 unutmak-

dur. Bundan ötürü ki her nesnenüñ nesli sehel rûzigâr içinde terbiyyet 

bulup kendü maslahatına tâkat getüribilür ve kendü cinsi kemâline irişüp 
(N80b) tamâm kuvvet birle gövde bağlar. Ammâ Âdem’üñ nesli kırk yılda3 

kendü kemâline irişür. Zîrâ on biş yılda4 bulûğiyyet haddine irişür ve niçe 

müddet gerek ki kendü mesâlihine tâkat getüribile ve kuvvet kesb eyleye. 

İmdi bu niçündür, bilür misin? Andan ötürüdür ki; âdemüñ ol âlemile ki 

âlem-i ervâhdur, ünsi varıdı, pes anuñ zevkı ve safâsı cânında yir eylemişdi. 

Çünki bu âleme yitişdi, ol üns firâkı od gibi cânında müştağıl olurdı. Bu 

âlem birle dolanup eglenmezdi, meger ki rûzigârlar geçe; tâ ki tedrîcile ol 

âlemüñ zevkını unıdup bu âlemile üns [48a] duta. Ol safâyı koyup bu âle-

müñ lezzetlerile âşinâ olup üns duta; tâ şuña degin ki yek cihet ola bi’l-kül-

liye ol âlemile, bilişligi kalmaya. Andan soñra kendü kemâline irişür. Böyle 

olıcak, (N81a) iy nice mekr ü hîle itmege başlar kendüye yarar nesneleri kesb 

itmege ve yaramazın terk itmekde, şöyle ki hîç5 hayvân ve şeytân anuñ 

mekrine yitişmez. Ammâ çünki hayvânlaruñ ol âlemden haberleri yoğı-

dı, bir kezden bu âlemile üns dutdılar ve cemî‘-i himmetlerüñ şehvetleri 

muktezâsınca sarf itdiler. Pes anlaruñ ol âlemile hîç tahassürleri olmadı. 

Lâ-cerem sehel terbiyetile kendülerüñ kemâline irişdiler. İmdi garaz oldur 

ki rûh-ı insânî andan ki6 âlem-i ervâhdur, sefer idüp bunca biñ âlemler 

geçüp kālıba yitişince dürlü dürlü hicâb kesb ider. Vaktî ki bedene irişe, bu 

âletleri isti‘mâl eyleye mesâlih-içün, pes anuñ sebebi birle niçe hicâb dahı 

ziyâde olur ki her biri bu‘d ve zulmet arturur ve hem rûhı mahrûm kılur. 

Ol âlem-i (N81b) ervâh çâşnîsinden tâ şuña yetişür ki, bir kezden ol âlemi 

unıdur ve eger aña biñ biñ kişi gelüp haber virürse ki “Sen fülân vaktde bir 

âlemde dahı idüñ.” dise hergiz kabûl itmez ve aña îmân getürmez -el-iyâzu 
billâh-. Ammâ ol tâ’ife ki Hak Te‘âlâ’nuñ inâyeti nazarıyıla manzûr oldılar 

1 ol asıl ünsi HM: aslî ünsi N.

2 ol gayb âlemini HM: ol gaybî âlemi N.

3 Âdem’üñ nesli kırk yılda N: Âdem nesli kırk yıldan HM.

4 yılda N: yıldan HM.

5 hîç HM: ─ N.

6 rûh-ı insânî andan ki HM: rûh-ı insân andan N.
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ve ol üns ki Hazret-i İzzet kurbında bulmışlarıdı ve anuñ zevkı gitmemiş-

di, henûz bâkī idi; egerçi ol âlemde niceydüklerin bilmezler, ammâ vak-

tî ki bir muhbir-i [48b] sâdıku’l-kavl eger anlara ol âlemden haber virse 

der-hâl anuñ sıdkı nûrınuñ eseri bunuñ ünsi eseriyile bulışup bilişüp ve 

biribirine sarmaşur. Zîrâ ki bu ikisi bir vilâyetden gelmişler idi, anda hem 

âşinâ-y-idiler. Pes ol murâfakatuñ1 eseri ol tâ’ifenüñ (N82a) göñline irişür, 

cemî‘ ikrâr idüp îmân getürür ve her kimde ki ol haberüñ ünsi bâkīdür, ol 

kişi îmân getüribilür2 ve her kimde ki ol üns kesilmişdür ve göñli kapusı 

âlem-i gaybe bağlanmışdur, ol kişiden hergiz îmân mümkin degüldür. Ni-

teki buyurur: 3﴾َن ُــ ِ ْ ُ  َ  ْ ــ ُ ْر
ِ ُ  ْ ــ َ ْ أَْم  ــ ُ َ ْر َ ْ ْ أَأَ ــ ِ ْ َ َ آٌء  َ ــ َ  Ba‘zı4 kullar olur ﴿َو

ki Hak Te‘âlâ hicâblarını anlaruñ nazarı ileyinden götürür ve ol uğrayup 

geldügi makāmları ki rûhânî ve cismânîdür, girü bunda göre-durur. Vakt 

olur kim rûh bedene ta‘alluk dutduğı vaktde anlaruñ hâtırında şöyle sâbit 

kalur. Ata bilinden ana rahmine düşüp gelince kendüye ne olduğını bilür. 

Niteki Şeyh Muhammed-i Kûfî rahmetullâhi aleyh5 Nişâbûr’da hikâyet ey-

lerdi Şeyh Alî Mü’ezzin’e ki: “Benüm rûhum ol vakt ki âlem-i kurbdan bu 

âlem-i bu‘da gelürdi, benüm öñümdedür ki göklere (N82b) uğradurlardı ve 

her göke ki yitişürdüm,6 ol gök ehli baña nazar kılup eydürdi ki: “Bu bî-çâ-

re’i kurb âleminden bu‘d âlemine iledürler ve a‘lâ-yı illiyyîn derecesinden 

esfel-i sâfilîn derekesine yitişdürürler.” diyüp bundan ötürü te’essüf idüp 

tahassür iderlerdi. Andan Hazret-i İzzet’den anlara hitâb irişdi ki: [49a] 

“Siz sanmañuz ki biz anı ol âleme gönderdügümüz anuñ horlığından ötü-

rü ola. Celâl-i izzetüm hakkıçün cemî‘-i ömrinde ol şahs bir keret bir su 

kuyusınuñ üzerinde durup bir karınuñ señekine7 su koyuvirdügi yigrek ola 

andan kim biñ yıl Kudüs Hazîresinde “Yâ Subbûh, Yâ Kuddûs” diyesiz, ba-

1 murâfakatuñ HM: muvâkātuñ N.

2 ve her kimde ki ol haberün ünsi bâkīdür, ol kişi îmân getüribilür HM: ─ N.

3 “Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.” Yâsîn, 36/10.

4 Ba‘zı HM: Ya‘nî N.

5 rahmetullâhi aleyh N: rahimehû HM.

6 yitişürdüm N: yitişdüm HM.

7 señek: tahta su kabı.
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şuñuzı1 2﴾َن ــ ُ ِ َ  ْ ــ ِ ْ َ َ ــא  َ ِ ٍب  ْ ــ ِ  kilîmüñüz köşesine3 çeküñüz, benüm ﴿ُכ 

işimü baña ısmarlañuz kim; 4﴾َن ــ ُ َ ْ َ  َ ــא  َ  ُ ــ َ ْ ٓ أَ ــ
ِّ  ”﴿ِإ

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ (N83a) Muhammedin ve âlihî ecma‘în.

El-Faslü’s-Sânî 

fî Beyâni Ta‘alluki’r-Rûh bi’l-Beden ve Fevâyidihâ

Ya‘nî İkinci Fasıl anuñ beyânındadur ki hikmet neyidi5 rûh bedene 

ta‘alluk dutduğından ve hem fevâyidi nedür? Kālallâhu Te‘âlâ: ُ ــ ْ َ َ ــא  َ  ﴿َو
وِن﴾6 ُ ــ ُ ْ َ

ِ ِإ   َ ــ ْ ِ ْ َوا ــ  ِ ْ Ve kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm:7 8 ا
ة  ــ ٰ ا ــ  ر ــא   ا

Azîz-i men! Bilgil ki zemîn-i dünyâya ol kābiliyyet ve ol isti‘dâd9 virdiler ki 

bu dürlü dürlü dâneleri ve tohumları anda ekseler ve perveriş virseler biri 

yüz olur, tâ yidi yüze çıkınca. Niteki buyurur: ــ ِ  َ ِ َא ــ َ  َ ْ ــ َ  ْ ــ َ َ ْ  أَ
ٍ ــ َ  ِ ــ َ َ  ﴿َכ

ُء﴾10 ــ َ َ  ْ ــ َ ِ  ُ ــ ِ א َ ُ  ُ ّ ٍ َوا ــ َ  ُ ــ َ ِّ  ٍ َ ُ ــ ُ  ِ ّ  Pes hakīkat dünyâya bu kābiliyyeti ُכ

virdiler kim mezra‘a-i âhiret ola, anda bu a‘mâl-i sâliha tohmını11 ekeler; 

tâ Kıyâmet güninde birine on, tâ yidi yüze çıkınca semerât götüreler ki;12

13 ــ א  ــ ــ  ــא ا َ ِ َא ْ ُ أَ ــ ْ َ  ُ ــ َ َ  
ِ َ ــ َ َ ْ א ِ ــאء  َ ــ  َ  

(N83b) Ve ba‘zı ola ki bî-hadd 

1 “Yâ Subbûh, Yâ Kuddûs” diyesiz, başuñuzı HM: “Yâ Subbûh, Yâ Kuddûs, Yâ Şekûr” N.

2 Âyetin baş tarafı ve meâli şöyledir: ﴾א ً َ ــ
ِ ا  ُــ ْ َوَכא ــ ُ َ ا ِد ــ ُ َ  َ ــ ِ َ ا ــ ِ ﴿ “Allah’a yönelmiş kimseler olarak 

yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; 

dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi 

katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.” Rûm, 30/(31)-32. 

3 kilîmüñüz köşesine HM: kilîminüñ köşesine N.

4 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

5 neyidi N: ─ HM.

6 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât, 51/56. 

7 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

8 “Dünya, âhiretin tarlasıdır.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/412, nr. 1320; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/124.

9 ol kābiliyyet ve ol isti‘dâd HM: ol isti‘dâd ve ol kābiliyyet N.

10 “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan 

bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” 

Bakara, 2/261. 

11 Pes hakīkat dünyâya bu kābiliyyeti virdiler kim mezra‘a-i âhiret ola, anda bu a‘mâl-i sâliha tohmını N: 

Pes hakīkat dünyâda bu a‘mâl-i sâliha tohumlarını HM.

12 götüreler ki HM: getüreler ki N.

ــ 13 א  ــ ــ  ــא ا َ ِ َא ْ ُ أَ ــ ْ َ  ُ ــ َ َ  ِ َ ــ َ َ ْ א ِ ــאء  َ ــ  َ  HM: ــ א  ــ ــ  ــא ا َ ِ َא ْ ــ أَ ْ َ  َ ــ َ َ ْ  Kim (İlâhî“ ا

huzura) bir iyilikle gelirse ona on mislinden yedi yüz misline kadar karşılığı verilir.” Münâvî, et-Teysîr 
bi-Şerhi’l-Câmi‘i’s-Sağīr, 1/257; Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 2/628, nr.752  .
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ü bî-nihâyet götüre.1 Niteki buyurur: 2﴾ــאٍب َ ِ  ِ ــ ْ َ ِ ــ  ُ َ ْ وَن أَ ُ ــ ِ א ــ ا َ ُ ــא  َ  ﴿ِإ

Pes buncılayın insânuñ bedeni yirine ol isti‘dâd virmişlerdür ki; vaktî ki 

Hak Te‘âlâ [49b] rûhâniyet tohumını 3﴾ ــ ِ ــ رو ِ  ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ  ekmesiyile ﴿َو

anda ekse ve inâyet güneşiyile ve Şerî‘at suyıyıla perveriş virseler andan kur-

bet ve ma‘rifet semeresini ol kadar götüreler kim hîç yaradılmışuñ vehmine 

ve aklına sığmaz ve haddinüñ gāyeti beyâna gelmez; illâ bu mikdâr gelür ki 

buyurur: ِ ــ ْ َ ــ  َ َ  َ ــ َ َ  َ ، َو ْ َ ِ ــ َ َ أُُذٌن  ٌ َرأَْت، َو ــ ْ َ  َ ــא  َ  َ ــ ِ ِ א ــאِدي ا َ
ِ ِ ْدُت  َ ــ ْ  أَ

4 ٍ َ َ  Pes andan soñra niteki bir dünyâvî tohumı eküp kemâle irişince envâ‘ 

dürlü esbâb ve âlât5 gerek; tâ ki maksûd hâsıl ola. (N84a) Meselâ evvel yir 

gerek, anda tohum saçalar ve hem gökler gerek, tâ ki yağmur yağa ve güneş 

gerek, tâ ki doğup tohmı terbiyet eyleye ve dahı hevâ gerek, zîrâ ki yirüñ 

tabî‘atı sovukdur ve güneşüñ ıssı, lâ-cerem hevâ sebebiyile i‘tidâl zâhir olur. 

Andan soñra kalan esbâbı dahı gerek; çift gibi ve demür ve ağaç gibi. Pes 

ihtiyâc demürciye ve kömürciye ve mûtaba ve dürgere, tâ ki bunları râst 

eyleye. Ve bunlara dahı niçe halk gerek, tâ ki bunlar iş üzerine olalar; me-

selâ etmekçi ve kassâb ve bakkāl ve aşçı ve cüllâh gibi. Ve bunlara dahı 

niçe halk gerek, tâ ki bunlar dahı kendü işlerine meşgūl olubileler; meselâ 

degirmenci ve6 celeb ve çûbân gibi. Ve dahı bu resme kıyâs eyle, her tâ’ifeye 

bir niçe cemâ‘at gerek kim7 anlaruñ mesâlihini bitüre; tâ ki anlar kendü8 iş-

lerine meşgūl olubileler. Ve andan (N84b) soñra bir pâzişâh-ı âdil dahı gerek, 

tâ ki halâyıkı adliyile saklaya. Şöyle ki güçlisi [50a] za‘îfini helâk kılmaya 

ve cemî‘-i halâyık emn ü ferâgat birle kendü işlerine meşgūl olalar. Çünki 

sen hoş ta‘akkul ü tefe’’ül9 idecek olursañ, her ne ki varise dünyâda meselâ 

1 götüre HM: getüre N.

2 “(Ey Muhammed!) Bizim adımıza de ki: ‘Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. 

Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere 

mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir.’” Zümer, 39/10.

3 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Hicr, 15/29; Sâd, 

38/72.

4 Her iki nüshada da َ ِ ِ א َن ,kelimesi ا ِ ِ א َ şeklinde kaydedilmiş olup hadis kaynaklarında ا ِ ِ א  ا
şeklinde geçmektedir. “Salih kullarım için ben, Cennet’te hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işit-

mediği ve hiçbir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım.” Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 

8; İbn Mâce, Zühd, 39; Ahmed b. Hanbel 15/407, nr. 9649; 16/71, nr. 10017.

5 âlât N: âlet HM.

6 degirmenci ve N: ─ HM.

7 kim N: ─ HM.

8 kendü HM: ─ N.

9 ta‘akkul ü tefe’’ül HM: te’emmül N.
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göklerden ve yılduzlardan ve ay ü güneş ve anâsır ve nebât1 ve hayvân ve 

melek ve cin ve ins ve ehl-i sanâyi‘ ve tüccâr ve ulemâ ve ümerâ ve a‘vân bu 

kamusı iş üzerine olmak gerek; tâ ki bir dünyevî tohmı eküp terbiyet vireler 

ve andan semerât götüreler. Pes imdi anda ki rûhâniyyet tohumını ekeler ki 

ol hâs 2﴾ ــ ِ ــ رو ِ ﴿ enbârındandur, 3
 ﴾ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ  ekinciligiyile insâniyyet ﴿َو

kālıbınuñ yirine saçalar.4 Pes ol tohum terbiyet bulup andan ol semerât ki 

ma‘rifet ü kurbetdür, hâsıl olınca gör ki ne deñlü âlet ve esbâb gerek ola; 

tâ ki (N85a) maksûd hâsıl ola. İmdi hakīkatde nazar idecek olursañ dünyâ 

ve âhiret ve sekiz uçmak ve yidi tamu ve dahı bunlaruñ arasında ne vârise 

cümlesi bu tohumı terbiyet itmek-içün her biri iş üzerine olmak gerek; tâ 

ki ma‘rifet kemâle irişe. Niteki buyurur: 5﴾وِن ُ ــ ُ ْ َ
ِ َ ِإ  ــ ِ ْ ــ َوا ِ ْ ُ ا ــ ْ َ َ ــא  َ  ﴿َو

ey “li-ya‘rifûn/ن ــ ” Ya‘nî Hak Te‘âlâ eydür ki: “Ben ins ü cinni yarat-

madum; illâ baña ibâdet içün halk itdüm.” dir. İmdi ibâdeti ma‘rifetile 

tefsîr eylediler.6 Andan soñra şöyle bilgil kim; egerçi rûhuñ âlem-i ervâhda 

Hak Te‘âlâ’nuñ kurbı civârında zevkı varıdı ve ol âleme münâsib ma‘rifeti 

ve müşâhedesi ve mükâşefesi [50b] varıdı; ammâ bu makāmlaruñ tamâmı 

ve bu sa‘âdetlerüñ kemâli rûh bedene ta‘alluk dutduğından soñra olısardı. 

Zîrâ ol âletler ki7 zâhirden ve bâtından vücûda (N85b) gelür ve ma‘rifete âlet 

olur, ol nesneler bu makāmda bulınur. Meselâ nefsi ve ciger ve sır ve hafî 

gibi ve bir nev‘ dahı uş biş havâss-ı zâhirî gibi. İmdi rûhuñ kemâli hoz bu 

âletlerile zâhir olur. Zîrâ ki rûhuñ gayb âleminde egerçi rûhânî nûrı8 varı-

dı; şöyle ki külliyyât-ı ulvî anuñıla idrâk iderdi. Ve ammâ ol âletler ki bu 

âlemdekini ve ol âlemdekini9 anuñıla cem‘ eyleyüp külliyyâtı ve cüz’iyyâtı 

idrâk idebile, bunlar10 yoğıdı ol âlemde, pes bunda hâsıl idebilür. Ve bunla-

ruñ vâsıtasıyıla ma‘rifet-i hakīkī ki Hakk’uñ zâtın ve sıfâtın bilmekdür, anı 

1 nebât HM: nebâtât N.

2 “Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye 

kapanın.” Hicr, 15/29. 

3 “… ruhumdan...” Hicr, 15/29.

4 saçalar HM: saça N.

5 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât, 51/56. 

6 eylediler HM: itdiler N.

7 ki N: ─ HM.

8 nûrı N: nûrânî HM.

9 Ve ammâ ol âletler ki bu âlemdekini ve ol âlemdekini HM: Ve ammâ ol âletleriñ bu âlemdekini ve ol 

âlemdeki N.

10 bunlar HM: pes bunlar N.
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bundan soñra hâsıl ider. Niteki buyurur: 1
َف  ِ ــ ْ ُ أَْن أُ ــ ْ َ ْ َ َ  İmdi şöyle bilgil 

ki, ma‘rifet üç nev‘dür: Biri ma‘rifet-i aklîdür ve biri ma‘rifet-i nazarîdür ve 

biri (N86a) şühûdîdür.2 Ya‘nî bir ol ki akıl birle hâsıl ola, ikinci ol ki kalbile 

hâsıl ola, üçinci ol ki mu‘âyene birle hâsıl ola. İmdi ma‘rifet-i aklî avâm 

mertebesidür. Zîrâ ki kâfir ve Müsülmân bu ma‘rifetde berâberdür ve hem 

dahı cuhûd ve tersâ ve mülhid ve dehrî anda müşterekdür. Zîrâ ki bunlar 

akılda birbiriyile şirket bulmışlardur ve cümlesi Hak Te‘âlâ’nuñ vücûdına 

ittifâk iderler. Ammâ ihtilâf Hak Te‘âlâ’nuñ sıfâtındadur, zâtında degül. 

[51a] Ve ehl-i İslâm arasında dahı hilâf ki vardur; sıfâtdadur, zâtda de-

güldür.3 Zîrâ cemî‘i ittifâk iderler Hak Te‘âlâ’nuñ4 varlığına. Niteki küffâr 

hakkında buyurmışdur: 5﴾ُ ُــ ا ُ َ َ َْرَض  ْ אَواِت َوا َ ــ َ ا ــ َ َ  ْ ــ  ُ َ ْ َ ــ َ  ْ ــ ِ َ  ﴿َو

Ya‘nî “Yâ Muhammed! Eger bunlara sorsañ ki yirleri ve gökleri kim halk 

itdi; cevâb virüp eydürler: (N86b) “Allâh yaratdı.” Ve dahı putperestler dirler 

ki: 6﴾ِ ا َــ  ِإ َــ  ُ ِّ َ ُ
ِ ِإ   ْ ــ ُ ُ ُ ْ َ ــא  َ ﴿ Pes ma‘lûm oldı ki Hakk’ı birlemekde 

cemî‘inüñ ittifâkı birdür7 ve anuñ vücûdında şek yokdur. Ammâ bu nev‘ 

ma‘rifet, sebeb-i necât olmaz; illâ anlara olur ki akılları mü’eyyed olmış ola 

nûr-ı îmânile, tâ ki nübüvvete ikrâr idüp Şer‘’a mutî‘ olalar, andan soñra 

necât bulup muzaffer olurlar. Ve dahı şöyle bilgil ki; bu ma‘rifeti akliyyede 

kalan müdrikâta dahı8 ihtiyâc vâkı‘ olur. Meselâ biş havâss-ı zâhirî gibi ve 

dahı havâss-ı bâtınî ve kuvâ-yı beşerî gibi ki, şöyle ki havâss-ı zâhirî birle 

mahsûsât âlemine nazar eyleye ve kuvâ-yı bâtınî birle âlem-i ma‘kūlâta9 

nazar eyleye; böyle olıcak der-hâl hüküm ider kim bu masnû‘a bir sâni‘ 

1 “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/132, nr. 

2016; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/88; 4/158. 

2 biri ma‘rifet-i nazarîdür ve biri şühûdîdür HM: biri ma‘rifet-i nazarî ve biri ma‘rifet-i şühûdî N.

3 sıfâtdadur, zâtda degüldür HM: sıfâtındadur, zâtda degül N.

4 Hakk Te‘âlâ’nuñ N: Hakk’uñ HM.

5 “Andolsun, eğer onlara, ‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan elbette ‘Allah’, derler. De ki: 

‘Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar 

dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir 

rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini engelleyebilirler mi?’ De ki: ‘Allah bana yeter. Tevekkül edenler 

ancak O’na tevekkül ederler.’” Zümer, 39/38.

6 “İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, ‘Biz onlara sadece, 

bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.’ diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düş-

tükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru 

yola iletmez.” Zümer, 39/3.

7 ittifâkı birdür HM: ittifâkıdur N.

8 ma‘rifeti akliyyede kalan müdrikâta dahi N: bu ma‘rifeti akılda kalan müdrikâta HM. 

9 âlem-i ma‘kūlâta N: ma‘kūlâta HM.
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gerekdür. Çünki tedrîcile bu iki nev‘i ki didük, anda nazar eyleye; (N87a) her 

şey ki vardur, anı Hak Te‘âlâ’nuñ taht-ı tasarrufında masrûf bulur.1 Pes is-

tidlâl ider ki buncılayın fi‘il gerek ki bir Kādir-i Hakîm’den sâdır ola. Şöyle 

kim ol Âlim ve Semî‘ ve Basîr ve Mütekellim ola. Pes her kimüñ ki nazarı 

râst ve aklı sâfî ola, anuñ hem hicâbı az olur [51b] ve riyâzeti ve fikreti 

artuk olur. Anuñ istidlâli envâ‘-ı mahlûkātdan Hâlık’a ziyâde olur ve hem 

delâ’il-i vahdâniyyet2 üzere kātı‘ olur. Ammâ şöyle bilgil ki, rûhı bedene 

bu ma‘rifetden ötürü göndermediler. Zîrâ ki bu nev‘ ma‘rifet delîli taleb 

itmekdür. İmdi delâ’il içinde3 tefâvüt öküş olur. Görmez misin ki kâfirler 

ve mülhidler ve felâsife her biri kendülerüñ küfrine4 ne deñlü delâ’il birle 

istidlâl itmişlerdür. Vaktî ki delâ’il arasında muhâlefet düşe, kankı delîl ki 
(N87b) kuvvetlüdür, anı kabûl itmek gerek. İmdi ol delîl ki kuvvetlüdür,5 

anuñ dahı gāyeti ve nihâyeti mücerred Sâni‘i isbât itmekdür,6 artuk de-

gül. Rûh hoz bedene ta‘alluk dutmazdan öñ Hakk’uñ ma‘rifetinde bun-

dan özge niçe makāmâtı dahı varıdı ki bu hisâba gelmezdi, bugün delîl-i 

aklî birle işitdügin anda vâsıtasuz işidürdi ki 7﴾ ْ ُِّכــ َ ِ  ُ ــ ْ َ  hitâbını işidüp ﴿أَ
8﴾ ــ َ َ ﴿ cevâbını virürdi. İmdi işitmek hoz görmek gibi degüldür. Niteki 

dimişlerdür: 9
ــ  א ــ כא ــ ا  Pes bunda geldügi andan ötürü oldı ki ol 

mu‘âyene haber vire ve ayânı beyâna10 getüre. 

Vaktî ki bunı ma‘lûm itdüñise geldük imdi ma‘rifet nazarı dahı11 havâs-

sa mahsûsdur ve ol şöyledür ki: Çün rûh tohumı beşeriyyet yirinde ekile 

pes anı Şerî‘at kānûnı birle (N88a) ve tarîkat perverişiyle terbiyyet ide ki uş 

tahliye-i rûh faslında geliserdür inşâ’allâhu Te‘âlâ;12 tâ ki şecere-i insânî se-

1 masrûf bulur N: mutasarrûf bilür HM.

2 delâ’il-i vahdâniyyet HM: delâ’il ki vahdâniyyet N.

3 içinde HM: içinde hod N. 

4 küfrine HM: küfrlerine N.

5 kuvvetlüdür N: ─ HM.

6 Sâni‘i isbât itmekdür HM: Sâni‘ isbât itmek gerekdür N.

7 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ 

demişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 

7/172.

8 A‘râf, 7/172.

9 “Haber/işitmek, bizzat görmek gibi değildir.” 

10 ayânı beyâna HM: ayân u beyâna N.

11 dahi N: ─ HM.

12 geliserdür inşâ’allâhu Te‘âlâ N: geliser inşâ’allâh HM.
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mereligi1 makāmına irişe. Ve ol hâsiyyet ki tohumda2 varıdı, yimişde zâhir 

ola anuñ ez‘âfınca ve ol nesneler ki [52a] tohumda bulınmazdı, hem anı 

dahı bile getüre şol zerdâlû tohumı gibi. Meselâ anı çünki dikeler andan 

bir ağaç zâhir olur ve yeşil yaprak ve budak ve çiçek ve zerdâlû vücûda 

gelür. Asl-ı tohum hoz biridi, pes niçe biñ dahı ol cinsden bi-aynihî zâhir 

olur. Ve ol zerdâlûnuñ postı ve yaprağı ve budağı ve ağacı ve köki kim 

bunlar ol tohumda yoğıdı, anları dahı hem bile getürür. Ve bunlaruñ her 

birinde bir hâsiyyet vardur ki dahı birinde ol yokdur ve postda bir zevk ve 

bir hâsiyyet vardur ki asl-ı tohum ki çekirdekdür, (N88b) anda yoğıdı. Me-

selâ ağzuñ nasîbi evvel ol tohumdan idi. Hemân şimdi gör ki ağzuñ hem 

ağaçdan ve hem yimişden hazzı ve nasîbi vardur. Şöyle kim ağaç lezzetini 

hem ol yimişde zevkıla bulur ve hem gözüñ dahı andan hazzı vardur ki 

sebze hâsıl olur;3 4 ــ ــ ا ــ  ــאرة   ve hem dimâğuñ dahı nasîbi vardur ا

çiçekden kim yiylemekdür5 ve hem râyihası hoş gelür dimâğa ve hem elüñ 

dahı hazzı vardur dutmakdan, zîrâ ki andan asâ düzerler ve hem ayağuñ 

dahı hazzı vardur andan, zîrâ na‘leyn olur. Dahı niçe havâs ve menâfi‘ 

ve fevâyid vardur ki tohumda yoğıdı ammâ anda ta‘biye olmışıdı. Pes bu 

tarîk üzere kıyâs eyle tohm-ı rûhı dahı, çünki andan ten şeceresi zâhir oldı. 

Bir tarafında nefs sıfâtınuñ budakları bitdi ve bir tarafında kalb sıfâtınuñ6 

[52b] budakları (N89a) vücûda geldi ve hem havâss-ı zâhir7 yaprakları âşikâre 

oldı ve kuvâ-yı bâtınî kökleri muhkem berkidi8 ve sır çiçegi açıldı ve hafî 

çağalası zuhûra geldi ve andan soñra ma‘rifet zerdâlûsı zuhûra geldi.9 Pes 

böyle olıcak rûha niçe âletler zâhir olup hâsıl oldı bu mertebede ki evvel 

yoğıdı; meselâ müdrîkât-ı zâhirîden ve müdrikât-ı bâtınîden. Ammâ zâhirî 

uş havâss-ı hamse gibi ki görmek ve işitmek ve datmak ve dutmak ve yiy-

lemekdür. İmdi cemî‘-i âlem-i şehâdet ki10 aña âlem-i milk dirüz, bu biş 

1 semereligi HM: müsmerligi N.

2 tohumda HM: müsmer-i tohmda N.

3 ki sebze hâsıl olur N: ─ sebze hâsıl olur ki HM.

4 “Yeşillik, görüşü kuvvetlendirir.”

5 yiylemekdür N: yiylemekden HM.

6 Bir tarafından nefs sıfâtınuñ budakları bitdi ve bir tarafında kalb sıfâtınuñ HM: Bir tarafdan nefs 

sıfâtınuñ budakları bitdi ve bir tarafdan kalb sıfatınuñ N.

7 havâss-ı zâhir HM: havâss-ı zâhirî N

8 berkidi HM: berkitdi N.

9 zuhûra geldi HM: yüz gösterdi N.

10 ki N: ─ HM.
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havâs birle idrâk olur ve ol âlem ki1 bunlaruñıla anı idrâk itmek2 mümkin 

degüldür, aña âlem-i melekût dirler ki âlem-i gaybdur. Pes anı müdrikât-ı 

bâtınî birle idrâk3 iderler ki biri akıl, biri kalb ve biri rûh ve sır ve hafîdür 

ve niteki havâss-ı zâhirînüñ her birisiyile (N89b) bir nesneyi idrâk ider,4 gay-

rıyıla ol nesneyi idrâk itmek mümkin degüldür ve anda tasarrufı yokdur. 

Meselâ hâsse-i basar ki anuñıla göze görünür nesneyi idrâk iderler ve ol 

nesne ki işitmekile idrâk olur, pes anı gözile idrâk eylemek mümkin de-

güldür ve işitmekile idrâk5 olan dahı hergiz mümkin olmaz ki gözile idrâk 

ola. Bunı bildüñise ancılayın havâss-ı bâtınînüñ birisiyile her ne kim idrâk 

olur, gayrıla anı idrâk eylemek6 mümkin degüldür. Meselâ akıl ki kalbüñ 

mer’iyyâtında dahli yokdur ve kalbe7 dahı dahl idemez, aklun ma‘kūlatın-

da ve tasarrufa mecâli yokdur. Pes anlar ki [53a] ma‘kūlâtı akıl birle idrâk 

iderlerdi; dilerlerdi8 ki kalbüñ mer’iyyâtında akılla seyrân ideler,9 hergiz 

muttali‘ olup müyesser olmazdı. Zîrâ mümkin degüldür ki kalb ve sır ve 

rûh ve hafî âlemlerin (N90a) akıl idrâk eyleyübile. Lâ-cerem akıl anlara ikāl 

olup10 zendekaya ve felsefeye yitişdürür. Ammâ ol sâhib-devletler ki var-

dur;11 12﴾ــא َ ِ ا َ ْ ْ أَ ــ ِ َت  ــ ُ ُ ْ ا ا ــ ُ  kapusından çünki içre gire ve tohm-ı rûha ﴿َوْأ

perverişini13 kānûn-ı Şer‘ üzere vire ve bu âletler ki müdrikâtdur, kemâle 

irişdüre ve her ne ki milk ü melekût içinde var ve üç yüz altmış biñ âlem-

den pes bu müdrikât-ı zâhirî ve bâtınî birle anı idrâk eyleye, tamâm ol vakt 

rûh gayb âleminde külliyyât-ı ulûmı14 idrâk iderdi. Ancak ve bu kez gayb 

1 ki N: ─ HM.

2 idrâk itmek HM: idrâk N.

3 idrâk HM: ─ N.

4 idrâk ider N: idrâk olınur HM.

5 idrâk HM: ─ N.

6 gayrıla anı idrâk eylemek HM: gayrıla idrâk eylemek anı N.

7 kalbe HM: kalbi N.

8 dilerlerdi HM: ─ N.

9 seyrân ideler HM: seyrân iderlerdi N.

10 ikāl olup N: ikāb HM. 

11 vardur N: ─ HM.

12 “Sana, hilâlleri soruyorlar. De ki: ‘Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik, evlere arkaların-

dan girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah’a karşı gelmekten sakınan) insanın dav-

ranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.’” Bakara, 

2/189.

13 perverişini HM: perverişi N.

14 tamâm ol vakt rûh gayb âleminde külliyât-ı ulûmı HM: tamâm imdi ol vakt ki rûh gayb âleminde 

külliyât-ı ulûmını N.
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ü şehâdetde1 külliyyâtı ve cüz’iyyâtı bile idrâk eyleye ve her zerre ki bu 

âlemüñ zerrâtından vardur; şöyle ki her biri Hakk’uñ bir sıfatına mazhar 

düşmişdür ve Hakk’uñ âyeti anda ta‘biye olmışdur, pes ol zerrenüñ yü-

zinden hicâb nikābını götüre ve Hakk’uñ âyeti cemâli aña ayân (N90b) ola.2

Beyt:3 ٌ َ ُ آ َ ٍء  َ  ِّ  َو ُכ

  4 ُ ِ ُ وا َ أَ ل  ُ َ   

Bu makām âlem-i îkān eşiginüñ serhaddidür. Niteki buyurur: ِــَכ َ  ﴿َوَכ
5﴾ َ ِ ِ ُ ْ َ ا ِ َن  َُכ

ِ َْرِض َو אَواِت َوا َ َت ا َُכ َ  َ
ِ ا َ ْ ٓي ِإ ِ ُ  Bu menzilde Hakk’uñ 

zâtı vahdâniyyeti birle bilinür ve sıfât-ı Ulûhiyyet’i ayne’l-yakīn birle mütâ-

la‘a olur. Bu ol makāmdur ki ol azîz dimişdür: ّ ــ ا ء إ ورأ ــ ــ  ت  ــ ــא   
6

  [53b] İmdi bu mertebe egerçi âlî ve şerîfdür ve hem havâs makāmıdur; 

ammâ bu kadar var ki rûhı bu âleme bu ma‘rifet ki çiçek mesâbesinde-

dür, insân şeceresinde andan ötürü göndermediler. Belki ahass-ı havâssa ki 

kemâl-i isti‘dâd ve hüsn-i terbiyyet erzânî kıldılar. Niteki7 anları bu şecere-i 

insânî üzerinde çiçek gibi komadılar, belki ol hakīkī yimişlik derecesine 

yitişdürdiler ki ol (N91a) ma‘rifet-i şühûdîdür ve mahlûkāt vücûda geldü-

ginden maksûd-ı aslî bu ma‘rifetdür. Niteki buyurdı: 8َف َ ــ ْ ُ
ِ  َ ــ ْ َ ْ ُ ا ــ ْ َ َ َ  

Ammâ bu gayb gelininüñ yüzinden izzet nikābını enbiyâ’ ü evliyâdan özge 

kimse götürmemişdür ve cemâl ve kemâlini gayret sarâyında ve gıbtat 

serâ-perdesinde gizlemişdür; tâ ki her ağyâr ve nâ-mahrem anuñ cemâline 

gözi duş olmaya ve her ehl ü nâ-ehl anı görmeye ki; 9 ــ ــ   ا

1 Ancak ve bu kez gayb ü şehâdetde HM: Ancak şimdi gaybet ü şehâdetde N.

2 ola ki N: ola HM.

3 Beyt N: ─ HM.

4 “Her şeyde Allahu Teâlâ’nın birliğine delâlet eden bir âyet/işaret vardır.”

5 “İşte böylece İbrâhîm’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin 

ilme erenlerden olsun.” En‘âm, 6/75.

6 “Her neye nazar ettimse onda Hak Teâlâ’yı müşâhede ettim.”

7 Niteki N: Tâ ki HM.

8 “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/132, nr. 

2016; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/88; 4/158.

9 “Nazar(ın tesiri) haktır.” 
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 Sen anuñ mahallesinde1 yüri, kibriyâ odın yak 

 Ki aparmaya yol aslâ aña her hasîs ü ahmak

 Dahı ol kara saçından öregör yüzine burka‘
(N91b) Ki emîn ola nazardan yüzi çünki aynidür Hak2

Ay çünki nikābsuz te’ennî birle cemâl gösterdi, bundan ötürü anı her 

ehl ü nâ-ehl barmağıla göstermelü oldı. Ammâ çünki güneş bu hikâyeti 

gördi, gayret idüp sür‘at-i devrân3 birle cevelân urdı ve hem nûrdan tîğ 

düzüp ser-bend idindi. Tâ ki her kişi eger hâm tama‘ kılup anı gözleyecek 

olursa pes anuñ ol nazarı boynını bu4 nûrânî tîğlerile urup selâmet yakasını 

duta ve her ehil ve nâ-ehlüñ nazarı şûmından [54a] emîn ola. Lâ-cerem aya 

âfet yitişüp noksân buldı ve güneş bu âfet-i noksândan5 emîn oldı tîğlar se-

bebiyile. İmdi güneş tîğları görüci ve gözedici gözinden ötürü götürdi. Ol 

göz ki kördür aña ne tîğ gerek, ol hoz görmez. İmdi meşâyıh-ı tarîkat dahı6 

-kaddesallâhu ervâhahum- bu tarîk üzere tâkatleri yitdükçe izzet burka‘ını 

gayb bikrilerinüñ (N92a) yüzlerine dutarlardı ve gayret tutuğını beyân eline 

virmezlerdi; tâ ki7 irfân cemâli ayân olup anı her ehil ve nâ-ehil görmeye. 

Bundan ötürü iderlerdi ki merdâneligi ve hizmeti her tâ’ifede görmezlerdi, 

ammâ ba‘zı havâsda müşâhede kılurlardı. Niteki haberde gelmişdür: Hü-

seyn-i Mansûr’uñ bir kızkarındaşı vardı. Şöyle ki bu tarîk u tarîkat içinde 

erlik da‘vîsini iderdi ve hem bedî‘u’l-cemâl idi. Bağdâd içinde gezerken 

yüzinüñ yarısını çarıla örtüp ve yarısını şöyle ki açuk korıdı. Pes azîzler-

den biri su’âl eyledi ki: “Niçün yüzüñi tamâm örtmezsin?” Andan ol8 eyit-

di: “Sen baña bir tamâm er göster ki, ben dahı yüzümi tamâm örteyim.9 

Tamâmet Bağdâd içinde bir yarım kişi vardur, ol Hüseyn-i Mansûr’dur 

-rahmetullâhi aleyh-. Eger ol (N92b) degülmisse bu yüzümüñ yarusın dahı 

örtmezdüm.” didi. İmdi azîz-i men! Eger bugün ma‘rifet ayı izzet ağılınuñ 

1 mahallesinde HM: meclisinde N.

2 aynidür Hak HM: aynidür N.

3 sür‘at-i devrân HM: sür‘at-i revân N. 

4 bu N: ─ HM.

5 emîn ola. Lâ-cerem aya âfet yitişüp noksân buldı ve güneş bu âfet-i noksândan HM: ─ N.

6 dahi N: ─ HM.

7 tâ ki HM: ─ N.

8 ol N: ─ HM.

9 örteyim HM: örtem N.
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dâ’iresinden1 taşra gelecek olursa hîç bir2 barmağıla gösterüci aña zahm 

urmaya. Zîrâ anlar ki barmağıla [54b] gösterürlerdi, hem anlar dahı bar-

mağıla göstermelü oldı, neden? Şöhret belâsından kör olup görmezler ve 

ancılayın vahdet güneşi gayret tutuğını salup isneyniyyet3 Kûh-ı Kāf ’ınuñ 

ardından tulû‘ idecek olursa hîç pâki yokdur. Zîra ol göriciler ki her biri 

Sîmurg-ı vakt idi, şimdi bu kurbet Kāf ’ınuñ ardında ki;  ــא ً ِ َ أَ  َ َــ ُم  َ ــ ْ ِ ْ  اَ
4

أَ  َ ــ َ ــא  َ ُد َכ ُ َ ــ َ ’dür, hem gā’ib5 olmışlardur. Ve eger hem gayb gelinleri yüz-

lerinden perdelerin götürecek olursa ağyâr melâmetinden emîn olmış ola. 

Zîrâ ol azîzler ki recûliyyet meydânında (N93a) lâf topını ururlardı, şimdi 

şöhret a‘râfında mahbûs kalmışdur ki; ا ــ  ّ אن ا ــ ــאٌل  َ اِف ِر َ ــ ْ َ ــ ا َ َ  َو
ا6 ــ :aceb hâldür ki hîç biri kalmadı anlardan. Şöyle dükendi وا

Beyt:  د אن  אد  ان  
 7 א אن   د از   

Ammâ ma‘rifet-i şühûdî ahass-ı havâssa mahsûsdur. İmdi anlar mevcû-

dâtuñ hulâsası ve kâ’inâtuñ güzîdesidür ve dünyâ ve âhiret anlaruñ vücûdına 

tâbi‘dür. Belki hakīkatde ezel ebed dâ’iresinün noktası anlardur. İmdi şöyle 

bilgil ki; rûh bedene ta‘alluk dutduğından fâ’ide budur ki bu nev‘ ma‘rifet 

vücûda gelüp zâhir ola. Zîrâ ki ervâh-ı beşerînüñ sıfâtı bu Rubûbiyyet’den 

nasîbi varıdı, niteki melâ’ikenüñ varıdı; ammâ izzet tutuğınun ardından idi, 

niçe yüz bin hicâb-ı nûrânî vâsıtasıyıla idi. (N93b) Eyle hicâblar ki bir kezden 

eger götüreyidi8 cemî‘-i melâ’ike [55a] Cibrîl gibi ki Rûhu’l-Kuds’dür, feryâd 

iderlerdi ki 9 ُ ــ ْ َ َ ْ َ  ً ــ َ ُ ْ ُت أَ ْ َــ ْ َد ــ َ  henûz bu ihtirâk hicâb-ı nûrânî pertevinüñ 

1 dâ’iresinden N: tâyiresinden HM.

2 hîç bir N: hîç HM.

3 isneyniyyet HM: insâniyyet N.

4 “İslâm garip başladı, başladığı hâle dönecektir.” Müslim, Îmân, 65; Ahmed b. Hanbel, 6/325; İbn Ebî 

Şeybe, el-Müsned, 1/179, nr. 260.

5 gā’ib N, A: gāyet HM. 

6 “Allahu Teâlâ’yı noksanlardan tenzih ederim. A‘râf üzerinde bir takım kimseler vardı, geçip gittiler.” 

“A‘râf üzerinde bir takım kimseler vardı.” kısmı A‘râf 7/46 âyetinden iktibas edilmiş olup meâli şöyle-

dir: “İki taraf arasında bir perde ve A‘râf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki 

bunlar, henüz cennete girmedikleri halde (girmeyi) uman cennet ehline, ‘Selâm size!’ diye seslenirler.” 

7 “Âdeta o kimseler hadım idiler. Onların neslinden kimse kalmadı.”

8 eger götüreyidi HM: eger anları götüreyidi N.

9 “Bir parmak ucu daha yanaşırsam yanarım.” Ebü’l-Kāsım Zeynü’l-İslâm Abdülkerîm b. Hevâzin b. 

Abdilmelik el-Kuşeyrî, Letâ’ifü’l-İşârât (Tefsîru’l-Kuşeyrî), 1/121; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/103; 9/224; 

Alî el-Kārî, Şerhu’ş-Şifâ, 1/437.
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hâsiyyetidür, anda ki sıfât-ı Ulûhiyyet tecellîsi zâhir ola ki ma‘rifet-i şühûdî 

anuñ netîcesidür. Pes 1﴾ َ ــ ِ א َ ْ ُ ِإن ا ــ ِ א َ ْ َ ا ــ َ ــ َوَز َ ْ َء ا ــ َ  ْ ــ ُ ﴿ okuyacak olursa 

ma‘rifetden nasîb âyetini kim götüribile?2 Anuñ-çün götürmez ki rûh gāyet3 

letâfetdedür. Pes Hak Te‘âlâ’nuñ sıfât-ı Ulûhiyye’si4 tecellîsinüñ aksine kābil 

olmadı. Zîrâ ki kesâfet yokdur ki anda nakş bağlana. 

Geldük imdi melâ’ikenüñ ve hayvânâtuñ bu biş müdrikâtı yokdur ki 

akıl ve kalb ve sır ve hafî ve kuvâ-yı beşerîdür;5 tâ ki envâr-ı tecellî sıfâtın 

idrâk idebilelerdi bunlarun sebebiyile. Lâ-cerem (N94a) Hak Te‘âlâ’nuñ 

bî-nihâyet hikmeti ve bî-gāyet kudreti şöyle iktizâ eyledi ki Âdem’üñ bal-

çığını yoğurduğı vakt kendü yed-i6 kudretiyile kim gayb genc-hânesi olsa 

gerek idi, andan bir kalb düze zücâce sıfâtında. Şöyle kim anuñ hem kesâ-

feti ola ve hem letâfeti gāyetde ola. Andan soñra anı mişkât içinde kodı ki 

ol bedendür. Döndi,7 ol kalb zücâcesinüñ ortasında bir misbâh düzdi ki ol 

çerâğdur. Niteki buyurdı: 8 ﴾ٍ ــ َ א َ ــ ُز ِ ــאُح  َ ْ
ِ ْ  Misbâh didügi ol sırdur ki9 ﴿اَ

kalbüñ içindedür. Andan soñra bir fetîle düzdi çerâğuñ içinde kim ol hafî-

dür. Andan döndi,10 cân yağını kalbüñ zücâcesinde dökdi kim ol şecere-i 

mübârekden alınmışdur ki [55b] 11﴾ ــ ِ ــ رو ِ ﴿’dür. Şöyle kim ol şecere-i 

mübâreke ne şarkīdür ve ne garbîdür. Şarkī didügi âlem-i melekûtdur. Gar-

bî didügi12 âlem-i milkdür. Ya‘nî bu şecere13 bu iki âlemden degüldür. İmdi 

bu yağ ki didük; (N94b) gāyet safâ vü nûrâniyyetdeyidi, dilerdi ki misbâha 

1 “De ki: ‘Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.’” İsrâ, 17/81.

2 götüribile HM: götürdi bile N.

3 gāyet N: gāyetde HM.

4 sıfât-ı Ulûhiyye’si HM: sıfât-ı Ulûhiyyet’i N.

5 yokdur ki akıl ve kalb ve sır ve hafî ve kuvâ-yı beşerîdür HM: yoğıdı ki biri akıl ve kalb ve sır ve hafîdür 

N.

6 kudreti şöyle iktizâ eyledi ki Âdem’üñ balçığını yoğurduğı vakt kendü yed-i HM: ─ N.

7 Döndi N: ─ HM.

8 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kan-

dil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, 

ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile 

neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, 

insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

9 ki N: ─ HM.

10 döndi HM: dutdı N.

11 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Hicr, 15/29; Sâd, 

38/72.

12 didügi HM: ─ N.

13 bu şecere HM: bir şecere kim N.
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nûr bağışlaya, egerçi od1 yitişmemişdi. Niteki buyurur: ْ ــ َ ُء َو ٓ ــ
ِ ُ ــא  َ ُ ْ َــَכאُد َز ﴿ 

َــאٌر﴾2  ُ ــ ْ َ ْ َ  ْ َــ  Rûhuñ yağı gāyet nûrâniyyetde oldığı-çün kalb zücâcesini 

kemâl-i nûrâniyyete irişdürdi ki; 3﴾ي ٌ ُدّرِ ــ َכ ْ ــא َכ َ َ  Kevkebe teşbîh itdügi ﴿َכ

andan ötürüdür ki anuñ noksânı olmaz, niteki ayuñ ve güneşüñ noksânı 

olur. Pes ol nûrâniyyetüñ aksi zücâceden mişkâtuñ içindeki hevâya dokun-

dı, lâ-cerem münevver oldı. Pes akıl ol nûrâniyyetden ibâret oldı. Andan 

ol mişkâtuñ içindeki hevâ ki zücâce nûrâniyyetinüñ aksine kābil idi, aña 

kuvâ-yı beşerî didiler. Ya‘nî ol kuvvetler ki insân anuñıla kā’imdür, anlar 

vücûda geldi ki biri kuvvet-i câzibedür ki cezb idüp çeker (N95a) ve biri hâzı-

medür ki hazm idüp4 siñirür ve biri mâsikedür, dahı bundan gayrı ne vari-

se. Ve ol pertev ki mişkâtuñ derîçelerinden taşra çıkdı, aña havâss-ı hamse 

dirler ki görmek ve işitmek ve dadmak ve dutmak ve yiylemekdür. Mâdâm 

ki bu esbâb ve bu âlât bu tarîk üzere kemâle irişmedi,5 hergiz  ا ً ــ ْ َכ  ُ ــ ْ  ُכ
6

ــא  ِ ْ َ  sırrı âşikâre olmadı. Ya‘nî Allâh nûrınuñ [56a] zuhûrına bu misbâh 

bu âlâtile olmasaydı anuñ nûrı nite zâhir olaydı. Egerçi nâr-ı İlâhî cemî‘-i 

kâ’inâtı kaplamışdur ki; 7﴾ ٌ ــ ِ ٍء  ْ ــ َ  ِ ّ ــُכ ِ  ُ ــ ٓ ِإ َ Ammâ bu kadar vardur ki ﴿أَ
ــא8 ِ ْ َ ا  ً ــ ْ ُ َכ ــ ْ  sırrı gizlüyidi. Pes ol nâr nûrınuñ zuhûrına bu misbâh bu ُכ

deñlü esbâb birle zarûrî gerek oldı. İmdi bu ma‘lûm oldıysa dahı bilgil ki; 

âlem-i ervâhda ki âlem-i milkdür,9 mücerred rûhâniyyet yağı. (N95b) Çünki 

nâruñ nûrâniyyetine kābil degül idi ve hem âlem-i hayvâniyyetde; çünki 

mişkât varidi, ammâ misbâh ve yağ ve fetîle yoğıdı, pes ol dahı nâruñ nûrâ-

niyyetine kābil olmadı. Lâ-cerem bir mecmû‘a düzdiler bu iki âlemdeki 

anda bulına. İmdi ol mecmû‘a degüldür, illâ insândur. Şöyle ki anuñ cese-

dini mişkât eyledi ve kalbini zücâce kıldı ve sırrını misbâh ve hafîsini fetîle 

idüp rûhını yağ eyledi. Pes nûr-ı İlâhî’nüñ10 nârı ol mişkât ki bedendür, 

1 od HM: oda N.

2 “…Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır...” Nûr, 24/35.

ي 3 ٌ ُدّرِ َכــ ْ ــא َכ َ َ ٍة :HM َכ َ َ ــ َ ــ  ِ  ُ ــ َ ُ ي  ٌ ُدّرِ َכــ ْ ــא َכ َ َ  ”...N.“…Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız َכ

Nûr, 24/35.

4 idüp HM: ider N.

5 irişmedi N: irişdi HM. 

6 “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/132, nr. 

2016; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/88; 4/158.

7 “İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi kuşatan-

dır.” Fussilet, 41/54.

8 “Ben gizli bir hazine idim...” Bk. a. y.

9 âlem-i milkdür HM: âlem-i melekdür N.

10 nûr-ı İlâhî’nün N: rûh-ı İlâhiyye’nün HM.
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anuñ içindeki misbâh ki sırdur, tecellî kıldı ki Hoca aleyhi’s-selâm haber 

virür: 1 ــ ــ  ــ ٰادم   ّ  Ve hem Hak Te‘âlâ ol tecellînüñ beyânında إن ا

buyurdı ki: ــ ِ ــאُح  َ ْ
ِ ْ ــאٌح اَ َ ْ

ِ ــא  َ ِ ــَכאٍة  ْ ِ ِرِه َכ ُــ  ُ َــ َ َْرِض  ْ אَواِت َوا َ ــ ُر ا ُــ  ُ  ﴿َا
ــَכאُد َ  ٍ ــ ِ ْ َ  َ ٍ َو ِ ْ ــ َ   ٍ ــ ِ ُ ْ ٍ َز אَرَכــ َ ٍة  َ َ ــ َ ــ  ِ  ُ ــ َ ُ ي  ٌ ُدّرِ َכــ ْ ــא َכ َ َ ُ َכ ــ َ א َ ٍ اَ ــ َ א َ  ُز
ُء﴾2 ــ َ َ ــ  َ ِرِه  ُــ ِ  ُ ي ا ِ ــ ْ َ ٍر  ُــ ــ  َ َ ٌر  ــ َــאٌر   ُ ــ ْ َ ْ َ  ْ َــ  ْ َــ ُء َو ٓ ــ

ِ ُ ــא  َ ُ ْ  َز
(N96a) Ya‘nî 

nûr-ı misbâh Allâh [56b] nûrından zâhir olmışdur. ﴾ٍر ُــ ــ  َ َ ﴿ didügi, 

ya‘nî nûr-ı İlâhî tecellî kıldı rûh nûrına kim ol yağ idi. ــ َ ِرِه  ُــ ِ  ُ ي ا ِ ــ ْ َ ﴿ 
ُء﴾ ــ َ َ  didügi, ya‘nî Hak Te‘âlâ kendü nûrıyıla münevver kılur diledügi ki-

şinüñ misbâhını. Bu işâretdür aña ki, mişkât ve misbâh her şahsa hâsıldur; 

ammâ Allâh nûrı her misbâha hâsıl olmaz. Ammâ her misbâh ki sırdur, 

rûh yağınuñ nûrıyıla münevverdür ve hem her şahsuñ kalbi zücâcesi ol 

nûrâniyyetden aydınlık bulmışdur ki aña akıl dirler ve dahı ol nûrâniy-

yetüñ aksi mişkât ki bedendür,3 anuñ içini daşını kuvâ-yı beşerîyile ve biş 

havâs birle münevver kılur tâ hadde. Şol tâ’ife kim her (N96b) nesnenüñ 

ma‘rifetini4 akla havâle kılurlar, şöyle sanurlar ki kendülerüñ misbâhları 

nûrı hafî birle münevverdür. Bilmediler ki her nûrâniyyet ki kendülerde5 

buldılar, ol rûh yağınuñ nûrı aksindendür. Ol hoz mecâzîdür. Şöyle ki; 

ُء﴾ ٓ ــ
ِ ُ ــא  َ ُ ْ َــَכאُد َز ﴿ aña işâretdür. Zîrâ anuñ ma‘nîsi budur ki; dilerdi ki rû-

şen kıla, ammâ kılmazdı. Ol tâ’ifenüñ misbâhı Allâh nûrınuñ nârından 

söyinmiş oldı; ammâ anlaruñ haberleri yokdur. Zîrâ haber ol kişinüñ olur 

ki, bir vakt anuñ misbâhı nûr-ı hafî birle münevver olmış ola ve anuñ 

zevkını bulmış ola ve ol vakt ki söyine, anuñ haberi olur söyindüginden 

ve illâ hîç haber-dâr olmaz. İmdi Hak Te‘âlâ haber virür ol tâ’ifeden ki bir 

niçesinüñ misbâhı [57a] Allâh nûrıyıla münevver ve bir niçesinüñ misbâhı 

ol nûrdan mahrûm kalmışdur.6 (N97a) Niteki buyurur7 bu âyetde ki: ْ ــ َ  ﴿أََو 
ــאِرٍج َ ِ  َ ــ ْ َ ــאِت  َ ُ ــ ا ِ  ُ ــ ُ َ ــ  َ ــאِس َכ ــ ا ِ  ِ ــ ِ ــ  ِ ْ َ راً  ــ ُ  ُ ــ َ ــא  َ ْ َ َ ــאُه َو َ ْ َ ْ َ َ ــא  ً ْ َ  َכאَن 

1 “Allah Âdem’i yarattı ve onda/ona tecellî etti.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 5/257; 5/367; 6/364.

2 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir 

kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir 

ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş do-

kunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi 

nuruna iletir.” Nûr, 24/35.

3 mişkât ki bedendür N: mişkât-ı bedendür HM.

4 ma‘rifetini HM: ma‘rifeti N.

5 kendülerde N: kendüler HM. 

6 kalmışdur HM: olmışdur N. 

7 niteki buyurur N: ─ HM.
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א﴾1 َ ْ ِّ  Pes ma‘rifet-i şühûdînüñ şerhi budur: Ol mikdârca ki hayyiz-i ibâ-

rete ve mahall-i işârete sığar; 2ــא ــ  ــא  و ــא  ــ  ــא   Her şahs 

ki ol nûrıla diri oldı, ol fehm ider ve anuñıla mütenebbih olur. Niteki 

buyurur: 3﴾ــא َ ــ َכאَن  َ َر  ِ ــ ْ ُ
ِ ﴿ Ve her ki ol nûrdan mahrûm olmışdur, eger 

aña4 niçe biñ kez okıyuvirüp añduracak5 olursañ hergiz bir harf işitmez. 

Niteki buyurur: 6﴾ َــ ْ َ ْ ا  ُ ِ ــ ْ ُ  َ ــَכ   Pes bilgil ki rûh bedene ta‘alluk ﴿ِإ

dutduğı bu ma‘nîlerden ötrüdür. Eger bu ta‘alluk degülmisse pes rûha 

bu âletler ki gaybî şehâdeti anlaruñ vâsıtasıyıla idrâk ider. Eger olmasaydı 

rûha ma‘rifet, hergiz (N97b) hâsıl olmazdı. Lâ-cerem bu âletler gerekdür, 

tâ ki rûh lâyık ola sıfât-ı Ulûhiyye tecellîsine ve Hak Te‘âlâ’nuñ zâtın 

ve sıfâtın bilmekde misbâhlık zevkın bula. Eger yüz biñ âkil dilese ki 

misbâhuñ nûrâniyyetinden nâriyyetinden haber vire, her ne kim dilerse7 

cümlesi mecâzî olup hakīkī olmaya. Pes haber-i hakīkī oldur ki fetîle ve 

yağ haber vire. Zîrâ kim bunlar kendülerüñ vücûdların mahv idüp bezl 

eylemişlerdür; tâ ki ma‘rifet-i şühûdî nûrâniyyeti ve nâriyyeti8 zevkından 

çâşnî bulalar. 

Beyt:  İy şem‘ bu yanduğuñ9 tekye kılup dutma gurûr

[57b] Yakın degülsin kalbümüñ cûşına dur imdi dûr10

(N98a) Şol od kim ipligile sen bağlamışsın başuña 

 Beñzemeye ol oda kim cândan çıkup bula zûhur

1 “Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin 

durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur 

mu? İşte kâfirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir.” En‘âm, 6/122.

2 “Şühûdî marifeti bilen bildi, bilmeyen bilmedi.”

3 “(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için 

Kur’ân’ı indirdik.” Yâsîn, 36/70.

4 aña HM: ─ N.

5 añduracak HM: ögredecek N. 

6 “Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramaz-

sın.” Neml, 27/80.

7 dilerse HM: dirlerse N.

8 nâriyyeti N: nâriniyyeti HM.

9 yanduğuñ HM: yanduğuña N.

10 dur imdi dûr HM: imdi dur sen de dur N.
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Aceb sır budur1 kim bu deñlü vesâyit ve âlât gerekdür iş üzere olalar, tâ 

ki cân yağı kendü vücûdını fidâ eyleye. Ammâ fetîle hem bahânedür arada, 

tâ ki rûh vücûd-ı mecâzîsi vücûd-ı hakīkīye tebdîl ide ve nâriyyet-i hakīkī 

vücûdı ki gizlüyidi anı izhâr eyleye. Pes hakīkatde niteki yağ oduñ âşıkıdur, 

tâ ki kendü vücûd-ı mecâzîsini hakīkīye degşüre;2 ancılayın od dahı yağuñ 

âşıkıdur, tâ ki gizlü gencini âşikâre kıla. İmdi 3﴾ُ َــ ِ ُ ْ َو ــ ُ
ِ ُ ﴿ sırrı budur 

ve hem 4َف َ ــ ْ ُ أَْن أُ ــ ْ َ ْ َ َ ــא 
ِ ْ َ ا  ً ــ ْ ُ َכ ــ ْ  hakīkati budur. Eger rûh kālıbından ُכ

bu âletleri ve esbâbı hâsıl kılmayaydı, bu müdrikâtı ki gaybî ve şehâdetîdür, 

ele getürmeyeydi hergiz tevhîd ü ma‘rifetde bu (N98b) makāma yitişmezdi ve 

Hakk’uñ niyâbetine ve hilâfetine lâyık olmazdı yitişmeyeydi ve emânetine 

tahammül idemezdi5 ve Hak Te‘âlâ’nuñ cemâline ve celâline âyîne olmazdı 

ve hîç kimse 6َف َ ــ ْ ُ أَْن أُ ــ ْ َ ْ َ َ ــא 
ِ ْ َ ا  ً ــ ْ ُ َכ ــ ْ  hakīkatine irişmezdi. Niteki ُכ

Şeyh buyurur -kaddesallâhu rûhahû-:7

Beyt:  Senüñ mahalleñe râh yoğıdı biz eyledük râh8

 Seni belâ gözgüsinde gözledük her gâh

 Bu ıyşümüz hoş-idi biz mükedder eyledük uş

 Degüldi kimse haber-dâr biz eyledük âgâh

Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.9

1 sır budur HM: sırdur N.

2 hakīkīye degşüre HM: hakīkate döndüre N.

3 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.

4 “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/132, nr. 

2016; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/88; 4/158.

5 lâyık olmazdı yitişmeyeydi ve emânetine tahammül idemezdi HM: lâyık olmazdı ve emânet yükine 

tahammül idemezdi N.

6 “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/132, nr. 

2016; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/88; 4/158.

7 Şeyh buyurur -kaddesallâhu rûhahû- HM: buyurur Şeyh kaddesallâhu rûhahu’l-azîz N.

8 Senüñ mahalleñe râh yoğıdı biz eyledük râh HM: Senüñ mahalleñde yoğıdı biz itdük râh N.

9 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.
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El-Faslü’s-Sâlisü 

fî Beyâni İhtiyâci’l-Halk ile’l-Enbiyâ’i

Aleyhi[mü]’s-[58a]Selâm fi’t-Terbiyye

Ya‘nî (N99a) Üçinci Fasıl halkuñ ihtiyâcını beyân ider enbiyâya -aleyhi-
mü’s-selâm- terbiyyetde. Kālallâhu Te‘âlâ: 1﴾ْه ِ ــ َ ْ ُ ا ــ ُ ا َ ُ ِ َ  ُ ّ ى ا َ ــ َ  َ ــ ِ ــَכ ا ِ ٓ َ  ﴿أُو

Ve kāle’n-Nebī (A74a) aleyhi’s-selâm:2 3
ــאَدةٌ  َ ــאُء  َ َ ُ ْ ــאَدةٌ َوا َ ــאُء  َ ِ ْ َ ْ -Azîz-i men! Bil اَ

gil ki Hak Te‘âlâ âlem-i milk ü melekût tılsımını biribirine bağladı. Rûhı 

insân bedeniyile berkitdügi4 vâsıtasıyıla şol bendleri5 muhkem kıldı ki hîç 

âdemî ve hîç melek kendü tasarrufıyıla ne deñlü dürüşecek olursa ol tılsım 

açılmaz. Zîrâ yitmiş biñ hicâb bağıyıla anı bağladılar.6 Şöyle ki; ba‘zı nûrânî 

ve ba‘zı zulmânîdür, eger anuñ bir bağını götüreydi rûh miskîn hîç dünyâ 

zindânınuñ içinde karâr itmeyeydi ki,7 8 א  ا  dür. Pes ol tılsım-ı’ا

a‘zamı çünki9 kendü azametiyile bağlamışdur, kimsenüñ aña (N99b) ne ıt-

tılâ‘ı olsun. Niteki buyurur: 10﴾َْرِض ْ אَواِت َوا َ ــ َ ا ــ ْ َ  ْ ُ َ ــ ْ ــאٓ أَ َ ﴿ Lâ-cerem 

bunuñ açılması aña mahsûsdur ki Fettâh’dur ve cemî‘inüñ miftâhı anuñ 

kabza-i kudretindedür. 11﴾َْرِض ْ َوا אَواِت  َ ــ ا  ُ ــ ِ א َ َ  ُ َــ ﴿ İmdi bu tılsımuñ 

bendleri açılmaz, illâ anuñ elinde açılur. Yâhûz ol kişinüñ elinde açılur ki 

miftâhı ol virmiş ola anuñ eline. Pes Hak Te‘âlâ diledi ki Âdem’üñ nesli 

cihânda kala, evvel Âdem’i yaratdı toprakdan atasuz anasuz. Andan soñra 

Havvâ’yı yaratdı Âdem’den anasuz, kudretin izhâr itmeg-içün. Andan soñ-

ra Âdem’üñ neslin yaratmakda vardı Âdem’i [58b] Havvâ’ya sevdürüp çift12 

eyledi; tâ ki Benî Âdem zâhir olup zürriyet vücûda geldi. Andan diledi kim 

1 “İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların 

tuttuğu yola uy. De ki: ‘Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’ân), bütün âlemler için 

ancak bir uyarıdır.’” En‘âm, 6/90.

2 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

3 “Nebiler önderdir, veliler ise efendilerdir.” Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî, es-Sünen, 
4/56, nr. 3086.

4 berkitdügi N: berkidügi HM.

5 şol bendleri HM: ve bu tılsıma şol bendleri N.

6 anı bağladılar N: ─ HM.

7 ki N: ─ HM.

8 “Dünya müminin zindanıdır.” Müslim, Zühd, 1; Tirmizî, Zühd, 16; İbni Mâce, Zühd, 3.

9 çünki N: ─ HM.

10 “Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Saptıran-

ları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim.” Kehf, 18/51.

11 “Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, 

her şeyi hakkıyla bilendir.” Şûrâ, 42/12.

12 çift: HM, N’de “cift” biçiminde imla edilmiştir.
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mevcûdâtuñ tılsım-ı a‘zamını aça ve rûh-ı insânîye bu kālıb zindânınuñ 

bâğından halâs vire, kurbet (N100a) âlemine girü yitişdüre bunca fâ’ideler 

birle ve hisâbsuz ganîmetler birle ki bu seferde hâsıl olur. Niteki gelmişdür: 
ا1 ــ ا و ــ وا  ــא  Pes her zamânda cümle halâyık arasında birini üyürt-

ledi, anı ilerü çekdi ve inâyeti nazarı birle anı müzeyyen kıldı. 

دی روزی   دل   
א ام2  א ام  ازآن    

Bu sa‘âdet tohumını âlem-i ervâhda saçmışlardı ol makāmda kim vâsı-

tasuz nazar bulmışdı. Lâ-cerem bunda dahı kurbet bî-vâsıta buldı. Niteki 

Hoca aleyhi’s-selâm buyurur: 3
ةٌ  َ ــ َ ُ ٌد  ُــ ُ َْرَواُح  ْ  Ahd-i evvelde ervâh şol اَ

leşkerler gibiyidi ki saf saf dururlar, pes ol dahı dört safıdı. Evvel saf ervâh-ı 

enbiyâyidi ki vâsıta yoğıdı anuñıla Hak Te‘âlâ arasında.4 İkinci saf ervâh-ı 

evliyâyidi. Üçinci saf ervâh-ı mü’min idi. Dördinci saf (N100b) ervâh-ı küffâr 

idi. Pes anlar ki evvelki safdayıdılar, vâsıtasuz Hak Te‘âlâ’nuñ hâs nazarın 

buldılar ve bu kābiliyyeti kesb itdiler. Bu âlem-i sûret tılsımı açmaklık-

da5 âdem-i vakt olalar, kimseye mütâba‘at kılmayalar, pes kendüler açalar. 

Andan soñra halâyık anlaruñ hidâyeti vâsıtasıyıla [59a] bu tılsımı açmağı 

anlardan ögreneler ki; 6
ْه﴾  ِ ــ َ ْ ُ ا ــ ُ ا َ ُ ِ َ  ُ ّ ى ا َ ــ َ  َ ــ ِ ــَכ ا ِ ٓ َ  Ya‘nî enbiyâya ﴿أُْو

-aleyhimü’s-selâm- ben ögretdüm kendü azametümile vâsıtasuz bu tılsımı 

açmağı. Zîrâ anlar niçe yıllar bî-vâsıta benüm nûrum pertevinden nazarlar 

bulmışlardı ve evvel7 isti‘dâdı kesb itmişlerdi ki gayb yolından cezebât-ı 

Ulûhiyyet’e tasarrufıla anlaruñ göñülleri kapuların biz açavuz ve tılsımı 

açmaklığuñ sırrını 8﴾ٰاَن ْ ُ ْ َ ا َ  (١) ُ ٰ ْ mektebinde (N101a) biz ögredevüz ﴿ا

1 “Sefere çıkın, sıhhat bulur ve ganimet elde edersiniz.” Ahmed b. Hanbel, 14/507; Beyhakī, es-Süne-
nü’l-Kübrâ, 7/165, nr. 13588.

2 “Birgün bu yanık göñüllü bana nazar ettin. Ne buldumsa o nazardan buldum.”

3 “Ruhlar saf saf dizilmiş ordular gibidir.” Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Birr, 159, (2638); Ebû Dâvûd, 

Edeb, 19, (4834).

4 ki vâsıta yoğıdı anuñıla Hak Te‘âlâ arasında HM: ─ N.

5 açmaklıkda N: açılmaklıkda HM. 

6 “İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların 

tuttuğu yola uy. De ki: ‘Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’ân), bütün âlemler için 

ancak bir uyarıdır.’” En‘âm, 6/90.

7 evvel HM: ol N.

8 “Rahmân, Kur’ân’ı öğretti.” Rahmân, 55/1-2.
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ki; 1﴾َة ــ ُ َ َوا ــ ْכ ُ ْ ــאَب َوا َ ِכ ْ ُ ا ــ ُ َא ْ َ َ ٰا ــ
ِ ــَכ ا ِ ٓ َ -Ammâ ol kişiler ki âlem-i er ﴿أُْو

vâhda bizüm fazlımuz feyzânını2 ervâh-ı enbiyâ hicâbınuñ ardından bul-

mışlardı vâsıta birle, pes bugün bizüm Hazretümüze vâsıtasuz yol bulma-

yalar ve ol bizüm koduğumuz tılsımı kendüler açamayalar.3 ْ ــ َ ــ  ِ ِ ا َ ا ــ ُ ﴿ 
4﴾ ً ــ ِ

ْ َ  
ِ ِ ا ــ ُ ِ  َ ــ ِ َ  ْ ــ َ ُ َو  ــ ْ َ  ْ ــ

ِ  ْ ــ َ َ  İllâ anlar açalar ki, enbiyâ dükkânına 

varup anlara şâkird olalar ve mütâba‘ati istikāmet birle yirine getüreler.

Mısra‘: 5ن אر  ت   א وس  و 

Lâ-cerem şerâyi‘ mektebinde evvel ebced-i Şerî‘at ögrendiler ve evâmir 

ve nevâhîyi bildiler. Hakīkatde Şer‘’üñ evâmiri ol tılsım-ı a‘zam bendle-

rinüñ miftâhıdur. Çünki her birini kendü makāmında geregi gibi amele 

getüresin,6 ol tılsımdan bir bend götürilmiş olur ve nefehât-ı İlâhî nesîmle-

rinden rûhuñ dimâğına yitişe ki; 7ــא َ َ ا  ــ ُ َ َ َ ــאٍت  َ َ َ  ْ ُכــ ِ ْ ــאِم َد ــ أَ ِ  ّ  [59b] ِإن 

İmdi nefehâta ta‘arruz itmek Şer‘’üñ evâmirin (N101b) ve nevâhîsin yirine 

getürmekdür. Pes her8kadem ki Şerî‘at’de mütâba‘at tarîkı üzere koyasın, 

bir kurb9 hâsıl olur Hak civârına. Ya‘nî ol âlem ki andan geldüñ,10 anuñ 

menâzilinden bir menzil kat‘ itmiş olursın ki; ــ اداء  ّ ــ ن ا ــ ب ا ــ ــ   
11  ُ א ا  Çünki bu tarîk üzere kademi sıdkıla koyasın eltâf-ı Rubû-

biyyet saña istikbâl idüp destgîr ola ki; ْ ــ َ ــא َو ً ِ ِذَرا ــ ْ َ ُ ِإ ــ ْ َ َ ا  ً ْ ــ
ِ ــ  َ َب ِإ ــ َ َ  ْ ــ َ  

א12 ً َא  ِ ْ َ ُ ِإ ْ َ َ א  ً َ ِذَرا َب ِإ َ َ  

1 “Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar (inanma-

yanlar) bunları tanımayıp inkâr ederlerse, biz onları inkâr etmeyecek olan bir kavmi, onlara vekil 

kılmışızdır.” En‘âm, 6/89. 

2 feyzânını N: feyzâtını HM.

3 açamayalar HM: açmayalar ki N.

4 “Allah’ın öteden beri işleyip duran kanunu (budur). Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bula-

mazsın.” Fetih, 48/23.

5 “Geline ulaşmak istiyorsan aracıya hizmet et.”

6 Çünki her birini kendü makāmında geregi gibi amele getüresin HM: Çünki her biri kendü makāmın-

da geregi gibi amel ide N.

7 “Zamanınız günlerinde Rabbinizin nefhaları (nefesleri, güzel kokuları) vardır; onlara yönelin!” Benzer 

lafızlarla; Ebü’l-Kāsım Müsnidü’d-Dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, 
3/180, nr. 2856; Taberânî, Mu‘cemü’l-Kebîr, 19/233, nr. 519.

8 her N: ─ HM.

9 kurb HM: kurbet N.

10 ol âlem ki andan geldüñ HM: ol âlemüñ andan geldüñ N.

11 “Mukarrebler, farzları eda etmekle bana yaklaştıkları gibi başka bir şeyle yaklaşamazlar.”

12 “Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir zirâ‘ yaklaşırım, o bana bir zirâ‘ yaklaşırsa ben ona bir 

kulaç yaklaşırım.” Buhârî, Tevhîd, 50; Müslim, Zikr, 2, (2675); Tirmizî, Da‘avât, 142, (3598).
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Beyt:  م را א   در ره 
  1 אّول   آ  

Çün ma‘lûm oldı ki vücûd-ı insânî tılsımınuñ bendleri Şerî‘at kilizin-

den2 özge nesne’ birle açılmaz. Pes hakīkatde3 Şerî‘at’e bir sâhib-Şer‘ gerek. 

İmdi sâhib-Şer‘ hoz enbiyâdur -aleyhimü’s-selâm-. Lâ-cerem bu mukaddi-

met hükmiyile4 ihtiyâc (N102a) vâkı‘ oldı anlara. Bâkī birkaç vech dahı ol 

fasılda kim şeyhe ihtiyâc beyân ider, hem anda gele inşâ’allâhu Te‘âlâ; tâ 

ma‘lûm ola şeyhe ihtiyâc olıcak peygâmbere ihtiyâc bi-tarîk-i evlâ ola. 

Ve sallalâhu alâ Muhammedin ve âlihi ecma‘în.5

el-Faslü’r-Râbi‘u 

fî Beyâni Neshi’l-Edyân ve Hatmi’n-Nübüvve bi-Muhammedin

Aleyhi’s-Selâm

Ya‘nî Dördinci Fasıl dînler nesh olduğını6 ve hem nübüvvet Hazret-i 

Risâlet birle hatm olduğını beyân ider. Kālallâhu Te‘âlâ: َــ ٌ أَ ــ َ ُ ــא َכאَن  َ ﴿ 
7﴾ َ ــ ِّ ِ َ ا ــ َ א َ  َو

ِ َل ا ــ ُ َِכــ ر ْ َو ُכــ
ِ א َ ــ ّرِ ِّ  ٍ ــ َ  Kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm:8 [60a] أَ

ُ ــ
ِ َא َ ْ ــ ا ِ  ْ ــ ِ ًرا َوأُ ــ ُ ُ ــא  ُ ا ا و ً ِ ــ ْ َ َْرُض  ــ ا ِ  ْ ــ َ ِ ُ  : ّ ٍ ــ ِ ِ ــאِء  َ ِ ْ َ ــ ا َ َ  ُ ــ ْ ّ  

َن9 ــ ِ ِ ا  َ ــ
ِ ُ ً َو ــ ِ َכא ــ ْ َ ْ ــ ا َ ُ ِإ ــ א َو ــ ــ ا ِ ْ ِ َوأُ ــ ْ א ِ ُت  ْ ــ

ِ ُ  Azîz-i (N102b) َو

men! Bilgil ki Hazret-i İzzet bî-illet inâyetinden Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- 
nisbetini Âdem’den ve sâ’ir âdemîden10 anuñ nisbetin nübüvvet ve risâlet 

âlemiyle dürüst eyledi. Niteki buyurdı: 11﴾ ْ ُכــ
ِ א َ ــ ّرِ ِّ  ٍ ــ َ َــ أَ ٌ أَ ــ َ ُ ــא َכאَن  َ ﴿ 

”.N: ─ HM. “Âşıklık yolunda doğru adım atarsan, mâşuk daha ilk adımında sana gelir  در ره 1

2 kilid.

3 hakīkatde HM: hakīkat bile ki N.

4 mukaddimet hükmiyile HM: mukaddimâtı hükmiyle N. 

5 Ve sallalâhu alâ Muhammedin ve âlihi ecma‘în N: ─ HM. 

6 olduğını N: oldığı HM.

7 “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebi-

lerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Ahzâb, 33/40.

8 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

9 “Ben, şu altı şeyle diğer nebilere üstün kılındım: Yeryüzü bana mescit ve toprağı da temiz kılındı. Ga-

nimetler bana helal kılındı. Düşmana korku (salmak) ile yardım olundum (desteklendim). Bana şefaat 

etme yetkisi verildi. Ben yaratılanların hepsine birden elçi olarak gönderildim. Nebilere benimle son 

verildi (nebilik benimle sona erdi).” א ــ ــ ا ِ ْ  ,ibaresi olmaksızın ve benzer lafızlarla bk. Müslim َوأُ

Mesâcid, 5. 

10 nisbetini Âdem’den ve sâ’ir âdemîden N: nisbeti Âdem’den ve sâ’ir âdemden HM.

11 “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir...” Ahzâb, 33/40.
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Ya‘nî Muhammed  aleyhi’s-selâm ne sizden ve ne sizüñ âlemüñüzden idi. 

Belki Resûlü Rabbi’l-Âlemîn ve Hâtemü’l-Enbiyâ’yıdı. Sen şöyle sanma 

ki âlemüñ aydınlığı Muhammed aleyhi’s-selâm nûrından degüldür hâşâ ve 

kellâ. Anuñ bu âb u gil âlemine ne nisbeti vardur. Âdem’i -aleyhi’s-selâm- 
anun tufeylin bilgil. Muhammed’i -aleyhi’s-selâm- Âdem tufeylin zan itme. 

Niteki Şeyh buyurur -kaddesallâhu rûhahû-:

(N103a) Beyt:  Sen şöyle zann itme bizi ki Âdem ola aslumuz

 Ol-dem ki Âdem yoğ-idi Şâh-ileydi vaslumuz

 Işk lafzı terkîb olmadın göñülde te’lîf1 olmadın

 Ma‘şûka ışkıla2 bizüm var-idi ahd ü kavlümüz 

Eger bir şehbâz bir pâzişâhuñ kolından kanad kaksa şikâr talebinden 

ötürü ve pervâz kılsa bu aralıkda dinlenmek-içün, varsa bir karınuñ dîvârı 

kenârında karâr itse, imdi ol şehbâz bu kader sebebiyile ol karınuñ milki 

olacak degüldür, ne kadar çok oturacak olursa. Pes vaktî ki 3 ﴾ ِ ِ -tâblı ﴿ِاْر

nuñ âvâzın4 işide, der-hâl pervâz kılup şâhuñ [60b] kolında bulınur.5

(N103b) Beyt: Şâhuñ cemâli şem‘ine vaktî ki bakaram

 Pervâne bigi cânumı ben oda yakaram

 Şâh ِ ِ sadâsın urup cân işidicek ِاْر

 Şâhîn gibi girü şâhuñ eline akaram

Niteki Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm buyurur: ِ ــ َ َ ــ َכ ِ َ َ ــא  َ ــא ، ِإ َ ْ
ِ ــ َو ِ א َ  

ــ رכــ و راح6 ة  ــ ــ  ــ  اَح  َ ــ ل  ــ ، ٍ ــ ِ א َ ٍم  ْ ــ َ ــ  ِ ٍ راح  ــ  Ben kandan َراِכ

dünyâ kandan? Ben olam ki makām-ı Sidre’de her ne ki milk ü melekûtuñ 

cevâhiri varidi gayb hazînesinde, cümle bana arz kıldılar. Ben himmetüm 

gözi kuyruğıyıla hîç iltifât nazarın itmedüm ki; (١٦) ٰ ــ َ ْ َ א  َ َرَة  ْ ــ ّ ِ ــ ا َ ْ َ  ﴿ِإْذ 

1 te’lîf HM: terkîb N.

2 Ma‘şûka ışkıla HM: Ma‘şûk u ışkıla N.

3 “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” Fecr, 89/28. 

4 âvâzın HM: âvâzesin N.

5 bulınur HM: bulınur tevakkufsuz N.

6 “Benim dünya ile ne alakam var! Dünyada ben, bir ağaç altında inip gölgelenen, sonra da bineğine 

binerek yoluna devam eden bir yolcu gibiyim.” Benzer lafızlarla; Buhârî, Rikāk, 3; İbn Mâce, Zühd, 3; 

Ahmed b. Hanbel, 7/259; Hâkim, Müstedrek, 4/345, nr. 7859; Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Müsennâ 

et-Temîmî el-Mevsılî, el-Müsned, 9/195, nr. 5292.
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1﴾ ٰ ــ َ َ ــא  َ ُ َو ــ َ َ ْ ــא َزاَغ ا َ  Belki vücûdum nakdin dahı ol kumâr-hânede yavu 

kıldum. Pervâz idüp adem dervâzesinden makām-ı asl ki2 3﴾ َــ  ,dur’﴿أَْو أَْد

girü yitişdüm. 

Beyt: (N104a) Bir şâhîn idüm ki âlem-i kudsdan irişdüm

 Av iletmek-içün anda bu sahrâya yitişdüm

 Râzum demege bulmadum kimesne4 mahrem

 Ol yolca ki geldüm yine asluma kavışdum

Ben kendü nisbetümi âhiretden ve heşt bihiştden ol vakt kesdüm ki ــא  ا
5 ّ ــ ا  nisbetini dürüst eyledüm. Lâ-cerem her neseb fânî olup münkatı‘ 

olur, benüm nisbetüm bâkī-durur ki;6 7 ِ ــ َ َ ِ َو ــ َ َ ُ إ  ــ ِ َ ْ َ  ٍ ــ َ َ ٍ َو ــ َ  ُכ 
Ve sâ’ir halka buyurur ki: 8﴾َن ُ ــאَٓء َ َ َ  َ َو  ٍ ــ ِ َ ْ َ  ْ ــ ُ َ ْ َ ــאَب  َ ْ أَ  ٓ َ ــ َ ﴿ Evveliyyet 

topını müsâbakat meydânında ben kapmışam. Eger fıtratda evvel dir iseñ 

vücûd yimişinüñ turfandası ki evvel fıtrat ağacında bitdi, ben idüm ki,
9

ري  ــ  ّ ــ ا ــא   ve eger Kıyâmet sahrâsında diriseñ evvel gevher [61a] اول 

ki yir sadefinden baş (N104b) kalduran ben olam ki, َْرض ْ ُ ا ــ ْ َ ــ  َ ْ َ  ْ ــ َ ــא أَوُل  َ  أَ
10 ِ ــ َ א َ

ِ َم ا ْ َــ  ve eger şefâ‘at makāmında dir-iseñ ol deryâ-yı ma‘siyyete gark 

olmışlara evvel şefâ‘at iden ben olam ki, 11 ٍ ــ َ ُ ٍ َو  ِ ــא َ َــא أَوُل   ve eger sırât أَ

üzerinde pîşvâ ve muktedâ-yı halk dir-iseñ evvel kadem urup sırâtı berk-ı 

hâtif gibi cevâz bulan ben olam ki, 12اط ز ا א أَوُل    ve eger cennetde أ

sâhib-i sadr dir-iseñ evvel emrde cemâlüm görüp heşt bihiştinüñ13 kapusı 

1 “O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” Necm, 

53/16-17.

2 asl ki N: asılda ki HM. 

3 “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Necm, 53/9.

4 kimesne HM: kimse’i N.

5 “Ben Allahu Teâlâ’danım; müminler de benim nurumun feyzindendirler.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 

4/404; 10/336. 

6 her neseb fânî olup münkatı‘ olur, benüm nisbetüm bâkī-durur ki HM: her nisbet fânî olup münkatı‘ 

olup ve benüm nisbetüm bâkīdür ki N.

7 “Kıyamet gününde benim nesebim ve bağım dışında bütün bağlar ve nesepler kesilir.” Bursevî, Rû-
hu’l-Beyân, 2/174; 6/311.

8 ٍ ــ ِ َ ْ َ  N: ─ HM. “Sûr’a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak, ne 

de birbirlerini arayıp soracaklardır.” Mü’minûn, 23/101.

9 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey benim nurumdur.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169.

10 “Kıyamet günü yer yarıldığında ondan ilk çıkacak olan benim!” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 7/226; Senâ’ul-

lâh Pânîpetî, et-Tefsîru’l-Mazharî, 1/354.

11 “İlk olarak şefaat edip şefaati kabul olunacak benim!” Benzer lazıflarla; Müslim, Îmân, 85.

12 “İlk olarak sıratı geçecek olan benim!” Bu hadisin kaynağına ulaşılamamıştır. 

13 bihiştinüñ HM: behiştüñ N.
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baña açıla ki, 1 ــ اب ا ــ ــ ا ــ  ــ  ــא أَوُل  -ve eger âşıklaruñ serveri ve müş أ

tâklaruñ muktedâsın isterseñ evvel âşık-ı sâdık ki visâl-i ma‘şûk devletine 

yol bula, ben olam ki, 2ب ــ ــ ا ــ  ــ  ــא أَوُل  -Bu turfadur ki benüm varlı أ

ğum benüm degül ve dükeli varlık3 benüm: 4ــא ل أ ــ ــ أ ــא  ــא أ ا

(N105a)  Kaçan ki görem ol hânı tenümde bulmazam cânı
 O vaktin hoş olur vaktum ki olam yolına fânî

 Eger bende şeref görseñ şeref oldur yakīn bilgil

 Anuñ üstinde zıl görseñ benüm ol zıll-ı zulmânî

Azîz-i men! Anı işitdüñ mi ki Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- gölgesi yoğıdı, 

râstdur. Zîrâ ki bir vechden Hoca aleyhi’s-selâm âfitâb idi ki; ِ َــ ا ــא ِإ ً
ِ  ﴿َوَدا

ا﴾5 ً ــ
ِ א  ً ا َ ــ

ِ ِ َو ــ ِ ْذ ِ ِ  İmdi güneşüñ6 hoz gölgesi olmaz ve bir vechden dahı 

Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- gölgesi yoğıdı. Zîrâ ki kendözi7 gölge düşmişidi 

ki; (N105b) 8َْرِض ْ ــ ا ِ  ِ ــ ا אُن  ــ  Çünki halka yüz dutsa pes güneş [61b] ا

olurdı, cihânı münevver kılurdı. Zîrâ ki evvelîn ve âhirîn anuñ nûrı per-

tevindendür ve ol vakt ki Hazret’e yüz dutsa ol Hazret’e gölge düşerdi. Tâ 

her kimse ki dilese Hazret’e ulaşa, anuñ penâh-ı devletine sığınurdı9 ki; 
10﴾ُ ــ َ ْ وَن َو ُ ــ ِ ُ  ِ ّ ــ

ِ َ ْ اِة َوا َ ــ َ ْ א ِ ــ  ُ َن َر ــ ُ ْ َ  َ ــ ِ ِد ا ُ ــ ْ َ  َ -Ve her bâr ki kendü ﴿َو

ye gelüp ifâkat bulsa, pes Hazret-i İzzet gölgesine penâh kılup eydürdi ki:
11 ٌ ــ َ ْ ُ ــ   ِ َ  َ ٌب َو ــ َ ُ ــٌכ  َ َ  ِ ــ ِ   ِ ُ ــ َ َ  َ  ٌ ــ ْ ِ َو َ ا ــ َ ــ   ِ  Hoca aleyhi’s-selâm eger 

1 “Cennet kapıları ilk olarak bana açılacak!” Benzer lafızlarla; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 8/144.

2 “Allahu Teâlâ’nın ilk tecelli edeceği benim.” Benzer lafızlarla; Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. 

Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî bi-Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, 11/436, nr. 5888; Senâ’ullâh 

Pânîpetî, et-Tefsîru’l-Mazharî, 3/416.

3 varlık N: ─ HM.

4 “Fakat ben, ben demem.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 9/51.

5 “(45-46) Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna 

çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” Ahzâb, 33/46.

6 güneşüñ N: kişinüñ HM.

7 kendözi HM: kendüsi N.

8 “Sultan, yeryüzünde Allahu Teâlâ’nın gölgesidir.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 9/475.

9 sığınurdı N: sığanurdı HM.

10 “Rab’lerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na dua edenleri yanından kovma. Onların hesabın-

dan sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimler-

den olursun.” En‘âm, 6/52.

11 “Benim Allah ile beraber olduğum öyle bir vakit vardır ki, o vakit içinde ne bir mukarreb melek ne de 

gönderilmiş bir nebî öyle bir yakınlığı elde edebilir.” Ebû Bekr Tâcü’l-İslâm Muhammed b. Ebû İshâk 

İbrâhîm b. Ya‘kūb el-Buhârî el-Kelâbâzî, Ma‘âni’l-Ahbâr (Bahru’l-Fevâ’id), 1/335; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 

2/173.
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ehl-i âlemüñ güneşiyidi, lâkin perverde-i 1 ــ ــ ر  ُ ــ mücâviriydi; 2 أ ــ ُ ِ ْ ُ  
hânından nevâle yeridi.

(N106a) Beyt: Yedügüñ ta‘âm uş bu ki3 4 ُ  ر أ
 Gözünüñ uykusı bu ki 5 אم  و 

 Bu cemî‘-i ehl-i âlem kademüñden6 hâk-ı pâdur

 Alemüñ dibinde bekler dükelisi bî-nevâdur

 O mukarrebîn melekler saña itdiler irâdet

 Cebre’îl-i peyk-i Hazret ileyüñce7 pîşvâdur

 Melekûta seyr iderken saña enbiyâ dir-idi 

 İy Habîb-i hâs-ı Hazret saña baş ü cân fidâdur

 Saña lâyık armağanum ne ola ma‘siyetden özge

 Bize sen şefâ‘at eyle ki senüñ işüñ8 atâdur

 Salavât Hazretüñe virürem9 ki kurbuñ10 artsun

 Ki mukarreb olıcak kül cüz11 kurb hem sezâdur

 Dahı virürem salavât anuñ ol sahâbesine 
(N106b) Ki bu halka her birisi dîn içinde reh-nümâdur

[62a] Enbiyâ aleyhimü’s-selâm egerçi her biri bir ümmetüñ kāfile-salârı-

dı ki; 12﴾ ٍ ــ ْ َ ــ  َ َ  ْ ــ ُ َ ْ َ ــא  َ ْ َ  ُ ــ ُ ــَכ ا ْ ِ ﴿ tâ her biri bir ümmetüñ pîşvâsı 

olup Meydân-ı Arasât’a iledeler. Ammâ Hoca aleyhi’s-selâm bir kāfile-salâ-

1 “Ben Rabbimin katında gecelerim. O beni yedirir ve içirir.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/259; 2/443.

2 “…O beni yedirir...” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/259; 2/443.

3 ta‘âm uş bu ki HM: tâm işbu ki N.

4 “Ben Rabbimin katında gecelerim...” Bk. a. y.

5 “Kalbim uyumaz.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 10/523.

6 kademünden N: kademünde HM.

7 ileyüñce HM: öñüñce N.

8 işüñ HM: ismüñ N.

9 virürem N: virerem HM.

10 kurbuñ HM: kurbum N.

11 kül cüz kurb HM: kül cüze kurb N.

12 “İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah’ın konuş-

tukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu Îsâ’ya ise açık deliller verdik ve 

onu Rûhu’l-Kudüs (Cebrâ’îl) ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)

ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. On-

lardan inananlar da vardı, inkâr edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin 

Allah dilediğini yapar.” Bakara, 2/253. 
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rıdı ki evvel ketm-i ademden kadem daşra basup cemî‘-i mevcûdâta pîşvâ 

olup vücûd sahrâsına getürdi ki; 1َن ُ ِ ــא وَن ا ُ ــ
ِ ٰ ْ ُ ا ــ ْ َ  Ol vakt ki kâruvân2 

girü dönesi oldı, pes ümmetine3 vefâ-dâr olup kafa-dâr oldı, anları ri‘âyet 

itmek-içün ardınca geldi ki; 4
َن  ــ ِ َ ا ــ ِ  َ ــ

ِ ُ ــ :Ve dahı buyurdı ki َو َ َ  ُ ــ ْ ّ ِ ُ  
5 ّ ٍ ِ ِ אِء  َ ِ ْ َ ْ  ;Ya‘nî baña fazîlet virdiler sâ’ir enbiyânuñ üzerine altı nesneyile ا

evvel ol ki her bir peygâmberüñ bir mu‘ayyen mescidi varidi, namâzı anda 

kılurıdı, özge makāmda dürüst (N107a) degülidi.6 Çünki nevbet baña yitişdi, 

cümle yiryüzini baña mescid kıldılar. Ben ve ümmetüm her kanda ki 

namâz kılmak isteyeler, dürüst ola. İmdi bu ne7 işâretdür ki yiryüzi mescid 

ola? Aña işâretdür ki kalan peygâmberler velâyetinüñ tûl-i arzı ol kadar idi 

ki bir mescid mikdârı etrâf-ı zemînden nübüvvet iksîri birle pâk ve tâhir8 

iderlerdi9 ve zemîn-i dünyâvî ravza-i uhrevî düzerlerdi. Çünki nevbet Haz-

ret-i Risâlet’e degdi ki mahbûb-i ezel ve ebeddür, [62b] anuñ nübüvveti 

iksîri ol mikdâr-ı kuvvetde idi ki cümle yiryüzi ki aktâ‘-ı şeytân ve nâ-man-

zûr-ı Rahmân-iken ki; 10
ــא  ــא  ــא  ــ  ــא  ــ ا ــ ا א  ّ ا ــ ــא   anı pâk ve 

tâhir kılup mesâcid-i ibâdu’r-Rahmân eyledi ki; 11ا ً ِ ــ ْ َ َْرُض  ْ ــ ا  ْ ــ َ ِ ُ  ve 

ol kara toprağı âb-ı tuhûr mertebesine yitişdürdi ki; 12را ــ ــא  ا  Ve dahı و 

kalan enbiyânuñ her biri (N107b) bir ümmete ba‘s oldı, cemî‘-i halâyıka gön-

dürilmedi. Ve hem kendü nefsleri hicâbından bi’l-külliyye halâs bulma-

mışlardı, tâ ki bir kişiye şefâ‘at idebilelerdi; lâ-cerem cümlesi 13 ــ ِ ْ َ ــ  ِ ْ َ  
diyiser Kıyâmet’de. Ve hem dahı kaçan ganîmet olsa kâfirlerüñ nice mâlı14 

anlara helâl olmazdı, nübüvvetleri iksîri anı pâk ve tâhir kılmazdı. Çünki 

1 “Biz önde olan sonrakileriz.” Ahmed b. Hanbel, 12/364, nr. 7401; Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs 

b. Abbâs eş-Şâfi‘î, el-Müsned, 1/126, nr. 373; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/492; 5/96.

2 kâruvân HM: kârubân N. 

3 ümmetine HM: ümmete N.

4 “…Nebilere benimle son verildi (nebilik benimle sona erdi).” Müslim, Mesâcid, 5. 

5 “Ben, şu altı şeyle diğer nebilere üstün kılındım…” Müslim, Mesâcid, 5. 

6 namâzı anda kılurıdı, özge makāmda dürüst degülidi HM: namâzı andan özge makāmda dürüst degü-

lidi N.

7 bu ne N: ne HM.

8 pâk ve tâhir HM: pâk zâhir N.

9 iderlerdi N: idelerdi HM.

10 “Allahu Teâlâ dünyayı yarattığından beri ona buğz ettiğinden dolayı nazar kılmamıştır.” Benzer lafız-

larla; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 2/255, nr. 3564; Süyûtî, Câmi‘u’l-Ahâdîs, 8/156, nr. 7023.

11 “…Yeryüzü bana mescit kılındı…” Müslim, Mesâcid, 5. 

12 “… Yeryüzü bana mescit ve toprağı da temiz kılındı…” Müslim, Mesâcid, 5. 

13 “Nefsim, nefsim…” Buhârî, Tevhîd, 36; Müslim, Îmân, 326, 327; Tirmizî, Kıyâmet, 10.

14 kafirlerüñ nice mâlı HM: kâfirüñ necis mâlı N.
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nevbet Hoca’ya degdi -aleyhi’s-selâm- ol1 şefâ‘at alemini anuñ kifâyeti eline 

virdiler ki; 2 א ــ ــ ا -Ve hem ne kadar halk ki3 Kıyâmet’e degin geli وا

serdür, anuñ ümmetin itdiler ki; 4 ــ כא ــ  ا ــ  ا ــ   Ve dahı küffâruñ و

necis mâlın iksîr-i nübüvvet birle pâk ü tâhir eyleyüp helâl kıldı ki;5 وا 
6 א  ,Ve bir dahı bu ki kalan enbiyânuñ kuvveti ve şevketi ol deñlüyidi  ا

kaçan küffârıla cenk olsa yakındağını7 def‘ idüp (N108a) sırlardı ve kaçan ırak 

olsa sımazlardı. Ammâ Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm8 bir aylık yoldan küf-

fârı [63a] sırıdı, satavât-ı havfdan ve sademât-ı ru‘bdan ki; ِ ــ ْ א ِ ُت  ْ ــ
ِ ُ  و

9 ٍ ْ َ َة  َ
ِ َ  Ve bir dahı bu ki kalan enbiyânuñ kuvveti ol mikdârıdı kim her 

kişiye hâl-i hayâtında rehber olup muktedâ-yı ümmet olurlardı. Ammâ 

âhirete intikāl itdüginden10 soñra bir peygambere dahı muhtâc olurlardı, tâ 

ki anlara mürşid ola. Çünki nevbet Hoca’ya degdi -aleyhi’s-selâm-, anuñ 

nevbeti hutbesi evvel göklerde okındı ki; 11 ِ ــ ّ ِ ــאِء َوا َ ْ َ ا ــ ْ َ ــא َوٰاَدُم  ِ َ  ُ ــ ْ  Ve ُכ

hem âhir nübüvvet hutbesi yiryüzinde anuñ adıyıla hatm oldı; 12ن א  و 

Andan soñra şöyle bilgil ki, Hoca aleyhi’s-selâm bu mahlûkāt şeceresinüñ 
(N108b) semeresidür ve hem girü ol şecerenüñ tohumıdur. Kalan enbiyâ ol 

ağacuñ budakları ve yapraklarıdur.13 İmdi budak ve yaprak şuña degin bi-

ter ki, yimiş zâhir olmamış ola. Vaktî ki yimiş zâhir ola ve kemâle irişe, 

ayruk dahı budak ve yaprak bitmez. Pes yimiş soñra geldügile kamusınuñ 

hâtemi olup hem mükemmili oldı. Ammâ14 cühûd ve tersâlar su’âl idüp 

diseler ki: Ne delîl birle Muhammed aleyhi’s-selâm peygamberdür ve eger 

1 ol HM: evvel N.

2 “…Bana şefaat etme yetkisi verildi…” Ebû Muhammed Muhyi’s-Sünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. 

Muhammed el-Ferrâ’ el-Begavî, Şerhu’s-Sünne, 13/197.

3 ve hem ne kadar halk ki HM: ve her halk ki N. 

4 “…Ben yaratılanların hepsine birden elçi olarak gönderildim.” Müslim, Mesâcid, 5. 

5 eyleyüp helâl kıldı ki HM: idüp helâl eyledi ki N.

6 “…Ganimetler bana helal kılındı…” Müslim, Mesâcid, 5. 

7 yakındağını HM: yakındağı N.

8 aleyhi’s-selâm N: ─ HM.

9 “Bir bir aylık yol kadar yerden (düşmanımın kalbine) korku (salmak) ile yardım olundum (des-

teklendim). Yeryüzü bana mescid (namazgâh) ve temiz kılındı. Dolayısıyla her kime namaz vakti 

gelirse bulunduğu yerde namazını kılsın. Bana ganimetler helal kılındı. Hâlbuki benden önce hiçbir 

(peygambere) helal kılınmamıştı. Bana şefaat etme yetkisi verildi. Daha önce her peygamber özellikle 

kendi kavmine gönderiliyordu. Ben ise bütün insanlara gönderildim.” Buhârî, Salât, 55. 

10 itdüginden HM: itdükden N.

11 “Âdem, su ile çamur arasında iken, ben nebî idim.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/156, nr. 2017; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 3/275.

12 “…Nebilere benimle son verildi (nebilik benimle sona erdi).” Müslim, Mesâcid, 5.

13 budakları ve yapraklarıdur HM: budaklarıdur N.

14 Ammâ HM: Ammâ eger N.
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anuñ nübüvveti sâbit oldısa niçün anun dîni kalan dînleri nesh eyleye? 

Neden lâzım oldı ki her kavm kendü peygamberi dînini koya, aña mütâba‘at 

kıla? Her peygamberüñ hoz bir kitâbı vardur, ol dahı kelâm-ı Hak’dur, ni-

çün yaramaz ki kalan1 peygamberleri zamânı gibi her kavüm kendü dînine 

mütâba‘at kıla? Pes cümle dînler ve kitâblar [63b] karârında kala. İmdi bu 

su’âle cevâb iki (N109a) vechile virürüz: Bir vechi ma‘kūl ve bir vechi tahkīk. 

Ammâ vech-i ma‘kūl oldur ki, anlara biz eydürüz; siz ne delîl birle bil-

düñüz ki Mûsâ ve Îsâ aleyhime’s-selâm peygamberler idi, siz hoz anları ve 

anlaruñ mu‘cizâtını görmedüñüzdi? İmdi bu söze cevâb ikiden hâlî degül-

dür. Yâ eydeler ki; tevâtür-i haber birle anlaruñ mu‘cizâtı bize irişdi ve 

mu‘cize delîl-i sıhhat-i nübüvvetdür. Yâhûz eydeler ki; tasdîk kılup ki netî-

ce-i îmândur,2 ol bize hâsıl oldı, hîç delîle muhtâc olmaduk diyeler. İmdi 

biz dahı eydürüz ki: O Hazret-i Risâlet’üñ mu‘cizâtı tevâtürile bize ma‘lûm 

oldı ve Kur’ân ki anuñ mu‘cizesidür, bu hâlde göredururuz3 ki cümle fu-

sahâ-yı Arab ve Acem anuñ zamânından berü şimdiye degin bir kelâm 

getürmekde âcizdür. Niteki (N109b) da‘vîsidür kim eydür: ِ ــ َ َ َ ْ ا  ِ ــ ِ ــ  ُ ﴿ 
ا﴾4 ً ــ ِ َ  ٍ ــ ْ َ

ِ  ْ ــ ُ ُ ْ َ ْ َכאَن  ــ َ ِ َو ــ ِ ْ ِ ِ َن  ُــ ْ َ  َ ٰاِن  ْ ــ ُ ْ ا ا َ ــ َ  ِ ــ ْ
ِ ِ ا  ُــ ْ َ ـٓـ أَن  َ َ ــ  ِ ْ ُ َوا ــ ْ ِ  ا

Ve dahı tasdîk kılup ki netîce-i nûr-ı îmândur, bize dahı hâsıl oldı. Cemî‘-i 

peygamberlere ve anlaruñ kitâblarına îmân getürürüz. Cühûdlar gibi degül 

ki, Mûsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- îmân getürürler5 ammâ Îsâ ve 

Muhammed’e -aleyhime’s-selâm- ve sâ’ir enbiyâya îmân getürmezler ve dahı 

Nasâra gibi degül, Îsâ’ya -aleyhi’s-selâm- îmân getürürler ve kalan enbiyâya 

getürmezler ve dahı Îsâ Tanrı’nuñ oğlı ve 6
 ﴾ٍ َــ َ َ  ُ ــ ِ َא ﴿ dirler. ــא  ّ ــ ا א  

ن7 ــ א ل ا ــ  Pes Yehûd ve Nasâra niteki Mûsâ [64a] ve Îsâ’nuñ -aleyhi-
me’s-selâm- nübüvvetini tevâtürle ma‘lûm itdiler, biz dahı Hazret-i Risâ-

let’üñ -aleyhi’s-selâm- nübüvvetini tevâtürile ma‘lûm itdük. Dahı henûz 

Kur’ân ki (N110a) anuñ mu‘cizesidür, göredururlar. Gerek idi kim aña dahı 

1 kalan N: ─ HM.

2 tasdîk kılup ki netîce-i îmândur HM: tasdîk kalup ki netîce-i nûr-ı îmândur N.

3 göredururuz N: göreduruz HM.

4 “De ki: ‘Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve 

birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.” İsrâ, 17/88.

5 getürürler N: getüreler HM.

6 “Andolsun, ‘Allah, üçün üçüncüsüdür.’ diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek İlâh’tan başka hiçbir ilâh 

yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir 

azap dokunacaktır.” Mâ’ide, 5/73 âyetinden iktibas edilmiştir. 

7 “Allahu Teâlâ zalimlerin dediklerinden münezzehtir.”
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îmân getürelerdi, velîkin anlaruñ îmânı kendü peygamberlerine ata ve ana 

taklîdindendür, nûr-ı akıl ve nûr-ı îmân netîcesinden degüldür. Niteki bu-

yurur: 1﴾وَن ُ ــ َ ْ ــ  ِ َאِر ٓــ ٰا َ َ ــא  ٍ َوِإ ــ ٓــ أُ َ َ َــא  َء َ َــ ٰا ْ َ ــא َو -Ve hem Hoca aley ﴿ِإ
hi’s-selâm buyurdı: ــ أو ا ــ أو  دا اه  ــ م  ــ ة ا ــ ــ ا ــ  د  ــ  כ 
2 א  Ol dîn ki atadan anadan taklîd birle hâsıl ola, nûr-ı îmânsuz i‘tibâr 

olmaz, küfr olur. Ammâ ol söz ki anlar dedilerdi: Çünki Muhammed’üñ 

-aleyhi’s-selâm- nübüvveti sâbit olup müsellem dutduk; niçün anuñ dîni 

nâsih-i edyân oldı? İmdi aña dahı cevâb virüp eydürüz: Çünki anuñ 

nübüvvetini müsellem dutduñuz; gerek ki anı sâdıku’l-kavl (N110b) bilesiz. 

Her kitâb ki ol getürdi, anı hem kabûl idesiz. Kur’ân-ı Mecîd ki anuñ 

kitâbıdur, şöyle buyurur ki; anuñ dîni kalan3 dînleri nesh ider. Andan ötü-

rü nesh eyler ki, şol nesne ki kalan peygamberlerüñ kitâblarında vardur, 

Kur’ân-ı Mecîd’de ol var4 ve ol nesne ki cümle enbiyânuñ şerâyi‘inde var-

dur, bunun şerî‘atinde5 dâhildür. Ammâ bunuñ kitâbındaki ve şerî‘atinde-

ki kemâlât-ı dîn anlaruñ kütüb ü şerâyi‘inde yokdur. Lâ-cerem bunuñ 

kitâbı [64b] nâsih oldı. Ammâ bu ma‘niye nâsih degüldür ki ol kitâbları 

be-küllî bâtıl kıla, anı hak bilmeye. Belki bu ma‘niyedür6 ki ol ahkâm ki 

anlaruñ müteferrik7 kitâblarında ve muhtelif şerâyi‘inde8 vardur, cümlesi 

bu kitâbda ve bu şerî‘atde cem‘ oldı ve ol nesne ki dînüñ mütemmimi idi 

aña hem-zam oldı. Pes dîn kemâle yitişdi9 ki; 10﴾ ْ َُכــ ِد  ْ َُכــ  ُ ــ ْ َ أَْכ َم  ْ ــ َ ْ  ﴿اَ

1 َ َ א  ٍ َوِإ  .HM ─ أُ

وَن  ُ َ ْ  HM: ون  N. “Hayır! Onlar sadece, ‘Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve 

biz onların izlerinden gitmekteyiz.’ dediler.” Zuhruf, 43/22.

2 “Her doğan çocuk, mutlaka İslâm fıtratı üzere doğar. Ancak anasıyla babası onu Yahudi veya Hristiyan 

ya da Mecusi yaparlar.” Buhârî, Cenâ’iz, 80, 93; Sünne, 17; Kader, 3; Müslim, Kader, 22, 23, 24, 25; 

Ebû Dâvûd, Sünnet, 17; Muvatta’, Cenâ’iz, 52; Ahmed b. Hanbel, 2/233.

3 kalan N: ─ HM.

4 ol var HM: vardur N.

5 vardur, bunun şerî‘atinde HM: ─ N.

6 ma‘niyedür ki N: ma‘nidür ki HM.

7 müteferrik N: mütefarruk HM.

8 şerâyi‘inde N: şerâyi‘lerinde HM.

9 yitişdi HM: irişdi N.

10 “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş 

ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir 

de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. 

Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden 

korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din ola-

rak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) 

yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” Mâ’ide, 5/3.
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(N111a) Tâ bundan soñra bilmiş olalar ki her ümmet bir peygambere uymış-

dur ve her biri bir nebîye mütâba‘at kılmışdur. Ammâ bu ümmet cümle 

enbiyâya uymış olup ve cemî‘isine mütâba‘at kılmış olalar ki; َ ــ ِ ــَכ ا ِ ٓ َ  ﴿أُْو
ْه﴾1 ِ َ ْ ُ ا ُ ا َ ُ ِ َ  ُ ّ ى ا َ َ  Bunuñ misâli şöyledür ki: Bir pâzişâh dilese ki cihân-

gîr ola, kendünüñ adl ü ahkâmı saltanatın dilese ki cemî‘-i memlekete ye-

tişdüre ve re‘âyâya dilese ki in‘âm ve ikrâm ve i‘zâz ide, her şehirde her ka-

vüme bir ilçi göndürür ve dahı anlaruñ hâline münâsib bir biti yazar. Teh-

dîd ve va‘îd ider ve dahı va‘de ve tama‘ virür, her bir tâ’ifeye sözi aklı yetiş-

dügince ve isti‘dâdına göre yazar. Pes ba‘zısını istimâlet ve lutfıla kendü 

Hazretine okur ve ba‘zı unfıla ve zecrile ünder. Zîrâ ki halâyıkuñ (N111b) 

mizâcı muhtelifdür. Şol kişi ki kahra müstehakdur, eger2 aña lutfıla gön-

derse ve kendüye okısa anuñ kadrini bilmez ve ol kişi ki lutfa müstehakdur 

eger anı unfıla ündese ol devletden mahrûm kalur. Nitekim [65a] buyurdı 

ki: 3﴾ِــَכ ْ َ  ْ ــ ِ ا  ــ َ ْ َ  ِ ــ ْ َ ْ َ ا ــ ِ َ ــא  َ  َ ــ ْ ُכ َــ  :Ve bir tâ’ifeye buyurdı ki ﴿َو
4﴾ ْ ــ ِ ْ َ َ  ْ ــ ُ ْ  Pes her ilçi kim vardur; her biri bir tarafa gitdiler, her bir ﴿َوا

kavüme anlaruñ hâline münâsib dilile söz söylediler, tedrîcile ahkâm-ı sal-

tanatı anlara arz itdiler. Tâ ki halâyık anuñıla hulklanalar, pâzişâhuñ kullı-

ğını idebileler, anuñ emrine boyun vireler, pâzişâhuñ cemâl ü kemâline 

müştâk olalar. Andan soñra pâzişâh kendü kemâl-i kereminden bir ilçi 

dahı viribir ve bir biti dahı yazar. Cemî‘-i ahkâmı ki öñdünki ilçileri biti-

sinde varidi, kamusını (N112a) bunda cem‘ ider. Pes ol resûli bu biti birle 

Hazretine okır, ol kemâlât-ı ubûdiyyet ki öñdinkilere virmemiş idi, bunla-

ra virür. Ol kurbet ki anlara hâsıl olmamış idi, bunlara olur. Evvel emirde 

bunca ilçi gerek ki anları bu kemâlâta müsta‘id ve müstehak eyleye. Ve eger 

böyle olamasaydı yad olurlar idi, evvel emirde tamâm ubûdiyyete boyun 

virmezlerdi, Sultân’uñ cemî‘-i ahkâmın kabûl itmezlerdi ve kurbet makā-

mına irişmezlerdi ve hem dahı hilâfete ve niyâbete müstehak olmazlardı. 

1 “İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların 

tuttuğu yola uy. De ki: ‘Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’ân), bütün âlemler için 

ancak bir uyarıdır.’” En‘âm, 6/90.

2 eger N: ─ HM.

3 “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, 

onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. 

İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et (O’na 

dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” Âli İmrân, 3/159.

4 “Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer 

cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!” Tahrîm, 66/9. 
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İmdi bu tarîk üzere Hak Te‘âlâ dahı1 diledi kim bir avuç toprağa fazl-ı 

İlâhî’den in‘âm eyleye ve her birisini hilâfeti 2﴾َْرِض َ ا ــ ِ ٓ َ َ  ْ ُכــ َ َ َ ﴿ şerefi-

yile müşerref duta. Pes her zamânda [65b] her kavüme bir resûl viribidi, 

ahkâm-ı Şerî‘at’i anlaruñ kitâblarında3 anlaruñ hâli muktezâsınca beyân 

eyledi, kemâlât-ı dînden ba‘zısını bildürdi; (N112b) tâ ki her kavüm bir nev‘ 

ubûdiyyet birle mutî‘ oldılar, dîn merâtibinden birisiyile fâ’ide dutup nasîb 

aldılar. Küfür yadlığından necât bulup İslâm bilişligile geldiler, tabî‘at zul-

mâtından4 âzâd olup Şerî‘at nûrâniyyetine yitişdiler. Andan soñra Muham-

med’i -aleyhi’s-selâm- cümle enbiyânuñ arasından ilerü çekdi, Kur’ân-ı Me-

cîd’i aña virdi. Cemî‘-i ahkâm ki ol müteferrik5 kitâblarda varıdı, Kur’ân’da 

cem‘ itdi ki; 6﴾ ٍ ــ ِ َــאٍب  ــ ِכ ِ ٍ ِإ  ــ ِ َא  َ ٍ َو ــ ْ َ َر  Anı cümle halâyıka ilçi ﴿َو

göndürdi ki; 7﴾ــאِس ِّ  ً ــ َכٓא َאَك ِإ  ْ ــ َ ــ أَْر َ  Tâ ma‘lûm ola ki kalan enbiyâ ﴿َو

halâyıkı bihişte da‘vet itdilerse ol Hazret’e da‘vet eyledi ki; ِ َــ ا ــא ِإ ً
ِ  ﴿َوَدا

ا﴾8 ً ــ
ِ א  ً ا َ ــ

ِ ِ َو ــ ِ ْذ ِ ِ  ve dîn ni‘metlerin anlara tamâm erzânî kıldı ki; (N113a) 
9﴾ ِــ َ ْ ِ  ْ ُכــ ْ َ َ  ُ ــ ْ َ ْ -anları İslâm’uñ a‘lâ-yı derecâtına delâlet itdi ki rızâ ﴿َوأَ

yı Hak’dur. Niteki buyurur: 10﴾ًــא َم ِد َ ــ ْ ِ ْ ُ ا َُכــ  ُ ــ ْ
ِ  Zîrâ ki hakīkatde ﴿َوَر

dîn-i kâmil Allâh hazretinde İslâm’dur ki; 11﴾َُم ــ ْ ِ ْ ِ ا ّ َ ا ــ ْ ِ  َ ــ ِّ  Ve her ﴿ِإن ا

1 hilâfete ve niyâbete müstehak olmazlardı. İmdi bu tarîk üzere Hak Te‘âlâ dahi HM: ─ N.

2 “O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi 

sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır. 

Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” En‘âm, 6/165.

3 kitâblarında HM: kitâbında N.

4 zulmâtından HM: zulumât N.

5 müteferrik N: mütefarruk HM.

6 “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. 

Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey 

yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfûz’da) olmasın.” En‘âm, 6/59.

7 “Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu 

bilmezler.” Sebe’, 34/28.

8 “(45-46) Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna 

çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” Ahzâb, 33/46.

9 “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş 

ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir 

de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. 

Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden 

korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din ola-

rak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) 

yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” Mâ’ide, 5/3.

10 “…ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim…” Mâ’ide, 5/3.

11 “Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, 

aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki 

Allah hesabı çok çabuk görendir.” Âli İmrân, 3/19.
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nesne ki İslâm’dan gayrıdur, merdûddur ki; َ ــ َ ْ ُ  ْ ــ َ َ ًــא  َِم ِد ــ ْ ِ ْ َ ا ــ ْ َ  ِ ــ َ ْ َ ــ  َ  ﴿َو
1﴾ َ ِ ــ ِ א َ ْ َ ا ــ ِ ِة  َ ــ

ِ ٰ ْ ــ ا ِ  َ ــ ُ ُ َو ــ ْ ِ  [66a] Şimdiye degin işitdügüñ vechi ma‘kūl 

idi. Ammâ vech-i tahkīkī dahı işit: İmdi şöyle bilgil ki, maksûd bu mevcû-

dât yaradılduğından vücûd-ı insânîdür. Maksûd2 vücûd-ı insânîden ma‘ri-

fetdür ve ol nesne ki Hak Te‘âlâ aña “emânet” didi; ol ma‘rifetdür, özge 

nesne degül. Niteki buyurur: 3﴾َאِل ِ ْ َْرِض َوا ْ אَواِت َوا َ ــ ــ ا َ َ  َ ــ َ א َ َ ْ َــא ا ْ َ َ ــא   ﴿ِإ
(N113b) Ve bu ma‘rifet yükini4 çeken insândur. Niteki buyurur: ــא َ َ َ َ  ﴿َو
ــאُن﴾5 َ ْ ِ ْ -Ve ma‘rifet dahı dîn içinde ta‘biye olmışdur. Ne kadar ki âdemî ا

nüñ dînden nasîbi vardur, pes ma‘rifetden nasîbi ol kadardur ve her kimde 

ki dîn kâmildür, ma‘rifet dahı kâmildür ve her kimüñ ki dînden nasîbi 

yokdur, ma‘rifetden dahı yokdur. Andan soñra şöyle bilgil ki, insân mutlak 

kemâl-i dîn yükini bir başına götürümez. Belki bunca eşhâs gerekdür ki ol 

yüki götüribileler; niteki ağaçdan maksûd semeredür. İmdi semere hâsıl 

olmaz yaluñuz bir budak bitmekile, belki budaklar gerek; tâ ki çiçek zâhir 

ola,6 andan yaprak vücûda gele, andan semere hâsıl ola. Pes insân mutlak 

şecere gibi oldı ve kalan eşhâs-ı beşerî kim (N114a) ol budaklardur, a‘zâ 

mesâbesinde oldı vücûd-ı insânîde. Pes enbiyâ aleyhimü’s-selâm a‘zâ-yı re’î-

se yirinde düşdi. İmdi a‘zâ-yı re’îse oldur ki âdemüñ ansuz dirligi [66b] 

muhâl ola; meselâ baş ve yürek ve ciger ve talak ve öyken gibi, dahı bundan 

gayrı ne varısa. Ammâ Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm bu a‘zâ-yı re’îse ara-

sında kalb mesâbesinde düşdi bu vücûd-ı insânîde. Zîrâ ki vücûd-ı insânî-

nüñ hulâsasıdur. Anuñ-içün ki kaçan bir dilesevüz ki âdemîde bir mahal 

bulavuz ki anuñ cismâniyyeti ola ve hem envârı zuhûrına mahal ola, pes 

kalbi buluruz hemân.7

1 “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette 

hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” Âli İmrân, 3/85.

2 vücûd-ı insânîdür. Maksûd HM: ─ N.

3 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorum-

luluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Ahzâb, 33/72.

4 yükini: metinde “yüküni” biçiminde harekelenmiş.

5 “…Onu insan yüklendi…” Ahzâb, 33/72.

6 bitmekile, belki budaklar gerek; tâ ki çiçek zâhir ola HM: bitmekde, belki bunca budaklar gerek; tâ ki 

andan çiçek zâhir ola N.

7 hemân N: ─ HM.
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Beyt:1 אه ا א אل  دل آ ی 
 2 ف آن آ ا אن  و  دو 

İmdi kalb dahı yaluñuz (N114b) başına kemâl-i dîni -ki müsmîr-i ma‘ri-

fet-i tâmdur- götürübilmez, pes muhtâc oldı falan a‘zâya. Velâkin ol nesne 

ki semere-i dîndür, ma‘rifetden evvel emürde kalbde zâhir olur, tamâm 

nasîb anuñdur. Andan soñra kalan a‘zâya bunuñ vâsıtasıyıla yitişür. Eger-

çi anlaruñ dahı ma‘rifetden ve kemâl-i dînden nasîbi vardur; ammâ bu 

kalbüñ bir hâsiyyeti dahı var kim kalan a‘zânuñ yokdur. İmdi ol budur 

ki, kalbüñ bir sûreti vardur ve bir rûhı vardur; ammâ anuñ sûretini bu âb 

u gilüñ latîfinden aldılar ki,3 ol anâsırdur ve rûhını4 dahı âlem-i ervâhuñ 

hulâsasından aldılar ki âlem-i melekûtdur. Zîrâ anâsıruñ latîfinden aldılar, 

nebâtâtuñ gızâsını düzdiler. Andan nebâtâtuñ latîfinden hayvânât gızâsını 

düzdiler ve hayvânât latîfinden [67a] (N115a) hem gızâ-yı âdemi düzdiler 

ve anuñ latîfinden dahı âdemüñ bedenini düzdiler. Anuñ latîfinden dahı 

kalbüñ sûretini düzdiler. Rûhı dahı buncılayındur. Zîrâ ervâh-ı melekû-

tiyyâtuñ latîfinden aldılar, ervâh-ı milki düzdiler. Anuñ latîfinden dahı er-

vâh-ı beşeri aldılar ve anuñ latîfinden dahı kalbüñ rûhını aldılar. Pes kalb 

âlem-i cismânînüñ ve âlem-i rûhânînüñ latîfi ve hulâsası5 oldı, lâ-cerem 

ma‘rifetüñ mazharı kalb oldı. Bundan buyurdı ki: 6﴾ــאَن َ ِ ْ ُ ا ــ ِ ِ ُ ُ ــ  ِ  َ ــ َ  ﴿َכ

İnsândan hîç bir mahal kābil-i kitâbet-i Hak7 olmadı; illâ kalb oldı ve hîç 

mevzı‘ istihkāk-ı makarr-ı beyne’l-usbu‘ayn bulmadı; illâ kalb buldı. Çün-

ki Hoca aleyhi’s-selâm şahs-ı insânîde kalb mesâbesinde oldı, kalan enbiyâ 

kalan a‘zâ8 mertebesinde oldılar. Pes (N115b) 9﴾ ــ َ ــאٓ أَْو َ ِه  ِ ــ ْ َ َــ  ــ ِإ ٓ َ َْو َ ﴿ aña 

1 Beyt N: ─ HM.

2 “Göñül şahlar şahının cemâlinin aynasıdır; Ve bu iki cihan o aynanın kılıfıdır/örtüsüdür.”

3 ki N: ─ HM.

4 rûhını HM: rûhı N.

5 latîfi ve hulâsası N: hulâsası HM.

6 “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy 

sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte 

Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, 

içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, 

onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafın-

da olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mücâdele, 58/22.

7 kābil-i kitâbet-i Hak HM: kābil-i kitâb-ı Hak N.

8 kalan a‘zâ N: a‘zâ HM.

9 “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.” Necm, 53/10.
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mahsûs oldı ki; 1﴾ــאَن َ ِ ْ ُ ا ــ ِ ِ ُ ُ ــ  ِ  َ ــ َ ﴾idi ve dahı teşrîf-i kurb-ı 2 ﴿َכ َــ  ﴿أَْو أَْد

aña hâsıl oldı ki mesâbe-i makarr-ı beyne’l-usbu‘ayn idi. Çünki ma‘rifetde 

cemî‘-i a‘zâ kalbe tâbi‘ olmışlardı, ancılayın hem nübüvvetde cemî‘-i en-

biyâ Muhammed’e -aleyhi’s-selâm- tâbi‘ oldılar. Bundan idi anuñ da‘vîsi ki; 
3 ــ א א إ ا ــ ــא و ــא  ــ  ــ و ــ כאن   Egerçi cümle enbiyâ dîn terbiyet 

itmekde her biri bir işdeyidi; ammâ kemâl-i dîne mazhar olan [67b] Haz-

ret-i Risâlet aleyhi’s-selâm nübüvveti zamânı idi. Zîrâ Hak Te‘âlâ kemâl-i 

hikmetinden dînüñ hakīkatini enbiyânuñ taht-ı tasarrufında terbiyyet ey-

ledi. Şol buğday gibi kim, etmek olınca nice kişinüñ elinden geçer ve her 

kişi kendünüñ hünerin ve san‘atın4 anda belürdür. Bir nicesi ol buğdayı 

pâk kılur, (N116a) anuñ san‘atı oldur ve bir nicesi degirmene iledüp ögidür5 

ve dahı bir nicesi yoğurur ve bir nicesi nevâle kılur ve bir nicesi tennûrede 

bişürür. Ammâ etmek kemâle bişüren elinde yitişür. Lâkin bu cümlesi ge-

rek kim iş üzerinde olalar; tâ buğday etmek ola. İmdi Âdem zamânında tâ 

Îsâ vaktine degin peygamberlerüñ her birisi dîn hamîri mâyesinüñ üzerine 

mülâzemet idüp kendü san‘atların izhâr itdiler. Meselâ dîn Âdem vaktin-

de buğday idi. Îsâ zamânında hamîri mâye oldı. Çünki Hazret-i Risâlet 

geldi -aleyhi’s-selâm-, mahabbet odıyıla6 ışk tennûrın kızdurdı. Ol nevâ-

le ki cemî‘-i enbiyânuñ elinde terbiyyet yimişidi, anuñ eline virdiler ki
ْه﴾7 ِ ــ َ ْ ُ ا ــ ُ ا َ ُ ِ َ  ُ ّ ى ا َ ــ َ ﴿ aldı, ol tennûrda yitişdürdi. Andan müddet-i nü-

büvvet ki (N116b) yigirmi üç yıldur, anı bu müddet içinde kemâle irişdürdi ki

1 “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy 

sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte 

Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, 

içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, 

onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafın-

da olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mücâdele, 58/22.

2 “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Necm, 53/9.

3 “Eğer Mûsâ ve Îsâ yaşıyor olsaydı, bana tabi olmaktan başka bir yolları yoktu!” Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn 

İsmâ‘îl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī, Tefsî-
ru’l-Kur’âni’l-Azîm, 2/68; 5/187.

4 hünerin ve san‘atın HM: san‘atın N.

5 ögidür N : ─ HM.

6 Çünki Hazret-i Risâlet geldi -aleyhi’s-selâm-, mahabbet odıyıla N: Hazret-i Risâlet geldi -aleyhi’s-selâm-, 
mahabbet ve odıyıla HM.

7 “İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların 

tuttuğu yola uy. De ki: ‘Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’ân), bütün âlemler için 

ancak bir uyarıdır.’” En‘âm, 6/90. 
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1﴾ ْ ــ َُכ ْ ِد ــ َُכ  ُ ــ ْ َ َم أَْכ ْ ــ َ ْ  tennûr-ı mahabbetinden çıkardı. Da‘vet dükkânı ﴿اَ

ki 2 د ــ ــ وا ــ ا ــ ا ’dür, anda kodı; tâ şol açlar ki [68a] َ ــ ِ ٍة  َ ــ ْ َ ــ  ٰ َ ﴿ 
3﴾ ِ ــ ُ  kızlığına uğramışlardur, anuñ bahâsında hânumân4 harc itdiler ki ا
5﴾ِ ّ ِ ا ِ َ  ِ  ْ ُכ

ِ ُ ْ َوأَ ُכ
ِ ا َ ْ َ ِ وا  ُ ِ א َ -ol dînüñ bişmiş etmegi niçe biñ6 üm ﴿َو

met anuñ arzûsından cân virdiler. Ol sâhib-devletler ki 7﴾ٍ ــ َ أُ ــ ْ َ  ْ ــ ُ  ,dür’﴿ُכ

bu etmekile toyalar. İmdi egerçi enbiyâ aleyhimü’s-selâm bu etmek-içün 

her biri bir san‘at iderdi; tâ buğday olduğı vaktden Hazret-i Risâlet ahdine 

degin nasîbleri kendülerüñ ve ümmetlerinüñ andan varidi, bekā-yı hayât 

içün (N117a) andan yirlerdi. Meselâ ibtidâ Âdem zamânında etmek henûz 

buğday idi ki ol buğday yidi,8 lâ-cerem 9
ٰاَدُم﴾  ــ  ٓ َ َ  teşnî‘ini halk aña ﴿َو

urdılar. İmdi teşnî‘ andan ötürü idi ki buğday ol vakt melâ’ike dihkānınuñ 

elinde idi. Bihişt natasında ekilmişdi. Ana perverişler virürler idi. Mâdâm-

ki Âdem’üñ kālıbını Mekke ve Tâ’if arasında terbiyyet iderlerdi, aña gızâ-

yiçün melâ’ike buğday ekmişlerdi,10 terbiyyet iderlerdi11 bihiştde. Çünki 

Âdem’üñ kālıbı tamâm oldı, gızâsı dahı tamâm oldı, erişdi. Pes anı tecribe 

itdiler, ol hoz kendünüñ hâs gızâsını biliserdür. Aña eyitdiler: “Ey Âdem! 

Uçmakda dürlü dürlü tena‘‘um eyle; ammâ ol ağaç katına varma.” didiler. 

1 “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş 

ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir 

de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. 

Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden 

korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din ola-

rak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) 

yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” Mâ’ide, 5/3.

2 “Kızıla ve karaya; bütün insanlara gönderildim.” Ahmed b. Hanbel, 35/224-242; Ebû Dâvûd et-Tayâ-

lisî, Müsned, 1/379, nr. 474. 

3 “Ey Ehl-i kitap! ‘Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi.’ demeyesiniz diye peygamberlerin 

arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de 

uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir.” Mâ’ide, 5/19. 

4 hânumân HM: hânumânlar N.

5 “Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah 

yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” Tevbe, 9/41.

6 niçe biñ N: niçe HM.

7 “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a 

iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler 

de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.” Âli İmrân, 3/110.

8 ol buğday yidi HM: ol buğdayla idi N.

9 “Bunun üzerine onlar (Âdem ve eşi Havvâ) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri ken-

dilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine isyan etti ve 

yolunu şaşırdı.” Tâhâ, 20/121.

10 ekmişlerdi HM: almışlardı N.

11 iderlerdi N: iderler HM.
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Ol “Hoş ola.” deyü mutî‘ oldı. Ammâ nefsi hîç bir1 ta‘âmile üns (N117b) 

dutmazdı, dükeli meyli ve himmeti añayıdı. Niteki bir atuñ karşusında bir 

tobra2 arpa dutalar [68b] ve bir pâre samanı ileyinde dökeler, yisün, arpaya 

varmasun, deyü. İmdi nâçâr ol samânı yir ammâ cümle meyli ve himmeti 

arpayadur. Lâkin ayağında bend dahı vardur; komaz ki aña yakın varıbile. 

Vaktî ki bir kişi gelse anuñ ayağını ayağından götürse hîç samana bakmaz, 

arpaya meşgūl olur. İmdi Âdem’üñ dahı egerçi heşt bihişt ni‘meti ileyinde-

yidi,3 ammâ ol ni‘metleri buğdaya nisbet idecek saman mertebesindeyidi 

anuñ nefsi katında, 4
َة﴾  َ َ ــ ِه ا ِ ــ َ ــא  َ َ ْ َ  َ -bendini ayağına bağ itdiler. Nâ ﴿َو

gâh İblîs sûret-i telbîs birle geldi. Eyitdi ki: ــٍכ ْ ُ ِ َو ــ ْ ُ ْ ِة ا َ َ ــ َ ــ  َ َ ــَכ  ْ أَُد ــ َ ﴿ 
5﴾ ــ َ ْ َ  Andan Âdem eyitdi: “Ben anı bilürem, mu‘allim hâcet degüldür. 

Ben melek degülem (N118a) ki sen baña mu‘allim olasın. Ben ilmi ٰاَدَم َ ــ َ  ﴿َو
אَٓء﴾6 َ ــ ْ َ ْ  mektebinde ögrenmişem ki ol ağaç ne ağaçdur, adı nedür. Pes7 ا

toğru eydürsin ki şecere-i hulddur ve hem vâsıta-i milk-i ebedîdür. Velîkin 

bu sözi adâvet yüzinden idersin; tâ ki ben Hak fermânına hilâf idem, mer-

dûd-ı Hazret olam.” Andan İblîs elini anda sundı ki َ ــ ِ َ ــא  َ َُכ ــ  ِّ אٓ ِإ َ ُ َ ــ َ א َ  ﴿َو
8﴾ َ ِ ِ א  fermân bağını Âdem’üñ ayağından götürdi. Âdem aleyhi’s-selâm ا

kendü kalbi selâmetinden aña nazar eyledi. Eyle sandı ki Hak Te‘âlâ’nuñ 

kibriyâ ve azametine yalan yire and içmek hîç kimseye revâ degüldür, didi. 

Pes bu selîmlikile çünki Hakk’uñ adını ve sıfatını işitdi, aldandı. Niteki 

gelmişdür: 9ــא ّ ا ــא ــא  ــ   [69a] İmdi Hak Te‘âlâ Âdem’i sürdüginüñ 

sebebi buğday (N118b) yidügi degül idi. Zîrâ buğday anuñ-çün yaradıldı. 

Egerçi melâ’ike aña terbiyet virürlerdi; lâkin kendülerüñ gızâsı degül idi, 

Âdem’üñ gızâsı idi. Pes Hak Te‘âlâ Âdem’i10 bundan ötürü sürdi ki İblîs 

1 hîç bir HM: bir N.

2 tobra HM: torba N.

3 ileyindeyidi HM: elinde idi N.

4 “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa 

zalimlerden olursunuz.” A‘râf, 7/19.

5 “Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: ‘Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve yok olmayan bir 

saltanatı göstereyim mi?’” Tâhâ, 20/120.

6 “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi.” Bakara, 2/31.

7 Pes HM: Sen N.

8 “‘Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim.’ diye de onlara yemin etti.” A‘râf, 7/21.

9 “Kim bizi Allah ile aldatırsa ona aldanırız.” Kaynaklarda bu söz Hz. Abdullâh b. Ömer’e -radıyallâhu 

anhumâ- ait olarak geçmektedir. 

10 Âdem’i HM: anı N.
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fermânıla yidi. Lâ-cerem 1
 ﴾ ــ ٓ َ َ  çavını cihânda vurdılar. Ve dahı Hak ﴿َو

Te‘âlâ’nuñ anda dürlü dürlü ta‘biyeleri varıdı gaybda gizlü, ammâ firişteler 

bilmezlerdi. Anlaruñ nazarı aña yitişürdi ki; “Bunuñ gibi bir hûb ağaç niçe 

yıldur ki biz anı terbiyet iderüz. Tâ şol hadde yitişdi ki heşt bihiştüñ rev-

nakı bunuñ cemâlindendür, bu bir nâresîde oğlan girdi, fermân sıdı. Hem 

anuñ bir budağın sıyup hîç eyledi. Biz râst bilmişdük ki; ــ َ ــא  َ ِ  ُ ــ َ ْ َ  ﴿أَ
א﴾2 َ ِ  ُ ِ ْ ُ  Ammâ fesâdınuñ eseri bunda zâhir oldı ki ol buğdayı eger yime-

yedi, (N119a) her dânenüñ ol kadar3 isti‘dâdı varıdı ki eger anı ekseler bir ağaç 

olaydı.” didiler. Bilmediler ki dikilicek ağaç olur, ammâ yiyicek Âdem olur. 

Bu bir ulu sırdur ki her kişinüñ fehmi yitişmez. Garaz oldur ki4 Âdem’e 

teşnî‘5 andan ötürü itdiler ki ol buğday mâdâmki anuñ zamânıdı terbi-

yetde idi, hem kalan enbiyânuñ dahı terbiyet-i tasarrufları olsa gerekdi; 

tâ etmek olası vakt olınca. Ol vakt üstâz-ı cihângîr ki Hazret-i Risâlet’dür 

-aleyhi’s-selâm-, pes anuñ eline viriserlerdi; tâ ki her kişi andan kendünüñ 

kuvvet-i hayâtını düzeyidi. Meselde dirler ki: [69b]  د ــ ــ   ــ  ــ   
رد ــ  Ya‘nî “Her ki balçık eyledi; balçık yidi.” İmdi Âdem buğday eyledi, 

buğday yidi. Anlar ki un eyledi, un yidi ve anlar ki hamîr itdiler, hamîr 

yidiler. Ammâ Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm mahabbet tennûrında (N119b) 

dîn etmegini ol bişürdi, andan çıkarup da‘vet dükkânında kodı. Pes münâ-

dîler nidâ kılup eyitdiler: “Her kişi ki dilese dînüñ bişmiş etmegini yiye, 

tâ ki mahbûb-ı Hazret ola, lâ-cerem Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem 

dükkânına gelsün ki; 6﴾ُ ّ ُ ا ُכــ ْ ِ ْ ُ ــ  ِ ُ ِ א َ  َ ّ َن ا ــ ِ ُ  ْ ُــ ْ ِإن ُכ ــ ُ ﴿ Tâ enbiyâ 

dahı dileseler ki anlaruñ etmegi bişmiş ola, anuñ dükkânı kapusına geleler 

Kıyâmet güninde. Niteki buyurur: 7 ــ ا ــ ا א  ــ ــ  ن ا ــ א ــאس   Pes ا

dînüñ terbiyyeti ve kemâli mücerred insân-ı mutlak birle olmadı. Belki 

1 “Bunun üzerine onlar (Âdem ve eşi Havvâ) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri 

kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine isyan etti 

ve yolunu şaşırdı.” Tâhâ, 20/121.

2 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

3 ol kadar HM: ol N.

4 her kişinüñ fehmi yitişmez. Garaz oldur ki HM: ─ N.

5 teşnî‘ N: ─ HM.

6 “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. 

Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Âli İmrân, 3/31.

7 “İnsanlar benim şefaatime muhtaçtır, İbrâhîm aleyhi’s-selâm bile.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/256; 

5/340. 
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enbiyâ ki a‘zâ mertebesinde olmışlardı, şahs-ı insânîde dîn hamîri mâyesi-

nüñ üzerine kemâl-i tasarrufların izhâr itdiler; tâ ki nevbet Muhammed’e 

degdi -aleyhi’s-selâm-. Ol hoz kalb mesâbesinde düşmişidi şahs-ı insânîde. 
(N120a) Lâ-cerem kemâl-i terbiyyeti ve tasarrufına anı şöyle kemâle yitişdürdi 

ki, hîç bir mürebbîye muhtâc olunmadı. Zîrâ kemâliyyeti ْ َُכــ  ُ ــ ْ َ َم أَْכ ْ ــ َ ْ  ﴿اَ
1﴾ ْ َُכ  .vaktinde hâsıl oldı ve her ziyâde ki kemâl üzerine ola, noksân olur ِد

Hoca aleyhi’s-selâm buyurur ki: 2ــ رد ــ  ــ  ــא  ــא  ــ د ث  ــ ــ أ  İmdi dî-

nüñ sıfâtı öküşdür. Her sıfatına bir peygamber gerek kim kemâle yitişdüre. 

Niteki Âdem safvet sıfatını [70a] kemâle yitişdürdi ve Nûh sıfat-ı da‘veti 

ve İbrâhîm sıfat-ı hulleti ve Mûsâ sıfat-ı mükâlemeti ve Eyyûb sıfat-ı sabrı 
(N120b) ve Ya‘kūb sıfat-ı hüzni ve Yûsuf sıfat-ı sıdkı ve Dâvûd sıfat-ı tilâveti 

ve Süleymân sıfat-ı şükri ve Yahyâ sıfat-ı havfı ve Îsâ -aleyhimü’s-selâm- sı-
fat-ı recâyı kemâle irişdürdi. Ammâ ol nesne ki bunlaruñ zübdesi ve güzî-

desidür, sıfat-ı mahabbetdür. Pes Muhammed aleyhi’s-selâm anı kemâle 

yitişdürdi, ya‘nî muhabbeti.3 Zîrâ ol kalb mesâbesinde düşmişdür şahs-ı 

insânîde. İmdi mahabbeti terbiyyet itmek kalb hâsiyyetidür. Kalan a‘zâ, 

her biri bir nev‘ ubûdiyyeti terbiyet itmekde bir sıfat üzeredür. Kalbüñ sıfa-

tı mahabbeti terbiyet itmekdür. Lâ-cerem Hoca aleyhi’s-selâm Habîbullâh 

ve Hâtemü’l-Enbiyâ oldı ve her kime ki dîn-i kâmil ve mahbûblık merte-

besi kâmil gerekse aña cân ü dil birle mütâba‘at kılsun. َن ــ ِ ُ  ْ ُــ ْ ِإْن ُכ ــ ُ ﴿ 
4﴾ ِــ ُ ِ א َ  َ ّ  ا

(N121a) Çünki kemâl bu dînde zâhir oldı, kalan dînler mensûh 

olup götürildi. Zîrâ kanda ki su bulınsa teyemmüm götürülür. Biz şerh ey-

ledük ki kalan enbiyâ zamânında dîn şol buğday ve hamîr mesâbesinde idi, 

anı yirlerdi. Şimdiki bişmiş etmek ele girdi, buğday ve hamîri yimek götü-

1 “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş 

ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir 

de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. 

Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden 

korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din ola-

rak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) 

yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” Mâ’ide, 5/3.

2 “Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez.” Begavî, Şer-
hu’s-Sünne, 1/211, nr. 103.

3 Pes Muhammed aleyhi’s-selâm anı kemâle yitişdürdi, ya‘nî muhabbeti N: Pes anı Muhammed aley-
hi’s-selâm kemâle yitişdürdi HM.

4 “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. 

Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’” Âli İmrân, 3/31.
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rildi. Belki enbiyâ aleyhimü’s-selâm Kıyâmet güninde yüzlerin1 bu dükkâna 

dutup şefâ‘at mâyesini andan isteyeler ki; ــ و م ا ــ  ا ــ  ــ  ــ دو  ٰادم و 
2 ــ  Sen anuñ himmeti yüceligini gör ki henûz [70b] bu mertebelere râzî 

olup kanâ‘at itmez,  3و dir; buna işâretdür. Ya‘nî “Bu cümle siyâdet ve 

alem-dârlık ve dahı pîşvâlık benüm nasîbüm degüldür, belki bu halâyık 

nasîbüdür. Bundan ki; 4﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ِّ  ً ــ َ ْ َאَك ِإ َر ْ ــ َ ــאٓ أَْر َ  Pes bu kamu tefâhur ﴿َو

anlaruñ oldı ki benüm gibi bir server ve bir muktedâ (N121b) ve bir delîl ü 

şefî‘ ellerine girdi. Lâ-cerem anlar fahr eylesün. Ammâ benüm nasîbüm 

bî-nasîblıkdadur ve benüm murâdum bî-murâdlıkdadur5 ve benüm varlı-

ğum yoklıkdadur ve benüm baylığum fakrumdadur ki;6 7ى ــ ــ  ا

Beyt: Murâdum degüldür Horâsân ü Irâk 

 Ne vasl8 isterem dostdan ne firâk

 Murâdıla hîç çift olımadum

 Ki andan benüm tâkatüm oldı tâk

Ey Muhammed -aleyhi’s-selâm-! Bu ne sırdur, pîşvâlığa ve serverlige 

tefâhur itmezsin, belki fakrıla fahr idersin. Belî, andan ötürü ki bizüm yo-

lumuz mahabbet ü ışk yolıdur. Bizde yolı yoklığıla alurlar. Bu serverlik ve 

pîşvâlık ve nübüvvet ve siyâdet cümle (N122a) varlık âleminden yüz gösterür. 

Beyt: Kâmilligile kimse bu yoldan urmaz dem

 Kem olmayacak koymaya anda kadem hem9

 Biñ kez seni bu yolda eger depeleyeler

 Olmaya kısâs itmek içün isteyesin dem10

1 yüzlerin HM: ─ N.

2 “Kıyamet günü Âdem ve diğerleri benim sancağım altındadır; övünmüyorum.” Tirmizî, Menâkıb, 1; 

İbn Mâce, Zühd, 17.

3 “…övünmüyorum.” Bk. a. y.

4 “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107.

5 bî-murâdlıkdadur HM: nâ-murâdlıkdadur N.

6 fakrumdadur ki N: fakrumdur ki.

7 “Fakirlik övüncümdür.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/102, nr. 1835; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 6/478; 7/400.

8 vasl N: vâsıl HM.

9 hem HM: ─ N.

10 dem N: sem HM. 
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Kâfirler Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- mübârek dişini ibtilâ taşıyıla sıdılar. 

Ol diledi ki beddu‘â kıla, hitâb irişdi ki; 1﴾ٌء ْ َ  ِ ْ َ ْ َ ا
ِ ََכ   َ ْ َ ﴿ Aceb işdür 

ki Nûh’ıla -aleyhi’s-selâm- [71a] bu mu‘âmele olmadı, 2﴾ْر َ َــ  َ  diyü ﴿رّبِ 

du‘â kıldı, der-hâl tûfân zâhir olup cümle küffârı helâk eyledi.3 Zîrâ ki Nûh 

kahra mazhar idi, kendi tarîkınca sülûk eyledi ki; 4﴾ِ ِ َ ــאِכ َ ــ  َ َ  ُ ــ َ ْ َ ْ ُכ  ــ ُ ﴿ 

Ammâ (N122b) Muhammed aleyhi’s-selâm sıfat-ı lutfa mazhar idi; anuñ tarîkı 

oldı ki şefkat ve inâyet nazarıyıla halkı ri‘âyet kıldı.5 Lâ-cerem dişi çıkduk-

dan soñra du‘âsı bu-y-idi ki: 6ن ــ ــ   ــ   ِ ــ ــ ا ّ  Bu ne acebdür ki ا

Hoca’dan -aleyhi’s-selâm- tasarrufı7 selb itdiler, andan yoklık sıfatını anuñ 

ileyinde kodılar; tâ varlığı yoklık içinde buldı. 

Beyt: ى ى و כ از כ  א כ 
ى8  م  אن   א ر   ا

Zîrâ ki bu mecâzî vücûduñ varlığıyıla ol hakīkī vücûd varlığından kişi 

tamâm nasîb alımaz; illâ ol mikdâr alur ki9 bu mecâzî vücûdın ol vücûd-ı 

hakīkī yolına bezl eyleye. Görmez misin odunuñ oddan nasîbi hîç yokdur, 

kendü vücûdı bâkī dururken; ammâ şol mikdârca ki kendü varlığından 

oda fidâ (N123a) kılur, oddan nasîb alur. Eger bir kezden kendüyi fidâ-yı 

âteş idecek olursa kendü vücûdı kesîf-i zulmânî iken âteş latîf-i nûrânî 

ola. Mâdâmki odınuñ varlığından şey’ün-mâ kala, pes andan tütün çıkar. 

Ol tütün nedür? Oldur ki dahı od taleb ider. Zîrâ ki odun oddan bir pâre 

zevk datmışdur,10 odunlığına râzî degüldür. Diler ki [71b] kendü vücûdın 

bi’l-külliye od eyleye. Lâ-cerem bu hâlde ol odun odı kıskanur.

1 “Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah, ya tövbelerini kabul edip onları affeder, ya da zalim 

olduklarından dolayı onlara azap eder.” Âli İmrân, 3/128.

2 “Nûh, şöyle dedi: ‘Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!’” Nûh, 71/26. 

3 eyledi HM: kıldı N.

4 “De ki: ‘Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir.’” 

İsrâ, 17/84.

5 halkı ri‘âyet kıldı N: ri‘âyet kılaydı. HM.

6 “Allah’ım! Sen onlara doğru yolu göster; çünkü onlar bilmiyorlar.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 3/45, nr. 

1375.

7 Hoca’dan -aleyhi’s-selâm- tasarrufı HM: Hoca tasarrufı N.

8 Her iki nüshada da birinci ve ikinci mısrada farklılık mevcut olup Farsça tahkikli nüsha esas alınmıştır. 

“Azalmadıkça ve azdan daha az olmadıkça âşıkların safına mahrem olmazsın.”

9 alur ki HM: olur ki N.

10 datmışdur HM: tuymışdur N.
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Beyt:1 אم؟ ز   دا از   ر   

אر د  ام2  ز   ا    

Çünki odun vücûdın tamâm oda fidâ eyleye, pes kendözi3 od olur. Ol 

dahı odun ister ki kendüleyin anı dahı yaka, od eyleye. İmdi azîz-i men! 

Bu bir ulu sırdur ki yüzbiñ yigirmi dört bin artuk eksük enbiyâ aleyhi[-
mü]’s-selâm kendülerüñ vücûd-ı beşerî odunlarını (N123b) Hak Te‘âlâ’nuñ 

mahabbeti odına fidâ kıldılar. Ammâ her birinde bakıyye-i vücûd kaldı, 

nîm-sûhte oldı. Şol egsi4 gibi oldı kim, andan dütün çıkar; lâ-cerem Kıyâ-

met güninde anlardan “nefsî nefsî” tütüni zâhir olısar. Ya‘nî dimek olur ki 

bizüm ol vücûdumuz bakıyyesini dahı mahabbetüñ odıyıla sen ihrâk eyle 

kim bi’l-külliyye fânî olavuz. Ammâ Muhammed aleyhi’s-selâm pervâne 

gibi şem‘-i Celâl-i Ahadiyyet’e bir kezden kendü vücûdın fidâ kılmışdı ve 

dükeli vücûdı od olmışıdı; lâ-cerem od odun ister ki kendü gibi anı yaka, 

od eyleye. Pes andan “ümmetî ümmetî” nidâsı geldi; tâ ki ümmetini dahı 

tekmîl idüp civârına lâyık ve müstehak eyleye. Niteki Şeyh buyurur -kad-
desallâhu rûhahû-:

Beyt: (N124a) Bizüz ol ki varlığından yudı elini5 be-küllî

 Dahı ışk odına cânın yakup eyledi tesellî 

 Nice yakmasun vücûdın pervâne gibi âşık

 Götürüp hicâbı ma‘şûk idicek6 aña tecellî 

Pes Muhammed’üñ -aleyhi’s-selâm- gölgesi olmadı, zîrâ ki ol nûr ol-

mışıdı ki; 7﴾ ْ אَٓءُכــ َ  ْ ــ َ ــאُس  ــא ا َ َــאٓ أَ ﴿ Çünki [72a] kendü gölgesinden halâs 

buldı, dükeli âlem anuñ nûrına sığındı; 8 ــ م ا ــ  ا ــ  ــ  ــ دو  ٰادم و 
Böyle olıcak nûr-ı Muhammedî aleyhi’s-selâm evvel serhadd-i vücûdı dutdı 

1 Beyt N: ─HM.

2 “Bir avuç ham nerden bilsin senin yakmanın kadrini; beni de yak ki yüzlerce defa yanmışım.”

3 kendözi HM: kendüsi N.

4 egsi HM: igisi N.

5 elini HM: ─ N.

6 hicâbı ma‘şûk idicek HM: hicâb ma‘şûkı idicek N.

7 “Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’ân) 

indirdik.” Nisâ, 4/174. 

8 “Kıyamet günü Âdem ve diğerleri benim sancağım altındadır; övünmüyorum.” Tirmizî, Menâkıb, 1; 

İbn Mâce, Zühd, 17.
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ki; 1ري ــ  ّ ــ ا ــא  يŞimdi serhadd-i ebedi dahı dutdı ki 2 أول  ــ ــ   ’dür. 

İmden girü âfitâb-ı devlet-i Muhammedî tulû‘ itdi, enbiyânuñ vilâye-

ti yılduzları rahtını götürdiler. Lâ-cerem kalan dînler mensûh oldı ki; 
(N124b) 3ــאح ــ ا ــ  ــאح ا ــ ا  Dahı şöyle ma‘lûm olsun kim; egerçi إذا 

benüm sûretüm güneşi 4﴾ِت ْ ــ َ ْ ُ ا ــ َ ِ ٍ َذآ ــ ْ َ  ;mağribinden gurûb eyledi ﴿ُכ 

ammâ Dîn-i İslâm devletinüñ güneşi tâ Kıyâmet’e degin bâkī kala ulemâ-i 

dîn-perver vâsıtasıyıla. Niteki buyurur: ِّ ــ َ ْ ــ ا َ َ  َ ــ ِ ِ א َ ــ  ِ ْ أُ ــ ِ  ٌ ــ َ ِ َא اُل  َ ــ َ  َ  
5 ِ ُ ا ــ ْ َ أَ ــ

ِ ْ َ ــ  َ ــ  َ א َ
ِ ْ م ا ْ َــ  Bundan soñra bir peygambere dahı ne hâcetdür 

ki her bir âlim bir nebî mesâbesindedür ki; 6 ا ــ إ ــ  ــאء  כ ــ  أ ــאء   

Pes dînüñ zâhiri ve bâtını oldı; ammâ zâhir-i dîn ulemâ-i müttakī vâsı-

tasıyıla mahfûz7 oldı8 ve bâtın-ı dîn bâkī kaldı ol meşâyıh-ı kibâr vâsı-

tasıyıla kim anlar sülûkile maksada ve maksûda irdiler. Niteki buyurur:
9 ِ ــ ِ ــ أُ ِ  ِّ ــ ِ ِ َכא ــ ِ ْ َ ــ  ِ  ُ ْ ــ -Ve Hak Te‘âlâ kendü (N125a) keremi zimmetin ا

den dîni saklar, bu iki tâ’ife birle. Niteki buyurur:  ُ ــ َ ــא  َ َوِإ ْכــ
ِّ ــא ا َ ْ َ  ُ ــ ْ َ ــא   ﴿ِإ

10
َن﴾  ُ ِ א َ َ  

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.11

1 “Allahu Teâlâ’nın ilk yarattığı şey benim nurumdur.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/169.

2 “Benden sonra nebî yoktur.” Ahmed b. Hanbel, 2/248, nr. 1532; 2/255, nr. 1547; Ebû Dâvûd et-Tayâ-

lisî, Müsned, 1/170, nr. 206. 

3 “Sabah olunca çerağa ihtiyaç kalmaz.”

4 “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” Ankebût, 29/57.

5 “Ümmetimden hak üzere kaim bir taife, kendilerine Allah’ın emri gelene kadar her zaman var ola-

caktır.” Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Müsned, 1/42, nr. 38. Benzer lafızlarla; Ebû Dâvûd, Fiten, 1, 4252; 

Tirmizî, Fiten, 51, 2229; İbn Mâce, Mukaddime, 1, 10, Fiten, 9, 3952; Ahmed b. Hanbel, 5/278, 

279.

6 “Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/74, nr. 2449; 

Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/248, 249; 3/255.

7 mahfûz N: mahsûs HM.

8 oldı HM: ─ N.

9 “Kavmi içinde şeyh, ümmeti içinde peygamber gibidir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/288, nr. 1744; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 3/466; 6/451.

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

11 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.
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El-Faslü’l-Hâmisü 

fî Terbiyyeti Kālebi’l-İnsâni alâ [72b] Kānûni’ş-Şerî‘ati

  Ya‘nî Beşinci Fasıl insân kālıbınuñ terbiyyetin beyân kılur, Şerî‘at 

kānûnı üzere. Kālallâhu Te‘âlâ: 1﴾ ــ َ َ  ِ ــ ّ ِ َ َر ــ ْ َ ا ــ כــ (١٤) َوَذَכ َ َ  ْ ــ َ  َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ ﴿ 

Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm:2 ــ כــ  ــאن أ ــ ا ه   ــ ــ  ى  ــ  وا
3 ــ  ــא   ــ  ــא و  ــ  ــ    ــ  و   Azîz-i 

men! Bilgil ki, Hak Te‘âlâ melekût-i ervâhdan bir yol kuluñ göñline açmış-

dur4 ve göñülden bir yol nefse kılmışdur ve nefsden dahı bir yol kālıb sû-

retine eylemişdür; tâ her feyzüñ mededi ki gayb (N125b) âleminden gelür, 

evvel rûha yitişür ve rûhdan ol yolca kalbe yitişür ve kalbden nefse yitişür 

ve nefsden bir eser kālıba yitişür ve kālıbdan ana münâsib bir amel zâhir 

olur. Ve eger kālıb sûretinde bir amel-i zulmânî ve nefsânî zâhir olıcak 

olursa ol zulmetüñ eseri nefse yitişür ve nefsden küdûret zâhir olup kalbe 

yitişür ve kalbden rûha bir perde hâsıl olur ki anuñ sebebi birle rûhuñ 

nûrâniyyeti hicâb altında kalur; şol ağıl gibi ki ayuñ5 çevresini dutar. An-

dan ol hicâb mikdârı rûhuñ yolı âlem-i gaybe açılmışıdı, dutılur; şöyle ki 

ol âlemüñ mütâla‘asından kalur, feyz-i mededi aña azırak yitişür. Nice kim 

ol zulmânî amel kālıb sûretinde ziyâde ola, anuñ zulümâtı eseri rûha ziyâde 

yitişür. [73a] Lâ-cerem anuñ hicâbı artuğırak olur, ol hicâb mikdârı rûhuñ 

görmesi ve işitmesi ve bilmesi (N126a) ve söylemesi eksilür; tâ ki eger aña 

mu‘âlece olmayacak olursa Şerî‘at kānûnı üzere -ne‘ûzu billâh- bunlara yi-

tişür ki, 6﴾َن ُــ ِ ْ َ  َ  ْ ــ ُ َ  ٌ ــ ْ ُ  ٌ ُْכــ ــ  ُ ﴿ sıfatıyıla mevsûfdur. İmdi bu cümle-

si çün bir tılsımdur ki Hak Te‘âlâ rûhânîden ve cismânîden birbirine bağ-

lamışdur ve bu tılsımı açan kilizi7 Şerî‘at’i kılmışdur, anuñ birle açılur bu 

tılsım. Ve Şerî‘at’üñ dahı zâhiri var, hem bâtını var. İmdi anuñ zâhiri be-

1 “Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.” A‘lâ, 87/14-15.

2 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

3 “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir kişinin kalbi dosdoğru (müstakim) olmadıkça 

imanı dosdoğru olmaz. Kişinin dili dosdoğru olmadıkça kalbi dosdoğru hale gelmez. Kişinin ameli 

dosdoğru olmadıkça da dili dosdoğru hale gelmez .” “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim 

ki” lafzı olmaksızın ve “ameli” değil de “amelleri” şeklinde; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 4/119.

4 açmışdur HM: açılmışdur N.

5 ayuñ N: anuñ HM.

6 “İnkâr edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkâr edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir 

şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsiz-

dirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.” Bakara, 2/171.

7 kilidi.
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denden sâdır olan amellerdür kim kālıb sûret-i tılsımını açacak kilîzi oldur 

ve bu kilîzün biş dişi vardur: Biri kelime-i şehâdet ve biri namâz ve biri 

savm ve biri zekât ve biri hac. Zîrâ ki kālıb sûretinün tılsımını biş havâs 

bendile bağlamışlardur. Pes anun açılması bir kilîzile müyesser olur kim 

anuñ biş dişi1 ola ki, 2 م   ــ -dür. Ve Şerî‘at’üñ bâtını ol amel’ ا

dür ki, kalbile ve sırrıla3 ve rûhile ola. İmdi aña tarîkat dirler. Anuñ şerhi ol 

fasıllardaki nefs ve kalb ve rûh beyân olısar, anda beyân ola inşâ’allâhu 
Te‘âlâ. Pes tarîkat insânuñ (N126b) bâtınî tılsımın açacak kilîzidür; tâ ki hakī-

kat âlemine yol bula. Zîrâ ki bâtın tılsımı bunuñıla açılur. İmdi şöyle bilgil 

ki, halâyık iki nev‘dür: Bir nev‘ enbiyâdur -aleyhimü’s-selâm- ve bir nev‘i 

ümmetdür. Ammâ enbiyâyı ol4 âlem-i hakīkat kapusından içerü kodılar ve 

feyz-i [73b] Rabbânî kilîzi birle anlaruñ rûhâniyyeti kapuların açdılar. Pes 

vâsıtasuz Hak Te‘âlâ’nun meded-i feyzi kalbe yitişdi. Çünki tarîkat kilîzi 

birle anlaruñ bâtını tılsımların açdılar. Andan soñra Şerî‘at kilîzi birle nefs 

zulmetleri kapuların açdılar; tâ ol feyzüñ eseri a‘mâl-i bedeni sûretinde kā-

lıbda zâhir ola ve rûhâniyyetden tâ cismâniyyete degin cümlesi münevver 

ola nûr-ı îmân ve İslâm birle. Niteki Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- hâlinden bu 

kānûn üzere haber virür kim: (N127a) َ ــ ْ ــא ُכ َ َــא  ِ ْ ْ أَ ــ ِّ ــא  ً ــَכ ُرو ْ َ ــאٓ ِإ َ ْ َ ِــَכ أَْو َ  ﴿َوَכ
ــא﴾5 َ אِد َ

ِ  ْ ــ ِ ــאُٓء  َ  ْ ــ َ  ِ ــ ِ ي  ِ ــ ْ ًرا  ــ ُ ــאُه  َ ْ َ َ  ْ ــ َِכ ــאُن َو َ ِ ْ َ ا ــאُب َو َ ِכ ْ ــא ا َ ِري  ْ ــ َ  Ammâ 

ümmeti âlem-i sûret kapusından içerü koydılar. Ol6 sûret-i Şer‘ kilîzi birle 

anlaruñ kālıbı tılsımların açdılar. Andan soñra ol tarîkat kilîzi birle anlaruñ 

bâtını tılsımların açdılar; tâ ki gayb âlemine yol bulalar. Ammâ evvel emür-

de mâdâm ki Şerî‘at kilîzinüñ tasarrufını mütâba‘at-i kānûn üzere virmeye-

ler, hîç sûret tılsımından halâs bulmayalar. İmdi Şerî‘at kilîzinüñ tasarrufı 

şöyle ola ki, her uzvı buyurdukları işe meşgūl idesin ve nehy itdükleri işden 

yığasın; tâ ki kilîzinüñ dişleri7 tılsımuñ bendlerine râst otura ve der-hâl 

1 vardur. Biri kelime-i şehâdet …….…. kim anun biş dişi HM: ─ N.

2 “İslâm, beş şey üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu 

ve elçisi olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek, Kâ‘be’yi haccetmek ve Ramazân oru-

cunu tutmak.” Buhârî, Îmân, 1, 2; Müslim, Îmân, 19, 22; Tirmizî, Îmân, 3; Nesâ’î, Îmân, 13.

3 ve sırrıla N: ─ HM.

4 ol HM: evvel N.

5 “(52-53) İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, 

iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola erişti-

receğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin 

sahibi olan Allah’ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.” Şûrâ, 42/52.

6 Ol HM: Evvel N.

7 kilîzinüñ dişleri HM: kilîzüñ dişleri N.
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açıla. Egerçi ba‘zı râst oturup ba‘zı (N127b) râst düşmeyecek olursa hergiz 

tılsımı tamâm [74a] açılmaya; illâ ol mikdâr açıla ki râst oturmışdur. Vak-

tî ki bu dükeli tamâm râst otura, tamâm râst açılur. Andan ol râstlık dile 

irişür ve dilden göñüle irişür ve gönülden gaybe irişür ve gaybdan nûr-ı 

îmân göñülde zâhir olur ki, 1﴾ ِ ــ ْ َ ْ א ِ َن  ُــ ِ ْ ُ  َ ــ ِ  dür. Pes ne deñlü ki’﴿اَ

a‘mâl-i bedenîde istikāmet artuk ola, gayb âleminden îmânı envârı ziyâde 

olur ki; 2﴾ ْ ِ
ِ א َ َ ِإ ًא  א َ َداُدوٓا ِإ ْ َ

ِ ﴿ Ve çünki kālıb sûretinüñ terbiyeti kānûn-ı 

Şerî‘at üzere kemâle irişe, îmân dahı gönülde istikāmete irişmiş olur. Nite-

ki lafz-ı Nebevî beyân ider ki: 3 ــ ــ  ــ  כــ  ــאن أ ــ إ   Ammâ ol 

asıl kim eyitdük, Şerî‘at’üñ biş rükni bu biş his tılsımınuñ kilîzidür. Andan 

ötürü ki (N128a) insâna bu biş hissi sebebi birle âfetler ve hicâblar zâhir ol-

mışdur; şöyle kim behâyim mertebesine irişmişdür, belki andan dahı kem-

terdür. Eger bu makāmda kalb bu tılsımları açmayup ve bu sıfatlardan 

halâs bulmayacak olursa anuñ şânında bu âyet gele kim: ــאِم َ ْ َ ْ ْ ِإ َכא ــ ُ  ﴿ِإْن 
4﴾ ــ َ ْ أَ ــ ُ  ْ ــ َ  Ya‘nî şol dört ayaklu cânavar gibidür, belki dahı kemter. İmdi 

behâyimüñ mertebesi nâkıs olduğı hasîsliğindendür ki dâ’im hayvâniyyet 

otlağında bu biş his vâsıtasıyıla fâyide dutar. Ol hissüñ birisi görmekdür; 

cemî‘-i hayvânlar anı ister ki hoş nesneye nazar [74b] ideler. Ve birisi işit-

mekdür; pes cümle hayvânlar anı ister ki5 hoş-âvâz işideler ve heybetlü 

âvâzdan ürkerler. Ve birisi yiylemekdür; cemî‘-i hayvânlar anı ister ki6 hoş 

nesne (N128b) yiyleyeler ve yaramaz kokulardan ihtirâz ideler. Ve bir dahı 

datmakdur;7 bunuñ ta‘allukı cümle bedenedür, pes cemî‘-i hayvânlar diler-

ler ki8 şehevât-ı behîmî lezzetlerin cemî‘-i beden birle kesb eyleyeler. Lâ-ce-

rem bunlaruñ bildügi ve añladuğı bu kadardur, hîç bunlaruñ bir âlemden 

haberleri yokdur. Âletleri dahı yokdur ki ol âletleriyile âlem-i ulvîden ve 

âlem-i âhiretden nasîbleri ola. Pes bu biş hissi Âdem’e virdiler ve dahı aña 

1 Esas aldığımız nüshada َ ــ ِ َ yerine sehven ا ــ ِ -yazılmıştır. “Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğ وا

ru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” Bakara, 2/3.

2 “O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve 

yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Fetih, 48/4.

3 “Bir kişinin kalbi dosdoğru (müstakim) olmadıkça imanı dosdoğru olmaz.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 

4/119.

4 “Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? 

Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.” Furkān, 25/44.

5 pes cümle hayvânlar anı ister ki HM: cümle anı ister ki N.

6 birisi yilemekdür; cemî‘-i hayvânlar anı ister ki HM: birisi dahi yilemekdür; cemî‘i ister ki N.

7 datmakdur HM: dutmakdur N.

8 pes cemî‘-i hayvânlar dilerler ki HM: cemî‘i dilerler ki N.
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âletler virdiler ki gayb âlemini anuñıla idrâk eyleye ve behâyim mertebesin-

den seçile. Eger bi’l-külliyye himmetini hayvâniyyet otlağında temettü‘-i 

nefsâniyye meşgūl idecek olursa bir kezden gayb âleminüñ fâyidelerinden 

mahrûm kalur şol behâyim gibi; belki dahı kemter azğun olur. Zîrâ şe-

hevâtî kuvvetler1 ve hayvânî âletler ki behâyimde ve sibâ‘ ve vuhûş ve 

tuyûrda vardur, (N129a) anuñ cümlesi insânda vardur. Ve dahı anuñ şol nef-

sânî şehevâtları vardur ki cemî‘-i hayvânlaruñ yokdur. Pes eger hayvânât 

temettü‘ât-ı hayvânî vâsıtasıyıla mahrûm oldılarsa temettü‘ât-ı rûhânîden 

insânuñ hoz temettü‘ât-ı hayvânîsi2 var; temettü‘ât-ı nefsânî dahı zam olı-

cak anuñ gümrâhlığı kalan hayvânlardan lâ-cerem artuk olur. Zîrâ ki te-

mettü‘ât-ı hayvânîde ve nefsânîde [75a] yek cihet olur ve ol âletlerüñ 

ma‘lûmâtından mahrûm kalur. Ve eger bir kezden temettü‘ât-ı hayvânî’i 

terk idecek olursa kālıbuñ terbiyyetinden girü düşer ve anuñ fevâyidinden 

dahı hem mahrûm olur. Pes Şerî‘at’ı gönderdiler; tâ her tasarruf ki hayvâ-

niyyet otlağından ide,3 Şerî‘at emriyile eyleye, tabî‘at hükmiyile itmeye. 

Zîrâ ki tabî‘atdan kopan cümle zulmet ve gurûrdur (N129b) ve Şerî‘at’den 

gelen cemî‘-i hidâyet ve nûrdur. Anuñ-çün ki çün tabî‘at emriyile işleye, ol 

vakt kendüyi görür, Hakk’ı görmez. Bu hoz ayn-ı nûr ve ref‘-i hicâbdur. 

Pes Şer‘’üñ bir fâyidesi bu oldı. Ve bir dahı bu ki; ol zulmât ve hicâb ki 

kālıbda zâhir olur, harekât-ı tabî‘î vâsıtasıyıla olur ki muvâfıkdur murâd-ı 

nefse ve çünki Şer‘ emriyile ola, ol zulmât götürilür. Ve bir fâyide dahı bu 

ki; her rükn-i erkân-ı Şerî‘at’den aña müzekkir ola ve ol menziller ki andan 

geldi, aña anı añdura, dahı ana irşâd eyleye makām-ı aslîye rücû‘ itmege ki 

ol civâr-ı Rabbü’l-Âlemîn’dür ve aña meded eyleye mürâca‘atda. Meselâ 

kelime-i “Lâ İlâhe İllallâh” aña haber virür âlem-i (N130a) vahdâniyyetden 

ve ol bir hâletdür; anuñıla âlem-i vahdet arasında vâsıta yoğıdı. Vaktî ki 

andan haber vire, der-hâl ol âlemüñ şevkı ve ol hâletüñ zevkı göñlinde zâ-

hir olup mürâca‘at arzûsın ide. Ve kalbi şol âlem-i hayvânîde götürür ve bu 

lezzât-ı nefsânî cân tamağına acı gelür, pes Hazret’e teveccüh idüp bunları 

[75b] terk ider. İmdi Şerî‘at kilîzinüñ bir dişi bu oldı. Çünki tılsım bendi-

ne râst otura, der-hâl bir bendi açılmış olur. Andan soñra biş rüknüñ biri 

1 şehevâtî kuvvetler N: şehevâtı kuvvetlü HM.

2 temettü‘ât-ı hayvânîsi N: hayvânîsi HM.

3 tasarruf ki hayvâniyyet otlağından ide N: tasarruf ki ide HM.
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dahı namâzdur. Ol dahı haber virür aña iki nesne birle; biri âşikâre sûreti-

yile1 ve biri sıfat-ı münâcâtı birle haber virür. Ammâ sûret-i namâz şöyle 

haber virür kim, bu âleme gelmedin sen bir âlemde idüñ ve hem girü aña 

rücû‘ itseñ gerek. Zîra namâzuñ âşikâre sûreti2 (N130b) kıyâm ve rükû‘ ve 

sücûd ve teşehhüd ve tekbîretü’l-iftitâhdur. Meselâ teşehhüd haber virür ol 

teşehhüd-i huzûrdan ki Hazret-i İzzet civârında varidi ol âlemde ve sücûd 

haber virür aña ki3 çün bu âleme geldi, evvel nebâtlık makāmına yitişdi. 

Zîrâ ki nebâtlar dükeli sücûddadur4 ki, 5﴾اِن َ ُ ــ ْ َ  ُ َ ــ َوا  ُ ــ ْ  cümle ﴿َوا

başların yiryüzinde komışlardur sücûd şeklinde. Hakīkatde nebâtuñ başı 

kökidür. Zîre baş ol mahaldür ki gızâ andan yitişür kalan a‘zâya. Pes ne-

bâtuñ hoz gızâ olacak6 yiri kökidür, andan yitişür kalan budaklara; lâ-ce-

rem başları kökleri oldı. Andan soñra rükû‘ haber virür ki nebâtlık makā-

mından hayvâniyet mertebesine geldi. Zîrâ dükeli hayvânât arkaların bü-

küp rükû‘ şeklinde dururlar. Ve hem kıyâm haber virür aña ki hayvânlık 

makāmından insâniyyet mertebesine geldi. Zîrâ ki cümle insân kıyâmda 

dururlar.

(N131a) 7אم ی  ی  د آ ع و    از ر

Tekbîretü’l-iftitâh buña8işâretdür ki [76a] göñlüñi cümle dünyâvî ga-

razlardan döndüresin, iki elüñi götürüp dünyâ ve âhireti arduña atasın 

ve tekbîri âlem-i hayvânîden ve âlem-i nefsânîden idesin. Pes eydesin ki: 

ــ اכ  ّ  Ya‘nî Allâh azametiyile hîç nesne azîz bilmeyesin ve her nesne ki ا

nefs ve hevâ anı ulu gösterür, Hak Kibriyâsı yolına anı fidâ kılasın. Hoca 

aleyhi’s-selâm bundan buyurur ki: 9ــא ــא  ــא و ــ ا  ٌ ــ ــ  ة او ــ כ  Ve ken-

düligüñden sefer idesin ve bu insânuñ kıyâmı ki tekebbür ve enâniyyet 

1 âşikâre sûretiyile HM: eşkâl sûretiyile N.

2 âşikâre sûreti HM: eşkâli sûreti N.

3 ol teşehhüd-i huzûrdan ki Hazret-i İzzet civârında varidi ol âlemde ve sücûd haber virür ana ki HM: ─ 

N.

4 sücûddadur HM: secdededür N.

5 “Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.” Rahmân, 55/6.

6 olacak HM: çekecek N.

7 “Rükû ve secdeden kıyama geldin.”

8 buña N: ─ HM.

ــא 9 ــא  ــא و ــ ا  ٌ ــ ــ  ة او ــ כ  HM: ــא ــא  ــא و ــ ا  ٌ ــ ــאح  ة ا ــ כ  N. “(Namaza) başlangıç tekbiri, 

dünya ve içindekilerden hayırlıdır.” Benzer lafızlarla; İbn Hacer el-Askalânî, Şerhu Bulûği’l-Merâm, 

28/33. 
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şeklidür, andan geçüp rükû‘-ı hayvânîye gelesin ki tevâzu‘ ve meskenet 

şeklidür. Andan dahı sücûd-i nebâtîye gelesin ki şikestelik ve mezellet şek-

lidür. (N131b) Tâ ki ol evvelki huzûruñ şühûdı teşehhüdine ikileyin yitişesin 

ki; 1﴾ْب ِ ــ َ ْ ْ َوا ُ ــ ْ ُ :Ve hem Hazret-i Risâlet buyurur ki ﴿َوا ــ ْ َ ْ ُن ا َُכــ ــא  َ ُب  َ ــ ْ  أَ
2 ٌ ِ ــא َ  َ ــ ُ ِ َو ــ ّ ِ ْ َر ــ ِ

Beyt: אد درآ  ای دل   از در ا
 3 آ א    خ   ور 

Çünki bu kapudan içerü giresin ol indügüñ nerdübândan girü urûc 

eyleye ki; 4 ــ اج ا ــ ة  ــ ا

Beyt: O geldügüm yolı baña şerh idüñüz5 tamâm 

 Tâ ki girü varam çünki pûhte degül bu hâm

 Her âdemüñ başında var ola hezâr dâm

 Nâ-merdlere6 bu ışk şarâbı ola harâm

Geldük imdi namâzuñ sıfat-ı (N132a) münâcâtı dahı anı mertebe-i hay-

vânîden ve nefsânî arzûlardan geçürür.7 Pes meleklik makāmına irişdürür 

ve bu halkuñ kīl ü kālinden ve şeytânuñ tezvîrâtından [76b] Hakk’uñ 

münâcâtına ve mükâlemesine getürür. Ve hemân ol zevk kim ُ ــ ْ َ  ﴿أَ
8﴾ ْ ُِّכــ َ ِ  hitâbıyıla oldı idi, girü andan haber virür ki: 9

ُ ــ ــ َر ِ َא ُ ــ  ِّ َ ُ ْ  Ve ا

dahı namâzuñ ol kadar fevâyidi ve esrârı vardur ki eger beyâna geleydi niçe 

kitâblar ki tahammül idemeyeydi aña. Ammâ her birinden bir remz ide-

lüm; tâ ki bu kitâb bu kadar fevâyidinden hâlî olmaya. 

1 “Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.” Alak, 96/19.

2 “Kulun Rabbine en yakın olduğu hâl, secde ettiği hâldir.” Müslim, Salât, 215; Ebû Dâvûd, Salât, 148; 

Nesâ’î, Tatbîk, 78.

3 Bu beyit HM nüshasında mevcut değildir. “Ey gönül! Âşıklık kapısından girmedikçe aşk ile işveleşme-

ye nasıl çıkabilirsin?”

4 “Namaz müminin miracıdır.” Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 1/497; Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 2/523. 

5 idüñüz HM: itdüñüz N.

6 Nâ-merdlere N: Nâ-murâdlara HM.

7 arzûlardan geçürür HM: arzûlarından geçürüp N.

8 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ 

demişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 

7/172.

9 “Namaz kılan, Rabbine münâcat etmektedir (özel olarak konuşmaktadır).” Buhârî, Salât, 36.
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Andan soñra savm dahı aña haber virür ol vaktin ki1 anda melâ’ike sıfa-

tıyıla mevsûfıdı ve hayvâniyyet sıfâtınuñ hicâblarıyıla mahcûb degüldi, zîrâ 

ki yimek hayvân sıfatıdur ve yimemek melek sıfatıdur ve hem Hak Te‘âlâ 

sıfatıdur; pes aña bu haber (N132b) virür ki hayvânî hulkları2 terk ide, andan 

mütehallık ola Hak ahlâkıyıla ki 3 ــ ي  ــ ــא أ ــ وأ م  ــ  dimişdür. Ya‘nî oruc ا

hâs benümdür ki hakīkatde gızâdan münezzeh olan benüm Hazretüm-

dür; bâkī ne ki vardur, gızâya muhtâcdur. Firiştehler egerçi gızâ-yı hay-

vânî yimezler, ammâ tesbîh ve takdîs anlaruñ gızâlarıdur. Ve her nesne-

nüñ bir münâsib gızâsı olur; lâ-cerem anlaruñ gızâsı tesbîh ve takdîs oldı.
4

ــ  ي  ــ ــא أ  didügi budur ki, her tâ‘atüñ cezâsı bihiştdür, ammâ savmuñ وأ

cezâsı benüm hulkumıla hulklanup ve benüm sıfâtumıla mevsûf olmak 

anuñ cezâsıdur. Zîrâ tâ‘atlerde hîç nesnenüñ sûreti Hazret-i İzzet’e münâ-

sib degüldür; illâ savmuñ, gızâyı terk itmekdür [77a] ve Hak Te‘âlâ hoz 

gızâdan münezzehdür. Hem Îsâ (N133a) Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- vahy5 

eyitdi ki: 6 ــ ــ إ د  ّ ــ ــ  ا ع  ّ ــ  

Geldük imdi zekât dahı tezkiyye-i nefs ider hayvâniyyet sıfâtından ve 

hem Hak Te‘âlâ sıfâtıyıla muttasıf kılur. Zîre hayvânuñ sıfatı cem‘ idüp 

kimseye virmemekdür. Âdemînüñ hoz cem‘ itmek sıfat-ı lâzimîsidür. Eger 

andan nesne virmeyecek olursa sıfat-ı hayvânî televvüsinde kalur. Pes zekât 

virmek gerekdür; tâ ki ol televvüsden pâk olup âzâd ola. Nitekim buyur-

mışdur: 7﴾ ــ ِ ّכِ َ ُ َو  ْ ــ ُ ُ ِّ َ ُ  ً ــ َ َ َ  ْ ــ ِ
ِ ا َ ْ أَ  ْ ــ ِ  ْ ــ ُ ﴿ Vaktî ki böyle olsa Hak 

Te‘âlâ sıfatıyıla sıfatlanur. Zîrâ ki Hak Te‘âlâ’nuñ sıfatı cûd u atâdur ki;
ى﴾8 َ ــ ْ ُ ْ

ِ ُه  ُ ــ ّ
ِ
َ ُ َ َ  (٦) َ ــ ْ ُ ْ א ِ َق  ــ َ ــ (٥) َو َ ــ َوا َ ْ ْ أَ ــ َ ــא  َ َ ﴿ Takvâ ve tasdîk 

abd sıfatıdur ki inanmak ve kabûl itmekdür, ammâ atâ (N133b) ve bahşiş Hak 

sıfatıdur. 

1 ol vaktin ki HM: ol vaktden ki N.

2 haber virür ki hayvânî hulkları HM: haberi virür tâ ki hayvânî hulkları N.

3 “Oruç, yalnız benim içindir; doğrudan doğruya benim için yapılan bir ibâdettir. Onun ecrini de doğ-

rudan doğruya ben veririm.” Buhârî, Savm, 2.

4 “…Onun ecrini de doğrudan doğruya ben veririm.” Bk. a. y.

5 vahy N: dahi HM.

6 “Aç kal ki beni gör, tecerrüt et ki bana kavuş!” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 2/131.

7 “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve 

onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onların kalplerini yatıştırır.) Allah, hakkıyla 

işitendir, hakkıyla bilendir.” Tevbe, 9/103.

8 “Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (Ke-

lime-i Tevhîd’i) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.” Leyl, 92/5-7.
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Bu ma‘lûm oldıysa geldük imdi biş rüknüñ birisi dahı hacdur; ol işâ-

retdür Hazret-i İzzet’e rücû‘ itmege ve beşâretdür bârgâha vâsıl olmağa. 

Niteki buyurur: 1
 ﴾ ً ــא َ َك ِر ــ ُ ْ َ  ِ ّ ــ َ ْ א ِ ــאِس  ــ ا ِ ْن  -Ya‘nî iy insâniyyet şeh ﴿َوأَّذِ

rinde karâr dutmış kişi! İy tabî‘at-i hayvânî sarâyında mukīm olmış bî-çâ-

re ve iy bizüm visâlümüz Ka‘besinden mahrûm kalmış dermânde! Niçe 

bir bu hayvâniyyet menzilinde makām dutasın ve sıfât-ı zemîme-i şeytânî 

bendlerinde mahbûs ola ve ol düşmenler ki وا ُ ــ َ  ْ ِدُכــ َ ْ َوأَْو ُכــ ِ ْ أَْزَوا ــ ِ  ﴿ِإن 
2﴾ ْ ُכــ ’dur; [77b] anlaruñ boyunına elüñ hamâyil kılasın ve na‘îm-i dün-

yâvî bezeklerinden ötürü şeytânuñ gurûrı cüvâlinde giriftâr olasın! Durgıl, 

sâdıkāne bu bendleri üzgil merdâne ve oğul (N134a) kız hânumân ki ayak 

bağı olmışdur, vidâ‘ eyle. 3﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ــ ِإ َرب ا ِّ و  ُ ــ َ  ْ ــ ُ ِ َ ﴿ âyetini bunlaruñ 

üzerine okı ve yüzüñ cemî‘-i ta‘allukāt televvüsinden döndür ve sıdk u 

teveccüh birle bu âyetile amel eyle4 ki; אَواِت َ ــ ا  َ ــ َ َ ي 
ِ ــ ِ  َ ــ ِ ْ َو  ُ ــ ْ  ﴿َو

َْرَض﴾5 -andan kadem ur bu yola bî-bahâne ve pâk i‘tikādile bu niyye َوا

ti göñülde muhkem kıl ki; 6
 ﴾ ِ ِ ْ َ ــ َ ــ  ِّ َــ َر ٌ ِإ ــ ِ ــ َذا ِّ  Ve ol menâzil ve ﴿ِإ

merâtib ki tabî‘ata hoş gelür, andan kademüñ taşra bas; andan nefs-i em-

mâre beriyyelerin kat‘ eyle. Çünki ihrâm dutıcak7 yire yitişesin ki ol kalbüñ 

etrâfıdur, anda inâbet suyı birle gusül eyle8 ve beşeriyet kisveti donından 

mücerred ol. Pes ol ubûdiyet ihrâmını bağlan ve âşıkāne “Lebbeyk!” ur; an-

dan ma‘rifet Arafât’ına ağ ve Cebel-i Rahmet-i inâyete9 çık (N134b) ve kadem 

bizüm kurbumuz harîminüñ hareminde kogıl. Andan Meş‘ari’l-Harâm’da 

kullık şi‘ârın yirine getür, ol makāmdan arzûlar Minâ’sına gel ve behîmî 

nefsi ol yirde kurbân eyle. Andan soñra yüzüñ bizüm visâlümüz Ka‘besine 

1 “İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer 

üzerinde sana gelsinler.” Hacc, 22/27.

2 “Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan 

sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.” Teğābun, 64/14. 

3 “Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur.” Şu‘arâ, 

26/77.

4 eyle N: eyleye HM.

5 “Ben, O’nun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben 

müşriklerden değilim.” En‘âm, 6/79.

6 “İbrâhîm, şöyle dedi: ‘Ben Rabbime (O’nun emrettiği yere) gideceğim. O, bana yol gösterecektir.’” 

Sâffât, 37/99.

7 dutacak N: dutunıcak HM.

8 eyle N: eyleye HM.

9 inâyete N: inâyetine HM.
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dut ki; 1ــאل ــכ و  Çünki yitişdüñ, tavâf kılgıl. Ya‘nî imden girü bizüm دع 

dâ’iremüzi2 [78a] degzin, ayruk senüñ varlığuñ tâyiresini degzinme. An-

dan bizüm ol Hacerü’l-Esved ki senüñ göñlüñdür ve hem yemînullâhdur, 

andan bizüm ahdümüzi tâze kılgıl. Ol makāmdan Makām-ı İbrâhîm’e gel, 

ya‘nî hullet-i rûhâniyyet makāmına gel. Anda iki rek‘at tahiyyetü’l-makām 

kıl, ya‘nî ubûdiyyeti tamu ve uçmak içün kılma. Devrân it3 bizüm hizme-

tümüzi ıztırâb-ı ışkından ol âşıklar gibi.4 Andan bizüm visâlümüz Ka‘besi-

ne (N135a) gel ve kendüzüñi halka gibi kapuda as ve kendüligüñsüz içerü gir 

ki havf ü hicâb kendülikden kopar. Emn ü visâl kendüliksüzden hâsıl olur. 

Andan soñra bu âyeti okı ki: 5﴾ًــא ِ ُ َכאَن ٰا ــ َ َ ــ َد َ ﴿َو

 Ey göñül! Kogıl bu göñli, yüri var ol hâna sen

 Hem visâli yolına vir başuñı şükrâne sen

 Çünki tenhâ varasın halvet bulasın kapusın

 Varlığuñ kapuda ko andan gir ol Sultân’a sen

Pes imdi hakīkatde kilîzüñ biş dişleri ki Şerî‘at’üñ biş rüknidür. Çünki 

biş havâs bendlerine râst otura, der-hâl cismânî ve rûhânî tılsımları açılup 

maksûd hâsıl olur. İmdi (N135b) şöyle bilgil ki sûret-i Şer‘ erkânınuñ ba‘zı 

remzini beyân eyledük. Ammâ hakāyıkınuñ şerhi etbâk-ı zemîn ü âsumâ-

na sığmaz. Ol ma‘nînüñ şerhi ne ayâna ta‘alluk dutar, ne beyâna. Fe’fhe-
mi’l-işâre velâ tetlubnî bi’l-ibâre.6 

Elhamdulillâhi Rabbi’l-Âlemîn ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî 
ecma‘în.7

1 “Nefsini terk et ve gel!” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/19; 2/260.

2 bizüm dâ’iremüzi HM: bizüm ahdümüzi tâze dâ’iremüzi N.

3 it HM: ide N.

4 Devrân it bizüm hizmetümüzi ıztırâb-ı ışkından ol âşıklar gibi HM: Devrân ide bizüm hizmetümüzi 

ıztırâb-ı ışkdan eyle şol âşıklar gibi N.

5 “Onda apaçık deliller, Makām-ı İbrâhîm vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğu-

na gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı 

tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir (kimseye muhtaç değildir, her şey O’na 

muhtaçtır).” Âli İmrân, 3/97.

6 Fe’fhemi’l-işâre velâ tetlubnî bi’l-ibâre N: Fe-innehumu’l-işâre velâ tetlubunî bi’l-ibâre HM.

7 Elhamdulillâhi Rabbi’l-Âlemîn ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.
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El-Faslü’s-Sâdisü 

fî Tezkiyeti’n-Nefsi’l-[78b] İnsâniyyeti ve Ma‘rifetihâ

Ya‘nî Altıncı Fasıl nefs-i insânînüñ terbiyyetin ve ma‘rifetin beyân 

ider. Kālallâhu Te‘âlâ: ْ ــ َ  (٨) ــא  َ ا َ ْ َ َو ــא  َ َر ُ ُ ــא  َ َ َ ْ َ َ  (٧) א  َ ا ــ َ ــא  َ َو  ٍ ــ ْ َ  ﴿َو
א﴾1 َ ــא َد ــ  َ ــאَب  َ  ْ ــ َ َو  (٩) ــא  َ َزכא ــ  َ  َ ــ َ ْ Ve kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm:2 أَ

ــَכ3 ْ َ ْ َ  َ ــ ْ َ ــ  ِ ــَכ ا ُ ْ َ وَك  ُ ــ َ ى  َ ــ ْ  Azîz-i men! Bilgil ki nefs bir düşmendür أَ

ki dostlık yüzin gösterür. Anuñ mekrinüñ ve hîlesinüñ nihâyeti yokdur. 

Anuñ şerrin def‘ itmek ve anı kahr eylemek işlerüñ görklüsindendür. 
(N136a) Zîrâ ki anuñ adâveti şeytân ve dünyâ ve kâfir adâvetinden artuk-

dur. Niteki Seyyid-i Kevneyn4 Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm buyurur:
5

ــَכ  ْ َ ْ َ  َ ــ ْ َ ــ  ِ ــَכ ا ُ ْ َ وَك  ُ ــ َ ى  َ ــ ْ -Pes nefsi terbiyet eylemek ve dahı salâ أَ

ha getürmek ve anı emmârelik makāmından mutma’innelik mertebesine 

yitişdürmek ulu işdür. Âdemüñ kemâl-i sa‘âdeti bundadur. Zîre ki nef-

süñ terbiyetinden, nefsi bilmek hâsıl olur. Nefs bilinicek, Hak Te‘âlâ’nuñ 

ma‘rifeti hâsıl olur6 ki 7

ُ ــ َف َر َ ــ َ  ْ ــ َ َ  ُ ــ َ ْ َ َف  َ ــ َ  ْ ــ َ  ma‘rifeti hoz cemî‘-i sa‘â-

detlerüñ sırrıdur. Ammâ bunda bir latîfe-i dakīka vardur, ol budur ki; tâ 

nefsi bilmeyince anı terbiyet itmek mümkin degüldür ve dahı terbiyet 

nefsi kemâle irgürmeyince ma‘rifet-i hakīkī ki mûcib-i ma‘rifet-i Hak’dur, 

hâsıl olmaz. İmdi buña öküş kitâblar yazmak gerek, tâ ki maksûd-ı küllî 

hâsıl ola.8 Ammâ biz bunda her nesneden birer remz müfîd idelüm (N136b) 

inşâ’allâhu Te‘âlâ.9 İmdi nefs ma‘rifetinüñ beyânında bilgil ki, nefs tarîkat 

[79a] ehlinüñ ıstılâhında ibâretdür ol buhâr-ı latîfden ki,10 anuñ menşe’i 

ve ma‘deni kalbdür. Hukemâ aña11 rûh-ı hayvânî dirler. Ne deñlü sıfât-ı 

1 “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten 

sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötü-

lüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” Şems, 91/7-10.

2 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

3 “Senin en büyük düşmanın, iki yanın arasındaki nefsindir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/150, nr. 382; Ku-

şeyrî, Letâ’ifü’l-İşârât (Tefsîru’l-Kuşeyrî), 1/161; 1/292; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 6/437; 10/16.

4 Seyyid-i Kevneyn N: ─ HM.

5 “Senin en büyük düşmanın, iki yanın arasındaki nefsindir.” Bk. a. y.

6 Nefsi bilinicek Hak Te‘âlâ’nuñ ma‘rifeti hâsıl olur N: ─ HM.

7 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/312, nr. 2532.

8 tâ ki maksûd-ı küllî hâsıl ola HM: tâ dükeli hâsıl ola N.

9 her nesneden birer remz müfîd idelüm inşâ’allâhu Te‘âlâ HM: her nesneden maksûd birer remz müfîd 

idelüm inşâ’allâhu Vahdehû N.

10 ki N: ─ HM.

11 aña N: ─ HM.
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zemîme var ise anuñ menşe’i rûh-ı hayvânîdür. Niteki Hak Te‘âlâ buyurur: 
ِء﴾1 ــ ِא ــאَرةٌ  َ  َ ــ ْ  Ammâ anuñ yiri âdemüñ kalbinde nedür? Bilgil ﴿ِإن ا

imdi, ol ne deñlü eczâ var ise bedende cümlesini muhîtdür, hîç bir mevzi‘ 

insân a‘zâsından andan hâlî degüldür; şol yağ gibi kim susamuñ eczâsında 

vardur. Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm buyurduğı ki;2 3ــَכ ْ َ ْ َ  َ ــ ْ َ  didügi kal-

be işâretdür ki, ekseri anuñ sıfâtınuñ eseri iki pehlû arasında olur. Meselâ 

ekl ü şürb ârzûsı ve şehvet-i ferc gibi, dahı ne kim buña benzer var ise. İmdi 

kalan hayvânâtuñ dahı nefsleri bedenlerinde hemân buncılayındur. Lîkin 

nefs-i insânînüñ çâşnîsini âlem-i bekādan komışlardur; (N137a) tâ ki beden-

den müfârakat itdüginden soñra bâkī kala. Eger uçmakda ola yâhûz cehen-

nemde ola ki; 4﴾ا ً َ א أَ َ ِ  َ ِ ِ א َ ﴿ Nüfûs-ı hayvânât hilâfınca ki, anlaruñ çâş-

nîsi5 âlem-i bekādan degüldür; tâ şöyle ki bedenden müfârakat itdüginden 

soñra hîç olurlar, bâkī kalmazlar. Ammâ ol ki nefsüñ çâşnîsi âlem-i bekā-

dan nice hâsıl oldı bilmek dilerseñ, imdi şöyle bilgil ki bekā iki vechiledür: 

Biri oldur ki dâ’im bâkī ola, hîç aña yokluk gelmemiş ola; ol Hak Te‘âlâ 

bekāsıdur. İkinci oldur ki yok idi, soñra oldı. Şöyle bâkī dura, fânî olmaya. 

Bu ervâh [79b] ve melekût ve âlem-i âhiret bekāsıdur6 ki evvel yoğıdı, Hak 

Te‘âlâ yaratdı; tâ ebed bâkī kalasıdur. Pes nefs-i insânînüñ bekāsı bu iki 

nev‘den çâşnî bulmışdur. Ammâ Hak Te‘âlâ bekāsınuñ çâşnîsi7 ol vaktde 

hâsıl oldı ki, Âdem’üñ balçığını kendü kudret eliyle yoğurdı ki; ــ ت  ــ  
ــא8 א ــ  ي ار ــ  ,Pes suda9 (N137b) ve toprakda ki bunlar nefs mâyesidür ادم 

bekāyı kabûl itmek isti‘dâdını10 ta‘biye kıldı kim kalan sunuñ ve toprağuñ 

ve nüfûsuñ ol isti‘dâdı yokdur. Ammâ ervâh bekāsınuñ eseri ol vakt hâsıl 

oldı ki, rûhıla beden izdivâc kılup cem‘ oldı. Bunuñ meseli aña beñzer ki; 

bir er ve bir hâtûn birbiriyile çift11 oldılar, akd-i nikâh birle anlardan iki 

1 “‘Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülü-

ğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ dedi.” Yûsuf, 12/53.

2 buyurduğı ki HM: ─ N.

3 “…iki yanın arasındaki...” Bk. a. y.

4 “… Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır…” Nisâ, 4/169; Ahzâb, 33/65; Cin, 72/23 vd. 

5 anlarun çâşnîsi N: anlarun çâşnîsini HM.

6 bekāsıdur N: bâkīsidür HM.

7 Hak Te‘âlâ bekāsınuñ çâşnîsi HM: Hak Te‘âlâ’nuñ çâşnîsi N.

8 “Âdem’in çamurunu kırk sabah ellerimle yoğurdum.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 4/1439; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/99; 1/136. 

9 suda HM: suverde N.

10 kabûl itmek isti‘dâdını HM: kabûl Âdem’üñ isti‘dâdını N.

11 çift: Metinde “cift” şeklinde yazılmıştır.
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veled zâhir oldı; biri er ve biri kız. İmdi er atasına beñzedi ve kız anasına 

beñzedi. İmdi cân ile beden dahı çift oldılar, bunlardan dahı iki veled zâhir 

oldı; biri kalb ve biri nefs. Kalb bir erdür ki atasına beñzer ki, ol rûhdur 

ve nefs bir kızdur ki anasına beñzer ki, ol bedendür âb ü hâkden. İmdi ne 

deñlü kim sıfât-ı hamîde-i rûhânî ve ulvî vardur, kalbde olur ve ne deñlü 

sıfât-ı zemîme-i nefsânî ve siflî vardur, nefsde olur. Ammâ çünki nefs rûhıla 

bedenden doğmışdur, pes şol bekā ki1 rûhun sıfatıdur, anda (N138a) bulındı. 

Dahı sıfât-ı hamîdenüñ ba‘zı ki rûhâniyyete ta‘alluku vardur, bile [80a] 

hâsıl oldı. Lâ-cerem nefs-i insânî bekāyı bu vechden buldı hayvânât nüfûsı-

nuñ hilâfınca ki, anlar anâsır-ı erba‘adan toğup dururlar, anlarda rûhâniy-

yetden hîç çâşnî yokdur; pes fânî oldılar. İmdi egerçi ol izdivâc ve ictimâ‘ 

hâsıl iden Âdem’üñ rûhı ve kālıbı idi.2 Şöyle ki; nefs doğdı bu izdivâcdan 

ammâ Âdem’üñ nefsinde Benî Âdem nüfûsınuñ zerrâtı ta‘biye olmışıdı. 

Nitekim Âdem kālıbınuñ toprağında Benî Âdem kālıbınuñ vücûdları 

ta‘biye olmışıdı şol vaktde kim, Hak Te‘âlâ buyurmışıdı: ــ ِ ــَכ  َ َر ــ َ  ﴿َوِإْذ أَ
3﴾ ْ ــ ُ َ ْ ُذّرِ ــ

ِ ِر ُ ُ  ْ ــ ِ ٓ ٰاَدَم  ــ
ِ َ  Pes her zürriyyet ki Âdem’üñ sulbinden çıkardı-

lar, anuñ vücûdı zerresinde kālıbı toprağınuñ zerresi ve nefsi zerresi ta‘biye 

olmışıdı. Lâ-cerem anı âlem-i ervâh4 mukābelesinde şöyle dutup kodılar 

bu muhtelif saflar5 arasında. İmdi saflar dahı (N138b) dörtdür: Saff-ı evvel er-

vâh-ı enbiyâdur. İkinci saf ervâh-ı evliyâdur. Üçinci saf ervâh-ı mü’mindür. 

Dördinci saf ervâh-ı küffârdur. Her rûhuñ ki münâsebeti var idi ol zerreye 

kim anuñ mukābelesinde düşmişidi, pes ol zerreye iltifât idüp nazar eyledi. 

Lâ-cerem ol zerrede bir ehliyyet hâsıl oldı 6﴾ ْ ُِّכــ َ ِ  ُ ــ ْ َ -hitâbını işitme ﴿أَ

ge,7 dahı 8 ﴾ َ َ ﴿ cevâbını diyübilmege.9 İmdi bu zerreleri taşra getürmekde 

Âdem’üñ bilinden hikmet bu-y-idi kim, anları [80b] ervâh pertevinden10 

1 bekā ki rûhuñ N: bekā-yı rûhuñ HM.

2 idi HM: ─ N.

3 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı 

şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimiz-

sin).’ demişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 

7/172.

4 âlem-i ervâh HM: ervâh N.

5 saflar N: ─ HM.

6 “… Ben sizin Rabbiniz değil miyim? …” A‘râf, 7/172.

7 işitmege HM: işitmek N.

8 “… Evet …” A‘râf, 7/172.

9 diyübilmege HM: diyübilmek N.

10 pertevinden N: pertevinde HM.
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düşeler; ya‘nî ervâhdan ol zerrelere nûrı yitişe. Yohsa Hak Te‘âlâ kādir idi 

kim Âdem’üñ bilinde iken su’âl ideyidi. Lâkin eger anlara cânlardan nazar 

irişmeseydi cevâb viribilmezlerdi. Andan ol zerreleri kim vardur, Âdem’ün 

biline gönderdi. Tâ Kıyâmet olunca ol zerrâtı Hak Te‘âlâ fazl-ı inâyeti birle 

saklar ata billerinde, ana rahimlerinde; (N139a) tâ ki bilden bile ve rahimden 

rahime ulaşur, tâ yaratduğı vakt olınca. Pes ol vakt her birini ol zerrelerüñ 

ata ve ana suyı birle karışdurur,1 atanuñ biline ve ananuñ rahmine gönde-

rür ki; 2﴾ ِ ِــ ٓا َ ِ َوا ــ ْ ِ ا ــ ْ َ  ْ ــ
ِ ُج  ُ ــ ْ َ  (٦) ٍ ــ ِ ــאٍٓء َدا ــ  ِ ﴿ Tâ ki bunlar birbiriyile 

cem‘ olduğı vakt anlar dahı birbirine3 ulaşur, rahimde karışur. Niteki bu-

yurur: 4﴾ِ ــ ِ َ ْ ــאٍج  َ ْ ٍ أَ ــ َ ْ ــ  ِ ــאَن  َ ِ ْ َــא ا ْ َ َ ــא   Bu keret nutfe alaka olur, ya‘nî ﴿ِإ

uyışmış kan olur ve alaka mudga olur, ya‘nî bir pâre çeynenmiş5 et olur 

üç çille anuñ üzerinden geçmekile. Çünki üç erba‘în üzerinden geçe, pes 

ehliyyet bulur ki aña6 bir rûh müte‘allık ola. İmdi şol rûhdur kim ol âlem-i 

ervâhda zerreye7 nazar itmişidi. Niteki buyurur: 8﴾ َ ــ َ ــא ٰا ً ْ َ َאُه  ْ ــ َ ـُـ أَ ﴿ Niçe 

kim rahimde ol zerre ki kālıbuñ menşe’idür, aña terbiyet virdiler. Pes ol 

nefsüñ (N139b) zerresi kim anda ta‘biye olmışıdı, aña dahı aña lâyık [81a] 

terbiyet virürler. Şöyle ki; oğlan vücûda gelse, bulûğıyyet haddine irse, 

nefsi dahı kendü kemâline yitişür. Andan soñra Şer‘ teklîfinüñ yükini gö-

türmege tâkati olur. Bundan öñdin Şer‘ hitâbı aña irse idi terbiyet tamâm 

hâsıl olmazdan öñ hergiz bu teklîfât-ı Şer‘iyye tahammül idemezdi. 

Geldük imdi çünki nefsüñ ma‘rifeti bu mikdâr bilindi ki nefs kimdür? 

Bunı dahı bilgil ki anuñ terbiyyeti ve tezkiyyeti nicedür. Şöyle ma‘lûm 

olsun ki; nefsüñ iki sıfat-ı zâtîsi vardur, şöyle ki9 anadan bile getürmiş-

dür. Kalan sıfat-ı zemîme bu iki sıfatdan toğar. İmdi ol sıfatuñ birisi hevâ-

dur ve birisi gazabdur. İmdi bu iki sıfat anâsır-ı erba‘a ki od ve yil ve su 

1 ata ve ana suyı birle karışdurur HM: ata suy bir ki ve ana suyıla karışdurur N.

2 “Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.” Târık, 86/6-7.

3 birbirine N: birbiriyile HM.

4 “Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. 

Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.” İnsân (Dehr), 76/2.

5 çeynenmiş: “ceynenmiş” şeklinde imla edilmiştir.

6 aña N: ─ HM.

7 âlem-i ervâhda zerreye N: âlem-i zerreye HM.

8 “Sonra bu az suyu “alaka” hâline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere 

dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya 

çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!” Mü’minûn, 23/14.

9 ki N: ─ HM.
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ve toprakdur, anlaruñ hâsiyyeti1 bunlar nefsün kadîmî yâridür. Hevânuñ 

meyli ve kasdı alçağadur. Niteki (N140a) buyurdı: 2﴾ى َ ــ َ ِ ِإَذا  ــ ْ  Ya‘nî ol ﴿َوا

ılduz hakkı-çün kim aşağa düşer. Ve dahı haberde gelmişdür ki Hazret-i 

Risâlet aleyhi’s-selâm Mi‘râc’dan dönüp alçağa meyl itdügi sunuñ ve top-

rağuñ hâsiyyeti idi. Ve bir dahı ol ikinüñ gazabdur ve bu sıfatuñ hâsiyyeti 

yücelmekdür ve baş çekmekdür.3 İmdi bu sıfat oduñdur ki dâ’im tereffu‘ 

ve tekebbür ider. Pes bu iki sıfat nefsüñ kadîmî yoldaşıdur ki [81b] ana-

sından bile getürmişdür. Ve cehennemüñ hamîr-i mâyesi bu iki sıfatdur, 

bunuñıla girerler tamuya. Ve kalan derekât dahı bu ikiden hâsıl olur. İmdi 

bu iki sıfat ki didük, elbette nefisde gerekdür; tâ ki hevâ sıfatıyıla kendüye 

yarar nesneleri çeke, kendüye ala, tasarruf eyleye kendözi-çün4 bu âlemde 

ve gazab sıfatıyıla def‘ eyleye kendüden şol nesne’i ki ziyân ider aña bu 

âlem-i kevn-i fesâdda. Pes (N140b) bu iki sıfatla5 kendüye perveriş ve terbiyyet 

eyleye, tâ ki kendünüñ vücûdı bâkī kala. Ammâ iki sıfatı hadd-i i‘tidâlde 

saklamak gerekdür. Zîrâ ki bu sıfatlaruñ noksânı sebebdür nefs ve beden 

noksânına ve hem bunlaruñ ziyâdesi sebebdür akl ü îmân noksânına. Pes 

nefsi terbiyyet itmek bu iki sıfatı hadd-i i‘tidâle yitişdürmekdür ve anuñ 

terâzûsı kānûn-ı Şerî‘at’dur. Pes her hâlde gerek ki6 Şer‘’den tecâvüz kıl-

maya, tâ ki nefs ve beden selâmet kala ve hem akl ü îmân terakkī bula ve 

derecât hâsıl eyleye. İmdi bu iki sıfatuñ her birini7 kendü yirinde Şer‘ emri 

birle isti‘mâl ide, takvâya8 ri‘âyet eyleye, ruhsat talebinde olmaya. Zîrâ ki 

takvâ bir terâzüdür ki9 ne deñlü sıfât var ise cümlesini hadd-i i‘tidâlde sak-

lar, tâ ki bir nicesi gālib ve bir nicesi mağlûb olmağa komaz. Zîrâ ol dört 

ayaklu [82a] cânavârlar ve yırtıcılar (N141a) sıfatıdur. Görmez misin behâyim 

üzerine hevâ sıfatı gālibdür, gazab sıfatı mağlûbdur ve sibâ‘ üzerine sıfat-ı 

gazab gālibdür, hevâ mağlûbdur. Lâ-cerem behâyim hırsa düşdiler ve sibâ‘ 

galebe idüp ve kahr itmek hasletine ulaşdılar. Pes bu iki sıfatı hadd-i i‘ti-

1 hâsiyyeti N: hâsiyyetidür HM.

2 “(1-2) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.” 

Necm, 53/1-(2). 

3 ve baş çekmekdür N: ─ HM.

4 kendözi-çün HM: kendüsi-çün N.

5 sıfatla N: sıfat ki HM.

6 ki N: ─ HM.

7 birini HM: biri N.

8 takvâya N: takvâyı HM.

9 ki HM: şöyle ki N.
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dâlde dutmak gerek, tâ ki harîslik ve yırtıcılık makāmından hâlas bula. 

Ve kalan sıfat-ı zemîmeler ki vardur,1 bundan toğup zâhir olur. Meselâ 

eger hevâ hadd-i i‘tidâlden geçse şer2 ve hırs ve emel ve hısset ve şehvet 

ve buhl zâhir olur. İmdi hevânuñ i‘tidâli oldur ki kendüye yarar nesneleri 

hâcet mikdârınca ihtiyâc vaktinde alup yirlü yirinde tasarruf eyleye. Eger 

ihtiyâc mikdârından artuk meyl eylese şer3 zâhir olur. Eger vakt-i ihtiyâc-

dan öñ meyl itse hırs zâhir olur ve eger meyl artuk ömre (N141b) olsa emel 

zâhir olur. Eger meyli bir hor nesneye olsa hısset zâhir olur ve eger meyli 

bir ulu nesneye olsa şehvet zâhir olur ve eger meyli mâl saklamağa olsa 

buhl zâhir olur. Bu cümle isrâfdur. 4﴾ َ ِ ِ ــ ْ ُ ْ ــ ا ِ ُ  َ  ُ ــ  Ve eger nafaka ﴿ِإ

itmekden korksa fakīrliğe yüz dutup yavuz göñüllü olur. Eger hevâ sıfatı 

[82b] asıl hilkatde nâkıs olup mağlûb olsa muhanneslık kopar ve eger sı-

fat-ı gazab i‘tidâl haddinden geçse yavuz hûlu ve kibir ve adâvet ve tîzlik 

ve sebâtsuzlık ve hem buhl ve ucub ve tefâhur zâhir olur. Ve eger gazabını 

yiñmese bâtınında çıkdığına zâhir olur ve eger sıfat-ı gazab asılda nâkıs olsa 

hamiyyetsüzlik ve gayretsüzlik ve tekâsül ve acz zâhir olur. Ve eger bu iki 

sıfat ki vardur, ikisi bile gālib olsalar hased zâhir olur. Zîrâ hevâ galebesiyile 

her nesne kim (N142a) bir şahsda görse, aña hoş gelse, aña meyl ider ve gazab 

galebesinden dilemez ki ol nesne anda ola. Bu hoz ayn-ı haseddür, ne‘ûzu 
billâh min-zâlik. İmdi bu sıfatlar ki didük, kimde ki birisi olsa cehenne-

müñ bir derekesine5 müstehak olur ve ikisi olsa ikisine lâyık olur. Bunuñ 

üzerine kıyâs eyle, kimde ki yidisi6 cem‘ olsa cemî‘-i derekât-ı cehennemi7 

kaplamış olur, Hâviye tamusuna müstehak olur ve hem dünyâda anuñ 

nefsi ve tab‘ı8 fıska meyl ider olur. Meselâ katl-i nefs ve kat‘-ı tarîk ve dahı 

envâ‘ dürlü fesâdlar andan zâhir olur. Ve melâ’ike gayb-ı şehâdet naza-

rıyıla Âdem’üñ kālıbına bakup gördiler bu sıfatları. Pes eyitdiler: [83a]

1 kalan sıfat-ı zemîmeler ki vardur HM: kalan sıfatlar dahi ki zemîme vardur N.

2 şer HM: şerre N.

3 şer HM: şerre N.

4 Metinde “innehû” lafzı yerine “innallâhe” yazılmıştır. “Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takı-

nın (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” A‘râf, 

7/31. 

5 derekesine HM: derecesine N.

6 yidisi HM: yedi N.

7 cemî‘-i derekât-ı cehennemi HM: cemî‘-i derecât-ı cehennemi N.

8 tab‘ı HM: tama‘ı N.
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ــאَٓء﴾1 َ ِّ ُכ ا ِ ــ ْ َ ــא َو َ ِ  ُ ــ ِ ْ ُ ــ  َ ــא  َ ِ  ُ ــ َ ْ َ  Bilmediler ki Şerî‘at kimyâsı vaktî ﴿أَ

ki bu sıfat-ı zemîmeye çalınsa ne deñlü seb‘î ve şeytânî sıfâtı var ise cüm-

le (N142b) hamîde-i melekî rûhânî olur. Pes melâ’ikenüñ cevâbında bundan 

ötürü buyurdı ki: 2﴾َن ــ ُ َ ْ َ  َ ــא  َ  ُ ــ َ ْ ٓ أَ ــ
ِّ -İmdi Şerî‘at kimyâ-gerligi ol deñ ﴿ِإ

lüdür ki bu yaramaz sıfatları bir kezden gidere. Bu hoz noksândur. Felâsife 

bundan galata düşdiler. Şöyle sandılar ki sıfat-ı gazab ve sıfat-ı hevâ ve 

şehvet dahı kalan sıfât-ı zemîme bi’l-külliyye mahv olmak gerek. Pes nice 

yıllar dürişdiler, ol hoz mahv olmadı. Velâkin nâkıs oldığından bir nev‘ 

sıfât-ı zemîme dahı belürdi; niteki hevâ sıfatı bir kezden gidicek muhan-

neslık ve himmetsüzlik zâhir oldı ve gazab gitdüginden hamiyyetsüzlik ve 

süstlik ve hayâsüzlik vücûda geldi. Pes Şerî‘at hâsiyyeti ve dîn kimyâ-gerligi 

odur ki her birin bu sıfatlaruñ hadd-i i‘tidâle getüre. Şöyle kıla ki; ol bu 

sıfatlar üzerine gālib ve kādir ola ve bunlar aña gālib olmaya. Meselâ (N143a) 

şol yavaş at gibi ola; her kanda ki dilese süre. Şöyle olmaya ki bu sıfatlar 

gālib ola. Tâ her kanda ki nefsüñ meyli vardur, anı esîr idüp anda ilede çâr 

ü nâ-çâr. Şol tosun at gibi baş çeker ihtiyârsuz, [83b] kendüyi ve aña bi-

neni dîvâra vurur yâhûz kapuya bırağur, pes ikisi bile helâk olur. Lâ-cerem 

her vaktde Şerî‘at kimyâsınuñ tasarrufıyıla hevâyı ve gazabı nefsde i‘tidâle 

getürse dîn işinde tasarrufı ve kalan harekâtı kendöz-i-y-ile olmamış olur, 

Şerî‘at birle olur.3 Bu takdîrce nefsde sıfât-ı hamîde zâhir olur. Meselâ hayâ 

ve sehâvet ve şecâ‘at ve hilim ve tevâzu‘ ve mürüvvet ve kanâ‘at ve sabur ve 

şükür gibi. Pes nefsi4 emmârelik makāmından mutma’innelik mertebesine 

irişür ve menâzili ve makāmâtı kat‘ itmekde nefs burâk gibi rûhı a‘lâ-yı il-

liyyîn ma‘âricine ve kābe kavseyn medâricine yitişdürür, 5﴾ِِّכ َ َر ٓ ِإ
ِ ِ  ﴿ِاْر

hitâbına lâyık eyler. Niteki Hazret-i Şeyh6 buyurur: 

1 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozguncu-

luk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

2 “… Ben sizin bilmediğinizi bilirim …” Bakara, 2/30.

3 olur HM: ─ N.

4 nefsi HM: ─ N.

5 “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” Fecr, 89/28.

6 Hazret-i Şeyh N: Şeyh HM.
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(N143b) Beyt: Sebu‘î huyuñı nefsüñ koyuban ger gel vaz1

 İde rûhuñ kuşı a‘lâ-yı makāma pervâz

 Pes bu nefsüñ kerkesi2 yüzin yüce dutup kalka

 Vara şâhuñ kolı üzre konup ola şehbâz

İmdi rûha burâk-ı nefs gerekdür rücû‘ itdügi vakt kendü âlemine. Zîrâ 

ki ol yayak yürümez. Ol vakt ki bu âleme ulaşdı, nefha-i Hak burâkı-

na binüp geldi ki 3﴾ ــ ِ ــ رو ِ  ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ  dür. Bu vakt ki bu âlemden ol’﴿َو

âleme gider; nefs burâkına muhtâc oldı ol araya degin ki meydân-ı nefs 

serhaddidür, aña irişince seyr ider. Ve dahı bu seferde iki (N144a) sıfata muh-

tâcdur ki ol hevâ ve gazabdur. Eger seferi yüksege [84a] olsa yâ alçağa, 

anlarsuz gidemez. Niteki meşâyıh kaddesallâhu ervâhahum dimişlerdür:

ــ א  ّ ــ ا ــא إ ــ  כ أ ــ ــא  ى  ــ ــ ا  Ya‘nî “Eger hevâ olmasa hîç kimse 

Hakk’a irişmezdi.” İmdi şöyle bilgil ki bu nefs Nemrûd-sıfatdur.4 Pes aña 

kerkesler gerek oldı; hevâ bir kerkes ve gazab bir kerkes. İmdi her vakt ki 

Nemrûd-ı nefs bu iki kerkese süvâr olsa, bunlaruñ gızâsını yüksege bağlasa, 

kerkesler yüzlerin ulvî5 dutarlar. Pes Nemrûd-ı nefs ki siflî idi, anı ol yüce 

makāmlara irişdürürler. Vaktî ki nefs mutma’inne olsa ve zevk-i hitâb-ı 
6﴾ ٓ ــ

ِ ِ -aña (N144b) hâsıl olsa, pes hevâ vü gazabuñ yüzin esfelden döndü ﴿ِاْر

rür, a‘lâya dutar.7 Tâ ki anlaruñ dahı matlûbı Hak Hazreti’nde kurbet olur. 

Bu temettü‘âtı nefsânî olmaz; çünki hevâ ul[üv]ve kasd eyleye, bi’l-külliyye 

mahabbet ve ışk olur ve gazab dahı yüzin yüceye dutsa bir kezden gayret ve 

himmet olur. Nefs ışk vâsıtasıyıla yüzin Hazret’e dutar ve gayret birle hîç 

bir makāmda tevakkuf itmez ve hergiz nesneye iltifâtı olmaz;8 illâ Hazret’e 

olur nazarı ve kasdı. Pes rûha bu iki âlet tamâm vesîledür Hazret’e ulaşma-

ğa. Bundan öñ çünki rûhuñ bu âleti yoğıdı, pes kalan melâ’ike gibi kendü 

makāmına râzı olmışıdı. [84b] (N145a) Ahadiyyet şem‘inden bir nûra ve bir 

1 Sebu‘î huyuñı HM: Seb‘î huyuñ N.

2 nefsüñ kekresi HM: nefs kerkes N.

3 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Sâd, 38/72; Hicr, 

15/29.

4 Nemrûd-sıfatdur HM: Nemrûd-sıfat oldı N.

5 ulvî HM: ulve N.

6 “…Rabbine dön!” Fecr, 89/28.

7 dutar HM: döner N.

8 iltifâtı olmaz HM: iltifât itmez N.
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perteve kāni‘ olmışdı ki; 1
ٌم﴾  ُــ ْ ــאٌم  َ َ  ُ َــ ــאٓ ِإ  ِ ــא  َ  Ve dahı zehresi yoğıdı ﴿َو

kademini ol aradan ilerü koyaydı, Cebrâ’îl gibi -aleyhi’s-selâm- eydürdi ki:2

3 ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ ْ َ  ً ــ َ ُ ْ ُت أَ ْ ــ َ ْ َد ــ َ  Ammâ çünki rûh toprağıla üns bulup âşinâ oldı 

ve bu anâsır birle izdivâc ve ictimâ‘ bulduğından nefs ferzendi vücûda gel-

di. Nefsden dahı iki veled zâhir oldı ki, biri hevâ ve biri gazabdur. Hevâ zâ-

lim ve gazab câhildür. İmdi çünki nefsüñ yüzi sifle idi, bu iki sıfat ki zâlim 

ve câhildür,4 anı helâke yitişdürdi. Rûh dahı bunlara esîr idi. Cümle helâk 

olurlardı ammâ çünki tevfîk refîk oldı 5﴾ ٓ ــ
ِ ِ  cezbesinüñ kemendi birle ﴿ِاْر

ki, nefs ki tosun-sıfat idi; anı âlem-i ulvî ve Hazret-i İzzet’e6 okıdılar, andan 

rûh ki süvârı âkil idi, çünki bildügi7 makāma irişdi, diledi ki Cebrâ’îl gibi 

dizgin çeke, dura. Pes (N145b) tosun-sıfat nefs şol pervâne gibi idi bu iki sı-

fatuñ ucından. Lâ-cerem kendüyi Celâl-i Ahadiyyet şem‘ine urdı, vücûd-ı 

mecâzîyi terk idüp elini şem‘ visâlinüñ boynına hamâyil kıldı. Tâ ki şem‘ 

anuñ ol mecâzî vücûdı ki pervânelikdür, vücûd-ı hakīkiyye döndürdi ki ol 

şem‘likdür. 

Beyt: Dur ki şem‘üñ havlısında oturup kalma melûl

 Hırmânından şem‘üñ ol bir dâneyi kılma kabûl

 Pes şu pervâne gibi alup elüñe başuñı

 Yan anuñ odına tâ hâsıl ola saña vusûl

[85a] Mâdâm ki nefs kendü zâlimlığını ve câhilliğini kemâle irişdürme-

ye, bu makāmda nefsüñ kemâli bulınmaz ki ol nedür yâhûz anı neden ötü-

rü yaratdılar, nenüñ gibi makāmda, ne (N146a) işe yararımış bilinmez. Çünki 

bu sıfatlar andan kemâlde zâhir oldı; pes bu pervânelik kim8 dîvânelikdür, 

andan geçüp şem‘lik ki nûr viricilikdür, aña yitişdi. Lâ-cerem bu hadîs 

birle muhakkak oldı ki: ُ ــ
ِ
ْ ُ ــ   ِ ُ َو  َ ــ ْ َ ــ   ِ َ ًא،  ــא َ ِ ا َو  ً ــ َ ا َو  ً ــ َ َ א َو  ً ْ ــ َ  ُ ــ َ  ُ ــ ْ  ُכ

1 “(Melekler derler ki:) ‘Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır.’” Sâffât, 37/164.

2 Cebrâ’îl gibi -aleyhi’s-selâm- eydürdi ki HM: Cebrâ’îl aleyhi’s-selâm eydür ki N.

3 “Bir parmak ucu daha yanaşırsam yanarım.” Kuşeyrî, Letâ’ifü’l-İşârât (Tefsîru’l-Kuşeyrî), 1/121; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/103; 9/224; Alî el-Kārî, Şerhu’ş-Şifâ, 1/437.

4 İmdi çünki nefsüñ yüzi sifle idi, bu iki sıfat ki zâlim ve câhildür N: ─ HM.

5 “…Rabbine dön!” Fecr, 89/28.

6 Hazret-i İzzet’e HM: Hazret-i İzzet N.

7 bildügi HM: bildüñ N.

8 kim N: ─ HM.
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1 ُ ــ ِ ْ َ ــ   ِ ُ َو  ــ ِ ْ َ ــ   ِ Ve dahı 2 َو 

ُ ــ َف َر َ ــ َ  ْ ــ َ َ  ُ ــ َ ْ َ َف  َ ــ َ  ْ ــ َ  sırrı aña ma‘lûm ve 

muhakkak olur. Ya‘nî her ki nefsi pervânelik birle bildi, lâ-cerem Hazret’i 

şem‘lik sıfatıyıla bildi ki; 3ا ــ ــא כ ــא  ى  ــ ــ ا ى و ــ ــא ا ــא  ا  ــ ــ כ  

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.4

El-Faslü’s-Sâbi‘u 

fî Beyâni Tasfiyeti’l-Kalbi alâ Kānûni’t-Tarîkati ve Ma‘rifetihâ

Ya‘nî Yidinci Fasıl kalbüñ terbiyyetini beyân kılur tarîkat kānûnı üzre. 

Kālallâhu Te‘âlâ: 5﴾ ٌ ِ ــ َ  َ ــ ُ َ َو ْ ــ ــ ا َ ْ ٌ أَْو أَ ــ ْ َ  ُ ــ َ ْ َכאَن  ــ َ ِ ى  َ ْכــ
ِ َ ــَכ  ِ ــ َذ ِ  ﴿ِإن 

Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm:6 (N146b) ْ ــ َ ُ َ ِإَذا   ً ــ َ ْ ُ ٰاَدَم   ِ ــ ْ ا  ِ ــ َ َ ــ  ِ  ِإن 
7

ُ ــ ْ َ ْ َ ا ــ
ِ َ َو ُ ، أَ ــ ــ ُכ َ َ ْ َ ا ــ َ َ ْت  َ ــ َ َ ُ َوِإَذا  ــ ــ ُכ َ َ ْ َ ا ــ ُ َ  Azîz-i men! Bilgil ki 

kalb âdemüñ bedeninde Arş gibidür âlemde. Niteki Arş sıfat-ı Rahmâniy-

yet istivâsınuñ mahall-i zuhûrıdur âlem-i kübrâda, kalb dahı sıfat-ı rûhâ-

niyyet istivâsınuñ [85b] mahall-i zuhûrıdur âlem-i suğrâdâ. Ammâ fark 

ikisinüñ arasında bu kadardur ki Arş’uñ ilmi yokdur, bu istivâyı bilmez ve 

dahı terakkī bilmez; tâ ki kalan sıfatlara dahı mahall-i zuhûr olubile. Lâkin 

kalbüñ ilmi vardur ve hem kābil-i terakkīdür. Ammâ ne vechile Arş’uñ 

yokdur ve kalbüñ vardur, uş gelüp ma‘lûm olısar. İmdi şöyle bilgil ki; çün 

bir eser sıfat-ı Rahmân feyzinden âlem-i ecsâma yitişmek isteye, evvel cis-

mi ki bu feyzi kabûl ider, Arş olur. Anuñ iki yüzi vardur: Bir yüzi âlem-i 

melekûtadur ve bir yüzi âlem-i ecsâmadur. Ol yüz ki (N147a) âlem-i melekû-

tadur, anuñıla Hak Te‘âlâ’nuñ feyzini kabûl ider. Ol feyz girü kendüde 

1 Benzer lafızlarla hadisin metni şöyledir: “Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp 

ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî 

veya kifaye) şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda 

sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü 

ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma 

talep etti mi onu himayeme alır, korurum. Ben yapacağım bir şeyde, mü’min kulumun ruhunu kab-

zetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim: O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi 

sevmem.” Buhârî, Rikāk, 38.

2 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/312, nr. 2532.

3 “Siz olmasaydınız hevâyı tanımazdık, hevâ olmasaydı sizi tanımazdık.”

4 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

5 “Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.” Kāf, 

50/37.

6 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

7 “İnsan vücudunda bir et parçası vardır, o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulduğunda bütün vücut 

bozulur. İyi bilin ki, o et parçası kalptir.” Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Musâkāt, 107.
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kısm olup bahş olur kalan ecsâma. Zîrâ ki Arş’dan bu cemî‘-i cismâniyyete 

mecrâlar vardur, ya‘nî tamarlar vardur ulaşmış Arş’dan her birine. Şöyle ki; 

ol feyzüñ mededi1 ol tamarlardan bu cismâniyyetüñ her cinsine yitişür an-

laruñ isti‘dâdı deñlü. İmdi bu feyezân dâ’im olur; tâ ki bu cihânuñ varlığı 

ol meded birle bâkī kalur, fânî olmaz. Eger bir lahza ol meded kesilecek 

olurısa hîç nesnenüñ vücûdı kalmaz, bir kezden yok olur, ٌِכ ِإ א َ ٍء  ْ َ  ﴿ُכ 
2﴾ُ ــ َ ْ  hâsiyyeti zâhir olur. İmdi Arş’uñ bu devletden haberi yokdur. Bu َو

ma‘lûm oldıyısa şöyle bilgil ki âdemüñ dahı kalbi hemân buncılayındur. 

[86a] Anuñ dahı iki yüzi vardur: Bir yüzi âlem-i rûhâniyyetedür3 ve bir 

yüzi kālıb âleminedür. (N147b) Ve her meded ve feyz ki cândan olur, ol yüzi 

birle olur ki rûhâniyyete dutmışdur ve ol alduğı nesne girü kendüde bahş 

olup kısmet olur. Zîrâ ki kalbden her uzva ki âdemüñ bedeninde vardur, 

birer ince tamar vardur ulaşmış bundan anlara. Pes her nesne ki kalbe iriş-

di, kalb anı bahş eyler kısmet idüp her bir uzva. Nasîblü nasîbini gönderür, 

şöyle kim ol uzva muvâfıkdur. Eger bir lahza bu meded ve feyz kesilecek 

olursa kalbden bedene, pes beden hîç olur ve hayâtı münkatı‘ olur. Eger 

anuñ mededi bir uzvdan kesilürise südde sebebi birle ki tamarda vardur, ol 

uzv hareketden kalur, meflûc olur. Pes ma‘lûm oldı ki kalb âlem-i suğrâda 

Arş gibi oldı âlem-i kübrâda. Velâkin kalbüñ bir hâsiyyeti vardur ki ol hâ-

siyyet Arş’uñ yokdur. Ol budur ki, kalbüñ şu‘ûrı ve ma‘rifeti vardur. Ya‘nî 

bilür bu rûhdan kendüye4 (N148a) yitişen feyzi ve Arş bilmez. Zîrâ ki rûhuñ 

feyzi kalbe sıfatıyıla yitişür.5 Pes bu sıfat kalbe dirlik ve ilim ve akıl bağış-

lar, tâ ki kalb anuñıla bilici ve añlayıcı olur. Niteki güneşüñ sıfatı oldur ki 

münevver eyleye, vaktî ki bir eve gire, ol [86b] evi münevver kılur nûrıyı-

la; eyle olsa ol ev sıfatlanmış olur güneş sıfatıyıla. Ammâ Hak Te‘âlâ’nuñ 

feyzi Arş’a fi‘lile ve kudretile irişür. Böyle olıcak Arş bâkī kaldı. Pes Arş’dan 

fi‘il ve kudret kalan mevcûdâta irişür. Cümle ol fi‘ilile bâkī kalur; meselâ 

tağlar gibi ve otlar gibi.6 Bunlara Arş’dan Hak Te‘âlâ’nuñ feyzi irişür, ol 

1 mededi: “medâdı” şeklinde imla edilmiştir.

2 “Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatın-

dan başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” 

Kasas, 28/88.

3 âlem-i rûhâniyyetedür HM: âlem-i rûhâniyye N.

4 kendüye N: ─ HM.

5 sıfatıyıla yitişür HM: sıfatıla irişür N.

6 bâkī kalur; meselâ tağlar gibi ve otlar gibi HM: bâkī kalup meselâ tağlar gibi ve ağaçlar ve otlar gibi N.
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feyzile bunlar varlık bulurlar. Velâkin bunlarda hayât ve ilim ve ma‘rifet 

ki Hakk’uñ sıfâtıdur,1 hîç belürmez. Niteki güneş tağa2 dokınsa anı aydın 

kılur, ol tağ sıfatlanur nûrâniyyet sıfatıyıla. Ammâ la‘le ve akīka dokınsa 

ma‘den (N148b) içinde pes fi‘lile ve te’sîrile dokınur, pes nûrâniyyet sıfatıyıla 

sıfatlanmaz; ammâ güneş fi‘iliyile müte’essir olup renk alur.3 Lâ-cerem la‘l 

olur yâ akīk olur, kalan taşlar gibi münevver olmaz. 

Geldük imdi, kalbüñ sûreti vardur. Ol oldur ki, Hoca aleyhi’s-selâm aña 

mudga didi. Ya‘nî bir pâre etdür ki kamu halkuñ vardur ve hayvânatuñ4 

dahı vardur, sol pehlûda olur sanevber şeklinde. İmdi bu etüñ5 rûhı vardur 

rûhânî kim kalan hayvânâtuñ yokdur, âdemînüñ vardur. Andan soñra ol 

rûh ki et içinde vardur, anuñ bir kalbi dahı vardur, makām-ı safâda nûr-ı 

muhabbetden hâsıl olmuşdur. Ol [87a] her âdemüñ olmaz. Niteki Hak 

Te‘âlâ buyurdı: 6﴾ ٌ ــ ْ َ  ُ ــ َ ْ َכאَن  ــ َ ِ ى  َ ــ ْכ
ِ َ ــَכ  ِ ــ َذ ِ  Ya‘nî kalb anuñ vardur ﴿ِإن 

ki Hakk’ıla ünsi ola ve üns bula. Pes her kişiye kalb isbât itmedi ve kalbden 

kalb-i hakīkī diledi ki kalb rûhınuñ rûhıdur.

(N149a) Beyt:  Toprağı âdemüñ bu ışk şebnemile çün oldı tîn 

 Zâhire geldi fitneler geldi vücûda kibr ü kîn7

 Cân tamarınuñ ucına irdi çü ışk neşteri8

 Katre-i hûn tamladı kalb aña didiler hemîn

İmdi kalbüñ salâhı vardur ve hem fesâdı vardur, salâhı safâsında ve fesâ-

dı küdûretindedür. Ammâ kalbüñ safâsı, kendünüñ hisleri selâmet bul-

makdur ve küdûreti, havâssı sayru ve za‘îf olmakdur. Zîrâ ki kalbüñ biş 

hissi vardur, niteki bedenüñ vardur ve kalb ol vakt selâmet bulur kim anuñ 

biş hissi sâlim ola. Niteki beden ol vakt sıhhat bulur ki anuñ bu havâss-ı 

hamsesi ki hizmet-kârıdur, selâmet bulalar. İmdi bu havâs ki (N149b) beden-

1 sıfâtıdur HM: sıfatı N.

2 bir tağa N: tağa HM.

3 güneş fi‘iliyile müte’essir olup renk alur HM: güneşüñ fi‘iliyile müte’essir olup renk alup N.

4 hayvânâtuñ N: hayvânuñ HM.

5 bu etüñ HM: anuñ N. 

6 “Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.” Kāf, 

50/37.

7 kibr ü kîn HM: buğz u kîn N.

8 çü ışk neşteri HM: ışk neşteri N.
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dedür, bunlaruñıla âlem-i şehâdeti1 idrâk ider. Meselâ görmek ve işitmek 

ve datmak ve dutmak ve yıylamakdur. Bu âlemde bedenüñ hizmetin iden 

bunlardur. Buncılayın biş dahı kalbüñ vardur ol âlemde, kalbüñ hizmetin 

anlar ider. Vaktî ki bunlar selîm olalar, ne deñlü ki gayb âleminde göze 

görinmez nesne var ise kalb bunlaruñ vâsıtasıyıla idrâk ider. Şöyle ki; kalb 

gözile mubassarât-ı gaybîyi2 görür ve kalb kulağıyıla mesmû‘ât-ı gaybîyi3 

işidür ve Hak kelâmın [87b] işidür ve kalb şâmmesi birle revâyıh-ı gay-

bî kokuların tanır4 ve kalb zâ’ikası birle mahabbet ve halâvet-i îmân ve 

lezzet-i irfân hâsıl ider. Niteki hiss-i lems ki dutmakdur, bedende cemî‘-i 

a‘zâda vardur, zîrâ dükelü a‘zânuñ dutmak elinden gelür; ancılayın akıl 

dahı kalbe lems yirindedür. Zîrâ cümle-i kulûb akıl vâsıtasıyıla her neyi 

gerekse bilmek elinden gelür. Ve her kimüñ ki bu biş kalbî hisleri sağ ve 

selîm (N150a) ola, pes anuñ kalbi salâhiyyetde olur ve bedeni dahı âzâd olur 

her âfâtdan. Ve her kimüñ ki bu hisleri selâmet olmadı, kalbi dahı fesâda 

vardı ve cümle teni dahı helâk oldı. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı:
ِ ــא َ ــא  َ ِ  َ ــ َ َ ْت  َ ــ َ َ ــ َوِإَذا  َ َ ْ ِ ا ــא َ ــא  َ ِ  َ ــ َ َ  ْ ــ َ َ َ ً ِإَذا  ــ َ ْ ُ َ ــ ٰاَدَم  ِ َ  ِ ــ َ َ ــ  ِ  ِإن 

5

ُ ــ ْ َ ْ َ ا ــ
ِ َ َو ، أَ ــ َ َ ْ  Ve Hak Te‘âlâ Kur’ân’da6 hemîn bu ma‘nîyi buyurur ا

kim: “Her kimüñ ki kalbî hisleri selâmet oldı, ol necât bulup derecât hâsıl 

kıldı ki; 7﴾ ٍ ِ ــ َ  ٍ ــ ْ َ ِ  َ َــ ا ْ أَ ــ َ  Ve her kimüñ ki bu hislerinde halel ve ﴿ِإ 

noksân vardur, pes ol şahs cehennemîdür ki; ِّ ــ ِ ْ َ ا ــ ِّ ا  ً ــ
ِ َ َכ ــ َ َ

ِ ــא  َ ْ َذَرْأ ــ َ َ  ﴿َو
ــא﴾8 َ ِ َن  ُ َ ــ ْ َ ْ ٰاَذاٌن   ــ ُ َ ــא َو َ ِ وَن  ُ ــ

ِ
ْ ُ   ٌ ــ ُ ْ ْ أَ ــ ُ َ ــא َو َ ِ َن  ــ ُ َ ْ َ ٌب   ــ ُ ُ  ْ ــ ُ َ  

ِ ــ ْ ِ ْ  َوا

Ve hem dahı bir yirde buyurur ki: 9﴾َن ُــ ِ ْ َ  َ  ْ ــ ُ َ  ٌ ــ ْ ُ  ٌ ُْכــ ــ  ُ ﴿ Ve dahı bir 

yirde buyurur: 10﴾وِر ُ ــ ــ ا ِ ــ  ِ ُب ا ُــ ُ ْ ــ ا َ ْ َ  ْ َِכــ ــאُر َو َ ْ َ ْ ــ ا َ ْ َ  َ ــא  َ ِ َ ﴿ (N150b) 

1 bunlaruñıla âlem-i şehâdeti HM: küll-i âlem-i şehâdeti N.

2 mubassarât-ı gaybîyi HM: mubassarât-ı gaybı N.

3 mesmû‘ât-ı gaybîyi HM: mesmû‘ât-ı gaybı N.

4 revâyıh-ı gaybî kokuların tanır HM: revâyıh-ı gaybı kokular N.

5 “İnsan vücudunda bir et parçası vardır, o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulduğunda bütün vücut 

bozulur. İyi bilin ki, o et parçası kalptir.” Benzer lafızlarla; Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Musâkāt, 107.

6 Kur’ân’da HM: ─ N.

7 “Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.” Şu‘arâ, 26/89.

8 “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bun-

larla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte 

bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” A‘râf, 7/179.

9 “İnkâr edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkâr edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir 

şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsiz-

dirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.” Bakara, 2/171.

10 “Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret 

almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.” Hacc, 22/46.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 201

[88a] Bu me‘ânîden Kur’ân’da1 çokdur. Pes ma‘lûm oldı ki tasfiye-i kalb 

kendünüñ havâssı selâmet olmakda imiş ve dahı terbiyyet kılup hem göñli 

Hak Hazreti’ne yöneltmekdedür ve Hak’dan gayrıdan yüzin2 döndürmek-

dedür. Nitekim İbrâhîm aleyhi’s-selâm çünki Hak’dan gayrıya nazar eyledi, 

pes kendüye sayru didi. Niteki buyurur: ّــ ِ ــאَل ِإ َ َ ِم (٨٨)  ــ ُ ــ ا ِ ًة  َ ــ ْ َ  َ َــ َ َ ﴿ 
3﴾ ٌ

ِ ــ َ  Vaktî ki ol marazdan sıhhat buldı Hak tarafından ki; ُ ــ ْ ِ َ  ﴿َوِإَذا 
4﴾ ِ ِ ــ ْ َ  َ ــ ُ َ  Pes teveccüh Hazret’e kılup andan gayrıdan bîzâr oldı. An-

dan eyitdi ki: אَواِت َ ــ َ ا ــ َ َ ي 
ِ ــ ِ  َ ــ ِ ْ ُ َو ــ ْ ــ َو ّ ِ َن (٧٨) ِإ ُכ ِ ــ ْ ُ ــא  ِ ٓيٌء  ِ ــ َ ــ  ّ ِ  ﴿ِإ

5﴾ َ ِכ ِ ــ ْ ُ ْ َ ا ــ ِ َــא  ــאٓ أَ َ ــא َو ً ِ َ َْرَض  ْ  َوا

Ve dahı şöyle bilgil ki; bu kalbüñ dürlü dürlü etvârı vardur ve her tav-

rında öküş acâyibler ve bî-had ma‘nîler çokdur, niçe (N151a) kitâblar anı şerh 

itmege vefâ idemez. Görmez misin ki Hoca6 İmâm Muhammed-i Gazzâlî 

rahmetulâhi aleyh bir mücelled kitâb düzmişdür kalbüñ acâyibinde, henûz 

on nev‘inde bir nev‘in beyân itmemişdür. Ammâ Şeyh-i mü’ellif-i kitâb 

rahmetullâhi aleyh bu muhtasarda her nesneden bir remz-i müfîd dimiş-

dür. İmdi göñlüni hâzır dut ki, göñül sözi7 söylenür. Eger göñlüñ varısa 

işitgil ve şöyle bilgil ki; bu kalb gök gibidür âdemîde ve ten yir misâlin-

dedür. Zîrâ ki cân güneşi göñül gökinden toğar, ten yirine nûrın saçar. 

Pes ol teni nûr-ı hayât [88b] birle diri kılup münevver eyler. Ve dahı ni-

teki bu yir yidi iklîmdür ve gökler yidi tabakadur, ten dahı yidi uzuv-

dur ve kalb dahı yidi tavurdur yidi kat gök mesâbesinde ki; ْ ُכــ َ َ َ  ْ ــ َ  ﴿َو
اًرا﴾8 َ ــ ْ  Niteki yirden her iklîmüñ bir hâsiyyeti vardur, şöyle ki ol (N151b) أَ

hâsiyyet dahı birinde yokdur. Ve hem anda bir dürlü nesne biter ki, ol 

dahı birinde bitmez. Pes ancılayın âdemüñ her bir uzvında bir dürlü hâ-

siyyet vardur ve bir nev‘ iş zâhir olur ki, ol bir uzuvda dahı yokdur. Şöyle 

1 Kur’ân’da N: ─ HM. 

2 yüzin HM: yüz N.

3 “İbrâhîm, yıldızlara baktı ve ‘Ben hastayım.’ dedi.” Sâffât, 37/88-89. 

4 “Hastalandığımda da O bana şifa verir.” Şu‘arâ, 26/80.

5 “Güneşi doğarken görünce de, ‘İşte benim Rabbim! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine 

dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. ‘Ben, hakka yö-

nelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan 

değilim.’” En‘âm, 6/78-79.

6 Hoca N: ─ HM.

7 göñlüni hâzır dut ki, göñül sözi HM: göñül dut ki, göñül sırrı N.

8 “Hâlbuki, O, sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.” Nûh, 71/14.
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kim; gözden görmek hâsıl olur ve kulakdan işitmek ve dilden söylemek 

ve elden dutmak ve ayakdan yürimek zâhir olur. Bunlaruñ herbirisi özge-

sinüñ1 işin işleyümez; gözile söylemek mümkin degüldür ve kulağıla dut-

mak hem mümkin degül. Kalanını dahı böyle kıyâs eyle. Ve niteki göñül 

tabakası yidi yılduzuñ yiridür kim anda seyr ider, kalbüñ dahı yidi tavrı 

vardur. Her bir tavrı bir gevherüñ ma‘denidür ki; ِ ــ َ ــאِدِن ا َ َ ــאِدُن َכ َ ــאُس   ا
2 ِ ــ ِ ْ  İmdi kalbüñ evvelki tavrına “sadır” dirler ve ol İslâm gevherinüñ َوا

ma‘denidür; 3﴾ِ ــ ِّ ــ ر ِّ ٍر  ُــ ــ  َ َ  َ ــ ُ َ ِم  َ ــ ْ ِ ْ ِ َرُه  ْ ــ َ  ُ َح ا َ ــ َ ــ  َ َ  Ve her (N152a) ﴿أَ

vakt ki İslâm nûrından mahrûm kala, pes küfür ve zulmet ma‘deni olur ki; 
4

ًرا﴾  ْ ــ َ  ِ ــ ْ ُכ ْ א ِ َح  َ ــ َ  ْ ــ َِכــ  ;ve dahı şeytânuñ vesâvisi yiri olur ki ﴿َو
ــאِس﴾5 وِر ا ُ ــ ُ ــ  ِ ُس  ِ ــ ْ َ ُ ﴿ Vesvesenüñ mahalli sadırdur. Ol kalbüñ [89a] de-

risidür, andan içerü vesvese girmez. Zîrâ ki kalb bir hakīkatdur ki6 âsumân 

sıfatındadur. Şeytânuñ hoz göke çıkmağa zehresi yokdur ki; ِ ّ ــ ُכ ِ ــא  َ َא ْ ِ َ  ﴿َو
7﴾ ٍ ــ ِ َאٍن ر ْ ــ َ  

Geldük imdi, ikinci tavrına “kalb” dirler ve ol îmân ma‘denidür ki 
8

ــאَن﴾  َ ِ ْ ُ ا ــ ِ ِ ُ ُ ــ  ِ  َ ــ َ ْ ;ve dahı akıl nûrınuñ mahallidür ki ﴿َכ ــ ُ َ َن  َُכــ َ ﴿ 
ــא﴾9 َ ِ َن  ــ ُ ِ ْ َ ٌب  ــ ُ ُ  ve dahı görmekligüñ mahallidür ki; ــאُر َ ْ َ ْ ــ ا َ ْ َ  َ ــא  َ ِ َ ﴿ 
وِر﴾10 ُ ــ ــ ا ِ ــ  ِ ُب ا ُــ ُ ْ ــ ا َ ْ َ َِכــ  -Üçinci tavrına “şigāf” dirler ve ol ma َو

1 Bunlaruñ her birisi özgesinüñ HM: birisi birisinüñ N.

2 “İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir.” Ebû Abdillâh Muhammed b. Selâme b. Ca‘fer el-Kudâ‘î, 

Müsnedü’ş-Şihâb, 1/145, nr. 78; Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr 

en-Nemerî, Câmi‘u Beyâni’l-İlm ve Fadlihî, 1/89, nr. 78.

3 “Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana 

kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay hâline! İşte onlar açık bir 

sapıklık içindedirler.” Zümer, 39/22.

4 “Kalbi imanla dolu olduğu hâlde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece 

göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.” Nahl, 16/106.

5 “(1-6) De ki: ‘Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötü-

lüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.’” Nâs, 114/5.

6 hakīkatdur ki N: hakīkatdur HM.

7 “Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.” Hicr, 15/17.

8 “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy 

sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte 

Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, 

içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, 

onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafın-

da olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mücâdele, 58/22.

9 “Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama 

ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.” Hacc, 22/46.

10 “…Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur…” Hacc, 22/46.
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habbet ve ışk ve şefkat ma‘denidür ki; 1﴾ــא ُ א  َ َ َ ــ َ  ْ ــ َ ﴿ Halkuñ sevgüsi 
(N152b) şigāfdan öte geçmez. Dördinci tavrına “fu’âd” dirler ve ol ma‘den-i 

müşâhede ve dahı mahall-i keşf ü rü’yetdür. Niteki buyurur: اُد َ ــ ُ ْ َب ا َ ــא َכــ َ ﴿ 
ــא َرأَى﴾2 َ  Andan soñra bişinci tavrına “habbetü’l-kalb”3 dirler; imdi ol Hak 

Te‘âlâ’nuñ mahabbetinüñ yiridür, ol hâslaruñ olur, mahlûkātuñ mahabbeti 

anda sığmaz. Niteki buyurur: 

א   ی در  ای د  
 4 دا   در ا   از ا 

Altıncı tavrına “süveydâ” dirler; ol mahall-i mükâşefât ve ulûm-ı ledün-

nî yiridür ve dahı menba‘-ı hikmetdür ve Hak Te‘âlâ’nuñ esrârı hazînesi-

dür, 5﴾א َ אَٓء ُכ َ ْ َ َ ٰاَدَم ا َ  makāmıdur ve dahı anda niçe ulûm keşf olur ki ﴿َو

melâ’ike andan bî-haberdür. Niteki Şeyh buyurur -kaddesallâhu rûhahû-:

Beyt:  İy yâr gamuñ senüñ aklumı kılur bî-hûş

[89b] (N153a) Derdüñ bu göñül mülkin yağmaya virüpdür uş

 O sır ki mukaddisler yitişmediler aña

 Her-dem bu benüm sem‘üm ol nağme’i ider gûş

Yidinci tavrına “mühcetü’l-kalb”6 dirler ve ol Hak tecellîsinüñ envârı 

mahallidür. 7﴾ٰاَدَم ٓ ــ
ِ َ َــא  ْ ْ َכ ــ َ َ -sırrı budur. Bu nev‘ kerâmet hîç yaradıl ﴿َو

mışa olmadı, dahı olacaklayın degüldür. İmdi şöyle bilgil ki; bu kalbüñ 

tamâm safâsı andadur ki her âfetden selâmet bula, 8﴾ٌض َ ــ ــ  ِ ِ ُ ُ ــ  ِ ﴿ ren-

cinden bi’l-külliyye âzâd ola. İmdi anuñ selâmetinüñ alâmeti oldur ki;9 bu 

yidi etvâr ki didük, kendünüñ hizmeti vazîfesini yirine getüre Hak emri-

1 “Şehirde birtakım kadınlar, ‘Aziz’in karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak istemiş. Ona 

olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz.’ dediler.” Yûsuf, 12/30.

2 “Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.” Necm, 53/11.

3 habbetü’l-kalb HM: mahabbetü’l-kalb N.

4 “Başkasının muhabbeti sığmaz bize; bu baş taşımaz başka sevdayı.”

5 “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi.” Bakara, 2/31.

6 mühcetü’l-kalb HM: müheccetü’l-kulûb N.

7 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve 

temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsrâ, 17/70.

8 “Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artır-

mıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.” Bakara, 2/10.

9 oldur ki HM: işbudur ki N.
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ne muvâfık ve her biri kendü makāmında ubûdiyyet edeblerinüñ şartını1 

saklaya. Beden ki yidi uzuvdur, yidi uzuv üzre secde farz oldı ki; niteki 

Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm buyurur: 2ــ اراب ــ  ــ  ت ان ا ــ -An ا

cılayın gönül dahı yidi tavrdur, yidi tavr üzerine secde vâcibdür. Anuñ 
(N153b) sücûdı oldur kim; yüzini mahlûkātdan döndüre, dünyânuñ yimesi 

ve içmesinden3 fâriğ ola. Kendünüñ cümle varını Hak tarafına müteveccih 

duta, andan artuk nesne istemeye4 ve dahı bu yidi tavrıla başını hizmet 

işiginden bir lahza5 kaldurmaya. 

ه   ر  ار   ای دل  
د6  אزی  د  ه    אن 

Ammâ şöyle bilgil ki bu göñülüñ evvel emirde oğlanlığı [90a] vardur 

ve hem hastalığı vardur. Bu didügümüz nesneleri başarımaz, tâ anı ter-

biyyet itmeyince kendünüñ bulûgıyyetine degin. İmdi anuñ terbiyyeti 

Şerî‘at’üñ sırrı birle olur ki, aña tarîkat dirler. Pes aña tîmâr, mücerreb 

mu‘âlecelerile olur. Şöyle ki Kur’ân ol mu‘âlecelerile, dahı mücerreb ed-

viye birle toptoludur. Niteki buyurur: ٌ ــ َ ْ אٌٓء َوَر َ ــ ِ  َ ــ ُ ــא  َ ٰاِن  ْ ــ ُ ْ َ ا ــ
ِ ُل  ِّ َــ ُ  ﴿َو

7﴾ َ ــ ِ ِ ْ ُ ْ ِّ  İmdi bu göñül tabîbleri kim meşâyıhdur, (N154a) bu göñül mu‘â-

lecesinde dürlü dürlü ihtilâfları vardur. Ammâ hîç biri kānûn-ı Kur’ân’dan 

taşra kadem basmadılar. Bir nicesi tebdîl-i ahlâkda dürüşdiler. Her yara-

maz sıfat ki insân sıfatlarından vardur, âdemde ol sıfatı bir eyüsi birle dahı 

anuñ muhâlifi birle mu‘âlece kıldılar. Tâ ol sıfatı eyüye döndürdiler ki;
ــא8 اد א ج  ــ -Meselâ çünki dilediler ki buhl sıfatını gidereler, zîrâ ol ma ا

razdur, tâ ki sehâya döndüreler; aña bezlile mu‘âlece kıldılar. Dahı gazab 

sıfatını hilmile tîmâr itdiler. Hırs sıfatını9 terk-i dünyâ birle mu‘âlece kıl-

dılar. Şereh sıfatını -çok yimekdür- açlığıla tedbîr itdiler. Şehvet sıfatını 

1 şartını HM: şartlarını N.

2 “Yedi uzuv üzerinde secde etmekle emrolundum.” Benzer lafızlarla; Buhârî, Ezân, 133-134.

3 dünyânuñ yimesi ve içmesinden HM: yimeden ve içmeden N.

4 nesne istemeye HM: nesne istemeye. İlâhî seni senden şey’ün lillâh beni benlik nice bir yâresinden N.

5 bir lahza N: ─ HM.

6 “Ey gönül! Onun yüzüne bin secde et. Zira bedenin kıldığı secde, namaz değildir.”

7 “Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’ân, 

ancak zararını artırır.” İsrâ, 17/82.

8 “İlaç/tedavi zıtlarladır.” 

9 hilmile tîmâr itdiler. Hırs sıfatını HM: ─ N.
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terk-i lezzet ve mücâhede birle ilâc itdiler. Nitekim sûret tabîbi harâreti 

def‘ itmek istese bârid şerbetlerile mu‘âlece kılur. Vaktî ki burûdeti def‘ 

itmek istese ıssı ma‘cûnlarıla [90b] ider. Bunuñ üzerine kıyâs eylegil. İşde 
(N154b) bu tarîk1 hem akla ve hem Şer‘’a muvâfıkdur. Velâkin uzun ömürler 

gerek, tâ ki bir2 sıfat tebdîl ola. Ol dahı bi’l-külliyye tebdîl olmaz. Zîrâ ki 

bu sıfatlar insânuñ cibillîsidür, bile yaradılmışdur: 3﴾ِ ِ ا ْ َ ِ  َ ِ
ْ َ  َ ﴿ Hem 

maksûd bu sıfatları bi’l-külliyye gidermek degüldür. Felâsife ve hukemâ 

bundan galata düşdiler. Vardılar, ömürlerin bu sıfatları tebdîl etmege sarf 

itdiler. Enbiyâya mütâba‘ati vâcib görmediler, belki kendülerüñ aklıyıla iş 

işlediler. Bilmediler ki akıldan daşra dahı ne deñlü âletler vardur, niteki 

didük. Pes sandılar dükeli âlet akıldur. Akluñ âfeti hoz sıfat-ı zemîmedür; 

ol nice tebdîl olsun hamîdeye? Pes her neye ki ikdâm itdiler akıl nazarıyıla 

itmek itdiler, eyitdiler kim: “Bizüm aklumuz ve ilmümüz vardur, enbiyâya 

uymağa ihtiyâcumuz yokdur. Peygamber (N155a) ol şahsa gerek ki, ol câhil ve 

gümrâh ola, aklı kem ola.” Bilmediler ki akıldan yukaru dahı âletler vardur 

ki biñ tabaka akıldan yigrekdür. Meselâ kalb-i hakīkī ve sır ve rûh ve hafî 

gibi. İmdi akılla bu nesneleri bilmek mümkin degüldür. Akıl hoz kendü-

ni bilmekde âcizdür ki ne nesnedür. Ve hem hastalığı vardur, imdi sayru 

sayruya nice tîmâr kılsun? Niteki dimişlerdür: [91a] ُ ــ ِ َوا اِوي  َ ُــ  ٌ ــ ِ َ  
4 ُ ِ َ  Lâ-cerem Hak Te‘âlâ anlaruñ aklı ve nazarı mukābelesinde buyurur:
َن﴾5 ُ َ ْ َ  ْ ِ

ِ א َ ْ ُ  ِ  ْ ُ ُ َ ْ َو ِ ِ ُئ  ِ ْ َ ْ َ  ُ ّ  ﴿اَ

Geldük imdi ol tâ’ife ki ömürlerin sarf itdiler tebdîl-i ahlâkda, düriş-

diler kānûn-ı Şer‘ üzre. Vaktî ki bir zamân mücâhede ve riyâzet yuların 

başdan çıkarsalar nefs ikileyin tosunlığa başlar, evvelkiden fesâdı artuk 

olur. Niteki (N155b) bir atı çok bağlasalar çok acığur; vaktî ki bağdan şaşıla, 

anuñ hırsı dahı ziyâde olur. İmdi cemî‘-i insânuñ yaramaz sıfatları dahı bu 

resmedür. Eger bir kişi bir zamân bir sıfatuñ tebdîline meşgūl olsa, vaktî 

ki anı koyup bir sıfata dahı şürû‘ itse evvelki sıfata halel irişür, ol sa‘yi 

1 bu tarîk HM: bu tarîkle N.

2 bir HM: bu N.

3 “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı 

tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların 

çoğu bilmezler.” Rûm, 30/30.

4 “Doktor başkasını iyileştirir, fakat kendisi hastadır.”

5 “Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde 

bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.” Bakara, 2/15.
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zâyi‘ olur. Pes bu iş huşk mücâhede birle başa gelmez. Niteki bir vakt Hü-

seyn-i Mansûr, İbrâhîm-i Havvâs’a -rahmetullâhi aleyhimâ- su’âl eyledi ki: 

“Sen ne makāmdasın?” Pes ol cevâb virdi ki: ــ כ  ــ ــאم ا ــ  ــ   اروض 
  Ya‘nî “Otuz yıldur ki nefsüme riyâzet virürem, makām-ı tevekkül 

içre ri‘âyet iderem.” dedi. Andan Hüseyin eyitdi ki: ــאرة ــ  ك  ــ ــ   إذا أ
ّ ــא ــאء  ــ ا ــ  ــ أ  ، ــ א  Ya‘nî “Sen karnuñ imâretinde geçürdüñ. Pes ne ا

vakt fenâ’ fillâh1 [91b] mertebesine yitişürsin.” (N156a) İmdi âşıklar tarîki 

özgedür, zâhidler yolı özgedür. Niteki dimişlerdür: 

Beyt:  Bize bu dilden özge bir dürlü dahı vardur zübân

 Tamudan uçmakdan öte biz öge dutmışuz mekân

 Işkuñ olusar mâyesi rindî vü kallâşîdür

 Takvâ vü bu zühd ü salâh2 ol bir cihândur ey cüvân

Pes muhakkıklar tarîkı bunuñ üzerinedür ki evvel emürde tasfiye-i kal-

be meşgūl olurlar, tebdîl-i ahlâka mukayyed olmazlar. Zîrâ tasfiye-i kalb 

çün el vire ve teveccüh şartıyıla hâsıl ola, pes Hak Te‘âlâ’nuñ feyzine kābi-

liyyeti olmış olur. Ol feyz berekâtıyıla sehel zamânda ol kadar yaramaz sı-

fatlar tebdîl olur ki, nice yıllar mücâhede (N156b) ve riyâzet birle hâsıl olmaz-

dı. İmdi tasfiye-i kalbüñ şartı oldur ki, evvel tecrîd-i sûrî kıla. Ya‘nî terk-i 

dünyâ kıla ve uzlet ihtiyâr ide. Ol âdetler ki tabî‘at anuñıla üns bulmışdur, 

anlardan geçe; tâ tefrîd-i bâtınî mertebesine yitişe. Ol oldur ki bâtını her 

mahbûbdan i‘râz eyleye, Hak’dan özge nesneye meyl itmeye. Andan soñra 

tevhîd ki 3﴾ُ َ ِإ ا ــ َ ٓ ِإ َ  ُ ــ ْ أَ ــ َ ْ א َ ﴿ dur, anuñ sırrı yüz göstere. İmdi tevhîdüñ 

dahı makāmâtı4 vardur. Meselâ tevhîd-i îmânî ve tevhîd-i îkānî ve tevhîd-i 

ihsânî ve tevhîd-i ayânî ve tevhîd-i aynî gibi. Mâdâmki bu cümlesinüñ lez-

zetlerinden datmaya, vahdâniyyete [92a] irişmez. Mâdâmki vahdâniyyete 

irişmeye, hakīkat-i vahdete irişmeye kim bu deryânuñ sâhili ahadiyyetdür. 

Ve bu makāmlaruñ şerhi tûl ü tırâzdur, anuñ yiri degüldür. İmdi maksûd 

oldur ki tebdîl-i ahlâk (N157a) hâsıl olmaz; illâ tasfiye-i kalb ve teveccüh-i 

1 fenâ’ fillâh N: fenâ’-i fillâh HM.

2 Takvâ vü bu zühd ü salâh HM: Takvâ vü zühd ü tâ‘at ü salâh N.

3 “Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların 

günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.” 

Muhammed, 47/19.

4 makāmâtı HM: makāmı N.
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sır birle hâsıl1 olur. Çünki mürîd-i sâdık kudreti yitdükçe tecrîd-i sûrî ve 

tefrîd-i bâtınî hâsıl itse tasfiye-i kalbe kadem2 basar, halvete mülâzemet 

ve zikre müdâvemet itmekile. Tâ ki halvetde bu zâhir havâs işden kala; 

göz görmekden ve kulak işitmekden ve el dutmakdan. Vaktî ki böyle olsa, 

taşradan3 âfetden kalb selâmet bulur. Zîrâ kalbe âfet ve hicâb irdügi bun-

lardandur. Ol vakt ki bunlar bağlansa âfetlerden emîn olur. Niteki dimiş-

lerdür:

Beyt:  د دل را  آ از  
د4  ه  دل در او  آو ن د  

Andan vesvese-i şeytânî ve dağdağa-i nefsânî kalur. Ol dahı mülâze-

met-i zikr ve nefy-i havâtır birle kesilür. Çünki bundan dahı kurtıla, zikir-

den zevk ve safâ bulmağa başlar. Zikir dilinden5 göñüle irişür, ya‘nî göñül 

zikre başlar. Ol hicâb(N157b)lar ki göñülde vardur, zikir nûrıyıla göñülden 

gitmege başlar. Zikir nûrı göñül cevherine dokınur, göñülde havf zâhir 

olur ki; 6﴾ ْ ــ ُ ُ ُ ُ  ْ ــ َ ِ ُ َو ّ َ ا َ ِإَذا ُذِכــ ــ
ِ َن ا ُــ ِ ْ ُ ْ ــא ا َ  Andan kasâvet [92b] ﴿ِإ

gider, lîn zâhir olur ki; 7﴾ِ ِ ا ــ ــ ِذْכ َ ْ ِإ ــ ُ ُ ُ ُ ْ َو ــ ُ ُد ُ ُ  ُ ــ ِ َ ــ  ُ ﴿ Vaktî kim zik-

re mülâzemet kılsa zikir sultânı göñül vilâyetine segirdim salar.8 Göñülde 

Hak’dan özge her nenüñ mahabbetin bulursa kamusın9 yağma kılur, baş 

murâkabeden götürmez. 

ده داری      در دل 
ارد10  אد او درادر  א      

1 hâsıl HM: ─ N.

2 kadem HM: ─ N.

3 taşradan N: taşrağı HM. 

4 “Âfetler, kalbe hep nazardan ulaşır; göz görünce kalp onda asılı kalır.”

5 Zikir dilinden HM: Pes zikr dilden N.

6 “Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O’nun âyetleri kendilerine 

okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.” Enfâl, 8/2.

7 “Allah, sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) 

tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı ger-

ginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur’ân 

Allah’ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için 

hiçbir yol gösterici yoktur.” Zümer, 39/23.

8 mülâzemet kılsa zikir sultânı göñül vilâyetine segirdim salar HM: mülâzemet kıla zikir sultânı göñül 

vilâyetine segirdim sala N.

9 kamusın N: ─ HM.

10 “Sır, gönül kapısına gelip kapıcı oldu; onun yâdı haricinde bir şey bırakmadı.”
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Çünki zikir sultânı göñül vilâyetinde sâkin olup karâr duta, kalb ol vakt 

zikrile ünsü itmi’nân hâsıl ider. Andan artuk nesneden vahşet bulup müte-

neffir olur. Niteki buyurur: ــ ِ َ ْ َ  
ِ ّ ِ ا ْכــ ِ ِ  َ ِ أَ ّ ِ ا ْכــ ِ ِ  ْ ــ ُ ُ ُ ُ ــ  ِ َ ْ َ ا َو ـُـ َ َ ٰا ــ ِ  ﴿اَ

ُب﴾1 ُــ ُ ْ  Mâdâmki bir nesnenüñ mahabbetini göñülde bulabilsün (N158a) ا

-ki henûz göñülde küdûret ve hastalık bâkīdür- girü anı zikir mıskalı2 birle 

saykal urup ve nefy-i mâ-sivâ şerbeti birle gidermek gerekdür; tâ ki Hak 

endîşesinden gayrı nesne3 kalmaya. Cümlesi4 fânî ola ve zikir kamusınuñ 

kā’im-makāmı ola. 

Beyt:  Tâ ki göñül eyüden yatludan olur âgâh

 Pes anuñ eli kamu nesneden olur kütâh

 Bundan öñ bir göñül idi ki pür-endîşeydi

 İmdiden girü5 toptoludur Lâ İlâhe İllallâh

Bu vaktde ışk sultânı saltanat alemini göñül şehrine viribir; tâ ki ol ale-

mi göñül ve cân iklîminüñ her çârsûsı (N158b) başında dikeler. Ve dahı şevk 

şahnesi ki [93a] cellâd-ı Hazret’dür, aña buyurur; tâ ki ol kallâş nefsi gayret 

ipiyile dutup talep kemendin boynına geçüre, andan göñül siyâset-gâhına 

getüre. Tâ ışk sultânınuñ alemi dibinde zikir kılıcıyıla anuñ hevâsı başını 

kese, andan ihlâs ağacında asa koya. Tâ ki ol şeyâtîn harâmîleri ki nefsüñ 

yoldâşlarıdur, işidüp ve bu siyâset-i sultânîyi6 görüp şehri hasedden hâlî 

ideler ve bu iklîmden rahtların dişürüp zahmet ü gavgāyı götüreler. Çünki 

pâzişâhuñ alemi şehre gire, şehrde ne deñlü evbâş ve kulmaş varise sıfât-ı 

zemîmeden cümlesi acz kefenini boyunlarına dolayup teslîm kapusına yüz 

uralar. Andan eydeler ki: 7﴾َא ــ َ ُ ــא أَ َ ْ َ َ ــא  َ ﴿َر

1 “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikri ile doyuma ulaşanlardır. Bilesiniz ki kalpler, 

ancak Allah’ı anmakla doyuma ulaşır.” Ra‘d, 13/28.

2 mıskalı N: maskalı HM.

3 nesne HM: ─ N.

4 Cümlesi N: Cümlesin HM.

5 İmdiden girü HM: İmdi gör N.

6 harâmîleri ki nefsüñ yoldâşlarıdur, işidüp ve bu siyâset-i sultânîyi HM: harâmîleri nefsüñ yoldâşlarıdur, 

işidüp ve bu siyâset-i sultânı N.

7 “Dediler ki: ‘Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka 

ziyan edenlerden oluruz.’” A‘râf, 7/23.
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Beyt:1 Eger kassâb iseñ boğazla bizi

 Eger sultân iseñ bağışla bizi2

(N159a)  אن در ه ام   אز آ  
 3 ا    ا  و  

Pes sultân-ı ışk ne deñlü hırlı ve hırsuz sıfât-ı nefs varısa her yaramaz-

dan, anlara tevbe virür. Andan hizmet hil‘atin eginlerine bırağur. Dahı 

göñül dergâhınuñ serhengligini ve kapucılığını anlara ısmarlar ki, matlûb 

anlardan bu-y-idi. 

Beyt: אدا אد   א  אن   א   
אدا4  אد   א  אن   ش  ا

Çünki göñül şehri gavgādan emîn oldı ve kalb âyînesi tabî‘at jengâ-

rından pâk oldı, imdiden girü cemâl-i Samediyyet bârigâhına yaradı. Bu 

kez ışk sultânı [93b] kendözi5 şahne ve sâlâr olur; göñül tahtında karâr 

idüp aklı vezîr idinüp yanına alur. Göñül şehrini ahlâk-ı hamîde cevâhiri 

birle bezer kim ol ihlâs ve yakīn ve tevekkül ve sıdık ve mürüvvet (N159b) 

ve fütüvvet ve cûd ve sehâ ve hayâ ve şecâ‘at dahı envâ‘-ı sıfât-ı hamîde 

birle âreste kılur. Nedür cânum, hikâyet ne? Sultân-ı hakīkī halvet-göñül 

sarâyına gelür ve dost-ı kadîmî cemâl ü celâl tutuğından yüzin gösterür. 

İkileyin “Lâ İlâhe İllallâh” cârûsı bu bârigâhı sıfât-ı hamîde hâsekîlerinden 

dahı halvet kılur. Zîrâ ki nefiy gayreti gayret idüp kimse’i komaz. Pes göñül 

ki6 kadîmî âşık-ı sûhtedür, Ya‘kūb gibi beytü’l-ahzânda -kim ol sînedür- 

sâkin olmışdur; gerek ki Yûsuf cemâliyile gözi açıla, bu sîne-i vîrânı Yûsuf 

cemâliyile gülşen kıla. Gamdan şâzîliğe irişe ve mihnetden devlete yitişe7 

ve firâk şiddetinden visâl ni‘metine ulaşa.8

1 Beyt N: ─ HM.

2 Eger kassâb iseñ boğazla bizi / Eger sultân iseñ bağışla bizi N: ─ HM. 

3 “Yine kapına dilenciler gibi geldim. İşte kılıç ve başım; ne istersen yap.”

4 “Sevgili düzene girdi/yola geldi, hep böyle olsun. Küfrü imana döndü, hep böyle olsun.”

5 kendözi HM: kendüsi N.

6 göñül ki HM: tevekkül ki N.

7 ve mihnetden devlete yitişe HM: ─ N.

8 ulaşa HM: alışa N.
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(N160a) Beyt:  Yüzüñi gördüm gam gitdi göñülden der-hâl 

 Seni bulan göñüle nicesi yol bula melâl

 Ben eyitdüm göñüle: “Dilegüñ varısa dile”1

 Göñül eyitdi: “Dilek baña bu dem farz-ı muhâl”

Bu makāmda göñül kendünüñ maksûd-ı aslîsine irişür; ol safâ-yı aslî ki 

evvel2 var idi, girü bulur. Ol nefsüñ sıfât-ı zemîmesi ki bunca ömürler birle 

mücâhede-i huşkıla mübeddel olmazdı; zikrüñ [94a] bu kimyâ-gerliginde 

dahı teveccüh-i3 kalb berekâtında cümlesi sıfât-ı hamîdeye döndi. Bir kez-

den hizmete boyun virdiler. Bundan soñra Hakk’uñ buyruğı cemî‘-i a‘zâ ve 

sıfât4 üzerine gālib oldı ki; 5﴾ِه ِ ــ ْ ــ أَ ٓ َ َ  ٌ ــ ِ א َ  ُ ّ  Pes hîç bir uzv ve bir sıfat ﴿َوا

kendü havâssı birle elinden gelmez ki iş işleye; illâ Hak Te‘âlâ işâreti birle 

işler. Niteki dimişdür:6 ــ و ــ  ــ و  ــ  ا،  ــ א و  ــא ا و  ــ א و  ــ ــ  ــ   
7 ــ ــ  ــ و  ــ   (N160b) Lâ-cerem bu makāmda göñül Hak sıfâtınuñ maz-

harı olur. Çünki sıfât iki nev‘ idi; yâ sıfât-ı lutf, yâ sıfât-ı kahr. Pes göñül 

dahı vakt olur ki sıfât-ı lutfıla zâhir olur ve gâh olur ki sıfât-ı kahr birle 

zâhir olur. Dâ’im bu iki sıfatuñ tasarrufı altında olur. Hoca aleyhi’s-selâm 

bundan buyurdı ki: 8ــאُء ــ  ــא כ ّ ِ ُ  ، ــ ــ ا א ــ أ ــ  ــ إ ــ  ــ ا  

Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.9

1 Ben eyitdüm göñüle: “Dilegüñ varısa dile” HM: Pes eyitdüm göñüle: “Benden dilegüñ varsa dile” N.

2 evvel HM: ol N.

3 teveccüh-i kalb: HM ve N’de teveccüh-ü kalb şeklinde imla edilmiştir.

4 ve sıfât HM: ─ N

5 “Onu satın alan Mısırlı kişi, hanımına dedi ki: ‘Ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur veya onu evlat 

ediniriz.’ İşte böylece biz Yûsuf ’u o yere (Mısır’a) yerleştirdik ve ona (rüyadaki) olayların yorumu-

nu öğretelim diye böyle yaptık. Allah, işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” Yûsuf, 

12/21.

6 işâreti birle işler. Niteki dimişdür HM: işâreti birle kim dimişdir N.

7 “…işittiği kulağı, gördüğü gözü, konuşan dili ve yürüdüğü ayağı olurum…” Buhârî, Rikāk, 38.

8 “Müminin kalbi Rahmân’ın iki parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi evirip çevirir.” Benzer lafızlarla; 

Müslim, Kader, 3.

9 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.
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El-Faslü’s-Sâminü 

fî Beyâni Tecliyyeti’r-Rûh1 alâ Kānûni’l-Hakīkati

Ya‘nî Sekizinci Fasıl tecliye-i rûhı2 beyân ider, tarîk-ı hakīkat üzere. 

Kālallâhu Te‘âlâ: 3﴾ ِّــ ِ َر ــ ْ ْ أَ ــ ِ وُح  ــ ِ ا ــ ُ وِح  ــ ِ ا ــ َ ََכ  ُ َ ــ ْ َ  Ve kāle’n-Nebî ﴿َو
aleyhi’s-selâm:4 5 َ ــ َ َ ْ ــא ا َ ْ ِ  َ ــ َאَכ َ ــא  َ ، َو َ ــ َ َ ْ ــא ا َ ْ ِ ــאَرَف  َ َ ــא  َ َ ةٌ،  َ ــ َ ُ ٌد  ــ ُ ُ َْرَواُح   ا
(N161a) Azîz-i men! Bilgil ki insânuñ rûhı emür âlemindendür. Anuñ Hak 

kurbetine6 bir ihtisâsı vardur, şöyle ki hîç mevcûduñ buncılayın ihtisâsı 

yokdur. İmdi âlem-i emür ol [94b] âleme dirler ki, anı takdîr itmek hisâbı-

la yâ kıyâsıla mümkin degüldür halk âleminüñ hilâfınca ki,7 anı hisâb idüp 

kıyâslamak mümkindür. Ve dahı bilmek gerek ki; emr adı âlem-i ervâha 

andan ötürü oldı ki “kün” hitâbıyıla hâsıl oldı, hîç zamâna mevkūf olmadı 

ve hem mâddeye muhtâc olmadı.8 Egerçi âlem-i halk dahı “kün” hitâbıyıla 

zâhir oldı, ammâ mâdde vâsıtasıyıla ve zamâna mevkūf olmağıla oldı. Ni-

teki buyurur: 9﴾ــאٍم ِ أَ ــ ِ ــ  ِ َْرَض  אَواِت َوا َ ــ َ ا ــ َ َ ﴿ Ammâ ol işâret ki Hak 

Te‘âlâ buyurdı: 10﴾ ِّــ ِ َر ــ ْ ْ أَ ــ ِ وُح  ــ ِ ا ــ ُ ﴿ Ya‘nî kâf ü nûn menşe’inden (N161b) 

“kün” hitâbı zâhir olup bir bedî‘ kudret birle ki mâddeye muhtâc olmadın11 

bir hayât vücûda geldi ki, ol hayât Hak Te‘âlâ’nuñ 12﴾ ــ َ ْ َ ا ــ ُ ﴿ sıfatından 

kopmışdur. Hem girü ol kā’imdür Hak Te‘âlâ’nuñ Kayyûmlığı sıfatıyıla. 

İmdi âlem-i ervâhuñ aslı ve mâddesi ol hayât olmışdur ve âlem-i ervâh aslı 

ve mâddesi düşmişdür âlem-i melekûtun ve âlem-i melekût aslı ve mâddesi 

gelmişdür âlem-i milküñ. İmdi ol âlem ki bu havâs birle idrâk olmaz, aña 

1 Tecliyyeti’r-Rûh HM: Tahliyyeti’r-Rûh N.

2 tecliye-i rûhı HM: tahliye-i rûhı N.

3 “Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: ‘Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim 

verilmiştir.’” İsrâ, 17/85.

4 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

5 “Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayan-

lar ayrılırlar.” Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Birr, 159, (2638); Ebû Dâvûd, Edeb, 19, (4834).

6 kurbetine HM: kurbiyyetine N.

7 ki N: ─ HM.

8 olmadı HM: olmadın N.

9 “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, ge-

ceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi 

olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin 

Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” A‘râf, 7/54.

10 “…De ki: ‘Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir’…” İsrâ, 17/85.

11 olmadın N: olmadı HM.

12 Bakara, 2/255, Âli İmrân, 3/2; Mü’min, 40/65 vd.
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âlem-i melekût dirler ve ol âlem ki bu gözile görinür ve sem‘ile işidilür, aña 

âlem-i milk dirler; ancılayın hem âlem-i gayb ve âlem-i şehâdet dahı dirler. 

İmdi şöyle bilgil ki; cemî‘-i âlem-i [95a] milk, âlem-i melekût birle kā’imdür 

ve âlem-i melekût, âlem-i ervâh birle kā’imdür ve ervâh, rûh-ı insânî birle 

kā’imdür ve rûh-ı insânî, Hak (N162a) Te‘âlâ’nuñ Kayyûmlığı sıfatıyıla kā’im-

dür: 1﴾َن ــ ُ َ ْ ُ  
ِ ــ ْ َ ٍء َوِإ ْ ــ َ  ِ ّ ُت ُכ َُכــ َ ِه  ِ ــ َ ِ ي 

ِ ــ אَن ا َ ْ ــ ُ َ ﴿ Pes her ne kim âlem-i 

gayb ve şehâdet içre zâhir olur, dükelisi vâsıta birle zâhir olur; illâ vücûd-ı 

insânî degül. Zîrâ evvel anuñ rûhı “kün” işâreti birle zâhir oldı vâsıtasuz ve 

hem anuñ kālıbı sûreti dahı, ya‘nî bedeni sûretinüñ tahmîri dahı vâsıtasuz 

oldı ki; 2ــא א ــ  ي أر ّ ــ ِ ــ ٰادم  ت  ــ  Girü ol vakt ki beden3 rûhıla cem‘ 

oldı, 4﴾ِ ِ  ُ ْ َ َ ﴾teşrîfi bî-vâsıta hâsıl oldı ve hem izâfet-i 5 ﴿َو ِ ِ رو ﴿ ih-

tisâsı vâsıtasuz müyesser oldı. Ya‘nî: “Bir rûh ki ol haydur benüm hayâtum 

birle.” Niteki vücûd-ı rûhuñ îcâdını kendü emriyile kıldı ki, 6﴾ ِّــ ِ َر ــ ْ ْ أَ ــ ِ ﴿ 

didi. Ancılayın anuñ hayâtı ki Hakk’uñ Muhyî7 (N162b) sıfatındandur, anuñ 

îcâdını hem ol Hazret’e izâfet itdi ki; ﴾ ــ ِ ــ رو ِ ﴿ bu bir aceb dakīkadur. 

İmdi şöyle bilgil ki;8 rûhuñ kemâl-i mertebesi anı sıfât-ı Rubûbiyyet birle 

tecliye9 itmekdedür. Tâ ki ol Hazret’e halîfe olmağa lâyık ola. Velâkin bu 

ma‘nîden ehl-i sülûküñ mezâhibi muhtelifdür. Bir niçe tâ’ife anuñ üzerine 

ittifâk itdiler ki; mâdâm ki [95b] tezkiye-i nefs hâsıl olmaya, tecliye-i rûh10 

hergiz müyesser olmaz ve bir niçe11 tâ’ife dahı eyitdiler ki: Tecliye-i rûh12 

olmadın tezkiye-i nefs mümkin degüldür. Şol tarîk üzre ki, tasfiye-i kalb 

faslında şerhi beyân oldı.13 Ammâ mü’ellif-i kitâb rahmetullâhi aleyh şöyle 

1 “Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.” 

Yâsîn, 36/83.

2 “Âdem’in çamurunu kırk sabah ellerimle yoğurdum.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 4/1439; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/99; 1/136.

3 beden: HM’de “bedân” şeklinde yazılmıştır.

4 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Hicr, 15/29; Sâd, 

38/72.

5 “… ruhumdan üflediğim zaman ...” Hicr, 15/29; Sâd, 38/72.

6 “Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: ‘Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim 

verilmiştir.’” İsrâ, 17/85.

7 Muhyî N: muhabbeti N.

8 şöyle bilgil ki HM: şöyle ki N.

9 tecliye HM: tahliye N.

10 tecliye-i rûh HM: tahliye-i rûh N.

11 niçe HM: ─ N.

12 Tecliye-i rûh HM: Tahliye-i rûh N.

13 şerhi beyân oldı HM: şerh oldı N.
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buyururlar ki:1 “Bizüm meşâyıhumuz kaddesallâhu ervâhahum dimişler-

dür ki; eger bir kişi ömrini2 tamâm tezkiye-i nefsde sarf eylese, nefs tamâm 

müzekkî olmaya ve dahı tecliye-i rûha3 irişmeye. (N163a) Lâkin bu kadar var 

ki çün nefsi tamâm Şer‘ kaydı birle bağlayalar,4 yüzin tasfiye-i kalbe ve 

tecliye-i rûha5 yöneldeler.” Bu kazıyyece ki buyurdı: ُ ــ ْ َ َ ا  ً ْ ــ
ِ ــ  َ َب ِإ ــ َ َ  ْ ــ َ  

ــא6 ً ِ ِذَرا ــ ْ َ  Ol vakt eltâf-ı İlâhî istikbâl idüp inâyet cezebâtınuñ tasarrufları ِإ

zâhir olup Rubûbiyyet fazlı fâyiz olmağa başlar ki: ِ ــ ْ َ ُ ِإ ــ ْ َ ْ ــ أَ ِ ْ َ ــ  ِ َא ْ أَ ــ َ  
ِوُل7 ْ َ  Hakkā şöyledür ki, bir lahza içinde ol kadar tezkiye-i nefs hâsıl olur أُ

ki cemî‘-i ömrince mücâhede eyleseyidi ol kadar olmayaydı.8 Niteki Hoca 

aleyhi’s-selâm buyurdı: 9 ــ ــאدة ا ازي  ــ ــ  ٰ ــאت ا ــ   ٌ ــ  Ammâ şöy-

ledür ki; rûh evvel hâletde oğlan sıfatındadur. Aña terbiyet itmek gerek, tâ 

ki tecliyeye müstehak ve lâyık ola.10 Zîrâ ki rûh mâdâm ki kendü mekânın-

da idi,11 bu cisme ta‘alluk dutmamış idi; (N163b) bir tıfıl misâlinde idi ana 

rahminde. Tâ ki tıfluñ rahm [96a] içinde bir münâsib gızâsı vardur aña 

lâyık ve dahı12 ilmi ve añlaması vardur ol makāma muvâfık. Velîkin dürlü 

dürlü gızâlardan ve ol ma‘rifetler ki toğdukdan soñra hâsıl olur, andan 

mahrûm idi. Pes ancılayın rûhuñ dahı âlem-i ervâhda Hazret-i İzzet’den 

kendü hayâtına meded olacak bir gızâ ki havsalasına münâsebeti var idi ve 

rûhuñ himmeti ol makāmda külliyyât-ı ulûma ve ma‘ârif-i rûhâniyyete idi. 

Velîkin ol envâ‘ gızâlar ki, 13 ِ ِ ــ ْ َ ّــ َو ُــ َر ِ ْ ُ ــ  ــ ر  ُ ــ ِ  makāmından أَ

hâsıl olurdı, anlardan bî-haber idi. Dahı ol ma‘ârif ki cüz’iyyâta müte‘allık 

1 mü’ellif-i kitâb rahmetullâhi aleyh şöyle buyururlar ki N: mü’ellif-i kitâb şöyle buyurur ki HM.

2 ömrini HM: ─ N.

3 tecliye-i rûha HM: tahliye-i rûha N.

4 tamâm Şer‘ kaydı birle bağlayalar HM: Şer‘ kaydı birle muhkem bağlayalar N.

5 tecliye-i rûha HM: tahliye-i rûha N.

6 “…O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım…” Buhârî, Tevhîd, 50; Müslim, Zikr, 2, 

(2675); Tirmizî, Da‘avât, 142, (3598).

7 “…O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.” Buhârî, Tevhîd, 50; Müslim, Zikr, 2, (2675); 

Tirmizî, Da‘avât, 142, (3598).

8 cemî‘-i ömrince mücâhede eyleseyidi ol kadar olmayaydı HM: cemî‘-i ömr mücâhede eylemekde mü-

yesser olmadı N.

9 “Rahmân’ın cezbelerinden bir cezbe, insan ve cinlerin ameline denktir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/383, 

nr. 1069.

10 tecliyeye müstehak ve lâyık ola HM: tahliyeye lâyık ola N.

11 Zîrâ ki rûh mâdâm ki kendü mekânında idi HM: Zîrâ mâdâm ki rûh kendü makāmında idi N.

12 ve dahi N: ─ HM.

13 “Rabbimin katında gecelerim, beni yedirir, içirir.” Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâlik el-Bez-

zâr el-Basrî, el-Müsnedü’l-Kebîr (el-Bahrü’z-Zehhâr), 15/391, nr. 9008; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/259; 

2/443; Senâ’ullâh Pânîpetî, et-Tefsîru’l-Mazharî, 1/371. 
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olurdı havâs ve âlât vâsıtası birle, hem andan mahrûm idi. Ol vakt ki kālıba 

yitişdi, bir tıfıl gibi1 (N164a) idi ki rahimden zâhir olup bişige girür. Eger aña 

perverişi muvâfık virmeseler tîz helâk olur. Pes bir şefkatlu ana anı bişige 

biler ve bağırdak birle anuñ elini ayağını muhkem bağlar; tâ şol harekât 

ki tabî‘atden kopar, anı idemeye ki eger idecek olursa yâ elin yâ ayağın sır 

yâhûz egri kılur. Andan soñra ol gızâlar ki hû idinmemişdür, anı andan 

saklar; zîrâ ki anuñ ma‘idesi2 tâkat getürmez siñürmege. Pes anı şol gızâyıla 

bisler ki tokuz ay anı rahminde yiridi, imdi anuñ yidigi süddür. Pes anı 

emzürür ol vakte degin ki âlem hevâsına ögrene. [96b] Andan soñra anı 

bu âlemüñ latîf gızâları birle añul añul3 terbiyet itmege başlar; tâ aña degin 

ki4 anuñ ma‘idesi bu gızâlar birle kuvvet duta. Andan galîza ta‘âmları hazm 

itmege kuvveti yitişür olur ki anı siñirmeyince katı işler işlemege kādir ol-

maz. Pes rûh dahı bu (N164b) tıfıl gibi çünki beden5 bişigine düşdi, pes anuñ 

ayağın Şerî‘at bağıyıla bağlamak gerek kim ol evâmir ve nevâhîdür. Tâ şol 

hareket kim tabî‘at-i hayvânî işlemek ister, idebilmeye; tâ ki kendüyi helâk 

itmeye yâhûz rûhâniyyet sıfatlarınuñ elini ayağını egri kılmaya. Ya‘nî rûh 

sıfatların nefs sıfâtına tebdîl itmeye. Andan soñra bu iki emcekden -ki biri 

tarîkat ve biri hakīkatdur- tasfiye südin virmek gerek. Zîrâ bir gızâdur ki ol 

âleme mahsûsdur ve rûh dahı anda niçe zamân mukīm olup ol gızâyı yir 

idi. Pes bu südile anı bisleye; tâ şuña degin ki kalb kim rûhuñ ma‘idesi6 yi-

rinde düşmişdür, kuvvetlene. Şöyle olmaya ki, bu âlemdeki gızâlar ki anuñ 

hilâfeti-y-içün düzilmişdür ki, 7﴾َْرِض َ ا ــ ِ ٓ َ َ  ْ ــ ُכ َ َ َ ي  ِ ــ َ ا ــ ُ  dür. Dahı ﴿َو
(N165a) emânet yükini anuñıla götüribilür. Eger andan yise aña ziyân ve zarâr 

itmeye, belki aña takviyet kılup mu‘în ola. Ve dahı niteki tıfıl südi yâ anası 

gögsinden yâhûz dâyesi gögsinden emmek gerekdür ve illâ helâk [97a] 

olur, hâsıl olmaz; ancılayın rûh dahı evvel emürde tarîkat ve hakīkat südin 

yâ nübüvvet anası gögsinden yâhûz vilâyet dâyesi gögsinden emmek gerek. 

1 gibi N: ─ HM.

2 ma‘ide: HM’de ma‘îde, N’de “ma‘de” biçiminde imla edilmiştir.

3 añul añul HM: ─ N.

4 ki N: ─ HM.

5 beden: HM’de “bedân” biçiminde imla edilmiş.

6 ma‘ide: HM’de “ma‘îde” biçiminde imla edilmiş.

ي 7 ِ ــ َ ا ــ ُ  lafzı, iki nüshada da mevcut değildir. “O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) 

yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. 

Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

En‘âm, 6/165.
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Pes aña terbiyet yâ Peygamber’den yâhûz bir şeyhden ki anuñ kā’im-makā-

mıdur. Böyle olmayacak olurısa helâk olup hâsıl olmaz.1 

Geldük imdi tıfl-ı rûh çünki beden bişigine düşe, anuñ tamâm kemâli 

ol vaktdur ki bulûğiyyete irişe. Zîrâ bâliğ olmayınca akıl eseri zâhir olmaz 

ve ahkâm-ı teklîf lâzım olmaz. Pes şöyle bilgil ki;2 rûh ol vakt ki Hakk’uñ 

nefhası tasarrufıyıla gelüp ana rahminde tıfla irişince andan bulûğıyyet 

haddine varıncaya degin misâli ve nisbeti aña beñzer kim bir tıfıl anadan 

toğa, hâl-i vilâdetde ba‘zı uzvı zâhir olup ba‘zısı belürmez, tamâmı eline 
(N165b) düşmeyince. İmdi münâsebeti beyân itmek gerek, ol budur ki; rû-

huñ bedene ta‘allukı tedrîcile zâhir olur. Mâdâm ki tıfluñ kālıbı rahimde 

ola, rûhuñ ta‘allukı aña hemân hayât birle olur. Andan ötürü hareket kılur 

rahminde, ayruk havâs birle ta‘allukı zâhir olmaz; ne bu gözile görebilür 

ve ne bu kulağıla işidibilür. Çünki rahimden daşra gele, bu keret3 rûhuñ 

ta‘allukı aña bu havâs birle tamâm zâhir olur. Ammâ kuvâ-yı beşerî birle 

ta‘allukı tedrîcile hâsıl olur; durmak, oturmak ve yürümek gibi. Buncılayın 

kıyâs [97b] eyle, rûhuñ ta‘allukı her uzva kim ol uzv bir sıfatuñ menzi-

lidür. Pes rûhuñ ta‘allukı tamâm zâhir4 olmaz; tâ ol sıfat ki mahsûsdur 

mahalline, ol sıfat anda zâhir olmayınca. İmdi âhir sıfat ki insâna hâsıl olur 

ve hem insân anuñıla mükellef ve muhâtab (N166a) olur, şehvet sıfatıdur. 

Vaktî ki şehvet zâhir ola ve rûh ol sıfatıla ta‘alluk duta, ol vakt âlem-i gayb5 

rahminden tamâm toğup âlem-i şehâdete kadem taşra basar, vilâdet ol 

vakt tamâm hâsıl olur. Andan soñra eger sa‘âdet ehliyise fi’l-hâl nübüvvet 

mamısınuñ eline düşer. Anı Şerî‘at bişigine biler, elin ayağın emür nehiy 

bağı birle bağlar, tarîkat ve hakīkat emcekinden ma‘rifet südin emzürür 

ve terbiyete meşgūl olur. İmdi anuñ terbiyyeti oldur ki; her ta‘alluk ki rûh 

bedenile bulmışdur bu havâs vâsıtasıyıla ve kuvâ-yı beşerî ve kalan sıfatla-

rıla, cümlesini añul añul6 bâtıl eyleye. Zîrâ ki rûha bunlaruñ her birisi bir 

1 yâhûz dâyesi gögsinden emmek gerekdür ve illâ helâk [97a] olur, hâsıl olmaz; ancılayın rûh dahi evvel 

emürde tarîkat ve hakīkat südin ya nübüvvet anası gögsinden yâhûz vilâyet dâyesi gögsinden emmek 

gerek. Pes aña terbiyet yâ Peygamber’den yâhûz bir şeyhden ki anuñ kā’im-makāmıdur. Böyle olmaya-

cak olurısa helâk olup hâsıl olmaz HM: yâ dâyesi gögsinden emmek gerek. Pes aña terbiyet yâ Peygam-

ber’den yâ bir şeyhden ki anuñ kā’immakāmıdur; olmayacak olursa helâk [97a] olup hâsıl olmaz N.

2 şöyle bilgil ki HM: şöyle ki N.

3 keret HM: kez N.

4 zâhir HM: ─ N.

5 âlem-i gayb HM: gayb N.

6 añul añul HM: yap yap N.
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hicâb olmışdur, Hazret-i İzzet’den men‘ ider. Her nesne ki rûh anuñıla üns 

dutmışdur ve kendüye hoş gelmişdür, ol nesne (N166b) rûhuñ ayağına bend 

ve boynına zencîr olmışdur. Anuñıla Hak’dan yad düşmişdür, anuñ cemâ-

li müşâhedesinüñ zevkından mahrûm olmışdur.1 Vaktî ki bu ta‘allukātuñ 

[98a] her birini kendüden kese, ayağından bir bend ve boynından bir zen-

cîr götürülür ve dahı Hazret-i İzzet’e kurbet hâsıl ider. Andan sa‘âdet yili 

üns kokusını cânı meşâmına irişdürür, feryâd ider ki: 

א  ى إ  א أ   ا
א2  א   و  

 Göñlüm kopa gelür hele bu dek degül gerek

 Dilber midür gelen yâhûd bâd-ı sabâ mıdur3

Beyt:  Yil esdi dost zülfi kohusın getürdi hoş

 Ol eski ışk yiñilenüp yine itdi cûş

(N167a) İy yil senüñ kohuñda bilişlik nişânı var 

 Zinhâr ecnebî göricek esme ol hamûş

Bu makāmda tıfıl rûh iki ana kuzusı olur; biri tarîkat ve biri hakīkat. 

Tarîkat anası gögsinden ta‘allukātdan kesilmek südin emer ve hakīkat ana-

sı4 gögsinden vâridât-ı gaybî südin emer. Andan soñra ta‘allukāt-ı cismânî 

bâğından âzâd olur ve sıfât-ı beşerî zindânından bi’l-külliyye necât bulur 

ve dahı evvelki fıtrâtınuñ serhaddine yitişür ve girü 5﴾ ْ ُِّכــ َ ِ ــ  ْ َ -hitâbı ﴿أَ

nuñ istimâ‘ına6 lâyık olup 7﴾ َ َ ﴿ cevâbına ikdâm kılur. Bu araya yitişecek, 

rûh beşeriyyet libâsından taşra çıkar. Ol âfetler ki vehm ü hayâl ucından 

aña irişürdi, andan kesilür. Her ne ki âlem-i gayb u şehâdet içre vardur, aña 

arza kılurlar; tâ hadde ki âfâkuñ (N167b) zerrâtından Hak Te‘âlâ’nuñ âyât-ı 

beyyinâtın mütâla‘a kılur. Bu hâlde eger bu biş havâs derîçelerinden taşra 

1 olmışdur HM: kalmışdur N.

2 “Saba rüzgârı bir nesim/latif rüzgâr hediye getirdi, sevgilinin ikamet ettiği diyardan bana.”

3 Göñlüm kopa gelür hele bu dek degül gerek / Dilber midür gelen yâhûd bâd-ı sabâ mıdur N: ─ HM.

4 anası N: ana HM.

5 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ 

demişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 7/172.

6 istimâ‘ına HM: istimâ‘ınuñ N.

7 “…Evet...” A‘râf, 7/172.
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bakmak istese, her neye bakarsa Hakk’uñ âyeti eserin anda [98b] müşâhe-

de kılur. Bundandur ol azîzüñ kelâmı ki: 1 ــ  ّ ــ ا ٍ إ ورأ ــ ــ  ت  ــ ــא   

Bunda rûh ışka sarmaşur ve ışk rûhıla barışup karışup rûhıla ışkuñ arasın-

dan ikilik götürülür, birlik zâhir olur. Her vakt ki rûh kendüyi talep kılur, 

ışkı bulur. Şimdiye degin kālıbuñ dirligi rûhıla idi, imdiden girü rûhuñ 

hayâtı ışkıladur. Niteki Şeyh buyurur -kaddesallâhu sırrahû-:2

Beyt: (N168a) Ger diri göresin beni sen iy perî-sıfat  

 Sanma ki bula bu bedenüm rûhıla hayât

 Işkıla diri bil beni sen cânıla degül3

 Zîrâ ki ruhlaruñ göreli şâhum cânum mât4

Bu makāmda ışk rûhuñ kā’im-makāmı olur; bedende rûhuñ niyâbetini 

ider ve rûh Cemâl-i Ahadiyyet5 şem‘inüñ pervânesi olur. Ol iki kanad ki 

anâsırdan hâsıl kılmışdı, biri zulüm ve biri cehl. Şöyle ki anâsıruñ fâ’idesi 

bu-y-idi. Pes ol iki kanad birle ahadiyyet bârigâhınuñ dâyiresini6 tavâf kı-

lur, ser-mest âşıklar gibi bu beyti âgāz idüp tekrâr ider:

Beyt:  Cemâlüñ şem‘ine cânâ ben oldum uşda pervâne 
(N168b) Gamuñ göñlüme bilişdi velî cân oldı bîgâne

  Şu zencîr ki zülfüñden dutarsın boynuñ üzre sen

 Kuluñ boynuna ur anı çü kılduñ anı dîvâne

Ol vakt eltâf-ı İlâhî’yi bu kazıyyece dimişdür; ُ ــ ْ َ َ ا  ً ْ ــ
ِ َــ  َب ِإ ــ َ َ  ْ ــ َ  

7
ــא  ً ِذَرا  ِ ــ ْ َ ,anı karşular ve rûha kurbet bisâtına yol virür. Ol sevgü ki ِإ

8﴾ُ َــ ِ ُ ْ َو ــ ُ
ِ ُ ﴿ [99a]’dan hâsıl olur, ortaya getürür. Dahı ol nâz ü niyâz 

1 “Baktığım her şeyde Allahu Teâlâ’yı gördüm.”

2 kaddesallâhu sırrahû N: rahimehû HM.

3 beni sen cânıla degül HM: ben sen rûhıla degül N.

4 cânum mât HM: oldı mât N.

5 ider ve rûh Cemâl-i Ahadiyyet HM: eyler ve rûh Cemâl-i Samediyyet N.

6 dâyiresini N: tâyiresini HM.

7 “…O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım…” Buhârî, Tevhîd, 50; Müslim, Zikr, 2, 

(2675); Tirmizî, Da‘avât, 142, (3598).

8 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.
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ki âşıkıla ma‘şûk arasında vardur, hitâbı şîvesince şürû‘ itmege başlar. Çün 

tolu1 kadehler ki 2﴾ ً ــ ِ َ  ً ْ ــ َ ــَכ  ْ َ َ  
ِ ْ ُ ــ َ ــא   peymânesinden rûhuñ cânına ﴿ِإ

irişe, ol şarâbuñ te’sîri anuñ vücûdı eczâsına segirdim sala; ol dem rûh var-

lığı yüzin yoklığa3 döndürür, bu vücûd imâretinden (N169a) fenâya çevürür. 

Beyt: Dün gice meyhâneye bir pîr geldi didiler 

 Gözi yaşıyıla sürâhî virdi sürdi didiler

 Süci bal oldı elinde deyri mescid kıldı hem

 Pîri fâsık görenler izhâr kıldı didiler

Andan soñra bu menzil ki a‘râf-sıfatdur, rûhı anda eglerler. İmdi a‘râf-ı 

zâhirî cennet ile cehennem arasında makām-ı mahsûsuñ adıdur ki bir ni-

çeleri anda habs iderler ki; 4﴾ــאٌل َ اِف ِر َ ــ ْ َ ــ ا َ َ  Ammâ a‘râf-ı bâtınî ol ﴿َو

berzahdur ki rûhı anda habs iderler; bir tarafında Hak sıfâtı (N169b) gülistâ-

nınuñ cenneti ve bir tarafında5 enâniyyet zulmâtınuñ cehennemi. Rûh 

vaktî ki cennete nazar itse6 tama‘ idüp eydür ki: ــא َ ُ ُ ْ َ  ْ َــ  ْ ُכــ ْ َ َ ٌَم  ــ َ  ﴿أَْن 
َن﴾7 ــ ُ َ ْ َ  ْ ــ ُ ِم :ve cehenneme baksa feryâd ider ki َو ْ ــ َ ْ َ ا ــ َ َــא  ْ َ ْ َ  َ َــא   ﴿َر
8﴾ َ ــ ِ ِ א  Pes ol makāmda şarâb-ı tahûrıla9 -ki şarâb-ı şühûddur- anuñ ol ا

vücûdı sıfâtınuñ bakıyyesini mahv iderler. Bu ma‘nîyi işitmedüñ mi ki Yû-

suf Peygamber’i -aleyhi’s-selâm- biş yüz yıl [99b] bihiştüñ kapusı ileyinde10 

egleyeler, girmege komayalar; tâ ki milk-i dünyânuñ âlâyişi11 ve ta‘allu-

kı andan be-küllî mahv ola ki; 12﴾ ٍ ّ ــ ِ  ْ ــ ِّ ــ  ِ وِر ُ ُ ــ  ِ ــא  َ َــא  ْ َ َ  Pes rûh ﴿َو

1 Çün tolu HM: Çün ol tulû‘ N.

2 “Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz.” Müzzemmil, 73/5.

3 yoklığa HM: yoklaya N.

4 “İkisi (cennet ve cehennem) arasında bir sur, A‘râf üzerinde de birtakım adamlar vardır. Cennet ve 

cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere, ‘Selâm olsun size!’ diye sesle-

nirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir, ama bunu ummaktadırlar.” A‘râf, 7/46.

5 tarafında HM: tarafı N.

6 itse HM: ider N.

7 “İkisi (cennet ve cehennem) arasında bir sur, A‘râf üzerinde de birtakım adamlar vardır. Cennet ve 

cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere, ‘Selâm olsun size!’ diye sesle-

nirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir, ama bunu ummaktadırlar.” A‘râf, 7/46.

8 “Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, ‘Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kıl-

ma.’ derler.” A‘râf, 7/47.

9 şarâb-ı tâhurıla N: şarâb-ı tuhûrıla HM.

10 ileyinde HM: öñinde N.

11 âlâyişi HM: ârâyişi N.

12 “Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. ‘Hamd, 

bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete ermiş ola-
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bu a‘râfda mahbûs olıcak anuñ şevkınuñ galebâtı Hazret’e ziyâde olmağa 

başlar ve gayb âleminden aña kerâmetler zâhir olur ki; ُ ــ َ َ ِ  ْ ُכــ ْ َ َ  َ َ ــ ْ  ﴿َوأَ
1

 ﴾ً َــ ِ َא َو ًة  َ ــ
ِ َא  (N170a) Eger sâlik bu makāmda bu ni‘metlere iltifât idecek 

olursa lâ-cerem Mün‘im-i Perverdigâr Hazreti’nden mahrûm kalur ve eger 

mütâba‘at-i Resûl sallallâhu aleyhi ve sellem toprağını cânı gözine tûtiyâ 

kılup çekecek olursa andan 2﴾ َــ َ ــא  َ ُ َو ــ َ َ ْ ــא َزاَغ ا َ ﴿ tecellîsi birle bezenürse 

pes Hak Te‘âlâ’nuñ âyât-ı kübrâsını görmege lâyık ola. 3ات ــ ــ ا ــא   و

Bu bir işikdür ki yüz biñ sıddīkuñ kanı mezellet imtihân toprağına döki-

lür ve hûn-ı bahâ añılmaz. İy niçe sâlik sâdık ve tâlib âşıka kim4 harâbat-ı 

ervâhda kerâmet kadehleri birle mest-i bî-hûş olmışlardur, pes ol şarâbuñ 

zevkını girü bulup yüzlerin hergiz ayıklığa döndürmemişlerdür. Ammâ 

şöyle bilgil ki; hicâb altında ashâb-ı kerâmât mecmû‘ı mahcûb kaldılar ve 

ol kerâmâtı (N170b) kendülere put kılup tapdılar ve halkuñ ikbâli ve istikbâli 

zünnârını billerine bağladılar ve yüzlerin Hak’dan halka döndürdiler, ne‘û-
zu billâhi mine’l-hûri ba‘de’l-kûr.5

Beyt: İy ki mukbil kullara senüñ mahalleñdür mezâr

[100a] Cümle baht ehli yüzin saña dutar leyl ü nehâr 

 Her kişi kim döndüre yüzin senden bugün uş

 Yarın ol ne gözile yüzüñ görüp duta karâr

Ammâ ol sâhib-devletler ki 6﴾ َ ــ ْ ُ ْ ا ــא  ِّ ــ  ُ َ  ْ َ َ ــ َ  َ ــ ِ ا -gelmiş ﴿ِإن 

dür anlaruñ sıfatında, pes bu kerâmât ü ni‘metüñ içinde nazarları hemân 

Mün‘im’edür; ni‘mete degül. Dahı bu ni‘met şükrinüñ edâsını Mün‘im’üñ 

dîzârı (N171a) birle kılurlar. Tâ bu kazıyyece ki 7﴾ ْ ُכــ َ َِز  ْ ُ ْ ــَכ َ  ْ ــ
ِ َ ﴿ hikâye-

mazdık. Andolsun, Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler.’ derler. Onlara, ‘İşte yaptığınız 

(iyi işler) sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet!’ diye seslenilir.” A‘râf, 7/43.

1 “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üze-

rinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol 

göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.” Lokmân, 31/20. 

2 “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” Necm, 53/17.

3 “İşte burası gözyaşlarının akıtıldığı yerdir.” İbn Mâce, Menâsik, 27; Bezzâr, el-Müsnedü’l-Kebîr (el-Bah-
rü’z-Zehhâr), 12/221, nr. 5928; Hâkim, Müstedrek, 1/624, nr. 1670.

4 İy niçe sâlikler sâdık ve tâlib âşık kim N: Ey niçe sâlik sâdık ve tâlib âşıka kim HM.

5 mine’l-hûri ba‘de’l-kûr N: ─ HM.

6 “Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükâfat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar 

cehennemden uzaklaştırılmışlardır.” Enbiyâ, 21/101.

7 “Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: ‘Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. 

Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.’” İbrâhîm, 14/7.
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tidür,1 Mün‘im’üñ vücûdı ni‘metine lâyık ve müstehak olur. Niteki Şeyh 

buyurur -rahmetullâhi aleyh-: 

Beyt: Hâşâ ki benüm göñlüm derdüñden ola hâlî 

 Göñül ki ola sensüz key müşkil olur hâli 

 Senden kesilüp göñül kimi dutısar mahbûb

 Göçüp bu mahalleñden2 kanda varısar bârî

Rûhuñ bu makāmda hizmeti vazîfesi oldur ki bu işikden baş kaldur-

maya ve cümle-i ağyârdan himmeti etegini çeke, üç talâkı dünyâ vü âhiret 

çadırınuñ ucına bağlaya. Ve hem derecât-ı âliye ve heşt bihişt ni‘metine baş 

indürmeye ve eger cemî‘-i enbiyânuñ makāmâtını aña (N171b) arza kılsalar 

himmeti gözi kuyruğıyıla aña iltifât nazarın itmeye. Ol şehbâz-ı Hazret 

ki3 Muhammed-i Arabî’dür -aleyhi’s-selâm-, aña mütâba‘at kılup ser-kûşe-i 

fakrı saklaya. Bir kadem dâ’ire-i fakrdan daşra basmaya ki 4ي ِ ــ ْ َ  ُ ــ ْ َ ْ -di ا

mişdür. Eger bir demde biñ keret hitâb irişürse ki: “İy bende ne dilersin?” 

Cevâb vire ki: “Bendenüñ ne dilegi olsun, dilek senüñdür.” diye. Zîrâ ki 

[100b] dilek varlıkda bulınur, biz hoz yoklıkdan dem ururuz. İmdi bu 

yolda ivmek olmaz. Eger biñ yıl bu işikde iltifât nazarın bulmayacak olursa 

gerek ki melûl olup bu dergâhdan yüz döndürmeye.

Beyt: (N172a) Ayağum ağrıdı diyüp bu yoldan kalmagıl zinhâr

 Egerçi bu ayağıla varımazsın yolı nâ-çâr

 İşigi toprağında baş urup durgıl bu dertden kim

 Sarâyı havlısında çün saña yurd virmedi dildâr

Mecmû‘-ı enbiyâ vü evliyâ bu makāmda âciz ve mütehayyir kalmışlar-

dur. Bu aradan menzili insâniyyet kademi birle almak5 mümkin degüldür. 

Ve erlik çevgânı kuvvetiyile top kapılası degüldür. 

1 hikâyetidür HM: ─ N.

2 mahalleñden N: mahalleden HM.

3 şehbâz-ı Hazret ki HM: sehbâz ki N.

4 “Fakirlik övüncümdür.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/102, nr. 1835; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 6/478; 7/400.

5 almak N: olmak HM.
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  و  و   

 1 ا ر א  ن  אر دو   

Bu menzilde her cidd okı ki cehd2 terkeşinde vardur, cümlesi tâkat ya-

yından atılur, ammâ hîç biri kabûl nişânesine3 yitişmez. Pes bahâdurlık 

kalkanın bırakmak gerek, andan acz işigine tekye vurmak gerek ki andan 

özge çâre yokdur iy bî-çâre.

אده  درآ  ای دل   از در ا
ای4  א    خ   ور  

Bu makāmda ma‘şûkuñ tamâm nâzı ve âşıkuñ kemâl niyâzı zâhir olur. 
(N172b) Ve her vakt ki Hak Te‘âlâ’nuñ eltâf-ı nesîmleri inâyeti sahrâsından 

rûhuñ dimâğına irişür, Ya‘kūb gibi -aleyhi’s-selâm- dil-i germ ve dem-i ta-

hassür idüp eydür ki: 5﴾وِن ُ ــ ِّ َ ُ َ أَن  ْ ــ َ  َ ــ ُ ُ  َ ــ ُ ِر ــ ِ َ َ ــ  ِّ ﴿ِإ

 Çünki cân Yûsuf ’ı sır gülşenin ide seyrân

[101a]  Nefs Zelîhâsı iki barmağıla kıla figân

 Pes bu mahzûn göñül âh eyleye Ya‘kūb’layın 

 Diye feryâz ki göñülüñ kokusı geldi revân

Ol kadar şevk galebe idüp rûh kalaka düşer ki, kendü varlığından melûl 

olup cânından toyup vücûdından el yur. Kendünüñ helâkini ister, Hallâc 

gibi feryâd kılur.6

ــــ   א ـْ  , إّن   ـــ א א   ُ ُ ْ أُ
 7 ـ א א   , و  ـ א ـ   א و 

1 “Senin vuslatın hazinedir ve insanlar muntazır; ki bu iş bir devlettir, şimdi kime elverir?”

2 cehd N: ─ HM.

3 nişânesine HM: nişânına N.

4 “Ey gönül! Ancak tevazu ile bu kapıdan girebilirsin. Yoksa ciddiyetsizlikle aşkın karşısına nasıl çıkabi-

lirsin?” 

5 “Kervan (Mısır’dan) ayrılınca babaları, ‘Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf ’un kokusunu 

alıyorum.’ dedi.” Yûsuf, 12/94.

6 kılur HM: eyler N.

7 “Beni öldürün ey güvenilir dostlarım, katlimde hayat vardır; hayatım ölümümde ölümüm de hayatım-

dadır.”
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Bu müddet içinde ki rûhı Hazret-i İzzet işiginde mahbûs (N173a) 

kılup firâk işkencesiyile mübtelâ ideler, şol pervâne gibi dîvâne olup 

eydür ki:

ف  آ      در 

 1
ا  ن  د د   

Bu ıztırâb-ı acz ve inkisâr-ı züll içinde kendüden ve kendünüñ mu‘â-

melesinden nevmîz olur. Pes ol vakt tahkīk bilür ki; 2 ــ ــ  ــ رد وا  ا
Mütehayyir olup andan girü aña iñiler:

Beyt: Dün gice derdüñile pür-hûn idi cânum benüm

 Mûnisüm olmışıdı ülker tâka dek hânum benüm

 Subh olınca nâle vü zârî vü âh idi işüm

 “Yâ Gıyâse’l-müstagīsîn” idi efgânum benüm

Çünki ol sûhte (N173b) âşıkuñ nâle vü zârîsi bu acz makāmında Hazret-i 

Rahîm’e3 irişe bu kazıyyece ki; 4﴾ــאُه َ َــ ِإَذا َد ْ ُ ْ ُ ا ــ ِ ُ ــ   lâ-cerem izzet ﴿أَ

perdelerini Cemâl-i Samediyyet ileyinden götüre ve tenezzüh burka‘ını 

Zât-ı Ahadiyyet vechinden ref‘ idüp kendüyi aña arza kıla ve hezâr dürlü 

lutfıla aña [101b] nüvâziş5 eyleye. 

Beyt:  دا ام ه  א    و 
ا ام6  ش ا دٔه  وز   

Çünki Cemâl-i Samediyyet’üñ şem‘i tecellî ide, rûh pervâne gibi kanat 

kakup pervâz eyleye ve Ahadiyyet şem‘inüñ yalıñı anuñ varlığını mahv 

idüp kendü sıfâtıyıla mevsûf kıla. İmdi bu makāmda Hak Te‘âlâ’nuñ 

1 “Aklın tasarrufu ile gelen her hileyi / Yaptık; şimdi ise divanelikte sıra.”

2 “Talep reddolunmuş ve yol kapanmıştır.” 

3 Hazret-i Rahîm’e N: Rahîm’e HM.

4 “Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi 

yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!” 

Neml, 27/62.

5 nüvâziş N: nüvâzişe HM. 

6 Beyit HM nüshasında mevcut değildir. “Kalk ve gel, evi hazırladım; senin için perdeleri kaldırdım.”
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cemâli nûrı rûhuñ nûrı olur ki; 1﴾ُ ــ ْ ِّ وٍح  ُ ــ ِ ــ  ُ َ ــאَن َوأَ َ ِ ْ ُ ا ــ ِ ِ ُ ُ ــ  ِ  َ ــ َ  ﴿َכ

Eger ol cân fânî oldıysa uş bir cân ki dâ’im bâkīdür, hergiz fânî olmaz. 

Niteki Şeyh buyurur -kaddesallâhu rûhahû-:2

Beyt: (N174a) Işkuña ulaşalı şâzî vü gam kalmadı hîç

 Hem visâlüñ düginin göreli yas olmadı hîç

 Bir tecellîyile eyle beni mest etdüñ kim

 Eyüden yatluyı göñlüm dürişüp bilmedi hîç

İmdi bu menzil âlem-i fenâ işigidür ve âlem-i bekānuñ serhaddidür. 

Bundan soñra rûhuñ terbiyyeti cezebât-ı İlâhiyye birle olur ki; ــ ــ   
(٩) ٰ ــ َ ِ أَْو أَْد ْ ــ َ ْ َ ــאَب  َ ــَכאَن  َ  (٨) ٰ ــ َ َ َ ــא  َ ــ َد ُ ﴿ 3 ــ ــ ا ازي  ــ ــ  ٰ ــאت ا  
4﴾ ٰ ــ َ ــۤאٓ أَْو َ ِه 

ِ ــ ْ َ  ٰ ــ َ ٓ ِإ ــ َ َْو َ  

Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihi ecma‘în. Ve’l-hamdulillâhi Rab-
bi’l-Âlemîn.5 Ve bihî sıkatî.6

El-Faslü’t-Tâsi‘u 

fî Beyâni’l-İhtiyâci ile’ş-Şeyh (N174b) fî Terbiyyeti’l-İnsân 

ve Sülûki’t-Tarîkati

Ya‘nî Tokuzıncı Fasıl şeyhe ihtiyâcı beyân kılur, insânı terbiyyet idüp 

tarîka sülûk itmekde. Kālallâhu Te‘âlâ: َ ــ ْ ِّ ُ ــא  ِ  ِ ــ َ ِّ َ ُ ــ أَن 
ۤ
َ ــَכ  ُ ِ ْ أَ ــ َ ﴿ 

7
ا﴾  ً ــ ْ Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm:8 9 ُر ِ ــ ِ ــ أُ ِ  ِّ ــ ِ ِ َכא ــ ِ ْ َ ــ  ِ  ُ ْ ــ  Azîz-i ا

1 “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy 

sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte 

Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, 

içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, 

onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafın-

da olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mücâdele, 58/22.

2 kaddesallâhu rûhahû N: rahimehullâh HM.

3 “Rahmân’ın cezbelerinden bir cezbe, insan ve cinlerin ameline denktir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/383, 

nr. 1069.

4 “Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Peygamber’e olan mesafesi) iki yay 

aralığı kadar, yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.” Necm, 53/8-10.

5 Ve sallallâhu ….… Rabbi’l-Âlemîn N: ─ HM. 

6 Ve bihî sıkatî HM: ─ N.

7 “Mûsâ ona, ‘Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi 

olayım mı?’ dedi.” Kehf, 18/66.

8 Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm HM: Ve kāle Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem N.

9 “Kavmi içinde şeyh, ümmeti içinde peygamber gibidir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/288, nr. 1744; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 3/466; 6/451.
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men! Bilgil ki dîn yolına sülûk itmek ve âlem-i yakīne irişmek mümkin 

degüldür; illâ [102a] bir şeyh vâsıtasıyıla müyesser olur ki bu yolda kâ-

mil ve rehber ve sâhib-vilâyet ola. Niteki Hak Te‘âlâ buyurmışdur Resûl’i 

-aleyhi’s-selâm- dilinden ki: 1ي ــ ــ  ــ   א ــ  ــ  א -Mûsâ Peygam أو

ber aleyhi’s-selâm kim2 bu deñlü kemâl-i nübüvvet ve derece-i risâlet birle 

mevsûfdur, eger evvel emürde on yıl Şu‘ayb’uñ -aleyhi’s-selâm- hıdmetin 

itmeseydi (N175a) mükâleme-i Hak şerefine ve Kelîmullâh devletine irişmez-

di. Andan 3﴾اِح َ ــ ْ َ ْ ا ــ  ِ  ُ َــ َــא  ْ َ  .sa‘âdetine müsta‘id olup lâyık olmazdı ﴿َوَכ

Ve dahı on iki sıbt-ı Benî İsrâ’îl’e4 pişvâ olup ve cümle-i Tevrât’ı Hazret-i 

İzzet’den telakkī itmezdi. İmdi bu cümle kemâlât aña ol hizmet semere-

sidür ki Şu‘ayb’a -aleyhi’s-selâm- itmişdi. Andan soñra ilm-i ledünnî ög-

renmek-içün Hızır’a -aleyhi’s-selâm- mütâba‘at eyledi ki: ــ أَن
ۤ
َ ــَכ  ُ ِ ْ أَ ــ َ ﴿ 

ا﴾5 ً ــ ْ َ ُر ْ ِّ ُ א  ِ  ِ َ ِّ َ ُ  Bu cümlesiyile gör ki anuñ6 elifi beyi anuñ tahtasın-

da yazıvirdügi buyırdı ki: 7﴾ا ً ــ ْ َ  َ ــ
ِ َ  َ ِ َ ــ ْ َ ــ  َ ــَכ  ﴿ِإ

אن ا  אن  ار  ری  درو 
 8 אن ا א אن   אی د ز  

Meftûn ve mağrûr ol kişi ki bu visâl Ka‘besi beriyyesini şöyle sanur ki 

kadem-i beşerîyile9 (N175b) delîlsüz10 ve kulavuzsuz yürüyübile, andan men-

zile yitişe. 11﴾وَن ُ ــ َ ُ ــא  َ ِ ــאَت  َ ْ َ ــאَت  َ ْ َ ﴿ Egerçi evvel hidâyet bulmakda kim-

se peygambere ve şeyhe muhtâc degüldür. Zîrâ ol taleb tohumıdur, Hak 

Te‘âlâ [102b] anı göñüllerde kendüsi ekmişdür. Kimsenüñ elinden gelmez 

1 “Benim velilerim gök kubbemin altındadır. Onları ancak ben bilirim.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 6/250; 

9/80; Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 4/357.

2 kim N: ─ HM.

3 “Mûsâ için, Tevrât levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona 

şöyle dedik: ‘Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar (uygulasınlar). 

Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim.’” A‘râf, 7/145.

4 sıbt-ı Benî İsrâ’îl’e HM: sıbta Benî İsrâ’îl N.

5 “Mûsâ ona, ‘Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi 

olayım mı?’ dedi.” Kehf, 18/66. 

6 anuñ N: ─ HM.

7 “Adam (Hz. Hızır), şöyle dedi: ‘Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.’” Kehf, 

18/67.

8 “Bin canın kurban olduğu bir düğün varken perişan kadınların çaldığı davula ne gerek var.”

9 beşerîyile HM: beşerî seyri ile N.

10 delîlsüz ve kulavuzsuz HM: delîlsiz ve kulavuzsız N.

11 “Hâlbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!” Mü’minûn, 23/26.
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anı ekmege. Görmez misin Hazret-i Risâlet aleyhi’s-selâm niçe ki dürüşdi tâ 

bu tohumı Ebû Tâlib’üñ göñlinde kendü hâstı birle ekeyidi, ekmedi. Belki 

hitâb irişdi ki: 1﴾ــۤאُء َ َ  ْ ــ َ ي  ِ ــ ْ َ  َ َِכــ ا َ َو ــ ْ َ ْ ْ أَ ــ َ ي 
ِ ــ ْ َ  َ ــَכ  ﴿ِإ

Beyt:   ا اى از כ 
ردار2  ای  ا از 

Ammâ bu deñlü var ki ol tohum her kanda kim ekildi, anuñ perve-

rişinde peygambere yâhûz şeyhe ihtiyâc düşdi. (N176a) Niteki buyurur:
3﴾ ٍ ِ َ ــ ْ اٍط  َ ــ

ِ ــ  َ ۤي ِإ ِ ــ ْ َ َ ــَכ   İmdi şöyle bilgil ki, mürîd-i sâliküñ ihtiyâcı ﴿َوِإ

şeyh-i vâsıla niçe vücûh birledür.4 İmdi vech-i evvel oldur ki; zâhir yolı5 

sûret Ka‘besine kimse delîlsüz varımaz. Bunuñıla ki yolı görmek mümkin 

ve hem kadem zâhir ve hem mesâfet mu‘ayyen anda ki hakīkat yolıdur, yüz 

yigirmi dört biñ artuk eksik peygamber6 aleyhimü’s-selâm ol7 yolda kadem 

urup seyr itdiler, hîç birinüñ kademi nişânı belürmez.

Beyt: ه رو دان ر  و د
 8 ا   زآن در ره   ا 

Vaktî ki böyle olsa9 sâlik-i mübtedî hoz bu yolı ne görebilsün ve ne 

kademile seyr idebilsün? Bunuñıla kim cümle insânı evvel emürde zulüm 

ve cehil dervâzesinden taşra getürdiler ki; 10﴾ ً ــ ُ َ ــא  ً ُ َ ُ َכאَن  ــ  Tâ ki hîç ﴿ِإ

kimesne (N176b) kendüden bu yoluñ ma‘rifetini [103a] da‘vî kılmaya. Ol 

kim kâ’inâtuñ ârifidür, aña eyitdiler ki: َــאُه ْ َ َ  ْ َِכــ ــאُن َو َ ِ ْ َ ا َــאُب َو ِכ ْ ــא ا َ ﴿ 

1 “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola 

eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.” Kasas, 28/56.

2 “Allah hakkı için, hiç mümkün müdür bir kimse, kendi başına (rehber olmaksızın) Allah’a vâsıl olsun.”

3 “(52-53) İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman 

nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir 

nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan

Allah’ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.” Şûrâ, 42/53.

4 şeyh-i vâsıla niçe vücûh birledür HM: şeyhe vâsıla nice vücûh birle N.

5 yolı N: yolını HM.

6 yüz yigirmi dört biñ artuk eksik peygamber N: yüz biñ yirmi dört biñ peygamber artuk eksik peygam-

ber HM.

7 ol HM: ola N.

8 “Onun yolunun mertleri himmet ve gözle giderler. Bundan dolayı aşk yolunda hiçbir iz âşikâr değil-

dir.”

9 olsa HM: ─ N.

10 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumlulu-

ğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Ahzâb, 33/72.
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ــא﴾1 َ אِد َ
ِ  ْ ــ ِ ــۤאُء  َ  ْ ــ َ  ِ ــ ِ ي  ِ ــ ْ ًرا  ــ ُ  Pes eyle olsa bunuñ gibi bî-pâyân beyâbânı 

delîlsüz kat‘ itmek mümkin2 olmaya. İkinci vechi budur ki; niteki sûret 

yolında uğrılar ve harâmîler öküşdür, komazlar ki şahsı bî-nişân ve bî-delîl 

yol alıbile anda ki hakīkat yolıdur kim dünyâ bezekleri birle bezenmişdür. 

Nitekim buyurur: 3﴾ َ ــ ِ َ ْ ــۤאِء َوا َ ِّ َ ا ــ ِ اِت  َ َ ــ ــ ا ُ ــאِس  ِ  َ ــ ِّ  Ve dahı nefs ve ﴿ُز

hevâ ve şeyâtîn cümlesi harâmîlerdür, komazlar kimsene menzil ala; tâ bir 

sâhib-vilâyet aña4 delîl mürşîz olmayınca. Üçinci vechi oldur ki; bu yolda 

âfetler ve şübheler ve düşvâr akabeler bî-şümârdur. Çünki felâsife bu yola 

delîlsüz5 kadem urdılar, helâk olup dîn ve îmân yile virdiler. (N177a) Buncı-

layın dehrî ve tabâyi‘î ve ehl-i teşbîh ve ibâhat ve ehl-i hevâ ve bid‘at bu 

cümle anlardur kim şeyhsüz kendü akılları birle bu yola şürû‘ itdiler ve bu 

akabâtdan6 geçmediler; her biri bir âfete ve bir şübheye giriftâr oldılar. Pes 

yoldan ırılup helâk oldılar, ne‘ûzu billâh.7

Beyt: אن ی  رو ن  ری و ا را  ن   
א8   אر   و   و   و ز

Ammâ ol sâhib-sa‘âdetler ki meşâyıh-ı mükemmel vilâyetinüñ penâ-

hında [103b] sülûk idüp cümle âfâtuñ ve şübehâtuñ ucına yitişdiler ve 

her birinüñ hakīkatine muttali‘ oldılar ve tahkīk bildiler ki her tâ’ife-i ehl-i 

hevâdan ve gayrından kangı aradan ve kangı sürçmeden9 cehenneme yitdi-

ler, lâ-cerem ol sâhib-devletler sâhib-vilâyet penâhınuñ devletinde ol ara-

dan selâmet birle necât bulup menzile irişdiler. 

1 “(52-53) İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman 

nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz 

bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan 

Allah’ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.” Şûrâ, 42/52.

2 mümkin N: ─ HM.

3 “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzu-

ladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel 

yer ancak Allah’ın katındadır.” Âli İmrân, 3/14.

4 aña HM: ─ N.

5 delîlsüz HM: ─ N.

6 akabâtdan HM: akabelerden N.

7 ne‘ûzu billâh HM: ne‘ûzu min gazabillâh N.

8 Bu beyit HM nüshasında mevcut değildir. “Sen karınca gibisin ve bu yol da âdeta güzel yüzlülerin 

saçları misali; gitme sakın bu yolu taklit, tahmin ve körlükle.”

9 sürçmeden N: serçmeden HM.
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Geldük (N177b) imdi dördinci vechi oldur;1 bu yola sülûk iden kişiler 

envâ‘ dürlü belâlar ve hadsüz tecribeler ârız olur. Zîrâ ki bu yol başdan 

başa feterât ve nekebâtdur. Pes bir şeyh gerekdür2 kim sâhib-tasarruf ola; 

tâ kim tasarruf-ı vilâyet birle eger mürîde feterât3 vâkı‘ olsa anı andan 

kurtara. İkileyin anuñ talebinde ve sıdk-ı irâdetinde harâret bağışlaya ve 

latîf hîleler birle anuñ kabzını ve melâletini ve tabî‘ati süstligini andan 

izâlet kıla. Pes muharrik-i ibâret ve müşevvık-i işâret birle anuñ bâtının-

da şevk dâ‘iyyesini izhâr ide ki; 4
 ﴾ َ ــ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ا ــ َ ْ َ ى  ٰ ْכــ

ِّ ن ا ِ ــ َ  ْ ــ
 Beşinci ﴿َوَذّכِ

vechi oldur; bu yola seyr iden kişiye illetler ve marazlar öküş vâkı‘ olur 

ve gâh olur kim fâsid mâddeler galebe ider, anuñ birle talebinde tağay-

yür ârız olup sülûkdan girü kalur. Pes bir tabîb-i hâzık gerek kim aña 

mu‘âlece kıla, emrâzı def‘ idüp (N178a) [104a] ahlâtı5 teskîn itmekile. Ale’l-

husûs ki6 mürîde evvel emürde bu âfetler hâsıl olur, eger tabîbü’l-kulûb 

edviye-i sâliha birle zâyil kılmayacak olursa sülûke istitâ‘ati ve kudreti 

olmaz. Şol sâlikler gibi olur ki, her biri bir makāmda kalmışdur ve bir 

âfetile ma‘lûl7 olmışdur; el-iyâzu billâh. Bu illetler âhir halel-i îmâna yi-

tişdürür, eger tîmâr olmayacak olursa. Altıncı vechi budur ki; sâlik bu 

yolda ba‘zı makāma yitişür ki anuñ rûhı beşeriyyet kisvetinden mücerred 

olup âb u gil libâsından ârî olur ve bir pertev Hakk’uñ sıfâtı âsârından8 

aña yitişür, anuñ ol bâtıl beşeriyyetinüñ nişânların bî-nişân kılur. Pes
9﴾ ُ ــ ِ א َ ْ َ ا ــ َ ــ َوَز َ ْ ــאَٓء ا َ  ْ ــ ُ  ma‘nâsı muhakkak olur bu makāmda. Çünki ﴿َو

göñül âyinesi safâ bulmışıdı, lâ-cerem tecellî-i rûh aksine kābil olur. An-

dan aña tecellî-i rûh hâsıl olur, lâ-cerem (N178b) 10 ــ ــא ا ve 11 ا
א  ــ  zevkı 

kendüde zâhir olmağa başlar; pes sâlik mağrûr olup şöyle sanur ki, kemâl 

bulup maksad-ı hakīkiyye irişdi. Anuñ aklı ve fehmi eyle cezm ider ki; 

“Elbette enbiyâdan ve evliyâdan bir kimsene bu makāmdan tecâvüz itmiş 

1 oldur HM: ─ N.

2 Pes bir şeyh gerekdür HM: Şeyh gerekdür N.

3 feterât HM: fetret N.

4 “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.” Zâriyât, 51/55.

5 ahlâtı HM: ihtilâtı N.

6 ki N: ─ HM.

7 ma‘lûl HM: ma‘lûm N.

8 âsârından N: eserinden HM.

9 “De ki: ‘Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.’” İsrâ, 17/81.

10 “Ben Hakk’ım.” 

11 “Kendimi tenzih ederim, şanım ne yücedir.”
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degüldür.” dir. İmdi bunuñ gibi vartada eger tasarrufât-ı vilâyet-i şeyh ki 

Hak lutfınuñ sûretidür, aña dest-gîr olmayacak olursa ne‘ûzu billâh kor-

kudur ki1 [104b] îmân zâyil ola. Hem hulûl ve ilhâd âfeti bu makāmda 

yol bulur. Pes şeyh-i kâmil ki2 vâkı‘adan haber-dâr ola, zarûrî gerekdür ki3 

vilâyet tasarrufıyıla aña bu gurûrdan ubûr vire ve bu mehlekeden mahla-

saya yitişdüre. Anuñ ol makāmını beyân kıla ve andan yukaru makāmları 

anuñ nazarına getüre, anı ol makāmlara müştâk eyleye; tâ kim mürîd bu 

mezelleden halâs bula. İkileyin yüzin yola dutup (N179a) sülûke kadem basa 

ve illâ bu işikde şöyle muhkem bağlana kim hîç vechile halâs bulmaya, 

vallâhu a‘lem.4 Yidinci vecih oldur ki; sâlike seyr içinde gayb âleminden 

nesne yüz gösterür, vâkı‘alar yolı açılup aña istikbâl ider. Şöyle ki; anuñ 

her biri gaybdan işâretdür mürîdüñ5 eksükligine ve artuklığına ve hem 

delâlet ider anuñ seyrine ve fetretine ve hem remz ider göñlinüñ safâ ve 

küdûretine ve hem nefsüñ sıfât-ı hamîdesini ve zemîmesini bilmege ve 

hem dünyâ ve âhiret hicâblarınuñ ma‘rifetine ve hem alâmetdür ahvâl-i 

şeytânî ve nefsânî ve Rahmânî bilmeklige. Ve dahı bunca6 vakāyı‘ vardur 

kim hadde ve hasra gelmez. İmdi mübtedî hoz evvel emürde hîç bunla-

ruñ birisini bilmez. Zîrâ ki bu dükeli gayb dilidür. Gayb dilin7 girü ehl-i 

gayb bilür. Lâ-cerem bir şeyh gerekdür; ol mü’eyyed ola te’yîd-i İlâhî 

birle ve âlim ola te’vîlât-ı [105a] (N179b) gaybî ilmini bile. Niteki Yûsuf 

Peygamber aleyhi’s-selâm buyurdı: ِ ــ ِو ْ َ ــ  ِ ــ  ِ َ ْ َ ــِכ َو ْ ُ ْ َ ا ــ ِ ــ  ِ َ ْ َ ْ ٰا ــ َ  ﴿َرّبِ 
8﴾ ِ ــ אِد َ َ  Ol dahı bu sıfatıla mevsûf ola; tâ ki mürîdüñ vâkı‘aların keşf ا

idüp ahvâlini beyân kıla. Pes aña gayb dilini tedrîcile ta‘lîm ide, anuñ 

mu‘allimi ve tercümânı ola. Ve eger böyle olmazsa mürîd ol işâretden 

mahrûm kalur ve ol ma‘ârifden bî-nasîb olur ve dahı terakkī itmek aña 

mümkin olmaz ve hem ma‘rifet makāmâtı hâsıl olmaz. Sekizinci vechi 

oldur kim; her sâlik kim seyri kendü kademi kuvveti deñlü eyleye. Gerek 

1 olmayacak olursa ne‘ûzu billâh korkudur ki HM: olmaya ne‘ûzu billâh korkudur N.

2 Pes şeyh-i kâmil ki HM: Pes bir kâmil şeyh ki N.

3 ki N: tâ ki HM.

4 vallâhu a‘lem N: ─ HM.

5 mürîdüñ N: ─ HM.

6 bunca HM: nice N.

7 dilin HM: ─ N.

8 “Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri 

yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere 

kat.” Yûsuf, 12/101.
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ki niçe yıllarda kat‘ ide bu yol makāmlarından bir makāmuñ mesâfetini. 

Zîrâ ki mübtedînüñ yürüyüşi za‘îf karınca seyrinden dahı kemdür.1

א   ا ره را  ر    

 2
א ا  אی      ره  

Ba‘zı makām vardur kim andan geçmek uçmağıla olur, seyr birle (N180a) 

olmaz. Mübtedî hoz uçmağa kuvveti yitişmez. Zîrâ ki ol yumurda misâlin-

dedür ve3 kuşlık makāmına henûz4 irişmeyüpdür ki uçabile. İmdi kuşlık 

makāmına irişen şeyhdür. Çünki mürîd kendüyi şeyh vilâyetinüñ perr ü 

bâli altında teslîm ide, ol ırak mesâfetler ki niçe ömürlerde kendü kademi 

birle anı kat‘ idemezdi; şeyhüñ terbiyyeti berekâtında anı uçup geçe. Şeyh-i 

vakt [105b] mü’ellif-i kitâb kaddesallâhu rûhahû5 buyurur ki: Hârezm’de 

bir sâlik gördüm, adı Şeyh Ebû Bekr idi. Horâsân’da Câm vilâyetinden6 

idi. Hak Te‘âlâ’nuñ meczûblarından idi. Bir mu‘ayyen şeyhi yoğıdı. Ammâ 

Hak Te‘âlâ’nuñ cezebât-ı tasarrufıyıla âlî makāmlar bulmışıdı ve niçe aka-

belerden geçmişidi ve mesâfetler kat‘ itmişidi. Şeyh eydür: Birgün ben za‘î-

file makāmlardan bir makāmuñ beyânında söz söylerdi. Esnâ-yı kelâmda 

eydür: “Andan ki kırk biş yıldur seyr itmişem, tâ ki (N180b) bu makāma 

yitişdüm. Bu makāmuñ düşvârlığından iki yıl içümden kan gitdi. İy niçe 

kanlar yutdum ve cânlar eritdüm sûret-i ma‘nî yüzinden; tâ ki Hak Te‘âlâ 

beni bu makāmdan geçürdi.” Andan bu haberi ben za‘îf hikâyet itdüm 

kendü şeyhüme ki sultân-ı hakīkat, burhân-ı tarîkat Şeyh Mecdüddîn-i 

Bağdâdî’dür -rahimehullâh-;7 pes mübârek lafzıyıla böyle buyurdı ki: “Her-

giz kimse meşâyıhuñ kadrini bilmez ve anlaruñ hakkını edâ kılmaz. Bizüm 

mürîdlerümüzden vardur ki iki yılda bu yoluñ sülûkini mebde-i tarîkatden 

tâ nihâyet-i hakīkate degin tamâm kıldılar. Çünki bu makāma yitişdiler, 

bir günde yâhûz iki günde anları bu makāmdan geçürdük. Şunuñ gibi 

azîz ki kırk biş yıl mücâhede itmiş ola, döne iki yıl bu makāmda eglene, 

1 kemdür HM: kem-terdür N.

2 “Her karınca bu yolu nasıl kat eder? Ki bu yolu herkesin ayağına buldurmazlar.”

3 misâlindedür ve HM: misâlinedür N.

4 henûz N: ─ HM.

5 kaddesallahu rûhahû N: rahmetullâh HM.

6 vilâyetinden N: vilâyetinde HM.

7 rahimehullâh HM: radıyallâhu N.
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bu deñlü zahmet çeke, bu nedendür? [106a] Şeyhi olmaduğındandur. Pes 

meşâyıhuñ kadrini kimse bilmez,1 girü kendüler bilürler. (N181a) Bu derde 

uğramayan ne bilsün?” Dokuzıncı vechi odur ki;2 mürîd bu yola sülûk 

eylemek zikir vâsıtası birle ider, ansuz mümkin degüldür. İmdi ol zikir 

ki kendüden ide, telkīn-i meşâyıh birle olmaya, tamâm fâ’ide virmez. Pes 

meşâyıhdan telkīn-i zikir gerekdür, tâ ki zikri müfîd ola. Anuñ şerhi geli-

serdür yirinde inşâ’allâhu Te‘âlâ. Onıncı vecih oldur ki; sûret pâzişâhları-

nuñ hazretinde eger bir kişi dilese ki bir derece yâ bir mertebe bula yâhûz 

bir vilâyetüñ mansıbın ala, egerçi anuñ istihkākı olmazısa yâhûz aña lâyık 

hızmeti olmazısa tâ ki kendözi3 pâzişâh hazretinde anı hâsıl kıla. Ammâ 

çünki pâzişâh katında mukarreblerden birinüñ himâyeti altında olsa ve 

kendüyi aña nisbet eylese, ol mukarreb ki makbûldür pâzişâh hazretin-

de; anı pâzişâha arza kılur.4 Pâzişâh anuñ adem-i istihkākına ve hızme-

ti (N181b) eksükligine bakmaz, velâkin ol mukarreb ki aña vesîle olmışdur, 

anuñ hukūk-ı sâbıkasına ve mertebesine nazar ider. Lâ-cerem anuñ kavlin 

redd itmez, belki anuñ dilegini yirine getürür, maksûdı hâsıl ider. Eger ol 

kişi pâzişâhdan kendözi taleb itseyidi hergiz eline girecek degülidi. İmdi 

pâzişâh-ı sûrî kā‘idesi böyle olıcak; ol [106b] Pâzişâh ki hakīkīdür,5 anuñ 

Hazret’inde ol mukarrebler vardur ki eger andan dileseler ki “bu âlemi 

zîr ü zeber kıl”,6 der-hâl anlaruñ dilegini revâ kılaydı. Niteki buyurur:
7

ه   ِ ّ َ  ا ــ ]  أ ] ُ َ ُ   ِ ِ َ ذي  َ أ ــ  Ol dergâhda başı açuk ُرب أ

yalın ayak olanlaruñ makāmı bu olıcak, var kıyâs eyle andaki dîn begleri ve 

âlem-i yakīn serverleri ne ola? Görüñ8 anlaruñ ol Hazret’e ne resme nâzları 

ve ne dürlü mu‘âmeleleri ola, şöyle ki akıl anı idrâk idüp dil takrîr eyleme-

ye.9 Niteki buyurur: (N182a) ْ َ ِ ــ َ َ أُُذٌن  ٌ َرأَْت َو ــ ْ َ  َ ــא  َ  َ ــ ِ ِ א ــאِدي ا َ
ِ ِ ْدُت  َ ــ ْ  أَ

1 kimse bilmez HM: hergiz kimse bilmez N.

2 odur ki HM: ─ N.

3 istihkākı olmazısa yâhûz aña lâyık hızmeti olmazısa tâ ki kendözi HM: istihkākı olmasa yâhûz aña lâyık 

hızmeti olmasa tâ ki kendüsi N.

4 ol mukarreb ki makbûldür pâzişâh hazretinde; anı pâzişâha arza kılur HM: ol mukarrebler ki mukar-

reb-i makbûldür pâzişâh hazretine; anı arz kılur N.

5 ol Pâzişâh ki hakīkīdür HM: ol ki Pâzişâh-ı hakīkīdür N.

6 kıl HM: kıla N.

7 “Nice saçı başı dağınık pejmürde ve kapılardan kovulmuş insan vardır ki, eğer bir şey hakkında Allah’a 

yemin etse, Allah onu yemininde sadık çıkarır.” Müslim, Birr, 40.

8 ne ola? Görüñ N: ola? Gör ki HM.

9 eylemeye N: eyleye HM.
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1 ٍ ــ َ َ  ِ ــ ْ َ ــ  َ َ  َ ــ َ َ  َ  Ve dahı bundan özge vücûh vardur bu bâbda, ammâ َو

biz bu kadar ihtisâr itdük; tâ ki2 ıtnâb ve tatvîl olmaya. 

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.3

El-Faslü’l-Âşiru 

fî Beyâni Makāmi’ş-Şeyhiyyeti ve Şerâ’itihâ ve Sıfâtihâ

Ya‘nî4 Onıncı Fasıl şeyhlik makāmını ve anuñ şartlarını ve sıfatlarını 

beyân kılur. Kālallâhu Te‘âlâ: َــאُه ْ َ َــא َو ِ ْ ِ  ْ ــ ِ  ً ــ َ ْ َــאُه َر ْ َ َــאٓ ٰا אِد َ
ِ  ْ ــ ِّ ا  ً ــ ْ َ ا  َ ــ َ َ َ ﴿ 

ــא﴾5 ً ْ ِ ــא  ُ ــ  ِ  Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm:6 َ َ ــ  א ــ  ِ ْ أُ ــ ِ  ٌ ــ َ ِ َא اُل  َ ــ َ   
7

ْ ــ ُ َ َ َ  ْ ــ َ  ْ ــ ُ ُ َ   ّ ِ ــ َ ْ  Azîz-i men! Bilgil ki Hak Te‘âlâ Hızır Peygamber’e ا

-aleyhi’s-selâm- şeyhlik mertebesini ve muktedâlık menziletini isbât itdi ve 

Mûsâ Peygamber’i aña mürîdlige ve ilm-i [107a] ledünnî ögrenmege viri-

bidi. Bu delîl birle ki buyurdı: ــ ِ ــאُه  َ ْ َ ــא َو َ ِ ْ ِ  ْ ــ ِ  ً ــ َ ْ ــאُه َر َ ْ َ ــאٓ ٰا َ אِد َ
ِ  ْ ــ ِّ ا  ً ــ ْ َ ﴿ 

ــא﴾8 ً ْ ِ ــא  ُ  (N182b) Bu âyetde Hızır’a -aleyhi’s-selâm- beş mertebe isbât eyledi. 

İmdi evvel; abdiyyet-i hâs isbât itdi ki َٓــא אِد َ
ِ  ْ ــ ِ  didi. İkinci; hakāyıkı kabûl 

itmege istihkākını bî-vâsıta Hak virmesinden isbât itdi ki َאُه ْ َ  ;didi. Üçinci ٰا

rahmet-i hâs bulmaklık husûsiyyetini isbât itdi indiyyet makāmında ki ْ ــ ِ  
َــא ِ ْ ِ  didi. Dördinci; ulûm ögrenmeklik şerefini isbât itdi Hazret’den ki 

َــאُه ْ َ  didi. Bişinci; ilm-i ledünnî bulmaklık devletini isbât itdi vâsıtasuz 

ki ــא ً ْ ِ ــא  ُ ــ  ِ  İmdi biş rükündür ki şeyhlige ehil olmağuñ bünyâdı bu-

nuñ üzerinedür. Pes şeyh gerekdür ki bu hâsiyyetler birle mevsûf ola, dahı 

bundan gayrı hasletler ki geliserdür, hem anuñ ile dahı sıfatlana; tâ ki şeyh 

olup muktedâ olmağa yaraya. İmdi evvel abdiyyet makāmıdur. Mâdâm 

1 “(Allahu Teâlâ şöyle buyurdu): Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmedi-

ği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği şeyler hazırladım.” Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 8; Müslim, 

Cennet, 2-5.

2 tâ ki N: ─ HM.

3 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

4 Ya‘nî N: ─ HM.

5 “Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine 

tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” Kehf, 18/65.

6 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

7 “Ümmetimden Allah’ın emrini yerine getiren bir topluluk sürekli bulunacaktır. Onları aşağılayan veya 

onlara muhalefet edenler, onlara asla zarar veremeyecektir.” Buhârî, Menâkıb, 28; Tevhîd, 29; Ahmed 

b. Hanbel, 4/101.

8 “Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tara-

fımızdan bir ilim öğretmiştik.” Kehf, 18/65.
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ki kul mâsivâ-yı (N183a) Hak ta‘allukı bâğından âzâd olmaya, ol indiyyet 

ihtisâsı ki 1
َــא  ِ ْ ِ  ْ ــ ِ  añlanur, hergiz anı bulmaya ve dahı şöyledür ki mâ-

dâm ki kendünüñ sa‘âdeti ve şekāveti bendinde ola, henûz âzâd olmamış 

olur. Azîzler dimişlerdür ki: ــ ه آ ــ ــ  ــ آ ــ در  ــ  ــ   Ya‘nî, “Sen nenüñ 

gussasında iseñ [107b] anuñ bendesisin, pes esîrlik zindânından halâs bu-

lup âzâdlık sahrâsına çıkmamışsın.” Ve hem dimişlerdür ki: ــ ــ  כא  ا
ــ ــ در ــ  ــא   Ya‘nî, “Behâya kesilmiş kişi2 mâdâm ki anuñ üzerinde bir 

akçe kala; henûz ol kuldur, âzâd degüldür andan.”3 İkinci rükni; hakā-

yıkı kabûl itmek istihkākınuñ mertebesidür, Hazret-i İzzet virmesinden 

vâsıtasuz. İmdi ol nesne müyesser olmaz, tâ ki bir kezden âzâd olmayınca 

beşeriyyet ve rûhâniyyet sıfatlarınuñ hicâbından. Zîrâ her nesne ki hicâb 

ardından (N183b) hâsıl ola, vâsıtayıla olur; egerçi ba‘zı kişiye eyle görinürse 

vâsıtasuzdur, lâkin vâsıtayıladur.4 Nitekim Mûsâ Peygamber aleyhi’s-selâm 

bî-vâsıta5 Hak kelâmın işidürdi; ammâ hakīkatde bî-vâsıta degülidi. Vakt 

olurdı şecere vâsıta olurdı ki; 6
 ﴾ُ ا َــא  أَ  ٓ ــ

ِّ ِإ  ٓ ــ َ ُ َــא  أَن  ِة  َ َ ــ ا  َ ــ ِ ﴿ ve gâh 

olurdı savt ü nidâ vâsıta olurdı ki; 7﴾ ِ ــ َ ْ َ ْ اِدي ا َ ــ ْ ِ ا ِ ــא َ  ْ ــ ِ ِدَي  ُــ ﴿ Kelâm-ı 

Hak8 hoz münezzehdür harf ü savt ü nidâdan; ammâ Mûsâ aleyhi’s-selâm 

harf ü savt ü nidâ vâsıtasıyıla işidibilürdi. Zîrâ eger vâsıtasuz işidibilürmis-

se Hak Te‘âlâ anı Hızır sohbetine havâle itmeyeydi; tâ ki َ ِ َ ــ ْ َ  ْ َــ ــَכ   ﴿ِإ
ا﴾9 ً ــ ْ َ  َ ــ

ِ َ  mıskalı birle anuñ ol beşeriyyeti sıfatlarınuñ bakıyyesini Mûsâ 

aleyhi’s-selâm göñlinüñ âyinesinden sileydi. Ve hem Hoca aleyhi’s-selâm 

nübüvvetinüñ evvelinde çünki ref‘-i hicâb kemâle [108a] irmemişidi, pes 

Hak Te‘âlâ’nuñ vahyi (N184a) vâsıtayıla olurdı ki; (١٩٣) ُ ــ ِ َ ْ وُح ا ــ ِ ا ــ ِ َل  َ َــ ﴿ 
َِכ﴾10 ْ َ  ٰ َ َ  Ammâ Mi‘râc gicesinde çünki perde-i hakīkī tamâm götürildi, 

َא 1 ِ ِ  ْ ِ  HM: َא אِد َ
ِ  ْ  N.

2 kişi N: ─ HM.

3 andan N: ─ HM.

4 vâsıtayıla olur; egerçi ba‘zı kişiye eyle görinürse vâsıtasuzdur, lâkin N: ─ HM.

5 bî-vâsıta N: ─ HM.

6 “Mûsâ, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: ‘Ey 

Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!’” Kasas, 28/30.

7 “…o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki..” Kasas, 28/30.

8 vâsıta olurdı ki; ﴾ُ َــא ا ٓ أَ ــ
ِّ ٓ ِإ ــ َ ُ َــא  ِة أَن  َ َ ــ َ ا ــ ِ ﴿ ve gâh olurdı savt ü nidâ vâsıta olurdı ki; ْ ــ ِ ِدَي  ُــ ﴿ 

﴾ ِ ــ َ ْ َ ْ اِدي ا َ ــ ْ ِ ا ِ ــא َ  Kelâm-ı Hak HM: vâsıta olurdı ve gâh olurdı savt ü nidâ vâsıta olurdı ki; َ ــ ِ ﴿ 
﴾ ِ ــ َ ْ َ ْ اِدي ا َ ــ ْ ِ ا ِ ــא َ  ْ ــ ِ ِدَي  ُــ ﴿ ﴾ُ َــא ا ٓ أَ ــ

ِّ ٓ ِإ ــ َ ُ َــא  ِة أَْن  َ َ ــ .Kelâm-ı Hak N ا

9 “Adam (Hz. Hızır), ‘Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin, demedim mi?’ dedi.” Kehf, 18/72.

10 “(193-195) Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrâ’îl) senin kalbine apaçık Arapça bir 

dil ile indirmiştir.” Şu‘arâ, 26/193-194.
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ayruk dahı vâsıta kalmadı; lâ-cerem 1﴾ ــ َ ــאٓ أَْو َ ِه  ِ ــ ْ َ َــ  ٓ ِإ ــ َ َْو َ ﴿ şerefiyile 

müşerref oldı. Andan soñra üçinci rükni; rahmet-i hâs bulmaklıkdur in-

diyyet makāmından. İmdi bu nesne hâsu’l-hâsa olur, gayrına olmaz.2 Zîrâ 

ki Hak Te‘âlâ’nuñ rahmeti sıfatından nasîb bulan üç tâ’ifedür; avâm ve 

havâs ve hâsu’l-hâsdur. İmdi avâmıla havâs rahmeti vâsıtasuz bulmaz, belki 

vâsıta birle bulur. Ammâ hâsu’l-hâs3 bî-vâsıta bulur. Zîrâ avâmuñ nasîbi 

Rahmâniyyet sıfatındandur. İmdi bu sıfat makbûlde ve merdûdda bulı-

nur. Zîrâ ki mahabbet ü şefkat ehl ü ayâl üzere kâfirüñ dahı Müsülmânuñ 

hem vardur. Pes bu rahmet ki bunlarda vardur, ol Rahmâniyyet sıfatınuñ 

netîcesindendür. Ve eger (N184b) bu rahmetüñ eserinden degülmisseyidi 

hîç bir içim su kâfire virmeyeyidi; zîrâ ki Hakk’uñ düşmenidür. Lâ-cerem 

andan olduğı-çün cemî‘isinde bulundı ol ki buyurdı: 4 ــ ِ َ َ ــ  ِ َ ْ ْ َر َ َ ــ َ  
deyü hem bu vechden idi ve hem bundan dimişlerdür ki: ــא ا ــאن  ر ــא   
“Ya‘nî dünyâda rahmeti şâmildür mahlûkāta, mahsûs degüldür ba‘zıya an-

dan.” Havâsuñ nasîbi Rahîm sıfatındandur, tâ ki enbiyâ da‘vetini kabûl 

itmek vâsıtasıyıla ve anlara mütâba‘at itmek berekâtıyıla heşt bihişt ni‘met-

lerin bulurlar âhiretde kim; 5﴾ ُ ــ
ِ ا ُر  ــ ُ َ ْ ا َــא  أَ  ۤ ــ ِّ أَ ــאِدۤي  َ

ِ  ْ ــ ِّ َ ﴿ Pes Rahîm 

sıfatınuñ eserinden oldı bu ni‘metleri bulmaklık. Bundan ötürü didiler:
ة6 ٰ א ر ا  Ve hâsu’l-hâs nasîbi Erhamu’r-Râhimîn’dendür; vâsıtasuzdur. 

Niteki enbiyâya hâsıl oldı. Şöyle ki Eyyûb (N185a) Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- 

buyurdı: 7﴾ َ ــ ِ ِ ا ُ ا ــ َ َ أَْر ــ ــ َوأَ َ ا
ِ ــ َ ــ  ِّ  Ve hem Mûsâ Peygamber’e ﴿أَ

-aleyhi’s-selâm- buyurdı ki: 8﴾ َ ــ ِ ِ ا ا  ُ ــ َ أَْر  َ ــ ْ َوأَ ــَכ  ِ َ ْ َر ــ  ِ َــא  ْ ِ  Bu ﴿َوأَْد

âyetler işâretdür Hakk’uñ vâsıtasuz rahmetine indiyyet makāmından ki,
َא﴾9 ِ ِ  ْ ِ  ً َ ْ  aña işâretdür. İmdi ol tecellî sıfât-ı Ulûhiyyet eserindendür ﴿َر

ve beşeriyyet nişânların mahv idüp ahlâk-ı Rubûbiyyet-ile hulklanmakdur. 

1 “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.” Necm, 53/10.

2 hâsu’l-hâsa olur, gayrına olmaz HM: hâse’l-hâsa olur, gayrıya degül N.

3 hâsu’l-hâs N: hâsu’l-havâs HM

4 “Rahmetim gazabımı geçti.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/448.

5 “(49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, 

azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.” Hicr, 15/49.

6 “Ey âhiretin Rahîm’i.”

7 “Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, ‘Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en 

merhametlisisin.’ diye niyaz etmişti.” Enbiyâ, 21/83.

8 “(Mûsâ), ‘Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen, merhametlilerin en 

merhametlisisin.’ dedi.” A‘râf, 7/151. 

9 “Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafı-

mızdan bir ilim öğretmiştik.” Kehf, 18/65.
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Andan soñra dördünci; ulûm ögrenmekdür vâsıtasuz Hazret’den. Ol dahı 

ol vakt müyesser olur ki, göñül levhi pâk ola şol nukūşdan ki rûhıla ve aklı-

la ve hissile hâsıl ola. Mâdâm ki bu envâ‘-ı ulûm göñül levhi üzre sâbit ola, 

ol vakt göñül ulûm-ı gaybiyyeti kabûl itmez Hazret’den bî-vâsıta. Görmez 

misin Mûsâ aleyhi’s-selâm egerçi ilm-i Tevrât1 hâsıl olmışıdı Hazret’den, 
(N185b) lâkin elvâh vâsıtasıyıla idi ki; 2﴾اِح َ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ  ُ ــ َ َــא  ْ َ -Pes Hızır sohbeti ﴿َوَכ

nüñ bir fâ’idesi bu-y-idi ki anuñ göñli Hak kitâbına isti‘dâd bulayıdı, elvâh 

zahmeti aradan götürüleydi. İmdi bu makām Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- 

hâs mertebesidür ki buyurmışdur: 3 ــ כ ــ ا ا ــ   Aña ta‘lîm-i Kur’ân أو

göñül yolındandur, sûret-i kitâbet yolından degüldür. Niteki buyurur:
ٰاَن﴾4 ْ ُ ْ َ ا َ  (١) ُ ٰ ْ -Beşinci; ilm- iledünnî ögrenmekdür vâsıtasuz. Eger ﴿ا

çi andan gayrı ulûm dahı Hazret’den vâsıtasuz olur. Niteki Dâvûd Peygam-

ber’e -aleyhi’s-selâm- hakkında buyurdı ki: 5﴾ ْ ُכــ ٍس  ــ ُ َ  َ ــ َ ْ َ َــאُه  ْ َ  Pes ﴿َو

zırıh düzmek san‘atı Hazret’den egerçi vâsıtasuz oldu; ammâ ilm-i ledünnî 

degül idi. Zîrâ ki ilm-i ledünnî Hakk’uñ zâtın sıfatın bilmekdür vâsıtasuz 

ve ol Hak ta‘lîmi (N186a) birle hâsıl olur. Niteki Nebî aleyhi’s-selâm buyurdı: 
6 ــ ــ  ــ ر  İmdi bu ilmi bilmeklik7 anuñla hâsıl olur: Kişi kendü vü-

cûdından ikileyin toğa ve bu toğmağıla kendü ledüninden Hak ledünine 

irişe, ya‘nî kendü varlığından Hak varlığına vâsıl ola. Andan soñra bu ilm 

aña hâsıl olur. Niteki Hoca’[ya] -aleyhi’s-selâm- buyurdı: ٰاَن ْ ــ ُ ْ ــ ا َ ُ َ ــَכ   ﴿َوِإ
8﴾ ٍ ــ ِ َ  ٍ ــ ِכ َ ْن  ُ ــ ــ  ِ  Ve hem Îsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- buyurdı ki:9 

[108b] ــ ــ  ــ  ــ  رض  אوات وا ــ ت ا כــ ــ  ــ   Ya‘ni, “Yirler gökler 

1 ilm-i Tevrât N: ilm-i Tevrît HM.

2 “Mûsâ için, Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona 

şöyle dedik: ‘Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar (uygulasınlar). 

Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim.’” A‘râf, 7/145.

3 “Bana cevâmi‘u’l-kelim verildi.” Müslim, Mesâcid, 5, 7-8; Eşribe, 71.

4 “Rahmân, Kur’ân’ı öğretti.” Rahmân, 55/1-2.

5 “Bir de Dâvûd’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz 

şükrediyor musunuz?” Enbiyâ, 21/80.

6 “Rabbimi, Rabbimle bildim.” Muhammed A‘lâ b. Alî b. Muhammed Hâmid et-Tehânevî el-Fârûkī, 

Keşşâfü Istılâhâti’l-Fünûn ve’l-Ulûm, 1/943. Bazı kaynaklarda da bu ifadenin hadîs olduğu belirtilme-

yip “Bazılarından şöyle rivayet edildi.” şeklinde geçmektedir. Bk. Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 4/357; 

Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/65.

7 bilmeklik HM: bulmaklık N.

8 “Şüphesiz bu Kur’ân sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmekte-

dir.” Neml, 27/6.

9 mahlûkāta, mahsûs degildür ba‘zıya andan …..….….…. hem Îsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- buyurdı 

ki N: ─ HM. Burada HM nüshasında yaklaşık bir varak eksik olup N nüshasından tamamlanmıştır. 
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esrârına muttali‘ olmadı ol kişi ki, iki keret toğmadı.” İmdi evvel toğmak 

oldur ki ana rahminden toğa. İkinci keret odur ki1 çün mürîd-i sâdık evvel 

emirde 2﴾َא ِ وا  ُ َ א َ  َ ِ -kazıyyesince kademini taleb yolına kosa ve inâ ﴿َوا

yet cezbâtınuñ (N186b) kemendi birle göñli yüzini nefsine hoş gelür nesne-

lerden döndürse ve Hazret’e3 teveccüh eylese, 4﴾َא َ ُ ــ ُ  ْ ــ ُ َ
ِ ْ َ َ ﴿ şîvesince ol 

vakt Hak Te‘âlâ bir şeyh ki vâsıl ve kâmildür anuñ cemâlini mürîdüñ göñli 

âyinesinde arza kılur. Şöyle ki ol sâlik ola, meczûb olmaya. Zîrâ ki meczûb-

lar şeyhlığa yaramaz. Çünki mürîd-i sâdık şeyhüñ cemâlini göñül âyinesin-

de müşâhede eyleye, der-hâl anuñ cemâline âşık olur. İmdi cümle sa‘âdet-

lerüñ hoz sermâyesi bu âşıklıkdur. Zîra mürîd mâdâmki şeyhüñ vilâyet-i 

cemâline âşık olmaya, kendü tasarrufı irâdetinden ve ihtiyârı bendinden 

âzâd olmaz ve şeyhüñ irâdeti tasarrufına teslîm olmaz. Pes “mürîd” anuñ-

çün didiler ki şeyhüñ murâdına mürîd5 ola, kendü murâdına olmaya. 

Beyt: (N187a) İy göñül isteriseñ dilberüñ rızâsını 

 Her ne dirse kabûl it götür girü belâsını 

 Ger dir-ise ki kan ağla dimeyesin niçün

 Hükm iderse başuña dutmayasın hatâsını

[109a] Bu hâlde çünki mürîd6 şeyhüñ vilâyet-i tasarrufına kābiliyyet 

kesb eyledi, şol yumurda gibi oldu; pes şeyh anı kendü perr ü bâli tasarrufı 

altında dutar aña terbiyyet virmek-içün. Zîrâ mürîd çünki yumurda misâ-

linde oldı, lâ-cerem kendü7 beşeriyyeti yumurdalığında bağlandı ol kuşlık 

makāmından ki hâs abdiyyet andan ibâretdür; girü kaldı, aña irişmedi. 

Vaktî ki tevfîk refîk olup kendüyi teslîm idicek olursa şeyhinüñ vilâyet-i 

tasarrufına,8 nâ-çârî şeyh kendünüñ âlî (N187b) himmetini aña sarf eyleyüp 

anuñ cemâlini murâkıb olur tedrîcile. Niteki kuşuñ tasarrufı yumurdada 

1 odur ki HM: ─ N.

2 “Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah, 

mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.” Ankebût, 29/69.

3 Hazret’e HM: Hazret-i İzzet’e N.

4 “…biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz...” Ankebût, 29/69.

5 teslîm olmaz. Pes “mürîd” anuñ-çün didiler ki şeyhüñ murâdına mürîd N: ─ HM.

6 çünki mürîd HM: mürîd çünki N.

7 kendü HM: kendünüñ N.

8 vilâyet-i tasarrufına HM: vilâyet-i tasarrufı N.
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zâhir olur, kendü yumurdalığı vücûdından tağayyür bulup1 andan vücûdı-

nı kuşlık vücûdına mübeddel kılur. Bu resme şeyhüñ himmeti kimyâsınuñ 

tasarrufı mürîdüñ ol yumurda-sıfat vücûdında2 te’sîr idüp anı tebdîl ider 

kuşlık vücûdına ki, abdiyyet-i hâsdur. Lâkin sûret kuşı yumurdanuñ kabı 

yolından âlem-i zâhire çıkar; zîrâ anı dünyâdan ötürü yaratdılar. Ammâ 

ma‘nî kuşı iç yoldan âlem-i melekût derîçesinden taşra gelür; zîrâ ki anı ol 

âlemden ötürü yaratmışlardur. İmdi çünki sûret kuşı âlem-i dünyâda zâhir 

olur; pes ol kuş ki yumurdada ta‘biye olmışıdı, ol [109b] yumurdanuñ 

melekûtında mestûr idi, ya‘nî bâtınında gizlüyidi, lâ-cerem ol kuş tasar-

rufıyıla yumurdanuñ melekûtından sûret-i dünyâya geldi. Bu makāmda 
(N188a) şeyh vilâyetinüñ kuşı âlem-i dünyâda zâhir olmaz. Zîrâ ki şeyh ol 

sûret-i seblet degüldür ki halâyık anı görür. Pes şeyh-i hakīkī ol ma‘nâ-

dur ki indiyyet makāmında olur ve hem mak‘ad-ı sıdkda3 Hakk’uñ inâyeti 

kubbelerinüñ altında mekân dutmışlardur: 4ي ــ ــ  ــ   א ــ  ــ  א  أو

Beyt: Dirligi yol erinüñ bir dahı cândan dahıdur

 Işk hevâsı kuşı bir özge mekândan dahıdur

 Sen bu gözile nazar kılma olara ki olar5

 Dü cihândan öte bir özge cihândan dahıdur

Pes mürîd vücûdınuñ kuşı ki beşeriyyet yumurdasınuñ melekûtında 

gizlüyidi, şeyh himmetinüñ tasarrufı anı melekût derîçesinden hüviyyet 

hevâsınuñ (N188b) sahrâsına getürür ve hem vilâyet sulbinden ve irâdet rah-

minden indiyyet makāmında 6﴾ٍر ِ ــ َ ْ ــٍכ  ِ َ  َ ــ ْ ِ ٍق  ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْ َ ــ  ِ ﴿ anı toğurur. 

Eger şimdiye degin insâniyyet yumurdasıyısa dünyâda, şimden-girü abdiy-

yet-i hâs kuşı oldı Hazret’de. Hoca aleyhi’s-selâm mâdâm ki insâniyyet yu-

murdası idi, Abdullâh kuşı anı vücûda getürmemişidi. Adı “Ahmed” idi ki; 

1 bulup N: bulur HM.

2 vücûdında HM: vücûdından N.

3 “Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.” Kamer, 54/55 âyetine telmihte bulu-

nulmuştur. 

4 “Benim velilerim gök kubbemin altındadır. Onları ancak ben bilirim.” Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 

4/357; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 6/250; 9/80.

5 olara ki olar HM: anlara ki olur N.

6 “Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.” Kamer, 54/55.
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1﴾ ُ ــ َ ْ ُ أَ ُ ــ ْ ي ا ِ ــ ْ َ  ْ ــ ِ ِــ  ْ َ ٍل  ــ ُ َ ِ ا  ً ــ
ِّ َ ُ  Çünki yumurda [110a] vücûda ﴿َو

geldi, andan Cebrâ’îl’üñ perr ü bâli tasarrufı altında nübüvvet ve risâlet 

perverişin buldı, adı “Muhammed” oldı: 2﴾ٌل ــ ُ ٌ ِإ َر ــ َ ُ ــא  َ -Çünki per ﴿َو

verişi kemâle irişdi ve tamâm yumurdalıkdan kuşlığa ulaşdı, pes kābe kav-

seyn makāmına kanat kakup pervâz kılmağa başlayıcak, adı “abd”3 oldı ki; 
ِه﴾4 ِ ــ ْ َ ِ ى  َ ــ ْ ي أَ

ِ ــ אَن ا َ ْ ــ ُ ﴿ Tâ bilesin ki (N189a) kuşlık abdiyyet-i hâs makāmı-

dur. İmdi şöyle bilgil ki; egerçi her kuş5 kuşlık nakāmına irişmiş ola, böyle 

sanma ki şeyhlığa yaraya. Niteki sûret kuşlarınuñ her biri yumurda çıkar-

maz. Ammâ ol kuş yumurda çıkarıbilür ki kendü vücûdında tasarrufı 

kemâle irdükden soñra birkaç gün kendüyi horûsuñ tasarrufında, ya‘nî 

tasarrufı altında6 duta ve teslîm dâdını aña vire; tâ kim7 tasarrufı anda 

kemâle irişe, andan yumurda zâhir ola. Ol vakt ki yumurda tamâm vücûda 

gele, anı o yumurda üzerinden yığarlar ve dahı yumurdalar anuñ altında 

korlar perveriş virmek-içün, bu vakt anuñ tasarrufı bu yumurdalarda mü-

sellem olur ve hem maksûd hâsıl olur. İmdi buncılayın kıyâs eylegil; 

mürîd-i sâdık dahı çünki şeyhüñ vilâyetine teslîmi kemâlde vire ve kendü-

nüñ vücûdı yumurdasından halâs bula, ikileyin ol kuşlığı makāmında 
(N189b) gerek ki ahkâm-ı kazâ ve kader tasarrufâtına teslîm ola, bir niçe müd-

det gerek ki bu ahkâmuñ yükini8 cân arkasında [110b] çeke ve kendünüñ 

kuşlığı vücûdını hikmet-i kadîmi tasarrufâtına bezl eyleye ve ahkâm-ı ezelî 

yolına fidâ kıla. Çünki birkaç gün bu tarîk üzere kendüyi teslîm kıla tasar-

rufât-ı Hakk’a; lâ-cerem esrâr-ı me‘ânî9 ve hakāyık ve ulûm-ı ledünnî yu-

1 “Hani, Meryem oğlu Îsâ, ‘Ey İsrâiloğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrât’ı 

doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönder-

diği) peygamberiyim.’ demişti. Fakat (Îsâ) onlara apaçık mucizeleri getirince, ‘Bu, apaçık bir sihirdir.’ 

dediler.” Saff, 61/6.

2 “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür 

veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a 

hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” Âli İmrân, 3/144.

3 abd HM: abdî N.

4 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Hz. Muhammed’i) bir gece Mescid-i 

Harâm’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüp-

hesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” İsrâ, 17/1.

5 her kuş N: ─ HM.

6 tasarrufında, ya‘nî tasarrufı altında N: tasarrufı altında HM.

7 tâ kim N: kim HM.

8 gerek ki bu ahkâmuñ yükini N: bu ahkâmuñ yükini HM.

9 teslîm kıla tasarrufât-ı Hakk’a; lâ-cerem esrâr-ı me‘ânî HM: teslîm ide tasarrufât-ı Hakk’a; lâ-cerem 

esrâr-ı ma‘âlî N.



238 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

murdaları anda vücûda gelmege başlaya, şol sadef gibi esrâr incüleri birle 

hâmile1 ola, andan ol incülerüñ envârı nutk u nazarı derîçelerinden taşra 

balkıya.2 Pes3 ol tâlib-i sâdıklaruñ vücûdların şol kābil yumurdalar gibi bu 

hadîsüñ tasarrufı altına ala,4 anlara bu hadîsüñ tasarrufıyıla perveriş vire. 

Çünki anuñ müddeti tamâm ola ve hem tasarrufı ehliyyeti ol yumurdalar-

da âşikâre ola; ol vakt Hak işâretiyile ve hem (N190a) şeyhüñ işâreti birle ki ol 

Hak işâretinüñ sûretidür, anı şeyhlık makāmında nasb iderler. Ol mürîdle-

rüñ vücûdı yumurdalarını terbiyyet itmege destûr virürler. Bu cümlesiyile 

şeyhlik makāmınuñ şartı hadde ve hasra gelmez. Ammâ bu kadar vardur 

ki, bu erkânıla yigirmi sıfat dahı anda mevcûd olmak gerek ber-vech-i 

kemâl. Şöyle ki, eger bu sıfatlardan biri eksük olursa noksân olur. Pes ol 

noksân mikdârı şeyhlik makāmında halel olur. İmdi ol yigirmi sıfatdan 

birisi i‘tikāddur; gerek ki Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘at i‘tikādı birle bezenmiş 

[111a] ola, bid‘at birle bulaşmış olmaya. Tâ ki mürîdi bid‘ate bırakmaya ki 

ehl-i bid‘atüñ mu‘âmelesi sebeb-i necât degüldür. (N190b) İkinci ilimdür; ge-

rek ki5 hâcet-i zarûrî mikdârı ilm-i Şerî‘at’den haber-dâr ola. Şöyle ki, eger 

bir mes’eleye6 ol yâhûz mürîdi muhtâc olsa anuñ uhdesinden çıkabile. 

Üçinci akıldur; gerek ki akl-ı dîni birle akl-ı me‘âş-ı dünyâvîsi kemâlde ola. 

Tâ ki mürîdi terbiyyet itmekde şeyhlik şerâyiti birle iltizâm gösteribile. 

Dördinci sehâvetdür; gerek ki sehî ola, mürîdi muhtâc oldığı nesneye ik-

dâm idebile. Mürîdi yimekden ve geymekden be-kadr-i zarûrî fâriğ kıla; tâ 

ki göñlinden teşvîş gide, pes bir kezden mürîd dîn işine meşgūl olıbile. 

Beşinci şecâ‘atdür; gerek kim yüreklü ve bahâdur ola. Tâ ki halkuñ melâ-

metinden ve anlaruñ fitnesinden teşvîş (N191a) yimeye ve mürîdi her 

kişinüñ sözi birle redd eylemeye ve bî-haber7 kişilerüñ melâmetiyile 

yüzin bu işden döndürmeye ve hasûdlar ve mu‘ânidler8 söziyile amel itme-

ye. Altıncı iffetdür; ya‘nî gerek ki pâk-dâmen ola. Nefsinde şehvet gālib 

olmaya, mu‘tedil ola. Latîfe birle hâtûnlara ve emredlere iltifât idüp ihtilât 

1 hâmile HM: hâmil N.

2 balkıya HM: barkıya N.

3 Pes N: ─ HM.

4 altına ala HM: altında ola N.

5 gerek ki HM: gerekdür N.

6 mes’eleye HM: mes’ele N.

7 bî-haber N: bî-edeb HM.

8 mu‘ânidler N: mu‘ânitler HM.
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itmeye; tâ ki mürîd töhmet idüp şekke düşmeye ve irâdetinde1 fesâd zâhir 

olmaya ki2 mübtedînüñ kuvveti kem olur, sehel [111b] nesne birle irâde-

tine halel yitişür. Yidinci uluvv-i himmetdür;3 ya‘nî himmeti âlî ola, dün-

yâya ve ehl-i dünyâya iltifât itmeye; illâ zarûret mikdârı iltifât ide. Meselâ 

niteki kişinüñ müsterâha iltifâtı olur; anuñ (N191b) dahı böyle ola, artuk ol-

maya. Ve hem tama‘ını mürîdüñ mâlından kese; tâ ki mürîd i‘tirâz4 itmeye. 

Zîrâ ki mürîde hîç âfet ve hîç fitne i‘tirâzdan özge nesne yokdur.5 Eger 

anuñ kasdı olmadın Hak Te‘âlâ dünyâyı anuñ ayağına getürecek olursa 

kendü sa‘y itmedin, anı Hak yolına sarf eyleye,6 müstehaklara vire minnet-

süz ve hîç vechile cem‘-i mâlda7 ve köyde ve çift ü zirâ‘atde dürişmeye ki 

girü anuñ mahabbeti göñülde yir eyler ki; 8 ــ ــא رأس כ  ــ ا  Sekizin-

ci şefkatdür; gerek ki mürîd üzerine şefkatlü ola ve anı añul añul9 iş üzerine 

harîs eyleye. Ol götürmedügi yüki aña yükletmeye ve anı rıfk u müdârâyı-

la10 işe tuta. Çünki mürîde11 kabz yitişe; vilâyet tasarrufıyıla anuñ kabzını 

açuvire, aña bast bağışlaya ve eger bastda ziyâde gidecek olursa bir mikdâr 

kabz aña vire, bastın (N192a) andan ala. Muttasıl mürîdüñ dîn ü dünyâsı 

ahvâlinden gā’ib olmaya; tâ her nev‘ile aña meded eyleye. Tokuzıncı hilim-

dür; gerek kim halîm ve yük çekici ola her hareketiyile. Tîz gazaba gelmeye 

ve mürîdi incitmeye, meger ki zarûret mikdârı te’dîb ide; tâ ki mürîd ürk-

meye ve irâdet turağından [112a] taşra sıçramaya. Onıncı afvdür; gerek ki 

afvı ola.12 Eger mürîdden bir hareket gelse ki Şerî‘at’de ve tarîkatde mez-

mûm olsa, afv idüp andan geçe ve nasîhat birle mu‘âleceye meşgūl ola. 

Eger kābil olmasa mu‘âleceye te’dîb maslahatın ri‘âyet ide, şöyle ki münâsib 

düşe. On birinci hüsn-i hulkdur; gerekdür ki hûyı hûb ola. Tâ kim mürîd 

andan hûb hulklar ögrene ki, mürîdüñ nihâzı şeyhüñ ef‘âline ve ahvâline 

ve ahlâkına âyine düşmişdür. (N192b) Hem dimişlerdür ki: “Meşâyıhuñ vilâ-

1 irâdetinde HM: irâdetine N.

2 ki N: tâ ki HM.

3 uluvv-i himmetdür N: ulvî himmetdür HM.

4 i‘tirâz HM: i‘râz N.

5 hîç âfet ve hîç fitne i‘tirâzdan özge nesne yokdur HM: hîç âfet ve fitne i‘tirâzdan özge yokdur N.

6 eyleye HM: ─ N.

7 cem‘-i mâlda HM: cemî‘-i mâlda N.

8 “Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 7/338, nr. 10501. 

9 añul añul HM: yab yab N.

10 rıfk u müdârâyıla N: refîk ve müdârıyıla HM.

11 mürîde N: ─ HM.

12 afvı ola HM: sâhib-i afv ola N.
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yeti cemâlini, mürîdlerüñ ahvâli âyinesinde müşâhede itmek olur.” Ve 

Türkçe meseldür ki: “Şeyhi mürîdinden bilmek olur.” On ikinci îsârdur; 

gerek kim anda bezl ü îsâr ola. Tâ kim mürîdüñ maslahatını kendü masla-

hatı üzerine tercîh idüp ihtiyâr eyleye. Kendünüñ hazzını ve nasîbini aña 

bağışlaya ki, 1﴾ٌ ــ َ א َ َ  ْ ــ ِ ِ ْ َכאَن  َــ ْ َو ِ ــ
ِ ُ ــ أَ

ۤ
َ وَن  ُ ــ

ِ ْ ُ  .anlaruñ sıfatıdur ﴿َو

On üçinci keremdür; gerek kim anda mertebe-i vilâyetüñ keremi mev-

cûd ola. Tâ kim mürîde vilâyet bağışlayubile. Şeyh Ahmed-i Gazzâlî 

rahmetullâhi aleyh [buyurur:] ــ א ــ  اى  ــ ــאن   Ya‘nî anlaruñ bahşîşi ا

Allâh bahşîşi gibi olur, bî-minnet ve bî-garaz virirler. On dördinci tevek-

küldür; gerek kim anda kuvvet-i tevekkül kemâlde ola. Tâ kim mürîdle-

rüñ rızkı sebebiyile dil-teng olmaya (N193a) ve mürîdi esbâb-ı [112b] ma‘î-

şet korkusından ötürü redd eylemeye. Eger bir olsa yâhûz biñ, şöyle bile 

ki; her ki anuñ hizmetine gelür, rızkıyıla ve berekâtıyıla bile gelür deyü 

cezm ide. On bişinci teslîmdür; gerek kim kendüyi gaybe teslîm ide. 

Şöyle ola ki, Hak Te‘âlâ her kimi ki dilese anuñ hizmetine göndüre ve her 

kimi ki dilese süre; ne bunlaruñ gelmesinde ziyâde harîs ola2 ve ne gitme-

sinde melûl olup bu işde süstlik göstere. Eyitmeye ki: “Bîhûze yire zah-

met çekerem, ne teşvîşdür?” diyüp vâz gelmeye. Belki cemî‘-i ahvâlde 

kendüyi teslîm ide, ol ki kullık vazîfesidür; yirine getüre. Ve her kişi ki 

anuñ sohbetine irişdi; anı Hak göndürmiş bile, anuñ hizmetin Hak hiz-

metin bile. Ve her kimi ki sohbetinden sürdiler;3 anı Hak sürmiş bile, 

anlaruñ gelüp gitmesiyile semirüp arıklamaya. On altıncı rızâdur (N193b) 

kazâya; gerek kim Hak Te‘âlâ’nuñ kazâsına râzî ola. Mürîdi4 terbiyet it-

mekde iltizâm göstere. Bâkī ol nesne ki mürîde takdîr olmışdur hayırdan 

şerden ve redden kabûlden, aña râzî ola ve ahkâm-ı ezelîye i‘tirâz itmeye. 

On yidinci vakārdur; gerek ki vakār ve hürmetile mürîdleriyile zindegânî 

ide.5 Tâ kim mürîd küstâh olmaya ki vilâyet mededinden mahrûm ka-

1 “Onlardan (Muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş 

olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Ken-

dileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 

cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Haşr, 59/9.

2 ne bunlaruñ gelmesinde ziyâde harîs ola HM: tâ bunlaruñ gelmesinde ziyâde hırs ola N.

3 her kimi ki sohbetinden sürdiler HM: her kim ki sohbetinden sürile N.

4 Mürîdi HM: Mürîdleri N.

5 mürîdleriyile zindegânî ide HM: mürîdler ki zindegânî kıla N.
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lur.1 Mâdâm ki şeyhüñ azameti vakārı mürîdüñ [113a] göñlinde ziyâde 

ola, vilâyetinden mededi artuk olur. Bu bir ulu sırdur. Bundan dimişler-

dür ki: “Şeyhüñ ta‘zîmi ata ta‘zîminden mukaddemdür.” On sekizinci 

sükûnetdür; gerek kim anda sükûnet ve döleklik tamâm ola. Her işe kim 

şürû‘ ider, ta‘cîl itmeye; añul añul2 mürîde tasarruf kıla. Tâ kim mürîd 

hâm kalmaya sülûk içinde. On tokuzıncı sebâtdur; gerek kim (N194a) işler-

de sâbit-kadem ola ve azîmeti dürüst ola. Mürîde vefâ-dâr olup ahdi hûb 

ola. Tâ ki bî-sebâtlık ve bed-ahdlığıla mürîdüñ hukūkını zâyi‘ kılmaya. 

Her hareketile mürîdden himmetini kesmeye ve anuñ sa‘yini bâtıl kılma-

ya. Yigirminci heybetdür; gerek kim heybetlü ola. Şöyle kim, anuñ hey-

beti ve azameti mürîdüñ göñlinde muhkem ola; hâzır ve gāib mü’eddeb 

ola ve nefsi anuñ heybetinden dâ’im şikeste ola. Pes şeyh çünkim3 bu 

kemâlâtıla ve bu sıfât-ı ahlâkıla sıfatlanup hulklana, mürîd-i sâdık ve tâ-

lib-i âşık sehel zamânda anuñ devleti penâhında gerek maksad ü maksû-

da irişe.4 Ammâ mürîd dahı şöyle gerek ki mürîdlik sıfatlarıyıla bezenmiş 

ola ve irâdât âdâblarınuñ5 şartıyıla mü’eddeb ve müretteb ola; tâ kim 

beyân olısar anuñ şerhi inşâ’allâhu Te‘âlâ. Niteki buyurdı:6 (N194b)

ــۤאُٓء﴾7 َ َ  ْ ــ َ ِرِه  ُــ ِ  ُ ا ي  ِ ــ ْ َ ٍر  ُــ ــ  َ َ ٌر  ُــ ﴿ [113b] sa‘âdetine irişe ve hem 

Hakk’uñ fazlı anlaruñ cehdiyile karîn ola ki asıl oldur. ِ ــ ِ ْ ُ  ِ ُ ا ــ ْ َ ِــَכ   ﴿َذ
ۤאُٓء﴾8 َ َ  ْ َ  

Ve bihî sıkatî.9 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.10

1 ki vilâyet mededinden mahrûm kalur HM: vilâyeti mededinden mahrûm kala N.

2 añul añul HM: yab yab N.

3 Pes şeyh çünkim HM: Pes çünki şeyh N.

4 sehel zamânda anuñ devleti penâhında gerek maksad ü maksûda irişe. HM: sede zamânda anuñ devleti 

penâhından gerek maksada ve maksûda irişe N.

5 âdâblarınuñ HM: edeblerinüñ N.

6 Niteki buyurdı HM: Nitekim N.

7 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğu-

ya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse 

aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar 

için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

8 “İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.” Cum‘a, 62/4.

9 Ve bihî sıkatî HM: ─ N.

10 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.
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El-Faslü’l-Hâdî Aşer 

fî Beyâni Şerâyiti’l-İrâdeti ve Âdâbi’l-Mürîd ve Sıfâtihî

Ya‘nî On Birinci Fasıl irâdetüñ şartların ve edeblerin ve mürîdüñ sı-

fatların beyân ider.1 Kālallâhu Te‘âlâ: ٓ ــ َ ٍء  ْ ــ َ  ْ ــ َ  ِ ْ َ ــ ْ َ  َ ــ َ ــ  ِ َ ْ َ ا ِن  ِ ــ َ ﴿ 
2

ا﴾   ً ــ ُ ِذْכ ــ ْ
ِ ــَכ  َ َث  ِ ــ ْ ِ َوِإْن َכאَن :Ve kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm أُ ــ َ א ِ َوا ْ ــ א ِ  ْ ــ ُכ ْ َ َ  

א3 ــ ِ َ َ ا  ً ــ ْ َ  Azîz-i men! Bilgil ki irâdet devletlerüñ ulusıdur ve cümle-i sa‘â-

detlerüñ tohmıdur. Dahı şöyle bilgil ki irâdet insâniyyet sıfâtından degüldür, 

belki Hak Te‘âlâ mürîdligi sıfatınuñ envârı pertevindendür. Niteki Ebü’l-Ha-

sen-i Harakānî rahmetullâhi aleyh [buyurur:] 4 ــ ا אرا  ــ   ا  (N195a) اورا 

Ya‘nî Mürîdlik Hak zâtınuñ sıfatıdur. Mâdâm ki Hak Te‘âlâ bu sıfatıla kuluñ 

cânına tecellî itmeye, irâdet nûrınuñ aksi anuñ göñlinde zâhir olmaya ve 

mürîd olmaya. Çünki bu sa‘âdet tohumı göñül natasında Hak bahşîşi birle 

düşdi; şöyle gerek kim ol mihmân-ı gaybı zâyi‘ kılmaya. Evvel emürde ol nûr 

od koğı gibidür ki kava yetişür; eger anı kibrîtile götürmeyüp kuru odunla-

rıla meded itmeyecek olursa ikileyin ol yüzini kendü makāmına dutup aslı-

na rücû‘ ider. Pes ol nâr-sıfat nûruñ mededi oldur ki, kendüyi şeyh-i kâmil 

tasarrufınuñ [114a] kibrîtine teslîm ide; tâ kim anuñ beşeriyyeti sıfatlarını 

ol oda tuturuk eyleyüp yaka. Şöyle kim od kuvvet kesb eyleye, andan soñra 

ne kurı koya ve ne yaş, mecmû‘ın mahv idüp (N195b) maksûd hâsıl ola. Ve 

eger bir kişi dilese kim perverişi kendü ilmiyile ve aklı muktezâsınca ide, hîç 

üstâza şâkird olmadın bu murâda irişmeye. Belki varta-i helâke düşüp âfet-

lere giriftâr ola, âkıbet zevâl-i îmân ola. Zîrâ ki kendüyi kendü tasarrufıyıla 

helâk itdi. Ve Hak Te‘âlâ buyurur ki: 5﴾ِ َُכــ ْ ــ ا َ ْ ِإ ُכــ
ِ ْ َ ِ ا  ــ ُ ْ ُ  َ  Ve eger bir ﴿َو

kimseye nefs ve şeytân vesvese kılup mağrûr kılsa, “Bu yoluñ delîli Peygam-

berdür -aleyhi’s-selâm- ve Hak Te‘âlâ’nuñ lutfıdur.” dir.6 Pes “Kur’ân ve ilm-i 

Şerî‘at hoz bu yolı beyân ider. Şeyhe ve mürebbîye ne ihtiyâc ve7 ne hâcet.” 

dir. Niteki dimişlerdür: 

1 ider HM: kılur N.

2 “O da şöyle dedi: ‘O hâlde, eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında 

bana soru sormayacaksın.’” Kehf, 18/70. 

3 “Üzerinize emir olarak bir Habeşli köle bile tayin edilse onu dinleyin ve itaat edin.” Taberânî, el-Mu‘ce-
mü’l-Kebîr, 18/257, nr. 642; İbn Abdilberr, Câmi‘u Beyâni’l-İlm ve Fadlihî, 2/1164, nr. 2305.

4 “O’nun murâdı/iradesi bizim irademizdir.”

5 “(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz 

Allah iyilik edenleri sever.” Bakara, 2/195.

6 Hak Te‘âlâ’nuñ lutfıdur.” dir HM: Hak Te‘âlâ’nuñ lutfı N.

7 ne ihtiyâc ve HM: ─ N.
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א را  אر  א  اغ   
 1 א را روی   ا د ار   

Anuñ cevâbı oldur kim eydevüz: Şek yokdur anda ki bu yoluñ delî-

li ve kāfile-sâlârı Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- güneş cemâlidür ki; (N196a)

ا﴾2 ً ــ
ِ א  ً ا َ ــ

ِ َو  ِ ــ ِ ْذ ِ ِ  ِ ا َــ  ِإ ــא  ً
ِ  ve Kur’ân ve ilm-i Şerî‘at ol yolı beyân ﴿َوَدا

itmişdür. Velâkin bunuñ misâli ancılayındur ki; bir niçe hâzık tabîbler gel-

diler ve ilhâm-ı Hak anlara meded eyledi, tâ kim uzun ömürleriyile3 çok 

rencler çeküp sa‘y-i belîğ itdiler.4 Dürlü dürlü marazları ve illetleri bildiler 

ve edviyenüñ havâssına muttali‘ oldılar [114b] ve ma‘cûnlar ve şerbetler 

düzdiler, toldurdılar, dahı tıb kitaplarında her birinüñ salâhın ve fesâdın 

beyân itdiler, tıb ilmi ve amelinde tasnîfler düzdiler. Andan soñra ba‘zı 

şâkirdler anlaruñ hilâfı olup5 ulûmı anlardan ögrendiler ve edviye kānû-

nına muttali‘ oldılar. Üstâzlarınuñ hızmetinde mu‘âleceye dürüşdiler ve ol 

şuğla mübâşeret idüp tecribeler hâsıl kıldılar. Andan üstâzları tarîkı üzerine 

tabîbliğe meşgūl oldılar. (N196b) Ve bir cemâ‘at dahı bu ulûmuñ tahsîline 

ki isti‘dâdı var-ıdı, anlara dahı terbiyet idüp bu işde kemâle irişdürdiler. 

Buncılayın karnen ba‘de karnin her tâ’ifeden şâkirdlere ögredürler idi, tâ 

bu vakte degin. Eger şimdi bir kişiye bu rûzigârda bir hastalık6 vâkı‘ olsa, 

sıhhati ârzû kılup mu‘âleceye himmeti olsa nice ide? Anlaruñ kitâblarına 

mütâla‘a kıla mı ve ol ma‘cûnlar ki anlar düzdiler, bunca zamân tecribeler 

birle anı koyup kendü aklıyıla tasarruf idüp etıbbâya hîç iltifât itmeyüp 

tecribesüz ve ma‘rifetsüz kendü nazarıyıla mu‘âlece ide mi? Ne ol marazuñ 

hakīkatine ıttılâ‘ı var ve ne edviyenüñ keyfiyetine ma‘rifeti var. Yâhûz etıb-

bâya hızmetine rücû‘ idüp ehl-i tecribeden ol âlime hızmet kılup anlaruñ 

tasarrufına kendüyi teslîm ide mi? [115a] Ve ol ma‘cûnlar ki anlar (N197a) 

düzmişlerdür ve her şerbet ki virürler7 -eger telh ü eger şîrîn-, anı nûş idüp 

kendü hevâsıyıla kendüde tasarruf itmeyüp cânını yile virmemek yigrek mi 

1 “Mumun aydınlığından kafilenin en sevgilisine ne / Binlerce kafileye yüzün(ün aydınlığı) yol gösterici 

olarak yeterdir.” 

2 “(45-46) Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna 

çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” Ahzâb, 33/46.

3 ömürleriyile HM: ömürler ki N.

4 sa‘y-i belîğ itdiler N: sa‘y itdiler HM.

5 olup HM: olup bu N.

6 bir hastalık N: hastalık HM.

7 virürler N: ─ HM.
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ola? Şek degüldür ki bu hayırdur. İmdi buncılayın kıyâs eyle Kur’ân’ı kim, 

anda cümle ulûm-ı dîni kim 1﴾ٌض َ  ِ ِ ُ ُ  ِ ﴿ hastalığına ilâc itmek-içün-

dür; anda mevcûd ve anuñıla şifâ hâsıl olur ki; אٌٓء َ ــ ِ  َ ــ ُ ــא  َ ٰاِن  ْ ــ ُ ْ َ ا ــ
ِ ُل  ِّ َــ ُ  ﴿َو

2﴾ َ ــ ِ ِ ْ ُ ْ ِّ  ٌ ــ َ ْ -Ve cümle edviye ve ma‘cûnlar ve şerbetler anda cem‘ ol َوَر

mışdur ki; 3﴾ ٍ ــ ِ ُ َــאٍب  ــ ِכ ِ ٍ ِإ  ــ ِ َא  َ ٍ َو ــ ْ َ َر  Ve hem Hoca aleyhi’s-selâm ﴿َو

bir tabîb-i hâzıkdur4 dîn içinde ki, her hastalığı bilür ve her birinüñ mu‘â-

lecesin savâb buyurur ki; 5﴾ ٍ ِ َ ــ ْ اٍط  َ ــ
ِ ــ  َ ٓي ِإ ِ ــ ْ َ َ ــَכ   Ashâb anuñ halefi ﴿َوِإ

ve şâkirdleridür ki ilm-i tıb anuñ hızmetinde hâsıl kıldılar, dürlü dürlü 

tecribeler idüp (N197b) amelisini ögrendiler, her bir maraza ilâcı yitişdürdi-

ler ki; 6 ــ ــ ا ــ ا م  ــ ـــ ــ כא א  karnen ba‘de karnin tâbi‘în dahı أ

sahâbeden bu ulûmı kesb idüp tecribeler hâsıl kıldılar ve tebe‘-i tâbi‘în 

dahı tâbi‘înden ahz itdiler tâ şimdiye degin. Ve her birine Hak Te‘âlâ bu 

ilimde7 nazarlar bağışladı. Şöyle ki; her vaktde ol vakt kavminüñ mizâcın 

bildiler idi ve Kur’ân u hadîs tarîkından dürlü dürlü ilâclar istihrâc8 ider-

lerdi ki; 9 ــ ــ  -Dahı bunca kitâblar tasnîf itdiler dîn tıb [115b] כ 

bında ki Şerî‘at’dur, hem ilmî ve hem amelî. Şöyle ki, hîç maraz ve hîç ilâc 

kalmadı ki bunlar anı beyân itmemiş ola kitâblarında. Ammâ şöyle bilgil 

kim; eger bu vaktde bir kişi hasta olsa aña mu‘âlece itmek kendü nazarıyıla 

anlaruñ kitâblarından müyesser olmaya, (N198a) egerçi bu ilimde kâmil dahı 

olursa. Zîrâ demişlerdür ki: 10 ــ ــ  ا  Pes aña bir tabîb-i hâzık ki رأى 

sâhib-tecribe ola, zarûrî gerekdür ki; şöyle ki muhtelif mizâclara ma‘rifeti 

1 “Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artır-

mıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.” Bakara, 2/10.

2 “Biz Kur’ân’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’ân, 

ancak zararını artırır.” İsrâ, 17/82.

3 “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. 

Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey 

yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfûz’da) olmasın.” En‘âm, 6/59.

4 tabîb-i hâzıkdur HM: tabîbdür N.

5 “(52-53) İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman 

nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir 

nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan 

Allah’ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.” Şûrâ, 42/52.

6 “Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.” İbn Abdilberr, Câmi‘u Beyâ-
ni’l-İlm ve Fadlihî, 2/78; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/132, nr. 381; Ebü’s-Sa‘âdât Mecdüddîn el-Mübârek 

b. Esîrüddîn Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî İbnü’l-Esîr, Câmi‘u’l-Usûl fî Ehâdî-
si’r-Resûl, 8/556, nr. 6369.

7 bu ilimde N: ─ HM.

8 istihrâc HM: ─ N.

9 “Her müctehid isabet etmiştir.”

10 “Hastanın görüşü de hastadır.” 
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ola ve hem tıb ilmine amelî kānûnıyıla1 ıttılâ‘ı ola ve marazları ve illetleri 

teşhîs eyleye. Tâ kim her bir maraza ilâc-ı hâssıla mu‘âlece idebile. Egerçi 

hastalık bir nev‘ olur, ammâ mizâc muhtelifdür. Meselâ bir maraz ârız olsa 

oğlana, bi-aynihî ol maraz bulınsa yigitde ve pîrde, eğerçi hastalık birdür; 

lâkin bunlaruñ mizâcları biribirine muhâlifdür. Bir kişide dahı tefâvüt-i 

mizâc2 bulınur. Şöyle kim maraz oğlaniken zâhir oldı, soñra yigit oldı, 

soñra pîr oldı. Egerçi maraz birdür, ammâ mizâc muhtelifdür. Ve andan 

soñra on oğlana bir maraz ârız olsa, egerçi maraz birdür; girü mizâcları ve 

nabızları ve kuvvetleri (N198b) ve za‘afları muhtelifdür. Ancılayın her ayda ve 

her hevâda ve her fasılda [116a] tefâvüt hadsüz bulınur. Pes tabîb-i hâzık 

gerek kim anuñ dükelisin bile, anuñ ilâcında dekāyıkı ri‘âyet eyleye. Tâ bu 

kazıyyece ki3 Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı: 4َواَء ــ َل ا َ ــ ْ اَء أَ ــ َل ا َ ــ ْ ي أَ ِ ــ ِن ا ــ َ اَوْوا  َ ــ َ  
maraz zâyil ola ve sıhhat yüz göstere. Böyle iken eger tabîb-i hâzıka bir ma-

raz ârız olacak olursa şöyle gerek kim, kendü nazarıyıla kendüye mu‘âlece 

itmeye. Aña bir tabîb gerekdür kim nazarı selîm ola ve bedeni sahîh ola; tâ 

kim anuñ ilâcı fâ’ide vire. Zîrâ ki anuñ nazarı dahı hasta olmışdur. Hasta 

tabîb, hasta nazarıla savâb ilâc idecek degüldür. 

 5 اوي وا    

Beyt:    א  ا و    

ار6   را    

Çünki bu ma‘nî (N199a) muhakkak oldı, gerek kim hîç kimse şeytân 

gurûrıyıla ve nefs dilegi birle mağrûr olup mağbûn olmaya ve kendünüñ 

ilmine ve aklına i‘timâd itmeye. Vaktî ki irâdet tohumı göñül yirinde düşe, 

anı ulu ganîmet bile, gaybdan gelmiş azîz mihmân bile.7 Aña ol gızâyı 

vire ki anuñ havsalasına münâsibdür. İmdi ol mihmânuñ gızâsı hakīkatde 

vilâyet-i meşâyıh emcekinde bulınur, ayruk yirde bulınmaz. Zîrâ ki irâdet 

bir tıfıl misâlindedür ki gaybdan yeñile doğmışdur, ol8 gızâsını ehl-i gayb 

1 hem tıb ilmine amelî kānûnıyıla HM: hem tıb ilmi amelî kānûnına N.

2 mizâc HM: maraz N.

3 ki N: ─ HM.

4 “Tedavi olun! Hastalığı indiren, devasını da indirmiştir.” Kudâ‘î, Müsnedü’ş-Şihâb, 1/412, nr. 710.

5 “Tabib tedavi ediyor; hâlbuki tabibin kendisi hastadır.” 

6 “Âlimin de sen de uyuyorsunuz. Uyuyan, uyuyanı nasıl uyandırabilir ki.”

7 bile HM: birle N.

8 ol HM: anuñ N.
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gögsinden alubilür. İmdi böyle olıcak bir şeyh-i kâmil [116b] taleb kıla. 

Eger maşrıkda yâhûz magribde nişân virseler tura anı isteyügide.1 Vaktî 

ki hızmetine irişe, aña kendüyi teslîm idüp tasarrufâtına temessük ide. Ve 

eger nefes fuzullık idüp bahâne kılsa ki; “Bu şeyh kâmildür (N199b) yâ nâ-

kıs?” der-hâl bu haberüñ işâretiyile amel eyleye ki; 2 ِ َ א ِ َوا ْ ــ א ِ  ْ ُכ ْ َ َ ’dür. 

Ve yakīn bile ki abd-i Habeşî’nüñ tasarrufında olmak3 yigrekdür andan ki 

kendü tasarrufında ola. Nitekim buyurmışdur: 4א ــ ِ َ َ ا  ً ْ َ -Ve meşâ َوِإْن َכאَن 

yıh bundan dimişlerdür kim; kendü tasarrufında olmakdan bir kedi tasar-

rufında olmak hayırludur. Ve dahı şöyle gerek kim; her nesne aña pâ-bende 

olup mâni‘ ola,5 meşâyıh hızmetinde cemî‘ini irâdet bâzûsınuñ kuvvetiyile 

bir oğurdan kese ve hîç özre mukayyed olmaya. Tâ kim bu devletden mah-

rûm kalmaya ki bu devletden mahrûm olmak iki cihânda hayr itmez.6

אن  ف  ا אز ا   ان     از راه 

 7
א  א  ز آن   ز    از دو وا

Hakīkatde mâdâm ki mürîd kendü vücûdından tuyup cânından vaz 

gelmeye (200a) ve irâdet harâretiyile her ne kim aña karşu gelür, anı yakma-

ya; bu hadîs ehli olmaz. 

Beyt:  א ه ای ز     آ
א  אن و    א ای ز 

ون اس  ار  ا א  در  
א  م روی     ز 

Beyt: [117a]  Sen gerek kim işbu yolda öz özüñden toyasın

 Cân ü tenden vaz gelüp dilber yolına koyasın

 Her adımda biñ tuzak artuk ola bu yolda pes 

 Bendleri merdâne üz, tâ bunda sırlar tuyasın 

1 tura anı isteyügide HM: anı isteyügide N.

2 “Üzerinize emir olarak bir Habeşli köle bile tayin edilse onu dinleyin ve itaat edin.” Taberânî, 

el-Mu‘cemü’l-Kebîr, 18/257, nr. 642; İbn Abdilberr, Câmi‘u Beyâni’l-İlm ve Fadlihî, 2/1164, nr. 2305.

3 olmak N: ─ HM.

4 “Üzerinize emir olarak bir Habeşli köle bile tayin edilse onu dinleyin ve itaat edin.” Bk. a. y.

5 ola N: olmaya HM.

6 ki bu devletden mahrûm olmak iki cihânda hayr itmez HM: mahrûm kalursa iki cihânda hayr itmez N.

7 “Seni yoldan geri bırakan söz, ister küfür ister iman olsun. Seni dosttan ayrı koyan nakış, ister güzel 

ister çirkin olsun…”



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 247

Her nesne ki bu yolda mürîd-i sâdıkuñ yolın ura,1 vaktî ki mürîd anı 

târ ü mâr ide Hak yolunda, Hak Te‘âlâ Celle Celâluh ي ِ ــ َ ا ــ َ ْ ْ أَ ــ ُ َ ِ ْ َ َ  ﴿َو
َن﴾2 ُــ َ ْ َ ا  ُــ  muktezâsınca biñ ol kadar nesne birle cezâ vire dünyâda ve َכא

âhiretde. Ve ol kavm ü kabîle ve akrabâ ki terk idüp göñüllerini müfârakat 

odıyıla mecrûh kılmışıdı, her birine bir derece (N200b) ve bir makām bahşiş 

kıla ki anlaruñ şikesteligine tiryâk ola. Zîrâ ki Hak Te‘âlâ’nuñ bir sıfatı 

Cebbâr’dur ve Cebbâr’uñ bir ma‘nîsi sınugı bütün kılıcıdur. İy bî-çâre! Her 

neyi ki Hak talebinde sen sıyasın, ol kendü keremiyile anı dürüst kıla ve 

her göñül ki andan ötürü hasta kılasın, kendü atâsından diyetini ol vire.

א ا ز د      ا
 3 אى  از  ر  د

Velâkin eger bundan girü kalacak olursañ farz it ki cümle mevcûdât 

senüñ ola, bu mahrûmlığuñ yirine turmaya. 

Beyt: א  ای      ای  
א  ای4  א   ور   ای  

Azîzlerden birisi ki ol Hazret’de mukarreb idi. Hitâb yitişdi ki: ك ّ ــ ــא   ا
ك5 ّ ــ م  ــ א زم  ــ  Kendü cânuñdan toymağa çâre (N201a) var, ammâ benden“ ا

toymağa saña [117b] çâre yokdur. Pes mülâzemet baña kıl ki benden ay-

rılmağa çâreñ yokdur.” Çünki mürîd himmet eliyile ve irâdet kuvvetiyile 

alâyıkı ve avâyıkı kesüp şeyh hızmetine irişe, gerek kim yigirmi sıfat ki 

mürîdligüñ âdâb ve şerâyitidür, ol dahı mevsûf6 ola. Tâ kim şeyh sohbe-

tine lâyık olup bu yola sülûk idebile. Ol şerâyitüñ evveli tevbedür; gerek 

kim7 tevbe-i nasûh ide. Ol oldur ki, kalbiyile pişmân ve diliyile istiğfâr 

ide. A‘zâsıyıla terk ide,8 dahı işlememege ihtimâm ide. Bu bünyâzı muh-

1 bu yolda mürîd-i sâdıkuñ yolın ura HM: mürîd-i sâdıkuñ bu yolda yolın ura N.

2 “İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliy-

le mükâfatlandıracağız.” Ankebût, 29/7.

3 “Eğer Cebrâ’îl burada zahmet verirse kanını akıt. Cebrâ’îl’in kan bahasını rahmet hazinesinden verirler.”

4 Bu beyit HM nüshasında mevcut değildir. “Benimle olmayıp herkesle olursan kimsesizsin. Kimseyle 

olmayıp benimle olursan herkeslesin.”

5 “Ben sana lazımım; sana lazım olanın gereğini yap!”

6 mevsûf HM: ─ N.

7 gerek kim HM: ─ N.

8 ide HM: eyleye N.
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kem kıla kim cemî‘-i a‘mâl ve ahvâl bu asıl üzerine râst olsa gerek ve eger 

bu bünyâz1 muhkem olmayacak olursa evvel emürde anuñ ziyânı nihâ-

yetde zâhir olısar, dükeli sa‘yi zâyi‘ olısar. Pes tevbe’i cümle makāmlarda 

isti‘mâl ide. Zîrâ ki sülûk makāmlarınuñ her birinde bir günâh bulınur 

ki ol makāma münâsibdür. Niteki gelmişdür: (N201b) אت ــ ار  ــ ا אت  ــ  
2 ــ -Pes her bir3 makāmda tevbe kıla ol makāmuñ günâhından. Ni ا

teki Hoca aleyhi’s-selâm buyurur ki: ــ  ّ ــ ا ــ  ــ ، وإ ــ  ــאن  ــ   إ
ة4 ــ ــ  א م  ــ  ّ  Henûz mahbûblık makāmınuñ kemâlinde iken ve şânında כ

bu gelmiş-iken ki; 5﴾ َ ــ َ َ ــא  َ ــَכ َو ِ ْ ْ َذ ــ ِ َم  ــ َ َ ــא  َ  ُ ــَכ ا َ  َ ــ
ِ ْ َ

ِ ﴿ gör ki tevbenüñ 

hakkın nice ri‘âyet ider, günde yüz keret tevbe kılur. İkinci zühddür; gerek 

ki dünyâdan be-küllî [118a] i‘râz ide, gerek mâl olsun gerek mansıb olsun. 

Ve eger muhtâc ta‘allukı ve akrabâsı var-ise cümlesin anlara kısmet ide 

Hak Te‘âlâ farz itdügi üzere ve eger kimsesi yoğ-ise cemî‘ini şeyh öñünde6 

koya; tâ kim şeyh mürîdler mesâlihine harc eyleye ve ol mikdâr ki şeyh aña 

virür kût ü libâs içün, aña kāni‘ ola. Üçinci tecrîddür; gerek kim mücer-

red (N202a) ola. Cümle ta‘allukāt-ı sebebi ve nesebi kat‘ ide, ahsen-i vechi-

le ide. Tâ kim anlaruñ hâtırı rencîze olmaya kim düşmenlerdür, ziyânları 

dokunmaya. Niteki buyurur: 7﴾ ْ ــ ُ ُرو َ ْ א َ  ْ ــ ُכ وا  ُ ــ َ  ْ ــ ِدُכ َ ْ َوأَْو ــ ُכ ِ ْ أَْزَوا ــ ِ  ﴿ِإن 

Dördinci akīdedür; gerek kim Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘at i‘tikādı üzerine 

ola, tâ bid‘at ve dalâletden pâk ola ve e’imme-i selef mezhebi üzerine gide 

ve Şer‘iyyât’da ihtiyât tarîkını duta tâkati yitdükçe ve teşbîh ve i‘tizâl ve 

refazdan8 münezzeh ola ve ta‘assubdan ırak ola ve ehl-i kıble’i tekfîr itmeye 

ve hem la‘neti câ’iz görmeye. Bişinci takvâdur; gerek kim perhîz ehli ola, 

yimekde ve geymekde geregi gibi ihtiyât ide. Lâkin mübâlağa itmeye, tâ 

kim vesveseye düşmeye. Zîrâ ol dahı mezmûmdur. Güci yitdükçe azîmet 
(N202b) birle amel eyleye, ruhsatıla iş işlemeye. Ya‘nî takvâ birle amel ide, 

1 muhkem kıla kim cemî‘-i a‘mâl ve ahvâl bu asıl üzerine râst olsa gerek ve eger bu bünyâz HM: ─ N.

2 “Ebrarın hasenatı, mukarreb olanlar için seyyiattır.”

3 her bir N: bir HM.

4 “Muhakkak ki kalbime bazı tortular konur ki günde yüz defa tövbe istiğfar ediyorum.” Müslim, Zikr, 

41; Ebû Dâvûd, Vitr, 26.

5 “(2-3) Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, 

seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.” Fetih, 48/2.

6 şeyh öñünde N: ileyinde HM.

7 “Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan 

sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.” Teğābun, 64/14.

8 refazdan N: refâzîden HM.
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fetvâyıla degül. Tahâretde ve gusülde tamâm dürüşe, velîkin hadden tecâ-

vüz itmeye; tâ kim vesvese [118b] olmaya. Cümle ahvâlde bu kelâm birle 

amel ide ki dimişdür:1
ــכ2   ــא   ــ  ــכ إ ــא   Altıncı sabırdur; gerek ki دع 

Şer‘’üñ tasarrufâtı altında sâbir ola; emr ü nehy şerbetlerini içüp tahammül 

ide ve şeyhüñ terbiyyeti tahtında teslîm olup anuñ işâretinde zahmet ih-

tiyâr ide, melâleti hîç gözine göstermeye. Ve eger bu ma‘nîden sehel nesne 

vâkı‘ olursa, gerek ki tekellüfile muttasıl3 sabr idüp bahâdurlık göstere dîn 

işinde. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurur: 4 ّ ه ا ــ ــ  ــ   Yidinci mücâ-

hededür; gerek kim muttasıl nefs tosınını5 mücâhede uyanıyıla muhkem 

bağlaya. Anuñıla elbette hîç yumşaklık itmeye; (N203a) illâ zarûret6 mikdârı. 

Ve bir vechile anuñ murâdına hoş gelür nesne’i aña virmeye ki, nefs şol 

aslan gibidür; vaktî ki7 aç koyasın, esîr olur ve eger toyurursañ seni helâk 

kılur. Pes anı dîn mücâhedesine meşgūl kılmayacak olursañ8 ol seni kendü 

hevâsına meşgūl kılur. Sekizinci şecâ‘atdür; gerek ki merdâne bahâdur ola, 

tâ ki nefsile mukāvemet idebile ve hem şeytânuñ mekr ü hîlesinden endîşe 

kılmaya ki bu yolda cinn ü ins harâmîleri boldur.9 Anları def‘ idüp kahr 

itmek ulu bahâdurlıkdur. Tokuzıncı bezildür; gerek ki anda îsâr ola. Zîrâ 

ki buhl ulu kayd ve azîm hicâbdur. Ve ba‘zı makāmlarda şöyle [119a] ola 

ki, dünyâyı ve âhireti bezl ide ve hem vakt ola ki cânın terk eyleye. Onuncı 

fütüvvetdür; gerek kim cömerd ola. Şöyle ki her kişinüñ hakkını geregi 

gibi kendü (N203b) makāmında tâkati yitdükçe ödeyüvire ve hîç kimsenüñ 

hakkına tama‘ itmeye. Kendü munsıf olup kimseden insâf taleb kılmaya. 

On birinci sıdkdur; gerek kim kendü mu‘âmelesinüñ binâsını sıdk bünyâzı 

üzerine koya. Halkıla ve Hakk’ıla râstlığı sıfat kıla. Yalandan ve iftirâdan 

ırak ola. Halka hoş gelmeyecek işi işlemeye ve nazarın halkdan be-küllî 

kese. On ikinci ilimdür; gerek kim ferâyiz hakkın edâ idecekçe ilmi ola, 

hem anı kendüye vâcib bile. Meselâ namâz hükmi gibi ve oruç ve zekât ve 

1 dimişdür N: ─ HM.

2 “Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe etmediğini yap.” Buhârî, Buyû‘, 3; Tirmizî, Kıyâme, 60.

3 tekellüfile muttasıl HM: tekellüf ü muttasıl N.

4 “Kim sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir.” Buhârî, Zekât, 50; Rikāk, 20; Müslim, Zekât, 

124; Ebû Dâvûd, Zekât, 28; Tirmizî, Birr, 77; Nesâ’î, Zekât, 85.

5 gerek kim muttasıl nefs tosınını HM: muttasıl nefsi tosınını N.

6 zarûret HM: zarûrî N.

7 vaktî ki N: vaktiyile HM.

8 meşgūl kılmayacak olursañ HM: meşgūl itmek kılmayacak olursañ N.

9 boldur HM: çokdur N.
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hac ve sâ’ir erkân gibi muhtâc olduğı mikdârca hakkını yirine getüre. Ziyâ-

de taleb itmeye ki yoldan kalmaya. Meger ki kemâl-i maksûda irişmiş ola, 

hem halka muktedâ ve mürşid ola; ol1 vakt Kitâb ve Sünnet ilminüñ tahsîli 

fâ’ide kılur, ziyân itmez. Ammâ hîç hâlde (N204a) fâ’ide kılmaz ilme meşgūl 

olmaya.2 On üçinci oldur ki, her vaktde niyâzı elden salıvirmeye ve egerçi 

nâz makāmına dahı3 düşse kendüyi tekellüfile4 niyâz âlemine getüre. Zîrâ 

ki niyâz âşıkuñ hâs makāmıdur ve nâz ma‘şûkuñ hâs mertebesidür. On 

dördinci ayyârlıkdur; [119b] gerek kim bu yolda ayyâr-sıfat ola. Tâ ki katı 

korkulu işlerden her-çi âlem-i gayb ve şehâdetden5 aña irişe, lâ-ubâlî-vâr 

kendüyi aña vura, hîç sonuñ endîşe kılmaya ve hem cânından üşenmeye. 

Bir günde kendü başını biñ keret kademi altında koya. 

(N204b) Beyt:  Yâr ışkından bizi gör nice olduk ayyâr

 Baş ayak altına alup nice olduk6 seyyâr

 İşbu devr içre murâd noktasına bizüz iren

 Anuñ-içün kim baş üzere verürüz çün perkâr

 Cânumız yâr yolına çün biz itdük îsâr

 Ger bize hükm kılur-ısa hem olavuz berdâr

 Ölümi ger7 satalar cânıla satun alavuz

 Çünki ayyârlık oldı işimüz iy dildâr

 Gam-ı dûzah bize yol bulmaya vü yâ bihişt8

 Çünki yâr oldı göñül şehrin gitdi ağyâr

(N205a) On bişinci melâmetdür; gerek kim melâmet-sıfat ve kalender-sî-

ret ola. Şöyle olmaya ki Şer‘’i ri‘âyet itmeyüp elden salıvire. Melâmetî ol-

mak Şer‘’i terk itmek degüldür. Belki ol şeytân iğvâsıdur ve anuñ delâleti-

1 ol HM: ─ N.

2 ziyân itmez. Ammâ hîç hâlde fâ’ide kılmaz ilme meşgūl olmaya N: ziyâde itmez. Ammâ hîç hâlde fâ’ide 

kılmaz ilme meşgūl olmak HM.

3 dahi N: ─ HM.

4 tekellüfile HM: teklîfile N.

5 katı korkulu işlerden her çi âlem-i gayb ve şehâdetden HM: korkulu işlerden her çi gayb ve şehâdet-

den N.

6 ayak altına alup nice olduk HM: ayağ altında alup ne hoş olduk N.

7 ger HM: ─ N.

8 yol bulmaya vü yâ bihişt HM: yol bulmaya ummaya bihişt N.
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dür ve aña ehl-i ibâhat dirler, anları bu menzillerden cehenneme yiterler. 

Belki Melâmetî ol ma‘nîye ola ki; nâm ü neng, medh ü zem ve halkuñ 

reddi ve kabûli, katında yeksân ola ve halkuñ dostlığıyıla semirüp ve düş-

manlığıyıla arıklamaya1 ve bu dürlü dürlü renkleri yek-reng bile. Hakk’uñ 

dükeli halkıyıla sulh birle dirile; ammâ nefsile cengde ola. On altıncı akl-

dur; [120a] gerek2 kim akıl tasarrufıyıla anuñ harekâtı mazbût ola. Tâ kim 

bir hareket itmeye ki şeyhüñ rızâsına, Hakk’uñ fermânına muhâlif ola ki 

cümle rûzi (N205b) gârda çekdügi renc şeyhüñ hâtırına dokunmağıla zâyi‘ 

olmaya. Pes ol renc yiyüp hâsıl kılduğı akıl tasarrufıla saklamak gerekdür. 

On yidinci edebdür; vâcibdür ve gerek kim mü’eddeb ola ve hem ahlâkı 

mühezzeb ola latîfe birle ve inbisât kapusını bağlaya. Şeyhüñ hazretinde 

vakār ve sükûn ve ta‘zîm birle dâ’im ola. Şeyh söz sormayınca söylemeye, 

söyledügi vakt yap yap sükûnetle ve sıdkıla söyleye. Zâhirde ve bâtında 

şeyhüñ işâretine muntazır ola. Ve eger şeyhünden bir ayb ve bir kusûr zâ-

hir olacak olursa zâhirde ve bâtında, der-hâl istiğfâr idüp ahsen-i tarîkıla 

anuñ özrin dileye ve anuñ azâmetini çeke kim niçün anda ayb müşâhede 

kıldı. On sekizinci hüsn-i hulkdur; gerek ki muttasıl tabî‘atın açuk dutup 

hûy-i hûb ve yârenlerile dil-teng olmaya (N206a) ve hem tekebbürden ve fahr 

u ucubdan ve da‘vâ ve taleb-i câh ve riyâsından ırak ola. Dâ’im tevâzu‘ ve 

şikestelik-ile zindegânî kıla ulu yârenlerile. Ve anlar kim kendüden kiçidür, 

rahmet ve şefkat ve lutf birle dirile. Kendünüñ yükini yârenleri üzerine 

komaya, belki kendü çekip tahammül eyleye. Dâ’im yârenlere muvâfakat 

ide, muhâlefetden ırak ola. Nasîhat idici ve nasîhat işidici ola ve mu‘âraza 

ve mücâdele ve husûmet itmeye; hürmet ve irâdetile yârenlere nazar ide. 

Hakāretile hîç kimseye bakmaya. Hızmetile Hak Te‘âlâ hazretine yakınlık 

isteye ve sofra üzerinde kendü nasîbini îsâr ide ve kimsenüñ nasîbine tama‘ 

kılmaya. Semâ‘ olsa kendüyi zabt eyleye, hâl yörenmedin vecde gelüp hare-

ket itmeye. Hâl yörendügi vakt yârenlere zahmet itmekden ihtirâz eyleye, 
(N206b) güci yetdükçe içinde gizleyüp âşikâre kılmaya. Vaktî ki vecd gālib 

ola; zarûret mikdârı hareket kıla, ziyâde kılmaya. Ve çünki ol hâl sâkin 

1 dostlığıyıla semirüp ve düşmanlığıyıla arıklamaya HM: dostlığıyıla ve düşmenligine semirüp arıklama-

ya N.

2 Buradan itibaren 8 varak HM’de boş bırakılmış olup bu kısım N’den tamamlanmıştır. HM nüshasının 

reddâdesinde gelecek sayfanın ilk kelimesinin yazılması hasebiyle, yazılı olan sayfanın zamanla bir 

şekilde tahrip olması veya kesilmesi dolayısıyla yerine boş sayfanın konulmuş olması muhtemeldir.
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ola; ol dahı kendüyi teskîn ide ve teklîf birle vecd ve hâlet satmaya. Ve 

eger bir kişi böyle bilse ki tevâcüd-i nefsde hem bir zevk vardur; belî böy-

ledür ammâ fâ’idesi azdur, itmedüginüñ menfa‘ati çokdur. İhtiyârıla na‘ra 

ve haykırmak itmeye, tâ ki yârenleri rencîde kılmaya, vakıtlarını mükedder 

itmeye. Ve ehl-i hâle ve ehl-i vecde dâ’im niyâzıla takarrüb idüp tevâzu‘ıla 

göñüllerine gire. Vaktî ki başını bir kişinüñ kademinde komak dilese tevâ-

zu‘dan ötürü sakına; tâ ki secde şekli olmaya ki ol harâmdur. Pes ellerüni 

arkası üzerinde dutup yüzüni yiryüzinde koya, alnın yire dokundurmaya. 

Hâsılı; güci yetdükçe (N207a) sohbetde kimsenüñ göñlini rencîde kılmaya 

ve’s-selâm. On tokuzıncı teslîmdür; gerek kim zâhirde ve bâtında kendüyi 

şeyhüñ vilâyetine teslîm ide ve kendü tasarrufâtını kendüden mahv eyleye. 

Şol ölü gibi ola ki yuyucınuñ elinde yatar, nice gerekse ol anı döndürür. 

Ve bâtında muttasıl şeyh vilâyetinüñ dergâhına sığına. Eger hazarda olsa 

eger gaybetde, her nesneye ki şeyhüñ bâtınından icâzet bulsa işleye anı ve 

eger terk bulsa işlemeye. Ve dahı şeyhüñ ahvâline zâhirde i‘tirâz idüp karşu 

gelmeye ve her nesne ki anuñ nazarına gez gelse, gezligi kendünüñ naza-

rı gezligine havâle eyleye. Eger Şer‘’a muhâlif görse i‘tikād ide ki; “Baña 

muhâlif görinür, ammâ şeyh muhâlif işlemez. Anuñ nazarı bu bâbda kâ-

mildür. Her ne işlerse (N207b) kendü nazarıyıla işler. Hem anuñ uhdesinden 

gelibilür.” diye. Niteki Mûsâ ve Hızır aleyhime’s-selâm anlaruñ vâkı‘asında 

oldıyıdı. Bu vâkı‘a bu-y-idi ki; Hızır Peygamber gemi deldi ve birüsi ol idi 

ki bir oğlan depeledi. Mûsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm hilâf-ı Şer‘ görün-

di, ammâ degül-idi. Ve Hızır’uñ sırrı Mûsâ Peygamber’le ol idi ki eyitdi: 
ا﴾1 ً ُ ِذْכــ ــ ْ

ِ َــَכ  َث  ِ ــ ْ ٓ أُ ــ َ ٍء  ْ ــ َ  ْ ــ َ  
ِ ْ َ ــ ْ َ  َ ــ َ ــ  ِ َ ْ َ ِن ا ِ ــ َ ﴿ Ya‘nî, “Her neyi kim 

ben işleyem, sen baña i‘tirâz idüp sorma ki niçün böyle işledüñ diyü, tâ ben 

saña dimeyince hîç dinme. Eger salâhı varısa ben diyem.” Çünki i‘tirâz itdi, 

üç keret geçüp afv itdi. Andan soñra 2﴾ــَכ ِ ْ َ ــ َو ِ ْ َ اُق  َ ــ
ِ ا  َ ــ َ ﴿ deyüp cevâb 

virdi, tâ ma‘lûm ola ki i‘tirâz mufârakat-i hakīkīye sebebidür; egerçi sûret-

de müfârakat degülse dahı. Pes (N208a) i‘tirâz yolın kendünüñ üzerine bağlu 

duta, her hâlde muttasıl teslîm tarîkına şükr eyleye. Zîrâ ki şeyh irâdetine 

teslîm itmeklik kazâ ve kader ahkâmına teslîm itmekligüñ nerdübânıdur. 

1 “O da şöyle dedi: ‘O hâlde, eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında 

bana soru sormayacaksın.’” Kehf, 18/70.

2 “Adam (Hz. Hızır), ‘İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir.’ dedi. ‘Şimdi sana sabredemediğin 

şeylerin içyüzünü anlatacağım.’” Kehf, 18/78.
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Mâdâm ki bu nerdübândan su‘ûd mümkin olmaya, ahkâm-ı İlâhiyye’ye 

teslîm itmek müyesser olmaya. Yigirminci şart tefvîzdür; gerek kim mürîd 

vaktî ki himmeti kademin taleb yolına sıdkıla kosa bir oğurdan kendü 

vücûdından el yuya ve kendüyi Hak yolına fidâ eyleye ve i‘tikādıla eyde 

ki: 1﴾ِ َــ ا ٓي ِإ ِ ــ ْ ُض أَ ِّ ــ َ  İbâdeti bihişt ü dûzahdan ötürü kılmaya yâhûz ﴿َوأُ

kemâl ü noksân garaziyçün olmaya; belki sırf kullık yolından ve zarûret-i 

mahabbetden kıla. Ve her nesne ki Hazret-i İzzet’den aña irişir, aña râzî ola. 

Hayr ve şer ki aña takdîr olmışdur, anuñ (N208b) sebebiyle yüzin Hazret’den 

döndürmeye; suçı kendüye havâle kıla, mürşide anı vekîl kıla. 

ي כ  ب أ  وכ إ ا
א2  אء أ א وإن  אء أ ن 

Beyt: و ا ام     
 3 כ او دا ه כ ور   ز

 Ismarladum ben işim mahbûba cümlesin

 Diri dutarsa öldü[rü]rise savâb ider

Pes ubûdiyyet kā‘idesinde sâbit-kadem ola şerâyitile, talebinde sıdkıla 

ilzâm göstere ve eger biñ keret hitâb irişse ki “isteme bulmazsın”; gerek 

kim işden bir zerre naks itmeye ve hîç ibtilâyıla ve tecribe ile taleb ayağını 

seyrden ve himmet elini işden fâriğ eylemeye. Belki sıdk ve teveccühle aña 

müteveccih ola.

Beyt: (N209a) Mâdâm ki göñül câna derdüñi kıla mahrem

 Yağmur gibi âfetler başına yağa her dem

 Yâ Rab bu belâlardan yüz döndürür olursam 

 Dîzâruñıla hergiz ben olmayayın hurrem

Ve dahı şeyhüñ hızmetine mülâzemet itmekden yüz döndürmeye. Eger 

şeyh anı bir günde biñ kerre red idüp ırak idecek olursa gitmeye ve irâde-

1 “Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını 

hakkıyla görendir.” Mü’min, 40/44.

2 “İşimde sevgiliyi vekil tayin ettim tamamen; dilerse yaşatır, dilerse öldürür beni.”

3 “Bırakmışım kendi maslahatımı ona; ister yaşatır ister öldürür, kendi bilir.”
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tinde siñekden kem olmaya; her ne deñlü ki matlûbından anı sürseler ol 

girü gelür, aña zübâb andan ötürü didiler ki müştakdur “zübbe âb”dan. 

Ya‘nî sürümek-ile girü gelür dimek olur. Egerçi bunuñ tâvûslarından ol-

maz ise bârî mekeslerinden girü kalmaya. 

Mısra‘: 1 אر  אوس  ر    א

Çünki mürîd-i sâdık güci yitdükçe bu şerâyiti yerine getürüp ve bu ah-

lâkıla muttasıf olsa ve hem şeyh ol sıfât (N209b) ve ol kemâlât birle bezenmiş 

olsa ki beyân itdük mukaddem fasılda; lâ-cerem maksûd ve murâd-ı hakīkī 

hırmân hicâblarından sehel zamânda daşra vücûda gelür ve İzzet tutukı, 

Cemâl-i Samediyyet elinden götürülüp kāsıd maksûda, tâlib matlûba ve 

mürîd murâda ve âşık ma‘şûka irişür ki; 2 ــ ــ و ــ   أ 

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.

El-Faslü’s-Sânî Aşer 

fî Beyâni’l-İhtiyâci ile’z-Zikr ve İhtisâsi’z-Zikri bi-Lâ İlâhe İllallâh

Ya‘nî On İkinci Fasıl mürîd zikre muhtâc olduğını beyân ider ve hem 

kelime-i ihlâs mahsûs olduğına sebeb nedür, anı bildürür. Kālallâhu Te‘âlâ: 
3﴾ ْ ُכــ ْ ٓ أَْذُכ ــ

ِ و ُ אْذُכ َ ﴿ Ve kāle: 4﴾َن ــ ُ َ ْ ُ  ْ ــ ُכ َ ا  ً ــ
ِ َ َכ ّ وا ا ُ ــ -Ve kāle’n-Nebiy ﴿َواْذُכ

yu sallallâhu aleyhi ve sellem: 5 ِ ِ  ُ ــ ْ َ ــאِء ا َ ُ ا ــ َ ْ ُ ، َوأَ َ ِإ ا َــ َ ِإ  ِ ْכــ ّ ِ ُ ا ــ َ ْ  أَ
Azîz-i men! Bilgil (N210a) ki sâliklerüñ hicâbı nisyândan vâsıl olur ve nisyâna 

sebeb oldur ki bidâyet-i fıtratda çünki rûh vücûdı zâhir oldı anuñ vücû-

dından, pes ikilik zâhir oldı rûhile ve Hazret-i İzzet arasında. Bu rûhuñ 

ol makāmda ilmi varidi, ammâ ma‘rifeti yokidi. Zîrâ ki ma‘rifet müşâ-

hededen hâsıl olur ve müşâhede hoz mevcûddan mümkin olur. Rûh hoz 

vakt-i müşâhedede fânî olup ma‘dûm olur. Nice andan vücûda gelür ki, 

1 “Bu mülkte sinek, tâvûs gibi işini icrâ eder.”

2 “Beni talep eden beni bulur.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 2/106.

3 “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” Bakara, 

2/152.

4 Metinde sehven َن ــ ُ َ ْ ُ  ْ ُכــ َ ا  ً ــ
ِ ا َכ ً َ ِذْכــ ّ وا ا ُ ا şeklinde yazılmış olup âyette َواْذُכــ ً  .lafzı mevcut değildir ِذْכــ

“Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki 

kurtuluşa eresiniz.” Enfâl, 8/45.

5 “Zikrin en faziletlisi, ‘Lâ İlâhe İllallâh’, duanın en faziletlisi de ‘Elhamdulillâh’dır.” İbn Mâce, Edeb, 55; 

Tirmizî, Da‘avât, 9; Hâkim, Müstedrek, 1/676, nr. 1834.
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şühûd vücûduñ zıddı oldı. 1אن ان    Lâ-cerem rûh bedene ta‘alluk وا

dutduğından maksûd ol idi ki, halef hâsıl ide kalbde; nefs ve kalb gibi ki 

bunlar rûhuñ halefidür ol vaktde ki rûha müşâhede hâsıl ola, kendü vücû-

dını bedel ide anuñ vücûdına ki, 2﴾ ُ ــ ِ א َ ْ َ ا ــ َ ــ َوَز َ ْ ــאَٓء ا َ  ْ ــ ُ  buña (N210b) ﴿َو

işâretdür. Anuñ halefi ve kā’im-makāmı bunlar olur. Zîrâ ki rûh fânî oldu-

ğı vakt bunlar fânî olmazlar. Rûhuñ hoz ma‘rifeti ayn-ı fenâdur. Pes bunlar 

anuñ kā’im-makāmı olmağıla ma‘rifetden nasîbi oldı ve rûhuñ fenâsından 

haberi bunlar virdi. Bu bir ulu sırdur ki her kişinüñ fehmi buña irmez. 

Çünki rûh ol âlemde Hakk’ı kemâl-i Vahdâniyyet birle nitekim bilürdi, 

ancılayın ol makāmda şirketsüz zikr-i hafî idemez idi. Zîrâ ki kendünüñ 

vücûdı çünki Hak vücûdından mümtâz oldı, hem kendü zâkir olup ve 

hem Hakk’ı da añar oldı. Bu hoz ayn-ı şirketdür. Ve Hak Te‘âlâ buyurdı 

ki: 3﴾ َ ــ ِ َ ــَכ ِإَذا  ْ ر  Ya‘nî benden gayrını unutduğuñdan soñra zikr ﴿َواْذُכــ

itseñ (N211a) tâ ki benüm zikrüm şirketiyle olmaya. Ve andan soñra nice ki 

rûh âlem-i melekûta tavâf idüp ve kālıba yitişdi, bu aralıkda her neye ki 

anuñ nazarı irişdi, anuñ zikri anuñıla yâr olup anda karâr itdi ve ol mikdâr 

deñlü Hak Te‘âlâ zikrinden girü kalup unutdı. Tâ şol mertebeye irişdi ki, 

bir nice cemâ‘ate dürlü dürlü nesnelerüñ zikri ol kadar zâhir oldı ki her 

biri bir hicâb olup bir oğurdan Hak Te‘âlâ zikrini unıtdılar ve Hak Te‘âlâ 

hem anları inâyet zikrinden unutdı ki; 4﴾ ْ ُ َ ــ
ِ َ َ  َ ّ ا ا ــ ُ َ ﴿ Pes çünki hicâb-ı 

nisyân zâhir oldı ve 5﴾ٌض َ ــ ــ  ِ ِ ُ ُ ــ  ِ ﴿ hastalığına sebeb bu oldı; lâ-ce-

rem mu‘âlece vaktinde 6ــא اد ج  ــ  hükmiyle Kur’ân [şifâ]7-hânesinden ا

bu şerbeti (N211b) buyurdılar ki: 8﴾ا ً ــ
ِ ا َכ ً َ ِذْכــ وا ا ُ  Hakk’ı zikr itmekile ﴿اْذُכــ

ol hadsüz nisyânuñ âfetinden ve anuñ marazı zahmetinden halâs bula-

lar. Ammâ ُ ا ِإ   َ َــ ِإ  َ  zikr-i mahsûs oldığına sûret yolından hüccet ol-

dur ki, Hoca aleyhi’s-selâm zikirlerüñ ulurağın bu kelime’i dimişdür ki:

1 “İki zıt birleşmez.”

2 “De ki: ‘Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.’” İsrâ, 17/81.

3 “Ancak, ‘Allah dilerse yapacağım.’ de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve ‘Umarım Rabbim beni, bun-

dan daha doğru olana ulaştırır.’ de.” Kehf, 18/24.

4 “Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip 

iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz 

münafıklar, fasıkların ta kendileridir.” Tevbe, 9/67.

5 “Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. 

Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.” Bakara, 2/10.

6 “İlaç/tedavi, zıtlarladır.”

7 HM nüshasında 8 varak eksik olduğundan HM 2235 numaralı nüshadan istifade edilmiştir.

8 “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” Ahzâb, 33/41.
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1

ُ َ ِإ ا َ َ ِإ  ِ ْכ ّ ِ ُ ا َ ْ  Ve ammâ ma‘nâ yolından hikmet oldur ki Hak Te‘âlâ أَ

buyurdı: 2﴾ ُ ــ ِّ ُ ا ــ
ِ َכ ْ ُ ا ــ َ ْ َ  ِ ــ ْ َ ُ Ve kelime-i tayyibe ﴿ِإ َ ِإ ا َــ َ ِإ ’dur. Ya‘nî 

bu kelime Hazret-i İzzet’e yol bulubilür.3 Zîrâ ki bu kelimede nefy ü isbât 

ikisi bile var ve nisyân marazı dahı nefy ü isbât ma‘cûnı birle def‘ olur, gayrı 

nesneyle degül. Zîrâ ki nisyân mürekkebdür nefy ü isbâtdan; ya‘nî Hak zik-

rinüñ nefyinden ve ağyâr zikrinüñ isbâtından. Pes bu şerbet düzmek gerek 

kim sikencebîn (N212a) sıfatında ola. Ya‘nî anda nefiy sirkesi ve isbât şekeri 

ikisi bile bulına; tâ ki nisyân safrâsınuñ mâddesi münkatı‘ ola. Zîrâ ki َ  
َ َ ُ birle mâsivâ-yı Hakk’ı nefy ide ve  ِإ -birle Hazret’i isbât eyleye. Çün ِإ ا

ki bu ilâc birle müdâvemet ve mülâzemet gösterse rûhuñ mâsivâ-yı Hak 

Te‘âlâ ta‘allukātından ârız olan rencleri َ َــ ِإ  َ  şerbetiyle zâ’il olup4 nisyân 

illetinüñ âfeti münkatı‘ olur ve zikir sıhhati Cemâl-i Sultân-ı ُ  vâsıtası ِإ ا

birle İzzet tutukınuñ ardından yüz gösterür. Ve bu va‘denüñ hükmince ki
5﴾ ْ ُכ ْ ٓ أَْذُכ

ِ و ُ אْذُכ َ ﴿’dur, ol vakt zikr harf u savt libâsından taşra çıkar ve nûr-ı 

İlâhî tecellîsinden 6﴾ُ ــ َ ْ ِــٌכ ِإ َو א َ ٍء  ْ ــ َ  hâsiyyeti âşikâre olur. Rûhuñ ﴿ُכ 

zikri kendü zâkirligiyle vücûdınuñ (N212b) nihâyetsüz bahrinde müstağrak 

ve müstehlek olur. Pes rûh zâkirliginüñ kā’im-makāmı Hak olur. Bunda 

zikr ve zâkir ve mezkûr bir olur. Ol vakt şirketsüz zikr el virür. 

د  از  و   د  א ز   
אر7  כ وا ا   ا

1 “Zikrin en faziletlisi, ‘Lâ İlâhe İllallâh’dır.” İbn Mâce, Edeb, 55; Tirmizî, Da‘avât, 9; Hâkim, Müstedrek, 

1/676, nr. 1834.

2 “Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak O’na 

yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir 

azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.” Fâtır, 35/10.

3 bulubilür: bilübilür N. HM nüshasında 8 varak eksik olduğundan HM 2235 numaralı nüshadan 

istifade edilmiştir. 

4 olup: olan ve N. HM nüshasında 8 varak eksik olduğundan HM 2235 numaralı nüshadan istifade 

edilmiştir.

5 “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” Bakara, 

2/152.

6 “Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatın-

dan başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” 

Kasas, 28/88.

7 “Benden ve senden değil, kendinden duyuncaya kadar; ‘mülk kimindir?’ ‘Vâhid ve Kahhâr’ındır.’” 

 “O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. Bugün mülk (hükümranlık) 

kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır.” Mü’min, 40/16 âyetine 

telmihte bulunulmuştur. 
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da sırr-ı 1﴾ َ ــ ُ َ ِإ  َــ ٓ ِإ َ  ُ ــ ُ أَ ّ َ ا ِ ــ َ ﴿ bunda zâhir olur. Bu sözi Hüseyin Râzî 

ki buyurdı: 2 ّ ّ ا ا ــ ا ــאل ا ــא   Anuñ ma‘nâsı bu hâlde mefhûm olur ve 

hem bu kelime üzerine oldı, ayruk kelimât üzerine olmadı. Anuñ-içün 

çün şirk-i ma‘nevîden halâs bu kelimeden gayrıla hâsıl olmayıcak, pes sû-

ret şirkinden hem bu kelimeden anuñıla necât mümkin olmaya. Nitekim 

gelmişdür: 

آ را       ا 
ّ را3  אن ا ا د  א  אن  א   

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ (N213a) Muhammedin ve âlihî ecma‘în.

El-Faslü’s-Sâlisü Aşer 

fî Beyâni Keyfiyyeti Tarîkı’z-Zikri ve Şerâyitihî ve Âdâbihî

Ya‘nî On Üçinci Fasıl zikrüñ keyfiyyeti ve hem tarîkını ve şartlarını 

ve edeblerini beyân ider. Kālallâhu Te‘âlâ: ــ َ ْ أَْو أَ َאَٓءُכــ ْ ٰا ُכــ ِ ْכ
ِ َ َכ ّ وا ا ُ אْذُכــ َ ﴿ 

ا﴾4 ً ِل﴾Ve kāle: 5 ِذْכــ ْ ــ َ ْ َ ا ــ ِ  ِ ــ ْ َ ْ ً َوُدوَن ا ــ َ ِ ــאً َو َ َ ــَכ  ِ ْ َ ــ  ِ ــَכ  ْ ر  Ve ﴿َواْذُכــ
kāle’n-Nebiyyu sallallâhu aleyhi ve sellem: ــא ــ  ــ  ــ و دون  ــ ــ ا وا  ــ  
ــא6 א ــ  א رق ا ــ ــ  ــ اوزار כــ  ــ ا ــ و  ّ وا ذכــ ا ــ ــ ا ــאل ا  ّ ل ا ــ  ر
Azîz-i men! Bilgil, edebsüz ve şerâ’itsüz zikir eyitmek, artuk fâ’ide virmez. 

Evvel edebi ve şerâ’iti terbiyet birle yirine getürmek gerek, tâ ki zikir müfîd 

ola. Ammâ şerâ’it-i zikrüñ birisi oldur ki mürîd irâdetinde (N213b) sâdık ola. 

İkinci oldur ki taleb derdi birle sülûk itmeklik dâ‘iyesi kendüde mevcûd 

ola. Üçinci oldur ki halkdan vahşet dutup müteferrid ola ve zikrile üns 

duta; tâ ki dükelinden yüzin döndüre ve zikrüñ penâh devletine sığına ki; 

1 “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan 

başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Âli İmrân, 3/18.

2 “Allah’tan başka kimse Allah olduğunu söyleyemez/iddia edemez.”

3 “Mahlukatı ‘Lâ İlâhe’ kılıcıyla doğra; böylelikle cihân ‘İllallâh’ sultanıyla nurlansın.”

4 “Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan 

da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, ‘Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver.’ 

diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.” Bakara, 2/200.

5 “Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafiller-

den olma.” A‘râf, 7/205.

6 “Müferridler öne geçti.” buyurdular. Sahâbilerin “Ey Allah’ın Resûlü! Müferridler kimlerdir?” diye 

sormaları üzerine de “Müferridler, Allah’ı zikretmeye düşkün olan kimselerdir. Zikir onların sırtların-

daki günah yüklerini indirdiği için Kıyamet günü hafiflemiş olarak gelirler.” Müslim, Zikr, 4; Tirmizî, 

Da‘avât, 128 (3596).
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َن﴾1 ُــ َ ْ َ  ْ ــ ِ
ِ ْ َ ــ  ِ  ْ ــ ُ ـُـ َذْر  ُ ّ ِ ا ــ ُ ﴿ Dördünci oldur ki çün zikre müdâvemet 

isteye, anuñ bünyâdı tevbe-i nasûh birle muhkem kıla. Cümle ma‘âsîden 

ictinâb ide. Mezkûra muhâlefet itmek zikrüñ eserin kalbinden mahv ider. 

Ve ammâ zikrüñ âdâbı birisi oldur ki; zikr itdügi vakt âbdest alup tamâm 

tahâretle ide ve eger gusül idecek olursa dahı evlâ ve efdal ola. Zîrâ dostı 

zikr itmeklik düşmen ile mukātele ve mukābele ve muhârebe itmekdür; 

vaktî [ki] silâh olmaya, nice (N214a) muhârebe mümkin ola? ح ــ ء  ــ  ا
2 ــ  İkinci oldur ki geydügi tonı pâk ve hem Sünnet üzerine geye. Ve ا

anuñ tahâretinde dört şart vardur: Evvel necâsetden pâk; ikinci mazlame-

den pâk, ya‘nî kimsenüñ anda bir vechile hakkı olmaya; üçinci hurmetden 

pâk, ya‘nî ibrişim olmaya; dördünci ru‘ûnet ve kibirden pâk gerek, ya‘nî 

kısarak ola Sünnet’e muvâfık. Hak Te‘âlâ dimişdür: 3 ــ ِّ ﴾ اى  ْ ــ ِّ َ َ َــَכ  א َ
ِ  ﴿َو

Üçinci4 âdâbı zikrüñ oldur ki ev karañu ve hâlî ola ve hem pâk ola ve 

gecirek ola, tâ ki cem‘iyyet-i kalb el vire ve eger buhûr idecek olursa dahı 

evlâ ola. Dördünci âdâbı oldur ki yüzin kıbleye döndürüp bağtaş kura. 

Bağtaş kurmak cümle evkātda menhî iken illâ zikr vaktinde degül. Zîrâ 

Hoca aleyhi’s-selâm subh namâzın (N214b) kıldukdan soñra kendü makā-

mında mürabba‘ otururdı, tâ güneş toğunca zikre meşgūl olurdı. Ammâ 

zikrüñ keyfiyyeti oldur ki eytdügi vaktin ellerin uyluğı üzerinde koya ve 

göñlin hâzır kıla ve gözlerin yuma ve tamâm ta‘zîmile başlaya. Ve kelime-i

ُ َ ِإ ا َــ َ ِإ  didügi vakt tamâm kuvvetle diye ki, 5﴾ا ً ــ ِذْכــ َ dimişdür ki ﴿أَْو أَ

َ َ َ ِإ  göbek dibinden gele ve ُ -göñül-ile dokuna. Bir vechile ki; zikir en ِإ ا

vârı ve anuñ kuvveti cümle a‘zâsına irişe. Lîkin iñen dahı âvâzı birle çığır-

maya, güci yitdükçe ihfâya kasd ide. Niteki buyurdı: ــَכ ِ ْ َ ــ  ِ ــَכ   ﴿َواْذُכــ ر
ِل﴾6 ْ ــ َ ْ َ ا ــ ِ  ِ ــ ْ َ ْ ً َوُدوَن ا ــ َ ِ ــאً َو َ َ  Bu vechile zikri muhkem muttasıl ide 

1 “Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü, ‘Allah, hiç kimseye hiçbir şey indirmedi.’ dediler. De 

ki: ‘Mûsâ’nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kâğıtlar hâline koyup ortaya 

çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; (kendisiyle) sizin de, babalarınızın da bilmediği şeylerin size 

öğretildiği Kitâb’ı kim indirdi?’ (Ey Muhammed!) ‘Allah’ (indirdi) de, sonra bırak onları, içine dal-

dıkları batakta oynayadursunlar.” En‘âm, 6/91.

2 “Abdest müminin silahıdır.”

3 “Nefsini arındır.” Müddessir, 74/4. Âyetin devamında gelen “ ــ ِّ  kısalt” lafzıyla âyette geçen/ اى 

ــ ِّ َ َ  lafzı tefsir edilmiştir. 

4 Üçinci: N’de yanlışlıkla “İkinci” şeklinde yazılmıştır.

5 “Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da 

kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, ‘Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver.’ diyen-

ler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.” Bakara, 2/200.

6 “Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafiller-

den olma.” A‘râf, 7/205.
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ve göñülinde ma‘nâ-yı zikri fikir eyleyüp nefy-i haddi’l-harfile şöyle kim

َ َــ َ ِإ  ma‘nâsında her nesne ki (N215a) göñüle düşer, nefy ide hayrdan ve şer-

den ol ma‘nîye ki hîç nesne dilemezven işitmezven ve hîç maksûd ve mah-

bûb ve matlûbum degül; ُ  ya‘nî Hak Te‘âlâ’dan özgesi. Cemî‘ havâtırı ِإ ا

َ َــ ِإ  َ  birle nefy ide ve Hazret-i İzzet’i maksûdluk ve mahbûblığıla isbât 

ide ُ  birle. Ve dâ’im zikri nefy ve isbât birle gerek. Ve her vakt göñline ِإ ا

nazar itse, neye ki göñül nazar itse tekellüf-ile göñli Hazret’e döndürüp 

şeyhüñ vilâyetinden himmet taleb eyleye ve َ َــ َ ِإ  nefyiyle anuñ ta‘allukını 

kat‘ eyleye ve mahabbetüñ kökini göñlinden koparup yabana sala ve ُ  ِإ ا
tasarrufıyla Hak mahabbetini ol sohbetüñ kā’im-makāmın ide. Ve hem bu 

terbiyet üzere müdâvemetde koyar ve ihtirâz oldur [ki]1 zikir galebetiyle 
(N215b) zâkirüñ varlığı zikir nûrına mahv ola ve zikir zâkiri müfred kıla ki; 
2 ــ ّ ا ــ ــ  ّ و  Ve kendünüñ vücûdı alâyıkınuñ yükini andan gidere ve ا

anı dünyâ cismâniyâtından âhiret rûhâniyyetine yüksüz göndere. Niteki 

buyurdı: ــ  ّ وا ذכــ ا ــ ــ ا ــאل ا  ّ ل ا ــ ــא ر ــ  ــ  ــ و دون  ــ ــ ا وا  ــ  
ــא3 א ــ  א رق ا ــ ــ  ــ اوزار ــ  כ ــ ا  Ve bilgil ki göñül Hak Te‘âlâ’nuñ و

hâs halvet-gâhıdur ki; 4 ــ ي ا ــ ــ  ــ  ــא  א وا ــ ــ و  ــ أر   

Mâdâm ki ağyâr zahmeti göñül bârigâhında mevcûd ola, gayret-i Hak 

gayret ider. Bu gayretinden ol bârigâha kadem basmaz. Velâkin çün َ َــ ِإ  َ  

çavuşı göñül bârigâhını ağyâr zahmetinden hâlî (N216a) kıla, ol vakt sultân-ı 

ُ ْ (٧) .tecellîsinüñ kudûmına muntazır olmak gerek ِإ ا ــ َ ْ א َ  َ ــ ْ َ َ َذا  ِ ــ َ ﴿ 
5﴾ ْ ــ َ אْر َ ــَכ  ّ ِ ــ َر َ َوِإ

Beyt: אه ا א אه  א    א 
 6 אه آ אه   א   ن 

1 ki: ─ N. HM nüshasında 8 varak eksik olduğundan HM 2235 numaralı nüshadan istifade edilmiştir.

2 “Allah tektir, teki sever.” Buhârî, Da‘avât, 68.

3 “Müferridler öne geçti.” buyurdular. Sahâbilerin “Ey Allah’ın Resûlü! Müferridler kimlerdir?” diye 

sormaları üzerine de “Müferridler, Allah’ı zikretmeye düşkün olan kimselerdir. Zikir onların sırtların-

daki günah yüklerini indirdiği için Kıyamet günü hafiflemiş olarak gelirler.” Müslim, Zikr, 4; Tirmizî, 

Da‘avât, 128 (3596).

4 “Yere ve göğe sığmadım, fakat mümin kulumun kalbine sığdım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/ 195, nr. 

2256.

5 “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.” İnşirâh, 94/7-8.

6 “Evi boşalt ki şâh ansızın gelir. Ev boşalınca şâh otağdan gelir.”
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Ve yakīn bile ki, fâ’ide-i küllî ol vakt hâsıl olur ki zikri şeyh-i kâmil ve 

sâhib-i tasarruf telkīninden ala. Zîrâ ki ok bir memleketi himâyet idüp 

ol vakt leşker mazarratından saklar ki sultân terkeşinden çıkmış ola, tâ ki 

leşkeri anı görüp mazarrat itmeye. Ammâ ol ok ki okçı dükkânından almış 

ola, bir memleketi saklamaklığa nice yarasun? Lîkin hasmı def‘ itmege ya-

rar. Niteki anuñ şerhi beyân olısar inşâ’allâhu Te‘âlâ. 

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.

(N216b) El-Faslü’r-Râbi‘u Aşer 

fî Beyâni İhtiyâci’l-Mürîd ilâ Telkīni’z-Zikri mine’ş-Şeyhi 

ve Hâsiyyetihî

Ya‘nî On Dördünci Fasıl mürîdüñ şeyhden telkīn-i zikre ihtiyâcın beyân 

ider ve hem anuñ hâsiyyetini bildürür. Kālallâhu Te‘âlâ: ا ــ ُ ا ا ـُـ َ َ ٰا ــ ِ ــא ا َ َــאٓ أَ ﴿ 
ا﴾1 ً ِ ــ َ  ً ْ ــ َ ا  ُــ ُ َ َو ّ Ya‘nî 2 ا ــ ا ا ا  ا ُــ ُ  Ve kāle’n-Nebiyyu sallallâhu aleyhi 
ve sellem: 3ا ــ ُ ِ ْ ُ  ُ َ ِإ ا َــ َ ِإ ا  ُــ ُ  [Azîz-i men! Bilgil ki]4 zikir iki dürlüdür; 

taklîdî ve tahkīkīdür. Ol zikir ki avâm ağzından yâ ana ata dilinden sem‘ine 

irişe, ol taklîdî olur ve ol zikir ol kadar göñülde eser itmez. Nitekim bir to-

hum terbiyet yimemiş ve resîde olmamış olsa, eger anı yire saçsalar bitmez; 

zîrâ ki hâmdur, kemâle irişmemişdür. Ol zikir dahı ancılayındur. Ve zikr-i 

tahkīkī oldur ki, sâhib-vilâyet telkīn u tasarrufıyla (N217a) mürîdüñ müsta‘id 

göñlinüñ yirinde ekile. Ol vakt göñülde eser idüp biter. Zîrâ ki sâhib-vilâ-

yetüñ zikri anuñ vilâyeti şeceresinüñ yimişidür ki, ol tohmı ol dahı bir sâ-

hib-vilâyet telkīninden dahı almışdur ve göñül yirinde ekmişdür ve vilâyet-i 

şeyh mededinüñ suyıla ve anuñ himmeti güneşile terbiyet yimişdür. Tâ ki ol 

tohum bitmişdür ve tedrîcile vilâyet ağaçlığı makāmına irişmişdür ve andan 

zikir yimişi çiçeginden zâhir olup vücûda gelmişdür. Çünki mürîdüñ göñli 

irâdeti birle natas olsa ve tabî‘at hâr u hâşakları tarîkat orağıyla biçilse ve pâk 

kılsa ve andan ihlâs güneşiyle ve şeyh himmetinüñ mededi suyıla terbiyet 

1 “(70-71) Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin 

işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük 

bir başarıya ulaşmıştır.” Ahzâb, 33/70. 

2 “Lâ İlâhe İllallâh deyin.”

3 “Lâ İlâhe İllallâh deyin, kurtulun.” Ahmed b. Hanbel, 25/404; Hâkim, Müstedrek, 1/61, nr. 39.

4 Azîz-i Men! Bilgil ki: N. HM nüshasında 8 varak eksik olduğundan HM 2235 numaralı nüshadan 

istifade edilmiştir.
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bulsa, lâ-cerem îmân-ı hakīkī sebzesi zâhir olup biter ki, אن ّ  ا   ا ا ا
1 ــ ــאء ا ــ ا ــא  ــ כ ــ ا  (N217b) günden güne ol bitmege başlar, tâ ki ihsân 

dikmesi olur ve dahı terbiyet olsa irfân şeceresi olur; vilâyet şeceresi andan 

ibâretdür. İmdi telkīnüñ şartı oldur ki, mürîd şeyh vasıyyetiyle gerek kim 

üç gün oruç duta. Bu üç günde cehd ide ki âbdest birle ola ve muttasıl zikre 

meşgūl ola. Egerçi dursa otursa zikirle dura otura ve kimseyle ihtilât kim 

ide, zarûret mikdârı söz söyleye ve ta‘âm yedügi vakt orucın açacuk yemeye 

ve gece zikre meşgūl ola subha degin. Üç günden soñra şeyh emriyle gusül 

ide ve İslâm guslına niyet ide. Niteki ibtidâ-i emrde kişi dilese ki İslâm’a gire 

gusül iderdi, andan Hoca aleyhi’s-selâm telkīn-i kelime’i aña iderdi. Pes ol 

sünnet üzere anda İslâm-ı hakīkī guslın yirine getüre. (N218a) Ve su dökündü-

gi vakt eyde ki: “İlâhî, tenüm ki benüm elimdeyidi, anı suyıla pâk kıldum 

ve göñülüm ki senüñ kudretüñ barmağı arasındadur, inâyetüñ nazarıyla ve 

ma‘rifet nûrıyla sen pâk kıl!” diye. Çünki gusül itdi, yatsu namâzın kılduk-

dan soñra şeyhüñ hızmetine [vara]2 ve yüzin kıbleye eyleye ve ol vasıyyet ki 

şartdur, aña eyide ve telkīnüñ esrârından ve zikrüñ havâsından mürîde bir 

niçe kelimât idivire; tâ ki mürîdi şevka getüre ve göñlini dükeli nesneden gö-

türe. Ve iki dizinüñ üstüne otura, ellerin uyluğı üstüne koya. Tamâm niyâzıla 

şeyhe murâkıb ola. Kendüyi şeyhüñ kalbi mukābelesinde hâzır duta. Andan 

şeyh bir kerret eyide ki; ّ  bülend âvâzıla ve tamâm kuvvetile. Çünki  ا ا ا

tamâm eyde, mürîd dahı ancılayın şürû‘ eyde ki; ّ ــ ا ا  bülend âvâzıla  ا
(N218b) ve tamâm kuvvetile. Pes şeyh ikileyin eyde ve mürîd dahı ikileyin. 

Andan şeyh üç kerre eyde ve mürîd dahı eyde. Andan şeyh du‘â ide ve mürîd 

“Âmîn” diye. Çünki tamâm oldı dura, halvet-hânesine gire ve yüzin zikir 

tohmını terbiyet itmege duta. Şöyle ki anuñ şartı, şerâyit-i halvet faslında 

gele inşâ’allâhu Te‘âlâ. 

İbtidâ-i zikir ki mürîdüñ göñlinde karâr ide, anuñ misâli ol ağaç 

misâline beñzer ki dikeler. Niteki buyurdı: ً ــ َ ِ َכ  ً َــ َ  ُ ّ َب ا َ ــ َ  َ ــ ْ َ َכ ــ َ  ْ َــ  ﴿أَ
3﴾ٍ ــ َ ِّ َ ٍة  َ ــ َ َכ  ً ــ َ ِّ َ  Ve müfessirlerüñ ittifâkıyla kelime-i [128a] tayyibe-i

ّ ا ا  ــ  ا  ’dur. Çünki bu şecere perveriş virmekde mülâzemet göstere, 

1 “Lâ İlâhe İllallâh, suyun baklayı yeşerttiği gibi kalpte imanı yeşertir.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/124.

2 vara: ─ N. HM nüshasında 8 varak eksik olduğundan HM 2235 numaralı nüshadan istifade edilmiştir.

3 “Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe 

yükselen bir ağaç gibidir.” İbrâhîm, 14/24.
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der-hâl anuñ kökleri göñlinden cemî‘-i a‘zâya irişür başdan tâ ayağa de-

gin ve tırnağına degin. Şöyle ki, hîç zerre kalmaz ki bu şecerenüñ köki 

aña irişmeye. Vaktî ki göñül (N219a) yirinde anuñ köki muhkem olsa ol 

vakt zikir ağaçlarınuñ budakları göñül kökinden yaña çekilmege başlar ki,
אِٓء﴾1 َ ــ ــ ا ِ ــא  َ ُ ْ َ ٌ َو ــ ِ َא ــא  َ ُ ْ  aña işâretdür. Bu makāmda göñül zikri dilden ﴿أَ

alur ve sarîh kelime-i ّ  ol eydür. Pes her vakt ki göñül zikre başlaya,2  ا ا ا

dil gerek ki tevakkuf ide; tâ göñül zikirden lezzet bula ve dil aña teşvîş vir-

meye. Ve ol vakt ki göñül zikrinden kalsa dilile zikre meşgūl ola; tâ ki göñül 

dâ’im zikirde ola. Pes bu tarîk üzerine müdâvemet eyleye; tâ ki zikir ağacı 

terbiyet bula ve yücelmege yüz duta. Vaktî ki şecere kendü kemâline irişse3 

müşâhede envârı çiçekleri ağacuñ budakları üzerinden açılmağa başlar ve ol 

çiçekden tedrîcile mükâşefât ulûmları semerâtı hâsıl olur ki; (N219b) א َ َ ٓ أُُכ
ِ ْ ُ ﴿ 

ــא﴾4 َ ِّ ْذِن َر ِ ــ ِ  ٍ ــ ِ  Eger ibtidâda zikir tohumı ol tamâm resîde olmış vilâyet ُכ 

yimişinden alınmasayıdı şecere bu mertebeye yitişmezdi. Niteki Abdullâh 

bin Ömer radıyallâhu anhumâ rivâyet ider ki: Hoca aleyhi’s-selâm hızmetin-

de cemâ‘at-i ashâbıla [128b] oturmışdum. Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki:

ــ ــא  ــ  و א ــא  ــאت ور ــ   ــ ا ــא כ ًة  ــ ــ  ــ ا  Ya‘nî “Ağaçlar إّن 

arasında bir ağaç vardur ki anuñ meseli mü’min meselidür. Şöyle ki, hemîşe 

sebzesi gitmez. Baña haber virüñ ki ol ne ağaçdur?” Andan sahâbenüñ her 

birisi bir söz söyledi; fülân ağaçdur ve fülân ağaçdur.5 Hoca aleyhi’s-selâm 
eydürdi ki: “Bu degül ve ol degül.” Abdullâh eydür: “Benüm hâtıruma geldi 

ki ol hurmâ ağacıdur. Ammâ anlaruñ huzûrında söylemegi edeb gördüm.” 

Peygamber aleyhi’s-selâm (N220a) buyurdı ki: 6 ــ ــ ا  Ya‘nî “Ol hurmâ ağacı-

dur.” Ve hakīkatde mü’minüñ münâsebeti hurmâ ağacıyıla ol yüzdendür ki; 

hurmâ ağacına mâdâm ki erkek hurmâdan telkīh ve te’bîr itmeyeler ya‘nî aş-

lamayalar, eyü hurmâ virmez ve bu meşhûrdur ki her yılda erkek hurmânuñ 

dalından bir mikdâr alurlar ve dişi hurmâya aşılarlar, tâ ki eyü hurmâ vire. Ve 

illâ böyle olmasa eyü hurmâ virmez. Pes mü’mini dahı çünki dileyeler ki vilâ-

1 “Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe 

yükselen bir ağaç gibidir.” İbrâhîm, 14/24. 

2 başlaya HM: başlasa N.

3 irişse HM: irişmese N.

4 “Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller 

getirir.” İbrâhîm, 14/25.

5 ve fülân ağaçdur HM: ─ N.

6 Buhârî, İlm, 3.
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yet semeresin hâsıl ide, pes anuñ dahı telkīh ve te’bîri ya‘nî aşlaması1 oldur ki 

bir şeyh-i sâhib-vilâyet telkīnine anı aşlayalar. Çünki telkīn hâsıl ola ve halvet-

de mülâzemet birle meşgūl ola, ol vakt şeyhüñ fermânı tasarrufıyıla semere-i 

hakīkī hâsıl ola. Şöyle ki anuñ şerhi [129a] geliser inşâ’allâhu Te‘âlâ.2 Ve bir 

vech-i münâsib dahı oldur ki; hurmânuñ yaprağı dâ’im yeşil (N220b) olur, düş-

mez. Mü’minüñ nişânı oldur ki dâ’im zikir ve tâ‘at birle anuñ vücûdı ağacı 

yeşeri-dura, sebzesi gitmeye ki; 3﴾َن ــ ُ ِ ْ َدٓا ــ ِ
ِ َ َ ــ  َ َ  ْ ــ ُ  َ ــ

ِ  Ve Hoca’dan ﴿اَ

-aleyhi’s-selâm- nakildür ki; bir vakt cemâ‘at-i ashâb4 Hoca ile -aleyhi’s-selâm- 
bir evde oturmışlardı. Buyurdı ki: “Kapuyı yapdılar.” Ve üç keret ّ ــ ا ا   ا

kelimesini bülend âvâzıla eyitdi ve sahâbeye buyurdı ki: “Siz dahı buncılayın 

eyidüñ.” didi. Anlar dahı eyitdiler. Andan elin götürdi, üç keret eyitdi: ــ ّ  ا
5   Andan soñra buyurdı ki: “Size beşâret olsun ki Hak Te‘âlâ sizi yarlı-

ğadı.” Pes meşâyıh telkīn-i zikri bu sünnetden almışlardur, şöyle ma‘lûm itgil. 

Ve bihî sıkatî.6 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.7

El-Faslü’l-Hâmisü Aşer 

fî Beyâni İhtiyâci’l-Mürîd ile’l-Halveti ve Şerâyitihâ ve Âdâbihâ

Ya‘nî On Bişinci Fasıl mürîdüñ halvete8 ihtiyâcını (N221a) beyân kı-

lur ve hem anuñ9 şartlarını ve edeblerini ma‘lûm ider. Kālallâhu Te‘âlâ:
10﴾ً ــ َ ْ َ  َ ــ

ِ َ ٓ أَْر ــ َ ُ َــא  ْ َ ِِ Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm:11 ﴿َوِإْذ َوا  َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ  
12 ِ ِ ــא َ ِ ــ  َ َ  ِ ــ ِ ْ َ  ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْכ ِ ْ ُ ا ــ ِ َא َ ْت  َ ــ َ َ ــא  א  َ ــ ِ َ  Azîz-i men! Bilgil ki dîn أَْر

yolına sülûk itmekligüñ binâsı ve makāmât-ı yakīniyye irişmekligüñ bün-

1 aşlaması HM: aşlamış N.

2 inşâ’allâhu Te‘âlâ N: inşâ’allâh HM.

3 Her iki nüshada da ْ ــ ُ  َ ــ
ِ ــ yerine sehven اَ -yazılmıştır. “Onlar, namazlarına devam eden kimse و

lerdir.” Me‘âric, 70/23.

4 cemâ‘at-i ashâb HM: cemâ‘at-i ashâbuñ N.

5 “Allah’ım! Tebliğ ettim mi?”

6 Ve bihî sıkatî HM: ─ N.

7 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

8 halvete HM: halvet N.

9 anuñ HM: anlaruñ N.

10 “Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir 

buzağıyı tanrı edinmiştiniz.” Bakara, 2/51.

11 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

12 “Kim Allahu Teâlâ’ya kırk gün ihlâs ile ibadet ederse kalbinden diline hikmet pınarları akar.” Alî 

el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 2/778; 6/2386; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/224, nr. 2361; Kudâ‘î, Müsne-
dü’ş-Şihâb, 1/285, nr. 466; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/229; 4/7. 
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yâdı halvet [129b] ve uzlet ve halkdan kesilmekdür. Ve cemî‘-i enbiyâ vü 

evliyâ ibtidâ-i hâlde halvet1 ve uzlet itmeyince maksûda irmediler. Niteki 

Â’işe radıyallâhu anhâ rivâyet ider Hoca hakkında -aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm- 

ve anuñ ibtidâ-i hâlinden haber virür ki: 2
ء  ــ َ ْ ا  ِ ــ ْ َ ِإ  َ ــ ّ ِ ُ  Ya‘nî evvel כאن 

emürde halveti ve uzleti Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- göñline sevdürdiler; tâ 

ki halkdan kesilüp Hakk’a teveccüh kılabildi. Ve bir rivâyetde dahı (N221b) 

gelür ki: 3 ــ אً وأ ــ اء أ ــ ــ  ــ إ ّ ــ اى   Ya‘nî Hirâ Tağı’nda وכאن 

halvete ve tâ‘ate meşgūl olurdı vahy4 olmazdan öñdin bir hafta ve iki hafta 

ve dahı bir ayda gelmişdür rivâyetde ki anda eglenürdi. Şeyh kaddesallâhu 
rûhahû eydür: “Ben za‘îf, Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- halvet-hânesini Hirâ 

Tağı’nda ziyâret kılmışam; bir mağāradur ol tağuñ depesinde, katı deriñ-

dür. Ve dahı Mûsâ Peygamber aleyhi’s-selâm çünki Hak kelâmını diñleme-

güñ5 istihkākını bî-vâsıta erzânî kılısarlardı, anı kırk gün halvete buyurdı 

ki: 6﴾ً ــ َ ْ َ  َ ــ
ِ َ ــ أَْر َ ُ ــא  َ ْ َ  Ve erba‘înüñ bir hâsiyyeti vardur nâkısları ﴿َوِإْذ َوا

kemâle irişdürmekde ki kalan adedüñ ol hâsiyyeti yokdur. Niteki hadîsde 

gelmişdür ki: (N222a) 7ــא ــ  ــ ار ّ ــ ا ــ  ــ  כــ  ــ ا -Ve Hoca aley ان 
hi’s-selâm hikmet çeşmeleri göñülden zâhir olup dile gelmekligi kırk sabâh 

ihlâs itmeklige [130a] mahsûs kıldı. Niteki buyurdı: َ ــ ِ َ أَْر  ِ ِ  َ ــ َ ْ أَ  ْ ــ َ  
8 ِ ِ ــא َ ِ ــ  َ َ  ِ ــ ِ ْ َ  ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْכ ِ ْ ُ ا ــ ِ َא َ ْت  َ ــ َ َ ــא  א  İmdi hikmet erba‘în adedinde bir 

oldur ki âb u gil tılsımını Âdem’üñ rûhâniyyeti yüzine kırk gice ve gün-

düzde bağladılar ki, 9 ــאً א ــ  ّي أر ــ ــ آدم  ت  ــ  ol tılsıma kırk bend 

urdılar. Lâ-cerem ol tılsım açılmaz; illâ bir kilîzile açılur ki10 anuñ kırk 

dendânesi ola ki kırk sabâh ubûdiyyeti ihlâsıla itmekdür. Ya‘nî ubûdiyyet 

1 halvet N: ─ HM.

2 “Ona halvet/yalnızlık sevdirilmişti.” Müslim, Îmân, 73; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/409.

3 Benzer lafızlarla; Buhârî, Ta‘bîr, 1; Müslim, Îmân, 73.

4 vahy N: ve dahi HM.

5 diñlemegüñ HM: diñlemeklik N.

6 “Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir 

buzağıyı tanrı edinmiştiniz.” Bakara, 2/51.

7 “Sizden her birinizin anne karnında kırk gün içinde yaratılışı toplanır.” Buhârî, Enbiyâ, 1; Kader, 1; 

Tevhîd, 28; Müslim, Kader, 1; Ebû Dâvûd, Sünne, 16; Tirmizî, Kader, 4; İbn Mâce, Mukaddime, 10; 

Ahmed b. Hanbel, 1/382. 

8 “Kim kırk sabah Allah’a ihlâslı olursa kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya başlar.” Kudâ‘î, 

Müsnedü’ş-Şihâb, 1/285, nr. 466. 

9 “Âdem’in çamurunu kırk sabah ellerimle yoğurdum.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 4/1439; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/99; 1/136.

10 açılur ki HM: ─ N.
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bir kilîzi oldı ki kırk sabâh anuñ dendânesi oldı. Ve hem hikmet suyını1 

rûhâniyyet deryâsından -ki kalbüñ yiri altında gizlüdür-, ol (N222b) suyı dil 

beyânınuñ ser-çesmesine getürmek mümkin degüldür; illâ kırk gün ihlâ-

sıla2 itmekile müyesser olur ki, 3
ــא  א  َ ــ ِ َ ِ أَْر ِ  َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ  İmdi erba‘înüñ 

şerâyiti ve âdâbı çokdur. Ammâ ol ki gereklüsidür, sekiz şartdur. Şöyle ki, 

eger bu şartlardan biri nâkıs olursa maksûd-ı küllî halvetden geñezlikile 

hâsıl olmaz. Ve sekiz adedinüñ ta‘yîni andan ötürüdür kim; göñül uçma-

ğınuñ sekiz kapusı vardur ve halvetüñ her bir şartı her bir kapuyı açmak 

kilîzidür. Eger bir şart mühmel olursa bir kapu bağlu kalur, açılmaz. Evvel 

şartı evde4 oturmakdur yüzi kıbleye karşu mürabba‘, ellerini uylığı [130b] 

üzerinde koya. Gusl itmiş ola, öli gusli niyyetine ve halveti lahdin bile ve 

andan çıkmaya; illâ meger ki âbdest içün ve kazâ-yı hâcet-içün çıka. Şöy-

le gerek ki halveti karañu ve (N223a) tar ve küççük5 ola ve öñine bir perde 

asa, tâ hîç aydınlık girmeye ve dahı âvâz yitişmeye. Tâ ki havâssı işden 

kala, görmekden ve işitmekden ve söylemekden ırak ola; tâ ki rûh çün 

havâssa meşgūl olup ve mahsûsâta nazar itmese6 âlem-i gaybı ıttılâ‘ bulur. 

Ve dahı ol hicâblar ve âfetler ki rûha bu biş hissi derîçelerinden yitişürdi; 

çünki havâssı işden kala ve zikir tasarrufıyıla ve nefy-i havâtırıla ol âfetler 

mahv olur, ayruk dahı anı görmez. Pes rûhuñ âlem-i gaybıla ünsi zâhir 

olur ve halkdan vahşet dutup bir kezden yüzin Hak’dan yaña döndürür ki;
7

 ﴾ ً ــ ِ ْ َ  
ِ ــ ْ َ ْ ِإ ــ َ َ  İkinci şartı dâ’im âbdest ile olmakdur. Âbdest şeytânuñ ﴿َو

mü’min üzerine yolın bağlar. Şöyle ki bu anuñ üzerine muzaffer olur. Zîrâ 

ki âbdestüñ nûrı vardur, her yire ki âbdest suyı irişse8 (N223b) anuñıla ol 

uzuv münevver olur ve ol nûr şeytâna neft olup dokınur. Bundan ötürü 

buyurdı ki: 9 ــ ح ا ــ ء  ــ ّ  Üçinci şart10 ا ــ ا ا zikrine müdâvemet ا

1 suyını N: suyı HM.

2 ihlâsıla HM: ihlâs N.

3 “Kim kırk sabah Allah’a ihlâslı olursa…” Kudâ‘î, Müsnedü’ş-Şihâb, 1/285, nr. 466.

4 evde N: bir evde HM.

5 küççük HM: kicirek N. 

6 itmese HM: itmeye N.

7 “Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.” Müzzemmil, 73/8.

8 Her yire ki âbdest suyı irişse HM: Her yirde ki âbdest suyı erişe N.

9 “Abdest müminin silahıdır.”

10 şart HM: ─ N.
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itmekdür. Niteki buyurdı: 1﴾ ْ ــ ِ ِ ُ ُ  َ ــ َ َ ًدا َو ــ ُ ُ ــא َو ً א َ
ِ  َ ّ وَن ا ُ ُכــ ْ َ  َ ــ

ِ  Bu ﴿ا

işâretdür devâm-ı zikre ve zikrüñ hâsiyyetini [131a] şerh eyledük, ma‘lûm-

dur. Dördinci nefy-i havâtıra mülâzemet itmekdür. Ya‘nî her hâtır ki göñle 

düşe eger hayr eger şer, gerek ki cümlesini ــ  birle nefy ide; ol ma‘nîye  ا

ki “dilemezem illâ Huzâ’yı.” Ve Hak Te‘âlâ’nun bu2 kavli ki dimişdür: َوِإن﴿ 
3﴾ُ ّ ِ ا ــ ِ ُכ  ْ ــ

ِ א َ ُ ُه  ــ ُ ْ ُ ْ أَْو  ــُכ
ِ ُ ٓ أَ ــ

ِ ــא  َ وا  ُ ــ ْ ُ  Nefy-i havâtıra işâretdür ki, hakī-

katde her hâtır ki gelür göñülde bir nakş zâhir olur yâ hayr veyâ şer ve ol 

göñlüñ safâsını men‘ ider gayb nakşların (N224a) kabûl itmekden. Zîrâ ki 

göñül âlem-i şehâdet nakışlarından hâlî olmayınca müşâhedât-ı gaybî ve 

ulûm-ı ledünnî nakışlarına mahall olmaz ve mükâşefât-ı rûhânî ve tecel-

liyât-ı sıfât-ı Rabbânî envârına kābil olmaz. Niteki Meryem hakkında bu-

yurdı: 4﴾ــא َ ِ ــ رو ِ ــא  َ ِ ــא  َ ْ َ َ َ ــא  َ َ ْ َ  ْ ــ َ َ ْ ٓ أَ ــ
ِ  .Bişinci devâm-ı savmdur ﴿َوا

Gerek ki dâ’im oruc ola ki, orucuñ hâsiyyeti azîmdür ta‘allukāt-ı beşeriyye-

ti kat‘ idüp ve sıfât-ı hayvânî’i kahr itmekde. Niteki buyurur: ــא َ ــ َوأَ ِ ُم  ْ ــ  ا
5 ــ ِ ي  ِ ــ ْ  Altıncı devâm-ı sükûtdur. Gerek ki kimseyile söz söyleşmeye; illâ أَ

kendü şeyhiyile,6 zarûret mikdârı vâkı‘asını keşf idüp ahvâlini arz itmek-i-

çün. Bâkī 7ــא ــ  ــ   hadîsiyile amel eyleye ve zikirden artuk nesneyile 

dilin depretmeye. Yidinci kendünüñ göñlini şeyh göñline (N224b) murâkabe 

ide. Dâ’im [131b] kalbini şeyh kalbine mukābil dutup meded isteye ki 

gayb fetihleri ve nefehât-ı eltâf-ı Rabbânî nesîmleri evvel emürde şeyhüñ 

göñli derîçesinden mürîd göñline irişür ki; 8 ــ ــ روز ــ ا ــ ا ــ ا  Zîrâ 

ki mürîdüñ ibtidâ hicâbı çokdur ve teveccühi Hazret-i İzzet’e geregi gibi 

idemez. Zîrâ ki ol âlem-i şehâdete ögrenmişdür, sırf âlem-i gaybe âşinâsı 

yokdur ve şeyhüñ sûreti âlem-i şehâdetdendür. Çünki irâdetile mürîd ken-

1 “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yara-

tılışı üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi 

ateş azabından koru.’ derler.” Âli İmrân, 3/191.

2 bu HM: bir N.

3 “Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah 

sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla 

yeter.” Bakara, 2/284.

4 “Irzını korumuş olan kadını da (Meryem’i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, 

oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık.” Enbiyâ, 21/91.

5 “Oruç bana aittir ve onun karşılığını ben veririm.” Müslim, Siyâm, 30; Tirmizî, Savm, 55; Ahmed b. 

Hanbel, 7/290.

6 kendü şeyhiyile HM: şeyhile N. 

7 “Susan kurtuldu.” Tirmizî, Zühd, 50; Ahmed b. Hanbel, 11/19.

8 “Kalpten kalbe bir pencere vardır.”
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düyi şeyhe ulaşdurdı ve teveccühi şeyh kalbine âsânlığıla idebildi; şeyhüñ 

kalbi hoz dâ’im Hazret’e müteveccihdür ve âlem-i gaybda perverde olmış-

dur, her lahza gaybdan şeyhüñ kalbine fazl-ı Rabbânî feyz olur ve şeyh 

kalbinden mürîdüñ kalbi ne deñlü şeyh kalbine teveccüh itmişse (N225a) ol 

teveccühi deñlü ve hem havsalası neye tâkat getürürse aña göre gaybdan 

mededler mürîdüñ göñline irişür. Tâ ki göñli ol vâsıtayıla1 gaybdan meded 

dutmağıla hûlanur ve perveriş bulur. Tâ aña irişür ki tedrîcile fazl-ı Hak 

feyzini vâsıtasuz kabûl itmege lâyık olur ki; 2﴾ًرا ــ ُ َ ًא  ا َ ــ َ  ْ ــ ُ ْ َر ُ א َ ــ َ -Ev ﴿َو

velde egerçi hemân bu şarâbdur içdügi, velâkin vilâyet-i şeyh câmından 

irişürdi ki; 3﴾ ً ــ ِ َ َز ــא  َ ُ ا َ ِ َכאَن  ــא  ً ْ َכ ــא  َ ِ َن  ْ َ ــ ْ ُ -İmdi Muhammed aley ﴿َو
hi’s-selâm ki Hak şarâbınuñ sâkīsidür, şarâb-ı tahûrı anuñ câmından içer 

vâsıtasuz: [132a] 4 ﴾ ْ ــ ُ ْ َر ُ א َ ــ َ ﴿َو

(N225b) Beyt: Şol meyi içdüm ki bu rûh aña oldı peymâne5

 Andan oldum mesti ki akıl kılur dîvâne6

 Bir koğı irdi7 baña yakdı beni ser-te-ser8

 Ol şem‘üñ ki güneş oldı aña pervâne

Pes muttasıl şeyhüñ himmetini9 bu yolda kendüye delîl ve kılavuz ide 

ve çünki bir âfet yâ bir havf zâhir olsa heybetlü der-hâl şeyh vilâyetine 

penâh ide ve şeyhüñ bâtınından himmet taleb ide; tâ ki anuñ meded-i 

himmeti ve nazar-ı vilâyeti berekâtında def‘ ola her âfet, eger şeytânî ve ger 

nefsânî olsa. Sekizinci terk-i i‘tirâzdur. Ya‘nî karşu gelmeye hem Hakk’a ve 

hem şeyhe. Ammâ Hakk’a karşu gelmedügi ol ma‘nîyedür ki; her nesne ki10 

gaybdan aña irişe kabz u bastdan ve renc ü râhatdan ve sıhhat ü marazdan, 

aña (N226a) râzî olup teslîm ide ve yüzin Hak’dan döndürmeye.

1 vâsıtayıla N: ─ HM:

2 “Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri 

onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” İnsân (Dehr), 76/21.

3 “Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.” İnsân (Dehr), 76/17.

4 “…Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” İnsân (Dehr), 76/21.

5 aña oldı peymâne HM: oldı aña peymâne N.

6 mesti ki akıl kılur dîvâne HM: mest kim akıl kıldı dîvâne N.

7 irdi HM: urdı N.

8 ser-te-ser HM: ser-tâ-ser N.

9 himmetini HM: himmeti N.

10 Hakk’a karşu gelmedügi ol ma‘nîyedür ki her nesne ki HM: Hakk karşu geldügi ol ma‘nîyedür ki her 

nesneye ki N.
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Beyt: Vaslum1 şarâbını dökicek göñlüñe iy yâr

 Pes kaçmak gerek dutıcak başuñı humâr2

 Vuslat bulup bizümle ger cem‘ olasın 

 Cem‘iyyetüñi3 sen kılasın cümle târumâr

Ve şeyh üzerine kavlden ve fi‘ilden ve sıfatdan her ne görse gerek i‘tirâz it-

meye ve anuñ tasarrufâtına kendüyi teslîm ide zâhir ve bâtın ve şeyhüñ ahvâ-

linde ve mu‘âmelesinde nazarı irâdet birle ide. Kendünüñ kûteh-bîn aklıyıla 

tasarruf itmeye ki ulu şartı teslîm-i vilâyet-i şeyhdür. Niteki [132b] yumurda 

ve kuş sûretinde geçdi. Şöyle kim; eger yumurda4 bir mikdâr kuş tasarrufın-

dan (N226b) hâlî olup aña meded irmeyecek olursa ol kuşlık hâsiyyeti ki yu-

murdada ta‘biye olmışdur, der-hâl bâtıl olur; ne yumurda olur ve ne kuş ve 

her yumurda kim bir kuşuñ terbiyeti tasarrufında fâsid olsa eger cemî‘ kuşlar 

cem‘ olsalar ol yumurdayı5 salâhiyyete getüremezler. Bundandur ki eger bir 

mürîdi şeyhi redd eylese hîç kimse meşâyıhdan anı kemâle irişdürimez ve 

cümle meşâyıh vilâyetinde merdûd olur; meger ki bir mürîd şeyh hızmetin-

den özürile6 girü kalmış ola, ol redd itmedin ve şeyhe irişmek aña düşvâr ola 

ve istifâde itmek mümkin olmaya. Yâhûz şeyh fevt olsa yâ mürîd ırak sefer 

itse, şeyhe varmağa güci yitmese, bu özürler sebebiyile çünki mürîd bir şey-

he dahı ulaşsa7 ma‘zûr ola. Ol şeyhüñ himmeti tasarrufı mümkindür ki anı 

kuşlık (N227a) makāmına irgüre.8 Zîrâ ki mürîdüñ vücûdı yumurdasınuñ kābi-

liyyeti fâsid olmamışdur. Bir sâhib-vilâyetüñ redd-i tasarrufıyıla âdâb-ı halvet 

çokdur. Ammâ şerâyiti sekiz idi ki didük9 ve âdâbından biri dahı taklîl-i 

ta‘âmdur. Ya‘nî az yiye. Ol kadar az yimeye ki za‘îf ola ve bî-kuvvet ola. Ol 

kadar10 yiye ki katı muhkem zikre mülâzemet itmege kuvveti ola. Meselâ yüz 

dirhem mikdârı yâhûz yüz elli dirhem yâhûz iki yüz dirhem mikdârı ta‘âm 

[133a] yiye. Ve her kişi mizâcı kuvveti kadarı iştihâ ider. Pes bunuñ üzerine 

1 Vaslum HM: Vasluñ N.

2 dutıcak başuñı humâr HM: başuñı dutucak humâr N.

3 Cem‘iyyetüñi HM: Cem‘iyyetüñ N.

4 yumurda HM: yumurda da N.

5 yumurdayı HM: yumurda N.

6 özürile HM: ─ N.

7 ulaşsa HM: varsa N.

8 anı kuşlık makāmına irgüre HM: ire kuşluk âlemine irgüre N.

9 didük: HM: beyân itdük N.

10 kadar HM: mikdâr N.
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amel ide, hâsılı oldur; gerek kim gicede hafîf ola, tâ ki uyhu galebe itmeye1 

ve zikirden girü kalmaya az yimekile yâhûd2 çok yimekile. Ve ol mikdâr ki 

ta‘âm yiye, zikrile ve huzûrıla yiye3 ve lokma’ı kiçücek götüre ve nefs (N227b) 

hırsıyıla yimeye. Belki ibâdet niyyetine yiye ve uvak çeyneye. Ammâ göñli 

zikre meşgūl ola; tâ ki4 zikir nûrıyıla şehvet zulmeti götürile. Ve çünki nîm 

sîr oldı,5 ya‘nî yaru toydı, elin ta‘âmdan götüre; tâ ki isrâfa6 yitişmeye. Ve 

ta‘âmuñ lezzetlüsinden tekellüf7 göstermeye ve etden8 çok ihtirâz ide ve be-

küllî terk itmeye. Haftada bir keret yâ iki keret yiye, her keret elli dirhem et 

yiye. Bâkī cerîbe9 ta‘âm pişüre ve dahı az yimege dürişe. Güci yitdükçe peh-

lûsını ihtiyârıla yire komaya; meger ki uykusuzluk galebe ide, andan düşe. 

Çünki uyansa, kalka âbdest tâze kıla ve iki rek‘at namâz kıla ve zikre meşgūl 

ola. Ve eger tamâm yorılsa10 şöyle ki oturmağa tâkati olmaya, bir sâ‘at yanını 

yir üzerine koyup11 yâhûz başını dizi üzerine koyup (N228a) uyhusın def‘ ide; 

tâ ki tabî‘atdan melâleti ve havâsdan kelâleti götüre. Ve her vakt ki dil zikir 

melâletinden kalsa bir sâ‘at göñlin zikre meşgūl ide ve murâkıb-ı kalb ola ve 

muntazır ola; tâ12 her nesne ki hâtırına gelür [133b] ve heybetlü hayâlâtdan 

ki görinür yâhûz işidür, korkmaya13 ve göñlin muhkem duta. Der-hâl şey-

hüñ vilâyetine sığına ve şeyhüñ adını diline getüre ve himmetinden meded 

taleb ide; tâ Hak Te‘âlâ kendü lutfıyıla14 anı def‘ ide. Ve her vakt ki âbdeste yâ 

cemâ‘atile namâza çıksa, gerek ki gözin ileyinde15 duta ve dört yaña bakmaya 

ve dilin ve göñlin zikre meşgūl kıla, müteferrik olmayup cem‘ ola.16 

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.17

1 itmeye HM: eylemeye N.

2 yâhûd N: ─ HM.

3 ol mikdâr ki ta‘âm yiye, zikrile ve huzûrıla yiye HM: ol mikdâr zikrile ve huzûr birle yiye N.

4 tâ ki HM: ─ N.

5 oldı HM: ola N.

6 isrâfa HM: isrâf N.

7 tekellüf HM: tekellüf teklîf N.

8 etden HM: andan N.

9 cerîbe N: cereb HM.

10 yorılsa HM: uyursa N.

11 şöyle ki oturmağa tâkati olmaya, bir sâ‘at yanını yir üzerine koyup HM: şöyle oturmağa tâkati olmasa, 

bir sâ‘at yanını yir üzerine koya N.

12 tâ HM: ─ N.

13 korkmaya HM: kayurmaya N.

14 lutfıyıla HM: lutfından N.

15 ileyinde HM: elinde N.

16 müteferrik olmayup cem‘ ola HM: müteferrik olmaya vakti N.

17 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.
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(N228b) El-Faslü’s-Sâdisü Aşer 

fî Beyâni’l-Ba‘z mine’l-Vakāyi‘i’l-Gaybiyye 

ve’l-Farkı beyne’r-Ru’yâ ve’l-Vâkı‘a

Ya‘nî On Altıncı Fasıl vakāyi‘-i gaybiyyeden ba‘zını beyân ider ve hem 

fark ider rü’yâ ve vâkı‘a arasında. Kālallâhu Te‘âlâ: ــא ً َכ ْ َ َכ ــ َ َ  َ ــ َ ُ أَ ــ ْ ــ َرأَ ِّ  ﴿ِإ
1﴾ َ ِ ِ ــא َ ــ  ِ  ْ ــ ُ ُ ْ َرأَ  َ ــ َ َ ْ َوا  َ ْ ــ Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm:2 َوا

ِة3 ــ ُ ْ ا ــ ِ ًءا  ْ ــ ُ  َ ــ ِ َ ٍ َوأَْر ــ ِ  ْ ــ ِ ٌء  ْ ــ ُ  ُ ــ َ ِ א َــא ا ْؤ  Azîz-i men! Bilgil ki çün sâlik ا

mücâhedeye ve riyâzet-i nefse ve tasfiye-i kalbe şürû‘ itse anuñ mülk ü 

melekût üzerine sülûki ve ubûrı zâhir olur ve her makāmda ol hâle münâ-

sib vâkı‘alar keşf olmağa başlar. Vakt olur ki rü’yâ-yı sâlih sûretinde olur ve 

gâh olur ki gaybî vâkı‘a olur. Ammâ fark bu ikisinüñ arasında bu tâ’ife 

içinde iki vechiledür; birisi sûret yüzinden ve birisi ma‘nî yolından. Ammâ 

sûret yüzinden vâkı‘a (N229a) ol olur ki hayâl hicâbından taşra çıkmış ola 

[134a] ve sırf gaybî ola. Şöyle ki, rûh makām-ı tecrîdde ya‘nî beşeriyyet 

sıfatlarından mücerred olduğı vakt anı idrâk ider. Pes ol nesne rûhânî-i 

mutlak olur ve gâh olur ki rûhuñ nazarı mü’eyyed olur nûr-ı İlâhî birle, ol 

vakt sırf vâkı‘a-i Rabbânî olur ki; 4 ّ ر ا ــ ــ  ــ   Ve rü’yâ ol olur ki pes ا

havâs be-küllî işden kalmış ola ve hayâl ol vakt işe şürû‘ itmiş olur. Pes 

havâs mağlûb olduğı hâlde bir nesne hayâlüñ nazarına gelür. Ol dahı iki 

dürlü olur. Biri oldur ki5 edgāsu ahlâmdur; ol şol düşdür ki ol6 ilkā-i nefs 

vâsıtasıyıla hayâl ü idrâk ider şeytânî vesveseleri ve nefsânî dağdağaları ki 

asl-ı hamîr mâyesi nefs ve şeytân olmışdur7 ve hayâl (N229b) anı bir münâsib 

nakşıla bağlayup nefsüñ nazarına getürür ve anuñ ta‘bîri olmaz. Kimseye 

dimek8 dahı eyü degüldür ol düşi. İkinci eyü düşdür ki rü’yâ-yı sâlih dirler 

ve hem Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki; “Ol düş peygamberligüñ kırk altı 

cüz’inden bir cüz’idür.” Ba‘zı e’imme tefsîr itmişlerdür ki; Hoca’nuñ -aley-

1 “Hani Yûsuf, babasına ‘Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. 

Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı.’ demişti.” Yûsuf, 12/4.

2 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

3 “Salih rüya, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.” Buhârî, Ta‘bîr, 4; Müslim, Rü’yâ, 8 (2263); 

Ahmed b. Hanbel, 14/416.

4 “Mümin Allah’ın nuruyla bakar.” Ebû Nu‘aym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî, Hilyetü’l-Evliyâ 
ve Tabakātü’l-Asfiyâ, 9/262.

5 iki dürlü olur. Biri oldur ki HM: iki dürlüdür. Biri ol kim N.

6 ol şol düşdür ki ol HM: ol düşdür ol ki N.

7 asl-ı hamîr mâyesi nefs ve şeytân olmışdur HM: asl-ı hamîr mâye-i nefs ve şeytânı olmışdur N.

8 dimek HM: ─ N.
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hi’s-selâm- nübüvveti eyyâmınuñ müddeti yigirmi üç yıl idi. Ol yigirmi 

üçüñ altı ayı düşde vahy oldı. Andan yigirmi üç yılı bast idecek kırk altı 

keret altı ay olur. Lâ-cerem bu hisâbca rü’yâ-yı sâlih nübüvvetinüñ kırk altı 

cüz’inden bir cüz’i oldı. Ve çok peygamberler varidi ki vahy [134b] anlara 

düşde olmışıdı ve ba‘zı anlardan varidi ki vahiyleri vakt olurdı ki düşde 

olurdı ve gâh olurdı uyanuklıkda olurdı. Niteki İbrâhîm Peygamber’e 

-aleyhi’s-selâm- düşde (N230a) vahy oldı ki: “Oğluñı kurbân it.” Pes ol1 eyitdi: 
ى﴾2 َ َــ ــאَذا  َ  ْ ـُـ א َ ــَכ  ُ َ ٓ أَْذ ــ

ِّ َــאِم أَ َ ْ ــ ا ِ ٓ أََرى  ــ
ِّ  Vahy idügine3 delîl oldur ki oğlı ﴿ِإ

eyitdi: 4﴾ ُ ــ َ ْ ُ ــא  َ  ْ ــ َ ْ ِ ا ــ َ َــאٓ أَ ﴿ Ya‘nî “Buyurdukların işle.” didi. Eger vahy 

degülmisse böyle dimeyeydi. Ve Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: ــאء م ا ــ  
5 ــ  Ya‘nî “Enbiyânuñ uyhusı vahiydür.” Ve hem İbrâhîm aleyhi’s-selâm و

bîzâr olduğı hâlde6 dahı vahy oldı ki: 7﴾ــَכ ْ َ ــ ِإ ُ ْ ُ َ  ِ ــ ْ َ ا ــ ِّ  ً ــ َ َ ْ أَْر ــ ُ َ ﴿ Bu 

vâkı‘a meşhûrdur ki dört kuşı öldürüp dögdi, karışdurdı; Hak Te‘âlâ girü 

ihyâ itdi.8 Pes bu vahy oldı aña hâl-i yakazatda.9 Ve andan girü şöyle bilgil 

ki, rü’yâ-yı sâlih üç nev‘ üzeredür: Biri oldur ki te’vîle ve ta‘bîre hâcet ol-

maz, ancılayın bi-aynihî (N230b) zâhir olur. Niteki İbrâhîm Peygamber’e 

-aleyhi’s-selâm- olmışdı ki sarîh; 10﴾ــَכ ُ َ ٓ أَْذ ــ
ِّ َــאِم أَ َ ْ ــ ا ِ ٓ أََرى  ــ

ِّ  .vâkı‘ oldı ﴿ِإ

İkinci oldur ki ba‘zısı te’vîle muhtâc olur ve ba‘zısı ancılayın bi-aynihî11 

vâkı‘ olur. Niteki Yûsuf Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- vâkı‘ oldı: ُ ــ ْ ــ َرأَ ِّ  ﴿ِإ
12﴾ َ ِ ِ ــא َ ــ  ِ  ْ ــ ُ ُ ْ َ َرأَ ــ َ َ ْ َ َوا ْ ــ ــא َوا ً َכ ْ َ َכ ــ َ َ  َ ــ َ -On bir yılduz ve ay ve gü أَ

neş te’vîle muhtâc idi ki on bir karındaşı ve atası ve anası. Ve ammâ secde 

1 kurbân it.” Pes ol HM: kurbân eyle.” Pes N.

2 “Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrâhîm ona, ‘Yavrum, ben rüyamda seni 

boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?’ dedi. O da, ‘Babacığım, emrolunduğun şeyi 

yap. İnşâallah beni sabredenlerden bulacaksın.’ dedi.” Sâffât, 37/102.

3 vahy idügine HM: vahyine N.

4 “…Babacığım, emrolunduğun şeyi yap...” Sâffât, 37/102.

5 Benzer lafızlarla “Peygamberlerin rüyaları vahiydir” şeklinde; Buhârî, Vuzû, 5; Tirmizî, Menâkıb, 18. 

6 hâlde HM: zamânda N.

7 “Hani İbrâhîm, ‘Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster.’ demişti. (Allah ona) ‘İnanmıyor mu-

sun?’ deyince, ‘Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için.’ demişti. ‘Öyleyse, dört kuş tut. 

Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da 

onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibi-

dir.’” Bakara, 2/260.

8 itdi HM: kıldı N.

9 hâl-i yakazatda HM: hâlet-i yakazatda N.

10 “…ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm…” Sâffât, 37/102.

11 bi-aynihî N: ─ HM.

12 “Hani Yûsuf, babasına ‘Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. 

Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı.’ demişti.” Yûsuf, 12/4.
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bi-aynihî zâhir oldı, te’vîle muhtâc olmadı.1 Niteki buyurur: ُ َــ وا  ــ َ  ﴿َو
ا﴾2 ً ــ ُ  Üçinci oldur ki tamâm te’vîle muhtâc ola. [135a] Niteki Melik-i 

Mısr’a3 vâkı‘ oldı ki; 4﴾ــאٌف َ ِ  ٌ ْ ــ َ ــ  ُ ُ ُْכ َ אٍن  َ ــ ِ اٍت  َ ــ َ َ  َ ْ ــ َ ٓ أََرى  ــ
ِّ  cümlesi5 ﴿ِإ

te’vîle muhtâc idi. Ve dahı ol zindândağılara vâkı‘ olan düşi ki;6 (N231a)

ا﴾7 ً ــ ْ َ  ُ ــ ِ َر ــ ْ َ َ ــא  َ ُכ ُ َ ــאٓ أَ ِ أَ ْ ــ ِّ ِ ا ــ َ
ِ א َ َــא  ﴿ cümlesi8 te’vîle muhtâc idi. 

Hakīkatde rü’yâ-yı sâlih mutlak oldur ki anuñ râst te’vîli ola ve hem eseri9 

zâhir ola. Bu düş hem mü’mine ve hem kâfire olur. Niteki Mısır meliki 

gördi ve dutsaklara vâkı‘ oldı. Ol rü’yâ nefs nazarından10 olur; bu rûh te’yî-

di birle olur, nûr-ı İlâhî te’yîdinsüz. Ve ammâ ol düş ki mü’eyyed ola nûr-ı 

İlâhî birle; ol enbiyâya, evliyâya, mü’mine vâkı‘ olur, özgeye olmaz; tâ ki 

rü’yâ-yı sâlih ola.11 Ve nübüvvetden bir cüz’ olan bu düşdür. Bu ma‘nînüñ 

mü’eyyedi oldur ki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: ات ة إ ا     ا
12 ــ ى  ــ ــ أو  ــא ا ا  Ya‘nî “Peygamberlikden nesne kalmadı; illâ beşâretler 

kaldı ki13 mü’min anı uyhuda ve vâkı‘asında görür yâhûz (N231b) andan ötü-

rü görürler.” Pes mübeşşerâtı mü’mine havâle kıldı,14 ya‘nî kâfire vâkı‘ ol-

maz. Zîrâ ki nübüvvetden bir cüz’dür ve kâfirüñ15 hoz nübüvvetden hîç cüz’ 

nasîbi yokdur. Lâ-cerem bu za‘îf mü’ellif16 rü’yâyı iki nev‘ üzerine beyân 

1 “on bir karındaşı ve atası ve anası. Ve ammâ secde bi-aynihî zâhir oldı, te’vîle muhtâc olmadı.” Bu ibare 

sehven HM nüshasında âyetten sonra yazılıp üçüncü kısımla karışmıştır.

2 “Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf ’a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki: ‘Babacı-

ğım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle 

kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana 

çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hak-

kıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.’ Yûsuf, 12/100.

3 Melik-i Mısr’a N: Melik-i Mısrî’ye HM.

4 “Kral, ‘Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini; ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de 

kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın.’ dedi.” 

Yûsuf, 12/43.

5 cümlesi HM: cümle N.

6 düşi ki HM: düş gibi kim N.

7 “Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyanızın yorumuna gelince,) biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise 

asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir.” Yûsuf, 12/41.

8 cümlesi N: cümle HM.

9 eseri HM: iş N.

10 Ol rü’yâ nefs nazarından N: Ol rü’yâ-yı nefs nazarından HM.

11 rü’yâ-yı sâlih ola HM: rü’yâ ola N.

12 “Nübüvveten geriye sadece mümine gösterilen veya onun gördüğü mübeşşirat (sâdık rüyalar) kalmış-

tır.” ــ ى  ــ ــ أو  ــא ا ا  lafzı olmaksızın; Buhârî, Ta‘bîr, 5; Müslim, Salât, 207-208. 

13 Ya‘nî “Peygamberlikden nesne kalmadı; illâ beşâretler kaldı ki HM: Peygamberlikden nesne kalmadı; 

illâ ol beşâretler kaldı N.

14 mübeşşerâtı mü’mine havâle kıldı HM: beşâret mü’mine kıldı N.

15 kâfirüñ HM: kâfire N.

16 mü’ellif HM: ─ N.
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kılur; bir rü’yâ-yı sâlih ve bir rü’yâ-yı sâdık. Rü’yâ-yı sâlih oldur ki;1 [135b] 

mü’min yâ velî yâ nebî anı görür ve anı râst okır2 yâhûz râst te’vîli olur ve 

ol Hak tarafından olur. Ve rü’yâ-yı sâdık oldur ki; anuñ râst te’vîli ola ve 

hem râst okuya ve bâşed ki bi-aynihî sarîh vâkı‘ ola ve ol rûh kabîlinden 

olur.3 Pes bu ma‘nî mü’mine ve kâfire olur ve buncılayın vâkı‘a’ı4 dahı iki 

nev‘ kılur mü’ellifi:5 Biri oldur ki; ihtimâli vardur ki ruhbânlara ve felâsife-

ye ve kalan bî-dînlere6 dahı vâkı‘ ola çok riyâzet itmekden ve nefsi tezkiye 

idüp ve kalbi tasfiye idüp (N232a) ve rûhı terbiyet itmekden. Tâ haddi aña 

yitişürler ki avâmdan gizlü olan nesnelere anlaruñ haberleri olup keşf olur. 

Şöyle ki; halkuñ ba‘zı ahvâline vâkıf olurlar ve dünyâvî işlerüñ gelecegin-

den haber virürler ve dahı beyne’n-nevm ve’l-yakaza anlara vâkı‘a hâsıl olur 

ve ol vâkı‘a ki mutlak bîzârlıkda olur, ol dahı anlara hâsıl olur ve gâh olur 

ki çok riyâzet itmekden rûhâniyyet galebâtı zâhir olur ve ekser sıfât-ı hay-

vânî’i ve behîmî’i mahv iderler7 ve rûh hayâl hicâbından bir pâre halâs 

bulur ve tecellî kılup rûhâniyyet envârı anlaruñ nazarlarına mekşûf olur; 

ammâ anlara sebeb-i necât olmaz ve anuñ birle mukarreb olup ve makbûl 

olmazlar. Belki8 anlaruñ ziyâde küfürlerine ve dalâletde (N232b) mübâlağala-

rına ve istidrâca sebeb olur9 ve her sâ‘atde gurûr vâsıtasıyıla bir derekeye 

müstehak [136a] olurlar. Niteki buyurmışdur: َ  ُ ــ ْ َ  ْ ــ ِّ  ُ ُ ِر ْ َ ــ ْ َ َ ﴿ 
َن﴾10 ــ ُ َ ْ َ  İkinci vâkı‘a oldur ki; âfâk ve nüfûs âyinesinde kendünüñ âyâtı 

ve beyyinâtı cemâlini11 muvahhidlerüñ nazarına getürür ki buyurur:12 
13﴾ ــ َ ْ ُ ا ــ ْ أَ ــ ُ َ  َ ــ َ َ َ ــ  َ  ْ ِ ــ

ِ ُ ٓ أَ ــ
ِ ــאِق َو َ ٰ ْ ــ ا ِ ــא  َ ِ َא ْ ٰا ِ ِ ُ ــ َ ﴿ Ve muvahhidlere 

1 Rü’yâ-yı sâlih oldur ki HM: Sâlih oldur ki N.

2 görür ve anı râst okır HM: görüp ve râst anı okur N.

3 olur HM: ─ N.

4 vâkı‘a’ı HM: vâkı‘ı N.

5 mü’ellifi HM: ─ N.

6 bî-dinlere HM: buncılayın kişilere N.

7 sıfât-ı hayvânî’i ve behîmî’i mahv iderler HM: sıfât-ı hayvânî ve behîmî mahv ider N.

8 Belki HM: ─ N.

9 dalâletde mübâlağalarına ve istidrâca sebeb olur HM: dalâlet mübâlağalarına sebeb olur N.

10 “(Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur’ân’ı) yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri 

biçimde adım adım helâka yaklaştıracağız.” Kalem, 68/44.

11 âyâtı ve beyyinâtı cemâlini HM: âyât-ı beyyinâtı cemâlin N.

12 buyurur N: ─ HM.

13 “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara gös-

tereceğiz ki, o Kur’ân’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması 

yetmez mi?” Fussilet, 41/53.
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Hak zâhir olmaklığa1 sebeb olur ve ilhâm-ı Rabbânîyile fücûruñ ve takvâ-

nuñ ma‘rifeti2 sâliküñ göñline irişür. Andan havâs mağlûb olduğı hâlde 

kalbüñ nazarı veyâ rûhuñ nazarı ol ilhâmâtuñ sûretine vâkı‘ olur. Şöyle ki 

hayâl aña bir münâsib nakş bağlamış idi, bağr-ı hayâl tasarrufı vâsıtası ara-

dan götürilüp ve ol ilhâmâtuñ (N233a) hakīkatine nazarı vâkı‘ olur. Andan 

sâlik kendü3 nefsinüñ salâhına ve fesâdına ve kendünüñ terakkīsine ve 

noksânına ıttılâ‘ bulur. Niteki buyurdı: ــא َ َر ُ ُ ــא  َ َ َ ْ َ َ א (٧)  َ ا ــ َ ــא  َ ٍ َو ــ ْ َ  ﴿َو
ــא﴾4 َ ا َ ْ َ  Ve niteki anda kâfire sebeb-i istidrâc5 ve ziyâde-i küfr idi; bunda َو

muvahhide sebeb-i kerâmet ve ziyâdet-i îmân olur ki; َ َ ــِכ َل ا َ ــ ٓي أَ ِ ــ َ ا ــ ُ ﴿ 
6﴾ ْ ــ ِ

ِ א َ َ ِإ ــ ــא  ً א َ َداُدوٓا ِإ ْ ــ َ
ِ  َ ــ ِ ِ ْ ُ ْ ِب ا ــ ُ ُ ــ  ِ  Ammâ fark kâfir vâkı‘asıyla mu-

vahhid vâkı‘asınuñ arasında oldur ki; kâfir şirket ve isneyniyyet hicâbınuñ 

altında kalmışdur, hergiz sıfât-ı Ahadiyyet envârınuñ müşâhedesinden ha-

beri olmaz ve insâniyyet varlığından [136b] taşra çıkup fenâ-yı hakīkī bul-

maz. Zîrâ ki bu ma‘nî ayne’l-yakīn ve ilme’l-yakīn hâsıl oldukdan7 soñra 
(N233b) olur ve Vahdâniyyet nûrıyıla muvahhid olup şirket hicâblarınuñ zul-

mâtından halâs bulmayınca müyesser olmaz. Lâ-cerem ol vakt insâniyyet 

isneyniyyeti sıfât-ı Ahadiyyet envârınuñ tecellîsinde mahv olur ki; ــ ِ ُ َو ّ  ﴿اَ
ِر﴾8 ُ ــ َــ ا ــאِت ِإ َ ُ َ ا ــ ِّ ــ  ُ ُ ِ ْ ُ ا  ُــ َ َ ٰا ــ ِ -Andan soñra9 sâlik makām-ı vah ا

detden berhûrdâr olup ben ve senlik şirkinden halâs bulur. Kâfire bu vâkı‘a 

kandan hâsıl olur?

1 olmaklığa HM: olmaklığına N.

2 fücûruñ ve takvânuñ ma‘rifeti HM: fücûr olur ve takvânuñ ma‘rifeti N.

3 kendü HM: ─ N.

4 “(7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kö-

tülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” Şems, 

91/7-8.

5 sebeb-i istidrâc HM: istidrâc N.

6 “O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Gökle-

rin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Fetih, 48/4.

7 ayne’l-yakīn ve ilme’l-yakīn hâsıl oldukdan HM: ayne’l-yakīn hâsıl oldukdan N.

8 “Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise 

tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada 

ebedî kalırlar.” Bakara, 2/257.

9 Andan soñra HM: Bundan soñra N.
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Beyt: Kaçan bu bizlügümüz1 girü bizden ola cüzâ 

 Ki sen ben gidüben mülke hâkim ola Huzâ

 Pes âşikâre olup râz-ı mutlakā cûdına

 Nidâ-yı sırr-ı ene’l-Hak bu dem gelürse revâ

Ve bilgil ki sâlike keşf ü vakāyı‘ itmekde (N234a) üç fâ’ide var:2 Evvel fâ’ide 

oldur ki, kendü ahvâline vâkıf olup3 haber-dâr olur. Zîyâde ve noksândan 

ve seyr ü fetretden ve vecd ü şevkden ve vukūf u süstlikden ve irişmeklik ve 

irmemeklikden bunları bilür ve dahı menâzil ve makāmâtdan ve derecât ve 

derekâtdan ve ulvî ve süflîden ve hak ve bâtıldan temyîzi olur. Zîrâ ki bu 

me‘ânînüñ her birini hayâl bir münâsib nakşıla bağlayup sâliküñ ileyinde4 

arz ider; tâ ki sâliküñ ıttılâ‘ı vâkı‘ ola cümle vakāyi‘a ki ba‘zı nefsânî ve ba‘zı 

hayvânî [137a] ve ba‘zı sebu‘î ve ba‘zı şeytânî ve ba‘zı melekî ve ba‘zı kalbî 

ve ba‘zı rûhî ve ba‘zı Rahmânî’dür.5 Şöyle ki; eger sıfât-ı zemîme-i insânî 

aña gālib olsa hırsdan ve şerden ve buhldan ve hıkd[d]an ve kîn ve kibr6 
(N234b) ve gazab ve şehvetden dahı bundan gayrı ne varısa hayâl bularuñ 

her birini bir hayvân sûretinde ki ol sıfat anda gālibdür, nakış bağlayıcı 

olup7 aña gösterür. Meselâ hırs sıfatı gālib olsa sıçan ve karınca sûretinde 

gösterür ve eger şerre gālib olsa ya‘nî çok yimek anı hınzîr ve ayu sûretinde 

gösterür ve eger buhl sıfatı gālib olsa it sûretinde gösterür ve eger yırtıcı 

sıfatı gālib olsa8 yırtıcı canavarlar sûretinde gösterür ve eger adâvet sıfatı 

gālib olsa yılan sûretinde9 gösterür ve eger sıfat-ı kibr gālib olsa kaplan sû-

retinde gösterür10 ve eger sıfat-ı gazab gālib olsa bars sûretinde gösterür ve 

eger sıfat-ı behîmî gālib olsa ya‘nî dört ayaklu sıfatı gālib (N235a) olsa koyun 

sûretinde gösterür ve eger sıfat-ı bilâdet11 gālib olsa ya‘nî gevdenlik12 sıfatı 

gālib olsa eşek sûretinde gösterür ve eger sıfat-ı şeytanat gālib olsa şeyâtîn 

1 bizlügümüz HM: birlügümüz N.

2 var HM: vardur N.

3 vâkıf olup HM: vâkı‘ olup N.

4 ileyinde HM: elinden N.

5 ve ba‘zı Rahmânî’dür N: ve Rahmânî’dür HM.

6 ve şerden ve buhldan ve hıkdan ve kîn ve kibr HM: ve şer ve buhldan ve hıkd ve kîn ve kibr N.

7 olup HM: olur N.

8 it sûretinde gösterür ve eger yırtıcı sıfatı gālib olsa N: ─ HM.

9 sûretinde HM: ─ N.

10 ve eger sıfat-ı kibr gālib olsa kaplan sûretinde gösterür N: ─ HM.

11 bilâdet: Ahmaklık.

12 gevden: Sersem, aptal, ahmak.
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ve İblîs sûretinde gösterür ve eger mekr ve hîle sıfatı gālib olsa dilkü ve 

tavşan1 ve çakal sûretinde gösterür. Ve eger buları kendünüñ üzerine gālib 

ve müstevlî görse bilsün ki bu sıfatlar anuñ üzerine gālib ve ol mağlûbdur 

ve eger bunları mağlûb ve musahhar görse bilsün ki bu sıfatlaruñ üzerine 

kādirdür ve gālibdür [137b] ve eger görse ki bunları öldürür ve kahr ider,2 

bilsün ki bu sıfatlardan geçüp halâs bulur ve eger görse ki bunlaruñ sû-

retleri bir niçe sûretlere dahı dönüp mübeddel olur,3 bilsün ki bu sıfatları 

tebdîl itmeklige4 el virür ve eger görse ki bunlaruñıla çekiş ve ceng ider,5 

bilsün ki (N235b) savaşda ve tebdîl itmekdedür; gāfil olmasun ve anlaruñ 

zahmından6 emîn olmasun. Ve eger akar ve sâfî sular görse ve çeşmeler ve 

havzlar ve nefîs cevherler görse ve şerîf tağlar7 ve ay ve yılduz ve gök görse 

sâfî, bu dükeli sûreti göñül makāmlarınuñ ve sıfatlarınuñ sûretleridür ki 

aña “kalbî” didük, ya‘nî anları kalb gösterür. Ve eger nihâyetsüz envâr gör-

se ve dükenmez âlemler ve uçmak8 ve ağmak hâsıl olsa ve tayy-ı zemîn ve 

âsumân9 ve hevâda yürimek hâsıl olsa ve dahı renksüz ve niteliksüz âlemler 

görse ve me‘ânî ve ulûm keşf olsa ve âletsüz ma‘rifetler ve cismâniyyetden 

mücerred olmaklık ve tecellî-yi rûhâniyyet hâsıl olsa, bu cümlesi rûhânî sı-

fatlarındandur ki rûh gösterür. Ve eger melekûta mutâla‘a itmek ve melâ’i-

ke’i müşâhede (N236a) kılmak hâsıl olsa ve hâtifden âvâz işidüp ve uçmak ve 

tamu arz olsa ve eflâk ve Arş ve Kürsî ve eşyânuñ melekûtı görinse sülûk 

içinde sıfât-ı melekî kesb idüp ve ahlâk-ı hamîde [138a] hâsıl olmakdur. 

Ve eger gaybu’l-gayb envârı müşâhede olsa ve sıfât-ı Ulûhiyyet keşf olup ve 

ilhâmât ve işârât ve tecelliyyât-ı sıfât-ı Rubûbiyyet hâsıl olsa fenâ ve bekā 

makāmında ve Hak Te‘âlâ’nuñ ahlâkıyıla mütehallık olup vuslat hâsıl ol-

mak müyesser olsa, bilsün ki ol gördügi Rahmânî’dür. Pes vâkı‘alaruñ her 

nev‘inden ba‘zı beyân oldı. Bâkī bu kıyâs üzere ma‘lûm ola. 

1 tavşan N: davşan HM.

2 öldürür ve kahr ider HM: katl ider ve kahr ider N.

3 bir niçe sûretlere dahi dönüp mübeddel olur HM: dönüp mütebeddil olur N.

4 itmeklige HM: itmeklik N.

5 çekiş ve ceng ider HM: ceng ider N.

6 zahmından HM: zahmetinden N.

7 nefîs cevherler görse ve şerîf tağlar HM: nefîs cevher ve şîrîn tağlar N.

8 uçmak HM: uçmak, tamu N.

9 ve âsumân HM: ─ N.
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Keşf-i vâkı‘adan ikinci fâ’ide oldur ki, kalbden ve rûhdan ve melek-

den1 olan vâkı‘alar gāyet zevklü olur. Pes nefse olardan zevk ve şevk ve 

kuvvet zâhir (N236b) olur ki ol zevk u şevkıla nefs halkdan ünsini2 kat‘ ider 

ve tabî‘ati ögrenmiş nesneler ve nefsânî lezzetlerden ve hayvânî ârzûlardan 

kesilür. Andan ol rûhânî mükâşefelerine ve envâr-ı gaybî müşâhedelerine3 

ve me‘ânî ve esrâr ve letâyif ve hakāyık ki Hazret’den yitişür, anlaruñıla üns 

hâsıl ider ve andan soñra be-küllî taleb âlemine teveccüh idüp ve âlem-i 

gayb meşrebinden şürb ider ki; 4﴾ ْ ُ َ َ ــ ْ َــאٍس  أُ ُכ   َ ــ
ِ َ  ْ ــ َ ﴿ Ve hakīkatde 

tarîkat etfâlini evvel emürde gaybî vâkı‘alaruñ südinden özge nesneyile 

beslemek mümkin degül ve tâlib cânınuñ gızâsı sûret ve ma‘nî yüzinden 

vâkı‘alar olıbilür. Niteki bir kişi Hoca İmâm Yûsuf Hemedânî rahmetullâhi 
aleyh hızmetinde ta‘accüb [138b] idüp eydürdi ki: Bugün Şeyh Ahmed 

Gazzâlî hızmetindeyidüm. Ashâbı (N237a) dirilüp sofra üzerinde ta‘âm yir-

lerdi. Arada birisi bir sâ‘at kendüden gā’ib oldı. Çünki kendüye geldi eyitdi 

ki: “Şimdiki sâ‘atde Peygamber Hazret’in -aleyhi’s-selâm- gördüm ki gel-

di ve bir lokma benüm ağzuma sundı.” Andan Hoca İmâm Yûsuf eyitdi:

ــ ــאل ا ــא ا ــ  ت  ــא ــכ   Ya‘nî “Ol vâridlerdür kim tarîkat etfâlini 

anuñıla terbiyet idüp beslerler.” 

Andan soñra üçinci fâ’ide keşf-i vâkı‘adan oldur ki; bu yoluñ ba‘zı 

makāmlardan vardur ki ol makāmı gaybî vâkı‘alar tasarrufından özge nes-

neyile geçmek müyesser olmaz ve rükn-i a‘zam hoz Peygamber’e ve şeyhe 

muhtâc olmakda bu sırdan ötürüdür ki tâ sâlik seyri kendü vücûdında kıla 

ve anuñ sülûki nefs ve kalb ve rûh sıfatlarında (N237b) ola ve bu nesnelerde 

mümkindür ki gayra muhtâc olmaya. Ammâ çünki rûhâniyyet serhaddi-

ne irişe, ol vakt kendü kendüligiyile ol makāmdan geçmez. Zîrâ ki her 

tasarruf ki sâlikden kopar, ol tasarruf bir vücûd ve bir varlık yüzinden ko-

par. Anuñ hoz yolı yoklık âlemine irişdi, pes imdi gayr tasarrufına muhtâc 

oldı. Pes aña vakāyı‘ şeyh vilâyetinden yâ Hazret-i Nübüvvet’den yâ Hak 

1 melekden N: milkden HM.

2 ünsini HM: özüni N.

3 rûhânî mükâşefelerine ve envâr-ı gaybî müşâhedelerine N: rûhânî mükâşefelere ve envâ‘-ı gaybî müşâ-

hedelerine HM.

4 “Hani, Mûsâ kavmi için su dilemişti. Biz de, ‘Asanı kayaya vur!’ demiştik, böylece kayadan on iki pınar 

fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. ‘Allah’ın rızkından yiyin, için. Yalnız, yeryüzünde 

bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın.’ demiştik.” Bakara, 2/60.
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Te‘âlâ’nuñ ol fenâ [139a] verici1 tecellîlerinden hâsıl olur; tâ ki fenâ-yı 

hakīkī bulup bekā-yı hakīkīye irişe kim sülûkdan matlûb ve maksûd oldur, 

vallâhu [a‘lem]. İmden girü ve bir nev‘ dahı vakāyı‘dan keşf ve müşâhedeye 

ve tecellî ve vusûle ta‘alluk dutar. Her biri kendü makāmında beyân ola 

inşâ’allâhu Vahdehû. (N238a) 

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.

El-Faslü’s-Sâbi‘u Aşer 

fî Beyâni Müşâhedâti’l-Envâri ve Merâtibihâ

Ya‘nî On Yedinci Fasl envâr-ı müşâhedenüñ beyânındadur ve hem 

anuñ merâtibini elvânını ma‘lûm ider. Kālallâhu Te‘âlâ: ــא َ اُد  َ ــ ُ ْ َب ا َ ــא َכــ َ ﴿ 
ٰى﴾2 َ ــ ْ ً أُ َــ ْ َ ْ َرٰاُه  ــ َ َ ٰى (١٢) َو َ َــ ــא  َ  ٰ ــ َ َ  ُ َــ אُرو َ ُ َ -Ve kāle’n-Nebiyyu sal َرأَٰى (١١) أَ
lallâhu aleyhi ve sellem: 3اه ــ ــכ  ّ כא ــ ا ــאن ان   Azîz-i men! Bilgil ki çün ا

göñül âyinesi tedrîcile ّ  tasarrufından safâ ve sakālet bula ve tabî‘at  ا ا ا

rengi ve beşeriyyet sıfatlarınuñ zulmâtı andan mahv ola ki, ٍء ْ ــ َ  ِّ ــُכ ِ  ِإن 
4 ِ ُ ا ِب ِذْכــ ُــ ُ ْ َ ا َــ א َ ِ ً َو  َــ א َ ِ  ol vakt göñül envârı gaybî nakşına kābiliyyet 

bulur ve sâlik göñül saykalı (N238b) ne mikdârsa ol mikdârca envâr müşâhede 

olur. Evvel emirde ol envâruñ ekseri berk misâlinde ve ba‘zı levâmi‘ ve ba‘zı 

levâyıh misâlinde zâhir olur ve her birinde biñ dürlü şevk artar:

 ُ َ ي  ق ا َ א ا א أَ  
 5

ُ َ  ِ אِف ا ِ أَّي أَכ

Ve nice ki sakālet-i kalb ziyâde ola, envâr dahı kuvvetlü ve artuğrak 

olur. Bu keret envâr aña çırâğ misâlinde şem‘ ve meş‘ale ve yanmış odlar 

misâlinde müşâhede olur ve andan soñra envâr-ı ulvî zâhir olur. Evvel 

emürde uvak yulduzlar ve büyük yulduz misâlinde görinür ve andan ay 

sûretinde müşâhede olur ve andan soñra güneş misâlinde belürür ve andan 

1 Buradan itibaren HM nüshasında bir varak boş bırakılmıştır. HM nüshasının reddâdesinde gelecek 

sayfanın ilk iki kelimesinin yazılması hasebiyle, yazılı olan sayfanın zamanla bir şekilde tahrip olması 

veya kesilmesi dolayısıyla yerine boş sayfanın konulmuş olması muhtemeldir.

2 “Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musu-

nuz? Andolsun ki, o, Cebrâ’îl’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.” Necm, 53/11-13.

3 “İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir.” Buhârî, Îmân, 1.

4 “Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da zikrullahtır.” Beyhakī, ed-Da‘avâtü’l-Kebîr, 1/80, nr. 19.

5 “Ey parlayan şimşek, bize hangi taraftan nur saçıyorsun?”
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soñra envâr-ı cemâl ü celâl zâhir olur. Bu cümlesinüñ şerhi uzundur, ammâ 

her birinden bir çâşnî [beyân]1 idelüm inşâ’allâhu Te‘âlâ. Pes bilgil ki bu 

envâruñ (N239a) menşe’i ya‘nî kopduğı yir dürlü dürlüdür; uş rûhâniyyet-i 

sâlik gibi ve vilâyet-i şeyh gibi ve nübüvvet-i Hoca gibi -sallallâhu aleyhi ve 
sellem- ve ervâh-ı enbiyâ ve evliyâ ve meşâyıh ve Hazret-i İzzet ve zikr-i

ّ  gibi ve dahı muhtelif zikirler ve Kur’ân ve îmân ve ihsân ve İslâm  ا ا ا

ve envâ‘-ı ibâdât ve tâ‘at gibi. Her birinüñ bir mahsûs nûrı vardur ve her 

bir menşe’den bir nûr kopar ki ol nûr ol menşe’e münâsibdür ve her biri-

nüñ bir zevkı ve bir levni vardur ki dahı birinden ol bulunmaz. Ve çünki 

bir kezden hicâbdan taşra gele, hayâlüñ anda tasarrufı kalmaya, ol vakt el-

vân götürülür; pes renksüz ve sûretsüz, mekânsuz, şekilsüz ve hey’etsüz, 

keyfiyetsüz müşâhede hâsıl olur. Ve nûr-ı mutlâk oldur ki bu dükelinden 

pâk ve münezzeh ola. (N239b) [140a] Ve şekil ve levn ki nazara gelür, beşeriy-

yet ta‘allukından2 olur ki rûhuñ hayâlî hicâbınuñ ardından aña yitişür ve 

idrâk ider. Vaktî ki sırf rûhâniyyete düşe ve hayâl hicâbından taşra gele, bu 

sıfatlar hîç kalmaz; pes renksüz ve şekilsüz bir ılduramak3 zâhir olur. Ammâ 

ol muhtelif envâruñ her biri4 kankı menşe’den müşâhede olur, bu muhta-

sarda işit: Şöyle bilgil ki, ol yıldırım sûretinde zâhir olan nûr vakt olur ki 

zikir nûrı yâ âbdest nûrı olur ve gâh olur ki rûhuñ5 envârı galebe idüp 

sıfât-ı beşerî hicâblarını yırtar; şol bulut gibi yırtılur.6 Andan bir pertev 

zâhir olur, rûhâniyyetden yıldırım sûretinde müşâhede olur. Ebû Sa‘îd’üñ 

mürîdlerinden birisi,7 bir vakt âbdest almış idi. Çünki halvetine girdi, bir 

nûr zâhir oldı. Na‘ra urup taşra çıkdı (N240a) ve segirdüp eydürdi: “Ben Hak 

Te‘âlâ’yı müşâhede itdüm.” Şeyh anuñ ahvâlini bildi, çağırup eyitdi: “İy, iş 

görmedük miskîn! Ol nûr senüñ âbdestüñ nûrıdur. Pes sen kandan henûz, 

ol Hazret kandan?” didi. Ammâ levâyıh sûretinde zâhir olan nûr namâz 

nûrından8 yâ Kur’ân yâ îmân yâ İslâm menşe’inden zâhir olur. Pes bürûkı-

1 beyân: ─ N. HM nüshasında 1 varak eksik olduğundan HM 2235 numaralı nüshadan istifade edil-

miştir.

2 ta‘allukından HM: ta‘allukātından N.

3 ılduramak HM: ıldurmak N.

4 biri HM: birinüñ N.

5 rûhuñ N: nûruñ HM.

6 yırtılur HM: ─ N.

7 Ebû Sa‘îd’üñ mürîdlerinden birisi N: Şeyh Ebû Sa‘îd’üñ -rahmetullâhi aleyh- bir mürîdi varidi mürîd-

lerinden HM:

8 nûrından HM: ─ N.



280 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

la [140b] levâmi‘ ve levâyıh arasında fark oldur ki; bürûk yıldırım sıfatında 

şakır, tîz gider kesilür ve levâmi‘ ol ıldıramakdur ki müte‘âkıb olur, bir pâre 

eglenür ve levâyıh ol güneş nûrı gibidür ki su aksinden yâhûz âyine aksin-

den bir yirde dokınur ve bir mikdâr tevakkuf idüp eglenür, dahı andan 

ziyâde ve girü hicâba girür. Lâ-cerem namâz nûrından yâ Kur’ân yâ İslâm 

yâ îmân nûrından bir aks göñül âyinesine1 dokınur, levâyıh zâhir (N240b) 

olur ve niyeti ve ihlâsı mikdârı ve hem göñül âyinesi safâ bulduğı mikdârı 

levâyıhuñ nûrâniyyeti ve zevkı artar ve eglenür. Ve ammâ ol nûr ki çırâğ2 

ve şem‘ ve meş‘ale3 sûretinde görse, ol bir nûrdur ki şeyh vilâyetinden yâ 

Hazret-i Nübüvvet’den zâhir olur ki; 4﴾ا ً
ِ א  ً ا َ ــ

ِ -yâhûz istifâde-i ulûm ﴿َو

dan yâ Kur’ân yâ namâz yâ îmân nûrından zâhir olur. Ve ol çırâğ ve şem‘ 

ki gördi, ol mikdâr nûrıla münevver olmışdur bu menşe’lerden ki didük. 

Ve eger mişkât ve kandîl sûretinde zâhir olsa, ol irfân nûrıdur ki makām-ı 

ihsândur; irişüp göñülde zâhir olmış olur göñül nûrâniyyeti mikdârı. Ve 

Hak Te‘âlâ nûr-ı ma‘rifeti anuñıla temsîl itmişdür ki: ــא َ ِ ــَכאٍة  ْ ِ ِرِه َכ ــ ُ  ُ ــ َ َ ﴿ 
َאٌح﴾5 ْ

ِ  (N241a) Ya‘nî nûr-ı ma‘rifet ol derîçeye beñzer ki içinde bir çırâğ ola. 

[141a] Bunuñ takrîri geçmişdür ikinci fasılda. Ve ammâ eger6 ulviyyât 

sûretinde görse yılduzlar ve aylar ve güneşler gibi, ol rûhâniyyet envârın-

dan olur ki göñül gökinde tulû‘ ider; anuñ sakāleti deñlü zâhir olur. Meselâ 

çünki göñül âyinesi yılduz mikdârı sakālet bulsa, rûh nûrı kevkeb deñlü 

zâhir olur ve gâh olur ki kevkebi âsumân üzerine görür. Vakt olur ki âsumân 

görür kevkebsüz. Âsumân göñül cirmidür ve kevkebi rûh nûrıdur, göñül 

safâsı mikdârı belürür. Eger güccük eger büyük eger az eger çok ve eger 

kevkeb görse âsumânsuz, ol göñül nûrınuñ aksidür akıl nûrıyıla yâhûz 

îmân nûrıyıla ki, göñül hevâsınuñ safâsında (N241b) zâhir olur ve gâh olur ki 

nefs şöyle sâfî olup tezkiye bulur ki, göñül gibi görinür ve göñül anda ay 

1 âyinesine HM: issine N.

2 çırağ HM: cırâğ N.

3 meş‘ale HM: şu‘le N.

4 “(45-46) Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna 

çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” Ahzâb, 33/46.

5 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir 

kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, 

ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile 

neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, 

insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

6 eger HM: ─ N.
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gibi görinür ve çünki göñül âyinesi tamâm sâfî ola, ayı tamâm görür ve 

eger küdûretden ba‘zısı göñülde kalmış ise ayı nâkıs görür ve çünki göñül 

âyinesi1 tamâm sâfâ2 bulsa, rûh nûrına kābiliyyet kesb eylese, ol vakt güneş 

misâlinde müşâhede olur ve nice ki göñülde safâsı ziyâde ola, güneş nûrı3 

ziyâde balkır ve eger ay ve güneş ikisin bile görse, ay göñül olur ki rûh 

[141b] nûrınuñ aksinden münevver olmışdur ve güneş rûh olur ki müşâ-

hede olur; ammâ henûz hicâb ardından tulû‘ ider. Zîrâ ki hayâl anı güneş 

sûretinde münâsib nakışlar4 bağlamışdur. Ya‘nî niteki âlem-i kübrâ ki mec-

mû‘-ı dünyâdur, güneş nûrıyıla münevver olmışdur ve anuñ eseri dükeli 

cihâna yitişür. Ancılayın âlem-i suğrâ ki beden-i insândur, rûh nûrıyıla 

münevver (N242a) olmışdur ve anuñ eseri dükeli a‘zâya irişür; şöyle ki his ve 

hareket zâhir olur anda. Pes hayâl bu münâsebet birle güneş sûretini rûhuñ 

hakīkati üzerine nakş bağlayıcı oldı. Ve illâ rûh nûrı hoz bî-şekil ve bî-levn 

ve bî-sûretdür ve gâh olur ki güneş ve ay ve yılduzlar havz içinde yâ deñiz 

içinde yâ ırmak içinde yâ sulu kuyu içinde5 yâ âyine içinde müşâhede olur. 

Bu cümle ki var, rûhâniyyet envârındandur ki göñlüñ6 muhtelif mahalle-

rinde olur; şöyle ki hayâl anı bu vechile nakş bağlamışdur. Ve gâh olur ki 

îmân ve tâ‘at ve tesbîhât ve ezkâr nûrları göñülde muhtelif olur. Pes ol sû-

ret-i muhtelife birle müşâhede olur ve buncılayın gâh olur ki sıfât-ı Hak 

envârınuñ pertevi 7 ــאً ِ ِذرا ــ ْ َ ُ ِإ ــ ْ َ اً  ْ ــ
ِ ــ  َب ِإ ّ ــ َ َ ــ   (N242b) kazıyyesince istik-

bâl ider hicâb-ı rûhânî ve hicâb-ı kalbî, ardından aksi göñül [142a] âyine-

sine urur, göñül safâsı ne deñlü ise8 o deñlü müşâhede olur. Niteki İbrâhîm 

Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- ibtidâ hâlinde olmışıdı ki; ُ ــ ْ ِ ا ــ ْ َ َ ــ  َ ــא  َ َ ﴿ 
9﴾ ِّــ ا َر َ ــ َ ــאَل  َ ــא  ً َכ ْ  ,Çünki göñül âyinesi kevkeb mikdârı safâ bulmışıdı َرأَى َכ

nûr-ı Hak kevkeb mikdârı müşâhede oldı ve çün kalb âyinesi tabî‘at jen-

ginden tamâm halâs buldı, ay sûretinde müşâhede oldı ki; َ ــ َ َ ْ ــא َرأَى ا َ َ ﴿ 
1 tamâm sâfî ola, ayı tamâm görür ve eger küdûretden ba‘zısı göñülde kalmış ise ayı nâkıs görür ve çünki 

göñül âyinesi HM: ─ N.

2 tamâm sâfâ HM: kemâl-i safâ N.

3 güneş nûrı HM: güneşüñ nûrı N.

4 nakışlar HM: nakş N.

5 ırmak içinde yâ sulu kuyu içinde HM: ırmak yâ suluca N. 

6 ki göñlüñ HM: göñül N.

7 “…O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım…” Buhârî, Tevhîd, 50; Müslim, Zikr, 2, 

(2675); Tirmizî, Da‘avât, 142, (3598).

8 âyinesine urur; göñül safâsı ne deñlü ise HM: âyinesine sakalı ne deñlü ise N.

9 “Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. ‘İşte Rabbim!’ dedi. Yıldız batınca da, ‘Ben öyle 

batanları sevmem.’ dedi.” En‘âm, 6/76.
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ــא﴾1 ً َאِز  Ve çün âyine kemâl-i mertebe-i safâya irdi, güneş sûretinde müşâ-

hede oldı ki; 2﴾ ُ ــ َ آ أَْכ َ ــ َ ــ  ِّ ا َر َ ــ َ ــאَل  َ  ً ــ َ َאِز  َ ْ ــ ــא َرأَى ا َ َ ﴿ Ve hakīkatde ol ki 

Halîl aleyhi’s-selâm cânınuñ (N243a) nazarına müşâhede olurdı, sıfât-ı Rubû-

biyyet envârınuñ pertevi aksi idi ki göñül âyinesinde zâhir olurdı. Velîkin 

hicâb-ı rûhânî ve kalbî ardından idi; telvîn makāmında ufûl3 idüp gurûb 

iderdi ve ol eydürdi: 4﴾ َ ِ ِ ٰ ِ ا ٓ أُ َ ﴿ İmdi bundan üç nesne var; bir oldur 

ki hicâb ardından idi ve biri oldur ki makām-ı telvîndeyidi ve biri oldur ki 

sıfât-ı Hak envârı pertevinden idi. Ammâ ol ki hicâb ardından idi, zîrâ ki 

muhtelif sûretlerile görindi ve Hazreti hoz münezzehdür sûretden. Ve ol 

makām ki5 makām-ı telvînde idi, ufûl kabûl iderdi ve ol münezzehdür6 

ufûl ve gurûbdan. Ve ol ki envâr-ı [142b] Hak sıfâtı pertevinden ki müşâ-

hede olurdı, zîrâ ki Hak ta‘rîfi ve ta‘lîmi birle7 müşâhede zevkın bulurıdı ve 

anuñ hakīkatine8 göñül hükm (N243b) ideridi ve göñül hoz bir hâkimdür ki 

sâdıku’l-kavldur; gördügi nesneden habt u hatâ9 aña yol bulmaz. Niteki 

buyurur: 10﴾ــא َرأَى َ اُد  َ ــ ُ ْ َب ا َ ــא َכــ َ ﴿ Vaktî ki göñül göñül ola,11 yalan ve yañlış 

görmez ve hem 12
 ﴾ ِّ ا َر َ َ ﴿ hükmi13 ol pertevden kopar ki kalbe müşâhede 

olur. İmdi envârdan ki kalbe müşâhede olur, hemân ol ma‘rifet nûrı olur 

bi-aynihî ve kendünüñ hâlini kendüye ta‘rîf idüp bildürür. Zîrâ ki gayr 

nesne anuñ hâlini14 ta‘rîf idemez. Pes bir zevk cânında zâhir olur Haz-

ret’den ki, ol zevkıla bilür ki göñülde zâhir olan nesne Hazret’dendür, 

ağyârdan degül. Ve bu me‘ânî zevkıdur ki ibârete gelmek düşvârdur ve vâ-

kı‘a issi dahı anı fehm idemez.15 İmdi bu zevk dahı dürlü dürlüdür. Şöyle-

1 “Ay’ı doğarken görünce de, ‘İşte Rabbim!’ dedi. Ay da batınca, ‘Andolsun ki, Rabbim bana doğru 

yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi.” En‘âm, 6/77.

2 “Güneşi doğarken görünce de, ‘İşte benim Rabbim! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine 

dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi.” En‘âm, 6/78.

3 ufûl HM: ─ N.

4 “Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. ‘İşte Rabbim!’ dedi. Yıldız batınca da, ‘Ben öyle 

batanları sevmem.’ dedi.” En‘âm, 6/76.

5 ve ol makām ki HM: ve ol ki N.

6 münezzehdür HM: münezzeh N.

7 Hak ta‘rîfi ve ta‘lîmi birle HM: Hak ta‘rîn ve ta‘lîm birle N.

8 hakīkatine HM: hakkına N. 

9 habt u hatâ HM: habta N.

10 “Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.” Necm, 53/11.

11 göñül göñül ola HM: göñül ola N.

12 “…‘İşte benim Rabbim!’...” En‘âm, 6/78.

13 ِّ ا َر َ َ  hükmi HM: ِّ ُ َر ْכ ٌ ا  َ َ  N.

14 anuñ hâlini HM: anı N.

15 ibârete gelmek düşvârdur ve vâkı‘a issi dahi anı fehm idemez HM: ibârete gelmez düşvârdur ve vâkı‘ası 

dahi fehm itmez anı N.
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dür ki;1 eger Hak mu‘arrifi sem‘ kapusından girecek (N244a) olursa şol Mûsâ 

Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- zâhir olan gibi olur ki; 2﴾ُ َــא ا ٓ أَ ــ
ِّ  didi. Ve ﴿ِإ

mâdâm ki mu‘arrif hicâb ardından gele, vâsıta birle gelür ki; ِة أَْن َ َ ــ َ ا ــ ِ ﴿ 
3﴾ ٓ َ ُ َא   Ve çünki hicâb götürile vâsıtasuz işidür ki; 4﴾א ً ِ َْכ  َ ُ  ُ ّ َ ا  ﴿َوَכ

Ve eger mu‘arrifi nazar kapusından girecek olursa ve hem hicâblar bâkī 

olmış ola, vâsıta birle gelür. Niteki Halîl aleyhi’s-selâm olmışıdı ki; [143a] 
5﴾ ِّــ ا َر َ ــ َ ــאَل  َ  ً ــ َ َאِز  َ ْ ــ ــא َرأَى ا َ َ ﴿ Mâdâm ki hakīkatde bir zevk cân içinde 

zâhir olmaya, 6﴾ــَכ َــא َر ﴾ ta‘rîfinden hîç dil tercümân idemez ki 7 ﴿أَ ِّــ ا َر َ ــ َ ﴿ 

ve çünki hicâb bir kezden götürile, mu‘arrefi vâsıtasuz gele. Niteki Hoca 

aleyhi’s-selâm olmışıdı ki; 8﴾ٰى َ َــ ــא  َ  ٰ ــ َ َ  ُ َــ אُرو َ ُ َ ــא َرأَٰى (١١) أَ َ اُد  َ ــ ُ ْ َب ا َ ــא َכــ َ ﴿ 
(N244b) Ve hem Ömer radıyallâhu anh bu çâşnîden datmışıdı ki didi:  رأى 
9 ــ  Ve Hoca aleyhi’s-selâm ihsân makāmın beyân itdüginde bu zevkuñ ر

husûline işâret iderdi ki: 10اه ــ ــכ  ّ כא ــ ا ــאن ان   Ve eger bir kişi su’âl ا

idüp eyitse ki: “İbrâhîm aleyhi’s-selâm ol yılduz ve ay ve güneş ki müşâhede 

kıldı, âlem-i bâtından mıdı yâhûz âlem-i zâhirden midi?11 Beyân it, işide-

lüm.” dise aña12 cevâb virüp eydürüz ki: Tefâvüt yokdur bu ikinüñ arasın-

da. Zîrâ ki çün göñül âyinesi sâfî ola geregi gibi,13 bu müşâhedeleri gaybda 

görür göñül âleminde hayâl vâsıtası birle ve gâh olur ki şehâdetde görür 

zâhir âleminden hissi idrâk itdügi vâsıta ile. Ol nesne ki münâsebeti var ve 

Hak (N245a) envârınuñ zuhûrına mahal olubilür, uş yılduz ve ay ve güneş 

gibi; bular Hak envârınuñ pertevinüñ aksine kābil-durur. Niteki buyurdı: 

1 dürlü dürlüdür. Şöyledür ki HM: envâ‘dur. Şöyle ki N.

2 “Mûsâ, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: ‘Ey 

Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!’” Kasas, 28/30.

3 “…ağaçtan şöyle seslenildi: ‘Ey Mûsâ!...’” Kasas, 28/30.

4 “Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamber-

ler de gönderdik. Allah, Mûsâ ile de doğrudan konuştu.” Nisâ, 4/164.

5 “Güneşi doğarken görünce de, ‘İşte benim Rabbim! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine 

dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi.” En‘âm, 6/78.

6 Âyetin tam metni ve meâli şöyledir: ﴾ى ً ـُـ ِس  ــ َ ُ ْ اِد ا َ ــ ْ א ِ ــَכ  ــَכ ِإ ْ َ ْ َ  ْ ــ َ ْ א َ ــَכ  َــא َر ٓ أَ ــ
ِّ  Şüphe yok ki, ben“ ﴿ِإ

senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.” Tâhâ, 20/12.

7 “…‘İşte benim Rabbim!’...” En‘âm, 6/78.

8 “Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor mu-

sunuz?” Necm, 53/11-12.

9 “Kalbim Rabbimi gördü.”

10 “İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir.” Buhârî, Îmân, 1.

11 âlem-i zâhirden midi? HM: âlem-i zâhirde N.

12 aña N: anı HM.

13 geregi gibi HM: geregileyin N.
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َْرِض﴾1 ْ אَواِت َوا َ ــ ُر ا ُ  ُ -Zîrâ ki hakīkatde görici anı göñüldür ve gösteri ﴿اَ

ci Hazret-i [143b] İzzet’dür. Çün ﴾ ــ ِّ ا َر َ ــ َ ﴿ mu‘arrifi Hak ola ve göñül ol 

zevkı bulmağa lâyık ola, gayb ve şehâdet zâhir ve bâtın hep bir olur ve gâh 

olur ki göñül safâsı kemâle irişür ve hicâb şeffâf olup berrâk2 olur; ol vakt 
3﴾ ْ ِ ــ

ِ ُ ٓ أَ ــ
ِ ــאِق َو َ ٰ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ ٰا ِ ِ ُ ــ َ ﴿ göstermesi zâhir olur. Eger kendüde 

nazar itse gördügi hep Hak olur; pes ene’l-Hak andan sâdır olur. Ve eger 

mevcûdâta nazar itse her zerrede Hakk’ı müşâhede kılur. Niteki ol azîz 

buyurdı: 4 ــ  ّ ــ ا ء إ ورأ ــ ــ  ت  ــ ــא   Ve çünki (N245b) hicâblar be-küllî 

götürile nazarından5 ve müşâhede makāmı vasıtasuz müyesser ola, ol vakt 

eydür ki: 6
ــ    ّ ــ ا ء إ ورأ ــ ــ  ت  ــ ــא   Ve eger müşâhede deryâsında 

müstağrak olsa; şöyle ki nâzır vücûdı mütelâşî olup7 manzûr vücûdı kalsa, 

hemân Cüneyd’e -kaddesallâhu rûhahû- didügi gibi olur8 ki: ــ ا ــ  ــא   
9 ّ ى ا ــ  Bu makāmda manzûruñ cemâli müşâhedesi insân âyinesinde girü 

kendü nâzırına10 hâsıl olur. Niteki Şeyh buyurur:11

Beyt:  Başumuz ayak oldı uş yoluña niçe dem-durur

 Gözden akanı12 sanma yaş belki bu ayn-ı dem-durur

(N246a) Şâhâ çü yüzüñ âyine oldı yüzümüz âyine 

 Pes görinen de gören de sen hoz kalanı adem-durur13

1 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir 

kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, 

ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile 

neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, 

insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

2 berrâk HM: berk N.

3 “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara gös-

tereceğiz ki, o Kur’ân’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez 

mi?” Fussilet, 41/53.

4 “Her neye nazar ettimse onda Hak Teâlâ’yı müşâhede ettim.”

5 nazarından N: nazardan HM.

6 “Her neye nazar ettimse onda Hak Teâlâ’yı müşâhede ettim.”

7 şöyle ki nâzır vücûdı mütelâşî olup HM: şöyle nâzır vücûdı lâ-şey’ meselâ şey’ olup N.

8 olur HM: ─ N.

9 “Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur.”

10 nâzırına HM: nâzır N.

11 Niteki Şeyh buyurur HM: Niteki Şeyh buyurdı -kaddesallâhu rûhahû- demişdür N.

12 akanı HM: akan N.

13 Pes görinen de gören de sen hoz kalanı adem-durur HM: Pes görinen gören de sen hoz kalanı adem-

dür N.
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Ammâ envâruñ elvânı her bir makāmda ki müşâhede olur, birer rengile 

ol makām hisâbınca ve [144a] muktezâsınca reng bulup zâhir olur. Meselâ 

nefs kaçan levvâmelik mertebesinde olsa bir azırak nûr zâhir olur ve ol an-

dandur ki rûh nûrı yâ zikir nûrı nefs zulmetiyile karışur; rûhuñ dav’ından 

ve nefsüñ zulmetinden gök nûrı zâhir olup vücûda gelür. Pes1 mübtedîle-

ri ehl-i tasavvufuñ ki gök ton geyürler, bu makām nişânındandur ve aña 

delâlet ider. Zîrâ bu tâ’ife libâsı makām ve sıfat renginde geyürler idi bir 

vakt.2 Ve çünki nefsüñ zulmeti azırak ola ve nûr-ı rûh ziyâde ola, kızıl nûr 

zâhir olur. Ve çün (N246b) rûh nûrı galebe ide zulmet üzerine, saru nûr zâhir 

olur. Ve çün nefsde zulmet kalmasa ak nûr zâhir olur. Ve çün rûh nûrı 

göñül safâsıyıla karışup birikse yeşil nûr zâhir olur. Ve çün göñül tamâm 

sâfî olsa şol güneş nûrı gibi bir nûr müşâhede olur. Ve çün göñül âyinesi 

kemâlde safâ ve sakālet bula, güneş nûrı gibi bir nûr ki tamâm şu‘â‘ıla 

sâfî göñülüñ âyinesinde müşâhede olur ki, elbette anuñ şu‘â‘ı kuvvetinden 

kimsenüñ nazarı aña doyumaz.

Beyt:  Basar bu nûra3 ki hergiz idemez uş nazarı

 Seni kemâ hüve görmek gözüñ4 degül hüneri

(N247a) Aceb haber nice aldı göñül ki lutfuñdan

 Yakası göñlegüñ senden çün5 alımaz haberi

Ve çün nûr-ı Hak aks ura6 rûh nûrınuñ üzerine, bir müşâhede hâsıl 

olur ki [144b] ol müşâhede şühûd-ı zevk birle cem‘ olup karışmışdur. Ve 

çün nûr-ı Hak ve nûr-ı kalb hicâbsuz7 müşâhede ola, ol vakt renksüz ve 

keyfiyetsüz ve hadsüz ve miselsüz ve nihâyetsüz ve zıdsuz ve nidsüz âşikâre 

olur ki telvîn gidüp ve temkîn lâzım gelür.8 Pes anda ne toğmak bulınur ne 

tulunmak, ne sağ kalur ne sol, ne öñ kalur ne soñ, ne yukaru ne aşağa, ne 

zamân kalur ne mekân, ne ıraklık kalur ve ne yakınlık, bunda ne arş kalur 

1 Pes N: ─ HM.

2 bir vakt HM: ─ N.

3 nûra HM: nûrı N.

4 gözüñ HM: gerek N.

5 çün HM: ─ N.

6 ura HM: ola N.

7 ve nûr-ı kalb hicâbsuz HM: rûh ve kalb hicâbınsuzın N

8 telvîn gidüp ve temkîn lâzım gelür HM: telvîn ve temkîn aña lâzım gelür N.
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ne ferş, ne dünyâ kalur ne âhiret, ne gice kalur ve ne gündüz kalur ki;1

אء2 אح و   ّ   ا

(N247b) Beyt:  Bu bir nûrdur ki görinür ayân

 Göñül menzili içre dutar mekân

 Bu bir şemsdür ki göricek anı

 Muvahhid olur ehl-i âhir zamân

 Velîkin bu halk râzîdur zulmete

 Ki zîrâ göñüllerini dutdı duhân

 Nice ben bu sırrı beyân iderem

 Nice ben bu sözi diyem râyigân 

 İşidür velî dutar3 kimse yok

 Hudâyâ amân el-amân el-amân 

Evvel emürde ki sıfât-ı cemâlüñ envârı ki Hak Te‘âlâ’nuñ lutfı âlemin-

dendür, ol müşâhede olur. Pes bu nev‘ tasarrufıla ki4 fenâ bağışlar, anı iz-

hâr ider; niteki zikir oldı. Ammâ ol envâr ki celâli sıfâtınuñdur, [145a] 

Hak Te‘âlâ’nuñ kahrı âleminden zâhir (N248a) olur. Ol fenâ fi’l-fenâ ve 

fenâ’ü’l-fenâyı iktizâ ider, anı izhâr ider. Şöyle ki, beyân bu ahvâlüñ şerhin-

de âcizdür.5 Zîrâ ki bu ahvâl görmelüdür, dimelü degül ve aynîdür, âyînî6 

degül. Evvel bir nûr-ı muhrik zâhir olur ki, 7
ُر﴾  َ َــ  َ ــ َو ِ ْ ُ  َ ﴿ hâsiyyetini 

âşikâre kılur ki hakīkatde yidi tamu ol nûruñ pertevindendür. Dahı şöyle 

bilgil ki; sıfât-ı cemâl envârı muşrıkdur, muhrik degül ve sıfât-ı celâl envârı 

1 Pes anda ne toğmak bulınur ne tulunmak, ne sağ kalur ne sol, ne öñ kalur ne soñ, ne yukaru ne aşağa, 

ne zamân ne mekân, ne ıraklık kalur ve ne yakınlık, bunda ne arş kalur ne ferş, ne dünyâ kalur ne 

âhiret, ne gice kalur ve ne gündüz kalur ki; ــאء ــאح و   ّ ــ ا ــ   HM: Pes anda ne toğmak bulınur 

ne tulunmak bulınur, ne sağ kalur ne sol kalur, ne öñ kalur ne soñ kalur, ne yukaru kalur ne aşağa, ne 

zamân kalur ne mekân, ne ırak ve ne yakınlık, ne gice ve ne gündüz kalur; ــאء ــאح و   ّ ــ ا ــ   

bunda ne kalur ne dünyâ ve ne âhiret N.

2 “Allah indinde sabah ve akşam yoktur.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 8/3144, nr. 5024; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 3/381.

3 İşidür velî dutar HM: İşidür dutar velî N.

4 Pes bu nev‘ tasarrufıla ki N: Pes bir nev‘ tasarrufıla HM.

5 şerhinde âcizdür N: şerhinden mu‘cizdür HM 

6 âyînî: HM’de “âyenî” şeklinde imla edilmiştir.

7 “Geride bir şey koymaz, bırakmaz.” Müddessir, 74/28.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 287

muhrikdür, muşrık degül ve her1 akıl ve fehm bu me‘ânîye idrâk idemez. 

Gâh olur ki sıfât-ı celâl envârı sırf zulmânî olur ve akıl nice fehm itsün 

nûr-ı zulmânî’i ki kendözi2 nûrânîdür ve hem el-cem‘u beyne’z-zıddeyn 

anuñ katında muhâldür. Ve eger bilüriseñ3 ol işâreti ki Hoca aleyhi’s-selâm 

buyurdı: “Tamuyı niçe biñ (N248b) yıl yakdılar, tâ ki kızıl oldı ve dahı niçe 

biñ yıl yakdılar, tâ ki ak oldı ve niçe biñ yıl yakdılar,4 kara oldı ve şimdi 

karadur.” didügi bu kabîldendür. Ve kara odı akıl nice fehm itsün ki kendü 

ak ve nûrânîdür? Pes anda ki hakīkat ve vahdetdür; nazar idecek olursañ iki 

âlemde her nede ki nûr u zulmet var, anuñ lutfı ve kahrı sıfâtınuñ envâr-ı 

pertevindendür.5 Niteki buyurdı: 6﴾َْرِض ْ אَواِت َوا َ ــ ُر ا ُــ  ُ -Ve bu ma‘nî ﴿ا

den ötürü nûrı ve zulmeti ce‘al birle zikir eyledi ki: 7﴾َر ــ ــאِت َوا َ ُ َ ا ــ َ َ  ﴿َو

Halkı lutfıyıla zikr itmedi ki dedi:8 9﴾َْرَض َوا אَواِت  َ ــ ا  َ ــ َ َ ﴿ Halkıyyeti 

özge kıldı ve ca‘liyyeti özge.10 Ve bu işâretüñ bahşında çok me‘ânî11 var ki 

her fehme [145b] lâyık degüldür. Ammâ sıfât-ı celâl çünki fenâ’ü’l-fenâ 

makāmında Ulûhiyyet (N249a) heybeti cümlesin izhâr ider, bir kara nûr zâhir 

olur ki ol fânî kılıcı ve bâkī dutucıdur ve hem öldürüci ve dirildicidür. Şöy-

le ki; anuñ azameti satvesinden tılsım-ı a‘zam şikeste olup resm ü rüsûm-i 

mübhem âşikâre olur. Hoca aleyhi’s-selâm du‘â itdügi ki; אء ــ ا ــא  أر ــ  ّ  ا
12 ــ ــא   maksûdı lutfı ve kahrı sıfâtınuñ envârı zâhir olmak idi ki sıfat-ı כ

zâtîdür. Ve her nesnenüñ ki âlemde vücûdı var, yâ sıfât-ı lutfı envârı perte-

vindendür yâhûz sıfât-ı kahrı envârı13 pertevindendür. Ve illâ hîç nesnenüñ 

1 her HM: hem N.

2 kendözi HM: kendüsi N.

3 bilüriseñ HM: añlayubilürseñ N.

4 tâ ki kızıl oldı ve dahi niçe biñ yıl yakdılar, tâ ki ak oldı ve niçe biñ yıl yakdılar N: ─ HM.

5 envâr-ı pertevindendür N: pertevindendür HM.

6 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir 

kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, 

ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile 

neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, 

insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

7 “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkâr 

edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.” En‘âm, 6/1. 

8 dedi N: ─ HM.

9 “…gökleri ve yeri yaratan...” En‘âm, 6/1.

10 Halkıyyeti özge kıldı ve ca‘liyyeti özge HM: Halkıyyeti özge ve ca‘liyyeti özge N.

11 me‘ânî HM: ma‘nî N.

12 “Allah’ım, bize eşyanın hakikatini olduğu gibi göster.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/66; 2/359; 3/27.

13 envârı HM: ─ N.
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vücûd-ı hakīkīsi1 yokdur ki kā’im ola kendü zâtıyıla ve vücûd-ı hakīkī Haz-

ret-i Lâ-Yezâl’üñdür ve andan gayrı ne kim var, varlığı anuñıladur; yâhûz 

Ol’dur. Niteki buyurdı: 2﴾ ُ ــ ِ א َ ْ ُ َوا ــ
ِ א ُ َوا ــ

ِ ٰ ْ َوُل َوا ْ َ ا ــ ُ ﴿

(N249b) Beyt: Göñül3 mağz-ı hakīkat bil teni hem post bil zinhâr

 Velî cân kisvetinden4 uş görindi sûret-i dîzâr

 Cihânda her ne kim mevcûd olup sûretde görindi

 Ya anuñ gölgesin farz it yâ ayn-ı zâtını5 bil var

El-Faslü’s-Sâminü Aşer 

fî Beyâni’l-Mükâşefâti ve Envâ‘ihâ

Ya‘nî On Sekizinci Fasıl mükâşefâtı envâ‘ı birle beyân kılur. 

Kālallâhu Te‘âlâ: 6﴾ ٌ ــ ِ َ َم  ْ ــ َ ْ َك ا ُ ــ َ َ َ ــאَٓءَك  َ ِ ــَכ  ْ َ َא  ْ ــ َ َכ َ ﴿ Ve kāle’n-Nebiyyu 

aleyhi’s-selâm:7 8ُه ُ ــ َ َ  
ِ ــ ْ َ ــ ِإ َ َ ْ ــא ا َ  ِ ــ ِ ْ אُت َو َ ُ ــ ُ  ْ ــ َ َ ْ َ َ  ُ َ ــ َ ْ َכ ــ َ ُر،  ــ ُ ا ــ ُ א َ ِ  

[146a] Azîz-i men! Bilgil ki hakīkatde keşf (N250a) oldur ki bir nesne hi-

câbdan taşra gele, bir vechile ki keşf issi ol nesne’i idrâk ide bir sıfatile ki 

andan öñ9 idrâk itmiş ola. Niteki buyurdı: َم ْ ــ َ ْ َك ا ُ ــ َ َ َ َــאَٓءَك  ِ ــَכ  ْ َ َא  ْ ــ َ َכ َ ﴿ 
10﴾ ٌ ــ ِ َ  Ya‘nî senüñ nazaruñdan hicâbı götürdük; ol nesne’i ki şimdiye 

dek görmezidüñ, saña mekşûf ve ma‘lûm kılduk. Ve hicâb ol mevâni‘dür 

ki kullaruñ gözin cemâl-i Hazret müşâhedesinden men‘ ider. İmdi ol 

cemi‘ dünyâ vü âhiretdür ki bir rivâyetde on sekiz biñ âlemdür ve bir 

rivâyetde yitmiş biñ âlemdür ve bir rivâyetde üç yüz altmış biñ âlem-

dür. Ammâ ol ki münâsıbrakdur yitmiş biñ âlemdür ki11 hadîs-i sahîh 

1 vücûd-ı hakikīsi HM: vücûd-ı hakikī N.

2 “O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” Hadîd, 57/3. 

3 Göñül N: Göñül aslı HM

4 kisvetinden HM: kisvetinde N.

5 ayn-ı zâtını HM: ayn-ı zâtı N.

6 “(Ona) ‘Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün kes-

kindir.’ (denir.)” Kāf, 50/22.

7 aleyhi’s-selâm HM: sallallâhu aleyhi ve sellem N.

8 “Allahu Teâlâ’nın nurdan hicâbı vardır. Eğer o hicâbı açacak olsaydı, Hak cemâlinin nuru, görmesinin 

ulaştığı yere kadar olan şeyleri yakardı.” Benzer lafızlarla; Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 1/101.

9 öñ HM: evvel N.

10 “(Ona) ‘Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün kes-

kindir.’ (denir.)” Kāf, 50/22.

11 Ammâ ol ki münâsibrakdur yitmiş biñ âlemdür ki HM: ─ N.
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eyle haber virür. Niteki buyurdı: 1 ــ و ر  ــ ــ  ــאب  ــ  أ ــ   ّ  إن 
Ve bu yitmiş biñ âlem insân nihâdında mevcûddur. Her âlem hisâbınca 

insânuñ (N250b) gözi vardur ki ol âlemi ol gözile mütâla‘a idebilür ol âlem 

keşf olduğı hâlde. Ve bu yitmiş biñ âlem iki âlem içinde mündericdür 

ki aña nûr ve zulmet dirler, ya‘nî ki mülk ve melekûtdur. Ve hem gayb 

ve şehâdet dahı dirler ve cismânî ve rûhânî2 dirler ve dünyâ ve âhiret 

dirler; cümlesi birdür ve ibârât ve adlar muhtelif olur. Ve insân bu iki 

âlemüñ mecmû‘asından [146b] ibâretdür ki kudret-i Lâ-Yezâl iki zıdduñ 

arasında cem‘ itmişdür. Ve yitmiş biñ göz ki yitmiş biñ âlemi idrâk ider, 

iki âlemüñ müdrikâtını insân içinde cem‘ eylemişdür;3 biş havâs4 gibi ki 

cismâniyye ta‘alluk dutar ve cemî‘-i cismâniyyât âlemlerin ol biş hissile 

idrâk ider. Ve dahı müdrikât-ı bâtınî gibi kuvâ-yı beşeriyyeden ve biş 

havâs-ı bâtınîden ki insânuñ rûhâniyyetine ta‘allukdur (N251a) ve cemî‘-i 

rûhâniyyet âlemlerin anuñıla idrâk ider ve ol müdrîkâta akıl ve kalb ve sır 

ve rûh ve hafî dirler. Ammâ ehl-i sülûk ıstılâhınca5 mükâşefe ol ma‘nîye 

ıtlâk iderler ki, biş havâss-ı bâtınî birle idrâk olur; aña ıtlâk itmezler ki 

biş havâss-ı zâhirî birle6 idrâk ider yâhûz kuvâ-yı beşerî birle ki havâsa 

tâbi‘lerdür. Pes çün sâlik[-i] sâdık irâdet cezbesi birle tabî‘atuñ esfel-i 

sâfilînden yüzini Şerî‘at’üñ a‘lâ-yı illiyyînine yönelde7 ve sıdk kademiyile 

Şerî‘at câddesinde mücâhede ve riyâzet kānûnı üzere mütâba‘at kılavuzı 

penâhında sülûk itmege başlaya, ol yitmiş biñ hicâbuñ herbirin ki geçe, 

aña bir göz ki ol makāmına münâsibdür açılmış olur ve ol makāmuñ 

ahvâli anuñ nazarına keşf olup ma‘lûm olur. Evvel anuñ (N251b) aklı gözi 

açılur ve hicâb götürüldügi mikdârı ve aklı safâ bulduğı deñlü me‘ânî 

[147a] ma‘kūlı yüz gösterür ve ma‘kūlât esrârından haber-dâr olur. Ve ol 

1 “Muhakkak ki Allahu Teâlâ’nın nurdan ve zulmetten yetmiş bin hicâbı vardır. Eğer o hicâbı açacak 

olsaydı, Hak cemâlinin nuru, görmesinin ulaştığı yere kadar olan şeyleri yakardı.” Benzer lafızlarla; 

Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 1/101.

2 ve rûhânî HM: ─ N.

3 iki âlemüñ müdrikâtını insân içinde cem‘ eylemişdür HM: insânuñ iki âlemi müdrikâtı içinde cem‘ 

eylemişdür N.

4 biş havâs N: pes havâs HM.

5 ıstılâhınca HM: ıstılâhında N.

6 itmezler ki biş havâss-ı zâhirî birle HM: idemezler ki biş havâss-ı bâtınî birle N.

7 Pes çün sâlik[-i] sâdık irâdet cezbesi birle tabî‘atuñ esfel-i sâfilînden yüzini Şerî‘at’üñ a‘lâ-yı illiyyîni-

ne yönelde HM: Pes sâlik[-i] sâdıkan irâdet cezbesini esfel-i sâfilînden yüzin Şerî‘at-ı a‘lâ-yı illiyyîni 

yönelde N.
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keşfe “keşf-i nazarî” dirler. Buña i‘tikād ve1 i‘timâd ziyâde olmaz. Zîrâ her 

ne ki nazara gelür, aña kadem irmez2 ve ele girmez ve i‘timâda yaramaz. 

Mısra‘: 3
ه ای دل      

Ya‘nî her neye ki görürsüñ iy göñül, saña bağışlamazlar, alurlar.4 Hu-

kemâ ve felâsife bu makāmda5 kaldılar ve himmetlerin aklı tecrîd6 idüp 

ma‘kūlâtuñ idrâkine sarf itdiler ve uzun ömürlerin7 harc itdiler ve anı 

maksad-ı hakīkiyye irişmek añlayup maksûd-ı aslî bildiler ve kalan fevâ-

yidden ki özge müdrikâtdan hâsıl olur, mahrûm kaldılar8 ve inkâr idüp 

dalâlet ovalarında yavu kılındılar ve hem halkı gümrâh itdiler. İblîs gibi 

kendü gümrâhlığına râzî olmayup kalan halkı dahı gümrâh kıldı ki;9 (N252a)

ا﴾10 ً ــ
ِ ا َכ ــ َ ُ َوأَ ــ ْ َ  ْ ــ

ِ ا  ــ َ ﴿ Ve çünki keşf ma‘kūlâtdan geçe, mükâşefât-ı 

kalbî zâhir olur ve aña “keşf-i şühûdî” dirler ki envâr-ı muhtelif keşf olur;11 

niteki anuñ ba‘zı şerhi müşâhedât faslında zikr oldı. Ve andan soñra mükâ-

şefât-ı sırrî zâhir olur ve aña “keşf-i İlâhî” dirler ki yaradılmışuñ esrârı12 ve 

her nesne vücûdınuñ hikmeti zâhir ve mekşûf olur ki mukaddisler13 ol 

esrârdan haber-dâr degül.

Beyt: İy yâr gamuñ senüñ aklumı kılur bî-hûş

 Derdüñ bu göñül milkin yağmaya virüpdür uş

 O sır ki mukaddisler14 yitişmediler aña 

 Her dem bu menüm sem‘um ol nağme’i15 ider gûş

1 i‘tikād ve N: ─ HM.

2 irmez HM: urmaz N.

3 “Ey gönül! Her gördüğünü sana bağışlamazlar.”

4 Ya‘nî her neye ki görürsüñ iy göñül, saña bağışlamazlar, alurlar N: ─ HM.

5 Hukemâ ve felâsife bu makāmda N: Eger hukemâ ve felâsife bu makāmında HM.

6 tecrîd HM: tecrîde N.

7 ömürlerin HM: ömr N.

8 anı maksad-ı hakīkiyye irişmek añlayup maksûd-ı aslî bildiler ve kalan fevâyidden ki özge müdrikâtdan 

hâsıl olur, mahrûm kaldılar HM: anı maksad idinüp hakīkiyye irişüp kaldılar N.

9 kıldı ki HM: kıldılar N.

10 “De ki: ‘Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçokları-

nı da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.’” Mâ’ide, 5/77.

11 ve aña “keşf-i şühûdî” dirler ki envâr-ı muhtelif keşf olur HM: ─ N.

12 esrârı N: ─ HM.

13 mukaddisler HM: mukaddesler N. 

14 mukaddisler HM: feriştehler N.

15 nağme’i HM: nağmı N.
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[147b] Andan (N252b) soñra mükâşefât-ı rûhî zâhir olur ve aña “keşf-i 

rûhânî” dirler. Ol makāmuñ evvellerinde mi‘râclar hâsıl1 olur ve cennet ve 

cahîm arz olup melâ’ike görmek ve anlaruñıla söyleşmeklik2 zâhir olur. Ve 

çün rûh bir kezden safâ bulsa ve cismânî küdûretlerden pâk olsa nihâyet-

süz âlemler keşf3 olur ve ezel ebed dâ’iresi gözi ileyinde4 devr ider. Bunda 

zamân ve mekân hicâbı götürilür.5 Ol nesne ki zamân-ı mâzîde olmış idi, 

bu hâlde idrâk ider;6 tâ kişi olur ki mevcûdât yaradılduğınuñ ibtidâsın-

dan ve anuñ merâtibinden keşf olur anuñ nazarına ve buncılayın ol nesne 

ki zamân-ı müstakbelde olacağın idrâk ider.7 Niteki Hârise eydür idi ki: 
َن8 ــ אر َ َ ــאِر  ِ ا ــ ْ ــ أَ َ اَوُروَن وِإ َ ــ َ َ  ِ ــ َ ْ ِ ا ــ ْ ــ أَ َ ُ ِإ ـُـ ْ ــ أَ ِّ َ  Ve Hoca aleyhi’s-selâm َכ
(N253a) buyurdı ki: ــ ــ  ُ ، و ــאכ ــא ا ِ َ أ ــ ُ أכ ــ أ  ِ ــ ــ ا ــ   
ــאَء9 ــא ا ِ َ أ ــ ُ أכ ــ أ ــאِر   Ya‘nî Hoca aleyhi’s-selâm eydür: “Cenneti baña ا

arz itdiler, ekser halkını10 fukarâ gördüm. Ve cehennemi dahı arz itdiler, 

ekser halkını11 hâtûnlar gördüm.” Çün zamân ü mekân hicâbı ki dünyâvî-

dür götürilicek,12 ol zamân u mekân ki uhrevîdür, ol13 keşf olur. Ve hem 

bu makāmda şöyle olur ki öñinden gördüginleyin görür ardından dahı.14 

Niteki Hoca aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm eydür idi ki: [148a] ــ ِّ ــאُس ، ِإ ــא ا َ ــא أَ  
15 ِ ْ َ ــ َو  ِ א َ ْ أَ ِ  ْ ــ أََراُכــ ِّ ِ َ ــכ  ا رؤ ــ  َ ــ َ ِد  ُ ــ ِع َوا ُכــ ِא  ِ ُ ِ ــ ْ َ  َ ــ َ  ، ْ ُכــ ُ א َ  ِإ
Ya‘nî “Benden öñ başuñızı rükû‘dan ve sücûddan götürmeñ ki ben sizi 

öñümden gördügümleyin görürem ardumdan.”16 (N253b) Dahı ekser hark-ı 

âdet ki aña kerâmet dirler, bu makāmda zâhir olur; göñüle düşeni bilmek 

1 hâsıl HM: zâhir N.

2 söyleşmeklik HM: keleci etmek N.

3 keşf HM: feth N.

4 ileyinde HM: elinde N.

5 hicâbı götürilür HM: hicâb götürür N.

6 ider HM: ─ N.

7 ider HM: ─ N.

8 “Birbirlerini ziyâret eden cennet ehli ile, yekdiğerine düşman kesilen cehennem ehlini görür gibiyim.” 

Benzer lafızlarla; Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 13/159.

9 “Bana cennet ehli arzedildi; çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Keza cehennem ehli bana arzedildi; 

çoğunun kadınlar olduğunu gördüm.” Benzer lafızlarla; Buhârî, Rikāk, 16.

10 ekser halkını HM: ekser-i halkı N.

11 ekser halkını HM: ekser-i halkı N.

12 hicâbı ki dünyâvîdür götürilicek HM: hicâbı götürücek N.

13 ol HM: ─ N.

14 öñinden gördüginleyin görür ardından dahi HM: öñinden görür ve ardından görür N.

15 “Ey insanlar! Ben sizin imamınızım. Rükû ederken ve secdeye varırken benden evvel davranmayınız, 

başınızı kaldırmayınız. Muhakkak ki ben sizi önümden de ardımdan da görüyorum.” Bazı ilavelerle; 

Müslim, Salât, 25.

16 görürem ardumdan HM: ardumdan görürem N.
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gibi ve gaybdağını bilmek gibi ve su üzerinden ve yil ve od üzerinden geç-

mek gibi1 ve bundan gayrı ne varısa aña münâsib vâkı‘ olur. Ammâ bu cins 

kerâmâta2 i‘tibâr artuk olmaz. Zîrâ ki ehl-i dîne ve gayr-ı ehl-i dîne3 bu cins 

olur. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm İbn Sayyâd’dan sordı ki: 4ى؟ ــ ــא   Eyitdi ki 
5 ــ ش ا ــ م: ذاك  ــ ــ ا ــ  ــאل ا ــאء.  ــ ا ــא   Ya‘nî didi ki: “Ne ارى 

görürsin?” Ol eyitdi ki: “Arş görürem su üzerinde.” Pes eyitdi ki: “Ol İblîs 

arşıdur.” Ve dahı bu cins hark-ı âdet Deccâl’a dahı olısardur. Tâ hadîste 

gelmişdür ki: “Deccâl bir kişi öldürüp girü diri kıla.”6 Ammâ ol hark-ı âdet 

ki kerâmet ola, ol ehl-i dînden gayrında bulınmaz. Ol oldur ki keşf-i (N254a) 

rûhî oldukdan soñra mükâşefât-ı hafî zâhir ola. Zîrâ ki rûh7 kâfirüñ ve 

Müsülmânuñ var; ammâ hafî bir rûhdur ki hâs Hak Te‘âlâ hazretindendür, 

hâslara virür ancak. Niteki buyurdı: 8﴾ُ ــ ْ ِّ وٍح  ُ ــ ِ ــ  ُ َ ــאَن َوأَ َ ِ ْ ُ ا ــ ِ ِ ُ ُ ــ  ِ  َ ــ َ  ﴿َכ

Ve bir yirde dahı [148b] buyurdı ki:9 ْ ــ ِ ــאُٓء  َ َ  ْ ــ َ ــ  َ َ ِه  ِ ــ ْ ْ أَ ــ ِ وَح  ــ ــ ا ِ ْ ُ ﴿ 
ــאِدِه﴾10 َ

ِ  Ve Hoca hakkında -aleyhi’s-selâm- buyurdı ki: ــَכ ْ َ َــאٓ ِإ ْ َ ِــَכ أَْو َ  ﴿َوَכ
ــאُٓء َ  ْ ــ َ  ِ ــ ِ ي  ِ ــ ْ ًرا  ـُـ َــאُه  ْ َ َ  ْ َِכــ ــאُن َو َ ِ ْ َ ا َــאُب َو ِכ ْ ــא ا َ ِري  ْ َــ  َ ــ ْ ــא ُכ َ َــא  ِ ْ ْ أَ ــ ِّ ــא  ً  ُرو
َــא﴾11 אِد َ

ِ  ْ ــ ِ  Ya‘nî “Ol rûh-ı nûrânî ki hâs Hazret’dendür, anı ba‘zı kullara 

virürüz ki hâslardur bizüm Hazretümüzde, ba‘zıya virmezüz; tâ ki hâslar 

anuñ vâsıtası birle bizüm sıfâtımuz âlemine yol bulalar.” 

1 göñüle düşeni bilmek gibi ve gaybdağını bilmek gibi ve su üzerinden ve yil ve od üzerinden geçmek 

gibi HM: göñüle düşenin bilmek gibi ve gaybdaki bilmek ve su üzerinden ve od ve yil üzerinden geç-

mek gibi N.

2 kerâmâta HM: kerâmât N.

3 ehl-i dîne ve gayr-ı ehl-i dîne HM: ehl-i dünyâ N.

4 “Ne görüyorsun?” Müslim, Fiten, 19.

5 “Su üzerinde arşı görüyorum.” Nebî aleyhi’s-selâm buyurdu: “O, İblis’in arşıdır.” Müslim, Fiten, 19.

6 Müslim, Fiten, 110.

7 rûh HM: rûhî N.

8 “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy 

sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte 

Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, 

içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, 

onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafın-

da olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mücâdele, 58/22.

9 buyurdı ki HM: ─ N.

10 “Dereceleri yükselten, Arş’ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine 

iradesiyle ilgili vahyi indirir.” Mü’min, 40/15.

11 “İşte böylece sana da emrimizle Kur’ân’ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat 

biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz 

ki sen doğru bir yolu göstermektesin.” Şûrâ, 42/52.
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(N254b) Mısra‘: 1
ر را  ر ر  

Ammâ şöyle bilgil ki, niteki âlem-i cismânî ve âlem-i melekûtî arasında 

göñül vâsıta olmışdur. Şöyle ki, bir yüzi melekûtadur ve bir yüzi cismedür; tâ 

ol yüzile melekûta dutmışdur, akıl ve rûh yüzinüñ feyzânesini2 kabûl ider ve 

bu yüzile ki cisme dutupdurur, rûhâniyyet ve ma‘kūlât envârınuñ eserlerini 

nefse ve bedene irişdürür. Ancılayın sır dahı göñül âlemiyile rûh âleminüñ3 

arasında vâsıta olmışdur; bir yüzi rûha ve bir yüzi kalbedür. Ol yüzi ki rû-

hadur, anuñıla rûh feyzini istifâde idüp kabûl ider ve ol yüzile ki göñüle 

dutmışdur, ol feyzi ki rûhdan almışdur, kalbe irişdürür. Ve ancılayın hafî 

dahı vâsıtadur Hak Te‘âlâ’nuñ4 sıfât-ı (N255a) âlemiyile ve rûhâniyyet âleminüñ 

arasında; tâ ki Hazret sıfâtınuñ mükâşefâtına kābil ola ve andan ol ahlâkuñ 

aksini rûhâniyyet âlemine irişdüre; tâ ki [149a] 5 ّ ق ا ــ ا  ــ  şerefiyile 

müşerref ola. Ve bu keşfe “keşf-i sıfâtî” dirler. Bu hâlde eger âlimlik sıfatıyıla 

keşf olınsa6 ulûm-ı ledünnî zâhir olur ve eger semi‘lık sıfatıyıla keşf olınsa 

hitâb zâhir olup istimâ‘-ı kelâm-ı Hak hâsıl ola ve eger basîrlık sıfatıyıla keşf 

olınsa7 rü’yet ve müşâhede zâhir olur ve eger sıfat-ı celâl birle keşf olınsa 

fenâ-yı hakīkī8 zâhir ola ve eger kayyûmlık sıfatıyıla mükâşif olsa bekā-yı 

hakīkī zâhir olur ve eger sıfat-ı vahdâniyyet birle mükâşif olsa vahdet zâhir 

olur. Bâkī kalan sıfâtı hem bu kıyâs üzere fehm eyle. Ammâ keşf-i zâtî bir9 

mertebedür ki gāyet bülenddür ve anuñ beyânında ibâret ve işâret kāsırdur. 
(N255b) Ammâ Şeyh bir remz dimişdür iki beytde10 anuñ beyânında:

Beyt:  Şehâ! Işkuñ makāmında dutalı cânumuz menzil

 Bu kevneynüñ var esrârı olur göñlümüze nâzil 

 Bu mukbil kalbümüz dahı kadem-gâh ideli arşı

 Olupdur bize matlûbı bu cümle âlemüñ hâsıl 

1 “Rüstem’i ancak rahşı/atı taşıyabilir.”

2 feyzânesini N: feyzâtını HM.

3 göñül âlemiyile rûh âleminüñ HM: göñül âlemine rûh âleminüñ N.

4 Hak Te‘âlâ’nuñ HM: Hak Te‘âlâ N.

5 “Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanın.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/283; 5/388.

6 olınsa HM: olsa N.

7 hitâb zâhir olup istimâ‘-ı kelâm-ı Hak hâsıl ola ve eger basîrlık sıfatıyıla keşf olınsa HM: ─ N.

8 fenâ-yı hakīkī HM: sâfî hakīkī N.

9 bir HM: bu N.

10 beytde HM: beytinde N.
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Bu remzüñ tamâmı beyân-ı tecellî faslında geliser inşâ’allâhu Te‘âlâ. Ve 
hüve Veliyyü’t-tevfîk.1 

Ve sallallâhu Te‘âlâ alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.2

El-Faslü’t-Tâsi‘u Aşer 

fî Beyâni’t-Tecelli’z-Zâti ve Sıfâtihâ

Ya‘nî On Tokuzıncı Fasıl tecellî-i zâtı ve tecellî-i sıfâtı beyân kılur.3 

Kālallâhu Te‘âlâ: 4﴾ــא ً ِ َ ــ  َ ُ ــ  َ ُ َدכא َو ــ َ َ َ  ِ ــ َ َ ْ
ِ  ُ ــ ــ َر َ َ ــא  َ َ ﴿ [149b] (N256a) 

Kāle aleyhi’s-selâm: 5 ــ ــ  ء  ــ  ّ ــ ا  Ve kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm:6 اذا 
7 ــ ــ  ــ ٰادم   ّ  Azîz-i men! Bilgil ki tecellî ibâretdür andan ki Hak إن ا

Te‘âlâ’nuñ zâtı ve sıfât-ı Ulûhiyyet’i zâhir ola -Celle Celâluhû-. Niteki şerhi 

geliser inşâ’allâhu Te‘âlâ. Ve rûhuñ dahı tecellîsi olur ve bu ma‘nîde sâliklere 

galat çok vâkı‘ olur ve gâh olur ki rûhuñ sıfâtı zâtıyıla bile tecellî ider, sâlike 

tecellî-i Hak zevkı görinür. Ve niçeler bu makāmda mağrûr olup sandılar 

ki tecellî-i Hak8 buldılar. Ve eger bir şeyh-i kâmilüñ tasarrufı olmazısa bu 

vartadan halâs düşvârdur. Egerçi meşâyıh-ı selef kaddesallâhu ervâhahum bu 

hakāyıkı keşf itmekde (N256b) artuk ikdâm itmediler ve güçleri yitdükçe ağyâr 

nazarından örtdiler. Ammâ çün bu za‘îf ya‘nî Şeyh Necmeddîn Râzî nev-
verallâhu rûhahû ol nazara binâ itdi ki, niçe bî-ma‘nî müdde‘îler bu tâ’ife 

arasında zâhir olmışlardur9 ve anuñıla kemâl-i maksada ve maksûda irişmiş 

sandılar bu yolda ve kendüleri memleket içinde10 câ’izü’t-tasarruf bilmişler-

dür ve ibâhate ve zendekaya11 düşmişlerdür. Niteki dimişlerdür: 

1 Ve hüve Veliyyü’t-tevfîk HM: ─ N.

2 Ve sallallâhu Te‘âlâ alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

3 kılur HM: ider N.

4 “Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca ‘Rabbim! Bana (kendini) gös-

ter; seni göreyim!’ dedi. (Rabbi): ‘Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabi-

lirse sen de beni göreceksin!’ buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Mûsâ da 

baygın düştü. Ayılınca dedi ki: ‘Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inanan-

ların ilkiyim.’” A‘râf, 7/143.

5 “Allah bir şeye tecelli edince o şey ona boyun eğer.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 8/284. Benzer lafızlarla; 

Nesâ’î, Küsûf, 16; İbn Mâce, İkāmet, 153.

6 kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm HM: kāle Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem N.

7 “Allah Âdem’i yarattı ve onda/ona tecellî etti.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 5/257; 5/367; 6/364.

8 tecellî-i Hak HM: tecellî N.

9 olmışlardur HM: itmişler N.

10 memleket içinde N: ─ HM.

11 câ’izü’t-tasarruf bilmişlerdür ve ibâhate ve zendekaya HM: câ’iz-i tasarruf bilmişlerdür ve ibâhate ve 

zendeka N.
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Beyt: Bir gör ki ne hoş geymiş bu hırka’ı her âmî

 Efvâhdan almışlardur bir niçe elif lâmı

 Bu sıdk u safâ yolın1 varımadılar hergiz

 Lîk2 eylediler bez-nâm bu cümle nikû nâmı

[150a] Pes diledi ki bu müdde‘îlere mehek (N257a) olmağ-içün sülûkuñ 

makāmâtından ve ahvâlinden3 şemmesin beyân ide; tâ ki kendüleri bu 

meheke uralar. Eger bu ahvâlden kendülerde nesne bulmışlarsa şeytânuñ 

gurûrı çuvâlından ve nefsüñ mekri duzağından halâs bulalar ve yüzlerin 

sırât-ı müstakīme dutalar ki câdde-i mütâba‘atdur. Ve eger anlarda taleb 

derdi bâkī kalursa ellerin bir sâhib-devletüñ etegine uralar, anuñ penâhı 

devletinde maksada ve maksûda irişeler. Niteki buyurur: ْ ــ ِ َت  ُــ ُ ْ ا ا ُــ  ﴿َوْأ
ــא﴾4 َ ِ ا َ ْ أَ

Beyt:5 Zâğ gibi necise tâ kim olasın enbâz

 Nice şâhîn gibi şâhlara olasın hem-râz

(N257b) Sen eger serçeleyin lokma-i şâhîn olasın

 Şâh kulına münâsib olasın bir şehbâz6

Ve bir dahı bundan ötürüdür ki sâdık tâliblere ve âşık mürîdlere delîl 

ola savâb tarîkına ve hem müşevvıkı ola merci‘ ve me’âba.7 Pes imdi şürû‘ 

iderüz te’yîd-i Rabbânî ve tevfîk-ı Yezdânî birle şerh-i tecellîye ve hem fark 

itmege tecellî-i rûhânîyile8 tecellî-i Rabbânî arasında. Bilgil ki9 çün göñül 

âyinesi mâsivâ-yı Hazret vücûdı10 küdûretinden sakālet bulsa ve safâsı 

kemâle irse, ol vakt cemâl-i Hazret güneşi aña işrâk ider11 ve câm-ı cihân-

1 yolın HM: yolına N.

2 Lîk HM: Eyle N.

3 makāmâtından ve ahvâlinden HM: makāmâtı ve ahvâlinden N.

4 “Sana, hilâlleri soruyorlar. De ki: ‘Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik, evlere arkaların-

dan girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah’a karşı gelmekten sakınan) insanın dav-

ranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.’” Bakara, 

2/189.

5 Beyt N: ─ HM.

6 şehbâz HM: şâhbâz N.

7 merci‘ ve me’âba N: merca‘ ve me‘âda HM.

8 tecellî-i rûhânîyile HM: ─ N.

9 Bilgil ki HM: Belki N.

10 vücûdı HM: vücûdınuñ N.

11 ider HM: ─ N.



296 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

nümâ-yı Hazret olur. Ya‘nî bir câm olur ki Hak Te‘âlâ’nuñ [150b] zâtın 

ve sıfâtın hikâyet idüp gösterür. Velîkin şöyle sanma ki her kişiye safâ ve 

sakālet devleti el vire, aña tecellî hâsıl olup bu sa‘âdet birle mes‘ûd ola. 
ــאُٓء﴾1 َ َ  ْ ــ َ  ِ ــ ِ ْ ُ  ِ ّ ُ ا ــ ْ َ ِــَכ   .Ol Hakk’uñ inâyetidür, diledügine virür (N258a) ﴿َذ

Ammâ bu deñlü var kim bu sa‘âdetile sâfî göñüller mes‘ûd olur, mükedder 

göñüller bundan mahrûmdur. Niteki Şeyh Abdullâh-ı Ensârî rahmetullâhi 
aleyh2 buyurdı: 

אه آ  א    
 3 אه آ א  دل آ  ا

Ya‘nî Hak Te‘âlâ’nuñ tecellîsi nâ-gâh gelür. Ammâ ol göñüle gelür ki 

âgâh ola, ya‘nî safâ ve sakālet bulmış ola. Ve hem Şeyh Alî Bûnânî4 rahme-
tullâhi aleyh Hoca Ebû Bekir Şâniyân’dan5 -kaddesallâhu rûhahumâ- rivâ-

yet itdi ki Hoca eyitdi: 

ر   و     
 6 و ر آن    א  ا

Ya‘nî her segirden kulana yetmedi, ammâ kulana yeten segirtdi.7 Ve 

gâh olur ki8 evvel emürde çün göñül âyinesi beşeriyyet sıfatından ve tabî‘at 

jenginden sâfî ola ve sıfât-ı rûhâniyyetüñ ba‘zısı göñüle tecellî ider, ol en-

vâr-ı (N258b) rûhâniyyet galebâtından olur. Ve gâh olur9 ki zikir ve tâ‘at nûrı 

rûh envârınuñ üzerine galebe ider, andan rûhâniyyet deryâsı mevc urmağa 

başlar ve bölük bölük mevcler kenâra urmağa başlar; pes göñül âyinesinüñ 

safâsında tecellî zâhir olur. Ve gâh olur ki rûh cümle sıfatıyıla tecellî ider 

1 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.

2 rahmetullâhi aleyh N: ─ HM.

3 “Hâk Teâlâ’nın tecellisi ansızın gelir; ama âgâh olan gönle gelir.”

4 Sehven her iki nüshada da “Yûnânî” şeklinde kaydedilmiştir. 

5 HM ve N nüshalarında (Şeybânî HM: Şînânî N) şeklinde yazılmış olup eserin Farsçasının tahkikli 

nüshasında “Şâniyân” şeklinde geçmektedir. 

6 “Her koşan yaban eşeğini yakalayamaz. Ama yaban eşeklerini yakalayanlar da koşanlardır.”

7 Ya‘nî her segirden kulana yetmedi, ammâ kulana yeten segirtdi N: ─ HM.

8 Ve gâh olur ki HM: Ve olur ki N.

9 Ve gâh olur HM: ─ N.
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ve bu sıfât-ı beşerî âsârını [151a] bir kezden mahv ider. Ve gâh olur ki rûh 

tecellîsi mezkûruñ nûrıyıla karışmış olur, andan mezkûr tecellîsinüñ zevkı 

zâhir olur, ammâ ol olmaz. Ve gâh olur ki zât-ı rûh ki Hakk’uñ halîfesidür, 

tecellî ider ve ol hilâfetile 1 א ا -da‘vîsin itmege başlar ve gâh olur ki cüm ا

le mevcûdâtı rûhuñ hilâfeti tahtı ileyinde sücûdda bulur, galata düşüp zann 

ider ki meger ben Hazret-i Hakk’um. Bu hadîse kıyâs idüp ki, ّ ــ ا  اذا 
2 ــ ــ  ء  ــ  bu cinsden (N259a) galatlar vâkı‘ olur ve nefs ol gurûr şerbetin 

içer şurbına3 muvâfık olduğı-çün ve her sâlik hakkıla bâtıl arasında temyîz 

idemez; illâ anlar iderler ki Hakk’uñ inâyeti nazarıyıla mahfûz olup emîn 

olmışlardur nefsüñ keydinden ve Hakk’uñ mekrinden ki: ِ ّ َ ا ْכــ َ  ُ ــ َ ْ َ  َ ــ َ ﴿ 
وَن﴾4 ُ ــ

ِ א َ ْ ُم ا ْ ــ َ ْ -Ammâ fark tecellî-i rûhânîyile ve tecellî-i Rabbânî ara ِإ ا

sında oldur ki, tecellî-i rûhânî hudûs sıfatıyıla mevsûfdur. Anuñ ol kadar 

kuvveti olmaz ki ifnâ ide. Egerçi zâhir olduğı vakt sıfât-ı beşerîyi5 zâ’il kılur, 

ammâ ifnâ idemez. Vaktî ki tecellî hicâba gire, sıfât-ı beşerî girü gelür ki; 
6 ــ ــ  م إ ــ ــאد ا  Tâ vakt olur ki nefse rûhâniyyet tecellîsinden bir âlet 

dahı hâsıl olur ilm ü ma‘rifet gibi mekr ü hîle içün ve kendü hevâsı mak-

sûdlarını [151b] (N259b) hâsıl kılur7 bu âletile ki andan öñ yok idi. Ve Hak 

tecellîsinde -Celle ve Alâ- bu âfet bulınmaz. Zîrâ ki Hak tecellîsine lâzım 

olan nefs tavrı pâre pâre olmakdur ve sıfât-ı bâtılası anuñ zâ’il olmakdur 

ki; 8﴾ــא ً ُ َ َכאَن َز ــ ِ א َ ْ ُ ِإن ا ــ ِ א َ ْ َ ا ــ َ ــ َوَز َ ْ ــאَٓء ا َ  ْ ــ ُ  Ve bir9 fark ol ki, tecellî-i ﴿َو

rûhânîden göñüle10 dölenmeklik zâhir olup11 ve şek ve reyb ve şevâyibden 

halâs bulmaz ve tamâm ma‘rifet zevkını virmez. Ve Hak tecellîsi bunuñ 

hilâfınca olur. Ve bir dahı ol ki, tecellî-i rûhânîden varlık ve gurûr ve ucb 

ve pindâr zâhir olup artar ve taleb derdi nâkıs olup niyâz eksük olur ve 

1 “Ben Hakk’ım.”

2 “Allah bir şeye tecelli edince o şey ona boyun eğer.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 8/284. Benzer lafızlarla; 

Nesâ’î, Küsûf, 16; İbn Mâce, İkāmet, 153.

3 içer şurbına HM: meşrubına N.

4 “Yoksa Allah’ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah’ın tuzağından 

emin olamaz.” A‘râf, 7/99.

5 sıfât-ı beşerîyi HM: sıfât-ı rûhânî ile beşeri N.

6 “Kötü olan şey tabiatına döner.”

7 kılur HM: ider N.

8 “De ki: ‘Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.’” İsrâ, 17/81.

9 bir HM: bir dahi N.

10 göñüle N: ─ HM.

11 olup HM: olur N. 
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bast1 ve küstâhlık bağışlar. Ve Hak tecellîsinden bu dükeli götrülür; varlık 

yoklığa mübeddel olur ve taleb derdi artar ve susuzlık ziyâde olur. 

(N260a) Beyt:  Gitmedi göñül sûzı ol dost visâline

 Hem bu ataşum2 gitmez ol yâr zülâline 

 Bu varlığumuñ nakşı mahv oldı vücûdumdan 

 Sevdâ vü heves artdı vardukça cemâline

Ammâ tecellî-i Rabbânî iki dürlüdür; bir tecellî-i zât ve bir tecellî-i 

sıfât. Ve tecellî-i zât dahı iki dürlüdür; bir tecellî-i Rubûbiyyet ve bir 

tecellî-i Ulûhiyyet’dür. Tecellî-i Rubûbiyyet Mûsâ Peygamber’e -aley-
hi’s-selâm- oldı ve tağ anuñ tufeyliyidi ve ol [152a] tağ tufeylî3 degüldi 

ki 4﴾ــא ً ِ َ ــ  َ ــ  َ ُ َدכא َو ــ َ َ َ  ِ ــ َ َ ْ
ِ  ُ ــ ــ َر َ َ ــא  َ َ ﴿ tecellîden tağuñ nasîbi 

tedekdük5 idi;6 ya‘nî uşanmak (N260b) idi ve Mûsâ aleyhi’s-selâm nasîbi sa‘ika 

idi. Çünki Hak Te‘âlâ Rubûbiyyet birle tecellî itdi, Mûsâ’nuñ ve tağuñ 

varlığı kalmadı ve egerçi tağ pâre pâre oldı ve Mûsâ bî-hûş düşdi velîkin 

Rubûbiyyet çünki7 besliyici ve bâkī dutucıdur; anlaruñ vücûdı bâkī kal-

dı, fânî olup lâ-şey’ olmadı. Ammâ tecellî-i Ulûhiyyet, Muhammed’e idi 

-aleyhi’s-selâm-; tâ ki Muhammedligüñ cemî‘ varlığını yağmaya virdi ve 

anuñ vücûdı ivâzını Zât-ı Ulûhiyyet vücûdın isbât itdi ki; ََכ ُ ِ א َ ُ  َ ِ  ﴿ِإن ا
8﴾ ْ ــ ِ

ِ ْ َق أَ ْ ــ َ  ِ ُ ا ــ َ  َ َن ا ــ ُ ِ א َ ُ ــא  َ -Bu sa‘âdetüñ kemâlini enbiyâdan hîç kim ِإ

seye virmediler; illâ Muhammed’e -aleyhi’s-selâm- virdiler.9 Ammâ anuñ 

hırmeninde hûşe-çîn olanları bu teşrîfile müşerref kıldılar ve ol hırmen-

den bu nasîbe yitişdiler ki; ــ ذا أ ــ ــ  ــ أ ــ  ا א  ّ ــ ــ إ ب ا ــ ال  ــ   

1 ve bast HM: ─ N.

2 ataşum HM: âteşüm N.

3 tufeylî HM: tufeyl N.

4 “Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca ‘Rabbim! Bana (kendini) gös-

ter; seni göreyim!’ dedi. (Rabbi): ‘Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabi-

lirse sen de beni göreceksin!’ buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Mûsâ da 

baygın düştü. Ayılınca dedi ki: ‘Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inanan-

ların ilkiyim.’” A‘râf, 7/143.

5 tedekdük: Dağ yerinden ayrılıp parça parça olmak.

6 nasîbi tedekdük idi HM: nasîbini tederrük idi N.

7 velîkin Rubûbiyyet çünki HM: velîkin çünki Rubûbiyyet N.

8 “Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. 

Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük 

bir mükâfat verecektir.” Fetih, 48/10.

9 virmediler; illâ Muhammed’e -aleyhi’s-selâm- virdiler HM: virilmedi N.
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1 ــ ــ  ــ و ــ  ــ و ــ  ــ و ــ  א  ــא ا و  ــ ا و ــ א و ــ ــ  ــ   (N261a) כ

İmdi bu sa‘âdet Zât-ı Ulûhiyyet tecellîsinden olur. Ve ammâ tecellî-i sıfâtî, 

ol dahı iki nev‘ üzeredür; [152b] bir sıfât-ı zâtî ve bir sıfât-ı fi‘lîdür. Ve sıfât-ı 

zâtî hem iki dürlüdür; bir2 sıfât-ı nefsî ve bir sıfât-ı ma‘nevîdür. Sıfât-ı nef-

sî oldur ki delâlet ide Zât-ı Bârî’ye -Celle Celâluhû-. Ancak ziyâde ma‘nîye 

delâlet itmeye zâtdan özge. Meselâ mevcûdlik ve vâhidlık ve nefsiyile kā’im 

olmaklık; bunlar hemân Zât-ı Bârî’ye delâlet ider, özgeye delâlet itmez.3 Pes 

eger mevcûdlik sıfatıyıla tecellî itse anı takazâ4 ider ki, Cüneyd didi ki: ــא  
5 ّ ی ا ــ د  ــ ــ ا  Ve eger vâhidlık sıfatıyıla tecellî itse anı takazâ kılur ki,6 

Ebû Sa‘îd didi ki: 7 ّ ا ی  ــ ــ  ا ــ  ــא   Ve eger kā’im-bi-nefsihî sıfatıyla8 

tecellî (N261b) itse anı takazâ kılur ki,9 Ebû Yezîd didi ki: 10 א ا  א   

Ve sıfât-ı ma‘nevî oldur ki delâlet ider11 bir ma‘nîye ki zâtuñ üzerine zâ’id-

dür. Niteki Âlim’dür ve Kādir’dür ve Mürîd’dür ve Semî‘dür dirüz; bular 

delâlet bir ma‘nîye ki ol zâ’iddür zâtuñ üzerine.12 Niteki eydürüz anuñ 

ilmi var ve kudreti ve irâdeti ve sem‘i ve basarı ve savtı ve kelâmı ve bekāsı 

var, bunlara delâlet ider.13 Vaktî ki Hak Te‘âlâ tecellî idüp Âlim’lik sıfatı-

yıla zâhir olsa bî-vâsıta ulûm-ı hakāyık zâhir olur. Niteki Âdem’e oldı ki;
ــא﴾14 َ אَٓء ُכ َ ــ ْ َ َ ٰاَدَم ا ــ َ  Ve eger sıfat-ı kudretiyile zâhir olup tecellî iderse ﴿َو

şuncılayın olur ki [153a] Hoca’ya -aleyhi’s-selâm- hâsıl oldı ki barmağıla15 

işâret idüp ayı iki pâre kıldı ve hem bir avuç toprağıla bir leşkeri sıdı ki; 

1 “Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık 

ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) 

olurum.” Buhârî, Rikāk, 38.

2 bir HM: ─ N.

3 özgeye delâlet itmez HM: özgeye itmez N.

4 takazā HM: iktizâ N.

5 “Vücutta Allah’tan başkası yoktur.”

6 takazâ kılur ki HM: iktizâ ider ki N.

7 “Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur.”

8 sıfatıyla N: ─ HM.

9 takâza kılur ki HM: iktizâ kılur ki N.

10 “Kendimi tenzih ederim, şanım ne yücedir.”

11 ider HM: ide N.

12 bir ma‘nîye ki ol zâ’iddür zâtuñ üzerine HM: ─ N.

13 Bunlara delâlet ider N: ─ HM.

14 “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi.” Bakara, 2/31.

15 Hoca’ya -aleyhi’s-selâm- hâsıl oldı ki barmağıla HM: Hoca’ya hâsıl oldı -aleyhi’s-selâm- ki bir barma-

ğıla N.
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1﴾ ــ َ َ َر ّ َِכــ ا َ َو ــ ْ َ َ ِإْذ َر ــ ْ َ ــא َر َ  Ve eger mürîdlik sıfatıyıla tecellî itse (N262a) ﴿َو

şuncılayın olur ki Ebû Osmân Hîrî’ye2 hâsıl olmışıdı ki eyitdi: “Otuz yıl-

dur ben ne dilersem Hak Te‘âlâ dahı anı diler.” Bu nesne irâdet birle tecellî 

olıcak zâhir olur. Ve eger semî‘lik sıfatıyıla tecellî itse şuncılayın olur ki Sü-

leymân’a -aleyhi’s-selâm- olmışıdı ki karınca ünini ırak yoldan işidür idi ki; 
3﴾ ْ َُכ ــאِכ َ َ ا  ــ ُ ُ ُ اْد ــ ْ ــא ا َ ــאٓ أَ َ  ٌ ــ َ ْ َ  ْ ــ َ א َ ﴿ Ve eger basîrlık sıfatıyıla tecellî itse 

her zerrede Hak Te‘âlâ’yı müşâhede itmek mertebesi hâsıl ola. Niteki gel-

mişdür: 4ه ــ ــ او  ــ او   ّ ــ ا ّ ورأ אً إ ــ ــ  ــא رأ  Ve eger hayât sıfatıyıla te-

cellî idüp görinse şöyle ola ki Hızır’a ve İlyâs’a olmışıdı; (N262b) tâ ki hayât-ı 

bâkī bulup fânî olmadılar. Ve eger kelâm sıfatıyıla tecellî itse şuncılayın ola 

ki Mûsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- olmışıdı ki; 5﴾א ً ِ َْכ ــ  َ ُ  ُ ّ َ ا  Ve ﴿َوَכ

eger bekā sıfatıyıla tecellî itse insâniyyet varlığını mahv itmek takazâ kıla ve 

hem sıfât-ı Rabbânî isbât ide ki; 6﴾ ُ ــ ِ ْ ُ ــאُٓء َو َ َ ــא  َ  ُ ّ ــ ا ُ ْ َ ﴿ Hüseyn-i Mansûr 

bundan dem urdı ki:

[153b] ــ ِ ُ ِ ا ُ  ٌ ّ ـכ إ ْ َ ـ و ِ ْ َ
 7 ـ ـ ـ ـ ا ِ ّـ  دك إ ـِ  ْ אر

Ammâ sıfât-ı fi‘ilî uş râzıklık ve hâlıklık ve ihyâ ve imâtet gibi, ya‘nî 

diriltmek8 ve öldürmek sıfatı gibi. Vaktî ki râzıklık9 sıfatı birle tecellî eylese 

şuncılayın olur ki Meryem’e olmışıdı ki; ــِכ ْ َ َ  ْ
ِ ــא َ ُ  ِ ــ َ ْ ِع ا ْ ــ ِ ِ ــِכ  ْ َ ٓي ِإ ِّ ــ ُ  ﴿َو

ــא﴾10 ِ َ ــא  ً َ -kurı ağaçdan Hak Te‘âlâ aña hurmâ virdi, depredüp silkdük ُر

çe dökülür idi. Ve eger hâlıklık sıfatıyıla tecellî itse (N263a) şuncılayın olur 

1 “(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat 

Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah 

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” Enfâl, 8/17.

2 Hîrî’ye HM: Basarî’ye N.

3 “Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, ‘Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleymân 

ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.’ dedi.” Neml, 27/18.

4 “Her neye nazar ettimse onda veya onun öncesinde ya da onun sonrasında Hak Teâlâ’yı müşâhede 

ettim.”

5 “Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamber-

ler de gönderdik. Allah, Mûsâ ile de doğrudan konuştu.” Nisâ, 4/164.

6 “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O’nun yanında-

dır.” Ra‘d, 13/39.

7 “Benimle senin aranda ben, fazlalığım. Kereminle beni aradan kaldır.”

8 diriltmek N: diritmek HM.

9 râzıklık HM: râzık N.

10 “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.” Meryem, 19/25.
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ki Îsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- olmışıdı. Niteki buyurdı: َ ــ ِ  ُ ــ ُ ْ َ  ﴿َوِإْذ 
1﴾ ــ ِ ْذ ِ ِ ا  ً ــ ْ َ ُن  َُכــ َ ــא  َ ِ  ُ ــ ُ َ َ ــ  ِ ْذ ِ ِ  ِ ــ ْ ِ ا ــ َ ْ َ ِ َכ ــ

ِّ  Balçıkdan kuş düzer idi ve ا

aña cân virür idi bi-iznillâh. Ve çün ihyâ sıfatıyıla tecellî kılsa2 şuncıla-

yın olur ki İbrâhîm Peygamber’e3 -aleyhi’s-selâm- olmışıdı. Niteki buyurdı:
4﴾ َــ ْ َ ْ ــ ا ِ ْ ُ  َ ــ ْ ــ َכ ِ ًא﴾ilâ kavlihî 5 ﴿َرّبِ أَِر ْ ــ َ َــَכ  ِ ْ َ ــ  ُ ُ ـُـ اْد ﴿ 6 Ve ancılayın 

Îsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- dahı oldı ki; 7﴾ ِــ ْذ ِ ِ َــ  ْ َ ْ ُج ا ِ ــ ْ ُ  ya‘nî ﴿َوِإْذ 

ölü diriltmek sıfatıyıla mevsûf ola,8 İbrâhîm ve Îsâ aleyhime’s-selâm gibi. Ve 

eger imâtet sıfatıyıla tecellî itse şuncılayın olur ki Bâyezîd’e olmışıdı ki,9 

Ebû Türâb-ı Nahşebî’nüñ bir mürîdi anı görmege geldi. Bâyezîd çünki10 

nazar itdi, der-hâl na‘ra urup düşdi ve öldi. Bunuñ gibi [154a] kişi kime 

ki kahrıla nazar itse (N263b) helâk ider. İmdi bu öldürmek egerçi sıfât-ı fi‘ilî-

dendür, ammâ sıfat-ı celâle ta‘alluk dutar. Ve sıfat-ı celâl hem ol dahı iki 

nev‘dür; bir sıfat-ı zât ve bir sıfat-ı fi‘il. Ammâ sıfat-ı fi‘il uş imâtet gibi ki 

zikr oldı.11 Ammâ sıfat-ı zât ol dahı iki dürlüdür; bir sıfât-ı ceberût ve bir 

sıfât-ı azamût. Vaktî ki sıfât-ı ceberût birle tecellî idüp zâhir olsa bir nûr-ı 

bî-nihâyet gāyet heybetde12 zâhir olur, bî-reng ve bî-sûret ve bî-keyfiyyet. 

Evvel emürde ol nûrdan bir leme‘ân hâsıl ola13 ki der-hâl insâniyyet sıfâtını 

1 “O gün Allah, şöyle diyecek: ‘Ey Meryem oğlu Îsâ! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi dü-

şün. Hani, seni Rûhu’l-Kudüs (Cebrâ’îl) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara 

konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrât’ı, İncîl’i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan 

kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş olu-

yordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de 

(hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrâiloğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman, ben seni onlardan 

kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler, ‘Bu, ancak açık bir büyüdür.’ demişlerdi.’” Mâ’ide, 5/110.

2 kılsa HM: ─ N.

3 Peygamber’e HM: ─ N.

4 “Hani İbrâhîm, ‘Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster.’ demişti. (Allah ona) ‘İnanmıyor 

musun?’ deyince, ‘Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için.’ demişti. ‘Öyleyse, dört kuş tut. 

Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları 

çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.’” 

Bakara, 2/260.

5 “…Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler…” Bakara, 2/260.

6 ilâ kavlihî ﴾ًא ْ َ ََכ  ِ ْ َ  ُ ُ ُ اْد ﴿ HM: ─ N.

7 HM nüshasında sehven ــ ِ ْذ ِ ِ َــ  ْ َ ْ ــ ا ِ ْ ُ  şeklinde yazılmıştır. “…Hani benim iznimle ölüleri de َوِإْذ 

(hayata) çıkarıyordun…” Mâ’ide, 5/110.

8 ola HM: ─ N.

9 tecellî itse şuncılayın olur ki Bâyezîd’e olmışıdı ki HM: tecellî şuncılayın ola ki Ebû Yezîd’e olmışıdı ki N.

10 Bâyezîd çünki HM: Ebû Yezîd’e ki N.

11 Ammâ sıfat-ı fi‘il uş imâtet gibi ki zikr oldı HM: ─ N.

12 heybetde HM: heybetinden N.

13 hâsıl ola HM: müşâhede ola N.
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fenâ idüp varlık âsârını1 mahv ide; tâ vakt ola ki fenâyı bilmege ilmi dahı 

kalmaya. Ya‘nî fenânuñ vücûdından ma‘rifeti dahı fânî ola; fenâ-yı Hak 

zâhir ola. Niteki Melekü’l-mevt sebeb-i fenâdur; ol vakt ki ol dahı fânî ola, 

ol vakt zâhir olur fenâ-yı hakīkī.2 Ve andan soñra 3﴾ ْ ــ ُ َر  ْ ُ א َ ــ َ  sâkīsi ﴿َو

eger tecellî câmından bir katre celâl şerbetin sâlik kuvvetinden artuk içire-

cek olursa ol şarâbuñ satvesi4 anuñ vilâyetini şöyle târâc idüp fenâya (N264a) 

vire ki kendü vücûdına ve fenâsına ilmi dahı kalmaya, vücûd hem rahtın 

götüre ki sa‘ika deyü bu hâlete dirler. Niteki5 Şeyh buyurur -kaddesallâhu 
rûhahû-:

[154b] Ol şarâbı içmedüm iy yâr kim olam hüşyâr

 Eyle mest olmadum iy dost ki olam bîzâr

 Baña bir câm-ı tecellî-i celâlüñ besdür

 Tâ ki varlıkdan ve yoklukdan olam ben bîzâr

Sıfât-ı azamût dahı iki dürlüdür; bir nev‘i6 Hayy ü Kayyûm sıfatıdur ve 

bir nev‘i Mütekebbir Azîm ve Kahhâr sıfatıdur. Eger Hayy ü Kayyûm sıfa-

tıyıla tecellî itse fenâ’ü’l-fenâ ya‘nî fenânuñ vücûdından ma‘rifeti dahı fânî 

ola, fenâ-yı halk zâhir ola. Niteki Melekü’l-mevt (N264b) sebeb-i fenâdur; ol 

vakt ki ol dahı fânî ola, ma‘nâ-yı hak ol vakt zâhir ola,7 fenâ’ü’l-fenâ zâhir 

olup bekā’ü’l-bekā yüz göstere8 ve ol nûruñ sıfatı zâhir ola ki buyurur:9 
ــאُٓء﴾10 َ َ  ْ َ ِرِه  ُ ِ  ُ ي ا ِ ْ َ ﴿ Bir zâhir olmak ki hergiz mahfî olmaz ve bir tulû‘ 

ki gurûbdan emîndür sıfât-ı cemâl tecellîsinde, gâh setr olur gâh zuhûr. 

1 âsârını N: eserini HM.

2 Ya‘nî fenânuñ vücûdından ma‘rifeti dahi fânî ola; fenâ-yı Hak zâhir ola. Niteki Melekü’l-mevt sebeb-i 

fenâdur; ol vakt ki ol dahi fânî ola, ol vakt zâhir olur fenâ-yı hakīkī HM: ─ N.

3 “Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri 

onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” İnsân (Dehr), 76/21.

4 içirecek olursa ol şarâbuñ satvesi HM: içücek olursa ol şarâbuñ katresi N.

5 dirler. Niteki HM: dirler ki N.

6 bir nev‘i HM: bir nev‘ dahi N.

7 fenâ’ü’l-fenâ ya‘nî fenânuñ vücûdından ma‘rifeti dahi fânî ola, fenâ-yı halk zâhir ola. Niteki Mele-

kü’l-mevt sebeb-i fenâdur; ol vakt ki ol dahi fânî ola, ma‘nâ-yı hak ol vakt zâhir ola N: ─ HM.

8 göstere HM: gösterür N. 

9 buyurur N: ─ HM.

10 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğu-

ya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse 

aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar 

için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 303

Zîrâ ki telvîn makāmıdur. Ammâ bundaki tecellî sıfât-ı celâldür, makām-ı 

temkîndür, dâ’im zuhûrdur. Setr yok ve ikilik götrildi, vahdet-i sırf oldı. 

İmdi bu makām nâdirdür. Pes niteki bir vakt Ebû Sa‘îd, Şeyh Ebû Alî Dek-

kāk meclisinde hâzır idi1 -rahimehumallâh-, Şeyh Ebû Alî Dekkāk tecellî 

makāmında söz söyler idi. Ebû Sa‘îd’e vakt gālebe itdi;2 turu geldi, (N265a) 

eyitdi: “Ey Şeyh, bu hâl dâ’imî olur mı?” Eyitdi: “Otur ki dâ’im3 olmaz.” 

Bir sâ‘at oturdı. İkileyin durdı, eyitdi: “Ey Şeyh, bu hâl dâ’im4 olur mı?” 

Eyitdi: “Otur ki olmaz.” Üçinci keret vakt galebe idüp kalkdı, eyitdi: “Ey 

Şeyh, bu hâl dâ’imî olur mı?” [155a] Eyitdi: “Otur ki olmaz5 ve eger olsa 

nâdir ola.” Ebû Sa‘îd na‘ra urup çarha girdi ve eydüridi ki: “Bu ol nâdir-

lerdendür.” dir idi. Pes bu makāmda ol ki îmân idi ayân olur ve ayân ayn 

içinde nihân olur. Küfr ü îmândan imtiyâz götürürler,6 visâl ve firâk rengi 

bir olup ikilik götrilür. Niteki Şeyh buyurur7 -kaddesallâhu rûhahû-:

Beyt:  Kokuñ yitişdi revân8 gitdi küfrile îmân
(N265b) Yüzüñ çün oldı ayân yavu verdi bu dil ü cân

 Bu birligümüz bizden çünki tecellî oldı9

 Ümîz ü vuslat10 gitdi vü haşyet ü hicrân

11﴾ُ َ ِإ ا َ ٓ ِإ َ  ُ ْ أَ َ ْ א َ ﴿ hakīkati12 bunda tecellî idüp zâhir olur. Şöyle ki; 

Ulûhiyyet saltanatı vilâyeti tamâm dutup be-küllî vücûdı ortadan götürür, 

1 Ebû Sa‘îd, Şeyh Ebû Alî Dekkāk meclisinde hâzır idi HM: Şeyh Ebû Sa‘îd ve Şeyh Ebû Alî Dekkāk 

hâzır idi N.

2 Ebû Sa‘îd’e vakt gālebe itdi HM: Şeyh Ebû Sa‘îd’e vakt gālebe idüp N.

3 dâ’im HM: dâ’imî N.

4 dâ’im HM: dâ’imî N.

5 Üçinci keret vakt galebe idüp kalkdı, eyitdi: “Ey Şeyh, bu hâl dâ’imî olur mı?” [155a] Eyitdi: “Otur ki 

olmaz HM: ─ N.

6 Küfr ü îmândan imtiyâz götürürler HM: Küfr ü îmân imtiyâz götürür N.

7 buyurur N: ─ HM.

8 revân HM: ─ N.

9 çünki tecellî oldı HM: tecellî çünki oldı N.

10 vuslat HM: vuslatıla N.

11 “Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların 

günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.” 

Muhammed, 47/19.

12 hakīkati HM: hakīkī N.
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zenbden istiğfâr ol vakt müyesser olur ki; 1﴾ــَכ ِ َ ِ  ْ
ِ ْ َ ــ ْ  ey, li-zenbi2 ﴿َوا

vücûdike. Zîrâ ki vücûd bir zenbdür ki aña beñzer bir dahı olmaya. Şöyle ki 

dimişlerdür: 3

ُ ــ ــ ذ ــאس  ُ   ٌ ــ دك ذ ــ  Ve ol hadîsi ki Hoca aleyhi’s-selâm و

buyurur: 4ة ــ َ  ْ ــ َ م  ْ ــ َ ــ כ  ِ  َ ُ ا
ِ ْ َ ــ ْ َ َ ــ  ِّ ، َوِإ ــ ِ ْ َ ــ  َ َ ــאُن  َ ُ َ  ُ ــ  Ya‘nî halka ِإ

karışup teblîğ-i risâlet5 idüp ve mu‘âmelât-ı beşeriye mübâşeret itmekden6 

her nefes bir vücûd toğura. Ve girdâr (N266a) buludı hakīkī güneşüñ ileyinde 

zâhir olur; lâ-cerem ben istiğfârile ol vücûdı bir günde [155b] yitmiş keret 

nefy iderem. Şöyle ki vücûd günâhları mürtefi‘ olur; pes Hoca’nuñ -aley-
hi’s-selâm- hadîsi buña işâret oldı. 

Geldük imdi Hak Te‘âlâ vaktî ki Kibriyâ ve Azamet ve Kahhârlık ve 

Mütekebbir ve Azîm ve Kahhâr sıfatıyıla sâliküñ vilâyetine mütecellî 

olsa hâs ol şimdiye degin bulduğını sâlik girü yavu kılur ve mest ü hay-

ret anuñ yirine durur ve ilim ve ma‘rifet cehle ve inkâra mübeddel olur. 

Bu bir cehildür kim ilimden yukarudur. Hoca aleyhi’s-selâm bu makāmda
7

ــא﴾  ً ْ ِ ــ  ِ ــ رّبِ ِزْد ُ ــכmertebesinden soñra 8 ﴿َو ا  ــ ــ  ، زد ــ ــ ا ــא د  
du‘âsında elün götürürdi. Sâlik bu makāmda deryâ-sıfat olur, vücûdı bu 
(N266b) hadîse müstağrak olup susuzlıkdan dudakları kuru ve gözleri yaş ka-

lur.9 Niteki Şeyh dimişdür -kaddesallâhu rûhahû-:

Beyt:  İy ki la‘lüñ bu cigerler kanını eyledi nûş

 Gözlerüm göñlüm gibi yüzüñe teşne oldı uş

 İki gözüm teşnedür dîzâruña10 bu turfa kim

 Bahrdur kendözi yine teşne olup itdi cûş

1 “Ey Muhammed! Sabret. Allah’ın va‘di şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam 

sabah Rabbini hamd ederek tesbih et!” Mü’min, 40/55.

2 li-zenbi HM: li-zenbike N.

3 “Senin varlığın öyle bir günahtır ki sâir günahlarla mukayese edilmez.”

4 “Muhakkak ki kalbime bazı tortular konur ki günde yetmiş defa tövbe istiğfar ediyorum.” Benzer 

lafızlarla “günde yüz defa” ibaresiyle; Müslim, Zikr, 41; Ebû Dâvûd, Vitr, 26.

5 teblîğ-i risâlet HM: teblîğ N.

6 itmekden HM: itmekçün N.

7 “Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’ân’ı okumakta 

acele etme. ‘Rabbim! İlmimi arttır.’ de.” Tâhâ, 20/114.

8 “Ey hayret sahiplerinin delili! Sana olan hayretimi artır.”

9 yaş kalur HM: kılur N.

10 dîzâruña HM: didi özüñe N.
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Ve eger bu sıfatlarıla1 âmm tecellî itse mevcûdât üzerine Kıyâmet güni 

zâhir ola. Zîrâ ki Kahhârlık tecellîsinüñ âsârı2 zâhir olıcak; ِــٌכ א َ ٍء  ْ ــ َ  ﴿ُכ 
3﴾ُ ــ َ ْ َو nakşını mevcûdâtuñ alnında nakş ideler4 ve 5 ِإ 

ــُכ﴾  ْ ُ ْ ا  ِ ــ َ ِ ﴿ ni-

dâsını vuralar. Hîç dâ‘î (N267a) ve mücîb6 bulunmaya, girü [156a] kendü 

sıfat-ı Ulûhiyyet’i birle hitâb-ı İzzet mücîb7 ola ki: 8﴾ــאِر َ ْ ا  ِ ــ ِ ا َ ْ ا  ِ ِ ﴿ Ve 

bilgil ki hakīkatde insân Hakk’uñ zâtı ve sıfâtı âyinesidür. Çünki âyine 

sâfî olsa her sıfatıla ki Hazret-i İzzet aña tecellî ider,9 ol âyinede Hazret-i 

İzzet ol sıfatlarıla zâhir olur. Tâ her sıfat ki âyineden görinür ve her tasarruf 

ki zâhir olur; tecellî issinüñ olur, âyinenüñ olmaz. Zîrâ ki kaçan ol sâfî 

olsa anuñ elinden gelen budur. Hemân ki akisden ne vâkı‘ olurısa aña 

anı hikâyet idüp göstere. Ancak10 lâ-cerem hilâfet sırrı budur ki, ol11 Hak 

Te‘âlâ’nuñ zâtına ve sıfâtına mazhar olup muzhir ola. Ve dahı bilgil ki her 

sâlik-i kâmil aña muttali‘ olmaz. Ammâ bunda biz (N267b) bu kadar dirüz 

ki; müşâhede tecellî birle ve dahı tecellîsüz12 olur ve tecellî müşâhedeyile 

olur ve çün sıfât-ı celâlden ola, müşâhedesüz olur. Zîrâ müşâhede müfâ‘ale 

bâbındandur, ikilik takazâ kılur ve tecellî-i sıfât-ı celâl hoz ikiligi giderüp 

vahdet isbât ider. Ammâ müşâhede ve dahı tecellî mükâşefesüz olmaz ve 

mükâşefe müşâhedesüz ve dahı tecellîsüz olur.13 Ammâ ol hadîsi ki Hoca 

aleyhi’s-selâm buyurdı: 14 ــ ــ  ٰادم  ــ   ّ ا  Ol tecellî idi Âdem’de ki إن 

zâtıyıla ve sıfâtıyıla [156b] oldı, ammâ izhâr ma‘nîsine idi; zuhûr ma‘nîsine 

degül. Lâ-cerem müşâhede bulup şu‘ûr-ı tecellî hâsıl olmadı. Lîkin zâtın ve 

sıfâtın izhâr itmek ma‘nîsine15 idi Âdem’de. Niteki Pîr-i Herevî rahimehul-

1 sıfatlarıla HM: sıfatlar N.

2 âsârı N: eseri HM.

3 “Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatın-

dan başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” 

Kasas, 28/88.

4 alnında nakş ideler HM: altında nakş ider N.

5 “O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. Bugün mülk (hükümranlık) 

kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır!” Mü’min, 40/16.

6 mucîb HM: mecît N.

7 mucîb HM: mecît N.

8 “…her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır.” Mü’min, 40/16.

9 ider HM: ide N.

10 Ancak HM: Ancak olup N.

11 ol HM: evvel N.

12 tecellî birle ve dahi tecellîsüz HM: tecellîlerile ve tecellîsüz N.

13 mükâşefe müşâhedesüz ve dahi tecellîsüz olur HM: mükâşefe müşâhedesüz ve tecellîsüz, vallâhu a‘lem N.

14 “Allah Âdem’i yarattı ve onda/ona tecellî etti.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 5/257; 5/367; 6/364.

15 ma‘nîsine HM: ─ N.
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lâh eydür: “Hak Te‘âlâ çün diledi ki kudretin âşikâre ide, yiri ve gögi (N268a) 

yaratdı ve çün diledi ki kendüyi âşikâre kıla, Âdem’i yaratdı. Hak Te‘âlâ 

ol vakt ki rûhı nefh itdi nefha tasarrufıyıla ki 1﴾ ــ ِ ــ رو ِ  ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ  ,dür’﴿َو

Âdem’üñ nihâzında iki kerâmet ta‘biye kıldı: Biri sırr-ı tecellî ve biri ilm-i 

esmâ ki; 2﴾ــא َ ُכ אَٓء  َ ــ ْ َ ا ٰاَدَم   َ ــ َ ٰاَدَم﴾Pes 3 ﴿َو  ٓ ــ
ِ َ َــא  ْ َכ  ْ ــ َ َ  işâretin bu iki ﴿َو

tohmuñ ihtisâsına kıldı ki Âdem’üñ balçığında emânet komışıdı ve ol ki
ي﴾4 َ ــ َ ِ  ُ ــ ْ َ َ ــא  َ ِ ﴿ didügi işâretdür. Hem bu iki asla ve hem hilâfetüñ hakī-

kati5 bu ma‘nîdendür ki zâtıyıla ve sıfâtıyıla anda tecellî ide; tâ ki Âdem’de 

cümle sıfât mevcûd ola. Pes melâ’ike secde itdüginüñ sırrı bundan idi. Zîrâ 

Hak Te‘âlâ Âdem’de mütecellî olıcak hakīkatde secde Âdem’e olmaz. Ni-

teki bugün (N268b) secde kıbleye ve Ka‘be’ye degül belki ev issinedür. Anda 

dahı secde hem ev issine idi, eve degül idi.6 Ammâ İblîs yek çeşm idi, ol bir 

göz ile evi gördi; ev issin görecek gözi kör idi, göremedi.7 Lâ-cerem la‘în 

oldı. Zîrâ ki [157a] 8ن ــ ــ  א -dur. Egerçi tecellî tohmı Âdem’üñ bal’כ 

çığında ta‘biye olmışıdı, ammâ Mûsâ vilâyetinde 9﴾ــَכ ْ َ ْ ِإ ُــ ْ ٓ أَ ــ
ِ  sebzesi ﴿أَِر

zâhir oldı ve Muhammed vilâyetinde 10﴾ ــ ِّ ــ ا َ  َ ــ ْ ِّــَכ َכ ــ َر َ َ ِإ ــ َ  ْ ــ َ  yimişi ﴿أَ

irişdi. Şöyle ki âlem dükenince belki tâ ebedü’l-ebedîn bu devlet hırme-

ninden11 mütâba‘at berekâtıyıla sa‘âdet yimişi yiyeler ki; ٌة َ ــ
ِ א  ٍ ــ ِ َ ْ َ ٌه  ــ ُ  ﴿ُو

ةٌ﴾12 َ
ِ َא ــא  َ ّ ِ ٰ َر ــ َ  (٢٢) ِإ

1 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Sâd, 38/72; Hicr, 

15/29.

2 “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi.” Bakara, 2/31.

3 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve 

temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsrâ, 17/70.

4 “Allah, ‘Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, 

yoksa üstünlerden mi oldun?’ dedi.” Sâd, 38/75.

5 hakīkati HM: hakīkī N.

6 eve degül idi HM: eve degül N.

7 ev issin görecek gözi kör idi, göremedi HM: ev issin görmedi N.

8 “Her nâkıs melundur.”

9 “Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, ‘Rabbim! Bana (kendini) göster, 

sana bakayım.’ dedi. Allah da, ‘Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerin-

de durursa sen de beni görebilirsin.’ dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da 

baygın düştü. Ayılınca, ‘Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların 

ilkiyim.’ dedi.” A‘râf, 7/143.

10 “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölge-

ye delil kıldık.” Furkān, 25/45.

11 belki tâ ebedü’l-ebedîn bu devlet hırmeninden HM: belki tâ ebed ola tâ bu devlet hırmeninden N.

12 “O gün birtakım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar.” Kıyâme, 75/22-23.
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Ve bihî sıkatî.1 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în 
et-tayyibîn et-tâhirîn.2

El-Faslü’l-İşrûne 

fî Beyâni’l-Vusûl ile’l-Hazreti’l-Âliyeti Azze İsmuhû 

bi-Gayri’l-İttisâl ve’l-İnfisâl

Ya‘nî Yigirminci Fasıl (N269a) Hak Te‘âlâ hazretine yitişmekligi beyân 

ider ittisâlsüz ve infisâlsüz. Kālallâhu Te‘âlâ:3 ــאَب َ ــَכאَن  َ  (٨)  ٰ ــ َ َ َ َــא  َد ُــ  ﴿ 
4﴾ ٰ ــ َ ِ أَْو أَْد ْ ــ َ ْ َ  Ve kāle: 5﴾ ــ َ َ ْ ُ ْ ــَכ ا ِّ ــ َر َ ع Fe-kāle aleyhi’s-selâm-:6 ﴿َوأَن ِإ ّ ــ  
7

ّ د  إ  ، ا  “Severseñ beni, var yemekden kesil.”8 Azîz-i men! Bilgil 

ki Hak Te‘âlâ hazretine vâsıl olmaklık9 ol cinsden degül ki cisim cisme yi-

tişe, yâ araz cevhere10 yitişe, yâ ilim ma‘lûma, yâ akıl ma‘kūla, yâ şey’ şey’e 

yitişdügi gibi ola. 11ا ــ ا כ ــ ــכ  ــ ذ  ّ ــ ا א  Ve dahı şöyle bilgil ki, bende-

nüñ yitişmesi ol Hazret’e kendü tarafından degül ki kûşiş birle vâsıl ola; 

belki inâyet-i bî-illet tasarrufât-ı cezebât-ı Ulûhiyye’dür. Şeyh Ebü’l-Ha-

sen-i Harakānî rahimehullâh eydür ki: Hazret-i İzzet’e yol ikidür; [157b] 

bir oldur (N269b) ki kuldan Hakk’a vara ve bir oldur ki Hak’dan kula gide. 

Ol yol ki kuldan Hakk’a vara, ser-te-ser ol dalâlet-ber-dalâletdür ve ol yol 

ki Hak’dan kula gide, başdan başa ol yol hidâyet-ber-hidâyetdür. Mûsâ 

Peygamber aleyhi’s-selâm kendü yolından vardı ki; 12﴾َא ِ א َ ِ ِ ــ  َ ُ אَٓء  َ א  َ  ﴿َو

Lâ-cerem çünki 13﴾ــَכ ْ َ ْ ِإ ــ ُ ْ ٓ أَ ــ
ِ  :didi. Ya‘nî göster, tâ göreyim. Eyitdiler ﴿أَِر

1 bihî sıkatî HM: ─N.

2 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în et-tayyibîn et-tâhirîn N: ─ HM.

3 Kālallâhu Te‘âlâ HM: ─ N.

4 “Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Peygamber’e olan mesafesi) iki yay 

aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Necm, 53/8-9.

5 Bu âyet HM nüshasında mevcut değildir. “Şüphesiz en son varış Rabbinedir.” Necm, 53/42.

6 Fe-kāle aleyhi’s-selâm HM: Ve kāle’n-Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem N.

7 “Aç kal beni gör; tecerrüd et bana vâsıl ol.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 2/131.

8 Severseñ beni, var yemekden kesil N: Hakk’ı isterseñ yimekden kesil HM.

9 olmaklık HM: olmak N.

10 cevhere HM: cisme N.

11 “Allahu Teâlâ bunların ötesindedir, bunlardan yücedir.” 

12 “Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, ‘Rabbim! Bana (kendini) göster, 

sana bakayım.’ dedi. Allah da, ‘Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde 

durursa sen de beni görebilirsin.’ dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da 

baygın düştü. Ayılınca, ‘Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların 

ilkiyim.’ dedi.” A‘râf, 7/143.

13 “…‘Bana (kendini) göster, sana bakayım’…” A‘râf, 7/143.
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1﴾ ــ ِ ا َ َ  ْ ــ َ ﴿ “İy Mûsâ! Sen kendü yoluñdan geldüñ;2 göremezsin.” Bu aha-

diyyeti3 ol kimesneye virmezler ki kendü yolından gele; bir kişiye4 virürler 

ki kendüden taşra gele. 

Beyt:  Eger bu ışkumuzuñ râzıyıla bir olasın
(N270a) Gerek ki kapuda bir harfile esîr olasın 

 Nice kim sende senüñ senlügüñ5 ola mevcûd

 Bu bizüm birligümüzden6 nite habîr olasın

Ammâ Hoca’ı7 -aleyhi’s-selâm- çünki Hazret yolından iletdiler ki; אَن َ ْ ُ ﴿ 
ِه﴾8 ِ ــ ْ َ ِ ى  َ ــ ْ ٓي أَ

ِ ــ ﴾ve 9 ا ِ ْ ــ َ ْ َ ــאَب  َ ﴿’den geçürüp10 11﴾ َــ -makāmına iriş﴿أَْو أَْد

dürdiler ve her ne ki Muhammedlik tonı idi, anuñ vücûdından soyup çı-

kardılar ki 12﴾ ْ ُכــ
ِ א َ ــ ّرِ ِّ  ٍ ــ َ ــאٓ أَ َ ٌ أَ ــ َ ُ ــא َכאَن  َ ﴿ ve andan sıfat-ı rahmet hil‘atin 

aña geyürdiler ve bu sûret-i rahmeti halka gönderdiler. Ol vakt ki gideridi,13 

adı Muhammed idi ve ol vakt ki gelüridi adı Rahmet oldı ki; َאَك ْ ــ َ ــאٓ أَْر َ  ﴿َو
14﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ِّ  ً ــ َ ْ -Lâ-cerem kemâl-i vusûlda15 ikiligi götürüp bir [158a] ِإ َر

ligi isbât itmekle anı ol ayakları sınuk ümmete ve yürekleri yanuk millete 

der-hâl irişdürdiler ki, eger her kişinüñ (N270b) himmeti burakı beşeriyyet 

işiginüñ süddesinden rûhâniyyet sidresine irişmeyecek16 olursa, tâ ki bi-

züm Hazretümüz’e vâsıl olup dîzârumuzdan berhûrdâr ola, varsun hemân 

başını Hoca hazretinüñ işigi üzerine koyup17 itâ‘at kemerini biline18 bağla-

1 “…‘Beni (dünyada) katiyen göremezsin’…” A‘râf, 7/143.

2 geldüñ N: ─ HM.

3 ahadiyyeti HM: hediye N.

4 kişiye HM: kimseye N.

5 sende senüñ senlügüñ HM: sende senlügüñ N.

6 Bu bizüm birligümüzden HM: Bizüm birligümüzden N.

7 Hoca’ı HM: Hoca N.

8 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 

Harâm’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüp-

hesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” İsrâ, 17/1.

9 “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Necm, 53/9.

10 geçürüp HM: geçüp N.

11 “…yahut daha az...” Necm, 53/9.

12 “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin 

sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Ahzâb, 33/40.

13 ki gideridi HM: ─ N.

14 “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107.

15 kemâl-i vusûlda HM: kemâl-i vusûlun vusûlda N.

16 irişmeyecek HM: irmeyecek N.

17 başını Hoca hazretinüñ işigi üzerine koyup HM: Hoca hazretinüñ işigi üzerine başını koyup N.

18 biline HM: ─ N.
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sun ki anda ikilik götrilüp birlik kalmışdur. Her ki anı buldı, bizi buldı ki; 
1﴾َ ّ َــאَع ا ْ أَ ــ َ َ َل  ــ ُ ِ ا ــ ِ ُ  ْ ــ َ ﴿

Beyt:  İy ki zülfüñ dâm olup göñülleri kıldı2 esîr

 Gamzeñ okı cânı hasta kıldı cân kılur nefîr

 Yâ Rab eyle hâsıl itdüm kurbeti ben saña kim

 İkilik götrildi benden şimdi birlik dutdı pîr3

4﴾َ َن ا ُ ِ א َ ُ א  َ ََכ ِإ ُ ِ א َ ُ  َ ِ -bu makāmı keşf ider.5 Kankı sâhib-sa‘â ﴿ِإن ا

det6 (N271a) ki âhir emürde merci‘i ve müntehâsı anuñ Hazreti olısar7 ki
8﴾ ــ َ َ ْ ُ ْ ــَכ ا ِّ ــ َر َ ﴾mebde-i ûlâ9 ki 10 ﴿َوأَن ِإ ْ ُِّכــ َ ِ  ُ ــ ْ َ  ahdidür; anda anuñ ﴿أَ

ol rûhâniyyeti balçığınuñ hamîri mâyesini nûr-ı İlâhî’den bahş idüp nihâ-

zında kodılar ki 11ِرِه ــ ُ  ْ ــ ِ  ْ ــ ِ ْ َ َ ــ رش  ُ  ، ٍ ــ َ ْ ُ ــ  ِ ــ  ْ َ َ ا ــ َ َ  َ ّ  Pes elest12 ِإن ا

câmından şerbet-i mîsâk içürdügi vakt anlaruñ cânına bir zevk [158b] ba-

ğışladı ki, anuñ eseri hergiz anlaruñ cânından zâ’il olacak13 degüldür ve ol 

kavmüñ dirligi ol zevkıladur ve ol nûruñ kasdı hemîşe kendü merkezine 

ve ma‘deninedür. Andan ötürü merdân-ı Hudâ hîç bu âlemile ülfet dutup 

karâr idemez ve bir dem ol meşrebi terk idemezler.14

1 “Kim Peygamber’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara 

bekçi göndermedik.” Nisâ, 4/80.

2 kıldı HM: kılduñ N.

3 dutdı pîr HM: döndi pîr N.

4 “Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği 

sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâ-

fat verecektir.” Fetih, 48/10.

5 ider HM: idüp N.

6 sâhib-sa‘âdet HM: sâhib-sa‘âdetüñ N.

7 olısar HM: olısardur N.

8 Bu âyet HM nüshasında mevcut değildir. “Şüphesiz en son varış Rabbinedir.” Necm, 53/42.

9 mebde-i ûlâ ki HM: ahd-i evvel ki N.

10 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ 

demişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 

7/172.

11 “Allah Teâlâ mahlukatı karanlık olarak/içinde yarattı. Sonra onlar üzerine nûrunu yaydı.” Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/23; 3/48.

12 Pes elest HM: ─ N.

13 zâ’il olacak HM: çıkıcak N.

14 Andan ötürü merdân-ı Hudâ hîç bu âlemile ülfet dutup karâr idemez ve bir dem ol meşrebi terk 

idemezler HM: Hîç bu âlemile ülfet dutup karâr idemez andan ötürü merdân-ı Hudâ ol meşrebi terk 

idemez ki N.
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(N271b) Beyt: Şehâ uşşâkuñ ezelden mest ü şeyzâ geldiler

 Şerbet-i câm-ı elestden bî-ser ü pâ geldiler

 Dâ’im içerler şarâbı diñlemezler va‘zı hîç

 Çünki andan mey-perest ü rind-i rüsvâ geldiler

Niteki bir katre yağı eger1 yidi deñizüñ dibinde balçık içinde ta‘biye 

itseler tedrîcile ol yağ balçıkdan ayrılmak ister. Ol yidi deñiz suyıyıla ülfet 

dutmaz ve hîç suya karışmaz; tâ çünki fursat bulup halâs bulsa bir sâ‘at-

de deñizüñ üzerine çıkar. Ve cümle deryâyı ve anuñ içinde varını ayağı 

altına alup ve ol niçe garîb cevherler ve acîb2 halklar ki deñizde vardur, 

anlara iltifât itmez ve eger bir katre yağ dahı bulsa yüzin aña dutup der-

hâl muvâfakat elini murâfakat3 boynına bırağur, anuñıla hem-dem olur. 

Ve eger hoz od koğlarınuñ devleti visâline irecek (N272a) olırsa eglenmeden 

kendü vücûdını anuñ vücûdına bezl eyler4 ve eger ol cümle-i deryâyı oduñ 

ileyinde kosañ ne od deñize karışur ve ne su odıla hem-sohbet olur, belki 

güci yitdükçe [159a] andan i‘râz idüp kaçar. Buncılayın nüfûs-ı insânî 

dahı şol balçık gibi dünyâ şehvetinüñ suyına karışup biñ cân ü dilile sar-

maşur. Ammâ ol ervâh ki Hazret’den yağ sıfatında olup gelmişdür; hergiz 

dünyâ şehvetlerinüñ suyına karışmadılar ve dünyâvî arzuları ayakları altı-

na alurlar, lezzât-ı nefsâniyye iltifât itmezler. Ammâ çünki bir katre âhiret 

yağından bulalar veyâhûz na‘îm ü bihişt el virse tevakkuf itmedin5 der-hâl 

aña karışurlar. Zîrâ ki ol dahı hem rûhâniyyet âlemindendür. Ve eger hoz 

tecellî-i celâl-i Hak odınuñ koğlarından nasîb bulacak olurlarsa dükeli var-

lıklarıla6 aña sarmaşırlar ve kendü (N272b) vücûdlarını anuñ vücûdına bezl 

idüp7 fidâ eyleyeler. Vücûd-ı mecâzîden âzâd olup vücûd-ı hakīkī’i8 ganî-

met sayalar. Kıt‘a-i leh, Şeyh mî-gûyed:9

1 eger N: ─ HM.

2 acîb N: aceb HM.

3 murâfakat HM: mürâfi‘at N.

4 bezl eyler HM: bedel eyler N.

5 bulalar veyâhûz na‘îm ü bihişt el virse tevakkuf itmedin HM: bulara tevakkuf itmedin N.

6 varlıklarıla HM: varlığıla N.

7 bezl idüp HM: bedel idüp N.

8 Vücûd-ı mecâzîden âzâd olup vücûd-ı hakīkī’i HM: Vücûd-ı mecâzından âzâd olup vücûd-ı hakīkī N.

9 Kıt‘a-i leh, Şeyh mî-gûyed HM: ─ N.
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 Ezel güninde kim ol yâre oldıyısa hem-râz
(N273a) Ebed günine degin şöyle gidiser cân-bâz

 Cemâline şu göñül kim nazar ider yârüñ

 Gayrıdan iki gözin dikdiler çü çeşm-i bâz

 Bu menzil içre nitesi firâka sabr ideler

 Şular ki anda visâliyile oldılar dem-sâz 

 Pes imdi şem‘ gibi gâh eritdi bunları hicr

 Gehî1 visâl hevâsında itdiler pervâz

 Fenâ şarâbıyıla sâkī kıldı bunları mest

 Bekā-yı sermedî seyrine itdiler âgāz

Her kimüñ ki2 inâyet kemendi boynına düşdi, ol gün düşdi ve her ki-

müñ ki3 [159b] kahır zencîri boynına geçdi, ol gün geçdi ki;   ا 
4

ّ ــ   أ ــ  ّ ، وا -Küfür nakşı İblîs’üñ alnında anuñ vücûdın  أ

dan öñ5 çekilmişidi ki; 6﴾ َ ــ ِ ِ َכא ْ َ ا ــ ِ  ve la‘net tağı anuñ çehresinde ﴿َوَכאَن 

urulmışıdı henûz kendözi zâhir olmadın7 ki; 8﴾ ِ ــ ِّ ِم ا ْ َــ ــ  َ ٓ ِإ ــ
ِ َ ْ َ ــَכ  ْ َ َ  ﴿َوِإن 

Ezelde (N273b) Hazret-i İzzet bu kelâm birle mütekellim idi, bugün vâkı‘ 

olmış degüldür ki:9

Mısra‘: 10
د  ن  א   ا ر  

Ol kuşlar ki bugün mahabbet dâmınuñ çevresin tavâf idüp mahabbet 

dânesin direrler. İmdi bu tuzağa geçen boyun ve11 bu dâne’e düşen kursak 

bir âlemden dahıdur, ol bu âlemden degüldür ki:12

1 Gehî HM: Girü N.

2 Her kimüñ ki HM: Her kime ki N.

3 her kimüñ ki HM: her kime ki N.

4 “Said olan annesinin karnında saiddir, şaki olan da annesinin karnında şakidir.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 

1/154; 7/32.

5 Küfür nakşı İblîs’üñ alnında anuñ vücûdından öñ HM: Küfür alnında anuñ vücûdından el N.

6 “Hani meleklere, ‘Âdem için saygı ile eğilin.’ demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile 

eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.” Bakara, 2/34.

7 urulmışıdı henûz kendözi zâhir olmadın HM: henûz zâhir olmadın urulmış idi N.

8 “Şüphesiz benim lânetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.” Sâd, 38/78.

9 bugün vâkı‘ olmış degüldür ki HM: bugün vâkı‘ olmışıdı ki N.

10 “Bizim kilimimizin rengini Gilân’da yaptılar/dokudular.”

11 geçen boyun ve HM: kaçan boyun vire N.

12 degüldür ki HM: degül N.
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Beyt:  Işk gevheri aslınuñ bir gör ki ne kânı var

 Işk menzili yolınuñ bir özge nişânı var

 Ol kuş ki bu ışk içre gam dânesini direr

 Kevneynden öte anuñ ayruksı cihânı var

Işk odı koğın âşıklaruñ ol seng-sıfat1 göñlinde nûrlar bahş olduğı vakt 

ta‘biye itdiler ki; (N274a) ــ ى و ــ ر ا ــ ــכ ا ــ ذ א ــ أ ِرِه  ُــ  ْ ــ ِ  ْ ــ ِ ْ َ َ ُــ رش   
2 ــ ــ  ه  ــ  .Ammâ ol koğı izhâr itmekde taşdan demüre muhtâc olındı أ

Pes kelime-i ّ ا ا  ــ  ا   âhenini göndürürler3 ki; ــ َ ــאَس  ا  َ ــ ِ א أُ أَن  ُت  ْ ــ
ِ  أُ

4 ّ ا ِإ   َ ــ ِإ ا   ُــ ُ َ  Ve buyurdılar ki: 5﴾ا ً ــ
ِ َכ ا  ً ِذْכــ  َ ا وا  ُ  tasarrufıyıla ol ﴿اْذُכــ

kadar bu âhen-sıfat kelime’i6 göñül taşına uralar ki ol [160a] ışk odınuñ 

koğı7 kim ikisinde ta‘biye olmışdur, biriküp zâhir ola. Ammâ8 andan soñra 

nefsüñ zulmetine hakāret nazarıyıla bakma şol melâ’ike gibi ki eyitdiler:
ــא﴾9 َ ِ  ُ ــ ِ ْ ُ  ْ ــ َ ــא  َ ِ  ُ ــ َ ْ َ َن﴾Melâ’ike 10 ﴿أَ ــ ُ َ ْ َ  َ ــא  َ  ُ ــ َ ْ ٓ أَ ــ

ِّ  kazıyyesinden ﴿ِإ

bî-haberleridi, etfâl gibi iş görmemişleridi. Çünki َْرِض ْ ا ــ  ِ  ٌ ــ ِ א َ ــ  ِّ  ﴿ِإ
11﴾ً ــ َ ِ َ  hikâyetin işitdiler, eyitdiler: “Anuñ (N274b) halîfesi görelüm kim-

dür?” Nazar itdiler; kālıbda12 nefs zulmetin gördiler, ol zulmetden ürkdiler. 

Bilmediler ki ma‘rifet âb-ı hayâtı13 ol zulmetde ta‘biye olmışdur. Andan 

ötürü hor bakma ki çün ışk odınuñ koğı göñül taşından ve kelime-i ihlâs 

demürinden zâhir ola, aña bir kav gerek kim odı kendüye ala ve kendüyi 

aña vire. İmdi rûh aña kav olmaz. Zîrâ ki rûhâniyyet atlası ağır bahâlu ve 

latîf nesnedür, gāyet letâfetinden14 ol koğa kābil olup tahammül idemez. 

1 seng-sıfat HM: hacer-sıfat N.

2 “…Sonra onlar üzerine nûrunu yaydı. Kendisine bu İlâhî nurdan bir nasip ulaşanlar hidayet buldu. Bu 

nurun isabet etmediği kimselerse yolunu şaşırdı.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/23; 3/48.

3 âhenini göndürürler HM: âheni gönderdiler N.

4 “İnsanlarla, ‘Lâ İlâhe İllallâh’ deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.” Buhârî, Zekât, 1; Diyât, 3; 

İ‘tisâm, 2; Müslim, Îmân, 8.

5 “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” Ahzâb, 33/41.

6 kelime’i HM: kelimesi N.

7 koğı HM: korı N.

8 Ammâ HM: ─ N.

9 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

10 “…Ben sizin bilmediğinizi bilirim…” Bakara, 2/30.

11 “…Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım…” Bakara, 2/30.

12 kālıbda HM: kālıba N.

13 ma‘rifet âb-ı hayâtı HM: âb-ı hayâtı N.

14 letâfetinden HM: letâfetden N.
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Lâ-cerem bunda ol sûhte ve siyâh-rû ki nefs-i insânîdür, gerek oldı; tâ ki 

tevakkuf itmedin der-hâl cân ü dilile ol koğı kapa ki; َכאَن ُ ــאُن ِإ َ ِ ْ א ا َ َ َ َ  ﴿َو
1﴾ ً ُ َ א  ً ُ َ  Ve ol gayb âleminden gelmiş odı kim müsâfir idi, anı konuk-

layup âlem-i şehâdetde mukīm (N275a) kılmağa beşeriyyet sıfatlarından özge 

nesnenüñ elinden gelmez ki, 2﴾ ْ ُכــ ْ ٓ أَْذُכ ــ
ِ و ُ אْذُכ َ ﴿ anuñ gızâsıdur. Eger bir 

dem bu gızâyı yimeyecek olursa ol gayb [160b] konuk ayruk dahı gelmez 

ki; 3﴾ ْ ُ َ ــ
ِ َ َ  َ ّ ا ا ــ ُ َ ﴿ Ve her vakt ki insân şeceresinden sıfât-ı beşerînüñ4 bir 

budağı baş yukaru götürüp tecâvüz itse, âşık-ı sâdık gerek ki sıdk eliyile 

ــ ّ baltasını götürüp ol budağı dibinden kese. Andan  ا  odına ata ki ا ا

ol od 5
 ﴾ ْ ُכــ ْ  kazıyyesince6 aña sirâyet idüp vücûdında zâhir ola ve ne ﴿أَْذُכ

deñlü ki anuñ odunlığı vücûdından od olur, ol deñlü kendü odlığı vücû-

dından anuñ yirine aña virür. Tâ ki şecere-i insânînüñ cümlesi ol beşerî 

budaklarıyıla ve ol rûhânî göñülleriyile cümlesini yiyüp od eyler. Pes od 

ol şecere vücûdınuñ (N275b) cemî‘-i eczâsın rûşen kılur. Şöyle ki; şecerenüñ 

vücûdı sırf od olur, şimdiye degin eger şecereyise imdiden girü hep od oldı. 

Lâ-cerem visâl-i hakīkī bunda el virür. 

Beyt: Hicrinden7 ol perînüñ hulkuma geldi uş cân

 Didüm ki vasluñıla eyle bu derde dermân

 Didi gerekise beni yoklığı var kabûl it

 Tâ baña kala varlık dutam vücûdı yeksân

Çünki nefs-i insânînüñ ol sıfât-ı beşerîyile yeşermiş ağacı âteş-i hakīkīye 

fidâ oldı ki; 8﴾َــאًرا  ِ ــ َ ْ َ ْ ِ ا َ ــ َ ا ــ ِّ َُכــ   َ ــ َ َ ي  ِ ــ  Andan soñra9 ağacuñ ﴿اَ

1 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumlulu-

ğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Ahzâb, 33/72.

2 “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” Bakara, 

2/152.

3 “Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip 

iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz 

münafıklar, fasıkların ta kendileridir.” Tevbe, 9/67.

4 sıfât-ı beşerînüñ HM: sıfât-ı beşeriyyetüñ N.

5 “…ben de sizi anayım...” Bakara, 2/152.

6 kazıyyesince HM: kabzasınca N.

7 Hicrinden HM: Hicretinden N.

8 “O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.” Yâsîn, 36/80.

9 soñra N: ─ HM.
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dilinden nidâ gelür ki: “İy bî-haberler! Ben odam, ağacam degülem ki:1 

ُ َرب َــא ا ٓ أَ ــ
ِّ ٓ ِإ ــ َ ُ َــא  ِة أَْن  َ َ ــ َ ا ــ ِ  ِ אَرَכــ َ ُ ْ  ا

ِ ــ َ ْ ُ ْ ــ ا ِ  ِ ــ َ ْ َ ْ اِدي ا َ ــ ْ ِ ا ِ ــא َ  ْ ــ ِ ِدَي  ـُـ ﴿ 
2﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ  Miskîn Hüseyn-i Mansûr’uñ vücûdı ağacın çünki (N276a) [161a] ا

oda yakdı, henûz tamâm yanmadın3 4 ــ ــא ا  .şu‘lesi andan zâhir olur idi ا

Ağyâr ki anuñ çevresinde durmışlar idi, ــ ــא ا  .şu‘lesinden yanısarlar idi ا

Ammâ Rubûbiyyet-i Hak lutf idüp anlara dest-gîrlik itdi, lâ-cerem eyitdi 

ki: Bu oduñ hâsiyyeti oldur ki her ki bunuñ içinde ola ve her ki anuñ 

havâlisinde5 ola, ikisine dahı bile mübârek ola ki; ْ ــ َ ــאِر َو ــ ا ِ  ْ ــ َ ِرَك  ــ ُ  ﴿أَْن 
ــא﴾6 َ َ ْ َ  İy Hüseyn! Bu od saña mübârekdür ve anlara ki senüñ havâliñde-

dür. Hem anlara dahı mübârek olsun ki anları dahı yakmasun.

Mısra‘: 7
אر و  د    دو 

Bu od, ûd ağacından dahı kem olacak degül. Şöyle ki; çün od anuñ eczâ-

sına (N276b) segirdim sala, ûd8 hoş kokmağa başlar. Pes od ûda mübârek oldı ki 

anuñ gizlü râyihasını âşikâre kıldı. Eger od olmasa fark olmazıdı ûdıla kalan 

ağaçlar arasında. Pes ûduñ izzeti od vâsıtası birle zâhir oldı. Çünki od ûda 

mübârek oldı, anuñ şükrânesine vücûdını ûd9 ortaya kodı. Pes eyitdi: “Ben 

tamâm vücûdumı oda yakayım; tâ ki od benüm çevremdekilere mübârek ola 

ki eger vücûdumı10 yakmayacak olursam buhl itmiş oluram vücûdumda. Bu 

hoz cömerdlik degül bu yolda.” Lâ-cerem niçeme11 ûd artuk yana, çevrede-

kilere râyiha artuk [161b] yitişür ve safâ aña12 ziyâde olur.

1 Ben odam, ağacam degülem ki HM: Ben odum, ne ağaç ki N.

2 “Mûsâ, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: 

‘Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!’” Kasas, 28/30.

3 yanmadın HM: olmadın N.

4 “Ben Hakk’ım.”

5 havâlisinde HM: havlısında N.

6 “(Mûsâ) ateşe varınca ona şöyle seslenildi: ‘Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun! 

Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden uzaktır.’” Neml, 27/8.

7 “Dosta mübareğiz, düşmana da.”

8 ûd HM: ─ N.

9 ûd N:─ HM.

10 vücûdımı HM: ─ N.

11 niçeme HM: nice ki N.

12 aña N: ─ HM.
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Beyt: (N277a) Işkuñ çünki dutdı şekl-i nârı

 Mahv oldı vücûd yandı varı 

 Didüñ ki yolumda cânuñ oyna

 Cânı oynamayup nidem yâ bârî1

Hüseyn-i Mansûr dahı sûfîyâne istiğfâr kademinüñ üzerine durdı ve 

vücûd-ı beşerî hırkasını ortada kodı. Pes eyitdi ki: ــ ــ  א ــ  أ ــ   إ
2 ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــכ أن  ــ  ــ  א ــ  ــכ،   Bir şecere-i 

insânî vücûdını bir kezden ûd gibi senüñ ışkuñ odına fidâ3 eyledük. Di-

lerüz ki kendü lutfuñıla bu sa‘âdetde sa‘y idenlerüñ meşâmını ki bu oduñ 

çevresinde tururlar, rahmet tıybıyıla mu‘attar eyleyesin; tâ ki od4 anlara 

dahı mübârek ola. “İy Hüseyn! Egerçi bizüm ışkumuz odı senüñ vücûduñ 

şeceresine düşdi ve ــ ا ــא  -şu‘leleri andan zâhir oldı, ammâ çün (N277b) ا

ki tamâm yanmamış idi; ol şu‘leler enâniyyet tütüninden hâlî degül idi. 

Çünki sen vücûduñ şeceresini bir kezden bu oda fidâ eyledüñ ve ol bede-

nüñ ki enâniyyet tütüni andan kopardı, anı bu ibtilâ odından kül eyledüñ; 

lâ-cerem ben dahı kālıbuñı buyurdum ki Dicle’ye atalar ve hicâb nikābın 

senüñ cemâlüñden götürem; tâ ki su üzerinde tütünsüz od vücûdı zâhir 

[162a] ola, “Allâh Allâh” deyü cevlân ide. Pes benüm illetsüz inâyetüm 

cihânda hâssa ve âma5 ma‘lûm ola ki; ً َ ــ َ َ َــُכ  ــאَل َذرٍة َوِإن  َ ْ ِ  ُ ــ
ِ ْ َ  َ  َ ّ  ﴿ِإن ا

ــא﴾6 ً ِ َ ا  ً ــ ْ ُ أَ ــ ْ ُ ــ  ِ ِت  ْ ُــ ــא َو َ ْ ِ א َ ُ  Ol pervâne-sıfat âlem-i ışk cân-bâzları ki 

Ulûhiyyet cezbesinüñ kemendi anlaruñ göñülleri boynına “elest ahdi”nde 

düşdi; bugün (N278a) ol kudret talebiyle ya‘nî perr ü bâl ile celâl-i Hazret 

şem‘inüñ cemâli perdelerinüñ7 çevresinde pervâz iderler ki, ــ إ ب  ــ ــ   
ــא8ً ــ ذرا ــ إ اً  ــ  kazıyyesince ol şem‘üñ şu‘lelerinden ْ ــ ِ  ِ ــ ْ َ ُب ِإ َ ــ ْ ُ أَ ــ ْ َ  ﴿َو

1 Cânı oynamayup nidem yâ bârî HM: Cân oynamayam nidem yâ men bârî N.

2 “İlâhî, nâsutluğumu lâhutluğunda ifnâ ettim. Lâhutluğundaki nâsutluğum hakkı için beni öldürmeye 

çalışana rahmet eyle.” 

3 fidâ HM: fenâ N.

4 od HM: ─ N.

5 hâssa ve âma HM: hâss u âma N.

6 “Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa 

onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.” Nisâ, 4/40.

7 bugün ol kudret talebiyle ya‘nî perr ü bâl ile celâl-i Hazret şem‘inüñ cemâli perdelerinüñ N: bu kez ol 

kadar derdi taleb perr ü bâl ile celâl-i Hazret şem‘inüñ celâli perdelerinüñ HM.

8 “…O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım…” Buhârî, Tevhîd, 50; Müslim, Zikr, 2, 

(2675); Tirmizî, Da‘avât, 142, (3598).
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1﴾ ِ ــ ِر َ ْ ِ ا ــ ْ َ  istikbâl ider ve 2 ــ ــ ا ازي  ــ ــ  ــאت ا ــ  ــ   cezbeleri 

anı3 visâl kenârına çeker ki; 4﴾ــِכ ِّ َــ َر ٓ ِإ ــ
ِ ِ ُ (٢٧) ِاْر ــ ِ َ ْ ُ ْ ُ ا ــ ْ ــא ا َ ُ َــאٓ أَ ﴿ tâ 

niceye dek 5﴾ــא ً ِ َ ــאُن  َ ِ ْ َ ا ــ ِ ُ -pervâneligi kanadlarıyıla bizüm cemâlü ﴿َو

müz perdelerinüñ çevresinde tavâf idesin. Bu perr ü bâl ile hüviyyet hevâsı-

nuñ sahrâsında tayrân idemezsin. Gel berü, perr ü bâli 6﴾َא ِ وا  ُ َ א َ  َ ِ  ﴿َوا

meydânında oda yak; tâ ki 7﴾َא َ ُ ُ  ْ ُ َ
ِ ْ َ َ ﴿ tarîkınca kendü envârumuzdan 

(N278b) saña perr ü bâl erzânî idelüm ki; 8
ــאُٓء﴾  َ َ  ْ ــ َ ِرِه  ُــ ِ  ُ ي ا ِ ــ ْ َ ﴿

Beyt:9 İy göñül bu yol ele girmeye kīl ü kāl ile

 Hîç ol kim vuslata irmezsin özge hâl ile0,2

 Ol hevâda kim anuñ kuşları uçar sen dahı

 Nice10 pervâz eyleyesin işbu perr ü bâl ile

[162b] Şimdiye degin ki kendü perr ü bâlüñile uçarduñ, bir pervâne-i 

dîvâne idüñ. İmdi ki bizüm perr ü bâlümüz birle uçarsın yek-dâne-i yegâ-

ne olduñ. Şimdi bizden olduñ, degülsin bîgâne. Belki dükeli ben, sen; gö-

tür aradan11 bahâne. Hem dürsin12 hem dürdâne, hem cânsın hem cânâne. 

(N279a) Beyt:    ا א  د   
 13 א   د آ و ا  

1 “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah 

damarından daha yakınız.” Kāf, 50/16.

2 “Rahmân’ın cezbelerinden bir cezbe, insan ve cinlerin ameline denktir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/383, 

nr. 1069.

3 anı HM: ─ N.

4 “(Allah şöyle der:) ‘Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine 

dön!’” Fecr, 89/27-28.

5 “Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” Nisâ, 4/28.

6 “Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah, 

mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.” Ankebût, 29/69.

7 “…biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz...” Ankebût, 29/69. 

8 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğu-

ya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse 

aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar 

için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

9 Beyt N: ─ HM.

10 Nice HM: Nite N.

11 Belki dükeli ben, sen; götür aradan HM: Belki dükeli perdesin götür aradan N.

12 Hem dürrsin HM: ─ N.

13 “Sen bir cansın fakat kendini bir şahıs zannediyorsun. Sen bir susun fakat kendini bir testi sanıyorsun.”
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Şimdiden girü sen senüñile degülsin. Zîrâ ki senden senüñ üzerüñde 

bir addan artuk nesne kalmadı. 

Beyt: Işk geldi kanum gibi uş dutdı tamarlarda makām 

 Boşaltdı heft iklîmümi toldurdı yârıla tamâm

 Şimdi vücûdum mülkini ol eyle dutdı kim1

 Bir ad kaldı bende pes bâkī hemân ol2 ve’s-selâm

Ve bihî sıkatî.3 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în. 
Ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-Âlemîn.4

1 ol eyle dutdı kim HM: ol dost eyle dutdı kim N.

2 bende pes bâkī hemân ol HM: bunda hemân bâkī N.

3 Ve bihî sıkatî HM: ─ N.

4 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în. Ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-Âlemîn N: ─ HM.
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EL-BÂBÜ’R-RÂBİ‘U 

FÎ BEYÂNİ ME‘ÂDİ NÜFÛSİ’S-SU‘ADÂ’İ1 VE’L-EŞKIYÂ’İ 

VE HÜVE MÜŞTEMİLÜN ALÂ ERBA‘ATİ FUSÛLİN

Ya‘nî Dördinci Bâb nüfûs-i su‘adâ ve nüfûs-i eşkıyânuñ (N279b) me‘âdını 

ve merci‘ini beyân ider.2 İmdi ol dört fasla müştemildür.

El-Faslü’l-Evvelü 

fî Me‘âdi’n-Nefsi’z-Zâlimeti3 ve Hiye’n-Nefsü’l-Levvâmeti

Ya‘nî Evvelki Fasıl nefs-i zâlime ki nefs-i levvâmedür, anuñ me‘âdı-

nı4 bildürür. Kālallâhu Te‘âlâ: ــ َ ــא  ً ِ َ ٰى َو َ ــ َ ــא  ً ِ َ ُدوَن (٢٩)  ــ ُ َ  ْ أَُכــ َ َ ــא  َ  ﴿َכ
5﴾ُ َــ َ ُ ا ــ ِ ْ َ َ  Ve kālallâhu Te‘âlâ: َــא אِد َ

ِ  ْ ــ ِ َــא  ْ َ َ ْ َ ا ــ ِ َــאَب ا ِכ ْ َــא ا ْ ُــ أَْوَر ﴿ 
6﴾ِ ْذِن ا ِ ــ ِ اِت  َ ــ ْ َ ْ א ِ  ٌ ِ ــא َ  ْ ــ ُ ْ

ِ ٌ َو ــ ِ َ ْ ــ  ُ ْ ِ ِ َو ــ ِ ْ َ ِّ  ٌ ــ
ِ َא  ْ ــ ُ ْ

ِ َ  [163a] Ve kāle 
aleyhi’s-selâm:7 8ون ــ ن  ــ ــא  وכ ن  ــ ن  ــ ــא   Azîz-i men! Bilgil כ

ki hakīkatde me‘âd deyü nefs-i insânî Hazret-i İzzet’e rücû‘ itmege dir-

ler; yâ ihtiyârıla niteki nüfûs-i su‘adâya olur yâ ıztırârıla niteki nüfûs-i eş-

kıyâya olur.9 Ve dükeli nüfûs-i insânînüñ rücû‘ı ol Hazret’edür ki;(N280a)

10﴾ ْ ُ َ َא َא ِإ ْ َ ُدوَن﴾Ve buyurdı ki: 11 ﴿ِإن ِإ ُ َ  ْ أَُכ َ َ א  َ -Ve bunda nüfûs-i insânî ﴿َכ

den murâd zevât dilerüz ki12 rûhuñ ve kalbüñ ve nefsüñ mecmû‘asıdur. 

Lafz-ı rûh birle zikir itmedügümüz andan ötürüdür. Hak Te‘âlâ mürâca‘at 

1 Me‘âdi Nüfûsi’s-Su‘adâ’i N: Ma‘âdini Nüfûsi’s-Su‘adâ’i HM. 

2 ider HM: ─ N.

3 Me‘âdi’n-Nefsi’z-Zâlimeti N: Ma‘âdini’n-Nefsi’z-Zâlimeti HM.

4 me‘âdını N: ma‘âdinini HM.

5 “De ki: ‘Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. Dini Allah’a has 

kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz. Allah, bir kıs-

mına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık lâyık oldu. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost 

edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.’” A‘râf, 7/29-30.

6 “Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’in ümmetine) miras olarak 

verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan 

Allah’ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.” Fâtır, 35/32.

7 Ve kāle aleyhi’s-selâm HM: Ve kāle’n-Nebiyyu sallallâhu aleyhi ve sellem N.

8 “Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/219; 

6/2489; 7/2919; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 2/305; 3/147.

9 olur HM: ─ N.

10 “Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.” Gāşiye, 88/25.

11 “…Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” A‘râf, 7/29.

12 murâd zevât dilerüz ki HM: zevâtdurur ki N.
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vaktinde anı nefs lafzıyıla zikir itdi ki: 1﴾ ٓ ــ
ِ ِ ُ (٢٧) ِاْر ــ ِ َ ْ ُ ْ ُ ا ــ ْ ــא ا َ ُ َــאٓ أَ ﴿ 

Ve hakīkatde hitâb zât-ı insânîyedür ki mecmû‘adur, kalbe ve nefse degül. 

Zîrâ iki asıl oldı, kalb ve nefs ve rûh bedene ta‘alluk dutduğından soñra 

hâsıl oldı; niteki şerh itmişüz. Ve ol vakt ki rücû‘ ide, anı nefs lafzıyıla zikir 

ider. Zîrâ ki nefsi ıtlâk iderler, zâtı dilerler;2 3 ــ ــ و ذا ٌ ا ــ  ikisi bir olur. 

Ve Hak Te‘âlâ kendü zâtını nefs birle zikir eyledi: ُ ــ َ ْ ٓ أَ َ ــ َو ِ ْ َ ــ  ِ ــא  َ  ُ ــ َ ْ َ ﴿ 
ــَכ﴾4 ِ ْ َ ــ  ِ ــא  َ  Ya‘nî “fî zâtike.” Görmez misin bâğubânı ki (N280b) tohumı 

bâğa iledür; tâ ki dike. Ammâ çünki kemâle irişe, evine yimiş iledür5 ve 

tohum hoz yimişde6 dâhil olur. Dikdügi vakt adı tohum ve götürdügi vakt 

adı yimiş olur.7 Pes nefs-i insânî dahı tohm-ı rûhânînüñ yimişi olmışdur. 

Çünki [163b] ol şecereler idi anı8 rûh lafzıyıla zikir itdiler ve çünki yimiş 

olup götürürler, adı9 nefs lafzıyıla zikir iderler idi. Ammâ muhakkıklar ve 

erbâb-ı sülûk arasında hilâf vardur anda; her nefs10 kendünüñ ibtidâda hâsıl 

olan makāmından geçmek ve bir makāma dahı ki asılda aña yoğıdı, iriş-

mek olur mı yâ olmaz mı?11 Ba‘zılar dimişlerdür ki: Terbiyyetile terakkī 

bulup evvelki makāmından geçmek mümkindür. Ve ba‘zılar12 dimişlerdür: 

Çünki kendünüñ ma‘lûm makāmına irişe, anda kalur; bir makāma dahı ki 

aña isti‘dâdı yoğıdı, geçmez. (N281a) Niteki buğday tohumı terbiyetile ken-

dü makāmından geçüp nohûzlık makāmına irişmez ve andan dahı aşağa 

makāma13 inmez; tâ ki arpa ola ve arpa tohumı dahı buncılayındur, buğ-

day olmaz terbiyetile. Ammâ her biri kendü makāmında terbiyeti kemâlde 

bulıcak kendü kemâli mertebesine irişür ve eger terbiyetinde taksîr olup 

1 “(Allah şöyle der:) ‘Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine 

dön!’” Fecr, 89/27-28.

2 nefs lafzıyıla zikir ider. Zîrâ ki nefsi ıtlâk iderler, zâtı dilerler HM: nefs ıtlâk iderler, zât dirler N.

3 “Bir şeyin bizzat nefsi ve zatı.”

4 “Allah, Kıyamet günü şöyle diyecek: ‘Ey Meryem oğlu Îsâ! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve 

anamı iki ilâh edinin, dedin?’ Îsâ da şöyle diyecek: ‘Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım 

olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette 

sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki 

yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.’” Mâ’ide, 5/116.

5 evine yimiş iledür HM: yemiş iledür evine N.

6 yimişde HM: ─ N.

7 adı yimiş olur HM: yemiş olur adı N.

8 anı HM: ─ N.

9 adı HM: idi N.

10 her nefs HM: Nefs N.

11 yâ olmaz mı N: yâ olmaz HM.

12 ba‘zılar HM: ba‘zı N.

13 makāma N: ─ HM.
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noksân bulursa kemâl mertebesine irişmez; yâ uvak olur yâ aruk1 düşer yâ 

cavdarlu olur. Ammâ Şeyh mü’ellif-i kitâb rahimehullâh nazarı yitişdügi ve2 

keşf ü me‘ânî ve hakāyık içre müşâhede itdügi oldur ki; ba‘zı nüfûs vardur 

ki evvelki makāmından terbiyet birle3 terakkī bulalar ve bir makāma dahı 

irişeler ve ba‘zı ola ki egerçi terbiyet bulalar, ammâ bir makāma dahı iriş-

meyeler. İmdi [164a] ol böyledür ki, ervâh yaradılduğı vakt dört saf oldılar 

ki; (N281b) 4ة ـّـ د  ــ رواح   -Evvelki saf enbiyâ ervâhıyıdı -aleyhimü’s-selâm ا
ve hem evliyânuñ havâssı idi ki vâsıta yoğıdı anlaruñıla Hazret-i İzzet ara-

sında. İkinci saf evliyânuñ avâmı ervâhıyıdı ve hem mü’minlerüñ havâssı 

ervâhı bile. Üçinci saf5 mü’minlerüñ avâmı ve âsîlerüñ havâssı ervâhıyıdı. 

Dördinci saf âsîlerüñ avâmı ve kâfirlerüñ ve münâfıklaruñ ervâhı idi. Pes 

dördinci saf ehli, üçinci saf6 ehlinüñ makāmına irişmezler ve üçinci saf ehli 

ikinci saf makāmına irişmezler ve ikinci saf ehli, evvelki saf makāmına iriş-

mezler. Ammâ evvelki saf ehli ki vâsıta yoğıdı anlaruñ arasında, kaçan per-

veriş bulsalar Hazret-i Ulûhiyyet sıfatları envârınuñ pertevinde,7 lâ-cerem 

cezebât-ı Ulûhiyyet’e müstehak (N282a) olurlar8 ve rûhâniyyet âleminden 

sıfât-ı Ulûhiyye âlemine irişürler. Şol kav gibi ki, od tasarrufından perveriş 

bulmışdur ve anuñ nihâzında od koğın kabûl itmeklik konulmışdur. Eger 

aña bir berk irişse yâhûz bir taşı bir demüre çalsalar bir şu‘le zâhir olsa, anı 

aña dutsalar der-hâl kabûl idüp kendü sıfatını aña tebdîl ider. Eger biñ 

dürlü kumaşlar ve latîf cevherler hâzır olsa hîç birini ol od kabûl [164b] 

itmez; illâ ol sûhte’i9 kabûl ider. 

Beyt:10  אرى د آ زده[ای] در دل
 11 א אن   در  آ زدن آ

1 aruk HM: ayruk N.

2 ve N: bu HM.

3 birle HM: ─ N.

4 “Ruhlar saf saf dizilmiş ordular gibidir.” Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Birr, 159, (2638); Ebû Dâvûd, 

Edeb, 19, (4834).

5 saf N: ─ HM.

6 üçinci saf HM: esah saf N.

7 pertevinde HM: tâbende pertevinde N.

8 olurlar HM: oldılar N.

9 sûhte’i HM: sûhte N.

10 Beyt N: ─ HM.

11 “Gönlüme bir daha ateş düşürdün. Yanmış olanı yakmak kolaydır.”
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Pes sûhte-sıfat cân şevk diliyile cezebât odınuñ sırrına nidâ ider ki: 

אم  ز   دا از ا   ر 
אر د  ام1  ز    ا    

Çünki ol iştiyâk odında (N282b) yitmiş2 sûhteler beşeriyyet firâkı beriy-

yelerinden halâs bulsalar andan visâl3 Ka‘besinüñ serhaddine girü irişseler 

kendü kendülikleriyile ol makāmdan geçmezler. Ammâ ol makbûller 

ki lutf u kerem yolından cezebât-ı İlâhî sûretinde ilerü varurlar ve ol is-

ti‘dâd ki ibtidâda ta‘biye olmışıdı, anuñ münâsebetiyile anuñ devletine 

penâh iderler ki; 4
 

ِ ــ ّ ِ ِ ــ  ِ  ُ ْ ا ــ ُ
ِ ُ  ٌ َ ْ ــ َ  bu ma‘nîden ötürü buyurur ve hem

5 ــ ــ ا ازي  ــ ــ  ــאت ا ــ  ــ   buña işâretdür. Cemî‘-i melâ’ike ve 

cin ve ins itdükleri ibâdeti ve anlaruñ mu‘âmelâtını eger birikdüreler bir 

yire ve bir kul ki6 Hazret-i İzzet’den tecellî nasîbini bulmışdur, anı dahı 

bunlaruñ ile7 mukābele itseler anlaruñ mu‘âmelesinden hâsıl olandan bu-

nuñ bir tecellîden olanı8 artuk ve efdal (N283a) ola. Zîrâ ki Hakk’uñ cezbesi 

kulı kurb bisâtında 9﴾ َ  makāmında dutar. Lâ-cerem bir cezbe yigrek ﴿أَْو أَْد

ola cümle halâyıkuñ mu‘âmelâtından [165a] ve anlaruñ hızmetinden ki, 

anlar kendü kendüliklerinden halâs bulmamışlardur ve cezebât tasarrufı-

yıla Ulûhiyyet âleminde seyr idemezler. Belki ehl-i tecellînüñ birisi bu iki 

âlem ehlinüñ mu‘âmelesine irse dahı râzî olmaya. 

ــ ام 1 ــ  ــאر د ــ  ــ  ز  ــ ا  ــ ــ  אم/ ــ  ــ  ــ از ا ــ دا ــ  ز  ــ ر  ــ  N: ــ אم/ ــ  ــ  ــ از ا ــ دا ز  ــ ر  ــ  
ــ ام ــ  ــאر د ــ  ــ  ز  ــ ــ  ا  ــ  HM. “Senin yakışının kadrini ham olan bir avuç toprak ne bilsin. 

Yine beni yak; zira ben yüz defa yanmışım zaten.”

2 yitmiş HM: yanmış N.

3 visâl HM: vasl N.

4 ِ ــ ّ ِ ِ ــ  ِ  ُ ْ ا ــ ُ
ِ ُ  ٌ َ ْ ــ َ  N: ــ ــ  ِ  ُ ْ ا ــ ُ

ِ ُ  ٌ َ ْ ــ َ  HM. “Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde 

Allahu Teâlâ, yedi insanı, Arşının gölgesinde barındıracaktır: Adil devlet başkanı, Rabbine kulluk 

ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı Müslüman, birbirlerini 

Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, güzel ve mevki sahibi bir ka-

dının beraber olma isteğine ‘Ben Allah’tan korkarım.’ diye yaklaşmayan yiğit, sağ elinin verdiğini sol 

elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.” Buhârî, 

Ezân, 36; Zekât, 16; Rikāk, 24; Müslim, Zekât, 91; Tirmizî, Zühd, 53; Nesa’î, Kudât, 2.

5 “Rahmân’ın cezbelerinden bir cezbe, insan ve cinlerin ameline denktir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/383, 

nr. 1069.

6 kul ki HM: kuluñ N.

7 bunlaruñ ile N: bunlaruña HM.

8 olanı HM: ─ N.

9 “(Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.” Necm, 53/9.



322 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

אن در د دو     
 1 אن   

Her dem fânî sûfîye yeñi vücûd hâsıl olur. Zîrâ cezbe tasarrufıyıla mahv 

olur ve ol mahvdan bir kadem dahı seyr ider Ulûhiyyet âleminde hem 

cezbe tasarrufıyıla ki; 2﴾ ُ ــ ِ ْ ُ ــאُٓء َو َ َ ــא  َ  ُ ّ ــ ا ُ ْ َ ﴿ Pes her dem aña bir mahv 

ve bir isbât hâsıl olur. Şöyle ki sûfî ol demde iki îd ider; bir îd mahvdan 

ve (N283b) bir îd isbâtdan ve bu bir makāmdur ki3 sâliküñ vücûdı kelime-i

ّ ا ا  ــ  ا   vücûdı olur ayn-ı nefy ü isbâtda. Eger aña bu makāmda
4 ّ وכ -diyüp ıtlâk itseler hem bu ton anuñ kaddine râst gelüp yara روح ا

şa. Lâ-cerem kalan saflar ehli bu devletden ve bu kemâlden mahrûmlardur 

ki bu mertebeye iremezler. Ammâ kendü makāmlarında çünki perverişi5 

kemâlde bulalar, her tâ’ife kendünüñ evvelki makāmına girü irişür ve hem 

kemâl hâsıl ider buğday tohumı gibi ki, evvel anı ekerler.6 Egerçi za‘îf olsa, 

çünki terbiyeti kemâlde bulsa, şerâyitiyile birisi yidi yüz olup ve hem dâne-

si tok olur; andan anbâra koyarlar. Buncılayın kalan [165b] safuñ her birisi 

çünki isti‘dâdı gökçek olup safâ hâsıl itmiş olsa, andan ol (N284a) saf ki anuñ 

fevkındadur, aña mukābil düşse, ol safuñ kemâlâtı bunlara aks urur.7 Eger-

çi anlardan olmazısa ammâ anlaruñıla bile olur. Niteki buyurur: َ ــ َ ــَכ  ِ ٓ َ  ﴿أُو
ــא (٦٩) ً ِ ــَכ َر ِ ٓ َ َ أُو ــ ُ َ َ َو ــ ِ ِ א ٓاِء َوا َ َ ــ َ َوا ــ ِ ِّ ِّ َ َوا ــ ِّ ِ َ ا ــ ِّ ــ  ِ ْ َ َ  ُ َ ا ــ َ ْ َ أَ ــ

ِ  ا
8﴾ِ َ ا ِ  ُ ْ َ ْ َِכ ا  Ya‘nî bu mertebe ki anlaruñıla bile ola, imdi ol bunlaruñ ٰذ

aslî fıtratında ve isti‘dâdında yoğıdı; belki ayn-ı fazl-ı İlâhî’dür ki kerâmet 

itdük. Ve hem 9﴾ٌَــאَدة َ َوِز ــ ْ ُ ْ ا ا ُ ــ َ ْ َ أَ ــ ِ ِ ﴿ buña10 işâretdür ki َ ــ ْ ُ  uç-

mak ni‘metleridür ki ا ُ ــ َ ْ  tohumınuñ semeresidür. Ammâ ol11 devlet ki أَ

1 “Sûfîler bir anda iki bayram ederler. Örümcekler ise sineğin etini kuruturlar.”

2 “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O’nun yanında-

dır.” Ra‘d, 13/39.

3 makāmdur ki HM: îddür ki N.

4 “Allah’ın ruhu ve kelimesi.”

5 perverişi HM: yaruşı N.

6 ekerler N: ekeler HM.

7 urur HM: ola N.

8 “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamber-

lerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf 

Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.” Nisâ, 4/69-70.

9 “Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir 

kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.” Yûnus, 10/26.

10 buña N: bu HM.

11 ol HM: evvel N.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 323

müşâhede ve rü’yet hâsıl idüp bizüm sıfâtımuza yol bulurlar,1 ziyâde fazl 

ve kerâmetdür ki biz anlara iderüz. Pes Hak Te‘âlâ bu dört saf ehlini dört 
(N284b) sıfatda beyân itmişdür; üç nev‘ ehl-i ıstıfâ ve ehl-i kabûldur ve bir sı-

fat ehli şekāvetde kalmışdur.2 Niteki buyurdı: َــא ْ َ َ ْ َ ا ــ ِ َــאَب ا ِכ ْ َــא ا ْ ـُـ أَْوَر ﴿ 
اِت﴾3 َ ــ ْ َ ْ א ِ  ٌ ِ ــא َ  ْ ــ ُ ْ

ِ ٌ َو ــ ِ َ ْ ــ  ُ ْ ِ ِ َو ــ ِ ْ َ ِّ  ٌ ــ
ِ َא  ْ ــ ُ ْ

ِ َ َــא  אِد َ
ِ  ْ ــ ِ  Bu üç tâ’ife ehl-i 

kabûldür; zîrâ ki anları ıstıfâ zikri birle añdı.4 Ya‘nî “Biz anları üyürtleyüp 

ihtiyâr itdük.” dir. Hak Te‘âlâ “Bu üç [166a] tâ’ifeye Kitâb-ı Kur’ân’ı mîrâs 

virdük.” dir, kalan kullar arasından. Egerçi ba‘zısı kendü nefslerine zulm 

idüp ma‘siyyet sebebiyile mülevves olmışlar idi; ammâ üçinci saf ehlinden 

idiler,5 Kur’ân’ıla amel itmişlerdi. Egerçi günâh itdiler ammâ günâhlarına6 

ikrâr iderlerdi ki; ــ َ َ ًא  ِّ ــ َ  َ ــ َ ــא َوآ ً ِ א َ  ً ــ َ َ ا  ُــ َ َ  ْ ــ ِ ِ ُ ُ ِ ْا  ــ ُ َ َ ْ وَن ا ُ ــ َ  ﴿َوٰا
7﴾ ْ ــ ِ ْ َ َ َب  ُــ َ أَن   ُ ّ  ا

(N285a) Ve merdûdları bir silke çekdi.8 Niteki buyurdı:
9﴾ ٰ ــ َ َ َو َب  َכــ ي  ِ ــ ا  (١٥)  َ ــ ْ َ ْ ا ِإ  ــאٓ  َ َ ْ َ  َ ﴿ Ve merdûdlar ba‘zı kâfir ve 

ba‘zı münâfıkdur, anlaruñ merci‘in ve me‘âdın cehennem eyledi ki;
ــא﴾10 ً ِ َ  َ ــ َ َ ــ  ِ  َ ــ ِ ِ َכא ْ َ َوا ــ ِ ِ َא ُ ْ ُ ا ــ ِ א َ  َ ّ  Ve çün şahs-ı insânî âlem-i ﴿ِإن ا

rûhânî ve âlem-i cismânînüñ mecmû‘ası oldı; şöyle ki iki âlemde her ne va-

rısa andan bir çâşnî insânda buluna. Pes böyle olıcak çünki âlem-i ervâhda 

saf dört olmışıdı,11 şahs-ı insânî âleminde12 dahı nefsüñ mertebesi dört oldı. 

Meselâ nefs-i emmâre ve nefs-i levvâme ve nefs-i mülhime ve nefs-i mut-

ma’inne tâ her nev‘ ol ervâhdan ki13 her biri bir safdayıdı; bunda nefsden 

her birinüñ birer mertebesi ola. Meselâ evvelki saf ehline nefs-i mutma’inne 

1 bulurlar HM: bulalar N.

2 şekāvetde kalmışdur HM: şikā kılmışdur N.

3 “Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’in ümmetine) miras olarak 

verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan 

Allah’ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.” Fâtır, 35/32.

4 ıstıfâ zikri birle añdı HM: zikrile añdı N.

5 idiler HM: olur N.

6 günâhlarına HM: günâh N.

7 “Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştır-

mışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.” Tevbe, 9/102.

8 çekdi HM: geçdi N.

9 “O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.” Leyl, 92/15-16.

10 “Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’ân’da) ‘Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini 

işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi hâlde siz de onlar gibi 

olursunuz.’ diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennem-

de toplayacaktır.” Nisâ, 4/140.

11 insânda buluna. Pes böyle olıcak çünki âlem-i ervâhda saf dört olmışıdı HM: ─ N.

12 şahs-ı insânî âleminde HM: insân âleminde N.

13 tâ her nev‘ ol ervâhdan ki HM: bir nev‘ ol ervâhdan ki N.



324 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

ola ve ikinci saf ehline nefs-i mülhime ola, üçinci [166b] saf ehline nefs-i 

levvâme ola, dördinci (N285b) saf ehline nefs-i emmâre ola. Ve bunlaruñ her 

biri kendü makāmından geçüp tecâvüz idemez. Zîrâ ki ol tohumda bu is-

ti‘dâddan artuk komadılar, tâ ki makāmından geçe; illâ saff-ı evvel1 degül. 

Niteki şerh itmişüz ki anlaruñ artuk isti‘dâdı vardur, tâ ki makāmından 

tecâvüz ider. Eger bir kişi su’âl itse ki; “Çün geldügi makāma girü varıcak, 

andan tecâvüz itmeyecek, pes geldügine sebeb neyidi?” dise cevâb virüp 

eydürüz ki: “Belî, hemân ol makāma girü varurlar, ammâ geldükleri gibi 

varmazlar. Ba‘zı derece-i sa‘âdet bulup varur ve ba‘zı dereke-i şekāvet bulup 

gider. Niteki buyurdı: ا ــ ُ ِ َ ا َو ـُـ َ َ ٰا ــ ِ ٍ (٢) ِإ ا ــ ْ ُ ــ  ِ َ ــאَن  َ ْ ِ ْ ِ (١) ِإن ا ــ ْ َ ْ  ﴿َوا
ــאِت﴾2 َ ِ א  Bunuñ misâli şol tohum gibidür ki; yire saçarlar, pes ol tohum ا

fesâda varup yok olur yir altında, (N286a) andan soñra ba‘zı tohum perverişi 

geregi gibi bulsa ve âfetlerden saklansa biri yüz olur yâ yidi yüz olur. Ve3 

ol tohum ki hîç perveriş bulmasa be-küllî bâtıl olup zâyi‘ olur;4 ne tohum 

olur5 ve ne semere. Ve dahı şöyle bilgil ki,6 tohumlar dahı dürlü dürlüdür. 

Bir nice tohum oldur ki, çün perveriş bulsa andan hâsıl olan semere hemân 

girü ol tohum olur bi-aynihî, artuk eksük olmaz; [167a] buğday ve arpa ve 

nohûz ve mercümek gibi dahı ne ki buña beñzer varısa. Çün bunlar kemâle 

irişe; hemân ol tohumdur ki ekerler, ne kabı var ve ne çekirdegi ve bir nice 

tohum oldur kim bi-aynihî ol tohum biter ammâ artuk kabı olur anuñ 

lezzetsüz, ammâ çekirdeginüñ lezzeti olur ki anı yirler; koz ve fındık ve 

bâzem gibi, dahı ne ki aña beñzer varısa. Bunlaruñ artuk kabı olur, ammâ 

lezzeti olmaz. Ve bir nice tohum (N286b) oldur ki bi-aynihî ol tohum7 biter 

ve kabı dahı olur ki anuñ yimişi ol kabıdur ve çekirdegi dahı olur lezzet-

süz; hurmâ ve igde ve zeytûn gibi, dahı aña beñzer varısa. Anuñ kabı lezîz 

olur ve çekirdegi yinmez. Ve bir nice tohum oldur ki bi-aynihî ol tohum8 

biter ve yimiş virür, tohumı dahı ve yimişi dahı cümle lezîz olur; şeftâlû ve 

1 saff-ı evvel HM: ehl-i saff-ı evvel N.

2 “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller iş-

leyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda 

değillerdir).” Asr, 103/1-3.

3 yâ yidi yüz olur ve HM: ─ N.

4 zâyi‘ olur HM: zarî‘ olur N.

5 ne tohum olur HM: ─ N.

6 şöyle bilgil ki HM: şöyle ki N.

7 ol tohum HM: ─ N.

8 ol tohum HM: ─ N.
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zerdâlû ve üzüm ve incir gibi ve dahı ne ki buña beñzer varısa. Bunlaruñ 

yimişi ve çekirdegi bile yinür. Pes dükeli yimişler bu dörtden taşra1 degül. 

İmdi ervâh-ı insânî ki ol âlemde dört saf olmışlardı, anlaruñ münâsebeti 

hemân buncılayındur, böyledür.2 Vaktî ki tohum olup kālıb yirine düşseler 

dört dürlü yimiş virürler. İmdi ol tohumuñ biri ervâh-ı küffâr tohumıdur 

ki nefs-i emmâre issidür. Niteki didük, ne kabı var (N287a) ve ne çekürdegi;3 

buğday ve arpa gibi.4 İkinci zâlim mü’minler ervâhı tohumıdur ki [167b] 

nefs-i levvâme issidür,5 kabı var şöyle kim ol levvâmelik kabıdur, ammâ lez-

zeti yokdur; koz ve fınduk ve bâzem6 gibidür ki çekürdegi lezîz olur. Üçinci 

muktesıd mü’minler ervâhı tohmıdur ki nefs-i mülhime issidür, kabı var 

kim ol ilhâmât-ı Rabbânî’dür. Lâ-cerem datludur, yinür; hurmâ ve zeytûn 

gibi, ammâ çekürdegi lezîz olmaz. Dördinci sâbıklar ervâhı tohmıdur ki 

nefs-i mutma’inne issidür, kabı var datlu ve hem çekürdegi datlu; zerdâlû 

ve7 incir gibi ki hem kabı yinür ve hem çekürdegi. Niteki her birinüñ ah-

vâli şerhi olısar her bir fasılda inşâ’allâhu Te‘âlâ. 

Ammâ bu fasılda nefs-i levvâme hâlini şerh itmek gerek. Niteki Hak 

Te‘âlâ ibtidâ8 anı zikir itdi ki; (N287b) 9﴾ِ ــ ِ ْ َ ِّ  ٌ ــ
ِ َא  ْ ــ ُ ْ

ِ َ ﴿ didi, anlar levvâme 

ehlidür. İmdi bilgil ki zâlim olan üçinci saf ehlidür âlem-i ervâhda ve bu 

âlemde hem üçinci mertebede düşmişdür nefs mertebelerinden. Zîrâ ki 

nefs-i levvâme issidür. Kur’ân’da hem üçinci derecede zikir olmışdur. Zîrâ 

ki sâbıkdan ve muktesıddan geçicek zâlimdür10 ve ol mü’minler avâmınuñ 

nefsidür ve hem âsîler havâssı nefsidür. Zâlimlık adı11 aña andan ötürü oldı 

ki ol îmân ki göñüllerinde vardur, anuñıla küfür mu‘âmelesin itdiler, sûret-

de pes zâlim oldılar. Zîrâ hakīkatde zulüm; 12 ــ ــ  ــ  ء  ــ ــ ا  Ya‘nî و

1 yimişler bu dörtden taşra HM: yimiş bu dört nev‘den taşra N.

2 böyledür HM: ─ N.

3 çekürdegi HM: cekirdegi N

4 gibi HM: gibi ola N.

5 issidür HM: sâhibidür N.

6 ve bâzem HM: ─ N.

7 zerdâlû ve HM: ─ N.

8 ibtidâ HM: evvel N.

9 “Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’in ümmetine) miras olarak ver-

dik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah’ın 

izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.” Fâtır, 35/32.

10 zâlimdür HM: zâlim olur, zâlimdür N.

11 adı HM: ─ N.

12 “Bir şeyi layık olmadığı yere koymak.”
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zulüm [168a] bir nesne’i kendü yirinde isti‘mâl itmemekdür. Bunlar dahı 

îmânı yirinde isti‘mâl itmedügiçün zâlim oldılar. Ve bir sebeb-i tesmiye1 

dahı oldur ki, îmâna (N288a) ma‘siyyet zulminüñ zulmetin geyürürler; lâ-ce-

rem zâlim olurlar. Ve âdil oldur ki îmân nûrına zulüm ve ma‘siyyet zulme-

tin geyürmeye. Niteki buyurur: 2 ﴾ ٍ ــ ْ ُ ِ  ْ ــ ُ َ א َ ٓا ِإ ــ ُ ِ ْ َ ــ  َ ْا َو ـُـ َ َ ٰا ــ ِ  Vaktî ki ﴿ا

îmânlarına zulüm geyürmeyeler ol vakt îmânları pâk olur beden televvü-

sinden, lâ-cerem âdil olurlar. Ve bir sebeb-i tesmiye3 dahı bu ki, kendü nef-

sine4 zâlim oldı; zîrâ ki ma‘siyyeti tâ‘atden artuk işler. Pes Kıyâmet güninde 

terâzünüñ bir kefesine tâ‘atin koyalar ve bir kefesine ma‘siyyetin, tâ‘ati ke-

fesi andan yiyni gele,5 lâ-cerem hâviye tamusına müstehak ola ki; ْ ــ َ ــא   ﴿َوأَ
6﴾ٌ َ אِو َ  ُ ُ َ  (٨) ُ ُ اِز َ َ  ْ َ  Ve hakīkatde bilgil ki, makbûller saflarınuñ dahı 

her biri ikileyin üç sınıf7 olurlar: Biri ehl-i yemîn (N288b) ve biri ehl-i şimâl 

ve biri ehl-i kalb. Niteki buyurur: ٓــא َ  ِ َــ َ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ َ َ  (٧) ً َــ َ َ ــא  ً ْ أَْزَوا ُــ  ﴿َوُכ
َن (١٠) ُ ِ ــא َن ا ُ ِ ــא ِ (٩) َوا َ َ ــ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ ــאٓ أَ َ  ِ َ َ ــ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ ِ (٨) َوأَ ــ َ َ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ  أَ
َن﴾8 ُ َ ُ ْ َِכ ا ٓ َ  Ve her safda ol safa münâsib ashâb-ı yemîn bulınur ve hem أُو

ashâb-ı şimâl bulınur ve hem [168b] sâbıklar bulınur. 

Geldük imdi ashâb-ı yemîn ol kişilerdür ki anlaruñ rûhâniyyeti tohumı 

çünki beden yirine9 yitişdi ve ta‘alluk dutdı, egerçi terbiyet kemâlde bulma-

dı; tâ ki bir tohum yüz ve10 yidi yüz olayıdı, bârî beden yirinde sıfât-ı be-

şerî tasarrufıyıla bağlanup çürimedi. Belki ol tohumdan ağaç bitdi ve yimiş 

hâsıl oldı, girü tohumlığı makāmına irişdi. Eger ziyâde olmadıyısa noksânı 

dahı kabûl itmedi. Bu tâ’ifeye meleklik sıfâtı gālib idi. (N289a) Bunlar tâ‘at 

ehli olurlar ve anlaruñ meyli ma‘sıyyete az olur. Lâ-cerem necât ehli olurlar. 

1 sebeb-i tesmiye HM: sebeb-i teşbîh N.

2 “İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğ-

ru yolu bulmuş olanlar da onlardır.” En‘âm, 6/82.

3 sebeb-i tesmiye HM: sebeb-i teşbîh N.

4 nefsine HM: ─ N.

5 bir kefesine ma‘siyyetin, tâ‘ati kefesi andan yiyni gele HM: birisine ma‘siyyetini koyalar, tâ‘at kefesin-

den ma‘siyyeti yegin gele N.

6 “Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.” Kāri‘a, 101/8-9.

7 sınıf HM: saf N.

8 (3-7) Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf oldu-

ğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu 

kimselerdir! Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir! (İman ve amelde) öne geçenler 

ise (ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.” Vâkı‘a, 56/7-11.

9 yirine HM: yüzine N.

10 ve HM: yâ N.
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Sa‘âdetüñ sağ tarafında bihişt yolın dutup giderler ve kendülerüñ ol rûhâ-

niyyeti makāmlarına girü irişürler eglenmedin. Andan soñra ashâb-ı şimâl 

ol kişilerdür ki ol rûhâniyyet tohumı anlaruñ varıdı, aña ziyân itdiler. Ve 

egerçi bir kezden ol tohmı1 bâtıl idüp zâyi‘ kılmadılar, ammâ bu kadar var 

ki mu‘âmelât-ı sıfât-ı beşerî tasarrufıyıla halel ve noksân zâhir oldı tohumda. 

İmdi bu tâ’ifenüñ ekser-i meyli ma‘siyyete olur, tâ‘ate rağbetleri kem olur. 

Lâ-cerem bunları şekāvetüñ sol tarafından tamuya iledeler ve ol noksân mik-

dârınca cehennemüñ derekâtına [169a] yitişdürürler; tâ ki ol noksân ve halel 

televvüsi anlardan mahv olup gide. Andan soñra kendülerüñ (N289b) ma‘lûm 

makāmlarına irişürler.2 Andan soñra ehl-i kalb ki sâbıklardur, anlar ol kişiler-

dür ki rûhâniyyet tohumına perveriş virüp anı kendünüñ kemâli mertebesi-

ne irişdürdiler; tâ ki birinden yüz ve3 yidi yüz hâsıl itdiler. İmdi bunlar dahı 

iki nev‘dür: Biri oldur ki evvelden âhire degin rûhâniyyet sıfâtı anlaruñ üze-

rine gālib olmışıdı. Hergiz ma‘siyyet âfetleriyile mülevves olmadılar, َ ِ  ﴿ِإن ا
وَن﴾4 ُ ــ َ ْ ُ ــא  َ ْ َ ــَכ  ِ ٓ َ ٓ أُْو َ ــ ْ ُ ْ ــא ا

ِّ  ْ ــ ُ َ  ْ َ َ ــ َ  kazıyyesince nefs muvâfakatından ve 

hevâ mütâba‘atından ırak oldılar. İkinci nev‘ ol tâ’ifedür ki egerçi ibtidâda5 

nefs murâdına muvâfık birkaç kadem kodılar ve tabî‘at muktezâsınca bir 

niçe dem urdılar, ikileyin inâyet kemendi ve Ulûhiyyet cezbesi birle yüzlerin 

behîmet ve hayvâniyyet (N290a) otlağından döndürdiler. Şerî‘at kimyâsıyıla ol 

tabî‘atlarınuñ bakır-sıfat mu‘âmelelerini ubûdetiyyetüñ hâlis altunın6 kıldılar 

ki; 7﴾َאٍت َ َ  ْ ِ
ِ َא ِّ َ  ُ ُل ا ِّ َ ُ َِכ  ٓ َ  Bu iki tâ’ifenüñ rücû‘ı kendü makāmlarına ﴿أُْو

ol sıfatlardan ki gelmişler idi, [169b] sülûk kademiyile olur ihtiyârıla hâl-i 

hayâtda. Pes sâbıklık adı anlara bundan ötürü oldı ki ashâb-ı yemîn ve ashâb-ı 

şimâl üzerine müsâbakat idüp ögürtlediler. Zîrâ bunlar âhirete intikāl itdük-

lerinden soñra kendü makāmlarına yitişibilürler, ammâ sâbıklar hâl-i hayât-

da yitişürler. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı: 8ُدوَن ّ ِ َ ُ ْ َ ا َ ــ َ وا  ُ ــ
ِ  Müfred-

1 egerçi bir kezden ol tohmı HM: eger tohmı bir kezden N.

2 makāmlarına irişürler HM: makāmına irişeler N.

3 ve HM: yâ N.

4 “Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükâfat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar 

cehennemden uzaklaştırılmışlardır.” Enbiyâ, 21/101.

5 ibtidâda HM: ibtidâ N.

6 altunın HM: altun N.

7 “Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere 

çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Furkān, 25/70.

8 “Öne geçen müferridleri seyredin.” Ahmed b. Hanbel, 15/192; Kelâbâzî, Ma‘âni’l-Ahbâr (Bah-
ru’l-Fevâ’id), 1/251; Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 2/51, nr. 504. 
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ler sâbıklardur. Ammâ nefs-i levvâme ashâbı ki üçinci saf ehlidür ve ashâb-ı 

yemîndür, anlaruñ üzerine tâ‘at (N290b) gālib olur ma‘siyyetden ve hem necât 

ehli olurlar ki; 1﴾ٍ ــ َ
ِ ٍ را ــ َ ِ ــ  ِ  َ ــ ُ َ  (٦) ُ ـُـ اِز َ َ  ْ ــ َ ُ َ ــ  َ ــא  َ َ ﴿ Ve ashâb-ı şimâlüñ 

üzerine ma‘siyyet gālib olur tâ‘atden. Çünki bunda hevâya mütâba‘at itdiler. 

Anlaruñ yiri hâviye olur.2 Zîrâ ki Hak Te‘âlâ çünki kalbi yaratdı, aklı anuñ 

sağ yanında kıldı ve hevâyı sol yanında kıldı ve ışkı öñünde kıldı. Pes ashâb-ı 

yemîn anlar oldılar ki akla mütâba‘at kıldılar ve ashâb-ı şimâl anlar oldılar 

ki hevâya mütâba‘at itdiler ve sâbıklar anlar oldılar ki ışka mütâba‘at kıldılar. 

Lâ-cerem akıl, âkili ma‘kūla irgürür ve hevâ hevâya uyanı hâviyeye irişdü-

rür3 ve ışk âşıkı ma‘şûka ulaşdurur. Her ki bugün hevâya mütâba‘at [170a] 

ide, bu kazıyyece dimişdür ki; 4وَن ُ ــ َ ْ ُ َن  ُــ ُ َ ــא  َ َن َوَכ ُــ ُ َ َن  ــ ُ ۪ َ ــא  َ  Yarın َכ

Kıyâmet’de anuñ merci‘i (N291a) ve me‘âdı hâviye olısar ki; ٓــא َ ٌ (٩) َو َــ אِو َ  ُ ــ ُ َ ﴿ 
5﴾ْ ــ َ

ِ ــא  َ  lafz-ı üm birle buyurdı, ya‘nî anuñ anası hâviyedür. Ol ma‘nîye أَْدَراَك 

işâretdür ki anuñ îmânı nefs-i levvâmenüñ hevâsı bendinde giriftâr olmışdur 

ve andan toğup âzâd olmamışdur. Ammâ tıfl-ı îmânile göñli hâmiledür. Eger 

bugün hevâdan toğup âzâd olmışimisse yarın hâviyeden halâs bulsa gerek 

idi. Velâkin çün toğmadı, bunda yarın hâviye derekesinde ol kadar kala ki od 

anuñ ol hevâsını ki sıfât-ı hayvânî ve şeytânîdür, neft gibi yaka. Andan îmân 

tıfılı ki hevâ aña ana olmışıdı, göñül rahminden toğa, bihişte müstehak ola 

ki; 6ــאن ــ ا ــ ذرة  ــ  ــ כאن  ــאر  ــ ا ج  ــ  Anuñ misâli koza beñzer. Niteki 

kozuñ (N291b) hem içi var hem kabı, anuñ dahı içi var kim ol îmândur ve hem 

kabı kim ol fâsid amellerdür acı.7 Pes kozuñ içini kabından ayırmak isteyi-

cek bir çekicile taş kabını uvadurlar, andan halâs bulur, hem içinden fâ’ide 

dutılur. Buncılayın îmânı dahı dileseler ki fâsid amellerden ayırup çıkaralar, 

bir nice makāmi‘ ururlar anuñ ol katı [170b] kabına ki a‘mâl-i fâsidedür; tâ 

ki îmânı halâs bulur, ol kabuñ rahminden taşra gelür. Pes kabını oda gıdâ 

1 “İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.” 

Kāri‘a, 101/6-7.

2 tâ‘atden. Çünki bunda hevâya mütâba‘at itdiler. Anlaruñ yiri hâviye olur HM: ─ N.

3 hevâ hevâya uyanı hâviyeye irişdürür HM: hevâlarını hevâya irişdürür N.

4 “Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 1/219; 

6/2489; 7/2919; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 2/305; 3/147.

5 “İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir. Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?” Kāri‘a, 

101/9-10.

6 “Kalbinde zerre kadar iman olan kimse cehennemden çıkar.” Ebû Abdillâh Safiyyüddîn Muhammed 

b. Abdirrahîm (Abdirrahmân) b. Muhammed el-Hindî el-Urmevî, Nihâyetü’l-Vüsûl ilâ İlmi’l-Usûl, 
4/1344. 

7 acı HM: ─ N.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 329

iderler, od anı yir. Niteki buyurur: 1 ﴾ــא َ َ ْ َ ًدا  ــ ُ ُ  ْ ــ ُ َא ْ َ  ْ ــ ُ ُد ُ ُ  ْ ــ َ ِ َ ــא  َ  ﴿ُכ

Ve îmânı ol koz içi gibi Hak Te‘âlâ’nuñ letâ’ifi katâ’ifine2 sererler ve uçmak 

tabaklarına koyarlar.3 Andan soñra ol yârenler ki; 4﴾ َ ــ ِ ِ א َ َ ٍر  ُ ــ ُ ــ  َ َ ًــא  ا َ ْ  ﴿ِإ

gelmişdür (N292a) şânında, anlaruñ hânında korlar. Bu sıfat ol tâ’ifeye mahsûs-

dur ki Hak Te‘âlâ anlaruñ hakkında buyurdı: ْ ــ ُ ُ
ِّ َ ُ ــא  ِ ِإ ّ ِ ا ــ ْ َ ِ َن  ْ ــ َ ْ ُ وَن  ُ ــ َ  ﴿َوٰا

5﴾ ْ ِ ْ َ َ ُب  ُ َ א   Ve eger fazl-ı Rabbânî ve te’yîd-i âsumânî aña irişecek olursa َوِإ

ve ölmezden öñ bir nefes nefehât-ı İlâhî nesîmlerinden anuñ cânı meşâmına 

iricek olursa6 anuñ ol şikeste göñli ve hasta cânı derdile bu virdi tekrâr ide:

Beyt:  Yil esdi dost zülfi kokusın getürdi hoş

 Ol eski ışk yeñilenüp yine itdi cûş

 İy yil senüñ kokuñda bilişlik nişânı var

 Zinhâr ecnebî göricek esme ol hamûş

Bu hâlde der-hâl bir derd anuñ nihâzında zâhir olup (N292b) nedâmet 

odı anuñ7 mu‘âmelesi hırmânını târumâr idüp yakar. Niçe uzun yıllar ol 

cehennem [171a] odında yanacak fâsid amellerini bir nefesde nedâmet 

odı yakup nâ-bedîz eyler. Ve ol hevâ ki hâviye-sıfat idi ve hem bunuñ ana-

sı olmışıdı; şöyle ki andan toğup halâs bulmazıdı, ol vakt anuñ rahmin-

den halâs bulup toğar ki; 8 ٌ ــ َ ْ َ ُم  َ ــ  ol tevbe-i nasûh9 anı bir nefesde şöyle ا

pâk ider ki ke’ennehû ol a‘mâl-i fâside birle hergiz mülevves degül idi ki; 
10

ُ َــ  َ ــ ْ َ َذ  ْ ــ َ ِ َכ ــ ْ ْ ا ــ ِ  ُ ــ ِ א  ,Çünki anda cehennemüñ nasîbi kalmadı ا

tâ ki yaka idi; lâ-cerem cehenneme uğrayup geçerken cehennem feryâd 

1 “Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları 

için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibi-

dir.” Nisâ, 4/56.

2 katâ’ifine HM: vezâ’ifine N.

3 koyarlar HM: ─ N.

4 “Biz, onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılık-

lı otururlar.” Hicr, 15/47.

5 “(Sefere katılmayanlardan) diğer bir kısmı da, Allah’ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap 

eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Tevbe, 

9/106.

6 ve ölmezden öñ bir nefes nefehât-ı İlâhî nesîmlerinden anuñ cânı meşâmına iricek olursa HM: ─ N.

7 odı anuñ N: odınuñ HM. 

8 “Pişmanlık, tövbedir.” İbn Mâce, Zühd, 30; Ahmed b. Hanbel, 4/117.

9 ٌ َ ْ َ ُم  َ .ol tevbe-i nasûh HM: tevbe-i nasûh N اَ

10 “Günahına tövbe eden, onu hiç işlememiş gibidir.” İbn Mâce, Zühd, 30. 
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ide ki; 1 ــ ِ َ َ ُرَك  ُــ  َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ َ  ُ ــ ِ ْ ُ َــא   ْ ــ ُ  Bu neye işâretdür bilür misin? Aña 

işâretdür ki hakīkatde cehennem sende mevcûddur ki ol nefs-i emmâre-

nüñ (N293a) sıfât-ı zemîmesidür ki ol cehennem derekâtınuñ menşe’idür. Ve 

hem cennete ma‘rifeti2 mahfûzdur ol sıfât-ı zemîme birle. Niteki Hoca 

aleyhi’s-selâm3 buyurdı: 4ات ــ א ــאر  ــ ا  Ve ol şehevât dahı yididür: Biri 

hevâ ve biri gazab ve şehevât ve hırs ve buhul ve ucub ve kibirdür. Kaçan ki 

bir kişi bularuñ birisiyile mübtelâ olsa cehennemüñ yidi derekâtından bi-

riyile mübtelâ olmış olur ve kaçan bularuñ kamusı anda mevcûd olsa yidi 

derekâtıyla mübtelâ olmış olur.5 Ve kaçan ki [171b] Hak Te‘âlâ’nuñ inâyeti 

nesîmi anuñ üzerine esse anuñ bu zemîme sıfatlarını söyündürüp hîç ider 

ve tevbe nûrı ki Tevvâblık sıfatı envârındandur, anuñ göñlinde karâr dutar. 

Andan bu vücûd-ı beşerî cehenneminüñ6 derekelerinden feryâd kopar ki: 

“Geç7 iy tâ’ib ki sen şimdi Hazret’de (N293b) mahbûb olduñ ki; ــ ِ ُ  َ ّ  ﴿ِإن ا
8﴾ َ ــ ِ ِّ َ َ ُ ْ ــ ا ِ ُ َ َو ــ ِ ا  Ve mahbûblara sekiz uçmak tolı arzıyıla sığmağa ا

yaramayıcak, pes cehennem bu tar havsalayıla ki yidi derekedür,9 anlara ne 

yurd olsun. Niteki Şeyh buyurur -rahimehullâh-:10

Beyt: Şehâ âşıklaruñ11 senüñ ideler heşt bihişti teng

 Özüñden özgeye bunlar nicesi olalar hem-reng

 Dahı tamunuñ ağzına uralar seng ideler ceng

 Eger keşf ola anlara o nûr u nâr-ı pür-reng

1 “Ey mümin! Çabuk geç ki, nurun ateşimi söndürüyor.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/360, nr. 1010; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 3/475; 5/525.

2 ma‘rifeti N: ma‘rifet HM

3 Hoca aleyhi’s-selâm HM: ─ N.

4  lafzı HM nüshasında mevcut değildir. “Cehennem, şehvetlerle kuşatılmıştır.” Müslim, Cennet, 1, 

(2822).

5 derekâtıyla mübtelâ olmış olur HM: derekesine mübtelâ olur N.

6 bu vücûd-ı beşerî cehenneminüñ HM: bir vücûd-ı beşerî cehennemüñ N.

7 Geç HM: ─ N.

8 “Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: ‘O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak 

durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden 

onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.’” Bakara, 2/222.

9 havsalasıyıla ki yidi derekedür N: havsalayıla ki yidi dereke HM.

10 Niteki Şeyh buyurur -rahimehullâh- HM: Şeyh fermâyed -kaddesallâhu rûhahû- N.

11 âşıklaruñ HM: âşıklar N.
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İmdi nefs-i levvâme egerçi üçinci safda düşmiş idi (N294a) âlem-i ervâhda, 

ammâ ol fazl-ı Hak feyzânınuñ şarâb-ı tahûr âsârından1 ًא ا َ ــ َ  ْ ــ ُ ْ َر ُ א َ ــ َ  ﴿َو
ًرا﴾2 ــ ُ َ  sâkīsinüñ tolu kadehlerini üns meclisinde enbiyânuñ ve havâss-ı 

evliyânuñ ervâhına saff-ı evvelde çünki içirürler idi ve anlar Cemâl-i 

Samedî müşâhedesinde nûş iderler idi, anuñ cür‘asını ikinci safdaki ervâha 

dökerler idi ki; 

א  ر َْرِض  َ ا َ א  ْ َ ْ א َوأَ ْ ِ َ  
 3

ُ ِ َ اِم  ِכ ِس ا ْ כ ِ َْرِض  ِ َو

Ammâ ol cür‘a ki ikinci safa dökülürdi, anuñ kokusı üçinci safdaki er-

vâha irişür idi ve anuñ râyihasında [172a] anlar dahı ser-mest olurlar idi.

م     ا و   
م4  م از د    د ار 

(N294b) Ol kokuyıla5 çünki bu âleme ulaşdılar, ol kokuyı yiyüleyü6 dün-

yâ harâbâtını geşt idüp tavâf iderler idi ve lezzât-ı cismânî ve şehevât-ı 

nefsânî küplerinden ol kokı ki anda bulmışlar idi, anuñ ümîzine her küp-

den bir çâşnî idüp tadarlar idi ol mıdur diyü. Çünki ol kokunuñ7 zevkını 

bulmadılar; bu kez tâ‘at hum-hânelerini8 tavâf itdiler, ubûdiyyet ve hızmet 

küplerinden çâşnî aldılar ve ol istedükleri kokuyı9 bunda buldılar. Pes eyit-

diler: “Eger bize ol koku yüz gösterürse hem bundan gösterür.” didiler. 

Lâ-cerem meşgūl oldılar tâ‘ate ve ubûdiyyete. 

Geldük imdi, hakīkatde îmân ol kokuyı10 almakdan ibâretdür ki anlar 

buldılar ol kokuyı, andan nûr-ı îmân buldılar ve nûr-ı îmân dahı anla-

rı komadı ki dünyâ (N295a) şehevâtı küplerinden bir kezden mest olalar ve 

1 şarâb-ı tahûr âsârından N: şarâb-ı tahûrı eserinden HM.

2 “Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri 

onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” İnsân (Dehr), 76/21.

3 “İçtik ve akıttık yeryüzüne faziletimizi; yeryüzünün, cömertliğin kadehinden bir nasibi vardır.”

4 “Bir koku geldi bana onunla mest oldum. Eğer başka bir koku daha koklarsam kendimi kaybederim.”

5 kokuyıla HM: râyiha’ıla N.

6 ol kokuyı yiyüleyü HM: râyıhayı kokulayı N.

7 kokunuñ HM: râyıhanuñ N.

8 hum-hânelerini HM: hamr-hânelerini N.

9 istedükleri kokuyı HM: taleb itdükleri koku N.

10 hakīkatde îmân ol kokuyı HM: îmân-ı hakīkīde ol koku N.
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hem anuñ lezzetiyile ârâm dutup karâr ideler kalan bî-haberler gibi1 ki 

dünyâ bezeklerine mağrûr oldılar, bu biş günlik dirligine dünyânuñ râzî 

oldılar ve anuñ ol fânî ni‘metleri birle ârâm dutup karâr itdiler. Niteki bu-

yurur: 2﴾َن ُــ ِ א َ َــא  ِ َא ْ ٰا ــ َ  ْ ــ ُ  َ ــ
ِ ــא َوا َ ِ ا  ــ َ َ ْ ــא َوا َ ْ ــאِة ا َ ْ א ِ ا  ــ ُ  Vakt [172b] ﴿َر

olurdı nefs murâdâtından bir câm içerler idi ve gâh olurdı tâ‘at-ı rûhânî3 

küplerinden bir sağrak şarâb çekerler idi ki; 4﴾ًא ِّ ــ َ  َ ــ َ ــא َوٰا ً ِ א َ  ً ــ َ َ ا  ــ ُ َ َ ﴿ 

Ammâ her vakt şehevât-ı dünyâvî küplerinden5 bir kadeh içseler idi, nefs 

anı levvâmelik sıfatıyıla içinde melâmet odıyıla kaynadur idi. Ol6 kadehüñ 

humârı anlaruñ başını dünyâ işinde (N295b) ser-gerdân iderdi ve ol ser-ger-

dânlıkdan yüzlerin âhirete dutarlar idi; tâ ki Hak Te‘âlâ’nuñ illetsüz inâye-

tini kemâl-i merhametinden bir kezden anlaruñ elin alup dest-gîr olurdı 

ki; 7﴾ ْ ِ ْ َ َ َب  ُ َ ُ أَن  ّ َ ا َ ﴿ Pes anlaruñ nakd mu‘âmelesini tevbe yöresinde 

korlar ve şevk odıyıla eridürler ve bir zerre kimyâ-yı mahabbetden üzerine 

salarlar8 ve ol bakır-sıfat cümle mu‘âmelesi anuñ mahbûbı hâlis altun olur 

ki; 9﴾ َ ــ ِ ِّ َ َ ُ ْ ــ ا ِ ُ َ َو ــ ِ ا ــ ا ِ ُ  َ ّ ﴿ِإن ا

 Lutfuñıla bu gamlarum ayn-ı safâya10 yüz dutar
(N296a) Ömr-i ebed bekā bulur çünki sen idesin nazar

 Toprağını mahallenüñ yil iledürse tamuya

 Âb-ı hayât ola od hem katarât ola şerer11

1 gibi HM: ─ N.

2 “(7-8) Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin 

olan kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya; işte onların kazanmakta oldukları günahlar 

yüzünden, varacakları yer ateştir.” Yûnus, 10/7.

3 tâ‘at-ı rûhânî HM: rûhânî N.

4 “Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştır-

mışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.” Tevbe, 9/102.

5 küplerinden HM: küpünden N.

6 Ol HM: ─ N.

7 “…Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder...” Tevbe, 9/102.

8 salarlar HM: saldılar N.

9 “Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: ‘O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak 

durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden 

onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” Bakara, 2/222.

10 Lutfuñıla bu gamlarum ayn-ı safâya HM: Lutfuña bu gamlarum ayn-ı bekāya N.

11 hem katarât ola şerer HM: hemin katarât ola şürûr N.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 333

Bunda nefs-i levvâme Hak Te‘âlâ’nuñ mahall-i kasemi olur ki:1 ُ
ِ ْ ٓ أُ َ ﴿ 

2﴾ِ ــ َ ا ِ ا ــ ْ א ِ  ُ ــ
ِ ْ ٓ أُ َ ِ (١) َو ــ َ א َ

ِ ْ ِم ا ْ ــ َ ِ  

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.3

El-Faslü’s-Sânî 

fî Beyâni Me‘âdi’n-Nefsi’l-Muktesıdeti ve Hiye’n-Nefsü’l-Mülhimeti

Ya‘nî İkinci Fasıl muktesıdlar nefsini beyân ider ki ol nefs-i mülhime-

dür. Kālallâhu Te‘âlâ: [173a] ـُـ  ْ ُُכــ
ِ ُ ـُـ   ْ אُכــ َ ْ َ َ ــאً  ا َ ْ ْ أَ ــ ُ  َوُכ

ِ ــא ِ وَن  ُ ــ ُ َْכ  َ ــ ْ  ﴿َכ
َن﴾4 ــ ُ َ ْ ُ  

ِ ــ ْ َ ُــ ِإ  ْ ُכــ ِ ْ ُ  Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm: 5ا ُــ ُ َ َ أَْن  ــ ْ َ ا  ُــ ُ  
Azîz-i men! Bilgil ki nefs-i mülhime oldur ki müşerref ve müzeyyen olmış 

ola Hak Te‘âlâ’nuñ ilhâmâtıyıla (N296b) ve müretteb ola mertebe-i kasem 

hakkıyıla. Niteki buyurur: 6﴾ــא َ ا َ ْ َ ــא َو َ َر ُ ُ ــא  َ َ َ ْ َ َ א (٧)  َ ا ــ َ ــא  َ ٍ َو ــ ْ َ  İmdi ﴿َو

ol7 oldur ki, âlem-i ervâhda ikinci safda olmışıdı ki; ــ ُ ْ ِ ِ َو ــ ِ ْ َ ِّ  ٌ ــ
ِ َא  ْ ــ ُ ْ

ِ َ ﴿ 
8 ﴾ ٌ ِ َ ْ  Muktesıdlık adı aña ol vechdendür ki,9 ol mutavassıt olmışdur iki 

âlemüñ arasında; biri sâbıklar âlemidür ve biri zâlimler âlemidür. Ne bir 

kezden yek cihet olup sâbıklar âleminden oldı ki saff-ı evveldeyidiler ve ne 

bir kezden yek cihet olup zâlimler âleminden oldı ki10 üçinci safdayıdılar. 

Ve ol avâm-ı evliyâ ve mü’minler havâssı nefsidür. Ve ol hak şerefini ol 

isti‘dâd birle buldı ki âlem-i ervâhda anuñıla Hazret-i İzzet arasında vâsıta 

ervâh-ı enbiyâ ve havâss-ı evliyâ ervâhıyıdı; Hak Te‘âlâ tarafından feyz-i 

Rabbânî ki ol evvel safdaki ervâha (N297a) irişür idi, ol feyzüñ pertevi ikinci 

1 Bunda nefs-i levvâme Hak Te‘âlâ’nuñ mahall-i kasemi olur ki HM: ─ N.

2 “Kıyamet gününe yemin ederim. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim 

(ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).” Kıyâme, 75/1-2.

3 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

4 “Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra 

sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.” Bakara, 2/28.

5 “Ölmeden evvel ölünüz.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/291, nr. 2669.

6 “(7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kö-

tülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” Şems, 

91/7-8.

7 ol N: ─ HM.

8 “Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’in ümmetine) miras olarak ver-

dik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah’ın 

izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.” Fâtır, 35/32.

9 Muktesıdlık adı aña ol vechdendür ki HM: Muktesıd idi aña ol vechden oldı ki N.

10 saff-ı evveldeyidiler ve ne bir kezden yek cihet olup zâlimler âleminden oldı ki HM: ─ N.
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saf ehline ulaşur idi.1 Pes ol eltafdan bir nasîb bunlar dahı bulur idi ve Hak 

Te‘âlâ’nuñ muhâtabâtı [173b] zevkı hicâb ardından hâsıl olur idi anlara. 

Çünki bu âleme ulaşdılar, egerçi emmârelik sıfatına mübtelâ oldılar ammâ 

Hak feyzinüñ zevkı anlaruñ cânı tamağından gitmemişidi ve 2﴾ ْ ُِّכ َ ِ  ُ ْ َ  ﴿أَ

hitâbınuñ istimâ‘ı lezzeti anlaruñ göñülleri sem‘inde bâkī kalmışıdı.

Beyt: Ne revâdur ki hayâlüñ ola gözden zâ’il

 Ya ne sözdür ki bu kalbüm ola gayra mâ’il

(N297b) Ben ölüp hâk olıcak ger sinümi isterseñ

 Bulasın mihrüñi sen her süñükümden sâ’il  

Pes ol şevkuñ eseriyile ki anlaruñ rûhâniyyeti tohmında bâkīyidi, göñül-

lerin cihân-ı fânîye komadılar ve tabî‘atuñ esfel-i sâfilîninden yüzlerin ubû-

diyyetüñ3 a‘lâ-yı illiyyînine dutdılar ve andan 4﴾ــא َ ْ َزכא ــ َ  َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ ﴿ kazıyye-

since tezkiye-i nefsde dürüşdiler. Ve ol tohmı terbiyyet itmekde Şerî‘at’üñ 

a‘mâl-i sâlihası suyıyıla suvarup ve tarîkat kuvvetiyile takviyyet iderler; tâ 

ki terbiyyetüñ eseri ol nefsi ki emmâre sıfatıdur, anuñ tohmında zâhir oldı 

ve Şerî‘at nûrı nefs zulmeti üzerine pertevler saçdı ve ol tohmı ki hurmâ 

nisbetinde komış idük geçen fasılda, ol tohum hareket idüp bitdi5 ve yaşıl 

yaprak olup başını taşra (N298a) çıkardı. Çünki bir pâre kendünüñ hicâbı 

bendinden halâs buldı ve ol dâneligi vücûdı zindânından ve hem bir derîçe 

[174a] ubûdiyyet hevâsı sahrasına ve ağaçlığı makāmından yaña6 açıldı, 

pes derîçe açılıcak kendüyi7 melâmet itmege başladı ve ol vücûdı dânesi 

habsinden8 dutsak olduğından ötürü lâ-cerem kendüye9 eyitdi ki: “Çün 

göçüñ yiter imiş, terbiyyet ve tezkiye birle bu habsden10 halâs bulup âzâd 

1 ulaşur idi HM: ulaşdururdı N.

2 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ 

demişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 

7/172.

3 ubûdiyyetüñ HM: abdiyyetüñ N.

4 “(7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten 

sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” Şems, 91/9.

5 bitdi HM: ─ N.

6 makāmından yaña HM: makāmına N.

7 pes derîçe açılıcak kendüyi HM: pes derîçe açılur kendüñi N.

8 habsinden HM: cinsinden N.

9 kendüye HM: ─ N.

10 habsden HM: cinsden N.
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olasın. Niçün tevakkuf idesin ve ictihâd kemerin cân biline1 bağlamayasın, 

şol himmetsüzler gibi bu alçak hayvâniyyet makāmına râzî olasın?” Pes aña 

bu makāmda nefs-i levvâme dirler; zîrâ kendüyi melâmet itmege başladı.2 

Andan soñra evvelki inâyetüñ te’sîri anı kullık üzerinde her dem ciddin 

arturmağa başlar ve anuñ şevkını ve mahabbetini ziyâde kılur ve ol gale-

bât-ı şevk (N298b) ve ragabât-ı zevkıla3 çok mücâhede itmekde mu‘âmelesi 

ihlâsın arturur. Lâ-cerem her hareket ki ol kılur, buyruk ve kānûn üzerine 

kılur.4 Andan bir nûr dahı mütevellid olup zâhir olur ve îmânı kuvvetine 

meded olur ki; 5﴾ ْ ــ ِ
ِ א َ َ ِإ ــ ًــא  א َ َداُدوا ِإ ْ ــ َ

ِ ﴿ Pes ol ubûdiyyet ağacı her dem ve 

her gün bir tarâvet ve bir renk dahı dutar ve âlem-i süflîden âlem-i ulvîye 

terakkī ider; tâ aña degin ki bir kezden tamâm dâne taşra çıkup zâhir olur 

ki; 6﴾ ْ אُכــ َ ْ َ َ ــאً  ا َ ْ ْ أَ ُــ  Ya‘nî siz ölüyidüñüz diriltdi; bu ma‘nîye ki evvel ﴿َوُכ

ölmüş bir dâne idi, [174b] çünki sebze zâhir oldı andan, 7 ﴾ ْ َאُכ ْ َ َ ﴿ pes di-

riltdi,8 9﴾ ْ ُُכ
ِ ُ  ُ ﴿ girü öldürür. Ya‘nî dâne’i bir kezden ağaçda mahv ider. 

Şöyle ki dâne fânî olur vücûd-ı şecerede;10 11﴾ ْ ُכــ ِ ْ ُ ُــ  ﴿ Ya‘nî ikileyin ol 
(N299a) dâne’i çiçek sûretinde ağaçdan taşra getürür. Egerçi ağaç içinde olup 

mahv olmışıdı, ammâ ikileyin budak içinde dirildi. Pes budak sinlesinden 

baş götürüp çıkdı; şol hâlde ki çiçegi kefen idüp çignine saldı.

Beyt: Bu rûh-ı pâk ki her bir hâki dutdı vatan 

 Süvâr olsa Kıyâmet’de ber-merâkib-i ten

 Ciger kanıyıla boyanmış kefen çiginde dutup

 Sizüñ mahalle mezârından örü duram ben

1 cân biline HM: beline N.

2 başladı N: ─ HM.

3 galebât-ı şevk ve ragabât-ı zevkıla N: galebet-i şevk ve galebât-ı zevk birle HM. 

4 Lâ-cerem her hareket ki ol kılur, buyruk ve kānûn üzerine kılur HM: Lâ-cerem her hareket anuñ buy-

ruğı kānûn üzerine kılur N.

5 “O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve 

yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Fetih, 48/4.

6 “Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra 

sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.” Bakara, 2/28.

7 “…sizi dirilten (dünyaya getiren)…” Bakara, 2/28.

8 diriltdi HM: diritti N.

9 “…Sonra sizleri öldürecek...” Bakara, 2/28.

10 vücûd-ı şecerede HM: ve çün şecerede N.

11 “…sonra yine diriltecektir…” Bakara, 2/28.
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Nefs bu hâlde kendünüñ makām-ı aslîsine yitişmiş oldı ki çiçek gibi ubû-

diyyet ağacınuñ budağı ucına geldi. Ammâ çünki semere (N299b) kemâle irme-

mişdür, henûz ol bir kademin ağaçlık makāmında dutmışdur ki andan gızâ 

çeker kendüyi kemâle irgürmek içün ve bir kademin yimişlik makāmında 

dutupdur ki hatar makāmıdur. Zîrâ ki korkudur ki şâyez azacuk sovuğıla 

yâ katı yil ile 1﴾ًرا ُــ ْ َ ــאًٓء  َ َ َــאُه  ْ َ َ َ ﴿ âyetini anuñ ol niçe yıllık renc çeküp ve 

emek yidügi nesnenüñ üzerine okıyup uralar; şöyle ki lâ-şey’ ve mütelâşî ola. 

Ve ol bu makāmda ol istihkākı bulmışdur ki kendünüñ salâhını2 ve fesâdını 

müşâhede [175a] ider ve ol dâ’im havf ve haşyet birle muttasıfdur. Ve Hak 

Te‘âlâ’nuñ ilhâmı mededi aña muttasıl olmışdur ki anuñ takvâsın ve fücûrın 

aña gösterdüp bildürür.3 Bu hâlde ol azîm hatardadur; zîrâ ki muhlis (N300a) 

oldı. Ya‘nî dâne ve şecere cinsinden halâs bulmış oldı ve ihlâs budağınuñ 

ucında4 zâhir oldı ki; 5 ٍ ــ ِ َ  ٍ ــ َ َ ــ  ٰ َ َن  ــ ُ ِ ْ ُ ْ  Bundan öñdin ki ağacda َوا

ta‘alluk dutmışıdı yâhûz anda6 mahbûs idi, bu korku yoğıdı ki her yilile ve 

her sovuğıla bâtıl olaydı. 

אدی  א   ز   
 7 دور از رو  دور از رو

Ammâ şimdi ki ağac rahminden toğdı ve latîf çiçek bağırdağıyıla ki sarıl-

dı; bir tıfıldur ki tâze toğmışdur, sehel nesne birle bâtıl olur. Pes eger anuñ8 

ahvâlini gözedüp şartıyıla ri‘âyet olmayacak olursa nefs hoz bu makāmda 

Hak Te‘âlâ’nuñ ilhâmâtı zevkın bulmışdur ve gayb9 âlemiyile biliş olmışdur. 

Lâ-cerem korkudur ki (N300b) vesvese-i şeytânî yâ ucb-ı nefsânî sovuğıyıla 

ubûdiyyet ağacından balgam gibi düşüp zîr ü zeber ola. Pes Hazret-i İzzet 

bu hâlde on bir andıla kasem yâz itmişdür te’kîdden ötürü; tâ ki sâlik gāfil 

olmaya. Ve buyurdı ki: “Nefse perveriş [175b] virici felâh buldı.” Ya‘nî mül-

1 “Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.” Furkān, 

25/23.

2 salâhını HM: salâhiyyetini N.

3 gösterdüp bildürür HM: gösterür, ya‘nî bildürür N.

4 ucında HM: içinde N.

5 “İhlaslı olanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/312, nr. 2796.

6 anda HM: dânede N.

7 “Zülfün değilim ki azıcık bir rüzgârla / Yüzünden uzaklaşayım, yüzünden uzaklaşayım.”

8 anuñ HM: ─ N.

9 gayb HM: gaybet N.
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himelik çiçeginden mutma’innelik yimişine irişdi ve eger terbiyetden mah-

rûm kalsa ziyâna uğraya. Ya‘nî çiçeklik makāmında1 solup kala, hîç nesneye 

yaramaya. Niteki buyurdı: 2﴾א َ ــא ْ َد ــ َ ــאَب  َ  ْ ــ َ ــא (٩) َو َ ْ َزכא ــ َ  َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ ﴿ Ve hîç 

bir yirde Hak Te‘âlâ Kur’ân’da bu deñlü kasem bir mahalde zikir itmedi; 

illâ Sûre-i ve’ş-Şems’de zikir eyledi. Bunuñ sırrı oldur ki hîç nefs-i insânîden 

şerîf ve güzîde mahlûkāt içinde yokdur, (N301a) kaçan kemâline irişe ve hîç bir 

makāmda bu nâzükligi3 ve bu hatarı yokdur; illâ mülhimelik makāmında 

vardur. Zîrâ ki kendüden halâs bulmışdur ve ilhâmât-ı gaybî zevkın girü 

bulmışdur. Pes mümkindür mağrûr olup bu makāmı makām-ı kemâl i‘tikād 

eyleye, nefs dağdağasıyıla ve şeytân vesvesesiyile kendüye ucb nazarıyıla ba-

kup İblîs-i vakt ola. Andan ol katı4 la‘net yiliyile çiçek gibi kabûliyyet budağı 

ucından5 mezellet toprağı üzerine düşe. Ve nefs bunda üçinci keret bir dahı 

doğmak gerek; tâ ki kemâle irişe. Evvel toğduğı evvelki ağaç gibi dâneden 

toğmak gerek6 ve ikinci ol ki çiçek gibi mahlûkāt ağacınuñ budağından toğ-

dı; tâ ki ilhâmât-ı Hakk’ı bula. Pes üçinci ol ki yimiş gibi çiçekden toğmak 

gerek; tâ ki tamâm puhte olup (N301b) bu makāmda kâmil [176a] ola. Zîrâ 

ki her bir makāmda nefsüñ ibtidâsı ve intihâsı var mülhimelik makamında, 

anuñ ibtidâsı oldur ki Hak Te‘âlâ’nuñ ilhâmâtı zevkın kendüde girü bula. 

Her takvâ ve fücûr ki7 anuñ başına gelür, anı tanıya.8 Şöyle hakkı bâtıldan 

ve bâtılı hakdan seçe. Andan soñra hakkı ihtiyâr idüp aña mütâba‘at kıla ve 

bâtıldan perhîz eyleye. Hoca aleyhi’s-selâm bu makāmda du‘â kılup eydür idi 

ki: 9 ــ א ــא ا ً وارز ــ א ــ  א ــא ا ــ وأر א ــא ا ــאً وارز ــ  ــא ا ــ أر ّ  İbtidâda hakkı ا

ve bâtılı görmek ve bilmekdür ve nihâyetde tevfîk ve kuvvet bulmakdur, 

bâtılı terk idüp ve hakka mütâba‘at itmege. İmdi nefs sıfât-ı zemîmeden arın-

mayınca ve göñül diri (N302a) olmayınca sıfât-ı hamîde birle bu ma‘nî müyes-

1 makāmında HM: ─ N.

2 “(7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten 

sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülükle-

re gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” Şems, 91/9-10.

3 ve hîç bir makāmda bu nâzükligi HM: ve dahi nefsüñ bu makāmda bu nâzükligi N.

4 katı HM: ─ N.

5 ucından HM: içinden N.

6 gerek HM: ─ N.

7 Her takvâ ve fücûr ki HM: Her takvâ ki ve fücûr N.

8 tanıya HM: deñeye N.

9 “Allah’ım! Bize hakkı hak olarak gösterip ona tabi olmayı, bâtılı da bâtıl olarak gösterip ondan yüz çe-

virmeyi nasip eyle.” Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, 1/310; 1/571; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 6/294; 8/386.
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ser olmaz. Niteki buyurdı: 1ا ُ ُ َ َ أَْن  ْ َ ا  ُ ُ  Ve mürîd-i sâdıka bu makāmda 

helâldür semâ‘.2 Birkaç vechden biri ol ki, çünki nefs3 sıfât-ı zemîmeden 

öldi ve anuñ ursın urmak içün semâ‘ urmak gerek. Bundandur ki sûfîlerüñ 

kaçan bir azîzi fevt olsa anuñ ursı-çün semâ‘ iderler. İkinci4 mübâreklemek-

den ötürüdür. Zîrâ ki anuñ me‘ânî-yi gaybiyye birle ictimâ‘ı ve ülfeti hâsıl 

olupdurur ve sıfât-ı hamîde birle5 akd zâhir itmişdür. Pes i‘lân-ı nikâhda 

semâ‘ sünnet idi6 ki; 7ب دف ــ ــ  ــכאح و ا ا ــ  bunda dahı [176b] ancılayın أ

sünnet oldı. Üçinci oldur ki, çün nefse bir göz hâsıl oldı ki anuñıla Hakk’ı 

görür (N302b) ve bir kulak ki anuñıla Hakk’ı işidür ve ilhâmâtuñ zevkın bulup 

her nede gerek ise cünbiş Hak tarafına olur. Niteki buyurdı: َن ُ ِ َ ــ ْ َ  َ ــ ِ  ﴿ا
8﴾ُ َ ــ َ ْ َن أَ ــ ُ ِ َ َ َل  ْ ــ َ ْ  Pes her kavul ki kavaldan işidür bir hoş savt sûretinde ا

yâ bir mevzûn şi‘ir libâsında, ol kavaldan elest9 hitâbınuñ zevkını bulur ve 

ol savtıla ve şi‘rile Hak’dan yaña şevk anı cûşa getürüp cünbiş eyler. Âhir bir 

deveden kem degül ki hoş Hudâ üniyile10 şevk bulup cünbiş ider ve ol me’lûf 

vatanına ve ma‘rûf otlağına teveccühi zâhir olur; pes anuñ dahı rûhâniyyeti 

kuşı vatan-ı aslîsine ve hakīkī yuvasına kasd ider. Ve çün dileye ki pervâz ide, 

ol beden kafesi ki rûh kuşı anda havâssuñ biş bağıyıla bağlamışlardur, anı 
(N303a) komaz ki uça. Çünki rûh hitâb zevkını bulmışdur, ârâm idüp karâr 

idemez. Pes ıztırâb idüp hareket ider, diler ki kafesi sıya; tâ ki kendünüñ ol 

ma‘rûf âlemine yitişe. 

א  א   11 س  ان  
 12  د    

1 “Ölmeden evvel ölünüz.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/291, nr. 2669.

2 helâldür semâ‘ HM: semâ‘ helâldür N.

3 çünki nefs N: ─ HM.

4 İkinci HM: ─ N.

5 hamîde birle N: ─ HM.

6 Pes i‘lân-ı nikâhda semâ‘ sünnet idi HM: Pes semâ‘ sünnet idi a‘lâ nikâhda N. 

7 “Def çalarak bile olsa nikâhı ilan edin.” İbn Mâce, Nikâh, 20.

8 “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. 

İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.” Zümer, 39/18.

9 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ de-

mişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 7/172 

âyetine telmihte bulunulmuştur. 

10 hoş Hudâ üniyile HM: hoş âvâz işidse deve ol ünile N.

11  N: ─ HM.

12 “İsmi cân olan mahpus bülbülün, eli kafesi kırmaya varmaz.”



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 339

Pes beden kafesi rûha tâbi‘ olup harekete gelür, raks ider.1 Raks ü hâlet 

[177a] bunlaruñ katında ol ıztırâb idüp harekete dirler. Niteki Şeyh buyurdı:2

ی  אن  د   ز ر آن 
ی   אن  د از   درد  

ی  אن  א  دو   ر آن 
ی   אن  אره  ور    دل 

 Raks ol degül kim her zamân añıcak anı urasın

 Şu gerd-i bî-dert gibi kim devr ide göñül yorasın3

 Pes raks bir hâlet-durur4 aña alâmet bu-durur
(303b) Kevneyni kavvâle atup cismile cândan turasın

Çünki mürîd-i sâhib-riyâzet bu hâlde ve bu makāmda ola, vakt ola ki 

anuñ hâtırı def ve ney istimâ‘ına ola, dürüstdür;5 illâ ol şartıla ki şeyh hız-

metinde ola yâhûz bir sohbetinde ki hem-dert yârenler6 cem‘ olmış ola ve 

ağyâr sohbetinden güci yitdikce perhîz eyleye; meger ol kişiler ki niyâzıla 

ve i‘tikād-ı tamâm birle hâzır olalar ve sohbetde edeb ve hürmet birle7 

ri‘âyet ideler. Hem revâdur ve mürîd gerek kim semâ‘da hareketi tekellüf 

birle itmeye, ma‘nîyi gizlü dutup da‘vîyi terk eyleye ve her ahvâlde Hak 

Te‘âlâ’nuñ ilhâmâtına muntazır ola; tâ her neyi ki işleye8 ilhâm nûrı bir-

le işleye, tabî‘at zulmetinden işlemeye. Ve evvel emürde bu makāmda9 
(N304a) ahvâlinüñ salâhın ve fesâdın ilhâm birle bilebilür ve vasatda10 Hak 

Te‘âlâ’nuñ işâretiyile bilür ve âhir nihâyetde kelâmıyıla bilür. Pes fark il-

hâmıla işâretüñ arasında oldur ki, ilhâm [177b] bir hitâbdur zevklü11 ki 

Hak’dan kalbe yitişür; ammâ ol anı bilmez ki Hak’dandur. Ve işâret bir 

1 raks ider HM: ─ N.

2 harekete dirler. Niteki Şeyh buyurdı HM: hareket dirler. Şeyh kaddesallâhu ervâhahû N.

3 göñül yorasın HM: gölgesin N.

4 hâlet-durur HM: hâletde-durur N.

5 dürüstdür HM: dürüst ur N.

6 hem-dert yârenler HM: hem-dert yâ yârenler N.

7 birle N: ─ HM.

8 tâ her neyi ki işleye HM: tâ her neye ki işlese N.

9 makāmda N: makām HM.

10 vasatda HM: vâsıtada N.

11 zevklü HM: ─ N.
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hitâbdur zevklü ki kalbe irişür ve hem anı bilür ki Hak’dandur; velâkin 

remzile olur, sarîh olmaz. Ve kelâm bir hitâbdur zevklü ve hem bilür ve 

hem sarîh olur. Ammâ nefsüñ mülhimeligi makāmında kelâm zâhir olmaz, 

belki mutma’inneligi makāmında zâhir olur ki; (٢٧) ُ ــ ِ َ ْ ُ ْ ُ ا ــ ْ ــא ا َ ُ َــאٓ أَ ﴿ 
ِّــِכ﴾1 ــ َر َ ٓ ِإ ــ

ِ ِ  Bu sarîh hitâbdur ki nihâyetde hâsıl olur. Ve mülhimelik2 ِاْر

makāmınuñ nihâyeti oldur ki, Hak Te‘âlâ’nuñ nûrı göñülde mütemekkin3 
(N304b) ola, tâ her neye ki baka Hak nûrıyıla baka ki; 4 ِ ا ِر  ُــ ِ  ُ ُــ ْ َ ــ  ِ ْ ُ ْ  ا
ol vaktden ki ilhâmıla5 zâhir ola ve ol mü’minler havâssınuñ mertebesi-

dür. Tâ ol vakte degin ki Allâh nûrı6 göñülde mütemekkin ola. Andan 

soñra avâmm-ı evliyânuñ mertebesidür ki; َ ــ ِ  ْ ــ ُ ُ ِ ْ ُ ا  ُــ َ َ ٰا ــ ِ ــ ا ِ َو  ُ ّ  ﴿اَ
ِر﴾7 ُ ــ َــ ا ــאِت ِإ َ ُ -Çünki bu makāma irişdi, bu tâ’ifenüñ kemâl-i me‘âdı ا

dur ki muktesıdlardur ki âlem-i ervâhda ikinci safdayıdılar. Şöyle ki Hak 

Te‘âlâ’nuñ eltâf-ı nûrları ve fazlı feyzânı evvelki safa uğrayup ki enbiyâ ve 

havâss-ı evliyâ ervâhıdur, andan geçüp hicâb ardından anlara dahı irişür 

idi. Pes ikinci safdan her kişiye ne deñlü nûr yitişmiş ise anda,8 bunda da 

ol mikdâr mütâba‘at idüp9 [178a] enbiyâya ve evliyâya (N305a) sa‘yi ve talebi 

ve ciddi zâhir olur. Niteki her safda ıraklık ve yakınlık tefâvüti ve sağlık ve 

sollık ihtilâfı10 varıdı ba‘zı ervâhuñ ba‘zısınuñ üzerine, pes anuñ eseri her ki-

şinüñ sa‘yinde ve talebinde zâhir olur ve menzile irişüp ve kalmasında hem 

eser ider. Ve çün ikinci safda her rûh ki bir rûha dahı mukābil düşmiş ola, 

evvelki safdan ki enbiyâ ve havâss-ı evliyâ ervâhıdur ve anuñıla münâsebet 

bulmış ola andan, bunda dahı hemân ol münâsebet üzerine bu kişinüñ ol 

peygambere yâ ol evliyâya irâdet idüp mahabbeti ziyâde olur kalanların-

dan. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki:11 א אرف  א  ة  د  رواح   ا

1 “(Allah şöyle der:) ‘Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine 

dön!’” Fecr, 89/27-28.

2 mülhimelik HM: mülhime N.

3 mütemekkin HM: mümkin N.

4 “Mümin, Allah’ın nuruyla bakar.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/296, nr. 2701; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/33; 

5/83. 

5 ilhâmıla HM: ilhâm N.

6 Allâh nûrı HM: nûrı N.

7 “Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise 

tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada 

ebedî kalırlar.” Bakara, 2/257.

8 anda HM: ─ N.

9 mütâba‘at idüp HM: sâykat idüp N.

10 sağlık ve sollık ihtilâfı HM: sağ ve sollık ahlâkı N.

11 buyurdı ki N: ─ HM.
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1 ــ ــא ا אכــ  ــא  ، و ــ -Her ki anda birbirini bilmiş olsa yâ kar (N305b) ا

şusında düşüp2 yâhûz yanında düşmiş olsa ol nisbetçe bunda ma‘rifeti ve 

ülfeti ve mahabbeti biribiriyile zâhir olur. Ve eger ol şahsı bi-aynihî sûretde 

bulamasa vakt3 olur ki düşinde yâ vâkı‘asında görür ve andan meded yiti-

şür buña. Pes mürîdlerüñ irâdeti meşâyıha bu münâsebetüñ netîcesidür ki 

anda biribiriyile olmışıdı; tâ ki bunda zâhir oldı. Ve ammâ bu tâ’ife ki ikin-

ci saf ehlidür, misâlde anlaruñ ervâhı tohmını hurmâ yimişine temsîl itmiş 

idük geçen fasılda ve hurmânuñ egerçi zevkı ve halâveti [178b] vardur, 

ammâ4 kabındadur; çekirdeginde degül. İmdi bu aña işâretdür ki bu tâ’ife-

nüñ me‘âdı egerçi uçmağuñ a‘lâ-yı illiyyîni olısar ve enbiyânuñ ve havâss-ı 

evliyânuñ (N306a) egerçi koñşısı olup bile olısar ki; ُ ّ َ ا ــ َ ْ َ أَ ــ
ِ َ ا ــ َ ــَכ  ِ ٓ َ  ﴿أُْو

5﴾ َ ــ ِ ِ א ٓاِء َوا َ َ ــ َ َوا ــ ِ ِّ ِّ َ َوا ــ ِّ ِ َ ا ــ ِّ ــ  ِ ْ َ َ  Lîkin bi-aynihî anlar, anlardan 

dahı olmaz.6 Zîrâ ki anlar indiyyet makāmında olurlar ki; ٍق ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْ َ ــ  ِ ﴿ 
ٍر﴾7 ِ ــ َ ْ ــٍכ  ِ َ  َ ــ ِ  Hoca aleyhi’s-selâm musâhabet şerefini cemî‘-i mürîdlere 

ve muhiblere isbât iderdi ki; 8 ــ َ ْ أَ ــ َ  َ ــ َ ُء  ْ ــ َ ْ  Ya‘nî “Her9 kişi beni severse اَ

anuñıla hem-sohbet olup bile olısar.” Ammâ ehliyyet ihtisâsınuñ devletini 

Selmân-ı sûhteye10 isbât eyledi ki: 11 א أ ا אن   Ya‘nî “Selmân bizden ا

ve bizüm Ehl-i Beytümüz’dendür.” Hoca aleyhi’s-selâm mücerred muhib 

olup hem-sohbet olmak kandan ve anuñ Ehl-i Beyti’nden olmak kan-

dan. İmdi bu makāmuñ şerhi ve anuñ beyânı olısar12 fasl-ı mu’ahharda 

inşâ’allâhu Te‘âlâ. (N306b) Ve aleyhi’t-tevekkül.13 

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.14

1 “Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayan-

lar ayrılırlar.” Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Birr, 159, (2638); Ebû Dâvûd, Edeb, 19, (4834).

2 düşüp HM: ─ N.

3 vakt HM: ─ N.

4 ammâ HM: ─ N.

5 “Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamber-

lerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” Nisâ, 4/69.

6 anlar anlardan dahi olmaz HM: anlardan olmaz N.

7 “Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.” Kamer, 54/55.

8 “Kişi sevdiği ile beraberdir.” Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165.

9 Her HM: ─ N.

10 Selmân-ı sûhteye HM: sûhteye N.

ــ 11 ــ ا ــא أ אن  ــ ــ :HM ا ــ ا ــ أ ــא و  אن  ــ  ,N. “Selmân bizden; Ehl-i Beytimiz’dendir.” Aclûnî ا

Keşfü’l-Hafâ, 1/459, nr. 1505; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 7/144; 7/171. 

12 şerhi ve anuñ beyânı olısar HM: beyân olısar N.

13 Ve aleyhi’t-tevekkül HM: ─ N.

14 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.
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El-Faslü’s-Sâlisü 

fî Beyâni Me‘âdi’n-Nefsi’s-Sâbıkīn ve Hiye’n-Nefsü’l-Mutma’inne

Ya‘nî üçinci fasıl sâbıklar nüfûsınuñ me‘âdını1 beyân ider kim ol nefs-i 

mutma’innedür. Kālallâhu Te‘âlâ: ــِכ ِّ َــ َر ٓ ِإ ــ
ِ ِ ُ (٢٧) ِاْر ــ ِ َ ْ ُ ْ ُ ا ــ ْ ــא ا َ ُ َــאٓ أَ ﴿  

2
 ﴾ً ــ ِ

ْ  ً ــ َ
ِ اِزي :Ve kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm َرا َ ُــ  ِ ــ ٰ ْ َــאِت ا َ َ  ْ ــ ِ  ٌ ــ َ ْ َ  

3 ِ ــ ْ َ َ َ ا ــ َ َ  [179a] Azîz-i men! Bilgil ki nefs-i mutma’inne diyü4 enbiyâ ve 

havâss-ı evliyâ nefsine dirler ki âlem-i ervâhda saff-ı evveldeyidiler. İmdi 

hakīkatde şöyle bilgil ki, nefs emmârelik makāmından mutma’innelik makā-

mına irişmez; tâ Hak Te‘âlâ’nuñ cezebâtı tasarrufı ve Şerî‘at kimyâsı5 anuñ 

hakīkatini tebdîl itmeyince. Niteki buyurur: َ ــ
ِ ــא َر َ ِء ِإ  ٓ ــ א ِ ــאَرةٌ  َ  َ ــ ْ  ﴿ِإن ا

6﴾ َ ِّ  َر
(N307a) Pes evvel emürde cemî‘-i nüfûs emmârelik sıfatıyıla mevsûf olur-

lar, gerek nebî nefsi olsun gerek velî nefsi olsun. Andan soñra Şerî‘at ter-

biyetiyile itmi’nân makāmına irişür ki cevher-i insânî isti‘dâdınuñ nihâyeti 

oldur. Andan soñra 7﴾ ٓ
ِ ِ  hitâbına lâyık olur. Egerçi ibtidâda rûhı âlem-i ﴿ِاْر

ervâhdan âlem-i ecsâda göndürseler gerek idi; tâ ta‘alluk dutayıdı. Andan 

öñ cemî‘-i milk ü melekûta seyr itdürdiler anı;8 tâ ki göklere ve yılduzlara ve 

anâsıra uğrayup geçdi ve andan otluk ve hayvânlık makāmına irişdi ve andan 

dahı geçdi insâniyyet mertebesi ki mevcûdâtuñ esfel-i sâfilînidür, aña yitişdi; 

niteki şerh olmışdur. Ve hem 9﴾ َ ِ ِ ــא َ  َ َ ــ ْ َــאُه أَ ـُـ َرَدْد ﴿ bu ma‘nîye işâretdür.10 
(N307b) Pes ikileyin nûr-ı îmân vâsıtasıyıla ve a‘mâl-i sâliha yardımıyıla yüzin 

ol geldügi makāma [179b] döndürür ki a‘lâ-yı illiyyîndür. Niteki buyurur: 
ــאِت﴾11 َ ِ א ا ا ــ ُ ِ َ ا َو ــ ُ َ َ ٰا ــ ِ ــ Ammâ şöyledür ki, mâdâm ki ﴿ِإ ا َ ٓ ِإ ــ

ِ ِ  ﴿ِاْر
ِِّכ﴾12  hitâbınuñ zevkını bulmaya; muhâl ola ki anda îmân nûrı zâhir ola yâ َر

1 nüfûsınuñ me‘âdını HM: nefsini N.

2 “(Allah şöyle der:) ‘Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine 

dön!’” Fecr, 89/27-28.

3 “Rahmân’ın cezbelerinden bir cezbe, insan ve cinlerin ameline denktir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/383, 

nr. 1069.

4 diyü HM: ─ N.

5 kimyâsı N: kimyâsını HM.

6 “‘Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülü-

ğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ dedi.” Yûsuf, 12/53.

7 “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” Fecr, 89/28.

8 öñ cemî‘-i milk ü melekûta seyr itdürdiler anı HM: ol cemî‘-i milk ü melekûta anı seyr itdürdiler N.

9 “Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.” Tîn, 95/5.

10 bu ma‘nîye işâretdür HM: ve işâretdür bu ma‘nîye N.

11 “Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.” Tîn, 95/6.

12 “…Rabbine dön!” Fecr, 89/28.
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amel-i sâliha işleyübile. Velâkin nefsüñ ol hitâba ilmi ve ma‘rifeti olmaz; tâ ki 

ol hitâbı hissi birle1 añlayubile. Zîrâ ol bir hitâbdur sır âleminden Hak cez-

besi sûretinde ki rûhuñ sırrına yitişür ve nefsüñ yüzini2 emmârelik sıfatından 

döndürüp îmân kabûl idüp ve Şer‘î isti‘mâl itmeklik makāmına irişdürür. 

Niteki3 4﴾א ً َ ــ َ ًدا َو ْ َــ ــ  ِ َــאُر ُכ َــא  ﴿ hitâbı oduñ sırrına irişdi od anı bilmedin; 

andan soñra (N308a) od yüzini muhriklik sıfatı ki yakıcılıkdur, andan döndü-

rüp berd ü selâm makāmına irişdürdi ki hunüklikdür.5 Pes ol vaktden ki nefs 

﴾ ٓ
ِ ِ -hitâbınuñ tasarrufıyıla yüzini tabî‘atüñ ol esfel makāmından ki em ﴿ِاْر

mârelikdür,6 döndürür; ol vakt rücû‘ itmiş olur kendünüñ me‘âdına. Andan 

soñra kendünüñ kemâl-i mertebesine yitişür ki me‘âd-ı hâsdur. Niteki bu-

yurur: 7﴾ ِــ َ ــ  ِ ُ ــאِدي (٢٩) َواْد َ
ِ ــ  ِ ــ  ِ ُ אْد َ ﴿ Bu cennet ki Hak Te‘âlâ kendüye 

izâfet itmişdür, kalan cennâtuñ üzerine şerefi ol kadardur ki Ka‘be’nüñ kalan 

mesâcid üzerine olduğınlayın. Zîrâ ki anı kendüye izâfet itmişdür ki “Beytî” 

dimişdür. [180a] Ve bu8 bir ulu sırdur ki her kişinüñ fehmi bu ma‘nîye (N308b) 

irişmez ve bu işâretüñ beyânı ibârete sığmaz. 

Geldük imdi emmârelik adı nefse ol9 ma‘nîyedür ki bedeninde emîr ola ve 

emmâre lafzı mübâlağadur âmirden.10 Ya‘nî gāyet emr idici ve hükmi geçici 

dimek olur. Ve anuñ emri ve hükmi kendü tabî‘atine muvâfıkdur ve Hak em-

rine muhâlifdür. Pes emîr oldı cemî‘-i a‘zânuñ üzerine; hükmi bu ki11 cümle 

a‘zâ tabî‘atine muvâfık iş12 işleyeler ve hîç Hak fermânına baş indürmeyeler 

ve Şer‘a mutî‘ olmayalar. Böyle olıcak mâdâm ki nefs Hak fermânına boyun 

virmeye ve Şer‘a mutî‘ olmaya, hergiz emmârelik sıfatından halâs bulmaya. 

Bu iki sıfat ki biri emmâre ve biri me’mûredür, biribirinüñ zıddıdur. Mâdâm 

ki emmâredür; me’mûre olmak mümkin degüldür, ya‘nî mutî‘ olmaz.13 Ve 

çünki me’mûre oldı, ya‘nî mutî‘ oldı Şer‘a; ol vakt emmârelikden (N309a) halâs 

1 Velâkin nefsüñ ol hitâba ilmi ve ma‘rifeti olmaz; tâ ki ol hitâbı hissi birle HM: ─ N.

2 yüzini HM: sûreti N.

3 Niteki HM: Niteki buyurur N. 

4 “‘Ey ateş! İbrâhîm’e karşı serin ve esenlik ol.’ dedik.” Enbiyâ, 21/69.

5 hunük: “Ne güzel, ne hoş!”

6 makāmından ki emmârelikdür HM: makāmında ki emmârelik N.

7 “(İyi) kullarımın arasına gir. Cennetime gir.” Fecr, 89/29-30. 

8 bu HM: ─ N.

9 işâretüñ beyânı ibârete sığmaz. Geldük imdi emmârelik adı nefse ol HM: ─ N.

10 âmirden HM: emürden N.

11 hükmi bu ki HM: hükmi N.

12 iş N: ─ HM.

13 olmaz HM: idemez N.
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buldı. Pes Şerî‘at esrârınuñ birisi budur ki, hakīkatde tabî‘at alçaklığından 

Şerî‘at kemendinden özge nesneyile halâs bulup terakkī itmek mümkin de-

güldür. Zîrâ ki Şerî‘at’de Hak cezbesi ta‘biye olmışdur ve tabî‘at zulmetinden 

halâs bulmak nûrıla müyesser olur. Niteki dimişlerdür: 1אُء َ ْ َ ْ ُ ا ّ َ َ َ א  َ
ِّ ِ ِ  Ve و

her kime ki Şerî‘at nûrı ki Hak cezbesinüñ sûretidür [180b] ve hem rahme-

tinüñ sırrıdur, dest-gîr oldı; emmârelik vartasından halâs buldı ve her kime 

ki dest-gîr olmadı, ayruk nesneyile hîç bulacak degüldür ki; 2﴾ َ ِّ َ َر
ِ א َر َ  ﴿ِإ 

Görmez misin Hoca aleyhi’s-selâm kemâl-i nübüvvetde ve risâletde iken aña 

ne dirler idi ki: 3﴾ َ ــ ْ َ ْ ْ أَ ــ َ ي 
ِ ــ ْ َ  َ ــَכ  -Ya‘nî sen kendü tabî‘atüñ (N309b) di ﴿ِإ

legiyile hîç kimse’i tabî‘at kapusından kurtarmazsın ve4 kurtarıcak degülsin.
ــאُٓء﴾5 َ َ  ْ ــ َ ي  ِ ــ ْ َ  َ َِכــ ا -Pes bizüm hidâyetümüz nûrı ki cezbenüñ hakīka ﴿َو

tidür, ol gerek; tâ ki câzibe-i inâyet birle tabî‘at ehlini ol alçaklıkdan kapa 

ve kurbet yüceligine6 irişdüre ki; 7﴾ــِכ ِّ َــ َر ٓ ِإ ــ
ِ ِ  Ve nefsi bu hâletde ki ﴿ِاْر

﴾ ٓ ــ
ِ ِ -cezbesi tasarrufıyıla kendü merci‘ine ve me‘âdına irişdürmek iste ﴿ِاْر

yeler, evvel emürde ol8 cemî‘-i muhtelif âlemlerden ki gelüp uğrayup geçmiş 

idi, girü aña uğradup geçürmek gerek. Pes bu gelüp gitmekde hikmet oldı ki 

ol Hak Te‘âlâ’nuñ üç yüz altmış biñ âlemini mütâla‘a kılaydı ve her âlemde 

bir genc ki ta‘biye olmışdur, anı ala ve bir sır ki anda emânet komışlardur, 

anı bile ki, 9﴾ــא َ אَٓء ُכ َ ــ ْ َ ْ َ ٰاَدَم ا ــ َ  ilmi birle âdem-i vakt ola ki, egerçi (N310a) ﴿َو

rûhâniyyetüñ ibtidâsında külliyyâtı bilüridi, cüz’iyyâtı bilmezidi ve âlem-i 

gayb idi, âlem-i şehâdet degül idi. Çünki bu âleme ulaşdı ve kendünüñ ter-

biyyetin buldı,10 külliyyâtı ve cüz’iyyâtı bildi ve âlimü’l-gaybi ve’ş-şehâde11 

[181a] oldı Hak hilâfetinde. Zîrâ ki âlem-i ervâhda Hak Te‘âlâ’nuñ hilâfeti 

mu‘âmelelerine kudreti ve âleti yoğıdı, bunda ki geldi, kudret ve âlet kesb 

1 “Eşya zıddıyla kendini bildirir/açığa çıkartır.”

2 “‘Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülü-

ğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ dedi.” Yûsuf, 12/53.

3 “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola 

eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.” Kasas, 28/56.

4 kurtarmazsın ve HM: ─ N.

5 “…Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir...” Kasas, 28/56.

6 yüceligine HM: niceligine N.

7 “…Rabbine dön!” Fecr, 89/28.

8 emürde ol HM: ─ N.

9 “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi.” Bakara, 2/31.

10 terbiyyetin buldı HM: terbiyyetin bildi, pes N.

11 ve’ş-şehâde N: ve şehâde HM. “Görüleni ve görülmeyeni bilen” anlamındadır.
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idüp ele getürdi ve hilâfet mertebesinüñ kemâline irişdi. Ve ol vakt ki bu 

muhtelif âlemlere seyr idüp uğrar idi, her bir âlemden bir nesne ödinç alurdı 

ve anuñ sıfatıyıla sıfatlanurdı ve hem kendüden bir nesne anda dutu kor-idi. 

Girü (N310b) dönüp rücû‘ itdügi vakt mâdâm ki her alduğı borcı girü virmeye 

ve dutusın girü almaya, hergiz aña yol virmeyeler geçebile.

א     ت 
אر1  אز ده وام  و  و 

İmdi evvel2 uğrayacak menzili topraklık menzilidür, andan kadem taşra3 

basmak gerek. Ve ol dünyâ menzillerinüñ âhir menzilidür rûhuñ bedene 

ta‘alluk vaktinde ve âhiret menzillerinüñ evvel menzilidür rûh rücû‘ itdügi 

vaktde dünyadan. Bundandur ki çün nefsi toprakda koyalar. Eydürler ki: ا َ َ  
ِة4 َ ــ

ِ ٰ َــאِزِل ْا َ  ْ ــ ِ ِــَכ  ِ ْ َ ــא َو اَوُل  َ ْ َــאِزِل ا َ  ْ ــ ِ ِــَכ  ِ ْ َ  ُ ــ
ِ -Ammâ ölüyi gücile ve ih ٰا

tiyârsuz iledür anda, ammâ ihtiyâr ile varıcı oldur ki (N311a) sülûk kademiyile 

dirliginden5 topraklık sıfâtından geçe, sûretinden degül. Zîrâ toprağuñ sıfâtı6 

zulmet ve küdûretdür ve kesâfet ve sıkletdür. Anuñ zulmetinden câhillık ve 

gözsüzlik kopar ve küdûret hâsiyyetinden ta‘alluk bulup yapışmak7 ve her 

nesneye [181b] karışmaklık ve tefrîka zâhir olur ve kesâfet hâsiyyetinden 

bî-rahmlık ve şefkatsuzlık hâsıl olur ve sıklet8 hâsiyyetinden tabî‘at hasîsliği 

ve himmetsüzlik ve alçaklık ve horlık ve kâhellik ve ağırlık zâhir olur. İmdi 

sâlik bu cemî‘-i sıfât-ı zemîme’i toprakdan ödünç almışdur.9 Andan niçe 

sıfât anuñ yirine rehin komışdur. Meselâ10 biri kerem ve biri mürüvvet ve 

biri fütüvvet ve uluvv-i himmet ve re’fet ve rahmet ve şefkat ve ilm ve yakīn 

ve safâ ve sıdk ve cem‘iyyet ve rikkat ve nûrâniyyet ve hıffetdür. Pes der-

vîş-i sâlik11 topraklık makāmından geçebilmez, tâ bu kamusın red itmeyince 

ve kendü âlemine yol bulmaz, tâ ol sıfatlar ki andan getürüp (N311b) bunda 

dutuya komışdur, anı girü almayınca bile gitmeyince. Buncılayın üç unsur 

1 “Eğer bu kafesten kurtulmak istiyorsan; yedi, beş ve dört olan borcunu geri öde.”

2 evvel HM: ol N.

3 taşra HM: ─ N.

4 “Bu senin dünya menzillerindeki son menzilin ve âhiret menzillerindeki ilk menzilin.” 

5 oldur ki sülûk kademiyile dirliginden N: oldur sülûk kademiyile HM.

6 sıfâtı HM: ─ N.

7 yapışmak HM: yamışmak N.

8 sıklet HM: sakīl N.

9 ödünç almışdur HM: almışdur ödünç N.

10 Meselâ HM: ─ N.

11 hıffetdür. Pes dervîş-i sâlik HM: hıffet ve dervîşlik sâlik N.
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dahı ki su ve od ve yil, bunlaruñ her birinden niçe1 sıfât-ı zemîme almışdur 

ve anuñ yirine sıfât-ı hamîde rehîn komışdur. Ve dahı göklerden ve yılduz-

lardan ve kalan âlemlerden bularuñ her birinden, hem bunuñ üzerine kıyâs 

eyle. Çünki cemî‘ borçlarını2 vire ve kodığı rehinleri ala ve kendünüñ vatan-ı 

aslîsine yitişe, anı hilâfet saltanatına nasîb iderler, Âdem niyâbeti hil‘atiyile3 

ve siyâdeti menşûrıyıla cemî‘-i gayb ü şehâdet4 memleketinüñ üzerine mâlik 

kılurlar ve kâ’inâtuñ zimâmını anuñ eline virürler ki; ــِכ ْ ُ ْ ِــَכ ا א َ ــ  ُ ِ ا ــ ُ ﴿ 
ــאُٓء﴾5 َ َ  ْ ِ َכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ْ َ ــאُٓء َو َ َ  ْ َ َכ  ْ ُ ْ ِ ا ْ ُ  [182a] Çünki cemî‘-i iklîme pâzişâh 

oldı, her ne ki ol vakt ödinç almışıdı girü virmek-içün, şimdi6 anuñ milki 

olur ve ol mâlik olup anda tasarruf ider ve Hak Te‘âlâ’nuñ niyâbeti ve hilâfeti 

birle cemî‘-i gayb ü şehâdet âlemlerin kullığa dutup tevhîd işiginde (N312a) 

ikrâr itdürür7 anuñ Vahdâniyyeti’ne.

Beyt: Çarh u encüm gûşına tak halka’ı iy merd-i kâr 

 Tâ ki ikrâr ideler kulluğuña her ne ki var

 Yaradılmış çünki farkuñ üzere olmışdur nisâr

 Dûn himmetler gibi kapma dâne8 iy nâmudâr

 Baña bir nûr San‘a’dan görindi oldum uş şeydâ 

 Yakīn oldı ki mahbûbuñ makāmı olısar peydâ 

 Pes ayruk bu ısuzlıkda nice dutam ikāmet ben9

 Çü fark farkadeyni10 üzere kurıldı tahtumuz zîbâ 

 Ya nice ben esîr olam bu kurd u kuş yuvasında11

 Çü dört unsur baña karşu iderler secde-ber-simâ

1 bunlaruñ her birinden niçe HM: ─ N.

2 cemî‘ borçlarını N: cemî‘-i borçlarını HM 

3 saltanatına nasîb iderler, Âdem niyâbeti hil‘atiyile HM: saltanatda râst âdemler niyâbet-i halkıla N.

4 cemî‘-i gayb ü şehâdet HM: cemî‘ gayb ü şehâdet N. 

5 “De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü 

çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her 

şeye hakkıyla gücü yetensin.’” Âli İmrân, 3/26.

6 girü virmek-içün, şimdi HM: ─ N.

7 itdürür HM: itdürmek N.

8 gibi kapma dâne HM: kapma nisâr N.

9 nice dutam ikāmet ben HM: ikāmet nice dutam ben N.

10 farkadeyni N: farkayni HM.

11 yuvasında HM: arasında N.
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Bu yola (N312b) seyr idenler iki kısımdur: Biri sâlikler ve biri meczûb-

lardur. Meczûblar anlardur ki;1 anları cezbe kemendi birle kapalar ve bu 

makāmlara ta‘cîl birle uğradup geçüreler. Pes bu galebe-i şevkden anlaruñ 

artuk haberleri olmaz; bu yoluñ2 ahvâline ve makāmlarınuñ ma‘rifetine ve 

âfetleri keşf itmege, yol üzerinde hayr ü şer ne var ise anı seçmege ziyâde 

ilimleri olmaz. [182b] Lâ-cerem anlar şeyhlığa ve muktedâlığa yaramazlar. 

Ve sâlikler anlardur ki; anları cezbe3 kemendiyile iledeler, ammâ sükûnet 

ve âhestelığıla iledeler, tâ ki her makāmuñ dadını dada ve andan hazzını ala 

ve hayr ü şer ve salâh u fesâd, bunlaruñ ahvâlini yol üzerinde anlara arza4 

ideler. Vakt ola ki yolca ve gâh ola ki yolsuz iledeler, tâ ki bu ikisinden5 ha-

berleri ola. Şöyle ki her cemâ‘ate delîl ve kulavuz olmağa yarayalar. Niçeme 

bu yoluñ ilmi ve ma‘rifeti nihâyetsüzdür ve makāmları (N313a) sağışa gelmez, 

velîkin her makāmdan bir çâşnî ve bir remz idelüm; tâ ki yola seyr iden 

kişiye yolı bilmeklikde ve anuñ alâmetlerinde ve nişânlarında delîl olup 

hem mehek6 ola inşâ’allâhu Te‘âlâ. 

İmdi şöyle bilgil ki; sâliküñ evvel emürde ki seyri yitişür, topraklık sıfâtına 

uğrayup vâkı‘ olup geçer ve anuñ içindeyiken bunca7 vâkı‘a görür iniş yirleri 

gibi ve bucaklar ve kuyular gibi8 ve hem görür ki karañu yirlerden çıkar, 

harâbelere ve depelere9 ve tağlara uğrar ve hem görür ki kesâfet ve sıklet 

kendüden götrülür ve hıffet ve letâfet10 hâsıl olur. Andan soñra ikinci mer-

tebedeki sulık sıfatlarına uğrayup geçdi; sebzeler ve murg-zârlar ve ağaçlar ve 

ekinlikler ve akarsular ve çeşmeler ve havzlar ve deñizler dahı buña beñzer 

nesneler görür. Üçinci mertebedeki havâlık sıfatlarına uğrayup geçer; [183a] 

havâ üzerinde yürimek ve uçmak ve yilmek ve yücelere ağmak ve dereler üs-

tinden uçup geçmek (N313b) ve dahı buña beñzer nesneler görür. Ve dördinci 

mertebe ki odlık mertebesidür, odlık sıfatlarına uğrayup geçer; çerâğlar ve 

1 anlardur ki HM: ─ N.

2 geçüreler. Pes bu galebe-i şevkden anlaruñ artuk haberleri olmaz; bu yoluñ HM: geçer. Pes galebe-i 

şevkden artuk haberleri olmaz; yoluñ N.

3 cezbe HM: câzibe N.

4 arza HM: arz N.

5 ikisinden HM: ikisine N.

6 mehek HM: muhkem N.

7 bunca HM: niçe N.

8 gibi HM: geçer N.

9 depelere HM: kıtalara N: 

10 ve hıffet ve letâfet HM: ve sıfat-ı letâfet N. 
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şem‘ler ve meş‘aleler ve yıldırımlar ve oddan hırmenler ve yanmaklar ve od 

şu‘leleri ve dahı buña beñzer nesneler görür. Ve beşinci mertebede çünki 

gökler sıfâtına güzer kılur; gökler üzerinde yürimek ve bir gökden bir göke 

dahı çıkmak, çarhı döndürmek ve dahı buña beñzer nesneler görür. Altıncı 

mertebede çünki eflâkuñ melekûtına ve yılduzlar melekûtına1 güzer kılur ve 

yılduz ve ay ve güneş ve envâr dahı buña beñzer nesneler görür. Yidinci mer-

tebede çünki hayvâniyyet ve sebû‘iyyet sıfatlarına uğrayup geçer; her sıfat ki 

andan güzer kılup geçse gerek behîmetden ve gerek sebû‘iyyetden, ol nev‘ıla 

bir hayvân görür muhtelif hayvânlardan. Eger kendüyi ol hayvânlara gālib 

görse ol sıfatlar üzerine gālib olup geçmegi alâmetidür ve eger kendüyi ol 
(N314a) hayvâna esîr görse yâ andan korksa ol sıfat gālib olmakdur anuñ nefsi-

ne. İmdi bu ki2 beyân eyledük; bu henûz ol muhtelif âlemlerden bir âlemdür, 

bâkī niçe biñ âlem dahı var ki sâlik andan hem uğrayup geçmek gerek. Ve 

her âlemde aña münâsib müşâhedeler ve vâkı‘alar görinür ve gâh olur ki bir 

nev‘ vâkı‘a niçe makām [183b] içinde zâhir olup görinür ve her yirde ol 

makāma münâsib bir ma‘nîye dahı işâret olur. Ve bu ihtilâfları her kişi fark 

idemez ve tanımaz şeyh-i kâmilden özge. Ve çünki sâlik vâkı‘a tanımasa, pes 

vâkı‘aya uğrasa bağlanur; andan geçüp yol bulmaz. Lâ-cerem şeyhe nâ-çârî 

muhtâc olur; tâ ki andan geçüre. Meselâ uş odı sâlik niçe makāmda görür 

ve her bir makāmda anuñ bir ayruk ma‘nîsi olur ol makāma münâsib. Vakt 

olur ki odlık sıfatına uğrayup geçmekligüñ nişânı olur ve gâh olur ki talebi 

germîliginüñ3 nişânı olur ve gâh olur ki (N314b) gazab sıfatı gālib olmaklığuñ 

nişânı olur ve gâh olur4 ki sıfat-ı şeytânet galebesinüñ nişânı olur ve gâh olur 

ki kahr odı olur ve gâh olur ki heybet odı olur ve gâh olur ki şevk odı olur ve 

gâh olur ki hidâyet odı olur, niteki Mûsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- oldı;
َــאًرا﴾5 ِر  ــ ِ ا ــ ِ א َ  ْ ــ ِ  َ َــ  ve gâh olur ki mahabbet odı olur,6 tâ ki Hak’dan ﴿ٰا

özge’i yakar ve gâh olur ki ma‘rifet odı olur ki; 7﴾ٍر ُ  َ َ ٌر  َאٌر   ُ ــ ْ َ ْ َ  ْ َ  ْ َ  ﴿َو

1 ve yılduzlar melekûtına HM: ─ N.

2 bu ki HM: buña dek N.

3 germîliginüñ HM: geçmeklük N.

4 ve gâh olur HM: ─ N.

5 “Mûsâ, süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafında bir ateş görmüş ve ailesine, ‘Siz burada 

kalın, ben bir ateş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için 

ateşten bir kor getiririm.’ dedi.” Kasas, 28/29.

6 ve gâh olur ki şevk odı olur ve gâh olur ki hidâyet odı olur, niteki Mûsâ Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- 
oldı: ﴾َــאًرا ِر  ــ ِ ا ــ ِ א َ  ْ ــ ِ  َ َــ .ve gâh olur ki mahabbet odı olur, HM: ─ N ﴿ٰا

7 “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 
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ve gâh olur ki vilâyet odı olur ki; َــ ــאِت ِإ َ ُ َ ا ــ ِّ ــ  ُ ُ ِ ْ ُ ا  ُــ َ َ ٰا ــ ِ ــ ا ِ ُ َو ّ  ﴿اَ
ِر﴾1 ُ ــ ــא﴾ve gâh olur ki müşâhede odı olur ki; 2 ا َ َ ْ َ  ْ ــ َ ــאِر َو ــ ا ِ  ْ ــ َ ِرَك  ــ ُ  ﴿أَْن 

ve bundan gayrı dahı odlar olur. Pes buları fark eylemege şeyh gerek ki sâ-

hib-vilâyet ve sâhib-tecribe [184a] ola; tâ ki alâmetleriyile ve delâletleriyile3 

ve vilâyet nazarıyıla anı temyîz eyleye. Ammâ çünki insânuñ nüfûsın çünki 

bu makāmlara güzer kılmağa başlaya, her nefs kendü isti‘dâdınca ve Hak 

Te‘âlâ’nuñ inâyeti mikdârınca ol makāma irişür ki ol aña müstahık olmış idi 

ve bir mertebeye ulaşır ki âlem-i ervâhda aña (N315a) ehliyyet bulmışıdı. Çünki 

nefs levvâmelik ve mülhimelik ve mutma’innelik makāmında bağlansa4 ey-

dür ki: 5﴾ٌم ُــ ْ ــאٌم  َ َ  ُ ــ َ ــאٓ ِإ  ِ ــא  َ ُ ve feryâd ider ki: 6 ﴿َو ــ ْ َ َ ْ َ  ً ــ َ ُ ْ ُت أَ ْ َــ ْ َد ــ َ  Ya‘nî 

“Bir barmak kadarı yakīn varursam yanaram.” dir. Zîrâ ki her kuşuñ makāmı 

Kāf Tağı kullesi olmaz; aña bir Sîmurg gerek, tâ ki anda karâr ide ve her kuş7 

şem‘ depesinde yuva yapmaz; aña bir dîvâne pervâne gerek, tâ ki anuñ üstin-

de yurt duta ve her murdâr yiyici, pâzişâhlar kolında karâr dutmaz; aña bir 

şâhîn gerek ki şâh-süvâr ola. Tâvusuñ egerçi cemâli kemâldedür ve bülbülüñ8 

egerçi biñ dürlü dâstânı vardur ve tûtînüñ9 şeker gibi tatlu dili var ammâ 

bunlar şâh içün hüner idemezler, velîkin teferrüce ve nezzâreye yararlar. Pes 

bir dîvâne10 pervâne gerek, tâ ki işe yaraya. Zîrâ11 âkil hemân teferrüce yarar. 

Niteki Şeyh buyurur -rahmetullâhi [aleyh]-:12

kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğu-

ya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse 

aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar 

için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Nûr, 24/35.

1 “Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise 

tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada 

ebedî kalırlar.” Bakara, 2/257.

2 “(Mûsâ) Ateşe varınca ona şöyle seslenildi: ‘Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun! 

Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden uzaktır.’” Neml, 27/8.

3 tâ ki alâmetleriyile ve delâletleriyile HM: ki alâmetleriyile ve delîlleriyile N.

4 mutma’innelik makāmında bağlansa HM: mutma’innelik bağlansa kalsa N.

5 “(Melekler derler ki:) ‘Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır.’” Sâffât, 37/164.

6 “Bir parmak ucu daha yanaşırsam yanarım.” Kuşeyrî, Letâ’ifü’l-İşârât (Tefsîru’l-Kuşeyrî), 1/121; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/103; 9/224; Alî el-Kārî, Şerhu’ş-Şifâ, 1/437.

7 her kuş N: kuş HM.

8 gerek ki şâh-süvâr ola. Tâvûsuñ egerçi cemâli kemâldedür ve bülbülüñ HM: gerek. Tâvûs egerçi cemâl 

ve kemâldedür ve bülbül N.

9 tûtînüñ N: tûdînüñ HM.

10 bir dîvâne HM: ─ N.

11 Zîrâ N: ─ HM.

12 Niteki Şeyh buyurur -rahmetullâhi [aleyh]-: HM: ─ N.
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Beyt: (N315b) Düşme bu duzağa ki mestâne degülsin sen

 Devr itme bu odı ki pervâne degülsin sen

[184b] Bizüm hareme her dem dîvâne olur mahrem1

 Çık daşra haremden kim dîvâne degülsin sen 

İy cân-ı cihânum! Anları kim üns meclisinde nedîm ve kuds bûstânın-

da mukīm olmağ-içün yaratdılar, imdi ashâb-ı vusûl-i visâl anlardur ve 

erbâb-ı fazl-ı nevâl hem anlardur. Bunda izzet kubbelerinüñ altında gizlen-

mişlerdür kim; 2ي ــ ــ  ــ   א ــ  ــ  א  Andan artuk anları kimse أو

bilmez. Anlaruñ hâli karârsuz ve sözleri i‘tibârsuz ve perr ü bâlsüzdürler ki 
3

 ِ ــ َ ْ
ِ َ ِذي  ــ ْ َ أَ َ ــ ol dervîşlerdür, 4 ُرب أَ ّ ــאء ا ــ  ــ  א اء ا ــ -ol dil-rîş ا

lerdür.5

אن دار  אن دار دل  ا ا
  7 אن داز 6 ز  אن    ا

Anlardan anlıklarını cezebât-ı kemendile8 almışlardur ve cemî‘-i lezzet-i 

şehevâtî’i ve nefsânî’i9 ve şehevât-ı hayvânî’i ve murâdât-ı insânî’i anlaruñ 

cânı (N316a) dimâğında acı eylemişlerdür ve bir meşrebden dahı çâşnî dadur-

mışlardur. 

ر  ت  א  از د روح 
 10 ر ت  د    

Anlaruñ göñli her nesneyile ki kevneynde ve hâfıkaynda vardur, her-

giz dolanup eglenmez, girü anuñ zikriyile dolanur ki; ــ ِ َ ْ َ  
ِ ّ ا  ِ ْכــ ِ ِ  َ  ﴿أَ

1 her dem dîvâne olur mahrem HM: mahrem dîvâne olur her dem N. 

2 “Benim velilerim gök kubbemin altındadır. Onları ancak ben bilirim.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 6/250; 

9/80; Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 4/357.

3 Hadisin metni şöyledir: “Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan koğulmuş öyleleri vardır ki, bu 

şöyle olacak diye yemin etseler, Allah onların dediğini yapar.” Müslim, Birr, 138; Cennet, 48.

4 “Sabreden fakir, Allah ile beraberdir.”

5 dil-rîşlerdür HM: dervîşlerdür N.

6  N: از HM.

7 “Onlardır benim kalbimin sahibi onlardır. Onlar ki, zülüfleri perişan olanlardır.”

8 cezebât-ı kemendile N: ─ HM.

9 cemî‘-i lezzet-i şehevâtî’i ve nefsânî’i HM: cemî‘-i lezzât-ı nefsânî N.

10 Her iki nüshada da beytin imlası yanlış kaydedilmiş olup Farsça tahkikli nüshada mevcut imla esas 

alınmıştır. “Biz ki ruhun elinden rızıklanırız; kurutulmuş örümceği nasıl yiyebiliriz?”
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ُب﴾1 ُ ُ ْ  Görmez misin ki süci urmış kişi hem girü süci ayar.2 Anlar henûz ا

elest3 şarâbı zevkıyıla ser-mest kalmışlardur, 4﴾ ْ ــ ُ َذْر ُــ   ُ ّ ا  ِ ــ ُ ﴿ âyetin 

kâ’inât üzerine okuyup urmışlardur. 

Beyt: [185a] Ezelde bezm-i elestden humâr olup gelürüz

 Bu sâz u sözile uş zâr u zâr5 olup gelürüz

 Çün anda itmişdük şâhidile6 cem‘iyyet 

 Anuñ netîcesi uş târ ü mâr olup gelürüz7

 Nicesi kûşe-nişîn olavuz bu savmı‘ada 

 Çü mest-i bî-ser ü pây-ı karâr olup gelürüz

(N316b) Koduk bu virdi vü seccâde’i vü tesbîhi

 Çü mey-perestleriyile dest-yâr olup gelürüz

Anlaruñ makāmı hemîşe vücûd8 harâbâtındadur ve anlaruñ câmı mü-

dâm şühûd şarâbıyıla mâl-â-mâldur. Her ne ki sekiz uçmak ni‘metidür, ol 

bu meclisüñ nakli olımaz ve anuñ cümlesin nefs-i levvâmeye ve nefs-i mül-

himeye alef kılmışlardur ki; 9﴾ ْ ــُכ ُ ُ  أَ
ۤ ِ َ ــ ْ َ ــא  َ ــא  َ ِ  ْ َُכــ ﴿ Nefs-i mutma’inne 

anuñıla dolanmaz ve ol hâna iltifât itmezler; aña 10 ــ ــ ر ــ   ,hânından ا
ِّــِכ﴾11 َ َر ٓ ِإ ــ

ِ ِ  .nevâlesinden göndürürler ﴿ِاْر

1 “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikri ile doyuma ulaşanlardır. Bilesiniz ki kalpler, 

ancak Allah’ı anmakla doyuma ulaşır.” Ra‘d, 13/28.

2 aymak: ayıltmak.

3 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ de-

mişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 7/172 

âyetine telmihte bulunulmuştur. 

4 “Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü, ‘Allah, hiç kimseye hiçbir şey indirmedi.’ dediler. De 

ki: ‘Mûsâ’nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kâğıtlar hâline koyup ortaya 

çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; (kendisiyle) sizin de, babalarınızın da bilmediği şeylerin size 

öğretildiği Kitab’ı kim indirdi?’ (Ey Muhammed!) ‘Allah’ (indirdi) de, sonra bırak onları, içine dal-

dıkları batakta oynayadursunlar.” En‘âm, 6/91.

5 zâr u zâr N: zâr u zûr HM.

6 Çün anda itmişdük şâhidile HM: Çünki anda itmişdük şâhıla N.

7 Bu 2. beyit N nüshasında 4. beyit olarak kaydedilmiştir. 

8 vücûd HM: ve hod N.

9 Metinde sehven ُ ــ ُ َ ْ ِ ا َ ــ ْ َ ــא  َ ــא  َ ِ  ْ َُכــ  şeklinde yazılmıştır. “(31-32) Biz dünya hayatında da âhirette َو

de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak, orada 

canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var.” Fussilet, 41/31.

10 “Ben Rabbimin katında gecelerim. O beni yedirir ve içirir.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/259; 2/443.

11 “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” Fecr, 89/28.
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Beyt: Şol toğan kim şâh kolına binüben fâyık ola1

 Nite minkārı anuñ her necise lâyık ola

 Şeh-süvâr oluban2 gayra nazar kılmaya hîç

 Ayağı bağlu durup emrine key âşık ola

Yok yok bu ne sözdür; (N317a) ــא َ ْ َ ــَכ  ِ ٓ ٓ أُْو َ ــ ْ ُ ْ ــא ا
ِّ ــ  ُ َ  ْ َ َ ــ َ  َ ــ ِ  ﴿ِإن ا

وَن﴾3 ُ ــ َ ْ ُ  ol Hazret’üñ kuşları toğanlık mertebesine dahı baş indürmezler. 

Zîrâ egerçi toğan sepîz-bâzdur, kanda yitişür pervâneye kim o cân-bâzdur. 

Toğanuñ işi şikâr-ı cândur, pervâneye ne kâr-ı cândur? Toğan bir avcıdur 

ki sayd andan cân iletmez, pervâne bir âşıkdur ki ma‘şûka tuhfe-i cândan 

[185b] özge iletmez. Cebrâ’îl ve Mîkâ’îl ol Hazret’üñ şâhînleridür ki av 

yirinde durmışlardur, tenzîh ve takdîs kuşların4 şikâr iderler ki; ُ ِّ َ ُ  ُ ْ َ  ﴿َو
َــَכ﴾5 ُس  ِّ ــ َ ُ َك َو ِ ــ ْ َ ِ  Çün av6 aña irişdi ki Cemâl-i Samediyyet’i şikâr ideler; 

pes kanatların koltuklarına kısup7 ellerini avdan ve avcılıkdan çekdiler, fer-

yâd itdiler ki:8 (N317b) 9 ُ ــ ْ َ َ ْ َ  ً ــ َ ُ ْ ُت أَ ْ ــ َ ْ َد ــ َ

Beyt: אد א    א غ   

אد10  א ر   א د 

Pes anlara eyitdiler: “Biz avlamağı ezel avı yirinde 11﴾ ْ ُ
ِ ُ ﴿ duzağıyla12 

kurmışuz ve bu duzağa düşersevüz gerek ki; 13﴾ً َ ِ َ َْرِض  ْ ِ ا  ٌ ِ א َ  ِّ  Tâ ﴿ِإ

1 binüben fâyık ola HM: binüp kā’im ola N.

2 Şeh-süvâr oluban HM: Şeh-vâr olubanı N.

3 “Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükâfat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar 

cehennemden uzaklaştırılmışlardır.” Enbiyâ, 21/101.

4 kuşların HM: ─ N.

5 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozguncu-

luk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

6 av HM: ─ N.

7 koltuklarına kısup HM: koltuğına koyup N. 

8 feryâd itdiler ki HM: ─ N.

9 “Bir parmak ucu daha yanaşırsam yanarım.” Kuşeyrî, Letâ’ifü’l-İşârât (Tefsîru’l-Kuşeyrî), 1/121; Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, 1/103; 9/224; Alî el-Kārî, Şerhu’ş-Şifâ, 1/437.

10 Kuş, uçtuğu yere kanadını koydu. Dev vardığı yere başını koydu.”

11 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.

12 duzağıyla HM: ─ N.

13 “…Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım…” Bakara, 2/30.
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size gösterevüz ki avcılık nice olur.” Pes cümle eyitdiler: “Eger bu avcı ol-

makda bizden ögürdecek1 olursa ve bu meydânda da‘vî topını ma‘nî çevgâ-

nıyıla kapacak olursa ve bir şikâr idecek olursa ki biz anı idemeyevüz, cüm-

lemüz hızmet kemerin cân biline bağlayalum ve cân ü göñülden ileyinde 

secde-i ubûdiyyet idelüm.”2 Hazret-i İzzet’den hitâb irişdi ki: “Zinhâr anuñ 

ol za‘îf kanatlarına bakup ki; (N318a) 3﴾ــא ً ِ َ ــאُن  َ ْ ِ ْ َ ا ــ ِ ُ -aña hakāret gö ﴿َو

ziyile 4﴾ــא َ ِ  ُ ــ َ ْ َ  nazarın idüp münkir olmañ ki benüm işüme karşu ﴿أَ

gelürsiz ve kendü perr ü bâlüñüze nazar idüp mağrûr olmañ; tâ ki şeytân 

gibi Hazretümden ırak düşmeyesiz ki anuñ perr ü bâli hakīkatde bizüz ve 

bizden özge anuñ kanadı yokdur; 5﴾ ِ ــ ْ َ ْ ِّ َوا ــ َ ْ ــ ا ِ  ْ ــ ُ َא ْ َ َ  Ol bizüm perr ﴿َو

ü bâlümüzle uçdığı-çün6 yitişür bizüm Hazretümüze.”

[186a] Beyt: Elüñden özge el cânâ senüñ zülfüñe irmez hîç

 Ayağuñ olmasa özge ayaklar saña varmaz7 hîç

 Gözüm yüzüñi görmege tama‘ kılmaz anuñ-çün kim

 Senüñ gözüñden özge göz senüñ8 yüzini görmez hîç

Çünki nefs-i mutma’inne 9
 ﴾ ٓ ــ

ِ ِ -avın olmakdan ötürü pervâz itdür ﴿ِاْر

diler, kâ’inâtı tavâf (N318b) idüp cevlân iderdi. Bu yidi iklîmüñ10 sahrâsında 

bir âhû bulmadı11 kim anuñ çengâline yaraya ve sekiz uçmak hevâsında bir 

keklik görmedi ki minkārına lâyık ola. Niteki Şeyh buyurur -rahimehullâh-:

Beyt: Bir şâhîn12 idüm ki âlem-i kudsden irişdüm

 Av iletmek içün anda bu sahrâya yitişdüm

 Râzum dimege bulımadum kimesne mahrem

 Ol yolca ki geldüm yine asluma kavışdum

1 ögürdmek: ileri geçmek. ögürdecek HM: ögredecek N.

2 ileyinde secde-i ubûdiyyet idelüm HM: ubûdiyyet altında secde idelüm N.

3 “Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” Nisâ, 4/28.

4 “…Orada … … yaratacaksın?...” Bakara, 2/30.

5 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve 

temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsrâ, 17/70.

6 perr ü bâlümüzle uçdığı-çün HM: ─ N.

7 varmaz HM: ─ N.

8 göz senüñ HM: ─ N.

9 “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” Fecr, 89/28. 

10 yidi iklîmüñ HM: beden iklîminüñ N.

11 bulmadı HM: bulmayadı N.

12 şâhîn HM: şâh N.
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Şol dîvâne pervâne1 gibi cemî‘-i kâyinâta uğrayup geçdi ve yüzini 

Cemâl-i Samediyyet şem‘inüñ visâli odına2 dutdı ve kendünüñ mecâzî var-

lığına baş indürmedi. Kendü vücûdından melûl olup ve cânından toyup 

eydür-idi:

(N319a) Beyt: Her zamân kendü vücûdumdan oluram dil-teng 

 Dilerem ki vücûdum ola3 anuñıla yek-reng

 Gördi4 pervâne ki şem‘a perr ü bâl oldı hicâb

 Varını yakmağa şem‘ üzere pes itdi âheng

 Ben de pervâne-sıfat özümi şem‘a yakayım

 Tâ ki ol nâr-sıfat nûrıla olam bî-reng5

Ol hemân lâ’übâlî-sıfat olup gider idi, tâ ki yidi felekden ve sekiz uç-

makdan öte geçdi, cümle melâ’ike-i mukarrebîn ta‘accüb barmağın tahay-

yür dişiyile ısırup eydür idi ki: [186b] “Acabâ bu ne kuşdur ki bu deñlü 

za‘fıla kendüye zulmi ihtiyâr eyledi ki: 6﴾ ً ُ َ א  ً ُ َ ُ َכאَن  -Ve ol hâl diliyi ﴿ِإ

le anlara eydür idi:7 “Ben ol kuşam ki henûz yuvadan uçup beden kafesine 
(N319b) giriftâr olmamışıdım, siz baña melâmet kemânından gümân okların 

atup eydür idünüz ki: 8﴾َء ــ َ ِّ ُכ ا ِ ــ ْ َ ــא َو َ ِ  ُ ــ ِ ْ ُ  ْ ــ َ ــא  َ ِ  ُ ــ َ ْ َ -Ve kendü av ﴿أَ

cılığuñuza tekye idüp da‘vî kılurduñuz ki: 9﴾ــَכ َ ُس  ِّ ــ َ ُ َك َو ِ ــ ْ َ ِ  ُ ِّ ــ َ ُ  ُ ــ ْ َ  ﴿َو

Şimdi siz benüm avcılığumı temâşâ kıluñ ve ol fesâd idüp kan dökdügümi 

teferrüc10 eyleñ. Egerçi ben kan dökiciyem, ammâ kendü kanumı dökerem 

dost işigi üzerine ve egerçi fesâd idiciyem, lîkin kendü vücûdumı ifsâd idüp 

Cemâl-i Samediyyet Hazreti’ne11 fidâ kıluram.”

1 dîvâne pervâne N: dîvâne-i pervâne HM.

2 odına HM: avına N.

3 vücûdum ola HM: ola vücûdum N.

4 Gördi HM: Girü N.

5 bî-reng HM: yek-reng N.

6 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumlulu-

ğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Ahzâb, 33/72.

7 eydür idi HM: dir idi N.

8 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozguncu-

luk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

9 “…‘Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz’…” Bakara, 2/30.

10 teferrüc HM: temâşâ N.

11 Cemâl-i Samediyyet Hazreti’ne HM: Cemâl-i Hazret’e N.
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Beyt:  O zamân ki kılduñ iy şâh bize bu vücûdı hil‘at 

 Saña ta‘n urup1 didiler nedür işbu sun‘a hikmet 

(N320a) Baña dahı kan dökici didiler egerçi ben lîk

 Ururam vücûd boynın dökilür bu hûn-ı hilkat

Ve ol hemân cevlân idüp tayrân2 iderdi, tâ ki lâ-mekân serhaddine 

irişdi. Pes melâ’ike eyitdiler ki: “Ol mekâna ögrenmişdür, lâ-mekâna3 seyr 

idemez. Bunda anuñ başı acz dîvârına dokunup nâçârî düşse gerek.”4 Ve 

Hazret anlaruñ sırrına nidâ iderdi5 ki: َ ــא  َ  ِ ا  َ ــ ِ  ُ ــ َ ْ اَ ــ  ۪
ٓ
ّ ِا  ْ َُכــ  ْ ــ ُ اَ  ْ َــ  ﴿اَ

َن﴾6 ُ َ ْ َ  “Henûz inkâr kılıcın kınına koymamışsız ve acz kalkanın elüñüze 

almamışsız.”7 Ve ol cân-bâz pervâne eydürdi ki: “Anlara8 dak [187a] dutma 

ki; 9ور ــ ــ  א ”ا

 Işkuñ içinde her kişi baña gelürse gam degül 

 Ta‘nesi bî-haberlerüñ göñlüme hîç elem degül 

 Şerbet-i ışkı nûş iden hem yine ehl-i dert ola
(N320b) Derdile10 olmayanlaruñ şerbeti gayr-ı sem degül

Çünki pervâne şem‘-i celâli perdelerinüñ havâlisine yitişdi, bir şu‘le-i 

hâcib diküp pervâneye gönderdiler; tâ ki men‘ ide. Pervâne çünki hâcibi 

gördi, hîç pervâsı kalmadı. Fi’l-hâl elini hâcibüñ boynına bırakdı. Ol mecâzî 

kanadların hâcibe bahşîş kıldı. Hâcib anı kabûl idüp tasarrufı odıyıla yak-

dı. Çünki perr ü bâli kalmadı, tâ ki uça. Lâ-cerem ُ ــ ْ َ  ُ ــ َ َ  
ِ َ ــ َ َ ْ א ِ ــאَٓء  َ  ْ ــ َ ﴿ 

ــא﴾11 َ ِ َא ْ  kazıyyesince ol hâcib ki şem‘üñ şu‘lesi idi, aña ivaz-ı hakīkī kanat أَ

1 urup HM: idüp N.

2 tayrân HM: tayyâk N.

3 mekâna ögrenmişdür, lâ-mekâna HM: mekânda N.

4 nâçârî düşse gerek HM: düşse gerek nâçârî N.

5 Ve Hazret anlaruñ sırrına nidâ iderdi HM: Hazret-i İzzet anlaruñ sırrına nidâ ider N.

6 Metinde sehven َن ــ ُ َ ْ َ  َ ــא  َ  ُ ــ َ ْ ــ أَ ِّ ْ ِإ َُכــ  ْ ــ ُ ْ اَ ــ َ  şeklinde yazılmıştır. “Müjdeci gelip gömleği Ya‘kūb’un اَ

yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Ya‘kūb, ‘Ben size, Allah tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri 

bilirim demedim mi?’ dedi.” Yûsuf, 12/96.

7 koymamışsız ve acz kalkanın elüñüze almamışsız HM: katmamışsız N.

8 Anlara HM: Anları N.

9 “Câhil mâzurdur.”

10 Derdile HM: Derdleri N. 

11 “Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün 

misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.” En‘âm, 6/160.
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bağışladı; tâ ki1 şem‘üñ hüvviyyet-i hevâsında anuñ sebebiyile cevlân urdı ve 

ol ikiligi aradan götürüp kendü varlığını ifsâd itmekile şem‘ varlığına kaçup 

sığındı ki; 2﴾ِ َ ا وۤا ِإ ِ َ ﴿ Çünki kendüden kaçdı, aña3 ulaşdı ve anuñ yoklığı 

varlıkda karışdı. Lâ-cerem tamu korkısı ve uçmak ümîzi ol yurtdan göçdi.4

(N321a) Beyt: Nüh felekden heft seyyâreden itdük seyrân 

 Sekiz uçmak yidi tamudan urduk cevlân5

 Bu senüñ senligüñile6 benüm benligüm uş

 Mahv oldı7 aradan sen ben ü ben sen olan

Pes cezbenüñ hâsiyyeti 8﴾ ــ ِ َ ــ  ِ ُ  .işâreti bu ma‘nîye yüz gösterür ﴿َواْد

İmdi [187b] şöyle bilgil ki, bu sıfât ol tâ’ife sıfatıdur ki sûrete9 ölmezden 

öñdin 10ا ُــ ُ َ أَْن   َ ــ ْ َ ا  ُــ ُ  işâretiyile mevt-i irâdeti birle öldiler.11 Çünki 

ölmezden öñ öldiler, Hak Te‘âlâ anları haşırdan öñdin12 diriltdi ve anlaruñ 

merci‘in ve me‘âdın kendü Hazretin kıldı ki; 13﴾َن ــ ُ َ ْ ُ  
ِ ــ ْ َ ُــ ِإ  ْ ُכــ ِ ْ ُ ُــ  ﴿ 

Sûretde âlem içinde oturmışlardur ve ma‘nîde sekiz uçmakdan geçmiş-

lerdür ve ol yurtdan göçmişlerdür. ــ َ ــ  ُ َ  َ ــ
ِ ًة َو َ ــ ِ א َ א  َ ُ ــ َ ْ َ ــאَل  َ ِ ْ ى ا َ َــ  ﴿َو

14﴾ِ َ ا ــ ْ ُ אِب  َ ــ  Budur nefs-i mutma’innenüñ me‘âdı ve makāmı (N321b) ا

ve 15﴾ــِכ ِّ َــ َر ٓ ِإ ــ
ِ ِ  .işâretinüñ ma‘nîsi ﴿ِاْر

Ve bihî sıkatî.16 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.17

1 şem‘üñ şu‘lesi idi, aña ivaz-ı hakīkī kanat bağışladı; tâ ki HM: ─ N.

2 “O hâlde Allah’a koşun. Şüphesiz ben, size O’nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.” Zâriyât, 

51/50.

3 aña HM: ─ N.

4 ol yurtdan göçdi HM: ol yurtdan aña göçdi N.

5 Sekiz uçmak yidi tamudan urduk cevlân HM: ─ N.

6 senligüñile N: senligüñile bu HM. 

7 Mahv oldı HM: Mahrem oldı N.

8 “Cennetime gir.” Fecr, 89/30. 

9 sûrete HM: sûreti N.

10 “Ölmeden evvel ölünüz.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/291, nr. 2669.

11 mevt-i irâdeti birle öldiler HM: mevt-i irâdet kim ölürler N.

12 öñdin HM: öñ N.

13 “Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri 

öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.” Bakara, 2/28.

14 “Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket eder-

ler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hak-

kıyla haberdardır.” Neml, 27/88.

15 “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” Fecr, 89/28.

16 Ve bihî sıkatî HM: ─ N.

17 Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 357

El-Faslü’r-Râbi‘u 

fî Beyâni Nefsi’l-Eşkıyâ’i ve Hiye’n-Nefsü’l-Emmâreti bi’s-Sû’i

Ya‘nî Dördinci Fasıl eşkıyâ nüfûsınuñ me‘âdını beyân ider ki ol nefs-i 

emmâredür.1 Kālallâhu Te‘âlâ: ِن ــ َ  (٣٨) ــא  َ ْ ا ــאَة  َ َ ْ ا  َ َــ َوٰا  (٣٧)  ٰ ــ َ َ ــ  َ ــא  َ َ ﴿ 
َْوٰى﴾2 ــ َ ْ َ ا ــ

ِ  َ ــ
ِ َ ْ َب Ve kālallâhu Te‘âlâ:3 ا ي َכــ ِ ــ َ (١٥) ا ــ ْ َ ْ ــ ِإ ا َ َ ْ َ  َ ﴿ 

4﴾ ٰ ــ َ َ ــ Ve kāle’n-Nebiyyu sallallâhu aleyhi ve sellem:5 َو ــכאره و א ــ  ــ ا  
ات6 ــ א ــאر   Azîz-i men!7 Bilgil ki âhiret yolına gidenler iki tâ’ifedür: Biri ا

su‘adâ ve biri eşkıyâ. Ve her tâ’ifenüñ birer kademi var ki ol kademile yürürler 

ve birer tarîkleri var ki anuñıla seyr iderler ve her birinüñ birer me‘âdı var 

ki ol kademile ol tarîk üzerine seyr idüp ol [188a] me‘âda irişürler. Ammâ 

su‘adâ iki tâ’ifedür: Biri havâs ve8 biri avâm. Ol ki avâmdur, nefse9 muhâlefet 
(N322a) itmek kademiyile ve hevâ-yı şehevâtı terk itmek ile tâ‘at ve fermân-ı 

Şerî‘at ve mütâba‘at-ı Sünnet tarîkince seyr idüp uçmak me‘âdına ve anuñ 

derecâtına irişürler ki; َ ــ َ ْ ِن ا ــ َ ٰى (٤٠)  َ ــ َ ْ ِ ا ــ َ  َ ــ ْ ــ ا َ َ ِ َو ــ ِّ ــאَم َر َ َ ــאَف  َ  ْ ــ َ ــא   ﴿َوأَ
َْوٰى﴾10 َ ْ َ ا

ِ  ve havâssı 11﴾ ْ ُ
ِ ُ ﴿ kademiyile 12

 ﴾ُ َ ِ ُ ﴿ tarîkince seyr iderler, 

“mak‘ad-ı sıdk” me‘âdına13 irişürler indiyyet makāmında ki; ــ ِ  َ ــ ِ ُ ْ  ﴿ِإن ا
ٍر﴾14 ِ ــ َ ْ ــٍכ  ِ َ  َ ــ ْ ِ ٍق  ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْ َ ــ  ِ  (٥٤) ٍ ــ َ َ ــאٍت َو َ  Niteki anuñ şerhi geçmişdür. 

Ve ammâ eşkıyâ hem anlar dahı iki tâ’ifedür: Biri şakī ve biri eşkā. Şakī15 

ümmet âsîlerinüñ ba‘zısıdur ki hevâ-yı nefs muvâfakatında sâbit olup ve 

1 Ya‘nî dördinci fasıl eşkıyâ nüfûsınuñ me‘âdını beyân ider ki ol nefs-i emmâredür HM: ─ N.

2 “Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.” 

Nâzi‘ât, 79/37-39.

3 kālallâhu Te‘âlâ HM: kāle N.

4 “O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.” Leyl, 92/15-16.

5 Ve kāle’n-Nebiyyu sallallâhu aleyhi ve sellem N: Ve kāle aleyhi’s-selâm HM. 

6 “Cennet hoşa gitmeyen şeylerle örtülmüş; cehennem ise şehvetlerle kuşatılmıştır.” Müslim, Cennet, 1, 

(2822).

7 Azîz-i men! HM: ─ N.

8 biri havâs ve HM: ─ N.

9 nefse HM: nefsine N.

10 “Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphe-

siz, cennet onun sığınağıdır.” Nâzi‘ât, 79/40-41.

11 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, 

Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve 

onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte 

bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” Mâ’ide, 5/54.

12 “…onlar da Allah’ı severler…” Mâ’ide, 5/54.

13 me‘âdına HM: makāmına N.

14 “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir 

hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.” Kamer, 54/55.

15 Şakī HM: ─ N.
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Hak fermânına muhâlefet itmekde musırr olmışlardur ve şehevât-ı nefsânî 

ve lezzât-ı hayvânî kademiyile ma‘siyyet tarîkınca seyr idüp tamu me‘âdına 

irişürler ve anuñ derekâtına ki; ِن ــ َ ــא (٣٨)  َ ْ ــאَة ا َ َ ْ َ ا َــ ٰ (٣٧) َوٰا ــ َ َ ــ  َ ــא  َ َ ﴿ 
َْوٰى﴾1 ــ َ ْ َ ا ــ

ِ  َ ــ
ِ َ ْ ــ :Ve Hoca aleyhi’s-selâm bundan buyurdı ki (N322b) ا  

ات2 ــ א ــאر  ُ :Ve bir yirde dahı buyurdı ki ا ــ َ ْ ــאن ا ّــאر ا ــ ا ّ ــ ا ُ ــא  ــ   أכ
ُج3 ْ َ ْ  Ya‘nî buyurur ki: “Ümmetümi tamuya artuk koyıcı nesne ikidür; biri َوا

ağız ve biri fercdür. Ağızıla harâm lokma yirler ve helâl yimekde isrâf iderler 

[188b] ve fercile harâm şehevât işlerler ve şehvetden ötürü harâma ve dürlü 

dürlü zulmlere giriftâr olurlar.” Ve ammâ eşkā, kâfir ve münâfık4 sıfatıdur 

ki bir kezden yüzlerin dünyâ talebine ve anuñ hoşlığına döndürmişlerdür 

ve ol behîme gibi cemî‘-i himmetlerin lezzetlere ve şehvetlere ve nefsânî ve 

hayvânî temettu‘âta harc itmişlerdür. 

אب را  ی ا   
 5 א وم  م  از  

Ve arkaların dîne ve dîn işlerine ve âhirete6 ve âhiret yolına kılmışlardur 

ve ol bâkī na‘îmi fânî tena‘‘muñ yolına fidâ kılmışlardur.7 Tamâm dünyâ8 

dahı ellerine girmedi ve âhiretden dahı (N323a) mahrûm kalurlar ki; ــ َכאَن َ ﴿ 
9﴾ ٍ ــ ِ ــ  ِ ِة  َ ــ

ِ ٰ ْ ــ ا ِ  ُ ــ َ ــא  َ ــא َو َ ْ ِ  ِ ــ ِ ُ ــא  َ ْ َث ا ْ ــ َ  ُ ــ ِ ُ  İmdi fark şakī ve eşkā10 

arasında oldur ki; şakīnüñ11 egerçi nefsi şekāvete ve Hakk’a âsî olmağa 

giriftârdur, ammâ göñli îmânı kabûl itmek sa‘âdetiyile ve Hak fermânın 

teslîm itmekile karâr idüp dolanmışdur. 

ی      ا  
  12 ی  در   ز  

1 “Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.” 

Nâzi‘ât, 79/37-39.

2 “…cehennem şehvetlerle kuşatılmıştır.” Müslim, Cennet, 1, (2822).

3 Begavî, Şerhu’s-Sünne, 14/316, nr. 4127. 

4 eşkā, kâfir ve münâfık N: eşkā ve kâfir ve münâfık HM.

ــ 5 א وم  ــ م  ــ ــ  /از  ــ אب را ــ ی ا ــ ــ  ــ   N: وم ــ وم  ــ ــ   /از  ــ א ــ  ی  ــ ــ  ــ   
ــ א  HM. “Himmet bineğini sebeplerin peşine süren kimse/Müsebbipten şüphesiz mahrum kalır.”

6 dîne ve dîn işlerine ve âhirete HM: dünyâda dîn işlerine N.

7 ve ol bâkī na‘îmi fânî tena‘‘muñ yolına fidâ kılmışlardur HM: ─ N.

8 dünyâ HM: ─ N.

9 “Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da iste-

diğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.” Şûrâ, 42/20.

10 şakī ve eşkā N: şakī-le eşkā HM.

11 şakī, imlada şakı biçiminde yazılmıştır.

12 “Her ne kadar semtinden geçmesek de/Asla senin yörenden ayrılmadık.”
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Hem ikrâr-ı lisân ve tasdîk-ı cenân devletin hâsıl itmişdür, egerçi amel-

de noksânı vardur. Vaktî ki Hak Te‘âlâ va‘îdiyile tamuya gire ki;

אَواُت َ ــ ِ ا ــ َ ــא َدا َ ــא  َ ِ  َ ــ ِ ِ א َ  (١٠٦) ٌ ِ ــ َ ٌ َو ــ
ِ ــא َز َ ِ  ْ ــ ُ َ ــאِر  ــ ا ِ َ ا  ُ ــ َ  َ ــ ِ ــא ا َ َ ﴿ 

ــَכ﴾1 َر ــאَٓء  َ ــא  َ ِإ  َْرُض  ْ  Ammâ kelime-i “Lâ İlâhe İllallâh” ve şefâ‘at-i َوا

“Muhammedun Resûlullâh” anı anda komaya, çıkara. Niteki [189a] buyu-

rur: 2﴾ــَכ ــאَٓء َر َ ــא  َ  Ve andan halâs bulup me‘âdına ve makām-ı aslîsine ﴿ِإ 

irişe ki (N323b) uçmakdur. Ve hadîs-i sahîhde gelür ki: “Bir cemâ‘ati tamudan 

çıkaralar, şol kara kömür gibi göyünmiş ola ve anları nehru’l-hayât ırma-

ğında3 talduralar; etleri ve derileri bite, yüzleri ayuñ on dördi gibi ola ve 

alınlarında yazılmış ola4 ki: 5ــאر ــ ا ــ  ٰ ــאء ا ء  ــ  Ya‘nî bunlar Hak 

Te‘âlâ’nuñ âzâdlularıdur. Ammâ eşkā oldur ki; tamu içinde6 ebedî kala, hîç 

halâs bulmaya. Ve anda “Lâ İlâhe İllallâh” kelimesinüñ nûrı olmaya ki tâ ki 

anuñ sebebiyile çıka, Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- şefâ‘atine ehliyyeti olmaya. 

Pes bunuñ gibi kişi ebedî tamuda kala ki; َب ي َכ ِ َ (١٥) ا ْ َ ْ אٓ ِإ ا َ َ ْ َ  َ ﴿ 
7﴾ ٰ ــ َ َ ْ :Mü’mine vürûd ola ki ol uğratmakdur. Niteki buyurdı َو ُכــ

ِّ  ﴿َوِإن 
ــא﴾8 َ َواِرُد ِإ ;Velâkin “sâlî” olmaya9 ammâ eşkıyâ sâlî ola ki ِإ  ــאٓ  َ َ ْ َ  َ ﴿ 
10﴾ ٰ َ َ َب َو ي َכ ِ َ (١٥) ا ْ َ ْ  Ve her tâ’ifeye ehl-i fıskdan ve ehl-i küfürden ا

tamuda ameline münâsib bir makām (N324a) ve bir me‘âd olur, tefâvüt üzere 

bir nicesinüñ azâbı artuk olur ve ba‘zınuñ azırak olur. Niteki Hoca -aley-
hi’s-selâm- Ebû Tâlib hakkında buyurdı ki: 11ــאر ــ ا ــאح  ــ  ــ  א ــא   اّن ا
Ya‘nî Ebî Tâlib tamunuñ evvel derekesinde ola, hemân od üzerinde eli ve 

ayağı ola ve tamuda az azâblu oldur ki elinden ve ayağından artuk uzvı od 

1 “Mutsuz olanlara gelince; cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. On-

lar, gökler ve yerler durdukça orada ebedî olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. 

Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.” Hûd, 11/106-107.

2 “…Ancak Rabbinin dilemesi başka…” Hûd, 11/107.

3 nehru’l-hayât ırmağında HM: nehru’l-hayvân ırmağına N.

4 ola HM: ─ N.

5 “Bunlar Rahmân’ın cehennemden azat ettikleridir.” Ebü’l-Hâris el-Leys b. Sa‘d b. Abdirrahmân el-

Fehmî, Cüz’ün fîhi Meclis min Fevâ’idi’l-Leys b. Sa‘d, 1/46.

6 tamu içinde HM: ─ N.

7 “O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.” Leyl, 92/15-16.

8 “(Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hük-

me bağlanmış bir iştir.” Meryem, 19/71.

9 ol uğratmakdur. Niteki buyurdı: ﴾ــא َ َواِرُد ِإ   ْ ُכــ
ِّ :Velâkin sâlî olmaya HM: Niteki buyurur﴿َوِإن 

א﴾ َ ْ ِإ َواِرُد ُכ
ِّ .velâkin uğramakdur kim asılmakdan içine sâl olmaya N ﴿َوِإن 

10 “O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.” Leyl, 92/15-16.

ــאر 11 ــ ا ــאح  ــ  ــ  א ــא  ــאر :HM اّن ا ــ ا ــאح  ــ  ــ  א ــא  -N. Benzer lafızlarla; Buhârî, Sıfa اّن ا

tü’l-Cenne ve’n-Nâr, nr. 6564.
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üzerinde [189b] olmaya; ammâ beynisi başı içinde kaynaya oduñ ıssısın-

dan. Ve münâfıklar hakkında Hak Te‘âlâ buyurdı ki: ْرِك ــ ــ ا ِ  َ ــ ِ ِ َא ُ ْ  ﴿ِإن ا
ــאِر﴾1 َ ا ــ ِ  ِ َ ــ ْ َ  Ya‘nî ba‘zı küfrüñ2 ba‘zısı üzerine artuklığı olur ve ba‘zı ا

nifâkuñ ba‘zısı üzerine tefâvüti hem olur ve her birinüñ bir mu‘ayyen yolı 

ve bir âşikâre me‘âdı ve makāmı vardur. Mukallid kâfirlerüñ bir dürlü 

makāmı vardur,3 muhakkık kâfirlerüñ bir dürlü. Mukallid kâfirüñ azâbı 

yiynirekdür4 muhakkık kâfir (N324b) azâbından. Niteki ehl-i îmân iki dürlü-

dür:5 Bir mukallid ve bir muhakkık. Niteki muhakkık îmânınuñ fazîleti 

vardur mukallid îmânı üzerine, ancılayın muhakkık kâfirüñ azâbı ziyâde-

dür mukallid kâfir azâbınuñ üzerine.6 İmdi kâfir-i mukallid oldur ki, ol 

atadan anadan işitmek-ile bulmışdur küfri ki; ــא ٍ َوِإ ــ ــ أُ
ۤ
َ َــא  َאٓء َــאٓ ٰا ْ َ ــא َو  ﴿ِإ

وَن﴾7 ُ ــ َ ْ ــ  ِ َאِر ــ ٰا
ۤ
َ  Anı ki şehr ehlinden ve atadan ve anadan gördiler ve 

işitdiler, dürlü dürlü dînleri anlara taklîd idüp mütâba‘at itdiler ve horlığı-

la anuñ içinde kaldılar; anlar tamunuñ evvel derekesinde olurlar. Ve kâfir-i 

muhakkık oldur ki, anı atadan anadan taklîd birle bildi,8 aña kanâ‘at itme-

ye; belki renc çeküp meşakkat ihtiyâr eyleye ve reh-delîl taleb ide anuñ 

üzerine ve niçe ömürler küfür ilimlerini9 tahsîl eyleye ve kitâblar ezberleye 

ve mücâhedeye ve riyâzete meşgūl ola ve tasfiye-i nefse meşgūl ola, tâ ki 
(N325a) fikrini hoş eylemek içün [190a] aklî delîllerüñ içinde; tâ aña irişeler 

ki Sâni‘i nefy itmekde şübhelü delîllere vâsıl olalar yâhûz Sâni‘i nâkıs isbât 

ideler ki ol muhtâr degüldür ve cüzviyâtı bilmez ve mûcibdür ki cihân 

anuñ eseridür ve ol mü’essirdür ve anuñ takaddümi eser üzerine takad-

düm-i zâtîdür,10 zamânî degül. Bundan maksûdları oldur ki cihân kadîm-

dür ve fânî olacak degüldür ve Hak Te‘âlâ cihânı yok eylemege 

kādir degüldür ve bir âlem dahı yaratmağa kudreti irişmez, dirler.

1 “Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da 

bulamazsın.” Nisâ, 4/145.

2 Ya‘nî ba‘zı küfrüñ HM: Ba‘zısı kâfirüñ N.

3 bir dürlü makāmı vardur N: bir dürlüdür HM.

4 Mukallid kâfirüñ azâbı yiynirekdür HM: Mukallid kâfirlerüñ azâbı yeynirek olur N.

5 iki dürlüdür HM: ikidür N.

6 kâfir azâbınuñ üzerine HM: kâfirüñ üzerine N.

7 “İşte böyle, biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki, oranın şımarık zenginleri, 

‘Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmek-

teyiz.’ demiş olmasınlar.” Zuhruf, 43/23.

8 anı atadan anadan taklîd birle bildi HM: anı ki anadan ve atadan bildi N. 

9 küfür ilimlerini HM: küfürler ilmini N. 

10 takaddüm-i zâtîdür HM: takdîm-i zâtîdür N.
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ن1 ــ ّא ل ا ــ ــא  ّ  ّ ــ ا א  Ve buña beñzer dahı küfürleri şeytân anlara beze-

yivirür2 ve nefs anlara gurûr virür ki; kemâl-i hikmet ve kemâl-i ma‘rifet bu 

ma‘nîdedür ve her kişi ki bu3 i‘tikād üzerine degüldür, taklîd ehlindendür ve 

gözsüzdür, dirler. Tâ hadde ki enbiyâya -aleyhimü’s-selâm- taklîd idenlere dil 

uzadurlar idi.4 Eydürler idi ki: “Enbiyâ hukemâ-y-idiler ve her ne ki (N325b) 

didiler, hikmetden didiler. Ammâ câhillere sözi anlaruñ havsalasına5 göre ve 

fehmleri irdükçe didiler. Anlara şöyle gösterdiler ki, biz Tanrı’nuñ resûliyüz 

ve Cebrâ’îl bizüm6 katumuza gelür ve Hak haberin getürür ve Hak’dan bize 

kitâb getürür ve ol kitâblar anlaruñ sözleridür ve Şer‘ ahkâmını halkuñ dün-

yevî maslahatı-y-içün hikmet kānûnı üzerine anlar düzmişlerdür ve anlar ne 

ki halka didiler, remz dirler idi7 ve andan özge ma‘nî kasd iderler idi.” diyü 

[190b] halka telkīn iderler idi. Ve “Cebrâ’îl akl-ı fa‘‘âlden ibâret idi ve 

Mîkâ’îl akl-ı müstefâddan ibâret idi. Ya‘nî akl-ı küllden istifâza idüp ve 

me‘ânî-i ma‘kūlı istifâde iderler idi ve nefs-i müdrikeye ve nefs-i nâtıkaya 

haber virürler idi.” Buncılayın bu cinsden niçe fâsid hayâller ve şübheler 

koparurlar ve kalanlarınuñ koparmasını dahı kabûl iderler. Zîrâ ki kendü 

hevâlarına (N326a) muvâfıkdur. Ve nefs hoz asl-ı cibilletde8 kâfir-sıfatdur ki; 
ِٓء﴾9

ۤ א ِ אَرةٌ  َ  َ ْ -Çün bu şübhâtı delîllerile ve aklî burhânlarıla halâ ﴿ِإن ا

yık işitseler cân u göñül birle kabûl iderler ki; 10 ــ َ َ َ ْ א ــ  َ َ ، وا ــ َ َ َ ــ  َ  َ ــ َ  وا

Niçe ki bu küfürlere ikrâr ziyâde ola, nefsde dîn ve Şer‘ üzerine inkâr 

ziyâde olur.11 Pes küfre ikrâr itmek ve dîne inkâr itmek iki kadem oldı nef-

se ki ol kadem birle esfele sâfilînüñ nihâyetine tamuda irişür ki;
12 ــ ــ و ــאن و  İmdi bu âfet bugün Müsülmânlar arasında çok zâhir 

olmışdur ki niçe habîs nefslü, bez-gevherlü bu ulûmuñ tahsîline meşgūl 

1 “Allah, zalimlerin söylediklerinden berîdir; yücedir.”

2 bezeyivirür HM: yazıvirür N.

3 bu HM: ─ N.

4 idenlere dil uzadırlar idi HM: idenlerüñ azdururlar idi N.

5 havsalasına N: havâlisine HM.

6 bizüm HM: tiz N.

7 ne ki halka didiler, remz dirler idi HM: tâ ki halk didiler, remz idi ki dirlerdi N.

8 asl-ı cibilletde HM: asl-ı hâletde N.

9 “‘Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülü-

ğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ dedi.” Yûsuf, 12/53.

10 “Şenn Tabaka’ya (kap kapağına) uydu” anlamına gelen ve dilimizde “Tencere yuvarlandı kapağını bul-

du” mefhumunu veren Arapça darb-ı mesel.

11 olur HM: ola N.

12 “İki adım sonra ulaşılır.”
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olmışlardur. Aña “İlm-i Usûl-i Dîn” diyü ad komışlardur; tâ ki bir kişi 

anlaruñ çirkin i‘tikādına ve fâsid ameline1 haber-dâr olmaya. İy niçe tâlib-i 

ilimler ki2 gözsüzlerdür dîn ulûmında yâhûz ziyâde envâr-ı yakīnden nûr-

ları (N326b) yokdur, ilim talebi ârzûsında sefere varurlar ve zahmetler çekerler 

ve çirkin i‘tikād [191a] şûmından3 ve Hak Te‘âlâ’nuñ adem-i inâyetinden 

bu4 felsefîlerüñ birisi katına varup meşgūl olurlar. Zîrâ ekser münâsib hem 

medâris şimdi anlara müfavvazdur. Ol nev‘ ulûmdan anlaruñ ileyinde arz 

iderler ve tedrîcile ol küfürleri ve şübheleri ol bî-çârelerüñ nazarına getü-

rüp bezerler5 ve anlaruñ göñüllerinde ol ilim tahsîlini ve ol küfre i‘tikād 

itmeği ki adını “Hikmet ve Usûl” komışlardur, tatlu ve mahbûb kılurlar ve 

ol iş görmedük miskînleri ki hakāyık-ı dînden ve ehl-i yakīnüñ makāmla-

rından bî-haberdür, cehlile aña mübtelâ kılurlar. Ve anlaruñ nefsi aña mağ-

rûr6 olup şöyle i‘tikād iderler ki: “Biz muhakkıklar olısaruz ve taklîdden 

necât bulısaruz ve cihânda havâsdan olısaruz.” Belî, muhakkık olısarlar, 

ammâ küfürde ve hem taklîdden (N327a) halâs bulısarlar, ammâ îmân taklî-

dinden halâs bulısarlar ve hem havâsdan olısarlar, ammâ İblîs havâssından 

olısarlar. Ve her bî-çâre-i âmî ki7 anlaruñ birisiyile sohbet itse, bunlaruñ ol 

ölmiş nefesinden ve merdûd nefesinden8 ol miskînüñ îmânında biñ dürlü 

şek ve şübhe ve noksân ve halel zâhir olur. Ve çoklar vardur ki nefsleri ol 

küfürlere müsta‘id9 olup mücerred taklîd birle ol küfürleri kabûl iderler 

delîlsüz ve bir kezden İslâm dâ’iresinden çıkarlar. Ve hîç bir pâzişâhuñ dîn 

derdi cân etegin [191b] dutmaz ki bu âfetleri def‘ itmekde cehd ideler yâ 

bu haleli cebr10 ideler. Ve bu âfetler vâkı‘ olalı sehel zamândur ki zâhir olup 

şâyi‘ oldı ve kuvvet dutdı ve illâ evvelki asırlarda hîç kimsenüñ11 ol tâ’ife-

den zehresi yoğıdı ki bu cinsi âşikâre kılaydı ve hemîşe (N327b) kendü küfür-

lerini gizlü dutarlardı. Zîrâ ki dîn ehli içinde men‘ idiciler ve zâhidler ve 

1 ameline HM: ilmine N.

2 tâlib-i ilimler ki HM: tâlib-i ilm kim N.

3 şûm: HM ve N’de hemzesiz yazılmıştır, Arapça aslı “şu’m”dur.

4 bu HM: ─ N.

5 bezerler HM: yazarlar N.

6 mağrûr HM: ma‘zûr N.

7 her bî-çâre-i âmî ki HM: her bî-çâre illeti ki N.

8 nefesinden HM: nefsinden N. 

9 müsta‘id HM: mestûr N.

10 cebr HM: hayr N.

11 hîç kimsenüñ HM: her kimsenüñ N.
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müttakīler1 çoğidi ve pâzişâhları dîndâr idi, dîni bunuñ gibi çepellerden 

kılıcıla saklarlar idi. Tâ bu vakte degin belki birkaç meşhûrlarını bularuñ 

dutup katl itdiler ve anı cihâd-ı ekber deyü i‘tikād itdiler. Şimdiki vaktde 

müttakīler az kaldı, tâ ki dîn gussasın yiyeler idi ve bu cins halelleri pâ-

zişâhlara arza ideler, tâ ki anlar anuñ def‘ine meşgūl olalar idi. Lâ-cerem 

korkudur ki bu ağızda kalan kīl ü kāl dahı ortadan götürile, iki cihân tolu 

küfür ola, hakīkī Müsülmânlık göñüllerde hîç kalmaya;2 illâ mâ-şâ’allâh, 
el-hükmü lillâh,3 innâ lillâh, râdînâ bi-kazâ’illâhi Te‘âlâ. Ammâ nifâk hem 

ol dahı iki dürlüdür: İslâm’da nifâk ve küfürde nifâk. Ammâ İslâm’da nifâk 

oldur ki, Hoca aleyhi’s-selâm hadîs-i sahîhde beyân (N328a) itdi ki: ْ ــ َ ٌث  َ َــ  
ُ ــ َ أَ ــ َ ــ َوَز َ ــאَم َو َ ــאِق َوِإْن  َ ِّ ْ ا ــ ِ  ٌ ــ َ ْ َ  ِ ــ ِ ــא  ْ ِ ــ  َ ْ َ  ْ ــ َ ْ َכא ــ َ ٌ َو ــ ِ َא ُ  َ ــ ُ َ  ِ ــ ِ  ُכــ 
ــאَن4 َ  َ ــ ِ ُ َ , َوِإَذا اْؤ ــ َ ْ َ أَ ــ َ َب , َوِإَذا َو َ َث َכــ ــ َ ٌ ، ِإَذا 

ِ ــ ْ ُ  Ya‘nî [192a] buyurur:5 

Üç haslet vardur, kimde ki ol üçi olsa tamâm münâfık olur ve her kimde 

anuñ birisi olsa münâfıklığuñ üç bahşında6 biri anda olur; tâ ki anı terk 

idince bu7 sıfatıla mevsûfdur, egerçi ol kişi namâz kılup oruc dahı dutarısa 

ve eydürse ki “Ben Müsülmânam.” Ve ol hasletler oldur ki kaçan söz söyle-

se yalan söyleye ve kaçan va‘de kılsa hilâf ide va‘deye8 ve kaçan aña emânet 

kosalar hâyınlık ide.9 Ve bir rivâyetde dahı iki hasleti dahı nifâkdan saymış-

lardur ki: 10 א  ر واذا  א   Ya‘nî eger ahd itse ol ahdi boza ve eger اذا 

bir kimseyile husûmet kılsa fuhuş söyleye, söge. Bu mu‘âmeleler (N328b) ehl-i 

İslâm nifâkındandır. İmdi hakīkatde bu hadîsler tamâm va‘îddür tehdîdde 

ehl-i İslâm’a; zîrâ ki az kişi bu sıfatlardan halâs bulur. Ve Hoca aleyhi’s-selâm 

1 ve müttakīler HM: ─ N.

2 hakīkī Müsülmânlık göñüllerde hîç kalmaya HM: Müsülmânlık hakīkī göñüllerde kalmaya N.

3 el-hükmü lillâh HM: yahkümü N.

4 “Her ne kadar namaz kılsa, oruç tutsa ve Müslüman zannedilse de kimde bu üç haslet varsa o müna-

fıktır ve bu hasletlerden biri kendisinde olan kimsede münafıklık hasleti vardır (O üç haslet şunlardır): 

Konuştuğu zaman yalan söyler, vadettiğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet edildiğinde 

emanete hıyanet eder.” Benzer lafızlarla; Ahmed b. Hanbel, 16/539; Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Mü-

sennâ et-Temîmî el-Mevsılî, el-Müsned, 7/136, nr. 4098.

5 buyurur HM: ─ N.

6 bahşında HM: bahşda N.

7 bu HM: bir N.

8 va‘deye N: ─ HM.

9 hâ’inlik ide HM: hıyânet ide N.

10 “Ahd ettiğinde ahdini bozan; da’vâ ve muhakeme zamanında haktan ayrılan kişi.” Ebû Dâvûd, 

Sünne, 16.
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du‘âlarda1 buyurdı ki: 2ق ــ ء ا ــ ــאق و אق وا ــ ــ وا כ ــ ا ــכ  ذ  ــ ــ ا ــ ا ّ  ا
Pes bizüm üzerümüze vâcibdür ki bu du‘âyı vird idüp mülâzemet idevüz. 

Ve ammâ küfürde nifâk, niteki bu felsefîler ve dehrîler ve tebâyi‘îler ve 

tenâsuhîler ve İsmâ‘îlîler ve mübâhîler iderler; Müsülmânlaruñ arasında 

olurlar ve anlara dirler ki “Biz Müsülmânuz”, ammâ i‘tikādları ol küfürlere 

ve şübhelere3 olur ki didük. Çünki kendü yârenlerine [192b] irişeler, 

i‘tikādlarını âşikâre kılurlar ve eydürler ki: “Biz mukallidleri istihzâ idüp 

masharaya dutaruz.” Hak Te‘âlâ anlaruñ ahvâlinden haber virür ki: َوِإَذا﴿ 
َن (١٤) ُ ِ ْ َ ــ ْ ُ  ُ ــ ْ َ ــא  َ ْ ِإ ُכــ َ َ ــא  ا ِإ

ۤ ـُـ א َ  ْ ِ
ِ ِ א َ ــ َ  ٰ ــ َ ا ِإ ْ ــ َ َ ــא َوِإَذا  َ ا ٰا

ۤ ـُـ א َ ا  ـُـ َ َ ٰا ــ ِ ا ا ــ ُ َ  
َن﴾4 ــ ُ َ ْ َ  ْ ــ ِ

ِ א َ ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ ُ ُ َ ْ َو ــ ِ ِ ُئ  ِ ْ َ ــ ْ َ  ُ -Ve her kâfir ki küfrin5 gizle (N329a) اَ

ye ve Müsülmânlık da‘vîsin kıla dilile, hem bu cümleden olur. İmdi münâ-

fıklaruñ6 me‘âdı ve makāmı oldur ki, Hak Te‘âlâ buyurdı: ــ ِ  َ ــ ِ ِ َא ُ ْ  ﴿ِإن ا
ا﴾7 ً ــ

ِ َ  ْ ــ ُ َ  َ ــ ِ َ  ْ َــ ــאِر َو َ ا ــ ِ  ِ َ ــ ْ َ ْرِك ا ــ  Pes İslâm devletinüñ kadrin kim ا

bilür ve ol ni‘metüñ şükrini kim ödeyübilür. 

Beyt: İy ki mukbil8 kullara senüñ mahalleñdür mezâr

 Cümle baht ehli yüzin saña dutar leyl ü nehâr

 Ol kişi ki döndüre yüzini senden bugün uş

 Yarın ol ne gözile yüzüñ görüp duta karâr

Bu deñlü âfâtlar kim9 (N329b) âdemînüñ yolında komışlardur ve bunca 

belâlar birle ki anı mübtelâ kılmışlardur, eger Hak Te‘âlâ’nuñ inâyeti nazarı 

aña dest-gîr olmayacak olursa ol dünyâ duzağı ki 10
אِس﴾  ِ  َ ِّ  bezekler-ile ﴿ُز

1 du‘âlarda HM: ─ N.

2 “Allah’ım! Kibir, şikak, nifak ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” “Kibir” kelimesi olmaksızın; Taberânî, 

ed-Du‘â, 1/410, nr. 1386. 

3 şübhelere HM: müşebbihlere N.

4 “İman edenlerle karşılaştıkları zaman, ‘İnandık’ derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) 

yalnız kaldıkları zaman, ‘Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz.’ derler. 

Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bo-

calayıp dururlarken onlara mühlet verir.” Bakara, 2/14-15.

5 küfrin HM: küfrden N.

6 münâfıklaruñ HM: ─ N. 

7 “Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı 

da bulamazsın.” Nisâ, 4/145.

8 İy ki mukbil N: İy mukbûl HM.

9 âfâtlar kim N: âfetler ki HM.

10 “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzula-

dığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer 

ancak Allah’ın katındadır.” Âli İmrân, 3/14.
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bezenmişdür ve 1﴾اِت َ َ ــ ــ ا ُ ﴿ bendleriyile muhkem bağlanmışdur, an-

dan nice halâs bula. Husûsâ başdan başa bu duzak yidi dâneyile kurılmış-

dur ki birinden ihtirâz mümkin degüldür. Niteki buyurur: َ ِ
َ ْ אِء َوا َ ِّ َ ا ِ ﴿ 

ِث﴾2 ْ ــ َ ْ ــאِم َوا َ ْ َ ِ َوا َ ــ َ ُ ْ ِ ا ــ ْ َ ْ ِ َوا ــ ِ ْ ِ َوا ــ َ َ ا ــ ِ ِة  َ ــ َ َ ُ ْ ِ ا ــ ِ َא َ ْ -Âdem aley َوا
hi’s-selâm bu deñlü [193a] şerefiyile ve mertebesiyile bir dâneden artu-

ğından men‘ itmediler ki; 3﴾َة َ َ ــ ِه ا ِ ــ َ َــא  َ ْ َ  َ  Çünki yığlınmak4 tevfîkı ﴿َو

aña refîk olmadı, isyân ve nisyân duzağınuñ içinde giriftâr oldı ki; (N330a) 
ى﴾5 َ َ َ  ُ ۤ ٰاَدُم َر َ َ  Vaktî ki Âdem’e tevfîk refîk oldı, dünyâ ki aña duzak ﴿َو

idi; andan bir kelime sebebiyile ki 6﴾َــא ْ َ َ َــא  dur, halâs buldı. Andan’﴿َر
אُه﴾7 َ َ ْ ُ ا ﴿ maksadına irişdi. Bir sâ‘at Hakk’uñ8 lutfı mededi Âdem’e az ol-

dıyıdı; ol bihişt ki kâm-gâh idi, dâm-gâh oldı ve çün Hak lutfı aña meded 

irişdi; dünyâ ki dâm-gâh idi, kâm-gâh oldı.

Beyt: Her zerre kalmadı hîç lutfuñdan imdi nevmîz

 Kim ki itdi saña ikbâl makbûl kaldı9 câvîz

 O zerreye ki senüñ nûruñ yitişdi iy Şâh

 Reşk itdi aña cümle sitâre mâh u hûrşîd10

Ve hakīkatde her zencîr ve bend ki şakīleri ve eşkāları (N330b) bu dün-

yâ duzağında anuñıla bağladılar, anuñ yidi metâ‘ıdur ki; ــאِة َ َ ْ ــאُع ا َ َ ِــَכ   ﴿َذ
ــא﴾11 َ ْ  ,ve her dereke tamu derekelerinden ki bu tâ’ife içün düzmişlerdür ا

dükelisi 12﴾اِت َ َ ــ ــ ا ُ ــאِس  ِ  َ ــ ِّ  dükkânınuñ sermâyesidür ki yidi kapu ﴿ُز

1 “…nefsin şiddetle arzuladığı şeyler...” Âli İmrân, 3/14.

2 “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi...” Âli İmrân, 

3/14.

3 “Dedik ki: ‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca 

yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.’” Bakara, 2/35.

4 yığlınmak HM: yığlınmaklık N.

5 “Bunun üzerine onlar (Âdem ve eşi Havvâ) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri ken-

dilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine isyan etti ve 

yolunu şaşırdı.” Tâhâ, 20/121.

6 “Dediler ki: ‘Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka 

ziyan edenlerden oluruz.’” A‘râf, 7/23.

7 “Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.” Tâhâ, 20/122.

8 Hakk’uñ N: ─ HM.

9 kaldı HM: kıldı N.

10 Reşk itdi aña cümle sitâre mâh u hûrşîd N: İş itdüñ aña cümle estâre mâh u hurşîz HM.

11 “…Bunlar dünya hayatının geçimliğidir...” Âli İmrân, 3/14.

12 “…nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi…” Âli İmrân, 3/14.
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olmışdur tamuya. Niteki buyurur: 1﴾اٍب َ ــ ْ ُ أَ َ ْ ــ َ ــא  َ َ ﴿ Ve ol tarîk ki2 envâ‘-ı 

şehevâtdan3 kopar, bu derekeleri anuñıla kapladılar ki; 4ات ــ א ــאر  ــ ا  

İmdi bu yidi şehvetüñ tohumını insânuñ yidi a‘zâsında ekdiler ve biş hissi5 

ol tohumı terbiyyet [193b] itmek-içün üzerinde kodılar; tâ ol biş6 yıla 

degin her tohumuñ ağacı üzerinde bir şehvet yimişi zâhir oldı. Andan soñ-

ra sâhib-Şer‘’i göndürdiler; tâ ki her ağacuñ hâsılından âşir olup öşr ala 

ve her bir uzva bir sücûd harâc7 koya. Niteki buyurur: ــ ــ  ت أن أ ــ  أ
ــ آراب8  Lâ-cerem yidi uzvuñ üzerine yidi secde vâcib kıldı ve buyurdı 

ki ol ağaçlaruñ (N331a) yimişlerini âhiret tohumını idinüñ,9 ubûdiyyet yirin-

de Şerî‘at eliyile saçuñ ki; 10ة ــ ٰ ــ ا ر ــא   İmdi Hak Te‘âlâ’nuñ illetsüz ا

inâyeti bir tâ’ife’i perdeledügi11 vaktden anı derecât tarafına sürdi, َ ــ ِ  ﴿َو
ا﴾12 ْ ــ َ َ ا ــ ِ ِ﴾zimâmıyla 13 ا ــ ِّ ــאَم َر َ َ ــאَف  َ  ْ ــ َ ــא  ِ tarîkınca ﴿َوأَ ــ َ  َ ــ ْ ــ ا َ َ  ﴿َو
ى﴾14 َ ــ َ ْ َْوى﴾kademiyile 15 ا ــ َ ْ َ ا ــ

ِ  َ ــ َ ْ ن ا ِ ــ َ ﴿ me‘âdına ve makāmına irişdür-

di. Ve her tâ’ife’i İzzet-i Müte‘âlî satvesinden bî-bâk olup hem yaradıldu-

ğı vaktuñ evvelinden derekât cihetine sürdi 16﴾وا ُ ــ َ َכ  َ ــ ِ ا  َ ــ ِ -kahrı ﴿َو

nuñ kamçısı birle 17﴾ َــ َ  ْ ــ َ ــא  َ َ ﴿ yolınca 18﴾ــא َ ْ ــאَة ا َ َ ْ َ ا َــ kademiyile ﴿َوٰا

1 “Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.” Hicr, 15/44.

2 yidi kapu olmışdur tamuya. Niteki buyurur: ﴾اٍب َ ْ ُ أَ َ ْ َ א  َ َ ﴿ Ve ol tarîk ki HM: ─ N.

3 envâ‘-ı şehevâtdan N: envâ‘-ı şehvetden HM.

4 “Cehennem, şehvetlerle kuşatılmıştır.” Müslim, Cennet, 1, (2822).

5 hissi N: his HM.

6 biş N: on biş HM.

7 harâc HM: harc N.

ــ آراب 8 ــ  ــ  ت أن أ ــ اب :HM أ ــ ــ ا ــ  ــ  ت أن أ ــ  N. “Yedi uzuv üzerine secde etmekle أ

emrolundum.” Benzer lafızlarla; Müslim, Salât, 44; Ahmed b. Hanbel, 3/191; 4/359.

9 idinüñ HM: anuñ N.

10 “Dünya, âhiretin tarlasıdır.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/412, nr. 1320; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/124.

11 perdeledügi HM: ol yaradılduğı N.

12 “Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında 

oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: ‘Size selâm olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi 

ebedî kalmak üzere buraya girin.’ Zümer, 39/73.

13 “(40-41) Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, 

şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.” Nâzi‘ât, 79/40.

14 “…ve nefsini arzularından alıkoyarsa...” Nâzi‘ât, 79/40.

15 “…şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.” Nâzi‘ât, 79/41.

16 “İnkâr edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır 

ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: ‘Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve bu gü-

nünüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?’ Onlar da, ‘Evet geldi.’ derler. Fakat 

inkârcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.” Zümer, 39/71.

17 “(37-39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.” 

Nâzi‘ât, 79/37.

18 “(37-39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.” 

Nâzi‘ât, 79/38.
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َْوى﴾1 ــ َ ْ َ ا ــ
ِ  َ ــ

ِ َ ْ ن ا ِ ــ َ ﴿ me‘âdına ve makāmına yitürdi ki; ــ و ــ ا ء  ــ  
2 ــ א ــאر و أ ــ ا ء  ــ ــ و א  Ya‘nî bu bir tâ’ife uçmaklık oldı, baña ne assı ve أ

bu bir tâ’ife tamulık oldı, bana ne ziyân? Eger (N331b) anuñ inâyeti degülmis-

se, pes kahır kemendinden ve mekir zincirinden [194a] anuñ nite necât 

bulınayıdı ve anuñ tılsım-ı a‘zamınuñ bâğları kankı kuvvetile şeşileyidi.

Beyt: Sen gerek kim uş bu yolda öz özüñden toyasın

 Cân ü tenden vaz gelüp dilber yolına koyasın

 Her adımda biñ duzak artuk ola bu yolda pes

 Bendleri merdâne üz tâ bunda sırlar tuyasın

İmdi sülûk itmek temennâsınuñ sevdâsı pâzişâhlar ve mâlikler başına 

lâyıkdur. Zîrâ ki her gedâ ve bî-nevânuñ elinden ayağından bu feth-i a‘zam 

nice zâhir olsun. Ammâ bu deñlü var ki İblîs tasarrufından halâs bulmak 

olursa bunuñıla olur ki; İslâm libâsıyıla ve hem îmân hil‘atıyıla bu cihân-

dan (N332a) cân iledüp kurtarasın, îmânı şeytâna virmeyesin. Tamâm ni‘met 

budur ve müstedâm devlet hem budur.3 Allahumma’htim lenâ bi-hâtime-
ti’l-îmân ve’l-İslâm.

Beyt:  Eger soñ demde îmânum çerâğın itmeseñ bâtıl

 Safâ vü zevk ü şevkıla verem ben cân el-hâsıl 

 Eger bu ni‘met-i İslâm içinde ben ölürisem 

 Yiter bu menzilet baña hoş oldı mertebem kâmil4

Ammâ hikmet neyidi öldürmekde dirlikden soñra ve girü diritmekde 

öldükden soñra, tâ ki ol gāfil ser-geşteye cevâb5 ola ki dimişdür:

1 “(37-39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.” 

Nâzi‘ât, 79/39.

2 “Bunlar cennettedir, bana ne faydası var; şunlar da cehennemdedir, bana ne zararı var.” Ahmed b. 

Hanbel, 29/206.

3 Tamâm ni‘met budur ve müstedâm devlet hem budur HM: Tamâm devlet budur ve müstedâm ni‘met 

budur N.

4 kâmil HM: hâsıl N.

5 öldürmekde dirlikden soñra ve girü diritmekde öldükden soñra, tâ ki ol gāfil ser-geşteye cevâb HM: 

öldürmekden soñra girü diriltmekden, tâ ki ol gāfil ser-keşe ne cevâb N.
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(N332b) א آرا ه    دار
א  ر  و  ش ا אز از     

ا   ر    ز ا ا 
 1 ا ا از   ور  آ 

Bu ebyâtuñ tercümesi kitâbuñ evvelinde zikr olmışdur. Kelâm-ı kabîh 

olduğı-y-içün tekrârını [194b] lâyık görmedük. Bu mahalde bu kelâma 

cevâb isteriseñ işitgil: İmdi, bilgil ki âdemînüñ biş hâleti vardur. Evvel hâ-

leti, ademdür. Niteki buyurdı: ًא ْ ــ َ َُכــ   ْ ــ َ  ِ ــ ْ َ ا ــ ِّ  ٌ ــ ِ ــאِن  َ ِ ْ ــ ا َ َ ــ  َ ْ أَ ــ َ ﴿ 
ًرا﴾2 ُכــ ْ  Ya‘nî ketm-i ademde insânuñ3 Hak ilminde vücûd-ı ilmîsi varıdı; 

ammâ kendü vücûdını bilmezidi ve kendüyi zâkir degül idi ve hem kendü-

nüñ mezkûrı degül idi. İkinci hâleti, âlem-i ervâhda mevcûd olmaklığıdur. 

Niteki buyurdı: 4 ــ ــא ا אכــ  ــא  ، و ــ ــא ا ــאرف  ــא  ة  ــ د  ــ رواح   ا
Ya‘nî çünki adem dervâzesinden âlem-i ervâha yitişdi, bir vücûd dahı hâsıl 

itdi. Bu keret kendü vücûdını ve gayr-ı vücûdını5 bildi ve hem zâkir ve 

mezkûr (N333a) oldı. Üçinci hâleti oldur ki, rûh kālıba6 ta‘alluk dutduğı hâ-

letdür. Niteki buyurdı: 7﴾ ــ ِ ــ رو ِ  ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ  dür. Dördinci hâlet,8 rûh’﴿َو

bedenden müfârakat itdügi hâletdür. Niteki buyurdı: 9﴾ِت ْ َ ْ ُ ا َ ِ ٍ َذآ ْ َ  ﴿ُכ 

Bişinci hâlet, rûhı bedene girü göndürüp ihyâ itdügi hâletdür; ْ أَُכــ َ َ ــא  َ  ﴿َכ
ُدوَن﴾10 ُ َ  Ve bu biş hâlet insâna zarûrî gerekdür. Tâ ki Hak Te‘âlâ’nuñ hik-

meti bu mevcûdâtı yaratmakda hâsıl ola ki; 11َف َ ــ ْ ُ أَْن أُ ــ ْ َ ْ َ َ ــא 
ِ ْ َ ا  ً ــ ْ ُ َכ ــ ْ  ُכ

1 Çün yaradıcı kâmil terkîb düzicidür 

 N’içün kıla birin zişt birini kıla zîbâ

 Çün sûret-i zişt oldı aybı kimüñ olur

 Çün hûb olıcak sûret pes n’içün ider ifnâ 

2 “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.” 

İnsân (Dehr), 76/1.

3 ketm-i ademde insânuñ HM: ketm-i adem-i insânuñ N.

4 “Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayan-

lar ayrılırlar.” Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Birr, 159, (2638); Ebû Dâvûd, Edeb, 19, (4834).

5 gayr-ı vücûdını HM: gayrını N.

6 Üçinci hâleti oldur ki, rûh kālıba HM: Üçinci hâlet, rûhı kālıba N.

7 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” Hicr, 15/29; Sâd, 

38/72.

8 hâlet N: ─ HM.

9 “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” Ankebût, 29/57.

10 “…Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” A‘râf, 7/29.

11 “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/132, nr. 

2016; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/88; 4/158.
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Pes evvel hâlet adem gerek; tâ ki âlem-i ervâhda çün aña vücûd hâdis olup 

zâhir ola, ol kendü varlığını bile ve kendünüñ hudûsına âlim ola. Eyle 

[195a] olsa lâzım gelür ki kendü Sâni‘inüñ kadîmlığın bilüp ârif ola. İkin-

ci hâlet âlem-i ervâhda vücûd gerek; tâ ki âlem-i ecsâda ulaşmazdan (N333b) 

öñdin Hak Te‘âlâ’nuñ şühûdı zevkını vâsıtasuz bile 1﴾ ْ ُِّכــ َ ِ  ُ ــ ْ َ -hitâbı ﴿أَ

nuñ istimâ‘ına lâyık ola, 2﴾ ــ َ َ ﴿ cevâbınuñ sa‘âdetiyile mes‘ûd ola. Çünki 

mükâleme devletini vâsıtasuz bula Hazret’den, Hazret-i Rubûbiyyet’i 

âlem-i ecsâdda girü bilebilür ve ol sıfatlar ki zâtîdür; mürîdlik ve mütekel-

limlik ve semî‘lik ve basîrlık ve âlimlik ve kādirlik gibi ve dahı özge kim 

vardur bularuñ gibi,3 Hak Te‘âlâ’yı bu sıfatlarıla bunda bilebilür. Ve eger 

anuñ âlem-i ervâhda vücûdı olmasayıdı bedene gelmezden öñdin bunda ol 

zâtî sıfatlaruñ tamâm ma‘rifeti hâsıl olmazdı ve dahı bu cesed âleminde 

ikileyin rûhâniyyet safâsına irişmez idi; tâ ki mükâleme-i Hak mertebesi 

hâsıl olaydı. Zîrâ ki bu nesne semerâtıdur ol tohumlaruñ. Eger ol âlemde 

ki bidâyetdür, bu tohumlar ekilmeseyidi bunda ki nihâyetdür, hîç semerât 
(N334a) hâsıl olmazıdı. Üçinci hâlet rûhuñ bedene ta‘alluk dutduğı hâletdür, 

bedene rûh ta‘alluk4 bulmak gerek; tâ ki kemâlât-ı ma‘rifet âletlerini kesb 

ide ki bu iki âlemüñ külliyyâtın ve cüz’iyyâtın ol âletlerile hâsıl idebilür ve 

Hak Te‘âlâ’yı Râzıklık sıfatıyıla ve Rahmânlık ve Rahîmlik ve Gaffârlık ve 

Settârlık ve Mün‘imlik ve Muhsinlik5 ve Vehhâblık [195b] ve Tevvâblık 

sıfatıyıla bu hâletde bilebilür.6 Ve rûhı terbiyyet itmege dahı bu âletler me-

dediyile yitişilür7 ma‘rifet makāmlarına. Şunuñ gibi makāmât ki âlem-i 

ervâhda bu âletsüz olmazıdı; müşâhede gibi ve mükâşefât ve ilm-i ledünnî 

gibi ve dürlü dürlü tecelliyyât ve tasarrufât-ı cezebât gibi ve Hak Te‘âlâ’ya 

vâsıl olmak gibi ve niçe ma‘rifetler dahı ki her birinden birer şemme zikr 

eyledük idi, anlaruñ8 bu hâletde hâsıl olur. Dördinci rûh bedenden müfâ-

1 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ 

demişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 

7/172.

2 “…Evet...” A‘râf, 7/172.

3 ve dahi özge kim vardur, bularuñ gibi HM: ─ N.

4 dutduğı hâletdür, bedene rûh ta‘alluk HM: ─ N.

5 ve Muhsinlik HM: ─ N.

6 bilebilür HM: bulabilür N.

7 yitişilür HM: yitişeler N.

8 anlaruñ HM: anlar N.
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rakat itmek hâleti gerek; iki vechden biri ol ki, rûh bedene musâhib (N334b) 

olmakdan bunca televvüs hâsıl itmişdür, ol nesne bu hâletde tedrîcile gö-

türilür ve ol üns ki cismânî nesneyile bulmışıdı,1 andan zâ’il olur ve ikileyin 

rûhâniyyet safâsına irişür. Ammâ bu ma‘nî su‘adâ ervâhına olur ki anlar 

yaradılmışuñ hulâsasıdur. Ve andan soñra2 ol sıfatlar ki kālıb sebebiyile 

hâsıl itmişidi, bu keret kālıb zahmetinsüz3 ol sıfatları Hazret-i İzzet’den 

kesb idüp berhûrdâr olur ve halkıyyet küdûretinden âzâd olur. İkinci vechi 

oldur ki, ol âletler ki kesb itdügi ma‘ârifden bir zevk dahı hâsıl eyleye, âlet-

ler4 zâ’il oldukdan soñra ki âlem-i ervâhda ol zevkı bulmamış idi. Zîrâ ki ol 

âlemde anı idrâk itmege âleti yoğıdı [196a] ve bu âlem-i ecsâmda dahı ol 

zevkı yoğıdı. Zîrâ ki aña irişen zevk ve ma‘rifet kālıb hicâbınuñ ardından 

hâsıl olurdı. Şimdi kālıb zahmetsüz (N335a) bir zevk dahı hâsıl olur şol yimiş 

gibi ki ağacuñ üzerinde ola; yaş üzüm ve zerdâlû gibi. Mâdâm ki ağaç üze-

rinde ola, bir dürlü zevkı vardur ve çünki ağaçdan keseler ve bir müddet 

güneş nazarında5 koyalar; tâ ki güneş nazarı terbiyyetiyile ol yaş üzümi 

mevîz6 eyleye ve zerdâlûyı kurıda, ol vakt anuñ bir dadı olur ki öñdin ol 

yoğıdı. Egerçi ağaç üzerinde güneş nazarın bulup terbiyyet irişür idi; ammâ 

bu deñlü var ki mâdâm ki kademin ağaç üzerinde basmışıdı, ol ağaçluk 

hâsiyyetinden güneş harâretiyile biriküp üzümde ve zerdâlûda fi’l-cümle 

ekşilik ve yaşlık bâkî varidi, şimdiki ağaç tasarrufı andan zâ’il oldı ve güneş 

harâretiyile kurıdı. Bir lezzeti dahı çıkdı ki öñdin yoğıdı.7 Zîrâ ki güneş 

terbiyetin ağaç zahmetsüz hâsıl eyledi.8 Üzüm üzümlik terbiyyetin9 bul-

makda ağaca muhtâc idi. Şöyle ki; (N335b) eger ağaç olmasa mücerred güneş 

nazarıyıla üzüm zâhir10 olmazıdı ve çünki üzüm ağaç üzerinde göynidi, 

imdi ağaç üzerinde mevîzlik makāmına irişmemiş idi. Pes üzümi ağaçdan 

kesmek gerek ve mücerred güneş nazarıyıla perveriş bulmak gerek; tâ ki 

mevîz tatlu olup kendü makāmına irişe. Buncılayın kıyâs eyleye rûhı ki, 

1 ol üns ki cismânî nesneyile bulmışıdı HM: ol iş ki cismânî nesneyile bilmişdi N.

2 soñra HM: ─ N.

3 zahmetinsüz HM: zahmetsüz N.

4 âletler HM: ─ N.

5 güneş nazarında HM: güneşe N.

6 mevîz: “Muz veya Şâm üzümü” (Ahterî).

7 dahi çıkdı ki öñdin yoğıdı HM: dahi zâhir oldı N.

8 Zîrâ ki güneş terbiyetin ağaç zahmetsüz hâsıl eyledi N: ─ HM. 

9 Üzüm üzümlik terbiyyetin HM: Evvelde üzüm terbiyetin N.

10 zâhir HM: ─ N.
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evvelde yimiş gibi [196b] zâhir olmakda beden ağacına muhtâc idi. Çünki 

yimişligi makāmına irişdi, ma‘rifet ve kurbet hâsıl eyledi. Ammâ bu deñlü-

dür ki; mâdâm ki kademin beden ağacınuñ üzerinde basmışdur, egerçi 

Hak Te‘âlâ’nuñ inâyeti güneşinüñ nazarın bulurdı,1 ammâ beden ağacı-

nuñ hâsiyyetinden her vakt bir enâniyyet buludcuğı2 zahmet iderdi ki ــ  ا
3 ــ ــ  ــאن   aña işâretdür ve bir zevk egerçi ma‘ârif-i gaybiyyeden bulur-

dı,4 ammâ beden sıfâtınuñ ekşiligiyile ve yaşlığıyıla bilebülürdi. Şimdiki 

rûhı yimiş gibi beden (N336a) ağacından zâ’il kılalar ve birkaç müddet Hak 

Te‘âlâ’nuñ nazarı güneşinüñ tasarrufında5 terbiyyet bula, beden ağacı zah-

meti ortada vâsıta olmaya, aña bir zevk ve bir ma‘rifet hâsıl olur ki öñdin 

yoğıdı. Zîrâ ki evvelde insâniyyet yimişinüñ kemâli mertebesine irişmemiş 

idi, pes âlem-i ervâhda Hak Te‘âlâ’nuñ nazarlarınuñ tasarrufına kābil ve 

lâyık olmadı. Ve dahı ancılayın6 Hak Te‘âlâ’nuñ Mümîtligi7 sıfatı aña 

ma‘lûm olmazdı; zîrâ ki rûh bedenden müfârakat itmeyince bu ma‘rifet 

hâsıl olmaz. Ve bunda esrâr ve dekāyık çokdur. Anuñ şerhine kitâblar tâkat 

getürmez. 8﴾ِ ِ
ُ ــ ُ ــ  ِ ُروُه  َ ــ َ ﴿ Bişinci rûh bedene avdet itmek hâletidür, rûh 

bedene avdet itmek9 gerek; ol sebebden ötürü ki insân [197a] anuñ için-

dedür ki cemî‘-i gayb ve şehâdet memleketine dünyâ vü âhiretde Hak 

Te‘âlâ’nuñ halîfesi olup tasarruf ide ve ol dürlü dürlü hoşluklar ki bu iki 

âlemde anuñ-içün yaraklamışlardur,10 niteki buyurur: َ ِ ِ א َאِدي ا
ِ ِ ْدُت  َ ْ  أَ

11 ٍ ــ َ َ  ِ ــ ْ َ ــ  َ َ  َ ــ َ َ  َ ْ َو َ ِ ــ َ َ أُُذٌن  ٌ َرأَْت َو ــ ْ َ  َ ــא  َ  
(N336b) Pes ol hoşluklardan 

berhûrdâr olup nasîbi kemâlde ola. Ve imdi bu tena‘‘umlaruñ ba‘zısı rûhânî 

ve ba‘zısı cismânîdür. Ol ki cismânîdür, anda tasarruf itmek mümkin de-

1 bulurdı HM: bilürdi N.

2 bir enâniyyet buludcuğı HM: enâniyyet bulurdı N.

3 “Muhakkak ki kalbime bazı tortular konur ki günde yüz defa tövbe istiğfar ediyorum.” Müslim, 

Zikr, 41; Ebû Dâvûd, Vitr, 26.

4 ma‘ârif-i gaybiyyeden bulurdı HM: ma‘ârif-i gaybeden belürdi N.

5 Hak Te‘âlâ’nuñ nazarı güneşinüñ tasarrufında HM: Hakk’uñ güneşi tasarrufında N.

6 Hak Te‘âlâ’nuñ nazarlarınuñ tasarrufına kābil ve lâyık olmadı ve dahi ancılayın HM: ─ N.

7 Mümîtligi HM: mümkinligi N.

8 “Yûsuf dedi ki: ‘Yedi yıl âdetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi 

başağında bırakın.’” Yûsuf, 12/47.

9 hâletidür, rûh bedene avdet itmek HM: hâleti N.

10 yaraklamışlardur HM: yaraklanmışdur N.

11 “Salih kullarım için ben, Cennet’te hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan 

gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım.” Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 8; İbn Mâce, Zühd, 39; 

Ahmed b. Hanbel 15/407, nr. 9649; 16/71, nr. 10017.
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güldür; illâ cismânî âletler1 vâsıtasıyıla mümkin olur. Pes cismânî kālıb ki 

dünyâvîdür ve fânîdür, anı âhiret rengiyile ki ol nûrânîlık ve bâkīlıkdur, 

ihyâ iderler ki; 2﴾אَواُت َ ــ َوا َْرِض  ْ ا  َ ــ ْ َ َْرُض  ْ ا ُل  ــ َ ُ َم  ْ َــ ﴿ Egerçi hemân ol 

bedendür ol sûretile, ammâ ol sıfatıla degül. Zîrâ dünyâvî kālıbı dört3 un-

surdan düzdiler ki od ve yil ve su ve toprakdur. Ammâ toprağıla su anuñ 

üzerine4 gālib idi ki; 5
ِزٍب﴾  َ  ٍ ــ ۪  ْ ــ ِ ﴿ Ve bu ikisi mahsûs ve kesîfdür ki gö-

zile görinür ve od ve yil ikisi latîfdür, mahsûs degül ki gözile6 görine. Bu 

ikisi bedende mağlûb idi. İmdi bu kālıbı âhiretde ki letâfet âlemidür, hem 

girü bu dört unsurdan düzerler. Ammâ od ve yil anuñ üzerine (N337a) gālib 

olur ki, ikisi latîfdür ve toprak ve su mağlûb olur ve mütemekkin olur. 

Ya‘nî karâr dutup dolanur, şimdiki od ve su gibi olmaz. Böyle [197b] olı-

cak gāyet letâfetde olur. Ve mü’minüñ ol nûrı ki göñlinde mütemekkindür, 

anuñ sûretinde anı gālib kılalar ki; 7
 ﴾ ْ ــ ِ

ِ ْ أَ  َ ــ ْ َ ــ  ُ ُر ُ  َ ــ ْ َ ﴿ Ve hem
ٌه﴾8 ــ ُ د ُو َ ــ ْ َ ٌه َو ــ ُ ــ ُو َ ْ َ َم  ْ َــ ﴿ bu ma‘nîye işâretdür. Ya‘nî anlaruñ ki göñül-

leri nûr-ı îmân ile münevver oldı, bugün ol nûrıla hem yüzleri9 münevver 

olur ve anlaruñ ki göñülleri küfrile karardı, yarın ol küfr karasıyıla hem 

yüzleri10 karara. Pes kālıb çünki latîf ü nûrânî ola, ayruk dahı beden rûha 

zahmet virmez. Zîrâ ki ol zahmet zâhir11 olacak nesne’i ِ وِر ُ ُ  ِ א  َ َא  ْ َ َ  ﴿َو
12﴾ ٍ ّ ــ ِ  ْ ــ ِّ  tasarrufıyıla andan çıkardılar. Niteki sırçacı sırçanuñ cevherini 

1 âletler HM: olanlar N.

2 “O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar Bir ve Kahhâr (her 

şeyin üzerinde yegâne hâkim) olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.” İbrâhîm, 14/48.

3 kālıbı dört HM: kālıbıdur N.

4 su anuñ üzerine HM: sunuñ üzerine N.

5 “(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: ‘Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer 

şeyleri yaratmak mı?’ Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.” Sâffât, 37/11.

6 görinür ve od ve yil ikisi latîfdür, mahsûs degül ki gözile HM: ─ N.

7 “Mü’min erkeklerle mü’min kadınların nurlarının, önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin 

gün kendilerine şöyle denir: ‘Bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedî olarak kalaca-

ğınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır.’” Hadîd, 57/12.

8 “O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, ‘İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, 

öyle mi? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın.’ denilir.” Âli İmrân, 3/106.

9 münevver oldı, bugün ol nûrıla hem yüzleri HM: ─ N.

10 küfr karasıyıla hem yüzleri HM: sevâdıla yüzleri hem N.

11 zâhir HM: ─ N.

12 “Biz, onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı 

otururlar.” Hicr, 15/47; “Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da 

ırmaklar akar. ‘Hamd, bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi olmasaydı, 

biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun, Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler.’ derler. 

Onlara, ‘İşte yaptığınız (iyi işler) sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet!’ diye seslenilir.” A‘râf, 

7/43. 



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 373

toprakdan ve küdûretden taşra çıkarur ve anı sâfî ve şeffâf ider; tâ şöyle ki 

anuñ içi taşı yek renk olur, (N337b) zâhirinden bâtını görinür ve bâtınından 

hem zâhiri görinür. 1﴾ ُ
ِ ا َ ــ ــ ا َ ْ ُ َم  ْ َــ ﴿ bu ma‘nîye işâretdür ki ol bâtında 

gizlü nesneler zâhir ve âşikâr ola.

 ُ َ אُج َوَر ا َرّق ا
  ُ َ אכ ا َ َ א  َ א َ  

ح   َ ٌ َو  َ א  َ َכ َ
  ُ َ ٌح َو  َ א  َ َوَכ

Beyt: Sücü sırçayıla çü barışdı

 Barışup birbiriyile alışdı

 Şöyle ki câmdur, degüldür mey

 Yâhûz meydür, kadeh degüldür hey2

Tâ hadîsde gelür ki; bihişt ehlinüñ beynisi ve siñügi ve iligi taşradan 

görine gāyet letâfetden. Pes kālıbı bu letâfetile haşr ideler, tâ ki sekiz uçmak 

[198a] tena‘‘umâtından kendü hazzını tamâm ala3 ve andan hîç küdû-

ret hâsıl olmaya ki rûhuñ müşâhedesine zahmet idebile ve hem dahı Hak 

Te‘âlâ’nuñ Yuhyîlik sıfatını tamâm ârif olup bile. Mâdâm ki sûrete anı ihyâ4 

itmeyince ki 5﴾ٍة َ אٓ أَوَل  َ َ َ ۤي أَ ِ א ا َ ِ ْ ُ  ْ ُ ﴿’dür ve rûhı andan soñra ki kālıb 

sohbetinden6 perveriş bulmışıdı ve ma‘rifet âletlerini tamâm hâsıl itmişidi 

ve bedenden (N338a) müfârakat bulup niçe müddetler âlem-i gaybda inâyet 

nazarıyıla terbiyyet bulmış idi ve cismânî televvüslerden tedrîcile kurtılmış 

idi7 ve Hak feyzinden bî-vâsıta rızklar irişürdi ki; ٓــא َ ِ  َ ــ ِ ِ َ َن (١٦٩)  ُــ َز ْ ُ ﴿ 
8﴾ِ ــ ِ ْ َ ــ  ِ  ُ ُ ا ــ ُ َא  Ve tamâm kuvvet hâsıl itmişidi. Pes bu kemâlâtıla anı ٰا

1 “Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!” Târık, 86/9.

2 Bu beyit N nüshasında mevcut değildir.

3 tena‘‘umâtından kendü hazzını tamâm ala HM: na‘amâtından kendüye tamâm hazzını ala N.

4 ihyâ HM: ihtiyâr N.

5 “De ki: ‘Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.’” Yâsîn, 36/79.

6 sohbetinden N: sohbetinden ki HM.

7 televvüslerden tedrîcile kurtılmış idi HM: televvüsden tedrîcile kurtılmışdur N.

8 “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, 

lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkaların-

dan kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların 

üzülmeyeceklerine sevinirler.” Âli İmrân, 3/169-170.
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kālıb âlemine girü gönderürler; tâ ki ol cismânî âletler vâsıtası birle cemî‘-i 

memleketde mâlik olup milkinde tasarruf eyleye ve ol vâsıtasuzlık makā-

mında tena‘‘umât-ı rûhânîden âlât-ı cismânî zahmetinsüz kendü hazzını 

vâfir ala ve kemâlât-ı ma‘rifet1 ve kurbet zevkın ــٍכ ِ َ  َ ــ ْ ِ ٍق  ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْ َ ــ  ِ ﴿ 
ٍر﴾2 ِ ــ َ ْ  makāmında bula.3 Şöyle ki, ne rûh cismi kendü işinden koyup 

meşgūl ide ve ne cisim rûhı işinden meşgūl ide. 4ن ــ ن   ــ ــ    Lâ-ce-

rem Hak Te‘âlâ’nuñ nâmesinüñ unvânı aña bu oldı ki: ى ــ ــ ا ــכ ا ــ ا  
ة5 ــ ى   ــ ــ ا ــכ ا ــ ا ت ا ــ   (N338b) Ammâ fark anuñıla Hak arasında 

bu makāmda oldur ki, [198b] Hak Sübhânehû ve Te‘âlâ bu memleket-

lerde istiklâlî6 ve asâlet7 birle tasarruf ider ve âlete hîç ihtiyâc yok8 ve kul 

anuñ niyâbeti ve hilâfeti vâsıtasıyıla tasarruf ider ve hem âlete muhtâcdur. 

Vallâhu a‘lem bi’s-savâb ve ileyhi’l-merci‘ ve’l-me’âb. Bu kadar işâret yiter. 

Bâkī esrâr-ı İlâhî’yi ifşâ itmege icâzet yokdur ki; ifşâ’u sırrı’r-Rubûbiyyeti 
küfrün, men arefehâ arefehâ ve men cehelehâ cehelehâ.9 

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma‘în.10

1 kemâlât-ı ma‘rifet HM: kemâl-i ma‘rifet N.

2 “Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.” Kamer, 54/55.

3 makāmında bula HM: bile N.

4 “Bir iş, diğer bir işe engel teşkil etmez.”

5 “Hay/diri ve ölümsüz olan melikten, hay ve ölümsüz olan melike.” 

6 istiklâlî: yalnızlık (Ahterî).

7 Hak Sübhânehû ve Te‘âlâ bu memleketlerde istiklâlî ve asâlet HM: Ol Sübhânehû bu memleketlerde 

isti‘lâl ve isâfet N.

8 âlete hîç ihtiyâc yok HM: hem âlete muhtâc degil N.

9 ifşâ’u sırrı’r-Rubûbiyyeti küfrün, men arefehâ arefehâ ve men cehelehâ cehelehâ HM: ifşâ’i Rubûbiyyetihî 
küfr men arefehâ ve men cehelehâ N.

10 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma‘în N: ─ HM.



İrşâdü’l-Mürîd İle’l-Murâd 375

EL-BÂBÜ’L-HÂMİSÜ

FÎ BEYÂNİ SÜLÛKİ’T-TAVÂ’İFİ’L-MUHTELİFETİ1 

VE HÜVE MÜŞTEMİLÜN ALÂ SEMÂNİYETİ FUSÛLİN 

TEBERRÜKEN Bİ-KAVLİHÎ 2﴾أَْزَواٍج َ َ
ِ א َ َ ﴿

Bişinci Bâb muhtelif tâ’ifelerüñ sülûkin beyân ider. Ol müştemildür 

sekiz faslı, bu âyete münâsib.3

El-Faslü’l-Evvelü 

fî Beyâni Sülûki’l-Mülûk ve Ehli’l-Hükm

Kālallâhu Te‘âlâ: ِّ ــ َ ْ א ِ ــאِس  َ ا ــ ْ َ ُכــ  ْ א َ َْرِض  ْ ــ ا ِ  ً ــ َ ِ َ َــאَك  ْ َ َ ــא  َــא َداُووُد ِإ ﴿ 
ٌ ِ ــ َ اٌب  َ ــ َ  ْ ــ ُ َ  

ِ ِ ا ِ ــ َ ــ  َ َن  ــ ِ َ  َ ــ ِ ِ ِإن ا ِ ا ِ ــ َ ــ  َ ــَכ  ِ
ُ َ ى  َ ــ َ ْ ِ ا ــ ِ َ  َ  َو

ــאِب﴾4 َ ِ ْ َم ا ْ َــ ا  ــ ُ َ ــא  َ ِ  
(N339a) Ve kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm: ــ  ّ ــ ا אن  ــ  ا

م5 ــ ــ כ  وي إ ــ رض   Azîz-i men! Bilgil ki sultânlık ve pâzişâhlık Hak ا

Te‘âlâ’nuñ halîfesi ve nâ’ibi olmaklıkdur yiryüzinde. Ve Hoca aleyhi’s-selâm 

buyurdı ki; “Sultân Hak Te‘âlâ’nuñ gölgesidür.” didi. Hem ol dahı hilâfet 

ma‘nîsinedür. Zîrâ ki sûret âleminde kaçan bir kişi tam üzerinde dursa ve 

anuñ gölgesi yir üzerinde düşse, ol gölge anuñ halîfesi olur [199a] yir-

yüzinde ve ol gölge’i ol kişi adıyıla añarlar; “fülânuñ gölgesidür” dirler. 

Ve anuñ zâtınuñ ve sıfâtınuñ eseri gölgesinde aks urup zâhir olur. Ve bu 

bir ulu sırdur ve hem 6 ــ ر ــ  ــ ٰادم  ــ  א  ّ  .bu ma‘nîye işâretdür ان ا

Görmez misin ol hümâ kuşın ki bir za‘îf kuşdur; anda Hak Te‘âlâ (N339b) 

kendü esrârından bir nesne komışdur ki anuñ gölgesi kime ki irişse, eger 

gedâ dahı olursa7 pâzişâh olup sâhib-memleket olur. Böyle olıcak pes Hak 

1 Sülûki’t-Tavâ’ifi’l-Muhtelifeti HM: Sülûki’t-Tavâ’ifi’l-Muhtelifi N.

2 “O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki, keçiden de iki. Ey 

Muhammed! De ki: ‘Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde 

bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin.’” En‘âm, 6/143.

3 Bişinci bâb muhtelif tâ’ifelerüñ sülûkin beyân ider. Ol müştemildür sekiz faslı, bu âyete münâsib 

HM: ─ N.

4 “Ona dedik ki: ‘Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak 

ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan 

sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.’” Sâd, 38/26. 

5 “Sultan, yeryüzünde Allahu Teâlâ’nın gölgesidir. Her mazlum ona sığınır.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 

9/475; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 9/325.

6 “Allah Âdem’i kendi sûretinde yaratmıştır.” Buhârî, İsti’zân, 1; Müslim, Cennet, 28; Birr, 115.

7 olursa HM: görse N.
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Te‘âlâ kemâl-i inâyetinden çünki bir kulı cemî‘-i halâyık arasında ihtiyâr 

itse ve zıllullâh mertebesine mahsûs kılsa ve kendünüñ zâtın ve sıfâtın anda 

izhâr eylese, görgil ki ne devlet ü ikbâl ve izzet ü ifdâl ol müşerref zâtda 

ve mükerrem gevherde ta‘biye eyleye. Azacuk hâsiyyet ol zât-ı şerîfde ve 

araz-ı latîfde ol ola ki her ehle ve nâ-ehle çünki inâyet nazarıyıla nazar1 

itse cemî‘-i cihânda mukbil ü makbûl olur ve her kime ki kahr nazarıyı-

la baksa iki cihânda müdbir ü merdûd olur. Getürmişlerdür haberde ki, 

pâzişâhlardan biri dimişdür ki: 2 ــ ــאه ا ــ و ــ و ــאه ار ــ ر ــאن  ــ ا  

Ya‘nî zamân bizümdür, her kimi ki kalduravuz yücelür (N340a) ve her kimi 

ki koyavuz hakīr olur. İmdi bu söz ma‘nî-dâr sözdür, ammâ anuñ nazarı 

kâmil degül imiş; tâ ki kendüyi bileyidi, [199b] 3אن אء yirine  ا   
4 ــ ٰ  dise gāyet görklü kelâm olurdı. İmdi şöyle bilgil ki pâzişâhlar iki ا

tâ’ifedür: Biri dîn pâzişâhı ve biri dünyâ begi. Anlar ki dünyâ pâzişâhıdur; 

anlar Hak Te‘âlâ’nuñ5 lutfı ve kahrı sıfatlarınuñ sûretidür, ammâ kendü 

sûretlerinden bî-haberlerdür. Ve Hak Te‘âlâ’nuñ lutfı ve kahrı anlaruñıla 

âşikâre olur, ammâ anlara âşikâre ve ma‘lûm olmaz. Şol hûb-cemâl gibi 

ki;6 kendünüñ cemâlinden bî-haber olur, ammâ anuñ cemâlinden bir kişi 

dahı7 berhûrdâr olur. 

و  א   ش   

ارد8  د     

Ve anlar ki dîn begleridür, anlar Hak Te‘âlâ’nuñ lutfı ve kahrı sıfâtınuñ 

mazharı ve hem muzhiridür. Ya‘nî Hakk’uñ sıfâtı anlarda zâhir olur (N340b) 

ve hem anlaruñ bu sıfatlara ilmi ve haberi hâsıl olur. Pes anlardur ki sûretüñ 

tılsım-ı a‘zamını Şerî‘at kilîzini tarîkat eline alup açdılar ve ahvâlüñ hazînele-

rini ve sıfâtuñ dakīkalarını ki kendülerde gizlemişler ve komışlardı, hakīkat 

göziyile mütâla‘a itdiler. Andan soñra 9 ــ ف ر ــ ــ  ــ  ف  ــ ــ   gencinüñ 

1 nazar HM: ─ N.

2 “Biz zamanız; kimi yükseltirsek, yükselir. Kimi de alçaltırsak alçalır.” 

3 “Biz zamanız.”

4 “Biz Rahmân’ın halifesiyiz.”

5 anlar Hak Te‘âlâ’nuñ HM: Hak Te‘âlâ’nuñ olur N.

6 âşikâre ve ma‘lûm olmaz şol hûb-cemâl gibi ki HM: âşikâre olmaz ve ma‘lûm olmaz şol cemâl gibi ki N.

7 dahi HM: ─ N.

8 “Hoş olur güzel yüzlünün aşkı. Çünkü o, kendi güzelliğinden habersizdir.”

9 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/262.
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ucına1 irişdiler. 2﴾ا ً ــ ِ ــًכא َכ ْ ُ ــא َو ً
ِ َ  َ ــ ْ َــ َرأَ  َ ــ ْ -memleketinüñ ebedî tah ﴿َوِإَذا َرأَ

tı3 üzerinde pâzişâh olup tahta geçürdiler ki: 4ــאر ــ ا ك  ــ  ّ ان 

Beyt: Bu yidi iklîm mülkümdür benüm

 Geh piyâde varuram ben5 geh süvâr

 Sad hezârân ola6 benüm leşkerüm

[200a] Kanda dilersem varam ben şâhvâr

Velîkin ulu sa‘âdet ve azîm (N341a) devlet andadur ki bir sâhib-devleti dîn 

ü dünyâ memleketinde7 pâzişâh dikeler yâ halîfe-i Hak olup َة َ ــ
ِ ٰ ْ َ َــא  َ  ﴿َوِان 

8﴾ ــ ٰ ُو۫ ْ  kazıyyesince bu iki memleketde tasarruf eyleye. Niteki Dâvûd َوا

Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- bu mertebe’i erzânî kıldılar ki; ــא ِإ َداُووُد  َــא  ﴿ 
9﴾ِ ِ ا ِ ــ َ ــ  َ ــَכ  ِ

ُ َ ى  َ ــ َ ْ ِ ا ــ ِ َ  َ ِّ َو ــ َ ْ א ِ ــאِس  َ ا ــ ْ َ ُכــ  ْ א َ َْرِض  ْ ــ ا ِ  ً ــ َ ِ َ َــאَك  ْ َ َ  

Hak Te‘âlâ Celle Celâluhû bu âyetde on hüküm10 isbât itmişdür ve pâzişâh-

lara tenbîh itmişdür cihângîrler olmakda ve hükûmet ehli olup pâzişâhlık 

edeblerini ri‘âyet itmekde ve hidâyet kā‘idesini saklamakda. Evvel oldur ki 

buyurdı: 11﴾ً َ ِ َ َאَك  ْ َ َ א   Ya‘nî “Biz seni halîfe kılduk.” Bu aña işâretdür ﴿ِإ

ki pâzişâh gerek kim kendü ve begligini Hak Te‘âlâ’nuñ atâsın bile ve mem-

leketi anuñ bahşîşin bile ki; 12﴾ــאء َ َ ــ  َ ــَכ  ْ ُ ْ ــ ا ِ ْ ُ ﴿ İkinci oldur ki13 uyan-

maklık ola (N341b) pâzişâhlara kim bu işâretden kim; “Biz milki saña vir-

dük.” Şöyle bile ki bir kişiden dahı almışdur, saña virmişdür. Birgün hem 

1 ucına HM: içine N.

2 “Orada, görünce (sonsuz) nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.” İnsân (Dehr), 

76/20.

3 ebedî tahtı N: ─ HM.

4 “Allah’ın, örtü altında melikleri vardır.”

5 varuram ben HM: varuben N.

6 ola HM: ol N.

7 memleketinde HM: milketinde N.

8 “Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.” Leyl, 92/13.

9 “Ona dedik ki: ‘Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile 

hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlar 

için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.’” Sâd, 38/26.

10 hükm HM: hikmet N.

11 “…biz seni yeryüzünde halife yaptık…” Sâd, 38/26.

12 “De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü 

çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her 

şeye hakkıyla gücü yetensin.’” Âli İmrân, 3/26.

13 oldur ki HM: ─ N.
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senden dahı ala, beriküye vire ki; 1
ــאء﴾  َ َ ــ  ِ ــَכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ــ َ  Pes cehd idüp ﴿َو

dürişe2 ki bu âriyeti milk-i fânî vâsıtası birle milk-i hakīkī-i bâkī ele getüre 

ve kendüyi zikr-i cemîl ve sevâb-ı cezîlden3 mahrûm kılmaya. Üçinci, ol 

ki şöyle bile ki pâzişâhlık Hak Te‘âlâ’nuñ [200b] halîfesi olmakdur yiryü-

zinde. Dördinci, buyurdı ki: 4﴾ ِّ ــ َ ْ א ِ ــאِس  َ ا ــ ْ َ ــ  ُכ ْ א َ ﴿ Bu aña5 işâretdür ki 

pâzişâh gerek ki hükûmet itmegi ra‘iyyetler arasında kendü nefsiyile kā’im 

ola ve güci yitdükçe ra‘iyyetüñ ahkâmını özge kimseye ısmarlamaya. Zîrâ 

ki hazret nâyiblerinüñ ve devlet emirlerinüñ ol kadar şefekati yokdur ki 

pâzişâhuñ vardur. Niteki dimişlerdür: Tamâm6 şefekat biş kişinüñ vardur 

biş kişi üzerine, (N342a) kalanında bulınmaz. Biri Hak Te‘âlâ’nuñ rahmeti-

dür kul üzerine. Ve ikinci peygamberüñ re’fetidür ümmet üzerine. Üçin-

ci pâzişâh şefekatidür7 ra‘iyyet üzerine. Dördinci ana sohbetidür oğul-kız 

üzerine. Bişinci şeyh gayretidür mürîd üzerine8 ki özge9 kimsede bu resme 

rahmet ve şefekat yokdur. Andan soñra bişinci hükm oldur ki hükûmeti 

hakkıla ide; ya‘nî toğrulığıla ve adlile işleye, kimseye meyl idüp ve zulüm 

itmeye. Altıncı oldur ki çünki hükûmeti hakkıla yirine getüre, Hak emri-

yile işleye. Egerçi adl ide, tabî‘at dilegi birle itmeye; belki Şerî‘at emriyile iş-

leye ve Hakk-içün ola işi, halk-içün olmaya. Tâ ki halk aña âdil imiş disün 

diyü niyyet eylemeye.10 Yidinci, buyurdı ki: 11﴾ى َ ــ َ ْ ِ ا ــ ِ َ  َ  Ya‘nî hevâya ﴿َو

mütâba‘at itmeye ki her kişi ki hevâya mütâba‘at kıla, elinden gelmez ki ol 

işi Hak Te‘âlâ emriyile işleye kendü memleketinde. Ve her neyi kim işler 
(N342b) Tañrı-y-içün işleyimez. [201a] Zîrâ ki hevâ bir kişinüñ üzerine gālib 

olsa anuñ emri ve nehyi hevâ olur ve hevâ hoz Hak emrinüñ hilâfın buyu-

rur12 ve hîç nesne muhâlefet birle Hak Hazreti’ne karşu gelmedi, illâ hevâ 

geldi ve tañrılık da‘vâsın itmedi, illâ hevâ sebebiyile ki; ُ ــ َ َ َ ِإ ــ َ ِ ا ــ َ  َ ــ ْ أَ َ َ  ﴿أَ

1 “…Dilediğinden de mülkü çeker alırsın...” Âli İmrân, 3/26.

2 idüp dürişe HM: idüp dür N.

3 sevâb-ı cezîlden HM: sevâb-ı cemîlden N.

4 “…İnsanlar arasında hak ile hüküm ver…” Sâd, 38/26.

5 aña N: ─ HM.

6 Tamâm HM: ─ N.

7 şefekatidür HM: rahmeti ve şefkatidür N.

8 Dördinci ana sohbetidür oğul-kız üzerine. Bişinci şeyh gayretidür mürîd üzerine HM: Bişinci şeyh 

atreti mürîd üzerine. Dördinci ana sohbetidür oğul-kız üzerine. N.

9 özge HM: ─ N.

10 disün diyü niyyet eylemeye HM: diyü niyyet eyleye N.

11 “…Nefis arzusuna uyma...” Sâd, 38/26. 

12 buyurur HM: itdürür N.
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اُه﴾1 َ ــ َ  Görmez misin Fir‘avn’ı ki tañrılık da‘vîsin itdi hevâ sebebiyile2 itdi 

ve hem Benî İsrâ’îl ki buzağıya tapdılar, hevâyıla tapdılar3 ve ol cemâ‘at 

ki putları tañrı idindiler, hevâ sebebiyile idindiler. Ve Hoca aleyhi’s-selâm 

buyurdı ki: 4ا ــ ــ ا  ّ ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــא   Ve hakīkatde hevâdur ki tañrılık 

da‘vâsın izhâr ider, gayrı nesne degül. 

ا ا  אی   ا ای 
ا آزار5  אن   ا  وی 

Sekizinci, buyurdı ki: 6﴾ِ ا  ِ ِ ــ َ ــ  َ ــَכ  ِ
ُ َ ﴿ Bunda girü gösterdi ki 

hevâya mütâba‘at itmeklik Hak yolından7 tayınup düşmeklikdür ki;
َْوٰى﴾8 ــ َ ْ َ ا ــ

ِ  َ ــ َ ْ ن ا ِ ــ َ ٰى (٤٠)  َ ــ َ ْ ِ ا ــ َ  َ ــ ْ ــ ا َ َ  Tokuzıncı, buyurdı ki: (N343a) ﴿َو
ــאِب﴾9 َ ِ ْ َم ا ْ َــ ا  ــ ُ َ ــא  َ ِ  ٌ ِ ــ َ اٌب  َ ــ َ  ْ ــ ُ َ  

ِ ِ ا ِ ــ َ ــ  َ َن  ــ ِ َ  َ ــ ِ  İşâret bu ﴿ِإن ا

ma‘nîyedür ki her ki Hak yolından hevâ sebebiyile tayınup düşse ve anuñ 

üzerine ısrâr itse âhir ol anı küfre ve azâb-ı şedîde yitişdürür. Zîrâ ki küfür 

âhireti unutmakdan ibâretdür ve Hak Te‘âlâ’yı unutmaklık azâb-ı şedîdüñ 

gāyetidür ki; 10
 ﴾ ْ ُ َ ــ

ِ َ َ  ّ ا ا ــ ُ َ ﴿ Onıncı, hem Hak Te‘âlâ11 gösterdi ki pâ-

zişâhlıkı peygamberlik mertebesiyile mümkindür ri‘âyet itmeklik. [201b] 

Zîrâ ki ansuz geñez12 degüldür ki cihângîr olup13 adl işleyübile ve ra‘iyyet-

leri ri‘âyet idebile ve hem dîn yolına sülûk itmek hakkını ve Şer‘ mu‘â-

melâtınuñ hıfzını yirine getüre. Pes vilâyet resimlerini ve nübüvvet şartla-

1 “Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah’ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mü-

hürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola 

eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?” Câsiye, 45/23.

2 ki; ﴾اُه َ َ  ُ َ َ َ ِإ َ ِ ا َ  َ ْ أَ َ َ .Görmez misin Fir‘avn’ı ki tañrılık da‘vâsın itdi hevâ sebebiyile HM: ─ N ﴿أَ

3 hevâyıla tapdılar HM: ─ N.

4 “Yeryüzünde tapılan sahte tanrılardan Allâh’ın en çok buğz ettiği, hevâdır.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 

2/197; 6/217.

5 “Ey hevâları Hak Teâlâ’yı gazaba getiren! Ey tanrıları Hak Teâlâ’yı kızdıran!”

6 “…yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır…” Sâd, 38/26. 

7 Hak yolından HM: ─ N.

8 “Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, 

cennet onun sığınağıdır.” Nâzi‘ât, 79/40-41.

9 “…Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.” 

Sâd, 38/26. 

10 “Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip 

iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz 

münafıklar, fasıkların ta kendileridir.” Tevbe, 9/67.

11 hem Hak Te‘âlâ HM: Hak Te‘âlâ hem N.

12 geñez HM: geñsüz N.

13 olup HM: ─ N.
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rını yirine getürmek1 gerek, tâ ki hüküm issi pâzişâhlara özr kalmaya ve 

bahâne kılmayalar ki, “Biz memleketi dünyâ ve sûretlerine ve halâyıkuñ 

maslahatlarına meşgūl olmaklığıla dîn menfa‘atlerinden ve sülûk fâ’idele-

rinden (N343b) mahrûm kaldık.” dimeyeler. Belki pâzişâhlık Hak Te‘âlâ’ya 

ibâdet itmekligüñ tamâm âletidür ve Hazret’e yakın olmaklığuñ ulu vesîle-

sidür. Bundan ötürü Süleymân aleyhi’s-selâm mülk taleb itdi, ilim ve nübü-

vvet taleb itmedi ki; 2﴾ي ِ ــ ْ َ  ْ ــ ِّ  ٍ ــ َ َ ِ ــ  ِ َ َ ــًכא   ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ ــ َو ِ  ْ ــ
ِ ْ  İmdi ﴿َرّبِ ا

bunda bunca hikmet vardur. Evvel oldur ki çünki pâzişâhlık tamâm ola, 

nübüvvet ve ilim anda dâhil olmış olur, bilebilinür.3 Niteki Âdem Peygam-

ber’e -aleyhi’s-selâm- olmışıdı. Çünki aña hilâfet memleketi tamâm hâsıl 

oldı, peygamberlik ve ilim anda mevcûd idi. Pes Hak Te‘âlâ buyurdı ki: 
4﴾ً ــ َ ِ َ َْرِض  ــ ا ِ  ٌ ــ ِ א َ ــ  ِّ  Ya‘nî “Ben yiryüzinde bir halîfe getürürem5 ve ﴿ِإ

cihân memleketinde bir nâ’ib dikerem.” didi. Dimedi ki; “Bir peygamber 

yâ bir âlim yâ bir âbid getürürem.”6 Anuñ içün kim bunlar hilâfetde (N344a) 

hâsıl idi. Buncılayın Dâvûd Peygamber’e -aleyhi’s-selâm- buyurdı ki: ــא  ﴿ِإ
7﴾ً َ ِ َ َאَك  ْ َ َ  Ya‘nî “Seni biz halîfe kılduk.” didi. Dimedi ki; “Seni nebî yâ 

resûl yâ âlim [202a] kılduk.” Zîrâ ki hilâfetde bu cümlesi hâsıldur. İkinci 

hikmet ol ki, peygambere ve âlime çünki saltanat kuvveti ve memleket 

şevketi yâr olsa anuñ tasarrufınuñ eseri biñ ve leşkeri çok olur. Dînüñ hoz 

izzeti ve azameti leşker sebebiyile âşikâre olur. Hoca aleyhi’s-selâm bundan 

ötürü buyurdı ki: 8 ــ ْ َ ــ  ِ َ ِ َ أَْو  ــ َ ُ ِ َم  َ ــ ْ ِ ْ ــ ا ِ ــ أَ ُ -Ve nübüveti nisbet ider اَ

di kılıca ki: 9  ّ َ א  -Üçinci ol ki, çün pâzişâh cihângîrlikile ve adl itme ا

1 getüre. Pes vilâyet resimlerini ve nübüvvet şartlarını yirine getürmek HM: ─ N.

2 Her iki metinde de sehven ي ِ ــ ْ َ  ْ ــ ِّ  ٍ ــ َ َ ِ ــ  ِ َ َ ــًכא   ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ  şeklinde kaydedilmiş olup âyetin meâli َرّبِ 

şöyledir: “‘Rabbim beni mağfiret et (birimselliğimi ört) ve bana, benden sonra kimseye gerekme-

yecek (bana has) bir özellik hibe et. Muhakkak ki sen Vehhâb’sın.’ (diye dua etti).” Sâd, 38/35.

3 bilebilinür HM: bilebilür N.

4 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

5 getürürem HM: getürem N. 

6 getürürem HM: getürem N.

7 “…Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık...” Sâd, 38/26. 

8 “Allah’ım! İslâm’ı Ömer veya Ebû Cehil ile güçlendir.” Ebû Nu‘aym el-İsfahânî, Kitâbü’l-İmâme ve’r-
Red ale’r-Râfıza, 1/287, nr. 79.

9 ve nübüveti nisbet iderdi kılıca ki ــ  ّ ــ َ ــא   HM: ─ N. “Ben kılıç peygamberiyim.” Kaynaklarda ا

bu hadise rastlanmamış olup şöyle bir rivayet mevcuttur: “Kıyamet öncesinde hiçbir ortağı olmayan, 

tek olan Allah’a ibâdet edilinceye kadar kılıçla gönderildim. Rızkım mızrağımın gölgesi altına konul-

muştur. Zillet ve alçaklık benim emrime karşı gelenlere yüklenmiştir. Kim bir topluluğa benzerse o da 

onlardandır.” Buhârî, Cihâd, 87; Ahmed İbn Hanbel, 2/50, 92.
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kile ra‘iyyetile zindigânî kılsa ve zâlimleri zulminden ve fâsıkları fıskından 

men‘ itse ve za‘îflere takviyet itse ve kavîlere terbiyet virse ve ulemâya hür-

met kılsa, tâ ki Şerî‘at ilmini ögretmege harîs olalar (N344b) ve sulehâyıla te-

berrük ve teyemmün itse, tâ ki salâhiyyetde ve ibâdetde ziyâde rağbet ideler 

ve emr-i ma‘rûf ve nehy-i münkeri ikāmet itse ve ra‘iyyetleri âsûde kılsa, tâ 

ki tâ‘ate meşgūl olubileler ve yollarda harâmîleri def‘ idüp mehlekeleri 

emîn dutsa her hayr ve ibâdet ve ta‘allüm ve emînlik ve râhatlık ki anuñ 

memleketi halkı ider ve bulur, Hak Te‘âlâ anı ol pâzişâhuñ hayr mu‘âmele-

si1 dîvânında yazar ve ol zulümden ve fıskdan ki halâyıkı men‘ ider ve 

siyâset birle anlar yığlınurlar, bu cemî‘isinüñ2 Hak Te‘âlâ hazretine yakın 

olmaklığınuñ vesîlesi olur. Belki her biri aña bir kadem olur. Eger ayruklar 

[202b] Hazret’e bir kadem birle seyr ve sülûk iderlerse pâzişâh sülûki niçe 

biñ kadem birle olur Hazret’e. İmdi bu ulu sa‘âdetdür, her kişiye virmezler. 
ــאُٓء﴾3 َ َ  ْ ــ َ  ِ ــ ِ ْ ُ  ِ ا  ُ ــ ْ َ ِــَכ   Dördinci hikmet memleket diledüginden4 ﴿َذ
(N345a) bu-y-idi ki pâzişâhlık nefs murâdın hâsıl itmege tamâm ve kâmil 

âletdür; tâ ki dürlü dürlü lezzetlere ve şehvetlere kudreti tamâm yitişür. Ol 

kişinüñ ki nefs hevâsın sürmege kuvveti ve kudreti yitişmeye, ol tâ‘at kılsa 

egerçi sevâb bulur; velîkin ol kişileyin5 kanda olur ki hevâ esbâbını envâ‘ı-

yıla sürmege kudreti yitişe, andan kadem6 basup hâlisen ve muhlisen 

Hakk-içün Hakk’a yakīnlik isteye ve şehevâtı ve lezzâtı terk idüp nefsinüñ 

hevâsına muhâlefet kıla. Ol kişiye her âlet ve kuvvet sağışınca ki hevâsın 

sürmege varidi dahı sürmedi ve Hakk’a takarrüb istedi her birine bir dere-

ce ve bir kurbet ve bir mertebe Hazret’den aña hâsıl olur.7 Sahîh hadîsde8 

gelmişdür ki, sahâbenüñ dervîşleri Hoca aleyhi’s-selâm hazretine geldiler, 

eyitdiler:9 10ة ٰ ــא وا ــ  ا ــאم وا ز ا ــ א ال  ــ ر وا ــ ــ ا ــ ا ّ ذ ل ا ــ ُ َــא َر  

1 anı ol pâzişâhuñ hayr mu‘âmelesi HM: anlaruñ ol hayr mu‘âmeleleri N.

2 cemî‘isinüñ HM: cemî‘i N.

3 “Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar 

için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, 

büyük lütuf sahibidir.” Hadîd, 57/21.

4 dilediginden HM: dölendüginde N.

5 kişileyin HM: kişilerin N.

6 kadem HM: ─ N.

7 bir kurbet ve bir mertebe Hazret’den aña hâsıl olur HM: bir kurbet Hazret’de hâsıl olur N. 

8 hadîsde HM: bu hadîs N.

9 eyitdiler HM: ─ N.

10 “Zenginler kurtuluşu ve ebedî nimetleri (elde edip) götürdüler.” Benzer lafızlarla; Müslim, Mesâcid, 

142; Buhârî, Ezân, 155.
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(N345b) Ya‘nî, “Bu baylar sevâb nasîbini ve iki cihân ni‘metlerini bizden ilet-

diler, biz kalduk.” Pes Hoca aleyhi’s-selâm eyitdi: “Nite?” “Biz namâz kıla-

ruz, anlar dahı kılur ve oruc dutaruz, anlar dahı [203a] dutarlar. Velîkin 

anlar zekât ve sadaka virürler. Bizüm gücümüz yitmez virmege ve hem hac 

ve gazâ idüp ve hem kul âzâd iderler ve bizüm elümüzden gelmez.” Pes 

Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: “Size bir nesne ögredeyim, kaçan anı işle-

yesiz ol yigrek ola andan ki cemî‘-i dünyâ sizüñ olup Hak yolına harc it-

mekden ve hîç kimsenüñ tâ‘ati sizüñ tâ‘atüñüze irişmeye; meger ol kişinüñ 

ki bunı işleye.” Pes eyitdiler: “Belî Yâ Resûlallâh!” Andan buyurdı ki: “Her 

farîza namâz soñında otuz üç keret “Sübhânallâh” ve otuz üç keret 

“Elhamdulillâh” ve otuz üç keret “Allâhu Ekber” diyiñüz ve bir keret dahı1 

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehû (N346a) lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdu 
ve hüve alâ küllî şey’in kadîr” diyiñüz;2 cümlesi yüz olur.” Bunı ögrendükle-

rinden soñra Ensârî’den3 bir sahâbe düşde gördi ki, aña eyitdiler: “Eger 

yigirmi biş keret “Sübhânallâh” ve yigirmi biş keret “Elhamdulillâh” ve yi-

girmi biş keret “Lâ İlâhe İllallâh” ve yigirmi biş keret “Allâhu Ekber” dise 

hem revâdur.” Pes ol Ensârî, Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- hazretine geldi, dü-

şin diyüvirdi. Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: 4ــאرى ــאل ا ــא  ا כ ــ  Andan ا

soñra dervîşler bu zikirleri eydürlerdi her farîza namâzuñ soñında. Bu ha-

beri baylar dahı işitdiler, anlar dahı bunlaruñ gibi meşgūl oldılar bu zikir-

lere. Dervîşler ikileyin Hoca aleyhi’s-selâm hazretine geldiler ki; “Yâ 

Resûlallâh! Ol biz eyitdügümüz zikirleri baylar dahı [203b] eydürler ve 

anlar itdügini biz işleyümezüz. Lâ-cerem Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı:
ــאُٓء﴾5 َ َ  ْ ــ َ  ِ ــ ِ ْ ُ  ِ ُ ا ــ ْ َ ِــَכ   Ya‘nî Hak Te‘âlâ’nuñ fazlıdur ki anlara (N346b) ﴿َذ

olmışdur ki hem nefsile hızmet iderler ve hem mâl ile. Pes Süleymân aley-
hi’s-selâm diledi ki nefsile ve mâl ve mülk ve ra‘iyyetile cin ve insden6 ve 

vuhûş ve tuyûrdan ve dahı memleket âletleriyile ve saltanat esbâbıyıla Hak 

Te‘âlâ’nuñ hızmetin ve ubûdiyyetin yirine getüre ve bu dükelisiyile Hak 

1 bir keret dahi HM: andan soñra bir kerre N.

2 diyiñüz HM: ─ N.

3 Ensârî’den HM: Ensâr’dan N. 

4 “Ensârî’nin yaptığı gibi yapın.” Bezzâr, el-Müsnedü’l-Kebîr (el-Bahrü’z-Zehhâr), 12/217, nr. 5919.

5 “Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar 

için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, 

büyük lütuf sahibidir.” Hadîd, 57/21.

6 cin ve insden HM: çok insden N.
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Hazreti’ne takarrüb1 isteye. Zîrâ ne deñlü ki takarrüb esbâbı ziyâde olsa 

kurbet ve derece ziyâde olur. Bişinci ol ki pâzişâhlık ve sultânlık sıfât-ı 

hamîdeye ve sıfât-ı zemîmeye terbiyyet ve perveriş virmekligüñ2 kâmil âle-

tidür. Zîrâ ki eger nefsi bu âletile terbiyyetleyecek3 olursa sıfât-ı zemîmede 

nefs bir mertebeye irişmeye ki tañrılık da‘vîsin kıla ve bu sıfât-ı zemîmenüñ 

nihâyetidür. İmdi bu derekeye hîç kimse yitişmez pâzişâh olmayınca. Zîrâ 

ki hîç dervîş-i (N347a) âciz4 tañrılık da‘vîsin kılmadı. Zîrâ ki anuñ nefsi tekeb-

bür ve enâniyyet sıfâtını perveriş virecek âlet hâsıl kılmadı.5 Fir‘avn’uñ çün-

ki âleti kemâlde idi, tekebbür ve enâniyyet sıfatını terbiyyet idecek âleti var 

idi. Tamâm bir kemâle yitişdürdi ki bu semere hâsıl oldı ki
6﴾ۘ ــ ٰ ْ َ ْ ُ ا ُכــ َــא َر ــאَل أَ َ َ َــאَدٰى (٢٣)  َ  َ ــ َ َ َ ﴿ Pes memleket ve saltanat birle temes-

sük itdi ki; [204a] 7﴾ۚ ــ ۪ ْ َ  ْ ــ ِ ي  ۪ ــ ْ َ ــאُر  َ ْ َ ْ ِه ا ِ ــ ٰ َ َو ــ ْ
ِ ــُכ  ْ ُ ــ  ۪  َ ــ ْ َ -Buncıla ﴿اَ

yın nefsi eger bu âletlerile sıfât-ı hamîdede perveriş virse bir makāma irişe 

ki Hak Te‘âlâ ahlâkı birle mütehallık ola ve sıfât-ı Rubûbiyyet birle mutta-

sıf ola ve bu sıfât-ı hamîdenüñ nihâyetidür ve kemâl-i dîn budur. Ve niteki 

Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı: 8ق ــ ا ــכאرم  ــ  ــ   İmdi bu ahlâkuñ 

kemâline pâzişâhlık âletinden özge nesneyile irişmek mümkin degüldür. 

Eger bir kişi dilese ki cömerdlik (N347b) ve kerem sıfatın ve perveriş vire ki 

Hak Te‘âlâ’nuñ sıfatıdur ve anuñıla hulklanmak istese9 bu hitâbuñ muk-

tezâsınca ki 10 ّ ا ق  ــ ا  ــ ’dur. Bu bir emürdür ki dükeli emürlerden 

vâcıbrakdur. Belki enbiyânuñ şerî‘atları ve kitâblar geldügi bu ma‘nîden 

ötürüdür. Niteki buyurdı: 11ق כאرم ا    Pes çâre oldur ki ol kişi 

mâlların ve mansıbların terk itmekile perveriş vire. Zîrâ ki andan özge nes-

1 takarrüb HM: takarrüb ve tavassul N.

2 virmekligüñ HM: virmegüñ N.

3 terbiyyetleyecek HM: terbiyyet virecek N.

4 dervîş-i âciz N: dervîş ü âciz HM.

5 kılmadı HM: kıldı N.

6 “Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi: ‘Ben, sizin en yüce Rabbinizim!’ dedi.” Nâzi‘ât, 

79/23-24.

7 “Firavun kavmine seslenerek dedi ki: ‘Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler 

de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?’” Zuhruf, 43/51.

8 “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” Muvatta’, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 

2/381.

9 hulklanmak istese HM: huklanmak itse ya‘nî istese N.

10 “Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanın.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/283; 5/388.

11 “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” Muvatta’, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 

2/381.
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neyile perveriş müyesser1 olmaz ve eger hilim sıfatını dilese ki perveriş vire, 

gerek ki kuvvet ve şevket ve pâzişâhlık kemâlde ola. Andan soñra halkuñ 

ezâsına tahammül idüp renclerin götüre, tâ ki hilim aña gālib ola. Zîrâ ki 

eger kuvveti ve kudreti olmayup tahammül idecek olursa nâ-çârî hilim 

olur, ihtiyârî olmaz. Pes ol hilim olmaz;2 belki acz olur ve hilim Hak sıfatı-

dur ve acz (N348a) halk sıfatıdur. Ve çün dilese ki afv sıfatın terbiyyet ide ki 

Hak sıfatıdur, gerek ki kudret ve kuvvet tamâm ola, [204b] suçlulardan 

intikām itmege tâkati kemâlde ola3 kim anlardan afv idüp geçmekile Hak 

sıfatıyıla sıfatlana; Allâh’uñ4 mahbûbı ola ki; 5 ــ ا  ّ ــ ــ   ّ ا  İmdi اّن 

bunlar ki didük, Hak Te‘âlâ’nuñ lutfı6 sıfatlarıdur ki anlaruñıla sıfatlandı ve 

eger dilese ki kahr sıfatıyıla sıfatlana ve kahrıla mevsûf ola. Pes memleke-

tüñ7 ve pâzişâhlığuñ âleti8 tamâm gerek; tâ ki kâfirleri kahr idüp ve nifâk 

ehline ve bid‘at ehline cezâ ve azâb itmekde kuvveti ve kudreti kemâlde ola, 

anlaruñ hakkından gelibile. Hem ol dahı Hak Te‘âlâ’nuñ sıfatıdur ki; 
َכאِت﴾9 ِ ــ ْ ُ ْ َ َوا ِכ ِ ــ ْ ُ ْ ــאِت َوا َ ِ َא ُ ْ َ َوا ــ ِ ِ َא ُ ْ ُ ا َب ا ِّ ــ َ ُ

ِ ﴿ İmdi bu ma‘nî, gazâlar 

idüp kâfirler şehrin feth itmekde olur10 ve leşker çeküp ehl-i zulmi ve ehl-i 

fesâdı def‘ itmekde olur ve uğrıları kesmekde olur ve suçlılara11 (N348b) Hak 

Te‘âlâ’nun12 haddin sürmekde ve kısâs ehline Hak emriyile kısâs eylemekde 

olur.13 Pes bu nesneler el virmek gerek, tâ ki kahr-ı Hak sıfatıyıla mevsûf 

olabile ve eger dilese ki rahmet ve şefkat sıfatıyıla muttasıf ola, aña bu14 

memleket gerekdür, tâ ki çok ra‘iyyetler ola ve her tâ’ifeye istihkākına göre 

1 müyesser HM: ─ N. 

2 Pes ol hilim olmaz HM: ─ N.

3 ola HM: irişe N.

4 Allâh’uñ HM: Allâh’a N.

5 “Allahu Teâlâ çok affedicidir, affetmeyi sever.” Beyhakī, es-Sünenü’l-Kübrâ, 8/575; Hâkim, Müstedrek, 

4/424, nr. 8155. 

6 lutfı HM: kahrı N.

7 kahr sıfatıyıla sıfatlana ve kahrıla mevsûf ola pes memleketüñ HM: Hak Te‘âlâ’nuñ kahrı sıfatıla mev-

sûf ola pes memleket N.

8 âleti HM: âfeti N.

9 “Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak 

koşan kadınlara azap etmek; mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için 

insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Ahzâb, 33/73.

10 kâfirler şehrin feth itmekde olur HM: kâfirüñ şehrin feth itmekdedür N.

11 ehl-i fesâdı def‘ itmekde olur ve uğrıları kesmekde olur ve suçlılara HM: ehl-i fısk u fesâdları def‘ 

itmekdedür ve suçlılara N.

12 Hak Te‘âlâ’nuñ N: Hak Te‘âlâ HM.

13 haddin sürmekde ve kısâs ehline Hak emriyile kısâs eylemekde olur HM: haddin sürmekdür ve kısâs 

ehline Hak emriyile kısâs eylemekdür N.

14 bu HM: bol N.
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rahmet ve şefkat artura, tâ ki bu sıfatlar içinde1 kemâle irişe. Ve ol nesne ki 

bu âletlerüñ yigregidür Hak Te‘âlâ’ya hızmet itmekde ve derecât bulmakda 

ve kurbet hâsıl kılmakda ve makāmlara irişmekde, nedür? İmdi ol insânuñ 

[205a] himmetidür ki anuñ vâsıtasıyıla Hazret’e uçmağıla yitişür ve kalan 

sıfatlarıla yüriyü irişür. Niteki dimişlerdür: 2 א ــ  ــ  ــ כא ــ  ء  ــ  ا
İmdi himmet sıfatına tamâm perveriş virmek müyesser olmaz, tâ pâzişâh 

ve memleket issi olmayınca. Zîrâ ki mâl ve ni‘met birle (N349a) nefsüñ 

murâdlarına ve dürlü dürlü tena‘‘umâta anuñ kudreti irişür. Vaktî böyleyi-

ken hîç bunlara iltifât itmese ve hîç beşeriyyet hoşlığından ve hayvâniyyet 

ve seb‘iyyet temettu‘ından fâyide dutmasa ve hîç tabî‘at muktezâsınca ve 

hevâ emriyile iş işlemese belki yüzin bu kamudan döndürse ve cümlesin 

Hak yolına sarf eylese Şerî‘at emriyile ve mütâba‘at tarîkıyıla ve himmetini 

bu cümlesine iltifât itmekden hâlis kılsa; niteki İbrâhîm aleyhi’s-selâm di-

mişdür ki: 3﴾َن ُכ ِ ــ ْ ُ ــא  ِّ يٌء  ِ ــ َ ــ  ِّ  ve adâvet nazarıyıla bu dükelisine nazar ﴿أَ

eylese ki: 4﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ا َرب  ِإ  ــ  ِّ و  ُ ــ َ  ْ ــ ُ ِ َ ﴿ ve himmetini âlî dutsa ve Hak 

Te‘âlâ hakkında bu himmeti bağlasa ki: אَواِت َ ــ َ ا ــ َ َ ي 
ِ ــ ِ  َ ــ ِ ْ ُ َو ــ ْ ــ َو ِّ  ﴿ِإ

5﴾ َ ِכ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ َْא  א أَ َ א َو ً ِ َ َْرَض  َوا

(N349b) Dilerem ola habîbüñ gamı benümile refîk

 Ele girürse gamı zihî6 devlet ü tevfîk

 İy gam çekici göñül çek gamını mahbûbuñ

 Gamı dahı girü vâkı‘ada7 kendüdür tahkīk

Çünki himmetine perveriş kemâlde vire, pes Hak Te‘âlâ’nuñ gınâsı8 aña 

yüz göstere ki ehl-i sülûke makāmlaruñ ulurağı gınâdur. Mâdâm ki Hoca 

1 bu sıfatlar içinde HM: bu sıfatlarda N.

ــ 2 א ــ  ــ  ــ כא ــ  ء  ــ ــ :N ا ــ  ــ  ــ وا א ــ  ــ   HM. “Kuşun kanatlarıyla uçması ا

gibi, kişi de himmetiyle uçar.”

3 “(54-55) Biz sadece şunu söyleriz: ‘Seni, ilâhlarımızdan biri fena çarpmış.’ Hûd, dedi ki: ‘İşte ben 

Allah’ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak koştuğunuz şey-

lerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.’” Hûd, 11/54.

4 “Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur.” Şu‘arâ, 

26/77.

5 “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a 

ortak koşanlardan değilim.” En‘âm, 6/79.

6 zihî HM: zî N.

7 vâkı‘ada HM: vâkı‘da N.

8 gınâsı HM: inâyeti N.
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aleyhi’s-selâm [205b] uluvv-i himmetde 1﴾ َــ َ ــא  َ ُ َو ــ َ َ ْ ــא َزاَغ ا َ ﴿ sıfatıyıla 

mevsûf degül idi, gınâ mertebesine müstahak olmamış idi ki; ً ِ אٓ َ َك  َ َ  ﴿َوَو
2﴾ َ ْ َ َ  Pes Süleymân aleyhi’s-selâm bu vechile himmetin perveriş virmek-i-

çün bu deñlü âletler ile -ki saltanat ve memleket ve ni‘metdür- dutardı, 

mübârek eliyile zenbîl urardı ve anuñ bahâsına tekellüfsüz lokma hâsıl 
(N350a) kılurdı ve bir şikeste-dil dervîş bulup ol lokma’ı anuñıla yiridi ve 

eydürdi ki: 3א כ א  כ   Eger bir kişi su’âl itse ki; “Çün memleketüñ 

ve pâzişâhlığuñ bu deñlü fâ’ideleri vardur ve hem Hak Hazreti’ne yakīn 

olmağı vâcib kılur, pes Hoca’ya -aleyhi’s-selâm- niçün ancılayın ol kemâlde 

memleket virmedi ki Süleymân’a virdi -aleyhi’s-selâm-, tâ ki anuñıla takar-

rüb isteyedi ve sıfâta ve ahlâka perveriş ve terbiyyet vireyidi?” Cevâb iki 

vechden virürüz. Evvel ol ki, Hak Te‘âlâ’nuñ havâssı iki tâ’ifedür; biri ehl-i 

nâzdur ve biri ehl-i niyâzdur. Ehl-i nâz4 dilemedin maksûdını hâsıl kılup 

kenârında korlar ve esbâbı hâsıl itmek zahmetini anuñ üzerine komazlar; 

tâ ki maksûdın anuñ himmeti mikdârınca aña virürler. Bunuñ misâli şöy-

ledür ki: Bir kişi ok yay ister ki ava vara. Çünki bulsa (N350b) şikâra çıkar. 

Niçe ok kuşlara atar ki tâ bir kuş sayd ide ve bir kişiye dahı esbâbsuz ve 

renc ve meşakkat çekmedin bir kişi bir kuş bağışlar. Pes Hoca aleyhi’s-selâm 

Hak Te‘âlâ hazretinde ehl-i [206a] nâzdan idi. Tâ ki Hazret-i İzzet anuñ 

cânına and içerdi ki 5﴾َك ُ ــ ْ َ َ ﴿ ol ki maksûddur, pâzişâhlıkdan ve salta-

nat-ı dünyâvîden aña minnetsüz ve zahmetsüz hâsıl olurdı dilemedin ki
ــא﴾6 ً ِ َ ــَכ  ْ َ َ  ِ ّ ُ ا ــ ْ َ  ol fazl-ı azîm didügi maksûd Hak Te‘âlâ’nuñ ﴿َوَכאَن 

ahlâkıyıla hulklanmakdur ve Hoca’ya -aleyhi’s-selâm- bu ma‘nî’i kemâlde el 

virmiş idi ve biñ dürlü nâzıla nevâht iderleridi ki: 7﴾ ٍ ــ ِ َ  ٍ ــ ُ ُ ــ  َ َ ــَכ   ﴿َوِإ

1 “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” Necm, 53/17.

2 “Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?” Duhâ, 93/8.

3 “Miskin/fakir, miskinle birliktelik eder.”

4 Ehl-i nâz N: Ehl-i niyâz HM.

5 “Resûlüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.” 

Hicr, 15/72.

6 “Eğer sana Allah’ın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir takımı seni sapıtmaya çalışırdı. 

Hâlbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar, sana da bir zarar vermezler. Allah sana Kitap ve 

hikmet indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir. Allah’ın sana olan nimeti ne büyüktür.” Nisâ, 4/113.

7 “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” Kalem, 68/4.
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Vasl kuşını Mûsâ aleyhi’s-selâm diledi ki; 1﴾ــَכ ْ َ ْ ِإ ُــ -okı yayı birle2 av ﴿أَ

layayıdı, elikdürmedi.3 Lâ-cerem İzzet-i Kibriyâ hevâsında4 5﴾ ِــ ا َ َ  ْ َــ ﴿ 

şikârını (N351a) avlayubildi. Ammâ biñ dürlü lutf u i‘zâzıla Hoca’ya -aley-
hi’s-selâm- ol vasıl kuşını bahşîş kıldılar ki; 6﴾ ــ ِّ ــ ا َ  َ ــ ْ ــَכ َכ ِّ ــ َر َ َ ِإ ــ َ  ْ ــ َ  ﴿أَ

Yok yok, belki hakīkatde Hoca aleyhi’s-selâm hem sayd idi ve hem sayyâd 

idi.7 O bir kuş idi ki 8 ّ ــ ا ــא   yuvasından uçup avcı sûretinde kâ’inâtuñ ا

çevresinde pervâz iderdi. Çevresinde anuñ-çün9 tavâf ider idi anuñ ki 

perr ü bâli kâ’inâta kanda sığsun. Hem ol kuş idi, hem ol dâne, hem ol 

şem‘idi, hem ol pervâne.

Beyt: Işkuñ içinde hîç bize bir10 gam-küsâr yok

 Ser-geşte11 olup uş yürürüz bir karâr yok

(N351b) Mihnet-zede bizi zihî kıldı bu12 rûzigâr 

 Kim saydumuz gam oldı bize13 özge şikâr yok

Süleymân aleyhi’s-selâm evvelde biñ dürlü niyâzıla taleb kıldı ki:14

ــًכא﴾15 ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ ــ َو ِ  ْ ــ
ِ ْ -Lâ-cerem bunca minnet birle memleket yu ﴿َرّبِ ا

larını anuñ eline virdiler. Andan soñra talebi zahmetine evsatda [206b]

1 “Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, ‘Rabbim! Bana (kendini) göster, 

sana bakayım.’ dedi. Allah da, ‘Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerin-

de durursa sen de beni görebilirsin.’ dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da 

baygın düştü. Ayılınca, ‘Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların 

ilkiyim.’ dedi.” A‘râf, 7/143.

2 okı yayı birle HM: okı yasıla N.

3 elikdürmek: elde etmek

4 İzzet-i Kibriyâ hevâsında HM: İzzet-i Kibriyâ’sından N.

5 “Beni (dünyada) katiyen göremezsin...” A‘râf, 7/143.

6 “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölge-

ye delil kıldık.” Furkān, 25/45.

7 idi HM: ─ N.

8 “Ben Allah’tanım, mü’minler de bendendir.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 2/370; 4/196.

9 anuñ-çün HM: ─ N.

10 bir HM: ─ N.

11 Ser-geşte N: Şikeste HM.

12 bu N: ─ HM.

13 bize HM: bir N.

14 kıldı ki HM: kılurdı ki N.

15 Her iki metinde de sehven ــًכא ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ  şeklinde kaydedilmiş olup âyetin meâli şöyledir: “‘Rabbim َرّبِ 

beni mağfiret et (birimselliğimi ört) ve bana, benden sonra kimseye gerekmeyecek (bana has) bir 

özellik hibe et. Muhakkak ki sen Vehhâb’sın’ (diye dua etti).” Sâd, 38/35.
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اً﴾1 ــ َ َ  ِ ِّ ــ
ِ
ْ ــ ُכ ٰ َ َــא  ْ َ ْ ــ şîvesince giriftâr eylediler ve âhirde ﴿َواَ ُ  ُ ــ ْ َ ْ ــ أَ ِّ  ﴿ِإ

2﴾ ِ ْ َ ْ  .âfetiyile mübtelâ eylediler, buna işâretdür belî ol ehl-i niyâzdan idi ا

Dilegi kapusından içerü koydılar ve bunca akabeye ki ol dilekden kop-

dı, uğradup geçürdiler. Ve Hoca aleyhi’s-selâm çünki ehl-i nâzdan idi ki, 
ِه﴾3 ِ ْ َ ِ ى  َ ْ  sıfatıyıla mevsûf idi Makām-ı Sidre’de; iki cihân memleketin ﴿أَ

ve pâzişâhlığın aña arza kıldılar. Ol himmeti gözi kuyruğıyıla nâz idüp 

kirişmeyile4 hîç aña iltifât5 (N352a) itmedi ki; 6﴾ َــ َ ــא  َ ُ َو ــ َ َ ْ ــא َزاَغ ا َ ﴿ Lâ-ce-

rem dilemedin ol ki iki cihânuñ maksûdı idi, anuñ ileyinde7 kodılar ki; 
ى﴾8 َ ــ ْ ُכ ْ ا  ِ ــ ِّ َر َــאِت  ٰا  ْ ــ ِ َرأَى   ْ ــ َ َ ﴿ Bir cevâb budur. Ve bir cevâb dahı ol ki, 

Hoca aleyhi’s-selâm seyri gāyet sür‘atile iderdi ki; 9ن ــא ون ا ــ ٰ ــ ا  ol و

makāmlar ki cemî‘-i enbiyâya -aleyhimü’s-selâm- uzun ömürlerde irişüp ge-

çerler idi ve ma‘a-hâzâ her biri bir makāmda eglenüp kaldılar; niteki Âdem 

aleyhi’s-selâm safvet makāmında ve Nûh da‘vetde ve İbrâhîm hulletde ve 

Mûsâ mükâlemetde ve Îsâ recâda10 ve Dâvûd hilâfetde ve Süleymân -alâ 
nebiyyinâ ve aleyhimü’s-selâm- memleketde. Ve ammâ Hoca aleyhi’s-selâm 
bu cümlesinüñ üzerine ubûr virdiler sehel zamânda ki; ُ ى ا َ ــ َ  َ ــ ِ ــَכ ا ِ ٓ َ  ﴿أُو
ْه﴾11 ِ ــ َ ْ ُ ا ــ ُ ا َ ُ ِ َ  Ve bu kamusından girü geçürdiler ki; 12ن ــא ون ا ــ ٰ ــ ا  و

Ve bir makāma yitişdürdiler (N352b) ki hîç kimse [207a] irişmemiş idi ve 

fazîletler virdiler ki hîç13 kimseye virmemişler idi. Niteki buyurdı: ــ  

1 “Andolsun, biz Süleymân’ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize 

yöneldi.” Sâd, 38/34.

2 “Süleymân, ‘Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim.’ dedi. Nihayet 

gözden kaybolup gittikleri zaman, ‘Onları bana geri getirin.’ dedi. (Atlar gelince de) bacaklarını ve 

boyunlarını okşamaya başladı.” Sâd, 38/34.

3 Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 

Harâm’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphe-

siz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” İsrâ, 17/1.

4 kirişme (F): Mahbubun göz ve kaş ile işaret ve iması.

5 nâz idüp kirişmeyile hîç aña iltifât HM: nâz idüp ve kirişmeyile hîç iltifât N.

6 “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” Necm, 53/17.

7 maksûdı idi, anuñ ileyinde HM: maksûdı anuñ ileyinde N.

8 “Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.” Necm, 53/18.

9 “Biz önde olan sonrakileriz.” Ahmed b. Hanbel, 12/364, nr. 7401; Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs 

b. Abbâs eş-Şâfi‘î, el-Müsned, 1/126, nr. 373; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/492; 5/96.

10 recâda HM: ihyâda N.

11 “İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların 

tuttuğu yola uy. De ki: ‘Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’ân), bütün âlemler için 

ancak bir uyarıdır.’” En‘âm, 6/90.

12 “Biz önde olan sonrakileriz.” Bk. a. y.

13 hîç N: ─ HM.
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1 ــ ــאء  ــ ا  Bu2 sür‘at-i seyr içinde Hoca aleyhi’s-selâm hîç bir makām-

da bağlanup kalmadı, der-hâl her birinden eglenmedin geçer idi. Lâ-ce-

rem3 mülk makāmın hoz aña virmişler idi. Niteki buyurur: ان ــ  ت  ــ  
ــ ــא او ا ع  ــ ا  ــ ــא  ن  ت ان اכــ ــ ــא  ا ا ــ ــא  ن  ــ ان اכــ ــא و ــכא  ن   اכــ

ــא4  hadîs-i meşhûrdur ki Hoca aleyhi’s-selâm hîç bir makāmda bağlanup 

kalmazıdı, belki uğrayup geçerdi. Hem buyurdı ki: رض ا ا א   أو 
5  Ya‘nî yirde ne deñlü hazîneler varısa kilîzlerin benüm elüme virdiler.6 

Eyitdiler ki: Eger dilerseñ şöyle idelüm ki Mekke tağların altun kılalum, 

her kanda dilerseñ (N353a) senüñle7 revân olsun. Ve bunuñ gibi hadîsler çok-

dur. Lâ-cerem ben anı ihtiyâr eyledüm ki peygamber olam, dervîş olam. 

Ve hem buyurdı ki: 8
 َ ــ ْ َ  َ ِ ٰاَدَم َو ــ َ ُ َو ّ ِ ــ َ ــא  َ  .Bundan ulu pâzişâhlık nite ola أَ

Velîkin memleketden maksûd oldur ki aña pâzişâhlık müyesser ola. Andan 

soñra andan geçebile ve cümlesin Hak Te‘âlâ yolında sarf idebile. Ve ol ki 

anuñ mağzı ve hulâsasıdur, ala ve ol ki anuñ postıdur, yabana sala. İmdi 

Hoca aleyhi’s-selâm buncılayın itdi; aña pâzişâhlık müyesser iken geçdi. 

Cümlesin Hak yolına sarf eyledi ve hulâsasın alup kalanın yabana atdı. Ve 

dahı cevâblar [207b] çokdur,9 ammâ buña iktifâ idelüm; tâ ki tûl ü dırâz 

olmaya. Pes muhakkak oldı ki10 pâzişâhlık ve memleket ulu vesîledür Hak 

Te‘âlâ’nuñ hazretine takarrüb bulmakda hem saltanat Hakk’uñ hilâfetidür11 

ki; 12 ّ אن  ا ــ  olurlar. Zîrâ ki her nesnenüñ gölgesi anuñ halîfesi (N353b) ا

olur. Ammâ ol gölgelik ve hilâfet ol vakt dürüst olur anda ki, halîfe dike-

nüñ sıfatlarından bu halîfede bulına. Bu ma‘nî tefsîrinde 13 ّ ــ ا  didi ki; 

1 “Ben, şu altı şeyle diğer nebilere üstün kılındım…” Müslim, Mesâcid, 5.

2 Bu HM: Pes N.

3 Lâ-cerem N: ─ HM.

4 “Hükümdar-peygamber ile fakir-peygamber olmak arasında muhayyer bırakıldım. Fakir bir peygam-

ber olup bir gün aç, bir gün tok olmayı tercih ettim.” Benzer lafızlarla; Ahmed b. Hanbel, 2/231.

5 “Yeryüzü hazinelerinin anahtarlarının tamamı bana verildi.” Benzer lafızlarla; Ahmed b. Hanbel, 

25/376.

6 elüme virdiler HM: elümde kodılar N.

7 senüñle N: ─ HM.

8 “Âdemoğullarının efendisi benim, bununla övünmüyorum.” İbn Mâce, Zühd, 37; Ahmed b. Hanbel, 

4/61.

9 çokdur HM: vardur N.

10 ki N: ─ HM.

11 Hak Te‘âlâ’nuñ hazretine takarrüb bulmakda hem saltanat Hakk’uñ hilâfetidür HM: ─ N.

12 “Sultan, yeryüzünde Allahu Teâlâ’nın gölgesidir. Her mazlum ona sığınır.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 

9/475; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 9/325.

13 “… Allahu Teâlâ’nın gölgesidir...” Bk. a. y.
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م1 ــ כ  ــ  ا وى  ــ  Bu ma‘nîye ki cemî‘-i mazlûmlaruñ penâhı ola, tâ ki 

anlaruñ üzerine zulüm ve hayf yol bulmaya hîç bir zâlimden. Ammâ her 

vakt ki hayf ve zulüm kendüden zâhir ola ve anuñ gibi kişi Hak Te‘âlâ’nuñ 

halîfesi nice olubilür.

Beyt: א  ا ، ا دارو  درد 
אر2  אر و   ن   زا 

Maksûd ol ki çün pâzişâh Hak Te‘âlâ’nuñ fermânına mutî‘ ola ve hevâ-

ya mütâba‘at itmekden ihtirâz eyleye ve ra‘iyyetleri devleti penâhında ve 

siyâseti kenefinde ve saltanatı civârında hoş duta ve ol pâzişâhlık içinde 

kullık hızmetin yirine getüre, lâ-cerem Hak Te‘âlâ’nuñ halîfesi olmağa lâ-

yık ola ki; (N354a) 3
 ﴾ً ــ َ ِ َ َْرِض  ــ ا ِ  ٌ ــ ِ א َ ــ  ِّ  Ve eger zulmile ve cevrile ve ﴿ِإ

hevâya mütâba‘at itmekile Hak Te‘âlâ’nuñ muhâlefetine meşgūl olsa Hak 

Te‘âlâ’nuñ kahrı sûreti olur ve İblîs olur ve ol vaktde la‘net-i ebedî [208a] 

kendüye vâcib kılur ki; 4﴾ َ ــ ِ ِ א ــ ا َ َ  ِ ُ ا َــ ْ َ  َ  ﴿أَ

Vallâhu Veliyyü’t-tevfîk.5 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin.6

El-Faslü’s-Sânî 

fî Beyâni Hâli’l-Mülûk ve Sîretihim bi-Külli Tâ’ifetin mine’r-Re‘âyâ 

ve Şefekatihim ale’l-Halk

Ya‘nî İkinci Fasıl beglerüñ hâlini ve sîretini beyân ider her tâ’ife birle 

ra‘iyyetlerden.7 Kālallâhu Te‘âlâ: ٰ ــ َ ْ ُ ْ ــאِٓء ِذي ا َ ــאِن َوِإ َ ْ ِ ْ ِل َوا ْ ــ َ ْ א ِ  ُ ــ ُ ْ َ  َ  ﴿ِإن ا
وَن﴾8 ُ כــ َ َ  ْ ُכــ َ َ  ْ ُُכــ

ِ َ  ِ ــ ْ َ ْ ِ َوا َכــ ُ ْ ــאِٓء َوا َ ْ َ ْ ِ ا ــ َ  ٰ ــ َ ْ َ -Ve kālen-Nebî aley َو

1 “…Her mazlum ona sığınır.” Bk. a. y.

2 “İlaç ağrıya sebep oldu, burada ümit nerede / Arızanın giderilmesi ve hastanın sıhhat bulması hususun-

da.”

3 “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgun-

culuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve 

takdis ediyoruz.’ demişler, Allah da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.” Bakara, 2/30.

4 “Kim Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar, Rablerine arz edilecekler ve şâhitler 

de, ‘Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır.’ diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah’ın lâneti zalimler 

üzerinedir.” Hûd, 11/18.

5 Vallâhu Veliyyü’t-tevfîk HM: ─ N.

6 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin N: ─ HM.

7 Ya‘nî ikinci fasıl beglerüñ hâlini ve sîretini beyân ider her tâ’ife birle ra‘iyyetlerden HM: ─ N.

8 “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve 

azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl, 16/90.
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hi’s-selâm: ّ ــאد ا ــ  ــ وإن  ــאدل ر ــאم  ــ إ א م ا ــ ــ   ّ ــ ا  ّ ــאد ا ــ   إن أ
1 ــ א ــאم  ــ إ א م ا ــ ــ   Azîz-i men! Bilgil ki, pâzişâhuñ üç hâleti vardur; 

evvel hâleti kendü nefsiyile, ikinci hâli ra‘iyyetlerile,2 (N354b) üçinci hâli Hak 

Te‘âlâ ile ve ol her hâlde Hazret’den me’mûrdur üç nesneyile ve menhîdür 

üç nesneden. Ol ki3 emr olmışdur; biri adil ve biri ihsân ve biri îtâ’i zi’l-kur-

bâ ve ol ki nehy olmışdur; biri fahşâ ve biri münker ve biri bağy. Ve bun-

lardan her bir hâlüñ bir ayruk ma‘nîsi vardur ki ol hâle münâsibdür. Ammâ 

evvelki hâlet ki pâzişâhuñ kendü4 nefsiyile olur, adildür ve adil bu merte-

bede tevhîd hâsıl itmekdür kendü nefsine ve ihsân-ı ferâyiz hakkını edâ 

itmekdür ve îtâ’i zi’l-kurbâ hakları5 ve a‘zâları ri‘âyet itmekdür ve nefsiyile 

adâvet idüp göñlini murâkabe [208b] itmekdür ve havâss-ı zâhiri ve 

havâss-ı bâtınıyıla6 saklamakdur; tâ ki her biri neye emür oldıyısa isti‘mâl 

itmekdür ve neden ki nehy oldıyısa men‘ eylemekdür. Pes7 fahşâ ef‘âlde 

oldı ve münker akvâlde ve bağy8 ahvâlde oldı ki Şerî‘at’a lâyık olmaya; 

lâ-cerem bulardan zulmet ve hicâb (N355a) ve ıraklık hâsıl olur ve sıfât-ı zemî-

me vücûda gelür; yalan gibi ve töhmet ve bühtân ve riyâ ve fısk ve zulm ve 

cevr9 dahı ne ki buña beñzer varısa ve pâzişâh mâdâm ki hâs pâzişâhlığı 

hakkıyla10 yirine getürmeye, âm11 pâzişâhlığa ikdâm itmek müyesser olmaz, 

itse ziyân ider. Belki çok kişiler var ki hâs pâzişâhlık hakkını yirine getüri-

bilür ammâ ‘âm pâzişâhlık aña hâsıl olmaz. Zîrâ ki ol Hak Te‘âlâ’nuñ nâyi-

bi ve halîfesi olmakdur ve ol peygamberliğe tâbi‘dür ve andan ulu12 iş yok-

dur. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: م ــ ــ   ّ ــ ا  ّ ــאد ا ــ   إن أ

1 “Kıyamet günü Allah indinde en faziletli kul, adil ve rıfk sahibi imamdır/yöneticidir, en şerlisi ise zâlim 

imamdır/yöneticidir.” Benzer lafızlarla; Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 9/477, nr. 6986; Alî el-Kārî, Mirkā-
tü’l-Mefâtîh, 6/2419, nr. 3718-3719; Senâ’ullâh Pânîpetî, et-Tefsîru’l-Mazharî, 3/116.

2 evvel hâleti kendü nefsiyile, ikinci hâli ra‘iyyetlerile HM: evvel hâli kendü nefsile, ikinci ra‘iyyetlerle N.

3 Ol ki HM: Evvel N.

4 kendü HM: ─ N.

5 hakları HM: halkları N.

6 havâss-ı bâtınıyıla HM: havâss-ı bâtını N.

7 itmekdür ve neden ki nehy oldıyısa men‘ eylemekdür. Pes HM: ide ve andan ki nehy olmışdur men‘ 

eyleyesün N.

8 ef‘âlde oldı ve münker akvâlde ve bağy HM: ─ N.

9 ve cevr HM: ─ N.

10 hakkıyla N: ─ HM.

11 âm HM: tamâm N.

12 ulu HM: odlu N.
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1 ــ ــאدل ر ــאم  ــ إ א  Hak Te‘âlâ âdil pâzişâh tâ‘atini kendü tâ‘atiyile resûli ا

tâ‘atiyile birlikte kıldı ki 2﴾ ْ ُכــ
ِ  ِ ــ ْ َ ــ ا ِ َل َوأُْو ــ ُ ا ا ــ ُ ِ َ َوأَ ّ ا ا ــ ُ ِ  Ammâ ﴿أَ

hakīkatde şöyledür ki; mâdâm ki hâs (N355b) pâzişâhlık uhdesinden taşra 

gelmeye, âm pâzişâhlık makāmına irecek degüldür. Hergiz bunuñ misâli 

şuña beñzer ki; bir kişi deñizde yüzmek elinden gelmez ki kendüyi [209a] 

gark olmakdan halâs ide. Eger dilese bir kişi’i dahı garkdan kurtara nice 

mümkin ola. Hâs pâzişâhlık oldur ki a‘zâsın ve nefsin ve göñlin ve havâss-ı 

zâhirin ve havâss-ı bâtının3 cümlesin Şerî‘at fermânı kaydıyıla mukayyed 

kıla ki hakīkatde anuñ ra‘iyyetleridür ve her birini Hak kullığından bir 

hızmete duta ki4 aña emr olmışdur ve Şerî‘at siyâsetiyile menhiyyâtdan 

yığa ve nefsi Şer‘ iksîriyile emmârelik makāmından me’mûrelik mertebesi-

ne irişdüre; şuncılayın ki tezkiye-i nefs faslında şerh olmışdur ve göñlin şol 

tabî‘ata hoş gelen nesnelerden vaz getürüp hevâdan i‘râz eyleye. Pes Hak 

Te‘âlâ hazretine müteveccih (N356a) kıla; tâ ki Hak fazlınuñ feyzânına lâyık 

ve kābil ola ve mü’eyyed ola te’yîd-i İlâhî birle. Andan soñra kuvvet-i 

Rabbânî ve te’yîd-i âsumânî birle pâzişâhlığa şürû‘ kıla ve Hak Te‘âlâ’nuñ 

niyâbeti birle anuñ kullarında tasarruf eyleye ve memleketde saltanat ahkâ-

mını Hakk’uñ fermânı üzere süre; tâ ki her hareket ve cehd ve sa‘y ki bu 

yolda gösterür, aña bir kurbet ve bir rif‘at ve bir derecât Hazret-i İzzet’den 

hâsıl ola. Ammâ ikinci hâlet ki pâzişâhıla ra‘iyyet arasındadur, imdi5 bu 

hâlde adl oldur ki insâf idüp cevr ve zulm kılmaya ve ra‘iyyetler arasında 

müsâvâtı saklaya; tâ ki kavî za‘îfe6 zulm itmeye [209b] ve bay yoksula yük 

yükletmeye7 ve ihsân bu mertebede kerem ve mürüvvet eserlerin ra‘iyyet-

lere irişdürmekdür. Şöyle ki za‘îflere takviyet kıla ve yakīn hısımlarına mü-

1 “Kıyamet günü Allah indinde en faziletli kul, adil ve rıfk sahibi imamdır/yöneticidir.” Benzer lafızlar-

la; Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 9/477, nr. 6986; Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 6/2419, nr. 3718-3719; 

Senâ’ullâh Pânîpetî, et-Tefsîru’l-Mazharî, 3/116.

2 “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulü’l-emre (idarecilere) 

de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanı-

yorsanız, onu Allah ve Resûlü’ne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” Nisâ, 

4/59.

3 havâss-ı zâhirin ve havâss-ı bâtının HM: havâss-ı zâhirden ve havâss-ı bâtınından N.

4 her birini Hak kullığından bir hızmete duta ki HM: her biri Hak hıdmetinde bir hıdmeteki N.

5 imdi HM: ─ N.

6 tâ ki kavî za‘îfe HM: tâ ki za‘îf ve kavî N.

7 yük yükletmeye HM: yik had yiklenmeye N.
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dâra göstere ve dervîşlere (N356b) ve ayâl-mendlere1 sadaka ve nafaka birle2 

dest-gîrlik eyleye ve ulemâya hürmet kılup ma‘ûnetlerine kifâyet kıla ve 

talebe-i ilmi tahsîl-i ilme tahrîs ide ve anlara mu‘âvenet kıla anda ki zarûrî 

muhtâc olalar ve sulehâya ve ubbâda ve zühhâda hürmet idüp anlaruñıla 

teberrük ve teyemmün ide ve anlaruñ ahvâlin teftîş ide. Eger muhtâc olsa-

lar def‘-i hâcet kıla ve anlar ki gûşelerde halvet3 ihtiyâr itmişlerdür, anları 

taleb kıla; egerçi anlar istemezler ki taleb kılınalar ve4 helâl vechlerden an-

lara meded ide ve anlaruñ kulûbını fâriğ kıla, tâ ki Hak Te‘âlâ’ya ferâgat ve 

cem‘iyyet yüzinden meşgūl olalar ki cihân anlaruñ enfâsı ve ihlâsı bereke-

tiyile kāyimdür ve bu cümlenüñ beytü’l-mâlde hakkı ve nasîbi vardur. An-

lara irişdürmegi vâcib bile ve egerçi anlar taleb kılmasalar himmetleri yüce-

liginden hakların anlara irişdüre; (N357a) tâ ki zâlim ve âsî olmaya ve îtâ’i 

zi’l-kurbâ bu hâlde kalan âm ra‘iyyetlerüñ5 hakkın ödemekdür. Zîrâ ki 

ra‘iyyet pâzişâha hısım ve kavüm6 menzilesindedür; belki ehl ü ayâl olmış-

lardur aña. Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- âhir hayâtda vasiyeti bu-y-idi ki: 
7 כــ א כــ ا ــא  ة و ــ -Ya‘nî namâza mülâzemet idüp elüñüz al [210a] ا

tındağını hoş dutuñ. Pes her in‘âm ve ihsân ve insâf ve ma‘dilet ve müdârâ 

ve siyâset ve ri‘âyet ki pâzişâhdan zâhir ola saltanat mürüvveti rahminden, 

pes anuñ ol memleketi dâ’im ve sâbit olmağında sebeb olur. Hoca aley-
hi’s-selâm böyle buyurdı:8 9ــאن أ ــכ  ل وا ــ  Ya‘nî âdillik ve pâzişâhlık iki ا

ikiz kardaşlardur. Her sünnet-i hasene ki ra‘iyyetleri tahfîf itmekde ve halkı 

râhat kılmakda pâzişâhdan vücûda gele ve her bid‘at-i seyyi’e ki anı götüre 

hem ol kabîlden ola, (N357b) tâ âlem dükenince her pâzişâh ki ol sünnet-i 

hasene birle amel itse kamusınuñ sevâbı ol pâzişâhuñ ameli dîvânında ya-

zılur10 ve eger bunuñ hilâfun işleyecek olursa el-iyâzu billâh ki zulüm ve 

bid‘at koya; yâ bir kānûn düze ki andan öñdin ol yoğıdı yâ bir pâzişâh 

1 ayâl-mendlere HM: ayâl-bendlere N.

2 birle dest-gîrlik eyleye HM: dest-gîr eyleye N.

3 gûşelerde halvet HM: gûşeler ve halvetler N.

4 kılınalar ve HM: kıla N.

5 ra‘iyyetlerüñ HM: halkuñ ra‘iyyetlerüñ N.

6 pâzişâha hısım ve kavüm HM: pâzişâh cism N.

7 “Namaz(ı) ve elinizin altındakiler(i vasiyet ediyorum).” İbn Mâce, Vesâyâ, 1; Ahmed b. Hanbel, 

19/209. 

8 böyle buyurdı HM: buyurdı ki N.

9 Kaynaklarda bu rivayete rastlanmamıştır. 

10 yazılur HM: yazalar N.
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götürdügi kānûnı ol girü koya, tâ âlem dükenince her kişi ki ol bid‘ati işle-

ye ve ol kānûn birle amel itse ol cümlesinüñ ikābın ol zâlim ve mübtedi‘uñ 

dîvânında yazılur.1 Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı: ــ ــ  ــ  ــ  ــ   
ــ ــ  ــא و وزر  ــ وزر ــ  ــ  ــ  ــ  ــ و  א م ا ــ ــ  ــא إ ــ  ــ  ــ  ــא وأ  أ

2 ــ א م ا ــ ــ  ــא إ  Ve hakīkatde pâzişâh-ı âdilüñ üzerine vâcibdür ki eger 

evvelki vaktlarda fâsid kānûnlar ki [210b] komışlar idi ve hayıflar ve zu-

lümler ki ra‘iyyete komışlar3 (N358a) idi yâ ağır harâclar ki komışlar idi anı 

tahfîf idüp götüre. Eger özr bahâne idüp eyitse ki: “Ben böyle buldum, 

anuñ vebâli anuñ boynına ki kodı.” dise bu özri makbûl olmaz, ol vebâl 

hem anuñ üzerine olur. Zîrâ ol zulmi ve bid‘ati mukarrer4 dutmağıla aña 

râzî olmış olur. Bir dahı bu ki5 pâzişâh çobân gibidür ve ra‘iyyet koyun 

gibidür. Çobâna vâcibdür ki koyun sürüsini saklaya, kurduñ şerrini def‘ 

eyleye ve eger sürüde ba‘zısı boynuzlu koç olsa ve ba‘zısı koyun olsa boy-

nuzlusı dilese ki aña hayıf ve ta‘addî ide, anı komaya, def‘ ide. İmdi İslâm 

sürüsinüñ kurdı kâfirlerdür; pâzişâhlara ve beglere ve anuñ leşkerine vâcib-

dür ki cân ü dilden dürişeler. Aş etmek anlara ol vakt helâl olur ki, kâfirle-

re kılıç uralar ve anlaruñ (N358b) şerrin Müsülmânlardan def‘ ideler. Ve eger-

çi kâfir Müsülmâna gālib olup zahmet6 itmez ise dahı pâzişâha vâcibdür ki 

gazâya vara ve küffâr şehrlerin7 aça ve İslâm’ı âşikâre kıla ve kelime-i dîni 

i‘lâ8 itmekde dürişe ki; 9﴾ــא َ ْ ُ ْ َ ا ــ
ِ  ِ ُ ا ــ َ ِ  Ve ancılayın ol boynuzlu koç ﴿َوَכ

ol zâlimlerdür ki, beglerden ve leşkerden ve mansıb ehlinden ve nâyibler-

den ve kāzîlerden ki her biri çünki fursat bulsa kuvvetince ve âletince ra‘iy-

1 yazılur HM: yazalar N.

2 “İslâm’da iyi bir çığır açan kişiye, Kıyamet’e kadar bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin seva-

bından da kendisine verilir. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, kıyamete kadar o kişiye onun 

günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır.” Benzer lafızlarla; Müslim, 

Zekât, 69; Nesâ’î, Zekât, 64.

3 komışlar HM: kılmışlar N.

4 mukarrer N: ─ HM. N nüshasında sehven “mukadder” şeklinde yazılmıştır.

5 olmış olur. Bir dahi bu ki HM: olmışlar olurlar. Dahi buña N.

6 zahmet N: ─ HM.

7 şehrlerin HM: şehrin N.

8 i‘lâ HM: a‘lâ N.

9 “Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri 

olarak (Mekke’den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunu-

yorlardı. Hani o arkadaşına, ‘Üzülme, çünkü Allah bizimle berâber.’ diyordu. Allah da onun üzerine 

güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, 

böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah’ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.” Tevbe, 9/40. 
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yetden bir miskîni esîr idüp zahmet virür. Pes pâzişâh ra‘iyyeti bunlara ıs-

marlamaya, [211a] dâyim her tâ’ifenüñ hâlini teftîş ide ki Kıyâmet günin-

de nakīr ve kıtmîr sebebiyile ra‘iyyetüñ ahvâlinden ve anlaruñ hayr u şer-

rinden pâzişâhdan1 sorsalar gerek. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı:
2 ــ ْ َ وٌل  ــ ْ َ  َ ــ ُ ، َو ِ ــ ِ ِ ْ َر ــ َ ول  ــ ْ َ  ْ ُכــ ْ َراٍع َوُכ ُכــ  Ve ammâ fahşâ ve (N359a) ُכ

münker ve bağy ki pâzişâhıla ra‘iyyet arasında oldur ki, anlaruñ içinde fısk 

u fesâdıla zindegânî kıla ve anları dahı fesâd üzerine duta ve hânedânları 

bez-nâm eyleye ve emr-i ma‘rûf ve nehy-i münker işin bâtıl kıla ve hîç 

kimsenüñ emr-i ma‘rûf itmege zehresi olmaya ve dîn ehli bâzârı ve ilim ve 

salâh bâzârı3 kesâd ola ve ehl-i fısk ve fesâd bâzârı revân ola ve avânlar ve 

nâ-ehil4 kişiler ve gammâzlar ve kovcılar ve müfsidler ve zâlimler pâzişâh 

hazretinde mukarreb olalar ve zulm ve fesâdı pâzişâha maslahat sûretinde 

bezeyüp5 göstereler ve fāsid garazlarıla kendözlerin6 aña müşfik ve muhib 

göstereler, memleketde bid‘atler ve çirkin âdetler düzeler ve harâcları artu-

ralar ve amellere tamga koyalar ve yiñi ameller arturalar ve kişilere bahâne-

ler idüp mâl isteyeler ve günâhsuzlara töhmetler7 (N359b) idüp cinâyet8 alalar 

ve kısmetleri nâ-hak ideler ve mîrâs mallarında ve yetîmler hakkında tasar-

ruf-ı fâsid9 kılalar ve bâzirgânlara baçlar koyalar ve yollarda baçları alalar ve 

hakkı müstehaklarından yığalar ve ra‘iyyetlere salgunlar salalar [211b] ve 

e’immenüñ ve seyyidlerüñ ve âbidlerüñ idrârların tama‘ idüp keseler ve 

sulehâya ve fukarâya ve zâhidlere ta‘n idüp tanaz ideler10 ve hayırları bâtıl 

kılmakda sa‘y ideler ve hâcet ehlini dergâhdan ırak süreler; anuñ ahvâlini 

pâzişâha arz itmeyeler ve pâzişâhuñ hayrâtın ve sadakātın11 müstehaklardan 

kat‘ ideler. Bu cümlesi pâzişâhuñ dînini ve dünyâsını bez-nâm kılur ve 

1 pâzişâhdan HM: pâdişâh N.

2 “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.” Buhârî, Cum‘a, 11; İstikrâz, 20; 

İtk, 17; Vesâyâ, 9; Nikâh, 81; Ahkâm, 1; Müslim, İmâret, 20; Ebû Dâvûd, İmâret, 1; Tirmizî, Cihâd, 

27.

3 ve ilim ve salâh bâzârı HM: ─ N. 

4 nâ-ehil HM: bî-asl N.

5 pâzişâha maslahat sûretinde bezeyüp HM: pâdişâh maslahatında maslahat sûretinde bezenüp N.

6 kendözlerin HM: kendülerin N.

7 bahâneler idüp mâl isteyeler ve günâhsuzlara töhmetler HM: bahâne idüp mâl taleb ideler ve bî-günâh-

lara töhmet N.

8 cinâyet HM: hıyânet N.

9 tasarruf-ı fâsid HM: tasarruf N.

10 tanaz ideler HM: hakāret ideler N.

11 ve sadakātın HM: ─ N.
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zulüm ve fısk u fesâd âvâzesini etrâfa yitişdürür ve halk arasında zâlimlığıla 

ve çirkin sîretile1 meşhûr olur; tâ ki âlem dükenince bu ad anuñ üzerine 

kalur ve yaramaz du‘âlar ve halkuñ la‘neti (N360a) dirliginde olur.2 Öldügin-

den soñra aña muttasıl irişür ve ol müfsidler ki aña fâsid garazlar ile ken-

düleri dost göstermişlerdi, anlar ne kim işlemiş ise yarın Kıyâmet güni ki 

arz-ı ekber olsa gerek; cümlesinüñ hisâbını nakīrden kıtmîrden andan sor-

salar gerek; 3﴾ُه َ َــ ا  ــ َ ــאَل َذرٍة  َ ْ ِ  ْ ــ َ ْ َ  ْ ــ َ ُه (٧) َو َ ــ َ ا  ً ــ ْ َ ــאَل َذرٍة  َ ْ ِ  ْ ــ َ ْ َ  ْ ــ َ َ ﴿ Ne‘û-
zu billâhi min gadabillâh. Pes pâzişâh-ı mukbil ve sâhib-nazar oldur ki bu 

müfsidlerden ve bez-sîretlerden hîç birine yol virmeye ki Hazretine vara. 

Ammâ bunı ri‘âyet4 ider az bulınur. Belki gāyet dünyâ ve mâl hırsından 

bunuñ gibi avânları kendözlerine yakīn kılurlar ve anlara yol virürler5 ve 

hüner-mendler6 sohbetinden ve ehl-i ma‘nî ve erbâb-ı fazl ve nasîhat ehli 

sohbetinden mahrûm kalurlar ve eger bunuñ gibi [212a] kişiler anuñ haz-

retinde olsalar anlara iltifât (N360b) olmaz ve sözleri makbûl olmaz. Zîrâ ki 

bir nesne buyururlar ki7 pâzişâhuñ hazînesi artmaz ammâ pâzişâh-ı âkil ve 

sâhib-sa‘âdet oldur ki firâset nûrıyıla nazar eyleye bu zamâne ahvâline ki 

felek-i devvâruñ8 ibtidâsından tâ intihâsına degin hîç kimseye bu acûze-i 

gaddâr ve bî-vefâ-yı mekkâr vefâ kılmış mıdur?9 Kimi ki dost10 dutup er 

idindi, bir eli birle niçe biñ nâz kılup11 kendüye çeker idi ve bir elinde ka-

hır hançerin dutup her baş ki yastuğı üzerinde bulurdı, keserdi. 12 Kankı 

dostı okıdı kim düşmenlik kapusından taşra sürmedi ve kankı azîzi nevaht 

itdi kim13 âhir mezelletile eritmedi? Kankı bî-çâre’i emîr kıldı ki âkıbet esîr 

itmedi, kimi memleketde vezîr dikdi ki soñra zîr ü zeber kılmadı? Çünki 

i‘tibâr göziyile dünyânuñ bu ahvâlini müşâhede kılsa14 (N361a) lâ-cerem 

1 ve çirkin sîretile HM: ─ N.

2 olur HM: ─ N.

3 “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu 

(karşılığını) görür.” Zilzâl, 99/7-8.

4 ri‘âyet HM: ─ N.

5 kendözlerine yakīn kılurlar ve anlara yol virürler HM: kendülerine yol virürler N.

6 hüner-mendler N: hüner-bendler HM.

7 Zîrâ ki bir nesne buyururlar ki HM: ve sözleri makbûl olmaduğına bir nesne hükm iderler ki N.

8 felek-i devvâruñ N: felek-i devvârınuñ HM.

9 kılmış mıdur HM: kılmışdur N.

10 dost HM: ─ N.

11 nâz kılup HM: nâzıla N.

12 keser idi N: def ’ keser idi HM.

13 kankı azîzi nevaht itdi kim HM: kankı azîze nüvaht itmedi kim N.

14 müşâhede kılsa HM: muttali‘ olsa N.
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gurûr ipiyile sübûr çâhına düşmez ve yakīn ma‘lûm olur ki kalanlara vefâ 

itmedügi gibi aña dahı vefâ itmez. Pes kendüye ve halka bu âriyetî1 mem-

leketden ötürü zulüm ve cevr itmez. Dünyâ başdan başa bir karınca incit-

mege degmez. Niçün âkil olan2 andan ötürü Hakk’ı ve halkı incide? Ammâ 

üçinci hâlet3 ki pâzişâhuñ Hak Te‘âlâ’yıladur, bu hâlde adl kendünüñ zâhi-

rin ve bâtının Hak Te‘âlâ’yıla râst dutmakdur. Âşikâre [212b] ve gizlüsin 

Hakk’ıla yek-reng itmekdür ve saltanat ve memleket şol biline kemer bağ-

lamak gibi ola. Şöyle ki; kendüyi ve saltanatı Hak’dan ötürü duta, şöyle 

degül kim Hak Te‘âlâ’yı ve saltanatı kendöziçün kıla. Ve ihsân bunda oldur 

ki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: (N361b) ْ َــ ْن  ِ ــ َ اُه،  َ َــ ــَכ  َ َ َכ َ ا ــ ُ ْ َ ــאِن أَْن  َ ْ ِ ْ  ا
اَك4 َ َــ  ُ ــ ِ َ اُه  َ ــ َ  ْ َُכــ  Ve pâzişâhuñ ibâdeti ol degüldür ki nâfile tâ‘atlere meşgūl 

ola, namâz ve rûze5 ve tilâvet-i Kur’ân idüp halkdan uzlet eyleye ve halkuñ 

maslahatlarını mühmel koya ve hâcet ehlini mahrûm ide ve milküñ6 salâ-

hından ve fesâdından bî-haber ola ve ra‘iyyetleri zâlimler elinde giriftâr 

eyleye. Bu hoz bir ma‘siyetdür ki cemî‘-i ma‘âsîden ziyâde. Velîkin pâzişâ-

huñ âdeti oldur ki ferâyizi ve sünneti edâ itdükden soñra yüzin memleke-

tüñ mesâlihine döndüre ve bilâduñ ve ibâduñ ahvâline nazar eyleye ve 

teftîş kıla7 ve Müsülmânlık hukūkını ri‘âyet itmekde iltizâm göstere ve 

Hakk’uñ kulları içinde şöyle tasarruf ide ki ke’ennehû Hak Te‘âlâ görür 

gibi8 ola. Ve eger ol kuvveti ve nazarı9 yoğısa yakīn (N362a) bile ki Hak Te‘âlâ 

anı görür. Pes her ne ki iderise anuñ emriyile ide ve hevâ ve tabî‘at10 emri-

yile itmeye; tâ ki anuñ her biri aña bir kadem ola Hak yolına sülûk itmek-

de ve bir kurbet ve bir rif‘at11 hâsıl kıla. 12﴾ ٰ َــ ْ ُ ْ ــאِٓء ِذي ا َ -bu hâlde ubû ﴿َوِإ

diyyet karâbetidür ki tarfetü’l-ayn içinde gerek kim başını kullık işiginden 

1 kendüye ve halka bu âriyetî HM: kendüye veyâ halk bu âriyet N.

2 olan N: ─ HM.

3 Ammâ üçinci hâlet HM: Niteki demişlerdür. Ammâ ikinci hâlet N.

4 “İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.” Buhârî, 

Îmân, 1.

5 rûze HM: rûze kıla N.

6 milküñ HM: meliklik N. 

7 bilâduñ ve ibâduñ ahvâline nazar eyleye ve teftîş kıla HM: bularuñ dek ahvâline teftîş eyleye N.

8 görür gibi HM: müşâhede kılur gibi N.

9 ve nazarı N: ─ HM.

10 tabî‘at HM: tab‘ N.

11 ve bir rif‘at HM: ─ N.

12 “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve az-

gınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl, 16/90.
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kaldurmaya ve mecâzî [213a] pâzişâhlığına dünyânuñ mağrûr olmaya ki; 
وُر﴾1 ُ ــ َ ْ  ا

ِ ــא ِ  ْ ُכــ ُ َ  َ ــא َو َ ْ ــאُة ا َ َ ْ ُ ا ُכــ ُ َ  َ ــ َ ﴿ Ve ucub nazarıyıla kendüye ve 

kendünüñ memleketine bakmaya Fir‘avn gibi ki eyitdi: َ ــ ْ
ِ ــُכ  ْ ُ ــ  ِ  َ ــ ْ َ  ﴿أَ

2﴾ ِــ ْ َ ــ  ِ ي  ِ ــ ْ َ ــאُر  َ ْ َ ْ ِه ا ِ ــ َٰ -Belki aczile ve inkisârıla ve bî-çârelığıla ubûdiy َو

yet akabesine3 mülâzemet ide.

(N362b) Beyt: Ayağuñ ağrıdı diyüp bu yoldan kalmagıl zinhâr

 Egerçi bu ayağıla varımazsın yolı nâçâr

 İşigi toprağında baş urup turgıl bu derdden 

 Sarâyı havlısında çün saña yurd virmedi dildâr4

Sultân Mahmûd gibi saltanata tekye itmeye; belki Ayaz gibi ol aczi5 

görkine ve mezelleti çaruğına nazar ide dura.6 Ammâ fahşâ ve münker ve 

bağy bu hâlde pâzişâhuñ ol tekebbüri ve teraffu‘ı ve saltanat birle tefâhu-

rıdur ki bî-ihtiyâr dimâğında zâhir olur ve ol anuñ netîcesidür ki kendüde 

istiğnâ7 görür ve halkı kendüye muhtâc görür8 ve bu bir hastalıkdur ki câna 

ârız olur, aña hâzık tabîb gerek ki ilâc eyleye ol cân ve göñül marazına. Eger 

bu âfete mu‘âlece olmazısa bu marazdan tuğyân ve dalâlet vücûda gelür. 

Niteki Hak Te‘âlâ dimişdür:9 10﴾ َ ْ َ ْ ٰ (٦) أَن َرٰاُه ا َ ْ َ َ אَن  َ ِ ْ  Ve bir yirde ﴿ِإن ا

dahı buyurdı ki: 11﴾َْرِض ْ ِ ا ا  ْ َ َ َ אِدِه  َ
ِ ِ ْزَق  ِّ ُ ا َ ا َ َ  ْ َ  Ve yakīn bile (N363a) ﴿َو

ki ol vakt kul gınâ ve istiğnâ göziyile kendüye nazar itse ve hakāret ve me-

zellet göziyile halka nazar itse bu hâlde ol Hak Te‘âlâ’nuñ nazar-ı [213b] 

inâyetinden12 düşer. Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: ــ ِ ْ َכאَن  ــ َ  َ ــ َ ْ ُ ا ــ ُ ْ َ  َ  

1 Âyetin metni HM nüshasında sehven وُر ُ ــ َ ْ א ِ  ْ ُכــ ُ َ  َ ــא َو َ ْ ــאُة ا َ َ ْ ُ ا ُכــ ُ َ  َ ــ َ  şeklinde yazılmıştır. “Ey 

insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı 

(Şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın.” Fâtır, 35/5.

2 “Firavun kavmine seslenerek dedi ki: ‘Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler 

de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?’” Zuhruf, 43/51.

3 ubûdiyyet akabesine HM: ubûdiyyete N.

4 Beytin tercümesi N nüshasında mevcut değildir. 

5 ol aczi HM: acz N.

6 nazar ide dura HM: nazar ide N.

7 istiğnâ HM: istiğfâr N.

8 görür N: ─ HM.

9 dimişdür HM: buyurmışdur ki N.

10 “Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.” Alak, 96/6-7.

11 “Allah kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. 

Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla 

görendir.” Şûrâ, 42/27.

12 nazar-ı inâyetinden HM: inâyetinden N.
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1 ــ ْ ِכ ْ ا ــ ِ ــאُل َذرٍة  َ ْ ِ  ِ ــ ِ ْ َ  Sordılar ki: “Yâ Resûlallâh! Ya2 kibir nedür?” Buyurdı 

ki: 3 אس و  ا  Ya‘nî, “Kibir oldur ki hakāret göziyile baka halka  ا

ve Hakk’ı görmekden kör ola.” İmdi bu âfetüñ ilâcı oldur ki tâvûs gibi her 

vakt ki kendü saltanatı ve memleketi perr ü bâlinüñ nakşına nazar itse ve ol 

hoş4 gelüp dilese ki tekebbür âleminde pervâz kıla,5 der-hâl ol acz ve fenâ 

ayağınuñ karalığına nazar ide ki evvel ol neden idi ki; ــאٍٓء َ  ْ ــ ِ  ْ ُכــ ْ ُ ْ َ  ْ َــ  ﴿أَ
6﴾ ٍ ــ ِ َ  Pes bile ki evveli (N363b) hor toprakdan7 idi ve âhiri hem hor toprak 

olısar ve bu hâlde bir lokma etmege ve bir içim suya esîrdür ve hem ol lok-

ma’ı ol suyı boğazından geçürmekde âcizdür ve eger ol yiyüp içdügi için-

de eglense çıkmasa râzîdur ki iki cihân milkini vire, andan halâs bula ki;
ــאِدٌر﴾8 َ َ  ۪ ــ ِ ْ َر ــ  ٰ َ  ُ ــ  Bunuñıla dahı her lahza muntazırdur aña ki ecel ﴿ِا

seyli9 yitişe ve anuñ ömri evinüñ10 nişânını gerdiş-i eflâk gice gündüz eli-

yile birer kerpiçin alur bir kezden harâba vire. Pes bunuñ gibi hâlde nite 

mağrûr ola ve bunuñ gibi devlete nite kāni‘ ola.

Beyt: Âkil bu dâr-ı fânîde dutma sen karâr11

(N364a) Yâ devletine garre olup kalma zinhâr

 Çün râstdur ki12 seni ecel kılısar şikâr 

[214a] Düzgünlerüñi hem idiser cümle târumâr

Ammâ pâzişâhuñ sîreti her tâ’ifeyile ve şefekati halkuñ ahvâli üzerine 

dâ’im ola.13 Şöyle bilgil ki pâzişâhı, cihân içinde göñül gibidür misâli ten 

içindeki; çün pâzişâh salâha gelse cihân salâha gelür ve eger pâzişâh fesâda 

varsa cümle cihân fesâda varur. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı göñül 

hakkında: َ ــ َ َ ْت  َ ــ َ َ ــ َوِإَذا  َ َ ْ ــא ا ــא   َ ــ َ َ  ْ ــ َ َ َ ً ِإَذا  ــ َ ْ ُ ــ ٰادم  ِ ا ــ َ َ ــ  ِ  ِإن 

1 “Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.” Müslim, Îmân, 39.

2 Ya HM: ─ N.

3 “Hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir.” Müslim, Îmân, 39.

4 hoş HM: heves N.

5 kıla HM: eyleye N.

6 “Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı?” Mürselât, 77/20.

7 evveli hor toprakdan HM: evvel bir hor toprak N.

8 “Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.” Târık, 86/8.

9 seyli HM: sillesi N.

10 evinüñ HM: ─ N.

11 dutma sen karar HM: dutmagıl karâr N.

12 ki N: ─ HM.

13 dâ’im ola HM: ─ N.
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1

ُ ــ ْ َ ْ َ ا ــ
ِ َ َو ــ أَ َ َ ْ ــא ا ــא   Ve bundan buyurur ki: 2 ــ כ ــ  ــ د ــאس   ا

Pes pâzişâhuñ vezîri akıl mesâbesindedür ki göñüle vezîr düşmişdür. Ni-

teki göñüle bir akl-ı kâmil (N364b) gerekdür; tâ ki anuñ meşveretiyile beden 

milkinde tasarruf ide ve bedenüñ maslahatlarını ri‘âyet eyleye.3 Ancılayın 

pâzişâha dahı bir vezîr-i âlim ve âdil ve emîn gerekdür sâhib-himmet ve 

sâhib-re’y ola ve hem pâk-i‘tikād ve pâk-mürüvvet ve hoş-hulk ve dîndâr 

ola; tâ ki cümle ahvâlde anuñıla meşveret kıla ve erkân-ı devletüñ cümlesi 

ve avâm-ı ra‘iyyet aña mürâca‘at ideler meşveretde. Çünki vezîr böyle olsa 

pâzişâh ferâgat ve refâhiyyet birle saltanat4 âdâbına meşgūl olubilür ve illâ 

böyle olmazsa5 memleket ve ra‘iyyet ahvâli muhtelif olup zâyi‘ olur. Ve 

Hoca aleyhi’s-selâm bundan buyurdı ki: ا ــ وز ــ  ــ  ا  ــ ــכ   ّ ا اراد   اذا 
6 ــ א ه وان ذכــ ا ــ ذכــ ــאن  ــא  א  [214b] Çünki vezîr şâyeste olsa gerek7 aña 

hürmet ide ve anuñ hükmini memleketde nâfiz kıla. Her ne ki memleket-

de ulu kiçi (N365a) birle vâkı‘ ola, pâzişâh gerek ki tevakkuf ide, vezîrile meş-

veret kıla. Çünki vezîr akıl mesâbesinde oldı bedende, aña kıyâs eyle;8 ka-

lan erkân-ı devleti dahı müşerref ve hâcib ve hazîne-dâr ve münşî ve nâzır, 

bu cümlesi havâss-ı hamse gibidür bedende; göz ve kulak ve dil ve burın ve 

dutmak9 ve datmak ve fikir ve hayâl ve vehm ve hâfıza ve zâkire gibi kuvâ-

yı zâhirî ve bâtınîdür. Begler10 a‘zâ-yı re’îse mesâbesindedür; baş ve el ve 

ayak ve ciger ve öyken gibi. Ve âmiller ve nâ’ibler ve nakībler barmaklar ve 

mafsıllar mesâbesindedür. Ve kalan11 leşker ve ra‘iyyet tamarlar ve siñirler ve 

süñükler ve kıllar ve dahı bedenüñ kalanı12 mesâbesindedür. Niteki şahs-ı 

insânî bu cümlesine muhtâcdur ve pâzişâh dahı bunlara muhtâcdur. Eger 

1 “İnsan vücudunda bir et parçası vardır, o düzelirse bütün vücut düzelir; o bozulduğunda bütün vücut 

bozulur. İyi bilin ki, o et parçası kalptir.” Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Musâkāt, 107.

2 “İnsanlar meliklerinin/yöneticilerinin dini üzeredir.” İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/165.

3 eyleye HM: eylese N.

4 saltanat HM: ─ N.

5 böyle olmazsa HM: ─ N. 

6 “Allah bir melik için hayır diledi mi ona doğru sözlü bir vezir nasip eder. Bu, ona unutunca hatırlatır, 

hatırladığı zaman da yardım eder.” Benzer lafızlarla; Ebû Dâvûd, Harâc, 4, (2932); Nesâ’î, Bey‘at, 33, 

(7, 159).

7 gerek N: ─ HM.

8 eyle HM: ─ N.

9 ve dutmak HM: ─ N.

10 bâtınîdür. Begler HM: bâtınî ve begler N.

11 kalan HM: kalan âm N. 

12 kalanı HM: kalan emsâli N.
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bunlardan biri olmasa pâzişâhlık1 işi ol mikdâr noksân bulur. Pes pâzişâh 

gerek ki her birini ashâb-ı (N365b) münâsibden ehliyyet ve emânet ve diyâ-

netleri oldukdan soñra kendü mansıbları makāmında nasb eyleye ve an-

laruñ ahvâlinden dâ’im haber-dâr ola; tâ ki harâblık ve ra‘iyyetler üzerine 

bahâdurlık itmeye ve tama‘ kılmayalar ve anlaruñ nasîbini anlara tamâm 

degüre. Şöyle ki anlaruñ ihtiyâcı zarûrî mikdârı mündefi‘2 [215a] ola; tâ 

ki hıyânet ü tama‘ kılmayalar ve eger bir muhlisden bir sehel hatâ vâkı‘ 

olsa ki ziyâde zulm olmaya, der-hâl afv idüp andan geçe ve her nesne birle 

gazaba gelmeye ve siyâseti hadden geçe, kılmaya. Ve eger bir günâh olsa 

ki afv itmege lâyık olmaya; 3﴾ــא َ ُ ْ ِّ  ٌ َ ِّ ــ َ  
ٍ َ ِّ ــ َ اُء  َ ــ َ  .işâretiyile amel eyleye ﴿َو

4﴾ َ ِ ــ ِ ْ ُ ْ ــ ا ِ ُ  ُ ــאِس َوا ِ ا ــ َ  َ ــ ِ א َ ْ َ َوا ــ ْ َ ْ َ ا ــ
ِ ِ َכא ْ  âyetini gözi ileyinde ﴿َوا

dike ve lîkin eyle hüküm göstermeye ki (N366a) süst mizâclığa mensûb ola ve 

fitne ve fesâd arta, belki pâzişâh gerek siyâset ve intikām birle ve recûliyyet 

ve hamiyyet birle meşhûr ola, eger cürmler az ola; çok olursa5 dahı tahfîf 

ve te’dîb idüp hilim göstermeye. Ve eger bir nesne olsa ki kısâs vâcib kılsa 

yâhûz mülkde bir haleli vâcib kılsa6 elbette andan geçüp afv itmeye; belki 

Şer‘ fermânıyıla tîğ-i bî-dirîğ çeküp hakkı yirine getüre. Zîrâ ki bu ma‘nî 

hâşâ şol hore7 renci gibidür. Çünki bir uzvda zâhir olsa elbette anı mühmel 

komamak gerek, ol uzvı kesmek gerek;8 tâ ki ol renc cemî‘-i a‘zâya sirâyet 

itmeye ve işlerde ifrât ve tefrît kılmaya. Belki9 10א ــ ر او ــ ــ ا  kavliyile 

amel eyleye. Ammâ siyâsetde ol kadar mübâlağa göstere ki halk dâ’im havf 

u hazer içinde ola; tâ ki mekrler ve hîleler [215b] itmeyeler memleketde.11

1 pâdişâhlık HM: pâdişâh N.

2 mündefi‘ HM: müdfa‘ N.

3 “Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Ama kim affeder ve 

arayı düzeltirse onun mükâfatı Allah’a aittir. Şüphesiz O, zâlimleri sevmez.” Şûrâ, 42/40.

4 “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. 

Allah iyilik edenleri sever.” Âli İmrân, 3/134.

5 ola; çok olursa HM: olacak olursa N.

6 yâhûz mülkde bir haleli vâcib kılsa HM: ─ N.

7 hore: cüzzam 

8 ol uzvı kesmek gerek HM: ─ N.

9 ifrât ve tefrît kılmaya. Belki HM: ifrât kılmaya N.

10 “İşlerin hayırlısı vasat olanıdır.” Ebû Nu‘aym el-İsfahânî, Hilyetü’l-Evliyâ, 2/286; Beyhakī, es-Süne-
nü’l-Kübrâ, 3/387. 

11 içinde ola; tâ ki mekrile ve hîleler itmeyeler memleketde HM: içinde olalar; tâ ki mekrler ve hîleler 

memleketde itmeyeler N.
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(N366b) Beyt: אر دان  אن  אن 
 1 אر אن را    

Ve sehâvetde ol kadar gulû itmeye ki isrâfa yitişe ve hem ol kadar tak-

sîr itmeye ki tebzîre yitişe, ol dahı mezmûmdur. Hak Te‘âlâ buyurur:
2﴾ ِ ِ א َ ــ اَن ا َ ْ ا ِإ ُ َ َכא ِر ِّ َ ُ ْ ﴾Ve hem buyurdı ki: 3 ﴿ِإن ا َ ِ ِ ــ ْ ُ ْ ِ ا ُ  َ  ُ  ﴿ِإ

Ve mâl saklamakda ol kadar dürüşmeye ki buhullığa4 nisbet kılalar ve 

hem dünyâ ve âhiretde ziyân içinde olmaya. Niteki buyurur: َ ــ َ ْ َ  َ  ﴿َو
ا ــ ُ ِ َ ــא  َ َن  ُ َ ُ ــ َ  ْ ــ ُ َ ــ  َ  َ ــ ُ  ْ ــ َ  ْ ــ ُ َ ا  ً ــ ْ َ  َ ــ ُ  ِ ــ ِ ْ َ  ْ ــ ِ  ُ ُ ا ــ ُ َא ــאٓ ٰا َ ِ َن  ــ ُ َ ْ َ  َ ــ ِ  ا
5﴾ َ َא

ِ ْ َم ا ْ َ  ِ ِ  Belki Hak Te‘âlâ’nuñ fazlını halkından dirîğ itmeye ve dün-

yâ6 ve âhiretde eyü ad hâsıl ide andan öñdin ki eceli yitişe, anı memleket 

tahtından kapa.7 Ol bunca yıl renc çeküp ele getürdügin düşmenler eline 

vire (N367a) ve hasret ve nedâmet ve garâmet odın8 anuñ cânında müşta‘il 

kıla ki anuñ acısı Hak rahmetinden özge nesneyile zâ’il olmaya. Ve her 

kimüñ basîreti gözi nûr-ı İlâhî birle münevverdür, mâl ü mansıb u câh-ı 

fânî’i terk itmeklik her dem aña9 musavverdür. 10﴾ــאُت َ ِ א ا ــאُت  َ
ِ َא ﴿ ki 

mü’minüñ dest-gîridür, anuñ ol bedeninden hâsıl olan amellerden ve 

hayrât-ı bâkıyye ol mâldur ki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki:11 ــאَت َ  إَذا 
ُ َــ ــ  ُ ْ َ ــ  ِ א َ َــ  ــ أَْو َو ــ  ْ ِ َــ أَْو  אِر َ ــ  َ َ َ َث  َــ  ْ ــ ُ إ  ــ ُ َ َ  َ ــ َ َ ْ ــ ا  ا
ات12 א  [216a] (N367b) Ya‘nî; “Kaçan âdemî ölse anuñ ameli kesilür;13 illâ 

üç nesneden kesilmez: Bir ol sadaka ki dâyimdür kesilmez; köpriler ve 

1 “Onları öylesine çaresizliğe düşürme ki / Canla başla gayret etsinler.”

2 “Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiş-

tir.” İsrâ, 17/27.

3 “Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etme-

yin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” A‘râf, 7/31. 

4 buhullığa HM: bahîllığa N.

5 “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı 

olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey Kıyamet gününde 

boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla ha-

berdardır.” Âli İmrân, 3/180.

6 dirîğ itmeye ve dünyâ HM: dirîğ dutmaya ve dünyâda N.

7 kapa HM: kopara N.

8 ve hasret ve nedâmet ve garâmet odın HM: ve hasret ve nedâmet birle garâmet odın N.

9 câh-ı fânî’i terk itmeklik her dem aña HM: cân ü teni terk itmeklik aña N.

10 “Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap 

olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.” Kehf, 18/46.

11 buyurdı ki N: ─ HM.

12 Müslim, Vasıyyet, 14; Ebû Dâvûd, Vesâyâ, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36; Nesâ’î, Vesâyâ, 8.

13 kesilür HM: kat‘ olur N.
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gemiler ve ribâtât1 ve mesâcid ve medâris gibi dahı ne ki buña beñzer 

varısa bularuñ sevâbından kesilmez. Bir dahı ol ilm-i nâfi‘ ki bir kişiye 

ögretdi, anuñ dahı sevâbı kesilmez. Bir dahı ol sâlih veled ki dâ’im aña 

hayr du‘â ider.” Zihî devlet ki bir kişi gûr içinde uyuya, amellerden fâriğ 

ola ammâ her nefes ve her lahza rahmet tabakları ve kerâmet hânları2 

Hazret-i İzzet’den mukarreb firişteler aña irişdüreler ki: “Bu ol lokmanuñ 

sevâbıdur ki senüñ medreseñde yâ hankāhuñda3 fülân fakîh yâ fülân der-

vîş yidi, yâhûz ol istirâhat ve âsâyişüñ sevâbıdur senüñ imâretüñde, fülân 

fülân4 yitişdi veyâ fülân mescidde iki rek‘at namâz kıldı yâ fülân (N368a) 

köpriden fülân geçdi, anuñ sevâbıdur.” diyeler. Pes her pâzişâh kendü 

eyyâm-ı devletinde gerek kim bunuñ gibi sa‘âdetlerden kendüyi mahrûm 

kılmaya. Bârî eger bu sa‘âdetden mahrûm kalurısa zinhâr ve zinhâr ken-

düyi eşkıyâdan kılup ayruklaruñ hayırlarını bâtıl ve zâyi‘5 kılmaya ve 

miskāl-i zerre deñlü evkâfı tebdîl ve tağyîr itmekde sa‘y itmeye ve avratlar 

re’yinden -ki bed-sîret ve fâsid-akīdetdür- bu ma‘nîleri kabûl itmeye ki 

anlar cehl ve gaflet içinde mübtelâ olmışlardur. Anuñ cânına ve kanına ve 

îmânına kasd iderler. Kankı âkil [216b] ola ki niçe6 müstehak mazlûm ki 

ehl-i hayr ve ehl-i salâhdur, anlaruñ hayr du‘âsını şerre tebdîl ide. Bu 

nesne merdânelik degül ve saltanata lâyık degül. Belki bularuñ du‘âsı 

berekâtıyıla7 aña Hak Te‘âlâ hazretinde kurbet ve derecât hâsıl olur. Bu 

nesneden i‘râz itmek alâmet-i hayr8 degül. Andan girü kendü ve mazla-

mesini ol Hazret’e (N368b) dâ’im arza kıla ki: “İlâhî! Ben kendü mâlumı 

nefsümden yığdum ve evlâdumı mahrûm kıldum ve senüñ rızâñ isteyü 

senüñ kullaruña vakf eyledüm. İmdi fülân zâlim ol benüm hayrumı bâtıl 

kılur ve senüñ kullaruñı mahrûm kılur ve senüñ hazretüñile9 bahâdurlık 

ider. Bu vâkı‘anuñ uhdesinden kim taşra gelibilür senden artuk?”10 Bu 

1 ve ribâtât HM: ─ N.

2 hânları HM: hulkları N; HM’de kelime “honları” şeklinde yazılmıştır.

3 hankāh: HM ve N’de hânekāh şeklinde imla edilmiştir.

4 fülân fülân HM: fülân kula N.

5 Bu kelimeden sonra HM’de sehven “bârî” kelimesi yazılmıştır.

6 niçe HM: bunca N.

7 berekâtıyıla HM: ─ N.

8 alâmet-i hayr HM: hayr N.

9 Hazretüñile HM. Hazretüñe N.

10 senden artuk HM: bundan artuk N.
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resme tazarru‘ kıla. Husûsan çün evkāf çok ola ve mütâlebeler1 bî-had 

ola, ne‘ûzu billâhi min azâbillâh. Zinhâr egerçi bir câhil yâ bir âlim-i 

müdâhin2 ruhsat virüp diyecek olurısa ki: “Evkāf mâlını bir yire dahı sarf 

eyleye yâ leşkere vire ki anuñıla gazâ ideler yâ yıkık imâretleri meremmet 

eyleye, bir sedd-i bünyâz kıl!” deyü saña iğvâ itse anuñ söziyile3 mağrûr 

olma. Hâşâ ve kellâ hîç bir nesne revâ degüldür; illâ her vakfı kendü ta-

sarrufına sarf eylemek. Tâ ki yarın Kıyâmet (N369a) güninde anuñ müste-

hakları aña hasm olup hakların taleb kılalar.4 Pes pâzişâhuñ üzerine vâ-

cibdür ki her vakfı ki anuñ memleketinde vardur, vâkıf [217a] şartıyıla 

anuñ müstehaklarına mukadder5 duta ve evkāfuñ üzerine bir emîn ki 

sâhib-diyânet ola ve müşfik ola6 aña ısmarlaya; tâ ki evkāfuñ imâretinde 

dürüşe ve zâlimleri ve müste’killeri men‘ eyleye ve hakkı müstehakkına 

irişdüre. Vaktî ki böyle ide, ne deñlü sevâb ki anuñ vâkıfına hâsıl olur, 

Hak Te‘âlâ ol pâzişâha ol mikdâr sevâb vire. Şeyhü’l-vakt7 rahimehullâh8 

buyurur ki: “Bir vakt Şâm’da şöyle işitdüm ki, Melik-i Selâhaddîn rahi-
mehullâh her şehri ki alsa âdeti ol idi ki ol şehirde bir binâ bünyâz iderdi 

hayr içün. Vaktî ki Mısr’ı aldı, anuñ bir vezîri bir Kādî-i Fâzıl’ı varıdı,9 

anuñıla meşveret idüp eyitdi ki: “Dilerem ki ben bunda bir hânkāh bün-

yâz idem (N369b) hayr içün.”10 Kādî11 eyitdi: “Ben dilerem ki Mısr iklîmin-

de12 melik-i İslâm biñ buk‘a binâ kıla hayr içün.” Melik eyitdi: “Nice 

mümkindür bu?” didi. Kādî eyitdi: “Mısr iklîminde biñ artuk hayr içün 

buk‘a var ola ki her birinde niçe dürlü halel zâhir olmış ola. Eger melik-i 

İslâm buyurursa ki ol evkāfı imâret ideler ve müste’kile elinden kurtara-

lar ve bir mütedeyyin emîn kişiye teslîm ideler. Ol cemî‘isinüñ sevâbı 

pâzişâhuñ ola ve hem ol dükelüsin melik binâ kılmış ola.” Pes pâzişâh 

1 çün evkāf çok ola ve mütâlebeler HM: evkāf çok ola ve metâlibler N.

2 âlim-i müdâhin HM: âlim-i mezâhibin N.

3 söziyile HM: kelâmıla N.

4 anuñ müstehakları aña hasm olup hakların taleb kılalar HM: müstehakları andan hakların taleb kılma-

yalar N.

5 mukadder HM: mukarreb N.

6 ve müşfik ola HM: ─ N.

7 Kitabın müellifi Necmüddîn Dâye rahimehullâh.

8 Şeyhü’l-vakt rahimehullâh HM: Şeyh kaddesallâhu rûhahû N.

9 anuñ bir vezîri bir Kādî-i Fâzıl’ı varıdı HM: anuñ vezîri bir fâzıl-ı dânâ idi N.

10 hayr içün HM: ─ N.

11 Kādî HM: Vezîr N.

12 Mısr iklîminde N: ─ HM.
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eyle itdi, ne ki halel irişmiş vakf varısa imâret kıldı. Ve yakīn bilmek ge-

rek ki her halel ki bir pâzişâhuñ asrında evkāfda zâhir ola, cümlesin 

[217b] Hak Te‘âlâ andan sorsa gerek. Pes bu ulu işi hor dutmaya ve 

kendüyi anuñ vebâlinden âzâd eyleye. Buncılayın halka şefekat itmek-i-

çün (N370a) gerek ki pâzişâh dergâhında1 bir hâcib yâ bir kādî ki dîndâr ve 

hûb-i‘tikād ola, anı nasb2 eyleye; tâ ki mazlûmlaruñ ahvâlini ve hâ-

cet-mendlerüñ hâcetini pâzişâha arza kıla yâ haberile yâ kendüsi3 şerh ide 

veyâ pâzişâh anlaruñ havâyicini kazâ itmegi mühim ve vâcib bile ve ulu 

ganîmet saya. Ve hem pâzişâhuñ üzerine vâcibdür4 ki her kanda ki kâfir 

eglenecek yir vardur, bir beg ki merdâne ve bahâdur ve iş görmiş ve ha-

miyyetlü ve İslâm içinde gayretlü ola, gerek kim tamâm leşkerile anda 

anı nasb eyleye ve bol iklîm vire. Andan soñra buyura ki, bir gice uyuma-

ya ve her gün segirdimde ve gazâda ola ve eger medede muhtâc olsalar 

meded eyleye; tâ kim dâ’im eli kuvvetlü ve göñli hoş ve memleketi vâfir 

ola ve her fetih ki anuñ elinde müyesser ola, aña teşrîfi ve istimâleti tâze 

tâze5 göndüre; tâ ki ol dahı anuñ yolına cânını fidâ kıla ve dahı düşmân-

ları ve kâfirleri (N370b) kahr itmekde dürüşe. Gāfil olup mühmel komaya; 

tâ ki kâfir ve düşmân gālib olmaya6 ve İslâm iklîmine segirdim itmeye ve 

her vakt ki küffâr Müsülmânları katl itse yâ esîr eylese ehl ü ayâlden ve 

etfâlden bu cümlesinüñ mazlemesi7 pâzişâh üzerine olur. Kaçan mühmel 

kosa [218a] pes bularuñ cevâbını ol virse gerek Hazret’de. Ve dahı pâ-

zişâha vâcibdür ki kaçan bir şehri alsa yâ bir vilâyeti feth itse, dilese ki bir 

şahne8 yâ bir beg göndüre9 ki âkil ve mütemeyyiz10 ve dîndâr ola, anda 

siyâset ve diyânet ve mürüvvet ola; bir zâlim göndürmeye ki ra‘iyyetüñ 

kanını döküp fesâd itmeye ve hem gāfil göndürmeye ki, tâ ki ra‘iyyetüñ11 

mesâlihin mühmel koya.12 Ve bir dahı kaçan bir kādî’i bir şehre yâ bir 

1 dergâhında HM: ─ N.

2 nasb HM: tasarruf N.

3 yâ haberile yâ kendüsi HM: yâ hayrıla kendüsi N.

4 vâcib bile ve ulu ganîmet saya ve hem pâzişâhuñ üzerine vâcibdür HM: ─ N.

5 tâze tâze HM: ─ N.

6 düşmân gālib olmaya HM: düşmeni gālib itmeye N.

7 mazlemesi HM: mazlemesini N.

8 şahne HM: şahs N.

9 beg gündüre HM: big göndere N.

10 mütemeyyiz HM: mütedeyyin N.

11 kanını döküp fesâd itmeye ve hem gāfil göndürmeye ki, tâ ki ra‘iyyetüñ HM: ─ N.

12 koya HM: komaya N.
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vilâyete göndürse gerek ki âlim ve âkil ve dîndâr ve sâlih ola ki elin1 ye-

timlerden ve mîrâslardan ve vakıflardan ve rişvetlerden çeke.2 Ve hem 

kādîya muslih ve hızmet-kârları ki3 (N371a) dînde anda mu‘temedlerdür, 

gerek kim anları halâyık üzerine muhzır ve mu‘în dike;4 tâ ki da‘vîlerde 

meyl ve hayf ve zulüm ve tama‘ kılmayalar. Bu ma‘nî bu rûzigârda düş-

vârdur. Zîrâ ki ekser kādîya5 hızmetden ötürü verürler, ehliyet sebebi-y-i-

çün vermezler. Fi’l-cümle çün pâzişâh her tâ’ifenüñ ahvâlini teftîş eyleye 

ve her mu‘âmele ki sâhib-ilm ve sâhib-amel kılur, haber-dâr ola. Ve Mü-

sülmânlık derdi anuñ cânı etegini dutmış ola; tâ ki memleketinde hayf ve 

zulüm olmaya. Lâ-cerem işler tîzrek salâha gele ve nâ-ehiller ehl olalar6 

ki; 7 ــ כ ــ  ــ د ــאس   Ve eger ömrin gaflet birle geçürecek olursa ve ا

hevâ ve şehvet bendinde esîr olursa ve ra‘iyyet gamın yimeyecek olurısa 

ve zâlimler müstevlî olurısa8 [218b] ve mansıb ehli el uzadacak olursa ve 

müstehaklar mahrûm kalurlarsa ve kâfir gālib (N371b) olup Müsülmânları 

müşevveş kılurısa ve nâ-hak yire kanlar dökülürse ve fesâd âşikâre olurı-

sa,9 bu cümlesinüñ vebâli ol zâlim pâzişâh boynında olur. Hoca aley-
hi’s-selâm bundan buyurdı ki: 10 ــ א ــאم  ــ إ א م ا ــ ــ   ّ ــאد ا ــ   Bir إن 

gedânuñ bir eski yamalu kaftanı bunuñ gibi pâzişâhuñ üzerine fazîleti 

vardur. Zîrâ ki Hoca aleyhi’s-selâm buyurur ki: ــ ر ــ  راع   ــ  ــא   
ــאر11 ا ــ  ا ه  ــ  ّ ا ــ  اכ ا  ــ   Ve buncılayın buyurur ki: ــ ا ــ  ــא   
ر12 ــ ــ ا ــ واو ــ ا ــ ا ــ  ــ ا اُه  ــ ــ و א م ا ــ ــ  ــ  ة ا  ــ  Her 

yokuşuñ bir münâsib inişi olur. Niteki hîç mertebe pâzişâhlıkdan yüce-

1 elin HM: olan N.

2 çeke HM: geçe N.

3 kādîya muslih ve hızmet-kârları ki HM: kamu muslih hızmetler ki N.

4 dînde anda mu‘temedlerdür, gerek kim anları halâyık üzerine muhzır ve mu‘în dike HM: dînde i‘tikād 

olur, anlar gerek kim halâyık üzerine anları muhzır ve mu‘în dikeler N.

5 kādîya HM: kādî N.

6 salâha gele ve nâ-ehller ehl olalar HM: salâhiyete gele ve nâ-asllar bâtıl olalar N.

7 “İnsanlar meliklerinin/yöneticilerinin dini üzeredir.” İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/165.

8 ve zâlimler müstevlî olurısa HM: ─ N.

9 dökülürse ve fesâd âşikâre olurısa HM: dökülse ve fesâd âşikâre ola N.

ــ 10 א ــאم  ــ إ א م ا ــ ــ   ّ ــאد ا ــ  ــ :N إن  א ــאم  ــ إ א م ا ــ ــ  ــאس  ــ ا  HM. “Kıyamet günü Allah إن 

indinde en faziletli kul, adil ve rıfk sahibi imamdır/yöneticidir, en şerlisi ise zâlim imamdır/yönetici-

dir.” Benzer lafızlarla; Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 9/477, nr. 6986; Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 6/2419, 

nr. 3718-3719; Senâ’ullâh Pânîpetî, et-Tefsîru’l-Mazharî, 3/116.

11 “Raiyyetinin maslahatını muhafaza etmeyen yöneticiyi Allahu Teâlâ yüzüstü cehenneme atar.” Bu ha-

disin kaynağına ulaşılamamıştır. 

12 “On kişiye âmirlik eden Kıyamet’te elleri bağlı olarak getirilir. Âdilse kurtulur, değilse zulmü yüzünden 

helâk olur.” Müttakī el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 18/34 nr. 14589.
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rek ve şerîfrek yokdur, kaçan kendü vechiyile kılsa assısı ol ki Hoca aley-
hi’s-selâm buyurur: َل َ ــ َ  َ َכــ َ َق ، َوِإْن  َ ــ َ ــאَل  َ ــאٍم ِإْن  َ ْ ِإ ــ ِ  ً ــ َ ِ ْ َ  ُ ــ َ ْ ٍ أَ ــ َ ْ أَ ــ ِ ــא  َ  
1

َ
ِ َ َر

ِ
ْ ُ ــ ْ  .Ziyânı dahı buña münâsib olur (N372a) ، َوِإِن ا

Ve bihî sıkatî.2 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.3

El-Faslü’s-Sâlisü 

fî Beyâni Sülûki’l-Vüzerâ’ ve Ashâbi’l-Kalemi ve’n-Nevvâb

Ya‘nî Üçinci Fasıl vezîrlerüñ ve kalem ehillerinüñ ve nâ’iblerüñ sülû-

kin beyân ider.4 Kālallâhu Te‘âlâ: ــ ِ ــאُروَن أَ َ ــ (٢٩)  ِ ْ ْ أَ ــ ِّ ا  ً ــ ــ َوِز ِّ ــ  َ ْ  ﴿َوا
5

ٓ أَْزِري﴾  ِ ــ ِ ْد  ُ ــ ْ ــ :Ve kāle’n-Nebî aleyhi’s-selâm(٣٠) اُ ــ  ا  ــ ــכ   ّ  اذا اراد ا
6 ــ א ه وان ذכــ ا ــ ذכــ ــאن  ــא  א ا  ــ  Azîz-i men!7 Bilgil ki vezîrlik [219a] وز

saltanata işdür8 ve hem memleketüñ rükn-i a‘zamıdur. Ve pâzişâha vezîr-i 

sâlih, sâhib-re’y, müşfik-kâfî, âlim-i âmil gerek. Pes mutlak pâzişâhlık 

Hak Te‘âlâ’nuñdur,9 hîç vezîre ve müşîre muhtâc degül. Zîrâ ki anuñ şib-

hi ve misli ve nazîri yokdur. Bâkī kalan eger enbiyâdur -aleyhimü’s-selâm- 

Hazret-i İzzet’den vezîr dilerler ki: 10
ا﴾  ً ــ ــ َوِز ِّ ــ  َ ْ  Ya‘nî (N372b) “Baña bir ﴿َوا

vezîr kerâmet kıl ki benüm arkam anuñıla kavî ola.” Ve Hoca aleyhi’s-selâm 
buyurur ki: ُ ــ ِ ْ ِ َ אِء  َ ــ ــ ا اِن  َ ــ ــא َوِز َ َ َْرِض،  ــ ا اِن  َ ــ אِء، َوَوِز َ ــ ــ ا اِن  َ ــ  َوِز
11

ُ ــ َ ُ ٍ َو َْכــ ــ  ُ َ َ َْرِض  ــ ا اِن  َ ــ ــא َوَوِز ، َوأَ ُ ــ ِ َכא ِ  Çün memleketde vezîr kâmil َو

muhterem hâkim olmaya,12 memleketüñ zeyni ve safâsı olmaz. Pâzişâhlı-

ğuñ misâli bir çadır misâli gibidür ve anuñ diregi sâhib-re’ydür ve tanâbları 

beglerdür, ba‘zısı ulu ve ba‘zısı kiçi; niteki tanâblaruñ ba‘zısı ulu ve ba‘zısı 

1 “Konuştuğunda doğru söyleyen, hükmettiğinde adaletli olan ve merhamet istendiğinde merhamet 

eden yöneticiden üstünü yoktur.” Müttakī el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 3/4 nr. 14589. 

2 Ve bihî sıkatî HM: ─ N.

3 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

4 Ya‘nî Üçinci Fasıl vezîrlerüñ ve kalem ehillerinüñ ve nâ’iblerüñ sülûkin beyân ider HM: ─ N.

5 “Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Hârûn’u. Onunla gücümü artır.” Tâhâ, 20/29-31.

6 “Allah bir melik için hayır diledi mi ona doğru sözlü bir vezir nasip eder. Bu, ona unutunca hatırlatır, 

hatırladığı zaman da yardım eder.” Benzer lafızlarla; Ebû Dâvûd, Harâc, 4, (2932); Nesâ’î, Bey‘at, 33, 

(7, 159).

7 Azîz-i men HM: ─ N.

8 saltanata işdür HM: saltanat işidür N.

9 pâzişâhlık Hak Te‘âlâ’nuñdur HM: pâzişâhlık saltanat Hak’dur N.

10 “… yardımcı yap...” Tâhâ, 20/29.

11 “Benim gök ehlinden iki vezirim, yer ehlinden de iki vezirim vardır. Gök ehlindeki vezirim Cebrâ’îl ve 

Mîkâ’îl, yer ehlinden iki vezirim Ebû Bekir ve Ömer’dir.” Tirmizî, Menâkıb, 16.

12 olmaya HM: olmayup N.
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kiçi1 olur. Ve kalan kişiler ol ırak tanâblardur ki haymenüñ çevresinde2 

halka olmışlar ola ve nâyibler ve âmiller ol tanâblar gibidür ki haymenüñ 

şerhasında ola.3 Ve hakīkatde ol haymenüñ mîhları pâzişâhuñ adlidür ki 

hayme anuñıla kâyimdür. Egerçi buñlar ve vezîrler ve leşker bisyâr ola, 

ammâ saltanat kuvvet4 dutmaya adilsüz. Niteki haymenüñ (N373a) diregi 

tanâblarıla tamâm olur velîkin mîhsuz5 karâr dutmaz. Mâdâm ki [219b] 

bir tarafda mîh eksük ola, anuñ noksânı6 haymede zâhir olur. Hoca aley-
hi’s-selâm bundan7 buyurdı ki: 8 ــ ــ ا ــ  ــ و  כ ــ ا ــ  ــכ   Ve çün ا

vezîr saltanat haymesinüñ diregi mesâbesindedür. Pes ne deñlü ki yücerek 

ve âlîrek ola memleket dahı zînetlü ve heybetlü olur. Velîkin vezîr gerek di-

rekleyin dört hasleti kendüye yâr idine; biri toğrulık ve biri yücelik ve biri 

sâbit-kadem olmak ve biri tahammül idüp yük götürmek.9 Niteki bu nes-

neler direkde vardur, anda dahı olmak gerek. İmdi vezîrüñ dahı üç hâli var-

dur; evvel hâli Hakk’ılan10 kendü arasındadur. İkinci hâli pâzişâhıla kendü 

arasındadur. Üçinci hâl11 kendüyile ra‘iyyet ve leşker arasındadur. Bu üç 

hâlüñ her birisinde12 gerek ki ol dört hasleti saklaya13 (N373b) ve anuñıla 

amel ide her bir hâle münâsib ma‘niyile. Meselâ evvelki hâli Hakk’ıla ken-

dü arasındadur, toğrulık itmekdür. Bu ma‘nîye ki, Hak Te‘âlâ buyruğında 

müstakīm ola. Niteki buyurdı: 14﴾َت ْ ــ
ِ ــא اُ ٓ َ ْ َכ

ِ َ ــ ْ א َ ﴿ “Râst ol, niteki saña15 

buyurmışlardur.” Ya‘nî Şerî‘at tarîkında râst ola ki sırât-ı müstakīm oldur. 

Niteki buyurdı: 16﴾ُۚه ــ ُ ِ א َ אً  ۪ َ ــ ْ ُ ــ  ۪ ا َ
ِ ا  َ ــ ٰ  Ve her işde ki ola dâyim17 ﴿َواَن 

1 niteki tanâblaruñ ba‘zısı ulu ve ba‘zısı kiçi HM: ─ N.

2 çevresinde HM: dâ’iresinde N.

3 nâ’ibler ve âmiller ol tanâblar gibidür ki haymenüñ şerhasında ola HM: nâ’ibler ve âlimler ve kalan 

ashâb ol tanâblar gibidür şerhinde ola N.

4 saltanat kuvvet HM: saltanat ve kuvvet N.

5 mîhsüz HM: mîhlar N.

6 bir tarafda mîh eksük ola anuñ noksânı HM: bir tarafdan bir mîh eksük ola anuñ noksân N.

7 bundan HM: ─ N.

8 “Mülk küfür ile devam eder; fakat zulüm ile devam etmez.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 5/262.

9 olmak ve biri tahammül edüp yük götürmek HM: ola ve bir sabr edüp yük götürüp N.

10 Hakk’ılan HM: Hâlık’la N.

11 hâl N: ─ HM.

12 Bu üç hâlüñ her birisinde HM: Bu üç her birinde N.

13 saklaya HM: hıfz ide N.

14 “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak 

ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür.” Hûd, 11/112.

15 saña HM: ─ N.

16 “İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça 

parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” En‘âm, 6/153.

17 ki sırât-ı müstakīm oldur. Niteki buyurdı: ﴾ُۚه ــ ُ ِ א َ אً  ۪ َ ــ ْ ُ ــ  ۪ ا َ
ِ ا  َ ــ ٰ  Ve her işde ki ola dâ’im ﴿َواَن 
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sırât-ı Hak tarafını1 ri‘âyet eyleye ve andan ihtirâz ide ki sûretde halka toğrı 

ola2 ve Hak Te‘âlâ tarafını mühmel koya ki dükeli egriligüñ başı budur. 

Velîkin işi Hakk’ıla râst ola ve eger halk tarafında [220a] egriligi olursa hîç 

andan gam yimeye ki 3 ــ  ّ ّ כאن ا ــ כאن   Ve ammâ yücelik hasleti himme-

tinde ola; ya‘nî himmeti yüce ola ki dünyânuñ bezeklerine ve câh ve mâl ve 

mansıbına aldanmaya ve başın bu dünyâ cîfesine indürmeye.

(N374a) Beyt: Dünyâ nedür bilür misin iy yâr

 Mezbeledür ki içi hep murdâr

 Bay u dervîşüñ anda şâzîlığı

 Pür-hayâlât ü hîledür4 zinhâr

 Genc vire5 diyüp aña renc yimegil

 Leyse fi’d-dâri gayrukum deyyâr6

Belki dünyânuñ câh ü mâlını yol yarağın bile ki zâd-ı râhiledür ve 

ömür günlerinüñ müddeti hac ayların bile ve eceli vakfe-i Arafât misâlinde 

bile ve kendüyi beytullâh ki Ka‘be’dür, aña kāsıd ve zâ’ir7 i‘tikād eyleye 

ve yakīn bile ki zâd-ı râhile’i aña ol cihete8 anuñ-çün virdiler ki tâ nefs-i 

emmâre sıfatlarınuñ beriyyesini anuñıla kat‘ ide ki anuñıla9 kasd itdügi 

Ka‘be’nüñ arasında hicâbı nefs-i emmâre beriyyesidür. Pes eger ol kişi ta-

bî‘at Bağdâd’ında ârzû şattınuñ kenârında karâr itse ve her gün develerini 

düzüp koşsa ve dahı sefer âletlerin düzetse ve şehevât (N374b) şarâbından 

kendüyi mest ü gaflet10 kılsa bu böyleyiken hacılar göçse ol bî-haber kalsa11 

aña degin ki hac mevsümi irişse huccâc hac idüp girü dönse nâgâh ol kişi 

bu gafletden ol vakt ayılsa12 ol kişi ne görür? Görür ki elinde hırmân yili 

HM: ─ N.

1 tarafını HM: tarîkını N.

2 ihtirâz ide ki sûretde halka toğrı ola HM: yığlına kim sûretde halka râst ola N.

3 “Kim Allah için olursa, Allah da onun için olur.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/92; 3/424.

4 Pür-hayâlât ü hîledür HM: Pür-hayâlât-ı hîledür N.

5 vire HM: var N.

6 “Evde sizden başka kimse yoktur.”

7 zâ’ir HM: zâ’id N.

8 zâd-ı râhile’i aña ol cihete HM: zâd ve râhili aña ol cihâna N.

9 kat‘ ide ki anuñıla HM: ─ N.

10 gaflet HM: aklât? N.

11 kalsa HM: kılsa N.

12 nâgâh ol kişi bu gafletden ol vakt ayılsa HM: nâgâh bu gafletden ayılsa N.
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ve başında1 hacâlet [220b] toprağı ve gözinde hasret suyı ve göñlinde ne-

dâmet odı kalmış hemân. Pes imdi bu vâkı‘a anuñdur ki dünyânuñ câhı 

vü mâlı ki sa‘âdet-i ebediyye vesîle idi, ol kişi anı mühmel ve zâyi‘ koya 

ve andan bu nefsânî hoşlığa kāni‘ ola, ammâ anlar ki ne‘ûzu billâh dün-

yânuñ esbâbını ki heşt bihiştüñ derecâtına ve Hak Te‘âlâ’nuñ kurbetine 

vesîleyidi, vardılar2 anı hevâ-yı nefsânî Hindistân’ınuñ seferine zâd-ı râhile3 

düzdiler ve şehevât-ı hayvâniyye vesîle itdiler. Lâ-cerem maksad u maksûd 

yolından ırak düşdiler ve hergiz visâl Ka‘be’sine irecek (N375a) degüllerdür;
4﴾ ــ َ ْ أَ ــ ُ  ْ ــ َ ــאِم  َ ْ َ ْ ــَכ َכא ِ ٓ َ  mertebesinde kaldılar anlar.5 Anlaruñ nasîbleri ﴿أُو

bu oldı ki; 6﴾َن ــ ُ َ ْ َ َف  ْ ــ َ َ  ُ ــ َ َ ْ ُ ا ــ ِ ِ ْ ُ ا َو ــ ُ َ َ َ ا َو ــ ُ ُْכ َ  ْ ــ ُ  Pes çünki kişi ﴿َذْر

himmetini âlî dutsa bu fânî bezeklere mağrûr olmaz ve nazarın âhiret dere-

câtına ve âlî makāmlara dutar7 ve dünyânuñ câh ü mâlını Hak Hazreti’n-

de kurbet bulmağıçün vesîle düzer.8 Ammâ sebât9 hasleti ol ma‘nîyedür 

ki dîn işinde10 yakīn dürüst ola ve kademi sâbit ola ve iş ki Hak Te‘âlâ 

içün kılur, halk-içün kılmaya ve halk melâmet itdügi-çün ol işden yüzin 

döndürmeye ve kimseden korkmaya ki Hak hâsekîlerinüñ11 sıfatı budur: 
12﴾ ٍ ِــ ٓ َ  َ ــ َ ْ َ َن  ُــ א َ َ  َ ِ َو ّ ِ ا ِ ــ َ ــ  ِ وَن  ُ ــ ِ א َ ُ ﴿ Ve bir haslet dahı tahammüldür 

ve ol ma‘nîyedür ki [221a] Şerî‘at teklîfâtınuñ emâneti yükin götürmekde 

katlanup tahammül ide. Zîrâ ki yir gök ehli anı (N375b) götürmekden âciz-

lerdür. Niteki buyurur: َ ــ ْ َ َ َ ــאِل  َ ِ ْ َْرِض َوا ْ אَواِت َوا َ ــ ــ ا َ َ  َ َــ א َ َ ْ َــא ا ْ َ َ ــא   ﴿ِإ

1 elinde hırmân yili ve başında HM: elinden hırmân yili ve başından N.

2 vardılar HM: virdiler N.

3 zâd ü râhile HM, N.

4 “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla 

görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hay-

vanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” A‘râf, 7/179.

5 anlar HM: ─ N.

6 “Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) 

bilecekler.” Hicr, 15/3.

7 olmaz ve nazarın âhiret derecâtına ve âlî makāmlara dutar HM: olmaya ve nazar idüp derecâtına ve âlî 

makāmlara ilede N.

8 vesîle düzer HM: vesîle-durur N.

9 sebât N: isbât HM. 

10 işinde HM: içinde N.

11 döndürmeye ve kimseden korkmaya ki Hak hâsekîlerinüñ HM: çevürmeye ve kimseden havf itmeye, 

Hak hâsılılarınuñ N.

12 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından 

da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.
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ــא﴾1 َ َ ْ ِ ْ َ  Pes sabr idüp bahâdurlık göstere, emânetde hıyânet itmeye ki أَْن 

anuñ kademi2 Hak yolında sülûk itmekde muhkem ola, aña degin ki hitâb 

irişe ki: 3﴾ــא َ ِ ْ أَ َــ  ِإ َــאِت  א َ َ ْ ا دوا  َ ُــ أَن   ْ ُכــ ُ ُ ْ َ  َ ّ ا  Pes ol emâneti dutmak ﴿ِإن 

bahânesiyile yüzi ak Hak Te‘âlâ hazretine yol bulup içerü gire. 

(N376a) Kıt‘a:  Bu ışk içinde bizi gör gubâr olup varuruz

 Habîb derdiyile uş4 dil-fikâr olup varuruz5

 Emâneti yüküni cism ü cânıyıla çeküben

 Anuñ huzûrına uş bürd ü bâr6 olup varuruz

 Bu cism ü nefs ü tabî‘at küdûretiyle gelüp

 Hezâr nûrıla uş cân-figâr7 olup varuruz

 İlerü cehlile gerçi piyâde kalmışduk

 Bu dem fünûn-i ulûma süvâr olup varuruz

 Egerçi şimdiye dek zulmet içre gitdük lîk

 Hayât suyın içüben8 Hızır-vâr olup varuruz

 Bu yirde gerçi9 karâr eyleyüp biraz durduk

 Uş imdi çarh gibi bî-karâr olup varuruz

 Tekellüfile niçeme huzûr-ı cem‘ itdük 

 Gör10 imdi ışkıla târumâr olup varuruz

(N376b) Murâd noktasına devr içinde bizüz iren 

 Ki baş üzere gidüp perkâr olup varuruz

1 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (so-

rumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Ahzâb, 33/72.

2 kademi HM: kaddi N.

3 “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 

hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hak-

kıyla işitendir, hakkıyla görendir.” Nisâ, 4/58. 

4 uş N: ─ HM.

5 varuruz HM: gelürüz N.

6 bürd ü bâr HM: bürd ü vâr N.

7 cân-figâr N: cân-nigâr HM.

8 içüben HM: içüp N.

9 gerçi HM: ─ N.

10 Gör HM: Ger N.
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Ammâ ikinci hâl ki1 vezîr birle şâh arasındadur; [221b] hemân ol dört 

hasletdür ki anlaruñıla amel ider. Evvel2 toğrulıkdur, ol ma‘nîye ki pâzişâ-

hıla zâhirin ve bâtının bir eyleye ve içini habâyisden ve gıll u gışdan sâfî kıla 

ve anuñ hızmetinde nifâkıla zindigânî kılmaya. Niteki huzûrında kendüyi 

hoş gösterür, ancılayın ardınca dahı kendüyi eyle duta ve her eyü ve yatlu 

ki pâzişâh dir ve işler, “sadaka’l-emîr”3 diye ve anuñ mizâcın saklaya ve 

çünki taşra çıksa anuñ mesâvîsin dimeye veyâhûz kimseye şikâyet eylemeye 

ki tâ anı halk diline bırakmaya. Çün dilese ki tama‘dan ötürü bir kişiye 

hayf eyleye, pâzişâh üzerine bahâne (N377a) kılmaya ki “ol böyle buyurur” 

dimeye ve kendüyi beriyyü’s-sâha göstermeye.4 Zîrâ ki bunlar nifâkdur ve 

hıyânetdür. Pes toğrıluk ve ihlâs ve emînlik oldur ki ol nesne ki pâzişâhuñ 

salâhına yaraya ve hem savâb re’y ola anı anuñ hazretinde dîbâce kıla5 hûb 

latîf ibâretile ve saltanat adın sakladukdan soñra fursat vaktinde anı arza 

kıla. Eger pâzişâh anuñ sözine i‘tirâz yâ istidrâk6 itse anı nehy itmeye ve 

pâzişâhı tahti’e kılmaya ki pâzişâhlaruñ firâseti kâmil olur ve dimişlerdür: 

م ــכ ك ا ــ ك  ــ م ا -Ya‘nî “Pâzişâhlaruñ kelâmı kelâmlaruñ pâzişâhları כ

dur.” Pes anuñ sözine rızâ göstere ve kendünüñ kelâmına âşık ve mu‘tekıd 

olmaya. Eger anuñ kelâmında ziyâde bulsa [222a] te’ennî birle arza kıla, 

unfıla redd itmeye. Fi’l-cümle hak kelimesini geçürtmeye,7 (N377b) ammâ 

pâzişâhuñ vaktin ve fursatın gözlede;8 tâ ki melâlet vaktinde yâ gazab vak-

tinde dimeye ki söz makbûl ola. Ve ol nesne ki hakdur ve salâh ve savâb 

andadur,9 pâzişâha latîf hîlelerile i‘lâm ide; tâ ki ihlâs ve toğrılık tarîkı 

ziyâde ola. Ammâ ikinci haslet yücelikdür; pâzişâh hazretinde yüce him-

metile zindigânî kıla ve rakîklik-ile ve süst tabî‘atıla10 fâsid tama‘lar itmeye 

ve nazarı hîç bir nesneye bırakmaya ve dürlü dürlü iltimâslar kılmaya. Ve 

kendü azîzü’n-nefs ve kāni‘ duta ki pâzişâh çün firâset nûrıyıla bu ahlâkı 

anda müşâhede kıla, anuñ nazarında makbûl ve mahbûb olur ve hürmeti 

1 hâl ki N: hâli HM.

2 Evvel HM: Ol N.

3 sadaka’l-emîr HM: sıdku’l-emîn N.

4 beriyyü’s-sâha göstermeye HM: kendüye berü’t-tâc getürmeye N.

5 ola anı anuñ hazretinde dîbâce kıla HM: ol ola anı anuñ hazretinde bir dîbâce N.

6 sözine i‘tirâz yâ istidrâk HM: kelâmına i‘tirâz istidrâk N.

7 geçürtmeye HM: geçürmeye N.

8 gözlede HM: gözede N.

9 andadur HM: anda var N.

10 süst tabî‘atıla HM: tabî‘at süst ile N.
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ve kerâmeti anuñ hazretinde ziyâde olur ve eyü adı cihânda yayılur ve her 

ne ki maksûdıyısa andan artuk ve ahsen-i vechile hâsıl (N378a) olur ve yüzi 

suyı artar. Ammâ üçinci haslet ki sebâtdur; gerek kim pâzişâh hızmetinde 

vefâ-dâr ve hûb-ahd olup kademi sâbit ola, tâ eger1 pâzişâhuñ mu‘ârızları 

ve mu‘ânidleri dileseler ki2 anı dürlü dürlü esbâbıla aldayalar, pâzişâh 

huzûrından ırak düşüreler, gerek ki hîç nesneyile aldanmaya. Egerçi aña 

çok mâl ve câh arza kılurlarısa dahı hîç birine3 iltifât idüp [222b] vefâ ve 

sebât tarîkından kademin zâyil kılmaya. Ammâ dördinci haslet ki taham-

müldür; gerek ki yük götürici ve sâbir ve gayyûr ola ve eger pâzişâh gazab 

hâlinde ve tîzlik vaktinde her ne ki itse ve dise aña yâ gayrına, gerek ki lutf 

ve sükûnet birle anuñ ileyinde temelluk ide ve ol kelimâtı ide ki anuñ ga-

zabı odını teskîn ider ola4 ve ol kelimât ki hışm ve hased arturur, andan 

ihtirâz eyleye. Ve çünki pâzişâhıla5 bir vâkı‘a (N378b) yitişse yâ bir hâdise vâkı‘ 

olsa düşmenler tarafından eger sabr ve sükûnet ve sulh ve tedbîr birle anı 

def‘ itmek mümkin olursa ki pâzişâh cenge ve kıtâle ikdâm itmeye, eyle ide 

ki; 6﴾ ٌ ــ ْ َ  ُ ــ ْ -dur. Ve eger ilâc aña bu nesnelerile olmayacak olursa kı’﴿َوا

lıcıla olursa anı itmek gerek, pâzişâhı harbden men‘ itmeye; husûsan kâfir 

ile ceng olsa vezîre gerek kim ol kıtâle pâzişâhı kandura ve harîs kıla ve eger 

pâzişâh korksa anuñ havfını göñlinden götüre ve anı ümîzvâr kıla Hak 

Te‘âlâ’dan feth ve nusret yitişmekde. Niteki buyurur: ُ ــ ُ  ِ ا َب  ْ ــ ِ ِإن   ٓ َ  ﴿أَ
َن﴾7 ــ ُ ِ ْ ُ ْ  :Ve eger çerisi az olsa anuñ kalbine bu âyetile takviyyet vire ki ا
8﴾ َ ــ ِ ِ א َ ا ــ َ  ُ ِ َوا ْذِن ا ِ ــ ِ ًة  َ ــ

ِ ً َכ ــ َ ِ  ْ ــ َ َ َ  ٍ ــ َ ِ َ  ٍ ــ َ ِ ــ  ِّ  Ve her ahvâlde gerek ﴿َכــ 

1 ta eger HM: ─ N.

2 ve mu‘ânidleri dileseler ki HM: dilese gerek ki N.

3 kılurlarısa dahi hîç birine HM: kılsa hîç birine N.

4 odını teskîn ider ola HM: odına sâkin ider N.

5 pâzişâhıla HM: pâdişâh N.

6 “Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir 

uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer 

güzel davranır ve Allah’a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Nisâ, 

4/128.

7 HM nüshasında sehven َ۟ن ــ ُ
ِ א َ ْ ُ ا ــ ُ  

ِ َب ا ْ ــ ِ َ ِإن   şeklinde yazılmıştır. “Allah’a ve âhiret gününe iman أَ

eden bir topluluğun, Allah’a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere -babaları, oğulları, kardeşleri 

yahut diğer akrabaları da olsa- sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalple-

rine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları -orada ebedî kalmak üzere- 

altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O’ndan razı 

olmuşlardır. İşte onlar Allah’tan yanadırlar; iyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah’tan 

yana olanlardır!” Mücâdele, 58/22.

8 “Tâlût, ordu ile hareket edince, ‘Şüphesiz Allah, sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse 

benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka.’ dedi. İçlerinden 
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kim dîne ve mülke ve ra‘iyyete yarar nesneleri (N379a) anuñ ileyinde koya ve 

müdâhene1 kılmaya ve hayrâta delâlet ve i‘ânet kıla; tâ bu hadîs kazıyyesin-

ce ki 2 ــ א ه وان ذכــ ا ــ ذכــ  dur, [223a] aña meded eyleye. Ve çün vezîr’ان 

bu âdâb ve bu ahlâkıla bezenmiş ola, pâzişâhuñ arkası anuñıla kuvvet dutar 

ve anlardan olur ki Hak Te‘âlâ minnet kıldı. Mûsâ Peygamber aley-
hi’s-selâm[a] ki buyurdı: 3﴾ًא َא ْ ــ ُ ــא  َ َُכ  ُ ــ َ ْ َ ــَכ َو ۪ אَ ِ َك  َ ــ ُ َ ــ  ُ َ َ ــאَل  َ ﴿ Ammâ 

üçinci hâl ki vezîrle ra‘iyyet ve haşem arasındadur; gerek kim hemân girü 

ol dört hasleti saklaya ve ri‘âyet kıla. Evvel toğrılıkdur4 ra‘iyyet ve haşem 

birle, ol ma‘nîye kim anlaruñ ahvâline müşfik ola ve dâ’im anlaruñ gamın 

yimege meşgūl ola. Şöyle ki, anlar dâ’im râhat olalar ve anlaruñ üzerine 

ağır yük komaya.5 Ve bu ma‘nî ol vakt el virür ki vezîr vilâyetüñ (N379b) imâ-

retinde dürüşe ve pâzişâh mâl cem‘ itmek6 gussasında olmaya ki eger pâ-

zişâhuñ nihâzında mâl cem‘ itmek hırsı zâhir olsa zarûrî zulm ve bid‘at 

komağa başlar ve leşkerüñ tonlığı azalmağa başlar. Lâ-cerem leşker bî-berk 

olur ve hem ra‘iyyet harâb olur. Çünki ra‘iyyet harâb ola, vilâyet dahı harâb 

olur ve çün leşker bî-berk ola,7 iklîm dâ’im zelzele içinde olur ve âfetler ve 

fitneler ve azîm haleller zâhir olur ki hergiz andan soñra yiryüzindeki hazî-

nelerile anı def‘ itmek mümkin olmaz. Pes vilâyetüñ ve ra‘iyyetüñ âbâzân-

lığı kaygusında olmak gerek ki leşkere meded ola. Vaktî ki leşkerüñ berki 

tamâm ola ve göñli hoş ola, pâzişâhlık ve memleket ziyâde olmağa [223b] 

başlar ve dükeli cihân hazîne olur. Pâzişâha (N380a) ve hem vezîre eyle gerek 

kim milk içinde bid‘atler komaya, ol dostlık degüldür. Belki düşmanlıkdur 

pâzişâha ki bed-nâm olur dünyâ ve âhiretde. Belki güci yitdükçe dürişe ki 

idrârlar ve sadakalar arta ve keremi e’immeye ve zühhâda ve ubbâda ve dîn 

pek azı hariç, hepsi ırmaktan içtiler. Tâlût ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçince, (geride ka-

lanlar) ‘Bugün bizim Câlût’a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok.’ dediler. Allah’a kavuşacakları-

nı kesin olarak bilenler (ırmağı geçenler) ise şu cevabı verdiler: ‘Allah’ın izniyle büyük bir topluluğa 

galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah, sabredenlerle beraberdir.’” Bakara, 249.

1 müdâhene HM: mürâ‘at N.

2 “Allah bir melik için hayır diledi mi ona doğru sözlü bir vezir nasip eder. Bu, ona unutunca hatırlatır, 

hatırladığı zaman da yardım eder.” Benzer lafızlarla; Ebû Dâvûd, Harâc, 4, (2932); Nesâ’î, Bey‘at, 

33, (7, 159).

3 “Allah buyurdu: ‘Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki, bu sayede size 

erişemeyecekler, mûcizelerimizle siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.’” Kasas, 28/35.

4 Evvel toğrılıkdur HM: Ol toğrulıkdan N.

5 komaya HM: edemeye N.

6 pâzişâh mâl cem‘ itmek HM: pâdişâh nihâdında itmek N.

7 ola HM: ─ N.
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ehline irişe kim bu nesneler saltanatı dâ’im dutar ve âhiretde kurbet ve 

derecât1 vâcib kılur. Vezîr kendü hâssasından böyle gerek kim hayrâtda 

dürişe ve dergâhını hâcet ehline dâ’im açık duta ve taracuk fikirlü ve tara-

cuk göñüllü olmaya ve halkıla tekebbür itmeye; belki hulkıla ve hoş kere-

mile ve mürüvvetile halkıla zindigânî kıla. Ammâ ikinci haslet yücelikdür. 

Gerek ki ra‘iyyet ve haşem birle himmetin yüce dutup zindigânî kıla. Şöy-

le ki, hızmet2 ve rişvet tama‘ın anlardan itmeye ve muttasıl keremin ve 

mürüvvetin anlara irişdüre. Üçinci haslet sebâtdur. Gerek kim haşem ve 

ra‘iyyet birle sâbit-kadem (N380b) ola, sözinde dura. Vaktî ki bir begi terbiy-

yet itse yâ bir âmili bir iş üzerine nasb itse yâ bir mansıbı bir kişiye tefvîz 

itse anı tağyîr ve tebdîl itmeye ve sâhib-garaz kişilerüñ sözini diñlemeye 

tanuksuz. Niteki buyurur: ا ــ ُ
۪ ُ ا اَْن  ـُٓـ َ َ َ  

ٍ ــ َ َ ِ  ٌ ــ ِ א َ  ْ אَءُכــ ٓ َ ا ِاْن  ـُٓـ َ َ ٰا ــ ۪ ــא ا َ َـٓـא اَ ﴿ 
3﴾ َ ــ ۪ َאِد  ْ ــ ُ ْ َ َ ــא  َ ــ  ٰ َ ا  ــ ُ ِ ْ ُ َ  ٍ ــ َ א َ َ ِ ــאً  ْ َ  Ve çünki bir kişinüñ hâyınlığı sâbit 

olsa elbette anda hîç müdârâ ve kâhellık4 [224a] itmeye ve aña cezâ itmek-

de ihmâl itmeye ve dâ’im gözede ki kimseye rişvet ve hızmet sebebiyile 

yoldan men‘ itmeyeler kim anlar ortacılardur.5 Ve dahı vezîre vâcibdür ki 

çün bir kişi’i bir şuğla yâ bir amele yâ bir mansıba nasb itmek isteye,6 ih-

tiyât ide ve anuñ istihkākına göre iş buyura ki dîn ü dünyâ mansıblarınuñ 

cemî‘inde halel ve noksân bu vechden7 hâsıl olur ki işleri ve mansıbları 

müstahıklarına (N381a) virmeyeler. Belki bir kişiye vireler ki anlar hızmet ve 

rişvet birle dergâha bir mürebbî elikdürmişlerdür ki8 anlaruñ ehliyyetine ve 

istihkākına hîç nazar itmezler ve anlaruñ ki istihkākı ve ehliyyeti varıdı, 

himmetleri yüceliginden ve izzetlerinden ve dîn gayretinden her begüñ 

dergâhına varup tavâf itmediler ve her ehl ü nâ-ehle hızmet itmediler. 

Lâ-cerem hak müstehakkına irişmedi, vebâl ve mazleme pâzişâhuñ vezîri-

nüñ üzerine oldı. Pes pâzişâhlara vâcib oldur ki9 her iş ehlini taleb kılalar 

1 saltanatı dâ’im dutar ve âhiretde kurbet ve derecât HM: dâ’im saltanatı dâ’im dutar ve âhiretde derecâtı 

N.

2 hızmet N: ─ HM.

3 “Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, 

yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.” Hucurât, 49/6.

4 anda hîç müdârâ ve kâhellık HM: hîç hazer ve kâhellık N.

5 ortacılardur HM: hak ortacılardur N.

6 yâ bir amele yâ bir mansıba nasb itmek isteye HM: yâ bir amel yâ bir mansıb nasb itmeye N.

7 bu vechden N: vechden HM.

8 bir mürebbî elikdürmişlerdür ki HM: yaramazı elikdürmişdür ki N.

9 vâcib oldur ki N: vâcibdür oldur ki HM.
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ve anuñ istihkākına göre iş buyuralar; tâ ki dîn mansıbları ehliyyetsüz kişi-

ler eline düşmeye. Vezîrlerüñ ve hâciblerüñ ve nâyiblerüñ her ne ki taksîr 

vâkı‘ ola, anı teftîş idüp sora ve ehl-i fakrı ve diyânet ehlini taleb kıla ve 

hüner-mendleri bucaklarda zâyi‘ kılmaya ki fâsid tama‘lar ile işleri mansıb-

ları (N381b) nâ-ehillere buyurmayalar. Ammâ dördinci haslet [224b] taham-

müldür. Gerek ki vezîr şol hayme diregi gibi ola ki cemî‘-i haymenüñ yü-

kini ol çeker. Pes ol dahı ra‘iyyetüñ ve leşkerüñ ve memleketüñ yükini şe-

fekati ve himmeti arkasında çeküp götüre ve rahmet nazarıyıla ra‘iyyete 

nazar ide. Ve eger anlardan anuñ hakkında niçe hûrdevât1 vücûda gelse 

der-hâl afv sıfatın pîş duta ve hilm ve tahammül göstere; meger ol nesnede 

mülke ziyânı ve haleli dege. Pes anuñ tedârüki ve cinâyeti2 vâcibdür ve hem 

gerek ki tabî‘atına melâlet birle yol virmeye ki anuñ sebebiyile bir vecihsüz 

iş kıla ki dost ve düşmân anuñ ahvâlini gözedüp sorarlar, soñra şerm-sâr 

kılurlar. Her halel ki ba‘zı dîn içinde ve ba‘zı dünyevîdür vâkı‘ olmazdan 

öñdin anuñ tedârükine meşgūl ola ki, vâkı‘ olıcak anuñ tedârüki düşvâr-

dur. Ve her (N382a) işde niyyetini hâlis kıla3 ki bu dükeli4 pâzişâhuñ ve ra‘iy-

yetüñ hızmetini Hak rızâsı-y-içün ve Hazret’e yakīn olmağiçün işleye ki, tâ 

bir râhatlık bundan bir mü’mine yitişe diyü i‘tikād eyleye yâhûz bir zâlimi 

mazlûmdan men‘ ideyim ve anuñıla Hakk’a takarrüb kesb ideyim diyü 

kıla. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurur ki: ــא ــ  ــא،  ً ــא أو  ً א ــאك  ــ أ  ا
ــאه5 ّ ك ا ــ ــכ  ــ  ــ ا ــ  ــא ؟  ً א ه  ــ ــ أ כ ــא،  ً ه  ــ ، أ ّ ل ا ــ  Pes ر

her sa‘y ve tahammül ve sabr ve toğrılık ve sebât ve emr ü nehy ve adl ve 

hızmet ve tevâzu‘ ve renc ve [225a] meşakkat ve dahl ve harc ve dimek ve 

işitmek ve dost ve düşmenile ve hâs u âmıla ki bularuñ (N382b) her birini iş-

lemiş ola, Hak Te‘âlâ hazretinde her biri bir kurbeti ve bir dereceti ve bir 

rif‘ati vâcib kılur; ol şartıla ki hevâya mütâba‘at itmekden hâlis ola ve kibir-

den mahfûz ola, tâ ki Hak Te‘âlâ hazretinde makbûl ola ki;   ٌ ِّ  ّ  إن ا

1 hûrdevât HM: herzevât N.

2 cinâyeti HM: cezâbeti N.

3 kıla N: ─ HM.

4 dükeli HM: deñlü N.

5 “Zâlim de olsa mazlum da olsa, mü’min kardeşine yardım et.” (Bu emre muhatap olan Müslüman-

lardan biri sorar): ‘Ey Allah’ın Elçisi! Mü’min kardeşime mazlumken yardım ederim. (Bunu anlarım), 

ama zâlimken ona nasıl yardım ederim?’ ‘Onun zulmetmesine engel olursun. Zulmüne mani olmak 

ona yardım etmektir.’” Buhârî, İkrâh, 7.
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ــא1 ً  Buncılayın kalan nâ’ibler ve âmiller ve kalem ehli dahı her birisi إ 

kaçan kendü işlerini diyânet ve emânetile2 yirine getürseler ve Hak Te‘âlâ 

tarafın ri‘âyet itseler ve ra‘iyyetleri râhat kılsalar her biri bir kurbet ve bir 

rif‘at olur Hazret’de. İmdi vezîre ve bu cemâ‘ate eyle gerek kim evrâdını ve 

evkātını dahı ri‘âyet ideler; giceler durmak gibi3 ve zikre meşgūl olmak gibi 

sabâhda ve ahşamda ve asırda. Tâ anlardan olalar ki Hak Te‘âlâ anları medh 

ider ki: 4﴾ُ َ ْ وَن َو ُ ۪ ُ  ِ ّ ــ
ِ َ ْ وِة َوا ٰ َ ْ א ِ  ْ ُ َن َر ُ ْ َ ﴿ Ve eger gündüzüñ tamâmı-

nı “Lâ İlâhe İllallâh” zikrine meşgūl olubilürse gelmekde ve gitmekde ve 

oturmakda tamâm devletile mevsûf ola5 ve anlardan (N383a) ola ki buyurur: 
6﴾ ْ ِ ِ ُ ُ  ٰ َ داً َو ُ ُ אً َو א َ

ِ  َ وَن ا ُ ُכ ْ َ  َ
۪  ﴿اَ

Ve bihî nesta‘în.7 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî 
ecma‘în.8

El-Faslü’r-Râbi‘u 

fî Beyâni Sülûki’l-Ulemâ’i mine’l-Müftiyyîn ve’l-Müzekkirîn ve’l-Kudât

Ya‘nî Dördinci Fasıl ulemânuñ dahı müftîlerüñ dahı vâ‘izlerüñ dahı 

kādîlaruñ sülûkin beyân ider.9 [225b] Kālallâhu Te‘âlâ: َ ــ ْ
ِ ْ ا ا ُــ َ اُو۫ ــ ۪  ﴿َوا

ــאٍت﴾10 َ ۬ا﴾Ve kālallâhu Te‘âlâ: 11 َدَر ُ ــ ٓ ٰ َ ُ ْ ــאِدِه ا َ
ِ  ْ ــ ِ  َ ا ــ َ ْ َ ــא  َ  Ve kāle’n-Nebî ﴿ِا

1 “Allah temizdir ve ancak temizi kabul eder.” Müslim, Zekât, 19.

2 işlerini diyânet ve emânetile HM: ehillerini hıyânet ve emânet ile N.

3 evrâdını ve evkātını dahi ri‘âyet ideler; giceler durmak gibi HM: evrâdı ve evkātı dahi ola; gicelerde 

durmak gibi N.

4 “Rızâsını dileyerek sabah akşam rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. 

Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme! Bizi anmaktan kalbini gafil kıl-

dığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme!” Kehf, 18/28.

5 mevsûf ola HM: sıfatında ola N.

6 “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yara-

tılışı üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi 

ateş azabından koru.’ derler.” Âli İmrân, 3/191.

7 Ve bihî nesta‘în HM: ─ N.

8 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

9 Ya‘nî dördinci fasıl ….…. beyân ider HM: ─ N.

10 “Ey iman edenler! Size, bulunduğunuz toplantılarda ‘Yer açın’ dendiğinde yer açın ki Allah da size ge-

nişlik versin. ‘Davranıp kalkın’ dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden (gerçekten) iman etmiş olanları 

ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haber-

dardır.” Mücâdele, 58/11.

11 “Aynı şekilde, insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde 

olanlar var. Kulları içinde Allah’tan ancak âlimler korkar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayı-

cıdır.” Fâtır, 35/28.
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aleyhi’s-selâm: 1 ا ــ ــ إ ــאء  ــ כ ــאء أ  Azîz-i men! Bilgil ki ilim Hak 

Te‘âlâ hazretine yakīn olmaklığuñ ulu vesîlesidür ve şerîf âletidür ve hem 

Hak Te‘âlâ2 sıfatıdur ve ilim vâsıtası birle derecât-ı âlîye yitişilür ki;
ــאٍت﴾3 َ َ َدَر ــ ْ

ِ ْ ا ا ـُـ َ اُو۫ ــ ۪  ,Velîkin ol şartıla ki ilmile havf ve haşyet yâr ola ﴿َوا

mücered ilim olmaya. Zîrâ ki ilimlerüñ başı Hak Te‘âlâ’dan korkmakdur ve 

Hak Te‘âlâ ol kişiye âlim dir ki anda havf ve haşyet ola. Niteki buyurur: 
۬ا﴾4 ُ ٓ ٰ َ ُ ْ אِدِه ا َ

ِ  ْ ِ  َ َ ا ْ َ א  َ  .Ve her bâr ki ilim ziyâde ola, haşyet ziyâde ola ﴿ِا

Niteki5 Hoca (N383b) aleyhi’s-selâm [buyurur:] 6 ــ ــאכ  ّ وا ــא כــ  ــא ا ــא ا  ا
İmdi haşyet nişânı oldur ki, ol ilmile amel işleye ve anı âhiretde derecâta 

vesîlet kıla; mâl cem‘ itmege ve dünyâ ve câh ve temettu‘ât-ı behîmî kesb 

itmege vesîle kılmaya. Her kişi ki ilmiyile amel itmeye ve câh ve mâl-i 

dünyâya vesîle kıla, ol hakīkatde câhildür, âlim degüldür ve Hak Te‘âlâ 

anuñ meselini hâşâ eşege temsîl ider. Niteki buyurur: َراَة ْ ا ا ُ ِّ ُ  َ ِ ُ ا َ َ ﴿ 
אًرا﴾7 َ ــ ْ ُ أَ ــ ِ ْ َ ــאِر  َ ِ ْ ِ ا ــ َ َ ــא َכ َ ُ ِ ْ َ  ْ ــ َ ــ  ُ  Ve ilim enbiyânuñ mîrâsıdur -aley-
hi[mü]’s-selâm- ki; ــא َ ــא ، ِإ ً َ َــאًرا َو ِدْر ا ِد ـُـ ّرِ َ ُ  ْ ــ َ ــאَء  َ ِ ْ َ ــאِء ، ِإن ا َ ِ ْ َ ُ ا ــ َ ــאَء َوَر َ َ ُ ْ  ِإن ا
8 ٍ ــ ِ ٍّ َوا ــ َ ِ  َ ــ َ ُه أَ َ ــ َ ْ أَ ــ َ َ  ، َ ــ ْ

ِ ْ ا ا ـُـ  Enbiyâ [226a] dahı iki dürlü ilim mîrâs َور

kodılar; ilm-i zâhir ve ilm-i bâtın. İlm-i zâhir ol ilimdür ki nâfi‘ ola ki 

sahâbe rıdvânullâhi aleyhim ecma‘în (N384a) Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- kav-

linden ve fi‘linden almışlardur ve tâbi‘în ve selefüñ e’immesi ol ilmi isteyüp 

bulmışlardur ve okımışlardur ve ögrenmişlerdür ve anuñıla amel itmişler-

dür. Meselâ uş ilm-i kitâb ve ilm-i sünnet ve ilm-i tefsîr ve ilm-i fıkıh gibi 

1 “Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/74, nr. 2449; 

Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/248, 249; 3/255.

2 Te‘âlâ N: ─ HM.

3 “Ey iman edenler! Size, bulunduğunuz toplantılarda ‘Yer açın’ dendiğinde yer açın ki Allah da size ge-

nişlik versin. ‘Davranıp kalkın’ dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden (gerçekten) iman etmiş olanları 

ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haber-

dardır.” Mücâdele, 58/11.

4 “Aynı şekilde, insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde 

olanlar var. Kulları içinde Allah’tan ancak âlimler korkar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayı-

cıdır.” Fâtır, 35/28.

5 buyurur: ﴾۬ا ُ ٓ ٰ َ ُ ْ אِدِه ا َ
ِ  ْ ِ  َ َ ا ْ َ א  َ .Ve her bâr ki ilim ziyâde ola, haşyet ziyâde ola. Niteki HM: ─ N ﴿ِا

6 “Ben Allâh’ı en iyi bileniniz ve O’ndan en çok korkanınızım.” Buhârî, Edeb, 72; Müslim, Fedâ’il, 127.

7 “Tevrat’la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan 

merkebin durumuna benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler 

topluluğunu doğru yola çıkarmaz.” Cum‘a, 62/5.

8 N ve HM nüshasında hadis metninde bir-iki kelimede farklılık mevcuttur. “Âlimler, peygamberlerin 

varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar, ancak ilim miras bıraktılar. Şu 

halde o ilmi alan büyük bir pay almış demektir.” Buhârî, İlm, 10; Ebû Dâvûd, İlm, 1; Tirmizî, İlm, 19; 

İbn Mâce, Mukaddime, 17.
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ve dahı ne ki1 îmân envâ‘ındandur, bu kamusı ilm-i zâhirdür. Ve ilm-i 

bâtın bu ma‘nînüñ ma‘rifetidür ki Cebrâ’îl vâsıta olmadın gaybu’l-gaybdan 

“ev ednâ” makāmında, “lî-ma‘a’llâhi vaktun” hâletinde Hoca’nuñ -aley-
hi’s-selâm- cânından ahz iderler idi ki; 2﴾ ــ َ ــאٓ أَْو َ ِه  ِ ــ ْ َ ــ  َ ٓ ِإ ــ َ َْو َ ﴿ Ve nübüv-

vet vilâyetinden bir cür‘a’i ol mâl-â-mâl kadehlerden Sünnet-i kirâm tarî-

kınca ol taleb âleminde cigeri yanmış cânlaruñ üzerine dökerler idi ki;
3 כــ ــ  ر أ ــ ــ  ــ  אً إ و ــ ري  ــ ــ   ّ ــ ا ــא   -radıyallâhu anhu-. Ve 

niteki ilm-i (N384b) zâhirüñ envâ‘ı çokdur, ilm-i bâtınuñ envâ‘ı dahı ziyâde-

dür. Meselâ biri ilm-i îmân ve ilm-i İslâm ve ilm-i ihsân ve ilm-i îkān ve 

ilm-i ayân ve ilm-i ayn4 ve ilm-i tevbe ve ilm-i zühd ve ilm-i vera‘ ve ilm-i 

takvâ ve ilm-i ihlâs ve ilm-i ma‘rifet-i nefs ve ilm-i sıfât ve âfât-ı nefs ve 

ilm-i ma‘rifet-i kalb5 ve ilm-i sıfât ve etvâr ve ahvâl-i kalb ve ilm-i tezkiye-i 

nefs ve ilm-i [226b] tasfiye-i kalb ve ilmü’l-fark beyne’l-havâtırı’n-nefsâ-

niyyi ve’ş-şeytâniyyi ve’l-kalbiyyi ve’l-akliyyi ve’l-îmâniyyi ve’l-melekiyyi 

ve’r-rûhâniyyi ve ilmü’l-fark beyne’l-işâreti ve’l-ilhâmi ve’l-hitâbi ve’n-ni-

dâ’i ve’l-hâtifi ve kelâmu’l-Hakkı ve ilm-i tehzîbü’l-ahlâkı ve ilmü’t-tahallu-

kı bi-ahlâki’l-Hakkı6 ve ilmü’l-müşâhedâti ve envâ‘ihâ ve ilmü’l-mükâşefâti 

ve tefâvütihâ ve ilmü’t-tevhîdi ve tefâvütihî ve ilm-i sıfâti’l-cemâli ve ilm-i 

sıfâti’l-celâli ve ilm-i me‘ânî-i sıfât ve ilm-i tecellî-i sıfât (N385a) ve ilm-i te-

cellî-i zât ve ilm-i makāmât ve ilm-i ahvâl ve kurb ve bu‘d ve vusûl ve ilm-i 

fenâ ve ilm-i bekā ve ilm-i sekr ve ilm-i sahv7 ve ilm-i ma‘rifet ve envâ‘ihâ, 

dahı bulardan gayrı ulûm-ı gaybiyye vardur ki anı saymaklık tûl u dırâz-

dur. Ve bu cümle ki8 zikr itdük, ol ulûmdur ki bu yola sülûk iden kişiye 
ــא﴾9 َ אَٓء ُכ َ ــ ْ َ َ ٰاَدَم ا ــ َ  mu‘alliminüñ ta‘lîmiyile hâsıl olur. Ammâ anlar ki ﴿َو

bu sa‘âdetden mahrûm kalmışlardur, çünki bu nev‘ ulûmdan bir nesne 

işideler, fi’l-hâl göñüllerinde inkâr zâhir olur. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm 

buyurur ki: ُه ْ ِכ ْ ُ  ْ ــ َ  
ِ ــ ِ ا  ــ ُ َ َ َذا  ِ ــ َ  ، ِ ــא ِ ــאُء  َ َ ُ ْ ــ ِإ ا ْ َ ِن ،   ـُـ ْכ َ ْ ِ ا ــ َ ْ َ ِ َכ ــ ْ

ِ ْ َ ا ــ ِ  ِإن 

1 ve dahi ne ki HM: dahi N.

2 “Böylece Allah, kuluna vahyini iletti.” Necm, 53/10.

3 “Allahu Teâlâ’nın kalbime akıttıklarını, Ebû Bekir’in kalbine akıttım.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/419.

4 ve ilm-i ayn HM: ─ N.

5 ve ilm-i ma‘rifet-i kalb HM: ─ N.

6 ve ilmü’t-tahallukı bi-ahlâki’l-Hakkı HM: ve ilm-i hulk bi-ahlâki’l-Hakkı N.

7 ve ilm-i sekr ve ilm-i sahv HM: ve ilm-i şükr ve ilm-i suhuf N.

8 Ve bu cümle ki HM: Ve bu vechile bu cümle ki N.

9 “Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin.’ dedi.” Bakara, 2/31.
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1 ِ ــא ِ ِة  ــ ِ ْ ُ ا ــ ْ ْ :Ve Ebû Hureyre radıyallâhu anh bundan didi ki ِإ أَ ــ ِ  ُ ــ ْ ِ َ  
ا َ ــ َ  َ ــ ِ ُ  ُ ــ ُ ْ َ َ  ْ ــ َ َ  ُ ــ َ ــא ا ، َوأَ ُ ُــ ْ َ َ َ ــא  َ ُ ُ َ ــא أَ َ َ ــ  ــ ا  ِ ــ ْ אَء َ َم ِو ــ َ ِ ا ــ ْ َ َ  

ِ ِل ا ــ ُ  َر
ُم2 ــ ُ ْ ُ  ا

(N385b) Ya‘nî “Hoca Hazreti’nden -aleyhi’s-selâm- [227a] iki kab tol-

durdum ilimden, birisini yaydum. Eger birisin dahı yayaydum üñüküm3 

kesilüridi.” didi. Ve dahı bilgil ki ulemâ üç tâ’ifedür. Biri ol ki ilm-i zâhir 

bilür. İkinci ol ki ilm-i bâtın bilür. Üçinci ol ki ilm-i zâhir bilür ve ilm-i 

bâtın dahı bilür ve bu az bulınur her vaktde. Eger biş kişi cemî‘-i cihân 

içinde4 olursa çok olur. Belki anlardan birisinüñ bereketi mağribe ve maş-

rıka yitişür ki ol vaktde kutub olur ve cemî‘-i âlem anuñ devleti penâhında 

ve himmeti gölgesinde olurlar ve ol âlimdür ki Hoca aleyhi’s-selâm fahr ider 

ki: 5 ا ــ ــ ا ــאء  ــ כא ــאء ا  Ve peygamberlerüñ mîrâs-horları bunuñ gibi 

ulemâdur ki hakīkatde ilm-i zâhir ve ilm-i bâtın mîrâsını anlar bulmışlar-

dur ki; 6ــאء ــ ا ــאء ور -Ve ulemâ-i zâhir (N386a) hem üç tâ’ifedür; müftî ان ا

ler ve müzekkirler ve kādîlar. Ammâ müftîler7 firâset8 ve nazar ve fetvâ 

ehlidür ve bunlar dahı iki tâ’ifedür; biri ol ki hem göñli âlim ve hem dili 

âlim ola, anlara havf ve haşyet olur ki ilimleriyile amel iderler ve fetvâyıla 

takvâyı cem‘ iderler ve ilim tahsîline ve anı halka yaymağa sa‘y iderler ne-

câtdan ve derecâtdan ötürü ve nazarların dünyânuñ mâlından ve man-

sıbından kat‘ iderler; anlardur ki9 buyurur: 10﴾۬ا ُ ــ ٓ ٰ َ ُ ْ ــאِدِه ا َ
ِ  ْ ــ ِ  َ ــ ا َ ْ َ ــא  َ  ﴿ِا

İkinci ol âlimdür ki dili âlim ola, ammâ göñli câhil ola. Anuñ göñlinde 

1 “İlmin bir bölümü vardır ki, gizli bir hazinedir; onu ancak ârif-i billâh kimseler bilir. Onlar bu ilmi an-

lattıklarında ise ancak Allah hakkında kendini aldatanlar bu ilim karşısında cahillik ederler.” Münâvî, 

Feyzü’l-Kadîr, 4/326, nr. 5473; Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî 

el-Hanefî, et-Ta‘rîfât, 1/87; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 4/90; Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Mehdî 

el-Hasenî İbn Acîbe eş-Şâzelî, Bahru’l-Medîd, 1/12. 

2 Buhârî, İlm, 42.

3 üñüküm HM: emeküm N.

4 cemî‘-i cihân içinde HM: cemî‘-i cihânda ya‘nî cihân içinde N.

5 “Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/74, nr. 2449; 

Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/248, 249; 3/255.

6 “Âlimler, peygamberlerin varisleridir.” Buhârî, İlm, 10; Ebû Dâvûd, İlm, 1; Tirmizî, İlm, 19; İbn 

Mâce, Mukaddime, 17.

7 ve müzekkirler ve kādîlar. Ammâ müftîler HM: ─ N.

8 firâset HM: dirâset N.

9 necâtdan ve derecâtdan ötürü ve nazarların dünyânuñ mâlından ve mansıbından kat‘ iderler; anlardur 

ki HM: necâtdan ötürü ve derecâtdan ötürü ve nazarlardan dünyânuñ mâlından ve mansıbdan kat‘ 

iderler; anlar anlardur ki N.

10 “Aynı şekilde, insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde 

olanlar var. Kulları içinde Allah’tan ancak âlimler korkar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayı-

cıdır.” Fâtır, 35/28.
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havf [227b] ve hayâ olmaya Hak’dan ve ilim ögrenüp neşr itmekde niyye-

ti âhiret sevâbın ve Hak kurbetin tahsîl itmek1 olmaya. Belki garazı anuñ 

câh ve mâl ve halk katında makbûl olmak ve mansıb elikdürmek ola. Pes 

bu dürlü dürlü ilimleri2 tetebbu‘ eyleye, lâ-cerem anuñ üzerine hevâ gālib 

olup ilim (N386b) hevâsına tâbi‘ ola ve her ne ki işler ise hevâ birle işleye ve 

ilmiyile amel itmeye ve ulemâ-i müttakī üzerine hased ide ve anlaruñ ardı-

na düşüp anlara iftirâ eyleye ve bahs makāmında3 cedel ide ve incide ve sözi 

bî-tevcîh söyleye ve hak söze boyun virmeye. Dilegi bu ki hakkı bâtıl kıla 

ve bâtılı hak sûretinde göstere4 ve kendünüñ fazlın izhâr eyleye. Bu anlar-

dandur ki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı: ــ ــ ا א ــאن  ــ ا ــ  א ا כ  ــ  ا
ون5 כــ ــא  ــ  ن و  ــ ــא  ل  ــ  Ve hakīkatde ol âfet ki dîn içinde ve ümmet 

arasında buncılayın âlim ü câhil ve zâhid ü fâcir sebebiyile zâhir olmışdur, 

özge nesneyile zâhir olmamışdur. Niteki Emîrü’l-Mü’minîn Alî radıyallâhu 
anh ــ א ــ ا א א ــכ،  א ع  ــ ، و ــ א ــ  א ن،  ــ م إ ر ــ ــ ا ي  ــ ــ  ــא   
ــא ــ  ــ  ــאس  ــ ا ــכ  א ع ا ــ ره وا ــ ــ  ون  ــ ــא  ــ  ــ  ــאس  ــ ا  
כ ون    (N387a) Ya‘nî İslâm içinde bilümi sımadı benüm, illâ iki kişi sıdı; 

[228a] bir ol âlim ki fâcir ola ve bir ol âbid ki mübtedi‘ ola. Âlim-i fâcir 

halkı ilminden ürkidür, anuñ-içün kim fıskın görürler. Âbid-i mübtedi‘ 

halkı bid‘ate rağbet itdürür, anuñ-içün kim ibâdetin görürler. Lâ-cerem 

ulemâ-i sû’ ve mürâ’î6 zâhidler ve dilenci dervîşler ki gāyet harîslıkdan dîn-

lerin dünyâya satarlar ve dâ’im begler kapusına varurlar, horlığıla vezîrler 

ve hâcibler7 kapularına varup anlara ihânetile hızmet iderler ve medh idüp 

anlara senâ iderler ve anlarda olmaduk nesneyile ögerler ve anlaruñ bâtıl 

işlerine ve sözlerine müdâhene birle “sadaka’l-emîr” dirler ve fâsid tama‘la-

rıla emr-i ma‘rûf ve nehy-i münkeri terk iderler; (N387b) tâ ki birkaç harâm 

akçe anlara yitişe yâ bir rişvet vireler yâ bir mansıb alalar. Bunlaruñ şûmı-

yıla beglerüñ ve hâcelerüñ ve leşkerüñ ve pâzişâhlaruñ i‘tikādı fâsid olur. 

1 âhiret sevâbın ve Hak kurbetin tahsîl itmek HM: âhiret ola ve âhiret sevâbını ve Hak kurbetini 

itmek N.

2 ola. Pes bu dürlü dürlü ilmleri HM: Pes bu dürlü ilmleri N.

3 bahs makāmında HM: bahs-i mu‘âmin N.

4 göstere HM: arz ide N.

5 “Diliyle âlim, kalbiyle câhil olan münafıklardan sakının. Nitekim onlar bildiğinizi söyler, inkâr ettik-

lerinizi yapar.” Bu hadisin kaynağına ulaşılamamıştır. 

6 mürâ’î HM: mürâbiti N.

7 hâcibler N: hocalar HM.
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Eyle kıyâs iderler ki cemî‘-i ulemâ ve meşâyıh hemân bu tarîk üzerine git-

diler ve bu mezmûm sıfatlar birle muttasıf olmışlar idi. Lâ-cerem hakāret 

göziyile Hak Te‘âlâ’nuñ hâs kullarına nazar iderler ve be-küllî1 yüzlerin 

bunlardan döndürürler ve anlaruñ hızmeti ve sohbeti fevâyidinden mah-

rûm kalurlar ve ilim nûrından ve anlaruñ vilâyeti pertevinden bî-nasîb ka-

lurlar. Rivâyetde gelür ki buncılayın âlim ki anuñ garazı [228b] dünyâ ola, 

ilimden nasîbi anuñ andan artuk degüldür ki dünyâda aña câh ve mâl hâsıl 

ola ve âhiretde cehennem odınuñ evvel duturuğı ol ola. Bunuñ gibi ilim-

den ki nâfi‘ olmaya,2 isti‘âze vâcibdür. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm (N388a) bu-

yurur: 3 ــ ــ   ــ  ــכ  ذ  ــ -Ya‘nî “Saña sığınuram ol ilimden ki menfa‘a ا

ti ve fâyidesi olmaya.” İmdi ilm-i yenfa‘ dahı iki dürlüdür; biri ilm-i 

Şerî‘at’dur ki, kaçan anuñıla amel itmese nâfi‘ olmaz. Egerçi ol fî-nefsihî 

kendü zâtında nâfi‘ ise ammâ sûrete gelmeyecek nâfi‘ olmaz. İkinci nücûm 

ilmi ve kâhinüñ ilmi ve envâ‘-ı ulûm ki felâsife tasnîf itmişdür ki aña hik-

met dirler ve ba‘zısın kelâmıla halt itmişlerdür ve aña “usûl” diyü ad vir-

mişlerdür; tâ ki eyü adıla dalâleti ve küfri ol âciz halkuñ boyunlarına bıra-

ğalar. İmdi bu nev‘ ilim nâfi‘ degüldür fî-zâtihî ve eger anuñıla amel itseler 

mühlik ve muğvî4 ve mudıll olurlar. İy niçe ser-geşte olmış kişiler5 bu ilmi-

le dîn yolından ve istikāmet câddesinden düşmişlerdür aña mağrûr olup ki; 

“Biz ilim ve ma‘rifet-i hakīkī6 hâsıl iderüz.” Ve bilmezler ki ma‘rifet-i Hak 

kırâ’at ve rivâyet birle7 (N388b) hâsıl olmaz; illâ Hoca’nuñ aleyhi’s-selâm zâhi-

rine ve bâtınına mütâba‘at itmeyince.8 Niteki Hak Te‘âlâ haber virür ki: 
۪ ــ ِ  ْ ُכــ ْ َو ُכــ

ِ ۜ ٰذ ۪ ِ ۪ ــ َ  ْ ــ َ  ْ ُכــ ِ َق  ــ َ َ َ  َ ُ ــ ا ا ــ ُ ِ َ  َ ُهۚ َو ــ ُ ِ א َ אً  ۪ َ ــ ْ ُ ــ  ۪ ا َ
ِ ا  َ ــ ٰ  ﴿َواَن 

َن﴾9 ُ َ  ْ ُכ َ َ  Pes müftî, [229a] müttakī ve perhîz-kâr gerek ki bu ilimlerüñ 

envâ‘ından ve âfetlerinden ihtirâz eyleye ve niyyetin hâlis itmekde dürüşe 

ki fetvâ viribile ve ders eyidibile ve bahs eyleyibile. Pes niyeti âhiret sevâbı 

1 be-küllî N: bu küllî HM.

2 Bunuñ gibi ilimden ki nâfi‘ olmaya HM: Bunuñ ilminden nef‘ olmaya N.

3 “Allah’ım, faydasız ilimden sana sığınırım.” Müslim, Zikr, 18; İbn Mâce, İlm, 23; Nesâ’î, İsti‘âze, 3.

4 muğvî HM: mu‘zî N.

5 ser-geşte olmış kişiler HM: ser-geşteler N.

6 ilm ve ma‘rifet-i hakīkī HM: ilm-i ma‘rifet-i hakīkī N.

7 ma‘rifet-i Hak kırâ’at ve rivâyet birle HM: Hak sevâb ve rivâyet birle N.

8 itmeyince HM: itmeyince ve’s-selâm N.

9 “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; (başka) yollara sapmayın; sonra onlar 

sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti.” En‘âm, 

6/153.
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ola ve Hak Hazreti’ne kurbet bulmak ola ve ilmi halka neşredüp yaymak 

ola ve hakkı beyân idüp Şer‘’i izhâr itmek1 ola ve hem dîne takviyet idüp 

nefsini kibrlerden ve hırsdan ve tama‘dan halâs itmek ola ki ulemânuñ 

horlığı hırs ve tama‘dadur.

(N389a) Beyt: Kaçan ki hırs u tama‘ ehl-i ilme oldı karîn

 Safâ-yı ilm ü amel gitdi hem halâvet-i dîn

 Zihî firâk u zihî hasret u zihî haclet

 Ki ömr âhire irdi tama‘ yirinde hemîn

Ve fetvâ virmekde tamâm ihtiyât eyleye; tâ ki nefs meyliyile ve garaz 

birle fetvâ virmeye ve eger bir vakf2 anuñ elinde olsa anda fâsid tasarruf 

itmeye ve harâm mâl olmaya ki çün lokma perîşân olsa andan hırs ve hased 

ve şehvet ve riyâ zâhir3 olur. Andan soñra cemî‘-i ömrinde renc ü zahmet4 

çeküp elikdürdügi nesne hep “hebâ’en mensûrâ”5 olur. Ve dahı gerek kim 

bid‘atlerde sakınıcı ola ve Sünnet ve mütâba‘at tarîkında sâbit-kadem ola6 

ve selef-i sâlih sîretiyile ve i‘tikādıyıla gide ve Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘at mez-

hebi üzerine ola. Ve kendünüñ evkātını ve sâ‘atlerini7 muvazzaf kıla. Şöyle 

ki ömr-i azîzinden hîç bir nefes batâletde (N389b) ve hezl ve lağvde sarf itme-

ye; sabâh subh namâzın kıla, zikre ve kırâ’ate [229b] meşgūl ola, tâ güneş 

toğınca. Ve ikindü namâzından soñra mağribe degin hem bulara meşgūl 

ola; tâ ki 8﴾ًۚ ۪ ًة َواَ َ ُْכ َِّכ  َ َر ْ ِ ا  işâretiyile amel itmiş ola ki anda hayr ﴿َواْذُכ

çokdur. Ve çünki güneş tulû‘ itse ifâde-i ilme ve derse ve istifâdeye meşgūl 

ola ve çünki bunlardan fâriğ oldı, kuşlık namâzın kıla ve ol kadar ki güci 

yiter iki rek‘atden on ikiye degin.9 Andan soñra kendü10 ma‘îşeti maslahatı-

na ve oğul ve kız ve akribâ mesâlihine meşgūl ola, tâ ki namâz ortası olınca. 

1 ve hakkı beyân idüp Şer‘’i izhâr itmek HM: ve hakkı izhâr idüp Şer‘’i beyân itmek N.

2 vakf HM’de “vakuf” şeklinde harekelenmiştir.

3 zâhir HM: hâsıl N.

4 renc ü zahmet N: renc HM.

5 “Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.” Burada Furkān, 

25/23 âyetine telmihte bulunulmuştur. 

6 Sünnet ve mütâba‘at tarîkında sâbit-kadem ola HM: Sünnet’e sâbit-kadem ola ve mütâba‘at tarîkında N.

7 kendünüñ evkātını ve sâ‘atlerini HM: kendüyi N.

8 “Sabah akşam rabbinin adını an.” İnsân (Dehr), 76/25.

9 yiter iki rek‘atden on ikiye degin HM: yiterse iki rek‘atden on ikiye varınca N.

10 kendü HM: ─ N.



424 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

Çünki namâz kıldı, ikileyin ilim bahsine yâ mütâla‘aya yâ1 ifâdeye meşgūl 

ola, tâ ikindüye degin. Andan soñra zikre ve tilâvete meşgūl ola, tâ mağ-

ribe degin. Ve beyne’l-işâ’ın ihyâ idebilürse zikir ve Kur’ân’ıla ve evrâdıla, 

ol dahı sa‘âdet2 (N390a) ve azîm devlet ola. Ve çünki yatsu namâzın kıla, söz 

söylemeye ki sünnet budur. Pes mütâla‘aya tekrâr-ı ilme meşgūl ola, tâ kim 

gicenüñ rub‘ı geçe. Andan soñra bir sâ‘at yüzin kıbleye dutup otura, zikre 

meşgūl ola ve çünki uyku gālib olsa cem‘iyyet ve huzûr ve zikr birle sağ 

pehlûsı üzerine yata, yüzin kıbleye ve diliyile ve göñliyile bu du‘âyı okuya 

ki sünnetdür:3 ،ــכ ي إ ــ ت  ــ ــכ، وأ ــ إ ــ و ــכ، وو ــ إ ــ  ــ أ ّ  ا
ــכ א כ ــ  ــכ، ٰا ــכ إ إ ــ  ــ و  ــכ،   ــ إ ــ ور ــכ، ر ي إ ــ ــ أ  و
4 ــ ي أر ــ כ ا ــ ــ ور ي أ ــ  Pes diliyile ve göñliyile [230a] zikre meşgūl ا

ola, tâ zikrile uyhuya varınca. Haberde gelmişdür ki; her kişi ki âbdestile 

ve zikrile uyusa rûhını Arş altına iledürler; tâ ki Hak Te‘âlâ (N390b) tâ‘atine 

meşgūl ola ve her düş ki görse sıdk ve hak ola. 5ــאدة ــ  א م ا ــ  buncılayın 

uyhudur. Pes cehd ide ki gice ortasında bir sâ‘at dura ve teheccüd ide ki 

Hoca’nuñ -aleyhi’s-selâm- sünnetidür ve ol on üç rek‘at namâz idi ki gice 

kılur idi vitrile. Her çend ki Kur‘ân’ı uzun okuya, yigrekdür. İkileyin eger 

dilese ki uyuya, yata uyuya tâ subh vaktine degin. Pes ol vakt kalka, tec-

dîd-i vuzû kıla ve zikre meşgūl ola, tâ namâz vakti olınca. Ve gerek kim bu 

ibâdetlerüñ sûretine kāni‘ olmaya ve muttasıl nefsini mücâhededen fâriğ 

kılmaya ve göñlini talebde kıla. Ve ol nesne ki bâb-ı me‘âş faslında şerh 

itdük tezkiye-i nefsden ve tasfiye-i kalbden ve tecliye-i rûhdan, anlardan 

güci yitdükçe hâsıl kıla, tedrîcile hakāyıkuñ ba‘zısı aña yüz göstere ve esrâr 

keşf ola (N391a) ve hem bu hadîsüñ devletinden bî-nasîb olmaya.

در ره د ا ان  
 6 אن  ن ز א  د 

1 yâ N: ─ HM.

2 ol dahi sa‘âdet HM: ulu sa‘âdet N.

3 ve diliyile ve göñliyile bu du‘âyı okuya ki sünnetdür HM: eyleye cân ü göñülden bu du‘âyı okuya ki 

sünnet budur N.

4 “Allah’ım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, sırtımı sana dayadım, işlerimi sana emanet 

ettim. Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum. Senin ikabına karşı, senden başka 

ne melce var, ne de kurtarıcı. İndirdiği Kitab’a, gönderdiğin Peygamber’e (aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm) 

iman ettim.” Buhârî, Da‘avât 7, 9; Tevhîd, 34; Müslim, Zikr, 56, (2710); Tirmizî, Da‘avât, 76, (3391); 

Ebû Dâvûd, Edeb, 107, (5046, 5047, 5048).

5 “Âlimin uykusu ibadettir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/393, nr. 2839; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 9/153.

6 “Eğer bu din yolunda böyle yapmasan dahi; elini ayağını hareket ettir (gayret et) de ziyan etmeyesin bari.”
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Ammâ müzekkirler ki1 ehl-i nasîhatdür, ol dahı üç tâ’ifedür: Bir ol ki 

bir niçe fasl ki düzilmiş bî-ma‘nî sözlerdür, ezberler ki dîn ilminden anda 

hîç nesne olmaya ve dillerin aña cârî iderler ol [230b] garazıla ki halk için-

de makbûl olalar yâhûz mâl cem‘ ideler ve yüz dürlü san‘at2 idüp sâlûslık 

gösterürler ve bü’l-aceb işler iderler; tâ ki dünyâyı ne vechile cem‘ ideler. 

Ve minber üzerinde medhile ve meddâhlığıla begleri ve sultânları ve vezîr 

ve ekâbirleri3 ve ashâb-ı menâsıbı ve kādîları ögerler. Peygamber yirinde 

-aleyhi’s-selâm- bunca yalan sözleri ve bid‘at kelecileri nice revâ4 görürler 

ki eydürler. Ve zâlimlerden mâl alurlar ve gâh olur ki5 yohsullardan hük-

mile alurlar anlaruñ göñli hoş olmadın (N391b) ve ekser anlardur6 ki üzerine 

zekât vâcib iken halkdan zekât alurlar ve harâm yirler ve harâm geyürler ve 

yalan hikâyetleri iftirâ iderler ve mevzûn ve mat‘ûn7 hadîsleri rivâyet ider-

ler ki “hadîs-i sahîh” diyü ve halka mezmûm vechler dirler ve anlara hoş 

gelecek sözler nakl iderler8 ve halkı bid‘ate ve dalâlete bırağurlar. Ve gâh 

olur ki ta‘assublar iderler ve fitneler koparurlar ve avâmı ta‘assub üzerine 

kındururlar. İmdi bunlar ol âlimlerdür ki dilleri âlim ve göñülleri câhildür 

ki cehennem odın bular kızdurur. İkinci tâ’ife e’imme-i sulehâdur ki sözi 

Hakk’içün ve âhiret sevâbıyiçün söylerler ve bid‘atden ve dalâletden ihtirâz 

iderler ve tefsîrden ve ahbârdan ve âsâr ve siyer-i sulehâ nakl iderler Sünnet 

tarîkınca ve halkı va‘z ve nasîhat ve hikmet birle9 Hak Te‘âlâ’ya ve [231a] 

Şerî‘at yolına (N392a) ve tevbeye ve zühde ve takvâya okurlar. Niteki Hak 

Te‘âlâ buyurur: 10﴾ِ َ ــ َ َ ْ ِ ا َــ ِ ْ َ ْ ِ َوا ــ َ ْכ ِ ْ א ِ ــَכ  ِّ ِ َر ِ ــ َ  ٰ َــ -Ve halkı kor ﴿اُْدُع ِإ

kutmakda11 Hak Te‘âlâ’nuñ kereminden nevmîz itmezler ki ol mezmûm-

dur. Ve kendüleri dünyânuñ hırsı ve tama‘ıyıla mülevves itmezler. Güçleri 

yitdükçe hak kelimesini dirler. Tama‘suz söz eser idici olur göñüllerde ve 

1 ki N: ─ HM.

2 san‘at HM: sıfat N.

3 ve vezîr ve ekâbirleri HM: ve ashâb-ı ekâbiri N.

4 bunca yalan sözleri ve bid‘at kelecileri nice revâ HM: bunca yalan sözler ki ve bid‘at keleciler revâ N.

5 ve gâh olur ki HM: ve gâh olur ki eydür N.

6 anlardur HM: olurdur N.

7 mat‘ûn HM: müftın N.

8 sözler nakl iderler HM: sözler ve fi‘iller iderler N.

9 va‘z ve nasîhat ve hikmet birle HM: va‘zıla ve nasîhatıla N.

10 “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz 

senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok 

iyi bilir.” Nahl, 16/125. 

11 korkutmakda HM: korkmakda N.
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çünki tama‘ıla karışmış1 ola, söz dahı mülevves olur ve nefs menşe’inden 

kopar; hak söz eseri gibi2 eser itmez. Egerçi didügi dahı hakısa hakdan 

gelmez, belki hevâ yüzinden gelür. Azîzler dimişlerdür ki: ــא  ّ ــ ا ــ ا ــא   
ج  ا  Ol nesne ki göñülden gele, hem göñülde eser ider. Rivâyetde 

gelmişdür ki: ــ ــ  א ــ  ــ  ــ  ــא داود  ــאل  م  ــ ــ ا ــ داود  ــ ا א  ّ ــ ا  او
ــאدى ــ  ــ  ــאع ا ــכ  و ــא  ّ ا ــ ــכ   Ya‘nî “Ey Dâvûd! Beni ol (N392b) أ

âlimden sorma ki dünyâ mahabbeti anı esritmiş3 ola. Pes olar4 harâmîler-

dür, kullarumuñ yolın vururlar.” Ve hem Abdullâh bin Abbâs radıyallâhu 
anhumâ Hoca’dan -aleyhi’s-selâm- rivâyet itdi ki: ــ ن  ــ ــ ر ه ا ــ ــאء   
ــ ــ  ــ  ــכ  ــא  ــ  ــ  ــ  ــא و ــ  ــ  ــ  ــאس و ــ  ــא   ّ ــאه ا  آ

א ــ ا  ــ ــ  ــ و  ّ ــ ا م  ــ ن  ــ כא ام ا כــ رض وا ــאء ودواب ا ــאن ا אء و ــ  ا
ــא ــ  ــ   ّ ــאد ا ــ  ــ  ــ  ــא  ــ ا ــא   ّ ــאه ا ــ ٰا ــ ور ــ ا ا ــ   
5 ــ ــאب ا ــ  غ  ــ ــ  ــ  ب  ــ ــא  ــ  ى  ــ  Ya‘nî “Bu ümmetüñ [231b] وا

ulemâsı iki kişidür; bir ol kişi ki Hak Te‘âlâ aña ilim virdi, vardı anı halka 

bezl idüp yaydı. Anuñ üzerine tama‘ idüp nesne almadı ve anuñıla (N393a) 

hem nesne satun almadı. İmdi anuñ üzerine salavât getürür gökdeki kuş-

lar6 ve deñizdeki balıklar ve yirdeki canavarlar ve Kirâmen Kâtibîn. Ol kişi 

vardı7 Allâh Hazreti’ne izzetile ve hürmetile, tâ ki mürsellere yitişdi. Ve bir 

dahı ol kişidür ki Hak Te‘âlâ aña ilim virdi, ol ilmi Hak kullarından men‘ 

idüp buhl itdi. Belki anuñ üzerine tama‘ idüp nesne aldı ve anuñıla hem 

nesne satun aldı. Pes ol kişi azâb göriser, tâ Hak Te‘âlâ halkuñ hisâbından 

fâriğ olunca. Ve Kūtü’l-Kulûb kitâbında Şeyh Ebû Tâlib Mekkî rahime-
hullâh getürmişdür ki: ــ א ــא  ــאع ا ــ ا ــ  ــא  ــ  ــ ا  Ya‘nî, azâbını 

katı işitdügüm kişi oldur ki dünyâyı ilmile satun ala. Ubeyd bin Vâhid 

1 karışmış HM: ─ N.

2 eseri gibi HM: anuñ gibi N.

3 esritmiş olmak: Sarhoş etmiş olmak.

4 Pes olar HM: ─ N.

5 “Bu ümmetin âlimleri iki türlüdür: Birincileri, Allah tarafından kendilerine ilim verilip onları insan-

lara bezledenlerdir. Bunlar, ilimleri için bir karşılık almaz ve bir ücret karşılığında insanlara satmazlar. 

Böyle olan insana havadaki kuşlar, denizdeki balıklar, yeryüzündeki hayvanlar ve Kirâmen Katîbin 

melekleri dua ederler. Kıyamet günü, Peygamberlere arkadaş olacak derecede yüce oldukları bir halde 

Allah’ın huzuruna çıkarlar. İkinci kısım ise Allahu Teâlâ’nın kendisine ihsan ettiği ilim ile cimrilik edip 

onu Allah’ın kullarına ücret mukabili veren âlimdir. Bunlar, insanlar Kıyamet günü hesaptan kurtulana 

kadar azap çekerler.” Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 1/95.

6 gökdeki kuşlar HM: gökdeki feriştehler ve kuşlar N.

7 Ol kişi vardı HM: Ol kişinüñ rûhı vardı N. 
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rivâyet itdi Osmân ibn-i Ebî Süleymân’dan1 ki; bir kişi varıdı Mûsâ zamâ-

nında -aleyhi’s-(N393b)selâm- ki Mûsâ’ya hızmet iderdi, dâ’im andan hadîs 

nakl iderdi. Eydürdi ki:2 ــ  ّ  ّ ــ  ا  ّ  ّ ــ  ا  ّ  
3 ّ ــ ا  Aña yitişdi ki ol kişinüñ mâlı çoğaldı. Bu aradayiken bir [232a] כ

gün Mûsâ aleyhi’s-selâm ol kişi’i yavu kıldı.4 Dâ’im sorardı, anı hîç bulma-

zıdı5 ki ne oldı. Nâgâh bir gün6 bir kişi geldi, elinde bir ulu7 hınzîr dutar, 

boynında bir kara ipile dutmış. Mûsâ aleyhi’s-selâm sordı ki: “Fülânı bilür 

misin?” Eyitdi: “Belî, uş bu hınzîrdur ol sorduğuñ kişi.” didi. Andan Mûsâ 

aleyhi’s-selâm eyitdi: “İlâhî! Senden dilerem ki anı dirildesin, tâ ki soram 

aña neden yitişdi bu hâl.” Pes Hak Te‘âlâ aña vahy itdi ki: “Yâ Mûsâ! Eger 

sen baña du‘â idecek olursañ ol du‘âlâr birle ki Âdem aleyhi’s-selâm ve anuñ 

zürriyeti baña itmişdür, ben anı ihyâ itmezem. Ammâ saña (N394a) haber 

vireyim ki niçün ben anı böyle kıldum. Anuñ-içün itdüm ki ol dünyâyı 

dîn birle taleb kılurdı. Ol azîz ü nefîs cevheri bu hor u hasîse degüşdür-

di.”8 Pes bu hikmeti hakīkat bilüp ulemâ-i dîn dünyâ hırsından ve anı 

dînile taleb kılmakdan ihtirâz ideler ki bu bâbda va‘îd çokdur. Bu mikdâr 

zikr itdügümüz kifâyetdür. Çünki müzekkir ve nâsih dünyâ taleb kılma-

ya ve ol şartlar ve ol edebler ki müftîler içün şerh olmışdur, aña ikdâm 

idüp mülâzemet göstere. Anlardan ola ki Hak Te‘âlâ buyurmışdur: ُ ِ ا َ ْ َ ﴿ 
ــאٍت﴾9 َ َ َدَر ــ ْ

ِ ْ ا ا ُــ َ أُو ــ ِ ْ َوا ُכــ
ِ ا  ـُـ َ َ ٰا ــ ِ  Rivâyetde İbn-i Abbâs’dan [232b] ا

-radıyallâhu anhumâ- gelmişdür ki, ulemânuñ mü’minler üzerine biş yüz 

dereceyile fazîleti vardur ki her derecenüñ aralığı biş yüz yıllık yoldur. Her 

nasîhat ve her va‘z ki bunuñ gibi âlim halka buyura, her bir harfine bir 

kurbet ve bir derece hâsıl ola Hak (N394b) Hazreti’nde ve her kişi ki anuñ 

1 işitdügüm kişi oldur ki dünyâyı ilmile satun ala. Ubeyd bin Vâhid rivâyet itdi Osmân ibn-i Ebî Süley-

mân’dan HM: işitdügi kişi oldur ki dünyâyı satun ala ilmile. Abdullâh bin Vâhidî rivâyet itdi Osmân 

bin Süleymân’dan N.

2 nakl iderdi. Eydürdi ki HM: nakl idüp eydür idi N.

3 “Mûsâ Safiyyullâh bana şöyle dedi; Mûsâ Neciyyullâh bana şöyle dedi; Mûsâ Kelîmullâh bana şöyle 

buyurdu.”

4 kişi’i yavu kıldı HM: kişiyi yavı kıldı N.

5 bulmazıdı HM: bilmezidi N.

6 bir gün HM: ─ N.

7 ulu HM: ─ N.

8 Ol azîz ü nefîs cevheri bu hor u hasîse degüşdürdi HM: ─ N.

9 “Ey iman edenler! Size, bulunduğunuz toplantılarda ‘Yer açın’ dendiğinde yer açın ki Allah da size 

genişlik versin. ‘Davranıp kalkın’ dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden (gerçekten) iman etmiş 

olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen 

haberdardır.” Mücâdele, 58/11.
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va‘zı vâsıtasıyıla tevbe kıla ve tâ‘ate meşgūl ola ve yüzin Hakk’a döndüre, 

anlaruñ hasenâtı mikdârı hasenât anuñ keffesinde ola1 yarın Kıyâmet gü-

ninde. Üçinci tâ’ife meşâyıhdur ki Hakk’uñ inâyeti cezbeleriyile dîn âlemine 

sülûk idüp ve âlem-i yakīnile2 seyr hâsıl itmişlerdür ve dürlü dürlü keşfler-

den Hak Te‘âlâ’nuñ ulûm-ı ledünnîsi eltâfını bulmışlardur ve tecellî-i sıfât 

envârınuñ pertevinde hakāyık ve me‘ânî ve esrâr kesb itmişlerdür ve Hazret-i 

İzzet’den ve hem vilâyet-i meşâyıhdan halkı delâlet ve terbiyet idüp Hakk’a 

da‘vet itmege me’mûr olmışlardur. Andan soñra hâsıl oldı anlara bu nesne-

ler ki bir niçe müddet kendü nefslerine va‘z itdiler ki: َ ــ ْ َ ِن ا ِ ــ َ ــَכ ،  َ ْ َ  ْ ــ ِ  
3 ّ ا ــ  ِ  َ َ ــ ْ א َ َوِإ  ــאَس  ا  ِ ــ ِ َ  Bu resme va‘zı kabûl itmişlerdür ve nefsüñ 

mekrin ve hîlesin (N395a) bulmışlardur4 ve fermân hükmiyile halkuñ da‘ve-

tine meşgūl olmışlardur ve halkı dünyâ harâbâtından ve şehevât sücisin-

den ve gaflet esrükliginden kuds bostânına ve üns [233a] gülistânına ve
ر5 ــ ُ َ ًא  ا َ ــ َ  meyhânesine 6﴾ ْ ــ ُ ْ َر ُ א َ ــ َ -sâkīsinüñ cemâli tecellîsine okur ﴿َو

lar ki; 7﴾ِ ّ ــאِم ا َ ِ  ْ ــ ُ ْ
 Ve anlar dahı ol erenler işdügi8 maşrabadan zevk ﴿َوَذّכِ

bağışlarlar ve her kişiye aklı ve fehmi ve zevkı ve şevkı hisâbınca Şerî‘at’den 

ve hakīkatden beyân iderler; tâ ki her kişi kendü himmeti mikdârı nasîbin 

ve hazzın ala ki; 9﴾ۜ ْ ُ َ َ ــ ْ َ َــאٍس  َ ُכ اُ ــ
ِ َ  ْ ــ َ ﴿ Ve eger bir cân kuşı ki 10﴾ ْ ــ ُ

ِ ُ ﴿ 

1 ve yüzin Hakk’a döndüre, anlaruñ hasenâtı mikdârı hasenât anuñ keffesinde ola HM: ola ki yüzin 

Hakk’a döndüre, anuñ hasenâtı keffesinde ola N.

2 âlem-i yakīnile HM: ilm-i yakīne N.

3 Önce kendini nefsine vaaz et. Eğer buna muktedir olursan insanlara vaaz et. Eğer kendine vaaz ede-

miyorsan Allah’tan hayâ et.” Benzer lafızlarla Hazret-i Îsâ’ya Allah’ın buyruğu olarak geçmektedir. Bkz. 

Ebû Nu‘aym el-İsfahânî, Hilyetü’l-Evliyâ, 2/382.

4 bulmışlardur HM: bilmişlerdür N.

ر 5 ُ َ ًא  ا َ َ  N: ر ُ َ اب  َ َ  HM.

6 “Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri 

onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” İnsân (Dehr), 76/21.

7 “Andolsun, Mûsâ’yı da, ‘Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri 

cezalandırdığı) günlerini hatırlat.’ diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok 

şükreden herkes için ibretler vardır.” İbrâhîm, 14/5.

8 işdügi HM: içdügi N.

9 “İsrâiloğulları’nı nesillere göre on iki topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Mûsâ’ya, 

‘Asânı taşa vur!’ diye vahyettik. Taştan on iki göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine 

de buluttan gölgelik yaptık; onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. ‘Size verdiğimiz rızıkların 

temizlerinden yiyin.’ (dedik). Onlar (nankörlükleriyle) bize değil fakat kendilerine kötülük ediyorlar-

dı.” A‘râf, 7/160.

10 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı 

güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.” Mâ’ide, 5/54.
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yuvasından uçmışdur, irâdet duzağına konsa 1﴾ُ َــ ِ ُ  dânesinden ötürü ﴿َو

ışk belâsınuñ kaydında giriftâr olsa ol şehbâzı ki garîb düşmişdür, dutup 

halvet2 börkini başına ururlar (N395b) ve nefs hevâsınuñ gözini iki cihânuñ 

murâ[dâ]tından3 dikerler ve nefs ta‘âmıyıla aña perveriş virürler. Aña degin 

ki Hak’dan artuğa iltifâtı4 kesilür ve üns makāmın hâsıl ider ve ol istihkākı 

kesb ider ki pâzişâh kolında oturmağa lâyık olur. İmdi bu tâ’ife yaradıl-

mışuñ hulâsasıdur ve Hakk’uñ nâ’ibi ve halîfesidür ve enbiyânuñ vârisi ve 

akribâsıdur ki; 5 ا ــ ــ ا ــאء  ــ כא ــאء ا  Her kişinüñ gözi anlaruñ kemâl 

ü cemâline düşmez ki Hak Te‘âlâ’nuñ gayreti kubbelerinüñ altında gizlen-

mişdür. 6ي ــ ــ  ــ   א ــ  ــ  א او

(N396a) Dirligi yol erinüñ bir dahı cândan dahıdur

 Işk hevâsı kuşı bir özge mekândan7 dahıdur

[233b] Sen bu gözile nazar kılma olara kim olar8

 Dû cihândan öte bir özge cihândan dahıdur

Halâyık anlaruñ hemân sûretin9 görüp anlaruñ ahvâlini kendülere kıyâs 

iderler, anları kalan vâ‘izlerden bir vâ‘iz ve kalan ulemâdan bir âlim dutarlar 

ve bilmezler ki; 10 اد ّ א כ  אس ا   Ya‘nî demürciler kandan ve firişteh-

ler kandan. Ammâ kādîlar, olar dahı üç dürlüdür. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm 

buyurdı ki: 11 ــ ــ ا ــאض  ــאر و ــ ا ــאن  א ــ  ــאة   Buyurdı ki “Kādîlar üç ا

bölükdür;12 iki bölügi cehennemdedür ve biri bihiştdedür. Anlar ki cehen-

nemdedür, birisi oldur ki kazâ ilmini bilmez ve cehâlet yüzinden dahı hevâ-

yı nefs şûmından kādîlık ider, lâ-cerem ol (N396b) cehennemdedür. İkinci ol 

1 “…onlar da Allah’ı severler…” Mâ’ide, 5/54.

2 halvet HM: ─ N.

3 murâ[dâ]tından HM: merâtıbından N. 

4 Hak’dan artuğa iltifâtı HM: halkdan irtifâ vü iltifât N.

5 “Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/74, nr. 2449; 

Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 1/248, 249; 3/255.

6 “Benim velilerim gök kubbemin altındadır. Onları ancak ben bilirim.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 6/250; 

9/80; Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 4/357.

7 mekândan HM: makāmdan N.

8 olar HM: olur N.

9 hemân sûretin HM: himmet-i sûretin N.

10 “Melekler, demircilerle mukayese edilmezler.”

11 Ebû Dâvûd, Akdiye, 2; İbn Mâce, Ahkâm, 3.

12 bölükdür HM: dürlüdür N.
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ki kazâ ilmini bilür, ammâ ilmiyile amel itmez, belki cehl ve hevâyıla amel 

ider ve halk tarafını Hak tarafı üzerine tercîh ider1 ve rişvet alur ve bitilere ve 

nikâhlara kabâle kor ve andan mâl ve hızmet alur ve kendü hızmet-kârların 

halk üzerine müstevlî kor ve gālib kılur, tâ rişvetler alur ve hakları bâtıl kılur 

ve mîrâs mâlında ve yetîm hakkında tasarruf-ı fâsid kılur ve tezvîrler düzer ve 

bâtıl işleri hak sûretinde gösterür ve bunuñ gibi tasarrufları evkāfda nâ-hak 

ve nâ-vâcib yire kılurlar ve mescidleri ve medreseleri ve hânkāhları illetlerile 

ve garazlarıla [234a] ve rişvetlerile ehliyetsüz kişilere ve müste’kileye virürler 

ve dîn ehline takviyet itmezler ve ihtisâb işin ve emr-i ma‘rûf ve nehy-i mün-

ker kazıyyesin mühmel kılurlar ve ol nesneler ki kādîya anuñ gamın yimeklik 

vâcibdür, (N397a) anı zâyi‘ korlar. Pes bu ol kādîdür ki cehenneme müstehak 

ve müstevcebdür. Ammâ ol kādî ki bihiştdedür didügi aña işâretdür ki ol 

bihiştde kādîdür, dünyâda bu cümle hukūkı2 ri‘âyet iderdi, vechiyile bu kan-

da mümkindür? Belki muhâldur. Hoca aleyhi’s-selâm bundan ötürü buyurdı 

ki: 3 ــכ ــ  ــ  ــ ذ ــא  א ــ  ــ   Şeyh kaddesallâhu rûhahu buyurur ki: 

“Niçe zamândur ki ben za‘îf şark u garb iklîminde otuz yıla yakın ola ki 

tavâf eyledüm, hîç bir kādî görmedüm ki bu âfetlerden berî ola ve âzâd ola,
4

ُ ــאَٓء ٱ َ ــא  َ  Pes eger kādî bu yaramaz hasletlerden pâk olsa ve sıfât-ı hamîde ِإ 

birle ki anuñ zıddıdur, sıfatlansa ve Şerî‘at tarîkında ol sîret ve serîret birle ki 

şerh olmışdur5 âlim-i âdil içün ol dahı muttasıf olsa ve evkātını ol (N397b) evrâ-

dıla ârâste kılsa ve Müsülmânlar arasında hükûmeti Sünnet üzerine ve selef-i 

sâlih şîvesince kılsa “veliyyün min evliyâ’illâh” ola. Ya‘nî Tañrı dostlarından 

birisi olur ve Hak Te‘âlâ’nuñ hâs bendelerinden olur ve hem her hüküm ki 

[234b] hakkıla yirine getüre ve her şefekat ki halkuñ ahvâline ide ve her cid 

ki Şer‘’de6 anı ikāmet ide, her biri bir derece ve bir kurbet ve bir rif‘at olur 

Hazret’de. Ve buncılayın kādîya yakīn olmak ve anuñıla teberrük ve teyem-

mün7 istemek vâcib ola. 

1 tarafı üzerine tercîh ider HM: tarafından tercî‘ ider N.

2 didigi aña işâretdür ki ol bihiştde kādîdür dünyâda bu cümle hukūkı HM: didi aña işâretdür ki ol 

dünyâda bu cümle hukūkı N. 

3 “Kim insanlar arasında kâdı tayin edilmiş ise, bıçaksız boğazlanmış demektir.” Ebû Dâvûd, Akdiye, 1, 

(3571, 3572); Tirmizî, Ahkâm, 1, (1325).

4 “Allah’ın dilediği dışında.” 

5 olmışdur HM: itmişdür N.

6 ve her cidd ki Şer‘’de HM: vech ki Şerî‘at’dedür N.

7 teberrük ve teyemmün HM: berk ü himmetin N.
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Ve aleyhi’t-tevekkül ve’t-tüklân.1 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin 
ve âlihî ve sahbihî ecma‘în.2

El-Faslü’l-Hâmisü 

fî Beyâni Sülûki Erbâbi’l-Ömr ve Ashâbi’l-Emvâl

Ya‘nî Bişinci Fasıl ömr issi ve mâl issi ehlinüñ sülûkin beyân ider.3 

Kālallâhu Te‘âlâ: ْ ــ ِ ْ ــא َواَ َ ْ َ ا ــ ِ ــَכ  َ
۪ َ  َ ــ ْ َ  َ َة َو َ ــ

ِ ٰ ْ اَر ا ــ ُ ا ــَכ ا ٰ ــא ٰا ٓ َ ۪  ِ ــ َ ْ  ﴿َوا
4﴾ َ ۪ ــ ِ ْ ُ ْ ــ ا ِ ُ  َ  َ َْرِضۜ ِان ا ْ ــ ا ِ ــאَد  َ َ ْ ِ ا ــ ْ َ  َ ــَכ َو ْ َ ُ ِا َ ا ــ َ ْ ــא اَ ٓ َ  Ve kāle (N398a) َכ

aleyhi’s-selâm: ــ ــ د ــ  ــ و  ــ ر ــ  ــ و و ــ و ــ  ــ  ــא  ــאب  ــ ا  
ــאب ــ ا ر و  ــ ــ ا ــ  ء ا ــ ــ  ــ  ــ و و م ا ــ  ّ ــ ا ــאره  ــ  ــ  ــאم   و ا
ــאن5 ــ  ــ  ــ و  م ا ــ  ّ ــ ا ــא  ا ا  ــ א ا  ــ א אن  ــא و  ا ــא   Azîz-i men! 

Bilgil ki dünyânuñ mâl ü ni‘meti ve câh u devleti nerdubân misâli6 gibidür 

ki anuñıla yüce makāmlara çıkalar7 ve hem girü anuñıla alçağa ineler.8 Pes 

mâl ve ni‘met hem uçmak derecâtınuñ vesîlesi ve Hak Te‘âlâ’ya takarrüb 

bulmağuñ âleti olubilür ve hem cehennem derekâtınuñ ve Hak Te‘âlâ’dan 

ırak düşmegüñ hem girü vesîlesi olur.9 Niteki Hak Te‘âlâ aña işâret itdi ki: 

[235a] 10﴾َة َ ــ
ِ ٰ ْ اَر ا ــ ُ ا ــَכ ا ٰ ــא ٰا ٓ َ ۪  ِ ــ َ ْ  Ya‘nî ol nesneyile ki saña virmişüz ﴿َوا

mâldan ve dünyâdan, âhiret derecâtını taleb eyle ve ol (N398b) nesne ki senüñ 

nasîbüñdür, dünyâdan anı unutma. Aña işâretdür ki dünyâ mâlından se-

nüñ nasîbüñ oldur ki anı Hak yolında sarf idesin; ol degül ki hevâyıla harc 

idesin yâ koyasın. 11﴾َۜــאٍق  ِ َ ا ــ ْ ِ ــא  َ ُ َو ــ َ ْ َ  ْ ُכــ َ ْ ِ ــא  َ ﴿ İmdi Hak Te‘âlâ yolına 

1 Ve aleyhi’t-tevekkül ve’t-tüklân HM: ─ N.

2 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihi ecma‘în N: ─ HM.

3 Ya‘nî bişinci fasıl ömr issi ve mâl issi ehlinüñ sülûkin beyân ider HM: ─ N.

4 “Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah 

sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalış-

ma! Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.” Kasas, 28/77.

5 “Kime helâl mal nasip olsa ve onunla yüzsuyunu (şerefini) muhafaza etse, akrabalarını gözetse, borçlarını 

ödese, komşularının hakkını yerine getirse Kıyamet günü Allahu Teâlâ’ya mülâki olur ve yüzü ayın on 

dördü gibi parlar. Kime de haram mal nasip olsa ve onunla övünüp böbürlenir ve iki yüzlülük ederse 

Allahu Teâlâ’yı Kıyamet gününde kendisine kızgın olarak bulur.” Hadisin kaynağına ulaşılamamıştır. 

6 misâli N: ─ HM.

7 çıkalar HM: çıkara N.

8 ineler HM: iner N.

9 vesîlesi ve Hak Te‘âlâ’ya takarrüb bulmağuñ âleti olubilür ve hem cehennem derekâtınuñ ve Hak 

Te‘âlâ’dan ırak düşmegüñ hem girü vesîlesi olur HM: vesîlesidür ve Hak Te‘âlâ ile takarrüb bulmaklı-

ğuñ âleti olubilür ve hem cehennem derekâtınuñ ve Hak Te‘âlâ’dan ırak düşmekligüñ vesîlesidür N.

10 “Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ...” Kasas, 28/77.

11 “Sizde bulunanlar tükenip gider, ama Allah’ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki, 

güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini, yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz.” Nahl, 16/96.
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sarf itdüginüñ şartı oldur ki Hoca aleyhi’s-selâm anı bu hadîsde beyân itdi 

ki: ــ ــ و  ّ כــ ــ  ــא  ــאب  ــ ا  Ya‘nî her kime ki mâl-i helâl nasîb olsa 

ve anuñıla yüzi suyını ve dînî maslahatını1 saklasa ki halkdan istiğnâ dilese 

ve tama‘ horlığın görmese ve kanâ‘at izzetin düzse, ــ ر ــ  ــ   ya‘nî وو

akribâsına ve kavm ü kabîlesine ol mâl birle sıla-i rahm itse, akribâ dahı 

iki dürlüdür; biri dünyâvîdür, anlara mâl birle meded kıla ve mu‘âveneti 

anlara vâcib (N399a) bile. Niteki buyurdı: 2﴾ ــ ٰ ْ ُ ْ ۪ َذِوي ا ــ ِّ ُ ــ  ٰ َ ــאَل  َ ْ ــ ا َ  Ve ﴿َوٰا

bir yirde dahı buyurur ki: 3
ةٌ﴾  َ ــ ْ َن ِا ُــ ِ ْ ُ ْ ــא ا َ  Pes dîn4 hısımlarına sıla-i ﴿ِا

rahm itmeklik vâcibdür ve anuñ fazlın5 beyân idüp buyurdı ki: ٰ ْ ُ ْ  ﴿َذِوي ا
ــאِبۚ﴾6 َ ِّ ــ ا ِ َ َو ۪ ِ ــא ٓ ِ َوا ۪ ــ َ ا ــ ْ َ َوا ــא۪כ َ َ ْ ــ َوا ٰ א َ َ ْ  Ve dahı buyurdı hadîsde َوا

ki: و  د Ya‘nî ol mâlıla borcların ve hakların ödeye. Eger bir kişinüñ 

anuñ mâlında hakkı olsa [235b] ödeye ve müstehaklara zekât vire. Şöyle 

vire ki riyâ âfetinden ve tefâhur ve tekebbür ve îzâ’ ve minnet itmekden 

emîn ola ve hem senâ taleb kılmaya ve lâf urup şöhret-içün olmaya ki bun-

lar zekât ve7 sadaka sevâbını bâtıl kılur. Niteki buyurur: َ ا  ـُـ َ َ ٰا ــ ۪ ــא ا َ َـٓـא اَ ﴿ 
ــאِس﴾8 َـٓـאَء ا ُ ِر ــ َ א َ  ُ ــ ِ ْ ُ ي  ۪ ــ َٰذىۙ َכא ْ ِّ َوا ــ َ ْ א ِ  ْ ُכــ

ِ א َ َ َ ا  ــ ُ ِ ْ ُ  
(N399b) Ve hem bir dahı 

buyurdı ki: ــאره ــ  ــ  ــאم  -Ya‘nî mâlıyıla konşılar hakkın dahı yirine ge وا

türe ki konşınuñ çok hakkı vardur üzerine. Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: 

“Muttasıl Cebrâ’îl9 baña vasıyyet iderdi konşılardan ötürü; tâ şöyle10 san-

dum ki konşı konşıdan mîrâs yimek var sandum.”11 Bir hadîsde dahı gelür 

1 dînî maslahatını HM: dîn maslahatın N.

2 “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, 

meleklere, Kitab’a ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yol-

da kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı 

verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sab-

rederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır.” Bakara, 2/177.

3 “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının 

ki rahmetine mazhar olasınız.” Hucurât, 49/10.

4 pes HM: pes dîn N.

5 fazlın HM: fazîletin N.

6 “…yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybet-

miş olanlara harcayan...” Bakara, 2/177.

7 zekât ve N: ─ HM.

8 “Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak 

için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O 

kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır; kayanın üzerine şiddetli bir 

yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz 

ve Allah, inkârcı topluluğa hidayet vermez.” Bakara, 2/264.

9 buyurdı ki: “Muttasıl Cebrâ’îl HM: ─ N.

10 tâ şöyle N: veyâ şöyle HM.

11 sandum HM: ─ N.
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ki: 1ــאره م  כــ א ــ  ٰ م ا ــ ّ وا ــא ــ  ــ כאن   Ya‘nî kim ki Allâh’a ve Kıyâmet 

günine îmân getürürse ikrâm itsün konşısına. İmdi hakīkatde şöyle bile ki, 

dünyânuñ mâlı ve ni‘meti şol bakır gibidür.2 Vaktî ki bir kişi kimyâ ilmin 

hâsıl kılsa, ne deñlü anuñ bakırı çok olsa altunı çok hâsıl idebilür.3 Kimyâ 

ilmi oldur ki kara bakırdan karalığın ve küdûretin ve yiyniligin4 ve sebât-

suzlığın gidere; kızıllık ve sâfîlık ve ağırlık (N400a) ve sâbit olmak sıfatların 

anda izhâr ide.5 Vaktî ki bu sıfatlarıla mevsûf olsa hâlis altun olur, biri yidi 

yüz yâ dahı [236a] ziyâde olur. Ancılayın dünyâ mâlı ve ni‘meti dahı ki 

anda niçe zemîme sıfatlar konulmışdur ki eger andan ol sıfatları giderecek 

olurlarsa ve anuñ yirine sıfât-ı hamîde getürecek olurlarsa bir kimyâ-gerlik 

itmiş olalar ki sa‘âdet-i ebedî ve devlet-i sermedî altunı hâsıl ola. Ammâ 

zemîme sıfatlar ve âfetler ki dünyânuñ mâlında6 ve câhında vardur, ol on-

dur. Evvel tuğyândur ki; 7﴾ َ ْ َ ــ ْ ٰ (٦) أَن َرٰاُه ا ــ َ ْ َ َ ــאَن  َ ِ ْ -Tuğyân gaflet ﴿ِإن ا

dür ve Hak’dan ırak düşmekdür. İkinci bağydur ki; ــאِد۪ه َ
ِ ِ ْزَق  ِّ ــ ُ ا َ ا ــ َ َ  ْ ــ َ  ﴿َو

َْرِض﴾8 ْ ــ ا ِ ا  ْ ــ َ َ َ  Bağy fesâd ve zulm itmekdür bilâd içinde ubbâd arasında. 

Üçinci i‘râzdur ki; (N400b) 9﴾ۚ ۪ ــ ِ ِ א َ ِ ــٰא  َ َض َو َ ــ ْ ــאِن اَ َ ْ
ِ ْ ــ ا َ َ ــא  َ ْ َ ْ  İ‘râz Hak ﴿َوِاَذٓا اَ

Te‘âlâ’dan yüzin döndürmekdür10 ve hevâya meşgūl olmakdur ve11 Hakk’uñ 

ni‘metine küfrân itmekdür. Dördinci kibir ve ucubdur. Nitekim Fir‘avn’a 

olmış idi mâl ve câh vâsıtasıyıla ki eydür idi: ــאُر َ ْ َ ْ ِه ا ِ ــ ٰ َ َو ــ ْ
ِ ــُכ  ْ ُ ــ  ۪  َ ــ ْ َ  ﴿اَ

12﴾ۚ ــ ۪ ْ َ  ْ ــ ِ ي  ۪ ــ ْ َ  Mısır pâzişâhlığıyıla tekebbür idüp ucub gösterdi. Ve bi-

şinci fahr idüp öginmekdür ki; 13﴾اِل َ ْ َ ْ ِ ا  ٌ ُ ََכא ْ َو َُכ ْ َ  ٌ ُ א َ َ  Ya‘nî akrânı ﴿َو

1 “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna ikram etsin.”  Ahmed b. Hanbel, 33/407; 

Buhârî, Edebü’l-Müfred, 1/392, nr. 741.

2 bakır gibidür HM: bakıruñ iksîri gibidür N.

3 idebilür HM: olur N.

4 yiyniligin HM: bekligin N.

5 ide HM: iderler N.

6 mâlında HM: ─ N.

7 “Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.” Alak, 96/6-7.

8 “Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi; ama O dilediği ölçüye 

göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir.” Şûrâ, 42/27.

9 “İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer; başına bir kötülük gelince de hemen karam-

sarlığa düşer.” İsrâ, 17/83; Fussilet, 41/51.

10 döndürmekdür HM: dönmekdür N.

11 olmakdur ve HM: olup N.

12 “Firavun kavmine seslenerek dedi ki: ‘Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler 

de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?’” Zuhruf, 43/51.

13 “Bilin ki dünya hayatı, bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlâtta bir 

çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya 

yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır, ardından da çerçöp haline gelmiştir. Âhirette ise ya çetin bir 
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üzerine kişilenüp ve kardaşlık hakkını unutmakdur. Altıncı tekâsürdür ki; 
1﴾ ُ ُــ َכא ا  ُ ُכــ ٰ ْ  Tekâsür mâl çoklığıyıla lâf urmakdur ve Hak Te‘âlâ’dan ﴿اَ

gāfil [236b] olmakdur. Yidinci meşgūllıkdur ki; َ ــ ِ َن  ــ ُ َ ُ ْ َــَכ ا ُل  ُ َ ــ َ ﴿ 
َــא﴾2 ُ ْ َواَ َــא  ُ ا َ ْ اَ َٓא  ْ َ َ ــ َ اِب  َ ــ ْ َ ْ  ‘Meşgūllık ömrin zâyi‘ kılmakdur mâl cem ا

itmekde ve hem (N401a) dünyâ murâdların hâsıl kılmağ-içün harc itmekde. 

Sekizinci buhldur ki; ًا ــ ْ َ  َ ــ ُ  ۪ ــ ِ ْ َ  ْ ــ ِ  ُ ُ ا ــ ُ ٰ ــא ٰا ٓ َ ِ َن  ُــ َ ْ َ  َ ــ ۪ َ ا ــ َ ْ َ  َ  ﴿َو
3﴾ۜ ِ ــ َ ٰ

ِ ْ َم ا ْ َــ  ۪ ــ ِ ا  ــ ُ ِ َ ــא  َ َن  ُ َ ُ ــ َ  ۜ ْ ــ ُ َ ــ  َ  َ ــ ُ  ْ ــ َ  ۜ ْ ــ ُ َ  Buhl mâluñ haklarını men‘ 

idüp virmemekdür; zekât ve sadaka gibi ve kardaşlara meded itmeyüp ve 

sıla-i rahm yarağın yimemekdür ve hem sâ’ili mahrûm kılmak ve konşıya 

ikrâm itmemek ve ehl ü ayâl4 üzerine nafaka’ı tevsî‘ itmemek ve ulemâ’ı ve 

sulehâyı gözetmemekdür; dahı ne ki buña beñzer nesneler5 varısa. Dokı-

zıncı tebzîrdür ki; 6﴾ ِ ِ א َ ــ اَن ا َ ْ ا ِإ ُ َ َכא ِر ِّ َ ُ ْ  Tebzîr nafakada hadden ﴿ِإن ا

geçüp isrâf itmekdür Hak rızâsınuñ hilâfınca ve mâl zâyi‘ kılmakdur câh 

ve mansıb talebinde ve sehâvet talebinde şöhret-içün, tâ ki halk aña cö-

merd diyeler ve medh u senâ ideler ve dahı sefîhlere (N401b) ve fâsıklara ve 

zâlimlere nafaka virmekdür ve dahı yimekde ve geymekde7 ve meskende 

ve imâret-i sarâyda ve bâğ ve eyvân ve dergâhda mâlı telef kılmakdur ve 

ferşler ve perdeler ve izârlar ve kalan metâ‘lar ve ev8 âletleri bunlara harc 

itmekdür ve dahı [237a] kullara ve câriyelere ve dört ayaklu tavarlara ki 

hâcetinden artuk9 ola, sarf itmekdür; dahı ne ki buña beñzer varısa. Onın-

cı gurûrdur ki; 10﴾وُر ُ ــ َ ْ  ا
ِ ــא ِ ــ  ُכ ُ َ  َ ــא َو َ ْ ــאُة ا َ َ ْ ُ ا ــ ُכ ُ َ  َ ــ َ ﴿ Gurûr göñlin 

azap yahut Allah’ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan 

başka bir şey değildir.” Hadîd, 57/20.

1 “Çoklukla övünme yarışı sizi oyaladı.” Tekâsür, 102/1.

2 “Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar sana, gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, 

‘Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu, bu yüzden Allah’ın bizi bağışlamasını iste.’ diyecekler. On-

lara şöyle de: ‘Size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murat ederse, sizin için Allah’a karşı 

herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır! Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir.’” Fetih, 

48/11.

3 “Allah’ın lutfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için 

hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilâkis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şey Kıyamet günü 

boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 

Âli İmrân, 3/180.

4 ayâl N: ayân HM.

5 nesneler HM: ne ki N.

6 “Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiş-

tir.” İsrâ, 17/27.

7 geymekde HM: evde N.

8 ev HM: ─ N.

9 artuk HM: ─ N.

10 Âyetin metni HM nüshasında sehven وُر ُ ــ َ ْ א ِ ُכــ  ُ َ  َ ــא َو َ ْ ــאُة ا َ َ ْ ُ ا ُכــ ُ َ  َ ــ َ  şeklinde yazılmıştır. “Ey 
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dünyâya dolandırmakdur ve anuñ bezeklerine aldanup kalmakdur ve âhi-

retden ve ölümden gāfil olmakdur ve hisâb ve terâzû ve sevâb ve ikāb ve 

azâb, buları unutmakdur ve Hak Te‘âlâ’nuñ azametinden ve Kahhârlığın-

dan ve Cebbârlığından bî-haber olmakdur ve Hakk’uñ keremine ve lutfına 

ve rahmetine mağrûr olmakdur, tâ‘at (N402a) itmedin ve günâhdan1 tevbe 

kılmadın. İmdi bu cümle âfât ki zikr itdük; cemî‘-i mâldan ve câhdan hâsıl 

olup vücûda gelür ve mâl issinüñ fitnesine sebeb olur. Niteki Hak Te‘âlâ2 

buyurur: 3﴾ٌۜ َــ ْ ِ  ْ ُدُכــ َ َواَْو  ْ ُُכــ ا َ ْ اَ ــא  ٓ َ  Aceb budur ki Hak Te‘âlâ mâla ve ﴿ِا

oğula ve kıza fitne didi. Miskîn Benî Âdem ol fitne’i arturmak ister. Pes4 

kankı sâhib-devlete ki sa‘âdet müsâ‘id5 ola ve yârî kıla ve tevfîk refîk ola, 

tâ ki Şerî‘at kimyâsını tarîkat elinde dutup ve mâl ve câh ki bakır-sıfatdur, 

bu on âfet ki zikr oldı, anı bunlardan pâk ve hâlis kılsa ve ol hâsiyyet ki bu 

âfetlerüñ zıddıdur, anuñ yirine hâsıl kılsa, lâ-cerem ol bakır-sıfat mâl ve 

câh cümlesi hâlis altun ola ve Hazret’de kurbet [237b] ve kabûl ve rif‘at ve 

derecât ve mürüvvet ve kerâmet ola ki; 6 ــ א ــ ا ــ  א ــאل ا ــ ا  

(N402b) İmdi ol on hâsiyyet ki didük;7 anuñ evveli uluvv-i himmetdür, 

ya‘nî himmet yüceligidür. Tâ eger cümle cihân anuñ mâlı ve milki olsa 

gerek ki anuñıla toyup aña iltifât itmeye8 ve dükelisin Hak’dan ve Hakk’uñ 

bile ve aña hoş gelmek nazarıyıla bakmaya; tâ ki tâğī ve bâğī ve gümrâh 

olmaya ve hem Hoca’ya -aleyhi’s-selâm- mütâba‘at kılmış ola ki; ــ َ ْ َ  ﴿ِإْذ 
9﴾ ٰ ــ َ َ ــא  َ ُ َو ــ َ َ ْ ــא َزاَغ ا َ  (١٦) ٰ ــ َ ْ َ ــא  َ َرَة  ْ ــ ّ ِ  İkinci iffetdür, ya‘nî perhîz-kâr ا

ola. Çünki nefs zulüm ve fesâd itmese kendüye ve dahılara ol vakt afîf olur. 

Üçinci Hakk’a teveccüh itmekdür ki: אَواِت َ ــ َ ا ــ َ َ ي 
ِ ــ ِ  َ ــ ِ ْ ُ َو ــ ْ ــ َو ِّ  ﴿ِإ

insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı 

(Şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın.” Fâtır, 35/5.

1 günâhdan N: ─ HM.

2 Hak Te‘âlâ N: ─ HM.

3 “Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır; büyük mükâfat ise Allah’ın katındadır.” 

Teğābun, 64/15.

4 Pes N: ─ HM.

5 müsâ‘id HM: müsâ‘ade N.

6 “Salih adamın sahip olduğu salih mal ne güzeldir.” Benzer lafızlarla “Salih bir adam için mal ne güzel-

dir.” şekliyle; Ahmed b. Hanbel, 4/197.

7 didük HM: beyân kılduk N.

8 itmeye HM: itmege N.

9 “O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” Necm, 

53/16-17.
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א﴾1 ً ِ َ َْرَض  -Kendüyi ve mâlı ve mülki dükelisin Hakk’uñ bile ve kamu َوا

sından yüzin döndüre ve yüzin Hak dostlığına2 duta ve cümlesin düşmân 

bile ve düşmeni (N403a) dost yolına fidâ kıla ki; 3﴾ َ ِ َ א َ ْ ِّ ِإ َرب ا و  ُ َ  ْ ُ ِ َ ﴿ 

Dördinci şükürdür ki; 4﴾وَن ُ ــ ُ ْ َ ــאُه  ْ ِا ُــ ْ  ِاْن ُכ
ِ َ ا ــ َ ْ ِ وا  ُ ــُכ ْ  Bu işâretden5 ﴿َوا

ma‘lûm olur ki mücerred “Elhamdulillâh” dimek şükür degüldür. Pes şükr-i 

hakīkī oldur ki mâlını Hak yolında sarf ide Hak fermânıyıla ve tevfîk gö-

ziyile, Hak6 tarafından ve aczin bilmekile kendü tarafından; tâ ki şâkir 

ola.7 Bişinci tevâzu‘dur ki; 8 ّ ا ــ  ر  ّ ــ  ا ــ   [238a] Tevâzu‘ kendüyi 

bilmekdür9 ki kendünüñ evvelki hâline nazar ide ki bir katre mâ-i mehîn 

idi. Her ne ki bu katrenüñ üzerinde artuk göre kuvvetden ve şevketden ve 

âletden10 ve mâl ve ni‘met ve câh ve hürmetden ve akıl ve kiyâsetden ve ilim 

ve ma‘rifetden, cümlesin Hakk’uñ fazlın ve keremin ve rahmetin ve ni‘me-

tin11 bile ve anuñıla fahr itmeye ve kibir göstermeye halk üzerine; (N403b) tâ 

ki bu ri‘âyeti12 ni‘meti andan küfrân-ı ni‘met olmaklığa girü olmayalar ki;
13﴾ ٌ ِ ــ َ َ ــ  ِ ا َ َ ِإن   ْ ُــ ْ َ َכ ــ  ِ َ ;Altıncı sehâvetdür ve cömerdlikdür ki ﴿َو
14 ة   ا אء  -Ve hakīkatde sehâvet oldur ki kendü mâlını ken ا

düden dirîğ dutmaya ve anuñ mâlı oldur ki Hak yolına vire, ol degül ki yığa.15

1 “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a 

ortak koşanlardan değilim.” En‘âm, 6/79.

2 dostlığına HM: mahabbetine N.

3 “Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur.” Şu‘arâ, 

26/77.

4 Âyetin meâli şöyledir: “Allah’ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah’a 

kulluk ediyorsanız O’nun nimetine de şükredin.” Nahl, 16/114.

5 işâretden HM: işâretdür N.

6 Hak HM: ─ N.

7 aczin bilmekile kendü tarafından; tâ ki şâkir ola HM: acz bilmekile kendü tarafından; tâ ki ola N.

8 “Kim Allah için tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 10/455, nr. 7790; Ebû 

Nu‘aym el-İsfahânî, Hilyetü’l-Evliyâ, 8/46.

9 bilmekdür HM: bilmeklikdür N.

10 ve âletden N: ─ HM.

11 ve rahmetin ve ni‘metin HM: ─ N.

12 ri‘âyeti HM: âriyeti N.

13 “Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: ‘Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer 

nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.’” İbrâhîm, 14/7. 

14 “Cömertlik cennette yetişen bir ağaçtır.” Benzer lafızlarla; Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 7/435.

15 oldur ki Hak yolına vire, ol degül ki yığa HM: oldur kim vire, ol degül ki cem‘ idüp yığa N.
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Beyt: Dişürme mâl kalmaz saña bâkī 

 Kalur bâkī kılursañ anı fânî

 Dilerseñ ko ki ayruklar bulalar

 Dilerseñ vir ki sen bulasın anı

Hoca aleyhi’s-selâm bir vakt sahâbeye didi ki: ــאل ــ  ــ  א ــ  ــ ا כــ ا  ا
1 ــ  Ya‘nî “Sizden2 kankıñuz kendü mâlını artuğırak (N404a) sever vârisi وار

mâlından?” Cemî‘-i sahâbe eyitdiler ki: “Biz kendü mâlumuzı artuk seve-

rüz vârisümüz mâlından.” Andan Hoca aleyhi’s-selâm eyitdi: “Sizüñ mâ-

luñuz oldur ki âhirete göndürürsiz. Vârislerüñüz mâlı oldur ki bunda kor-

sız.” Pes soñra kalan mâlı gerek ki artuk sevmeye kişi. Yidinci ferâgatdür.
3﴾ِ ِ ا ْ ِذْכــ ــ َ  ٌ ــ ْ َ  َ ــאَرةٌ َو َ ِ  ْ ــ ِ ۪ ْ ُ  َ ــאٌلۙ  َ  Ferâgat oldur ki mâlı ve [238b] ﴿ِر

mülki elinde duta, göñlinde dutmaya ve göñlini hâs Hak mahabbetine 

ve zikrine meşgūl kıla; tâ ki Hak’dan mahrûm kalmaya. Anlar ki Sultân-ı 

Işk gayretinden bir pâre buldılar ve göñli hücresini hâs anuñ-çün düzüp 

mâsivâ mahabbetinden pâk eylediler zamândan ve mekândan, anuñ ol 

hevâsı kuşları geçüp anuñ ol bî-niyâzlığı hevâsında yuvalar yapdılar. İmdi 

mâl ve câh issi miskîn eger (N404b) ta‘alluk içinden ve televvüs şûmından bu 

makāmlara ve bu derecâta irişmez ise bârî mâlıyıla ve câhıyıla meded ve 

mu‘âvenet kılsun ol tâ’ifeye ki bu makāmlara anlar sülûk itmişlerdür ve 

anlaruñ cem‘iyyetine ve ferâgatine mâlın ve câhın sebeb eylesün; tâ her 

bir derece ki anuñ medediyile anlar hâsıl iderler, anuñ sevâbını ol kişi-

nüñ dîvânında yazarlar ve anlara hızmet ve mahabbet itdügi berekâtında 

anı dahı anlardan kılurlar ve anlaruñıla bile olurlar ki; 4
ــ  ــ ا ــ  ء  ــ  ا

Sekizinci takvâdur ki; 5﴾ۜ ْ ُכــ ٰ ْ ِ اَ َ ا ــ ْ ِ  ْ ُכــ َ َ -Takvâ oldur ki harâm mâl ﴿ِان اَْכ

dan ve şübhelü lokmadan ve harâm ârzûlardan ve yaramaz hulklardan ve 

Hak emrine muhâlefet itmekden ihtirâz idüp sakına ve Hak Te‘âlâ’nuñ 

1 Buhârî, Rikāk, 12; Nesâ’î, Vesâyâ, 1.

2 sizden HM: ─ N.

3 “Ticaretin de satımın da kendilerini Allah’ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı ver-

mekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler.” Nûr, 

24/37.

4 “Kişi sevdiği ile beraberdir.” Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165.

5 “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere 

ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi 

hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” Hucurât, 49/13.
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emürlerin ve vâciblerin ve farzların edâ itmekde geregi (N405a) gibi dürüşe ve 

niyyetin ihlâs birle itmekde sa‘y ide; tâ her neyi işlerise riyâdan [239a] ve 

süm‘atdan ve hîleden pâk kıla. Kaçan pâk olmasa bulardan hemân emegi 

kalur, indallâh makbûl olmaz. Tokuzıncı kavâmdur ki; ْ َــ ا  ــ ُ َ ْ َ ِاَذٓا اَ ــ ۪  ﴿َوا
אً﴾1 ا َ َ َِכ  َ ٰذ ْ َ وا َوَכאَن  ُ ُ ْ َ  ْ َ ا َو ُ ِ ــ ْ ُ  Kavâm oldur ki i‘tidâl saklaya; tâ ki harc 

vaktinde isrâf itmeye ve isrâf oldur ki Hak rızâsınuñ hilâfına harc eyleye. 

Pes her lokma’ı cehd ide ki Hak fermânıyıla ve Hak rızâsıyıla nafaka ide. 

Ve kavâm-ı tâm oldur ki varlığı Hak yolında nafaka itmekde mübâlağa-i 

tâm göstere; Ebû Bekr-i Sıddîk gibi2 -radıyallâhu anh- ki3 varlığın bir kez-

den Hak yolına fidâ kıldı ve ol nesne ki kendünüñ hâcetine gereklüdür, 

geymekde ve yimekde ve oturmağ-içün evde ve bindide4 ve ev (N405b) âletin-

de orta dirligi gözede; tâ ki anuñıla Hak’dan ırak düşüp mahcûb olmaya. 

Onıncı teslîm ve rızâdur ki; 5 ــ ّ ا ــאب ا ــאء  א ــאء   Teslîm oldur ki ا

nefsin ve mâlın niteki 6﴾ ْ ُِّכ َ ِ  ُ ْ َ  mîsâkında Hak Te‘âlâ’ya satup uçmak ﴿أَ

almışıdı, bugün anı teslîm itdügi vakt aña uçmak teslîm ide ki;7 َ ا  ﴿ِان 
8﴾ۜ َ ــ َ ْ ُ ا ــ ُ َ ــאَن  ِ  ْ ــ ُ َ ا َ ْ ْ َواَ ُ ــ َ ُ ْ َ اَ ــ

۪ ِ ْ ُ ْ َ ا ــ ِ ى  ٰ َ ــ ْ -İmdi nefsi ve9 mâlı teslîm it ا

mek ol vechile ola ki; nefsi ve mâlı kendünüñ bilmeye, belki Hakk’un bile10 

ve kendüyi Hakk’uñ vekîlin bile harc itmekde. Ve halkı Hakk’uñ kulların 

bile, güci yitdükçe nefsiyile ve kavliyile ve fi‘liyile anlaruñ maslahatlarına 

kā’im ve lâzım ola [239b] ve mâlı anlaruñ üzerine Hak emriyile (N406a) 

nafaka ide ve hakāret göziyile kimseye bakmaya ve kendüyi anlara tâbi‘ 

bile ve hem Hak Te‘âlâ kullarından bir bende-i kemîne bile ve kimseye 

1 “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcama-

ları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur.” Furkān, 25/67.

2 gibi N: ─ HM.

3 ki N: ─ HM.

4 bindide HM: bendede N. 

5 “Kazaya rıza Allah’ın büyük (nimet) kapılarından biridir.”

6 “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit 

tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ 

demişlerdi. Böyle yapmamız Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” A‘râf, 

7/172.

7 teslîm itdügi vakt aña uçmak teslîm ide ki HM: bugün anı teslîm ide ki teslîm vakti bugündür; tâ ki 

yarın Hak Te‘âlâ behişt teslîm itdügi vakt aña uçmak teslîm ide ki N.

8 “Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, karşılı-

ğında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu, Allah’ın Tevrât’ta, İncîl’de ve Kur’ân’da yer almış gerçek 

bir vaadidir. Kim Allah’tan daha fazla sözüne bağlı olabilir! O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü 

sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur.” Tevbe, 9/111.

9 nefsi ve HM: ─ N.

10 Hakk’uñ bile N: ─ HM.
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minnet yükletmeye ve her kişi ki anuñ ihsânın kabûl ider, anı azîm minnet 

bile kendü üzerine. Ve her hüküm ki Hak Te‘âlâ anuñ nefsine ve mâlına 

ider, râzî ola ve anuñ belâsında sabr eyleye ve göñlin cihâna bağlamaya ve 

nefsi şeytân ve gurûrıyıla mağrûr itmeye1 ve cânın teslîm makāmında duta; 

tâ ki her ne vakt taleb kılsa der-hâl teslîm ide. Ve cehd ide ki kendüden 

soñra kalacak mâlın ve milkin vakuf2 kıla ki her tâ‘at ve hayr ki anuñ mâlı 

ve milki sebebiyile olur, anuñ dîvânında yazılur şol dirligi hâlinde olduğı 

gibi. Ve her kimüñ ki hâl-i hayâtında tâ‘ati yokdur, ol kişi hemân ölüdür 

ki andan hayr ve tâ‘at gelmez ve her kimüñ ki (N406b) öldükden soñra tâ‘ati 

ve hayrı olur, ol diridür. İmdi mâl ve câh issi kaçan dünyâ mâlını ve câhını 

bu on âfetden3 ki didük, pâk kılsa ve ol hâsiyyetler ki didük, ol hâsiyyetle-

rile4 aña terbiyyet ve perveriş virse kimyâ-yı sa‘âdet-i ebedî eline gire. Ve ol 

dünyânuñ mâlı ve câhı bir kân5 olur ki birine yüz ve yidi yüz ve dahı ziyâde 

dereceler ve sevâblar ve Hak Hazreti’nde kurbet hâsıl olur. Niteki buyurur: 

[240a] ِ ّ ــ ُכ ِ  َ ِ َא ــ َ  َ ْ ــ َ  ْ ــ َ َ  أَ
ٍ ــ َ  ِ ــ َ َ  َכ

ِ ّ ِ ا ِ ــ َ ــ  ِ  ْ ــ ُ َ ا َ ْ َن أَ ــ ُ ِ ُ  َ ــ ِ ُ ا ــ َ ﴿ 
6﴾ ٌ ــ

ِ َ  ٌ ــ ِ ُ َوا ّ ــאُٓء َوا َ َ  ْ ــ َ ِ  ُ ــ ِ א َ ُ  ُ ّ ٍ َوا ــ َ  ُ ــ َ ِّ  ٍ َ ُ ــ ُ  

Ve bihî sıkatî.7 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în.8

El-Faslü’s-Sâdisü 

fî Beyâni Sülûki’d-Dehâkīn9 ve’r-Rü’esâ ve’l-Müzâri‘în

Ya‘nî Altıncı Fasıl dihkānlaruñ ve re’îslerüñ ve ekincilerüñ sülûkin 

beyân ider.10 Kālallâhu Te‘âlâ: ْ ــ َ ۚ َو ۪ ــ ِ ْ َ ــ  ۪  ُ َــ ْد  ِ َــ ِة  َ ــ
ِ ْٰ َث ا ْ ــ َ  ُ ــ ۪ ُ ْ َכאَن  ــ َ ﴿ 

11﴾ ٍ ــ ۪ َ  ْ ــ ِ ِة  َ ــ
ِ ٰ ْ ــ ا ِ  ُ َــ ــא  َ ــא َو َ ْ ِ  ۪ ــ ِ ْ ُ ــא  َ ْ َث ا ْ ــ َ  ُ ــ ۪ ُ  َכאَن 

(N407a) Ve kāle aley-

1 nefsi şeytân ve gurûrıyıla mağrûr itmeye HM: nefs gurûrıla mağrûr olmaya N.

2 vakuf: İmlada ق harfi ötreli olarak harekelenmiştir.

3 bu on âfetden HM: ve murâdın âfetden N.

4 ol hâsiyyetler ki didük ol hâsiyyetlerile HM: ol hâsiyyet ki didük ol hâsiyyetler ki N.

5 mâlı ve câhı bir kân HM: hâli ve câhı bir gâh/kâh N.

6 “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bu-

lunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilen-

dir.” Bakara, 2/261.

7 Ve bihî sıkatî HM: ─ N.

8 Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecma‘în N: ─ HM.

9 Sülûki’d-Dehâkīn N: Sülûki’d-Dehhâkīn HM.

10 Ya‘nî altıncı fasıl dihkānlaruñ ve re’îslerüñ ve ekincilerüñ sülûkin beyân ider HM: ─ N.

11 “Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da 

istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.” Şûrâ, 42/20.
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hi’s-selâm: ان ــ ــ د ــ  כ واب  ــ ر وا ــ ــ ا ــא اכ  ــא  س  ــ ــא او  ــ زرع زر  
1 א ــ  Ve kāle: 2

رض  ــא ا א ــ  زق  ــ ا ا ــ  Azîz-i men! Bilgil ki dihkānlık ا

ve ekincilik Hak Te‘âlâ’yıla bâzirgânlık itmekdür ve cemî‘-i kesblerüñ ve 

san‘atlaruñ yigregidür; kaçan vechiyile işlese ve eger bir kişiye inâyet na-

zarın bağışlayup ve basîret gözin açsalar ol kişiye muhakkak olur ki bu 

hemân Hak Te‘âlâ’nuñ halîfesidür3 Rezzâklık sıfatında ve çünki bu nazarıla 

bu işe meşgūl olsa anuñ sevâbınuñ nihâyeti olmaz ve derecâtı ve merâtibi 

gāyet yüce bulur ol kişi. İmdi bu tâ’ife üç dürlüdür ve her birinüñ bir dür-

lü âdâbı ve şerâyiti vardur ki (N407b) kaçan anları yirine getürseler sıddîklar 

ve şehîdler ve sâlihler derecesine irişürler. Evvel dihkānlardur ki anlaruñ 

mâlı ve milki olur ve muhtâc ve ekinciler ve şâkirdler [240b] anlaruñ içün 

müzâra‘ate ve imârete4 meşgūl olurlar. Anlaruñ âdâbı ve şerâyiti budur ki; 

evvel gerek kim kendülerüñ mâl ü milkine mağrûr olmayalar ve göñüllerin 

aña dolandurmayalar ve ellerindekin âriyet ve emânet bileler5 ve cümle ne 

varısa Hakk’uñ bileler ki; 6﴾َْۜرِض ْ اِت َوا َ ٰ ــ ــُכ ا ْ ُ  ِ ِ  Ve cem‘ idüp zahîre ﴿َو

yığmak ve çoğaltmak ardınca olmayalar ve hakāret göziyile şâkirdlerine ve 

kiricilerine7 ve dervîşlere bakmayalar ve kendülerüñ ekinciliginde nazar-

ları âhiret ekinciligine ola ki; 8ة ــ ٰ ــ ا ر ــא   Pes çünki dihkān tohumı ا

anbârdan çıkarup virse ol niyyete vire ki; “Âhiret tohumın ekerem, dün-

yâ tohumın degül.” (N408a) diyü vire. Ya‘nî böyle niyyet itmeye ki; “Kaçan 

Hak Te‘âlâ bu tohumı bitürse ve andan tahıl hâsıl olsa, her kim ki andan 

yise gerek âdemî gerek gayrı, cümlesin helâl itdüm.” diyüp komaya. Belki 

niyyet böyle ide ki; “Hak Te‘âlâ halkı kūta9 muhtâcdur gerek insân gerek 

hayvân, pes anlara kūt ü meded olmağ-içün ekerem.” diye. İmdi her kişi 

bu ekinciligi başarımaz. “Ben Hak rızâsı-y-içün anlaruñ hızmetine meşgūl10 

1 “Bir kimse bir ağaç diker veya ekin eker de ondan hayvanlar veya kuşlar yerse, bunlar o kimsenin 

hasenat defterine yazılır.” Benzer lafızlarla; Müslim, Musakāt, 10.

2 “Rızkı, yerin derinliklerinde arayın.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 2/87; Müttakī el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 
4/21, nr. 9302.

3 bu hemân Hak Te‘âlâ’nuñ halîfesidür HM: burhân Hak Te‘âlâ’nuñ hilâfetidür N.

4 ve imârete HM: ─ N.

5 dolandurmayalar ve ellerindekin âriyet ve emânet bileler HM: dolandurup emîn itmeyeler ve ellerin-

dekin ri‘âyet ve emânet bileler N.

6 “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter.” Âli İmrân, 3/189.

7 kiricilerine HM: kirâcılarına N.

8 “Dünya âhiretin tarlasıdır.” Alî el-Kārî, Mirkātü’l-Mefâtîh, 8/3240; Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3/124.

9 kūta HM: ─ N.

10 meşgūl N: ─ HM.
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olmaklığa Hak kullığına bil bağlayup yirine getüreyim.” diyü niyyet ide. 

Ve dahı gerek kim şâkirde ve kiriciye hîç hayf itmeye ve anlaruñ ücretini 

ve nasîbini tamâm vire. Ve evvelki ekinden ve bâğdan ve milkden nesne 

hâsıl oldı ve nisâb tamâm oldı, [241a] zekâtı çıkara hırmende-y-iken ve 

ayru bir evde koya ve der-hâl anı müstehaklara ulaşdura1 Şer‘ (N408b) kānûnı 

üzere. Ve eger zekât mâlından anuñ mâlında nesne karışup kalsa cümle 

mâlı şübhelü olur. Zekâtın virdükden soñra kalanını zahîre idüp yığmaya, 

tevekkülin râst kıla Hak Te‘âlâ’ya ki dihkānlık ayn-ı tevekküldür. Zîrâ ki 

hâsıl götürmekde ümîzin Hak Te‘âlâ’nuñ keremine ve lutfına dutmak ge-

rek ki, hîç mahlûkuñ ol işde dahli ve mecâli yokdur ve dâ’im gerek kim 

kapusını gelene ve gidene ve dervîşe ve baya açuk duta ve yüzi açuk ve 

göñli hoş ve i‘tikādı hûb ve niyyeti hâlis ola ki Hak Te‘âlâ halkına hızmet 

ider. Ammâ anlara minnet itmeye, belki minnet kendüye koya. Ve eger yıl 

kurak olsa yâ bir mâni‘ ucından dahıl hâsıl olmasa, eyle gerek kim gam 

yimeye ve hırs şûmından2 Hakk’a küfrân olmaya ve diliyile ve göñliyile 

inkâr itmeye ve karşu gelmeye (N409a) Hak işine; belki anda hikmetler var-

dur deyüp râzî ola ve teslîm ide. Ve rızkı Hak’dan bile, esbâbdan bilmeye. 

Çünki dihkān ekinciligi bu vechile kılsa ve tohumı bu niyyetile saçsa ve 

bâğı bu ihlâsıla dikse ve kimsenüñ yirinde suyında fâsid tasarruf itmese3 

ve Şer‘’ün emrin ve nehyin yirine getürse her lokma ve her dâne ve her 

yimiş ki anuñ mâlından ve milkinden ve ekininden ve bâğından bir âdemî 

yâ bir [241b] hayvân yise cümle anuñ hasenâtı anuñ dîvânında yazılur4 

ve aña kurbet ve derecât olur. Belki anuñ niyyeti çünki bu olsa ki; “Bu işi 

Müselmânlardan ötürü iderem ki tâ anlar bu nesneden bir fâ’ide bulalar.” 

dise, her dâne ve yimiş ki anuñ zahmet çeküp hâsıl itdüginden halâyıka 

irişe, egerçi bahâsın virüp alurlarısa dahı anuñ cümlesinden sevâb hâsıl ola 

aña. Ve azîzler dimişlerdür ki; “Bir lokma etmegüñ üzerine (N409b) tâ bişin-

ce üç yüz altmış kişi dest ü pâ urup iş işler, ekinci ve biçici ve dürgerci ve 

demürci ve kalan hırfetler5 gibi; vaktî ol lokma Hak Te‘âlâ evliyâsından bi-

1 ulaşdıra HM: kısm ide N. 

2 hırs şûmından HM: hırsından N.

3 suyında fâsid tasarruf itmese HM: tasarruf-ı fâsid itmese N.

4 yazılur HM: yazar N.

5 ve dürgerci ve demürci ve kalan hırfetler HM: ve dürger ve kalan hırfetler N. 
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risinüñ1 rızkı olsa, ol cümle’i Hak Te‘âlâ velîye bağışlar ve cehennem odın-

dan âzâd ider inşâ’allâhu Te‘âlâ.” İkinci tâ’ife re’îsler ve mütekaddimlerdür. 

Anlaruñ şerâyiti oldur ki; bu deñlü zikr eyledügümüz birle amel ideler ve 

dahı ra‘iyyet arasında berâberliği gözedüp saklayalar ve kuvvetlüsin za‘îfler 

üzerine yiglemeyeler ve rişvet almayalar ve Hakk’a yardım ideler ve dîne 

takviyet ideler ve ra‘iyyetleri âsûde ve râhat dutalar2 ve anlardan zulüm def‘ 

itmekde sa‘y-i belîğ ideler ve ra‘iyyetüñ mâlı ve milki esbâbından tama‘ı 

keseler ve kāni‘ olup salâhıla dirlik ideler ve fesâddan ırak olalar ve “emr-i 

ma‘rûf ve nehy-i münker” kılalar. Ve eger birisi (N410a) ra‘iyyetden fuzûllık 

ve fesâd kılsa anı te’dîb ideler ve tevbe3 vireler ve yakīn bileler ki her ne ki 

ra‘iyyete yitişür hayrdan [242a] ve şerden cümlesin anlardan sorısarlar ki;
4 ِ ــ ِ ِ َر  ْ ــ َ وٌل  ُ ــ ْ َ  ْ ُכــ َوُכ َراٍع   ْ ُכــ  Çünki bu şartları yirine getürseler Hak ُכ

Te‘âlâ her tâ‘at üzerine ve her hayr ve salâh ve râhatlık ki anlaruñ ucından5 

ra‘iyyetlere irişür, re’îslere ve mütekaddimlere her biri bir derece ve bir 

kerâmet olur inşâ’allâhu Te‘âlâ. Üçinci tâ’ife şâkirdler ve kiricilerdür ki an-

laruñ mâlı ve milki olmaz; ammâ ayruklaruñ milkinden iş işlerler. Anlara 

dahı gerek kim güçleri yitdügi mikdârca6 evvelki tâ’ifenüñ şerâyitiyile amel 

ideler ve emânet sıfatıyıla mevsûf olup hıyânetden ve fâsid tasarruflardan 

ihtirâz ideler ve şefekatlarin dirîğ itmeyeler ve öñce ve ardca kimsenüñ mâ-

lına egrilik itmeyeler7 ve imâretde ve zirâ‘atde sa‘y-i belîğ ideler. Dört ayak-

lu cânavarlara (N410b) zulüm itmeyeler ve ağır yük yükletmeyeler8 ve ağır iş 

işletmeyeler ki yarın Hak Te‘âlâ anlardan sorsa gerek ve intikām itse gerek 

ki; 9﴾ــאٍم َ ِ ْ ٌ ُذو ا ــ ۪ َ  ُ  Ve çünki işe ve çift sürmege meşgūl olalar, gerek ﴿َوا

kim dâyim zikir ideler ve çün namâz vakti ola, gerek kim10 der-hâl namâza 

1 birisinüñ HM: birisinden N.

2 dutalar N: ideler HM.

3 tevbe HM: terbiye N.

4 “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.” Buhârî, Cum‘a, 11; İstikrâz, 20; İtk, 

17; Vesâyâ, 9; Nikâh, 81; Ahkâm, 1; Müslim, İmâret, 20; Ebû Dâvûd, İmâret, 1; Tirmizî, Cihâd, 27.

5 ucından HM: içinde N.

6 yitdügi mikdârca N: yitdükçe mikdârca HM.

7 ve öñce ve ardca kimsenüñ mâlına egrilik itmeyeler HM: ─ N.

8 yükletmeyeler HM: urmayalar N.

9 “(3-4) O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir; daha önce insan-

lara doğru yolu göstermek üzere Tevrât ve İncîl’i indirmişti; Furkān’ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah’ın 

âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç 

sahibidir.” Âli İmrân, 3/4.

10 gerek kim HM: ─ N.
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meşgūl olalar. Eger cemâ‘at bulmasalar ezân okuyup niyyet-i cemâ‘at kıla-

lar1 kim hem anuñ sevâbın bulalar ve hîç vechile namâzı terk itmeyeler. Ve 

kalan şerâyit ki zikir eyledük, anı dahı yirine getüreler. Hakīkatde [242b] 

ekinci Hak Te‘âlâ’yı bileler, kendüleri bilmeyeler ki; ُ ــ ْ َ اَْم   ٓ ُ َــ ُ َر ْ َ  ْ ُــ ْ  ﴿َءاَ
َن﴾2 ُ اِر -Ve çünki el ve ayak ve görmeklik ve işitmeklik ve kudret3 ve kuv ا

vet cümlesi Hazret-i İzzet’dendür, tâ ki tohum ekebileler. Ve andan soñra 

tohumda hîç kimse tasarruf idemez;4 Hak Te‘âlâ kendü kemâl-i kudretiyile 

yirde anı yok eyler, (N411a) andan soñra niçe rûzigârıla5 vücûda getürüp var 

eyler. Birine yüz, tâ yidi yüze degin dahı ziyâde virür. Pes hakīkatde ekinci 

Hazret-i İzzet oldı ki kullaruñ rızkların yir altında gizlemişdür, tâ ki Hoca 

aleyhi’s-selâm anuñ talebine buyurdı ki:6 7رض ا ــא  א ــ  زق  ــ ا ا  ــ  Pes ا

ekinci gerek kim niyâbetile kendüyi Hak Te‘âlâ işi üzerine halîfe bile ve 

hakīkatde zâri‘ ve râzık anı bile ve rûzigârın evrâdıla ki fasl-ı mukaddemde8 

şerh olmışdur, ma‘mûr ve müzeyyen duta; tâ ki her zirâ‘at üzerine9 fâ’idesi 

bir âdeme yâ bir hayvâna irişür, Hak Te‘âlâ anı ekâbir-i hasene idivire ve 

bir derece ve bir mertebe ve bir kerâmet kıla. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm 

beşâret itdi ki: ــ ــ  כ واب  ــ ر وا ــ ــ ا ــא اכ  ــא  س  ــ ــא او  ــ زرع زر  
א 10 ان   (N411b) د

Ve bihî sıkatî.11

1 Eger cemâ‘at bulmasalar ezân okuyup niyyet-i cemâ‘at kılalar HM: Ezân okuyup sünnet-i cemâ‘at 

kılalar N.

2 “Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren?” Vâkı‘a, 56/64.

3 ve kudret N: ─ HM.

4 tohumda hîç kimse tasarruf idemez HM: niçe rûzgâr birle N.

5 niçe rûzigârıla HM: ─ N.

6 kullaruñ rızkların yir altında gizlemişdür, tâ ki Hoca aleyhi’s-selâm anuñ talebine buyurdı ki N: ─ HM.

7 “Rızkı, yerin derinliklerinde arayın.” Beyhakī, Şu‘abü’l-Îmân, 2/87; Müttakī el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 
4/21, nr. 9302.

8 evrâdıla ki fasl-ı mukaddemde HM: ol evrâdıla ki fasl-ı mukaddimede N.

9 zirâ‘at üzerine N: ri‘âyet üzerine ki HM.

10 “Bir kimse bir ağaç diker veya ekin eker de ondan hayvanlar veya kuşlar yerse, bunlar o kimsenin 

hasenat defterine yazılır.” Benzer lafızlarla; Müslim, Musakāt, 10.

11 Ve bihî sıkatî HM: ─ N.
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El-Faslü’s-Sâbi‘u

fî Beyâni Sülûki Ehli’t-Ticâreti

Ya‘nî Yidinci Fasıl ehl-i ticâretüñ sülûkin beyân ider.1 Kālallâhu Te‘âlâ: 
ِة﴾2 َ ــ ــאِم ا َ ِ َوِإ ِ ا ــ ِذْכــ َ  ٌ ــ ْ َ  َ ــאَرةٌ َو َ ِ  ْ ــ ِ ِ ْ ُ ــאٌل   َ -Ve kāle’n-Nebî aley ﴿ِر
hi’s-selâm: 3 ــ א م ا ــ ــ  ــאء َوا َ ا ــ َ ّــ  ــ ا  ُ ــ ِ َ وُق ا ُ ــ ُ ا ــ ِ א  [243a] ا

Azîz-i men! Bilgil ki ticâret iki dürlüdür: Biri dünyâ ticâreti ve biri âhiret 

ticâreti. Dünyâ ticâreti dahı iki dürlüdür:4 Biri ol ki dünyâ fâyidesi-çün 

ola. Ancak ikinci ol ki âhiret fâyidesi-çün ola, dünyâ fâyidesi hoz aña tâbi‘ 

olup hâsıl olur. Niteki buyurdı: 5﴾ۚ ۪ ــ ِ ْ َ ــ  ۪  ُ َــ ْد  ِ َــ ِة  َ ــ
ِ ٰ ْ َث ا ْ ــ َ  ُ ــ ۪ ُ ْ َכאَن  ــ َ ﴿ 

Ammâ ol ticâret ki mücerred dünyâ fâyidesi-çün ola, ol mezmûmdur ve 

hâsılı bî-hâsıllıkdur ve ziyâdesi bir kezden noksândur ve assısı ayn-ı ziyân-

dur: 

אن  אه  ء  د אدة ا ز
ان6  ور   ا 

Ve Hak Te‘âlâ bunuñ gibi ticâreti lehvile (N412a) yoldaş kıldı. Niteki bu-

yurdı: 7﴾ۜــאَرِة َ ِّ َ ا ــ ِ ِ َو ــ ْ َ ا ــ ِ  ٌ ــ ْ َ  ِ َ ا ــ ْ ِ ــא  َ  ْ ــ ُ ﴿ Pes ikisi bir mertebede oldı. 

Ve Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: 8ق ــ ــ و ــ و ــ ا ــאر إ  ــ  א م ا ــ ــאر   ا
“Dünyâ tâcirleri9 ki anlarda takvâ ve sıdk ve eylük olmaya, fâcirler ve fâ-

sıklardur.” dir. Ve Hak Te‘âlâ buyurur: ــא َ َ ْ َ ْ َ  (١٤)  ٍ ــ ِ َ ــ  ِ َ ــאَر  ُ ْ ا  ﴿ِإن 
10﴾ ِ ــ ِّ َم ا ْ َــ  Ya‘nî “Fâcirler cahîm tamusındadur.” dir. Ve ammâ ol ticâret 

ki âhiret fâyidesi-çündür, ol oldur ki Hak Te‘âlâ beyân idüp buyurdı ki:

1 Ya‘nî Yidinci Fasıl ehl-i ticâretüñ sülûkin beyân ider HM: ─ N.

2 “Ticaretin de satımın da kendilerini Allah’ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı ver-

mekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler.” Nûr, 

24/37.

3 “Dürüst ve güvenilir tüccar; peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle (Cennet’te) beraberdir.” Tirmizî, 

Buyû‘, 4.

4 Biri dünyâ ticâreti ve biri âhiret ticâreti. Dünyâ ticâreti dahi iki dürlüdür HM: ─ N.

5 “Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da 

istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.” Şûrâ, 42/20.

6 İnsanın dünyadaki fazlalığı eksikliktir; hayrın dışındaki kârı ise hüsrândır.”

7 “Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki:

‘Allah’ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.’ 

Cum‘a, 62/11. 

8 Ebû Dâvûd, Buyû‘, 1.

9 tâcirleri HM: fâcirlerini N.

10 “Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler.” İnfitâr, 82/14-15.
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1﴾ِ ِ ا ْ ِذْכــ ــ َ  ٌ ــ ْ َ  َ ــאَرةٌ َو َ ِ  ْ ــ ِ ۪ ْ ُ  َ ــאٌلۙ  َ  Ve bu âyeti müfessirler iki ma‘nîyile ﴿ِر

tefsîr itmişlerdür: Biri ol ki âhiret ticâretine ta‘allukı vardur. Ya‘nî bir niçe 

kişiler vardur ki zarûrî dünyâ ticâretine ki bey‘ [243b] ve2 şirâdur, meş-

gūl olmadılar; tâ ki Hak Te‘âlâ’dan (N412b) ve zikrinden kalmayalum diyü.3 

Pes âhiret ticâretine meşgūl oldılar, nefslerin ve mâlların bir kezden Hak 

yolına bezl itdiler ve bir kezden dünyâdan i‘râz itdiler. Niteki buyurdı:
ِ ــא ِ َن  ُــ ِ ْ ُ  (١٠) ٍ ــ ِ اٍب أَ َ ــ َ  ْ ــ ِّ ُכــ  ِ ْ ُ ــאَرٍة  َ ِ  ٰ ــ َ َ  ْ ُכــ ْ أَُد ــ َ ا  ُــ َ َ ٰا ــ ِ ــא ا َ َــאٓ أَ ﴿ 
َن﴾4 ــ ُ َ ْ َ  ْ ُــ ْ ِإن ُכ ُכــ  ٌ ــ ْ َ  ْ ُכــ

ِ ْ َذٰ ــُכ
ِ ُ ْ َوأَ ُכــ

ِ ا َ ْ َ ِ  ِ ِ ا ِ ــ َ ــ  ِ وَن  ُ ــ ِ א َ ُ ِ َو ِ ــ ُ  َوَر

İkinci ma‘nî oldur ki; dünyâ ticâretine ta‘alluk dutar, ammâ bir ticâret ki 

âhiret fâyidesi-çün ola, ya‘nî bir nice kişiler vardur ki5 bey‘ u şirâ ticâ-

retinüñ sûreti6 anlaruñ sûretinde egerçi zâhir ola velâkin göñüllerin Hak 

zikrinden komayalar. İmdi âyeti bu ma‘nîye tefsîr itmek7 münâsibrakdur. 

Zîrâ ki soñra buyurur bu âyetde: 8﴾ِۙة ٰכــ ٓــאِء ا َ ِة َو۪ا ــ ٰ ــאِم ا َ  Ya‘nî namâzı ﴿َوِا

kılmakdan ve zekâtı9 virmekden anları ol ticâret men‘ itmez. İmdi zekât 

virmek ol vakt mümkin olur ki, ticâret-i dünyâvîye meşgūl ola ve illâ eger 

mâlın bir (N413a) kezden terk idecek olursa Hak yolına10 ve dünyâdan i‘râz 

iderse evvelki ma‘nîce ki geçdi, pes ol kişi zekât nice viribilsün? Zîrâ mâl 

kalmadı, neden virsün? 

Geldük imdi ol ticâret ki âhiret içün ola, anuñ şerâyiti ve alâmeti oldur 

ki; takvâyı kendüye hû idine ve mâlı Hakk’uñ bile ve anı niyyet kıla ki 

“Hak mâlından [244a] Hakk’uñ kulları-y-içün Hak emriyile tasarruf ide-

rem.” diye. Ve ol ribh ki hâsıl olur, “Hak kullarına sarf iderem ve kendümi 

ve ehl ü ayâlümi anlardan birin bilürem.” diye i‘tikādile.11 Ve hîç emânet ü 

1 “Ticaretin de satımın da kendilerini Allah’ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı 

vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler.” 

Nûr, 24/37.

2 ve N: ─ HM.

3 Hak Te‘âlâ’dan ve zikrinden kalmayalum diyü HM: Hak Te‘âlâ’nuñ zikrinden kalmayalum diyü N. 

4 “Ey iman edenler! Size, elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah’a ve 

Resûlüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu 

sizin için çok hayırlıdır.” Saff, 61/10-11.

5 dünyâ ticâretine ta‘alluk dutar, ammâ bir ticâret ki âhiret fâ’idesi-çün ola, ya‘nî bir nice kişiler vardur 

ki HM: ─ N.

6 sûreti HM: suveri N.

7 bu ma‘nîye tefsîr itmek N: ma‘nîyi tefsîr itmek HM.

8 “…namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten...” Nûr, 24/37.

9 Ya‘nî namâzı kılmakdan ve zekâtı HM: ─ N.

10 Hak yolına N: ─ HM.

11 bilürem.” diye i‘tikādile HM: bildüm.” diye i‘tikāduñ N.



446 TENKİTLİ METİN - Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi

diyânet ahlâkından birisin geçürmeye ve almakda ve satmakda adl saklaya 

ve katılık birle bâzâr itmeye. Belki sehl bâzâr ola bey‘ ve şirâ ide. Niteki 

Hoca aleyhi’s-selâm [buyurur:] 1اء ــ ــ و ا ــ ا أ  ــ ّ ا ــ ا  Andan girü ر

yalan yire and içmeye; elbette ki (N413b) Hak Te‘âlâ and içen bâyi‘i düşmen 

dutar. Ve az assıya kanâ‘at ide ki bereket kanâ‘atıla yoldaşdur ve mahrûmlık 

hırsıla yoldaşdur. 2وٌم ــ ْ َ  ُ ــ َ  Ve emânet içinde dürüşe ve hâyinlikden ا

sakına ki Hoca aleyhi’s-selâm buyurur: 3 ــ ــ ا ــ  א زق وا ــ ــ ا ــ  א  Ve ا

metâ‘ aldığı vakt horlamaya ve satduğı vakt ögmeye ve hem aybın gizleme-

ye ve anda olmaduk nesne’i göstermeye4 ki Hoca aleyhi’s-selâm [buyurur:] 
ــא5 ــ  א  ــ ــ   Ve kul karavaş alup satmaya ki âfet ve töhmet getürür. 

Azîzler dimişlerdür ki: 6 ِ ــ َ ا  َ ــ ِ ا َ َ ا  ــ ُ -Ve gerek kim her şehre ki varı ا

cak mezârlar ve müteberrik makāmlar sora, anda varup ziyâret eyleye ve 

zühhâddan ve ubbâddan ve gûşe-nişînlerden ve e’immeden ve azîzlerden 

her şehirde isteyüp irdeye. Her kanda ki işitse anlaruñ (N414a) hızmetine 

irişe ve her birine az ve ger çok7 bir teberrük duta, vara ve anlaruñ soh-

betin [244b] ve hızmetin kendüye bir ganîmet saya ki anuñ mukābilinde 

hîç nesne aña gereklü yokdur. Ve za‘îflere her bir şehirde meded eyleye ve 

gerek ki seferde ve hazerde itdügi mu‘âmelesinüñ8 ribhini cümle hayrâta 

sarf eyleye; illâ kendüye ve ayâline yitecek nafaka koya ve hergiz mâl cem‘ 

itmek derdinde olmaya ve yığup zahîre kılmaya ki Hak Te‘âlâ buyurur:

َم ْ ــ َ  (٣٤) ٍ ــ ِ اٍب أَ َ ــ َ ِ  ُ ْ ــ
ِّ َ َ  

ِ ِ ا ِ ــ َ ــ  ِ ــא  َ َ ُ ِ ْ ُ  َ َ َو ــ ِ ْ َ َوا ــ َ وَن ا ُ ــ ِ َْכ  َ ــ ِ  ﴿َوا

ْ ــُכ
ِ ُ َ ِ  ْ ُــ ْ َ ــא َכ َ ا  َ ــ َٰ  ْ ــ ُ ُر ُ ُ ْ َو ــ ُ ُ ُ ُ ْ َو ــ ُ ُ א َ ِ ــא  َ ِ ٰى  َ ُْכــ َ  َ ــ َ َ َــאِر  ــ  ِ ــא  َ ْ َ َ  ٰ ــ َ ْ ُ  

وَن﴾9 ُ ــ ِ َْכ  ْ ــ ُ ــא ُכ َ ا  ــ ُ و ُ َ  Pes şöyle zindigânî kıla ki âhirete sefer itdügi vaktde 

1 “Satışında, satın alışında kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmet eylesin.” Benzer lafızlarla; 

Buhârî, Buyû‘, 16; Tirmizî, Buyû‘, 75, (1320).

2 “Harîs, mahrumdur.”

3 “Emanete riayet rızık, hainlik ise fakirlik getirir.” Kelâbâzî, Ma‘âni’l-Ahbâr (Bahru’l-Fevâ’id), 1/159; 

Kudâ‘î, Müsnedü’ş-Şihâb, 1/72, nr. 63.

4 göstermeye HM: getürmeye N.

5 “Bizi aldatan bizden değildir.” Müslim, Îmân, 164.

6 “Töhmet yerlerinden kaçınız.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/44, nr. 88.

7 az ve ger çok HM: ─ N.

8 mu‘âmelesinüñ N: mukāmelesinüñ HM. 

9 “Ey iman edenler! Bilin ki yahudi din bilginlerinin ve hıristiyan din adamlarının birçoğu halkın mal-

larını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harca-

mayanları elem veren bir azapla müjdele! O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların 

alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın 

şimdi biriktirip sakladıklarınızı!” Tevbe, 9/34-35.
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cemî‘ assı ve sermâye’i1 göndürmiş ola, tâ ki mâlı ardınca kendünüñ var-

mağa meyli ola.2 Şol (N414b) bâzirgân gibi ki; mâlın bir yire göndürmiş olsa 

hîç bir şehrde karâr idüp ârâm itmez,3 dâyim mâl varduğı yire gitmek ister. 

Ol vakt ki kârubân o tarafa sefer idüp göç kılsalar hîç ol vaktden yigrek ve 

sevgülü vakt olmaz ki mâlından yaña sefer kıla. Bu dahı ancılayın kıla yâ 

şöyle kıla ki kendüden soñra kalan evlâdına kifâf deñlü nesne koya ve bâkī-

sin vakf eyleye ki4 öldüginden soñra dâ’im cârî ola, sevâbı5 aña yitişi-dura 

ve illâ dirîğ ola ki anuñ niçe yıl zahmet çeküp [245a] elikdürdügi mâlı ay-

ruklar yiyeler. Hadîsde gelür Hoca’dan -aleyhi’s-selâm- ki;6 Kıyâmet günin-

de ol hasret ve nedâmet ki dört kişiye hâsıl ola, arsa-i Arasât’da hîç evvelîn 

ve âhirînden bir kişiye dahı olmaya. Evvel ol âlime ola ki bir cemâ‘at anuñ 

ilmiyile (N415a) amel itmiş olalar7 ve ol kendü ilmiyile amel itmemiş ola. 

Lâ-cerem Arasât’da göre ki anları bihişte iledürler ve kendüyi cehenneme. 

Pes eyide ki: “İyvâh, bunlar benüm ilmümile amel itdiler, bihişt buldılar 

ve ben amel itmedüm,8 cehennem buldum.” İkinci bir hoca ki, anuñ bir 

kulı var. Hoca fesâda meşgūl ola ve kul salâha. Lâ-cerem Arasât’da göre ki 

anuñ kulını bihişte iledürler ve kendüyi cehenneme. Pes âh idüp eyde ki: 

“Kulum tâ‘at itdi, bihişt buldı ve ben ki hocayam; fesâd itdüm, cehennem 

buldum.” Üçinci ol bir kişidür ki tâ‘at çok itmiş ola ve her nev‘den, ammâ 

bir kişiye dahı zulüm itmiş ola ve bir kişiye sögmiş ola ve bir kişinüñ hak-

kın almış ola ve bir kişi’i dahı gaybet idüp bühtân itmiş ola ve birin dahı 

urmış ola ve incitmiş ola. (N415b) Çünki Arasât’da hâzır ola, bu hasımları 

gelüp aña yapışalar hak isteyü; birisi namâzın ala ve birisi orucın ala ve bi-

risi zekâtın ala ve biri haccın ala. Tâ ki ol kişi müflis kala ki alacak nesnesi 

kalmaya. Andan soñra gelen [245b] hasımları günâhlarını anuñ boynına 

bırağalar. Anı cehenneme iledeler, hasımlarını bihişte. Lâ-cerem âh idüp 

eyde ki: “Ben çok tâ‘at itmiş-iken beni tamuya iledürler ve anlar çok günâh 

itmiş-iken bihişte iledürler.” Dördinci mâl issi ola ki çok zahmetile mâl 

1 cemî‘ assı ve sermâye’i HM: cemî‘-i assı ve sermâyeyi N.

2 varmağa meyli ola HM: dahi var meyli ola N.

3 karâr idüp ârâm itmez N: karâr idüp ârâm idüp karâr kılmaz HM.

4 eyleye ki HM: koya ki N.

5 öldüginden soñra dâ’im cârî ola, sevâbı HM: öldükden soñra dâ’im sevâbı N.

6 Hadîsde gelür Hoca’dan -aleyhi’s-selâm- ki N: Niteki hadîsde gelür ki HM.

7 amel itmiş olalar HM: amel itmiş olalar anuñ kavlile N.

8 itmedüm N: itmedi HM.
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ele getürmiş ola ve kendü yimeye, belki vârislere koya ve ol vârisler ol mâl 

birle hayrlar ve sadakalar itmiş olalar.1 Lâ-cerem ikisini Arasât’a getüreler 

ve ol mâl issine hisâb virdüreler ve bu vârise sevâb vireler. Anı cehenneme 

atalar ve bunı bihişte iledeler. Pes sâhib-mâl âh idüp eyde ki: “Ben bunca 

yıl zahmet çeküp kazanduğum mâl içinden ki helâlden harâmdan cem‘ 

iderdüm, beni tamuya iledürler ve anuñ (N416a) fâyidesi ayruk kişiye oldı 

ki bihişt buldı.” Hîç kavme gāyet2 hasret olmaya ki bu dört tâ’ifeye ola. 

Pes sa‘y-i belîğ itmek gerek, tâ ki Hak Te‘âlâ bu âfetlerden emîn kıla. Ve 

şöyle bilgil ki; bâzirgânlar kaçan kavlde3 [ve] amelde4 râst olsalar, lâ-cerem 

anlar dahı sıddîklarıla bile olalar. Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı: ُ ِ א  ا
5 ــ َوا ــאء  ا  َ ــ َ ّــ  ا ــ   ُ ــ ِ َ ا وُق  ُ ــ  ,İmdi amelde râstlık oldur ki ا

göñli ve niyyeti Hakk’ıla toğru ola ve her ne ki işleye, Hakk-içün işleye. 

Ve kavülde râstlık oldur ki, halka sözi toğru ola ve mekr ve hîle [246a] 

ve aldamak itmeye ve câdde-i Şerî‘at üzerine ola. Ve hem tarîkat seyr ü 

sülûkindin6 bî-haber olmaya ve dâyim cehd ide ki dünyâ mesâlihin âhiret 

mesâlihi üzerine tercîh idüp yiglemeye ve hîç bir hâlde dünyâ (N416b) işinden 

ötürü âhiret işinden kalmaya ve her ahvâlde âhirete zâkir ve tâlib ola; tâ 

ol cemâ‘atden ola ki Hak Te‘âlâ buyurur: ْ ــ َ  ٌ ــ ْ َ  َ ــאَرةٌ َو َ ِ  ْ ــ ِ ۪ ْ ُ  َ ــאٌلۙ  َ  ﴿ِر
7﴾ِ ِ ا  Hak Te‘âlâ anlara “erenler ve merdânlar” diyü añar. Ya‘nî dimek ِذْכــ

olur ki her ki bu mesâbede olmaya ve bu sıfâtıla mevsûf olmasa8 hergiz ol 

er degüldür. İmdi her kimüñ ki aklı ve dîni tamâm cem‘ olsa ol kişi erlik 

makāmından özge makāma baş indürmez. 

1 ve kendü yimeye, belki vârislere koya ve ol vârisler ol mâl birle hayrlar ve sadakalar itmiş olalar HM: ─ N.

2 gāyet HM: böyle N.

3 kavlde HM: ─ N.

4 amelde N: ─ HM. 

5 “Dürüst ve güvenilir tüccar; peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle Cennet’te beraberdir.” Tirmizî, Buyû‘, 4.

6 seyr ü sülûkindin N: seyr-i sülûkinden HM.

7 “Ticaretin de satımın da kendilerini Allah’ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı ver-

mekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler.” Nûr, 

24/37.

8 bu mesâbede olmaya ve bu sıfâtıla mevsûf olmasa HM: bu misâlde olmasa N.
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Beyt: Âkil çünki âlemüñ sîretine kıldı1 nazar 

 Habbeye dahı almaya cümle cihânı ser-be-ser2

 Himmeti muttasıl anuñ işbu ola kim âkıbet

 Fitne-i dâm-ı dâneden nicesin bula ol zafer3

(N417a) El-Faslü’s-Sâminü 

fî Beyâni Sülûki’l-Muhterifeti ve Ehli’s-Sanâyi‘

Ya‘nî Sekizinci Fasıl ehl-i hırfetüñ ve ehl-i san‘atuñ sülûkin beyân 

ider.4 Kālallâhu Te‘âlâ: 5﴾ ْ ُ ْ ــ َ َכ ــא  َ ــאِت  َ ِّ َ  ْ ــ ِ ا  ــ ُ ِ ْ اَ ا  ُٓــ َ ٰا  َ ــ ۪ ا ــא  َ اَ َٓــא  ﴿ Ve 
kāle’n-Nebiyyu aleyhi’s-selâm: 6ه ــ ــ  ــ כ ــ  כ ا ــ ــא  ــ   Azîz-i men!7 إن أ

Bilgil ki hırfet ve san‘at rûhuñ ilmi ve kudreti netîcesidür ki bi’l-kuvve 

mevcûd idi anda, şimdiye degin zâhir [246b] olmamış idi. Ammâ şimdi 

akıl buyruğuyıla ki rûhuñ vezîri ve nâyibidür, âlet-i cismânî ve edevât-ı 

nefsânî’i isti‘mâl itmek vâsıtasıyıla ol sıfatlar kuvvetden8 fi‘le gelür ve gayb-

dan şehâdete yitişür. Pes âkil basîret ehlidür. Bu derîçeden Hak Te‘âlâ’nuñ 

sun‘ına ve Sâni‘lığına taşra bakar. Şöyle ki; rûh bu sıfâtıla ezelde mevsûf 

olduğını bilmekden Hak Te‘âlâ ezelden bu sıfât birle mevsûf (N417b) oldu-

ğını9 ma‘lûm ider. Meselâ bildi ki anuñ rûhı bu nesneyile dahı diri olup 

hayât bulmışdur; zîrâ ki eger diri degülmisseyidi hergiz andan bir fi‘il sâdır 

olmazıdı. Ve dahı bildi ki rûhı âlimdür; zîrâ eger âlim degülmisse bu latîf 

san‘atlar bu münâsebet birle andan hergiz vücûda gelmez idi. Ve dahı bil-

di ki mürîddür; zîrâ irâdetsüz hîç bir fi‘il vücûda gelmez. Husûsan ki bir 

zamânda fi‘il sâdır olup ve bir zamânda sâdır olmamak hemân fâ‘ile ihtiyâr 

ve irâdet isbât10 itmek olur. Şol dehrî ve felsefî gibi dimek degül ki eydür: 

1 kıldı HM: kıla N.

2 ser-be-ser HM: ser-te-ser N.

3 zafer HM: nazar N.

4 Ya‘nî Sekizinci Fasıl ehl-i hırfetüñ ve ehl-i san‘atuñ sülûkin beyân ider HM: ─ N.

5 “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Ken-

dinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin 

ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na mahsustur.” Bakara, 2/267.

6 “Kişinin yediği en temiz şey kendi eliyle kazandığıdır.” Benzer lafızlarla; Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, 
2/42, nr. 1183; Taberânî, Mu‘cemü’s-Sağīr, 1/33, nr. 17. 

7 Azîz-i men HM: ─ N.

8 kuvvetden HM: kavlden N.

9 bilmekden Hak Te‘âlâ ezelden bu sıfât birle mevsûf olduğını N: ─ HM.

10 isbât HM: ─ N.
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“Sâni‘-i âlemüñ1 irâdeti ve ihtiyârı yokdur bir fi‘il îcâd itmekde.” Gör2 

anları ki bu resme sarîh küfre i‘tikād idüp ve bu azîm cehle i‘timâd idüp 

ve Hak Te‘âlâ’ya bunuñ gibi cür’et idüp nice musır3 oldılar. ّ ــ ا א ــ   
4 ــ א م ا ــ ــ  ــ ا ــ و  ــ  ي و  ــ  (N418a) Ve dahı bildi ki rûh [247a] 

semî‘ ve basîr ve mütekellimdür; zîrâ eger bu sıfât birle muttasıf olmasay-

dı şimdi kālıbda vücûda gelüp zâhir olmazdı. Ve dahı bildi ki kādirdür; 

zîrâ ki kudretsüz fi‘il sâdır olmak muhâldür. Ve dahı bildi ki bâkīdür; zîrâ 

ki kālıbuñ bekāsı rûh bekāsınuñ netîcesidür. Çünki bu sekiz sıfatı rûhuñ 

sıfât-ı zâtîsin bildi ve dahı bu sıfâtuñ eserin kendü kālıbında müşâhede kıl-

dı ve bu sıfâtuñ netîcesinden kendünüñ kālıbını mutasarrıf ve müteharrik 

gördi ki niçe dürlü latîf san‘atlar ve zarîf hırfetler andan vücûda gelür ve 

rûhuñ her zamân ilmi ziyâde olur. Pes bu mezkûrâtı vaktî ki yakīn bilse, 

lâ-cerem rûh zarûrî bilür ki aña bir mükemmil gerekdür ki anı bu kemâlâta 

irgürdi. Ve hem (N418b) kendünüñ vücûdı kendüyile kāyim degüldür, belki 

anuñ vücûdıyıla kāyimdür ki rûhı5 îcâd ol eylemişdür. İmdi ol mûcid Hak 

Te‘âlâ’dur, lâ-şek velâ-şübhe. Ve Hak Te‘âlâ gerek kim bu sekiz sıfâtıla kim 

sıfât-ı kemâldür, mevsûf ola; tâ ki mevcûdâtı îcâd itmek elinden gelibile ve 

dahı gerek kim ol kendöziyile kā’im ola ve ezelî ve ebedî ola ve illâ muhtâc 

olup teselsül6 lâzım gelür ve dahı bu sıfât gerek kim anuñ zâtıyıla kāyim 

ola ve hem kadîm ola ve illâ kabîl-i arazdan7 olur ve anuñ zâtı mahall-i 

havâdis8 olur ve [247b] mütenâhî olmak lâzım gelür. Bu hoz Zât-ı Bârî 

üzerine revâ degüldür. Pes böyle olsa Hak Te‘âlâ’yı mutlakā Fâ‘il ve Kādir 

ve Sâni‘ bilüp i‘tikād eyleye ve rûhı9 dahı Hak Te‘âlâ’nuñ niyâbeti ve hilâ-

feti birle âlem-i suğrâda ki kālıbdur, (N419a) iş üzerine konulmışdur bile. Ve 

dahı şöyle bile ki Hakk’uñ ef‘âli iki dürlüdür: Biri şahs-ı insânî vâsıtasıyıla-

dur ki Hakk’uñ ol halîfesidür ve biri vâsıtasuzdur. Ol vâsıta birle olan dahı 

1 degül ki eydür: “Sâni‘-i âlemüñ HM: degül ki âlemüñ N.

2 Gör HM: Girü N.

3 ve bu azîm cehle i‘timâd idüp Hak Te‘âlâ’ya bunuñ gibi cür’et idüp nice musır HM: cehle i‘tikād idüp 

ve Hak Te‘âlâ’ya bunuñ cezâ idüp nice mukırr N.

4 “Kıyamet gününe kadar Allah’ın laneti onların, onları sevenlerin ve onlara tâbi olanların üzerine ol-

sun.” 

5 rûhı HM: ─ N.

6 teselsül HM: tekessül N.

7 kabîl-i arazdan HM: kabîl-i i‘râzdan N.

8 mahall-i havâdis HM: nahl-i havâdis N.

9 ve rûhı HM: ─ N.
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iki dürlü:1 Biri âlem-i suğrâda ve biri âlem-i kübrâda. Ve ol ef‘âl ki âlem-i 

suğrâda olur ki kālıbdur. Pes ol rûh vâsıtasıyıla olur ve dahı rûhuñ âlâtı ve 

edevâtı2 vâsıtasıyıladur. Meselâ nefs-i nâmiye gibi ve dahı nefs-i hayvânî ve 

nefs-i tabî‘î ve kuvâ-yı beşerî gibi. Ammâ ol ef‘âl ki âlem-i kübrâda olur, 

ol cihândur. Ol dahı rûh3 vâsıtasıyıla ve dahı anuñ nefsânî âlâtı ve edevâtı4 

vâsıtasıyıla olur, niteki didük. Ve dahı cismânî âlâtı5 vâsıtası birle olur; 

havâss-ı hamse gibi ve cevârih ve a‘zâ gibi. Ve san‘atlar ve hırfetler ki zâhir 

olur insândan,6 ol ef‘âlüñ netîcesidür. (419b) Ve ammâ ol ki şahs-ı insânî vâ-

sıtasıyıla olmaya, Hakk’uñ ef‘âlinden oldur ki âfâkda ve enfüsde zâhir olur. 

Ammâ âfâkda meselâ gökler gibi ki nice yücelmişdür ve envâ‘ ılduzlar birle 

bezenmişdür ki; 7﴾ۙ َ ــ ۪ ِ א ِ ــא  َ א  Andan ol yılduzlaruñ aksi [248a] bu ﴿َوَز

kara toprağa yitişüp anda niçe güller ve lâleler ve nesrînler ve sâfî sular ve 

dürlü ağaçlar ve çiçekler ve yimişler ve otlar ve hayvânlar ve anâsır-ı müfred 

ve mürekkeb ve ma‘âdîn dahı bundan gayrı ne varısa bu cümlesini zuhûra 

getürmişdür. Niteki buyurdı: ــאِر َ ِ َوا ــ ْ ِف ا َ ــ ِ ْ َْرِض َوا ْ اِت َوا َ ٰ ــ ِ ا ــ ْ َ ــ  ۪  ﴿ِان 
ِ ــ ِ ــא  َ ْ َא َ ــאٍء  ٓ َ  ْ ــ

ِ אِء  ٓ َ ــ َ ا ــ ِ  ُ َل ا َ ــ ْ ــא اَ ٓ َ ــאَس َو ُ ا ــ َ ْ َ ــא  َ ِ  ِ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ ي  ۪ ــ ْ َ ــ  ۪ ــِכ ا ْ ُ ْ  َوا
אِء ٓ َ ــ َ ا ــ ْ َ  ِ ــ َ ُ ْ אِب ا َ ــ ــאِح َوا َ ِّ  ا

ِ ــ ۪ ْ َ ۖ َو ٍ ــ ا ِ َدٓ ّ ْ ُכ ــ ِ ــא  َ ۪ ــ  َ ــא َو َ ِ ْ َ  َ ــ ْ َ َْرَض  ْ  ا
َن﴾8 ُــ ِ ْ َ ٍم  ْ ــ َ ِ َــאٍت  ٰ َ َْرِض  ْ  Ammâ ol ki nefsde zâhir olur, meselâ bir katre َوا

sudan bir şahs-ı zarîf ki sem‘ ve basar ve kelâm birle cevârih ve a‘zâ birle 

bu lutfıla kim zuhûra getürmişdür. Niteki (N420a) buyurdı: ــאَن َ ْ ِ ْ َــא ا ْ َ َ ــא   ﴿ِإ
ا﴾9 ً ــ

ِ َ א  ً ِ ــ َ َــאُه  ْ َ َ َ  ِ ــ ِ َ ْ ــאٍج  َ ْ ٍ أَ ــ َ ْ ــ  ِ  Pes çünki devlet issi basîret issi Hak 

Te‘âlâ göstermesi10 nûrıyıla Hakk’uñ âyâtını ki anuñ ef‘âli netîcesidür, ken-

1 dürlü HM: nev‘dür N.

2 âlâtı ve edevâtı N: âleti ve irâdâtı HM.

3 rûh HM: ─ N.

4 edevâtı N: irâdâtı HM.

5 niteki didük. Ve dahi cismânî âlâtı HM: niteki beyân itdük. Rûh-ı cismânî âlâtı N.

6 insândan HM: olsa andan N.

7 “Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.” Hicr, 15/16.

8 Her iki nüshada da âyetin metni sehven َن ــ ُ ِ ْ َ ٍم  ْ ــ َ ِّ ــאٍت  َ ٰ َ ــאِر  َ ِ َوا ــ ْ ِف ا َ ــ ِ ْ َْرِض َوا ْ اِت َوا َ ٰ ــ ِ ا ــ ْ َ ــ  ۪  ِان 
şeklinde kaydedilmiş olup âyetin meâli şöyledir: “Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece 

ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın 

gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini 

sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip 

yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.” Bakara, 2/164.

9 “Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. 

Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.” İnsân (Dehr), 76/2.

10 göstermesi HM: göstermiş N.
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dü nefsi âyînesinden müşâhede kılsa ki; 1﴾ ْ ِ ــ
ِ ُ ٓ أَ ــ

ِ ــאِق َو َ ٰ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ ٰا ِ ِ ُ ــ َ ﴿ 

Ve bu kiçi cihân ki kālıbdur, anı Hak Te‘âlâ’nuñ düzilmiş kâr-hânesin bile 

ve rûhı2 anda iş üzerine konulmış Hakk’uñ nâyibi bile ve dahı çün göre ki 

rûhuñ tasarrufı andan kesilse bu kālıb kendü karārında kalmaz, belki harâb 

olur. Lâ-cerem aña yakīn hâsıl olur ki bu dünyâ ki ulu âlemdür, pes anda 

bir Sâni‘ gerekdür ki iş üzerine ola; tâ ki anuñ ef‘âli netîcesinden bunca 

muhtelif ahvâl ve envâ‘ dürlü âsâr zâhir olur ve latîf san‘atlar ve zarîf (N420b) 

hırfetler [248b] âşikâre olur ki, eger bir mutasarrıf Kādir ve Kâmil Hakîm 

anda iş üzerine olmasaydı bu resme karâr dutup kāyim ve sâbit olmazdı. Ve 

her vakt ki ol Kādir kudretinüñ tasarrufı andan kesilse der-hâl harâb olup 

lâ-şey, meselâ şey olur ki: 3﴾ُ ــ َ ْ ــٌכ ِإ َو ِ א َ ٍء  ْ ــ َ Lâ-cerem 4 ﴿ُכ  ــ ف  ــ ــ   

ma‘rifetinden 5 ــ ف ر ــ ــ   sırrı aña keşf olup 6﴾وَن ُ ــ
ِ
ْ ُ  َ ــ َ ۜ اَ ْ ــُכ

ِ ُ ْ ٓ اَ ــ
ِ  ﴿َو

hakīkati aña yüz gösterür. Pes ma‘lûm olur ki ehl-i hırfet ü sanâ‘atuñ vaktî 

ki basîreti gözleri7 açılmış olsa kendülerinüñ sun‘ı ve sâni‘liği derîçesinden 

taşra baksalar Hak Te‘âlâ’nuñ sun‘ı ve Sâni‘liği8 cemâli anlaruñ nazarına 

keşf olur. Niteki ol azîz buyurdı ki: 9 ــ  ّ ــ ا ء إ ورأ ــ ــ  ت  ــ ــא   İmdi 

anlaruñ basîreti gözleri andan soñra açılur ki nefs gözini dünyâ bezekleri-

nüñ mütâla‘asından ve nefsânî lezzâtından ve hayvânî şehevâtından (N421a) 

bağlayalar ki buları görmeyeler. Ve hakīkatde bileler ki cihânuñ misâli 

bir hânekāh misâlindedür ve Hak Te‘âlâ anuñ şeyhi mesâbesindedür ve 

Hoca aleyhi’s-selâm hâdim10 mesâbesindedür. Bundan buyurdı Hoca aley-
hi’s-selâm: 11 ــ אد م  ــ ا ــ   Ve bâkī halâyık iki kısım üzeredür: Yâ hız-

met-kârlar yâ mahdûmlar. Niteki hânekāh ehli bu ikiden hâlî olmazlar; yâ 

1 “Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara gös-

tereceğiz ki, o Kur’ân’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez 

mi?” Fussilet, 41/53. 

2 rûhı HM: ─ N.

3 “Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatın-

dan başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” 

Kasas, 28/88.

4 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/262.

5 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Bk. a. y.

6 “(20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ 

görmüyor musunuz?” Zâriyât, 51/21.

7 basîreti gözleri HM: basîret gözleri N.

8 derîçesinden taşra baksalar Hak Te‘âlâ’nuñ sun‘ı ve Sâni‘liği HM: ─ N.

9 “Her neye nazar ettimse onda Hak Teâlâ’yı müşâhede ettim.”

10 hâdim HM: hazîm N.

11 “Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, ١/529, nr. 1515.
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hânekāhuñ hızmet-kârlarıdur ki anuñ mesâlihi anlaruñ boynındadur, yâ 

tâlibler cemâ‘atidür ki şevk galebesiyile ve mahabbet [249a] dâ‘iyesiyile1 ve 

derd ü taleb sevdâsıyıla hîç bir işe pervâları yokdur ve halkdan ve hevâ-yı 

nefsden i‘râz idüp yüzlerin riyâzet ve mücâhede dîvârına kılmışlardur.

(N421b) Beyt: Açıldı çünki göñülde gamınuñ esrârı

 Cihânda gülleri mât itdi ol gamuñ hârı

 Bu kevn şâzılığına biz ardumuz döndük

 Olalı kıble yüzümüze hüzni dîvârı

İmdi bu iki tâ’ife’i şeyh hâdime ısmarlamışdur, tâ ki her birin kendü 

makāmında bir iş üzerine duta ve meded ve mu‘âvenet göstere ve anlara 

delâlet ve irşâd ve hidâyet buyura; tâ anlara ki bu hânekāhda hızmet-kâr-

lardur, anlardan amel ve hızmet taleb eyleye, tâ anlar ki tâliblerdür, ferâgate 

ve tâ‘ate ve ubûdiyyete meşgūl olubileler.2 Pes eger bu hânekāhdaki cümle 

tâlibler olsayıdı her biri kendü hızmetine ve esbâb-ı ma‘îşetine meşgūl olup 

kalurlar idi ve teveccüh-i ubûdiyyetden girü düşerler idi. Zîrâ ki bu iş fâriğ-

ler işidür. Niteki Hak Te‘âlâ buyurdı: 3﴾ ْ ــ َ ْ א َ  َ ــ ْ َ َ َذا  ِ ــ َ ﴿

(N422a) Bu ışk içinde kamu işleri terk itdüm

 Ki işi olana hergiz bu ışk olmadı iş4

İmdi bu dünyâ hânekāhında dahı halk iki tâ’ifedür: Biri ol mahdûm-

lardur ki yüzlerin âlem-i âhirete ve hızmeti Hakk’a eylemişlerdür ve Hak 

Te‘âlâ ki [249b] bu hânekāhuñ şeyhidür, pes dünyâya ve anuñ içindekiye 

buyurdı ki, bu tâ’ifeye hızmet ideler ki; ــ ، وا ــ ــ  َ ــ  ــא ا ــא د  
ــכ5 ــ  َ  İkinci tâ’ife ehl-i dünyâdur ki anlar hızmet-kâr mesâbesindedür. 

Her biri bu hânekāhda bir hızmet-içün dikilmişdür pâzişâhlardan ve bâzir-

gânlardan ve ehl-i bâzârdan ki ehl-i hırfet ve sana‘atdur. Ve dahı dîv ve perî 

1 dâ‘iyesiyile HM: da‘vîsiyle N.

2 delâlet ve irşâd ve hidâyet buyura; tâ anlara ki bu hânekāhda hızmet-kârlardur, anlardan amel ve hız-

met taleb eyleye, tâ anlar ki tâliblerdür ferâgate ve tâ‘ate ve ubûdiyyete meşgūl olubileler HM: delâleti 

varısa hidâyet buyura, tâ anlar ki tâliblerdür, ferâgate ve tâ‘ate ve ubûdiyyete meşgūl olabileler N.

3 “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.” İnşirâh, 94/7.

4 Beytin Türkçesi N’de bulunmamaktadır.

5 “Ey dünya! Bana hizmet edene hizmet et. Sana hizmet edeni hizmetçi kıl.” 
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cümle anlar dahı iş üzerindedür; tâ Hakk’uñ havâssı ferâgat bulup Hakk’a1 

ubûdiyyet kılalar ki: 2﴾وِن ُ ــ ُ ْ َ
ِ ِإ   َ ــ ِ ْ َوا ــ  ِ ْ ا  ُ ــ ْ َ َ ــא  َ  Belki enbiyâyı ﴿َو

dahı hâdim olmağ-içün nasb itmişdür. Niteki haberde gelmişdür ki, (N422b) 

Hak Te‘âlâ Dâvûd Peygamber’e vahy eyledi ki: “Yâ Dâvûd!3 ــא ً
ِ َא ــ  ِ  َ ــ ْ  ِإَذا َرأَ

ــא4 ً אِد َ  ُ ــ َ  ْ ُכــ َ  Ve niteki hânekāhda hızmet-kârlar tâliblere meşgūl olurlar ve 

anları Hak Te‘âlâ kurbına vesîle idinürler, şöyle ki Hak Te‘âlâ ol tâliblere 

virdügi eltâf-ı ni‘metden5 birer nasîb dahı anlara yitişdürür anlaruñ sıdkına 

ve irâdetine göre. Pes anlar dahı bî-nasîb kalmazlar. Şeyhu’l-vakt mü’ellif-i 

Mirsâd rahmetullâhi aleyh6 buyurdı ki: “Bir vakt Horâsân’da ben za‘îf bir 

cemâ‘ati dervîşlerden halvete koymışıdum ve bir dervîş anlaruñ hızmeti-

ne nasb itmişidüm. Ba‘zı mükâşefât içinde şöyle gördüm ki, Hak Te‘âlâ 

hazretinden emdâd-ı lutf7 her birine bu halvetîlerüñ irişür idi. Andan her 

birinüñ [250a] nasîbinden ol hâdim dervîş ki anlara hızmet iderdi, hem 

yitişürdi, ol dahı bî-nasîb kalmazdı.” İmdi ehl-i dünyâ (N423a) dahı buncıla-

yındur ki her biri hânekāhuñ hızmetin idüp iş işler. Pes kendülerüñ ol hır-

fet ve san‘atlarında niyyet şöyle ideler ki; bu işi Hak Te‘âlâ’nuñ kullarından 

ötürü işlerüz ki anlar muhtâc olurlar bu işlere. Pes anlaruñ hâcetlerin kazâ 

itmek-içün bu hırfetleri pîş dutduk; tâ ki bir muhlis ferâgat birle Hakk’a 

meşgūl olubile ve dîn işinden kalmaya. Zîrâ eger bu hırfetler olmasaydı 

nizâm-ı âlem olmazdı ve dîn işi muhtel8 ve mühmel kalurdı ve kimsenüñ 

tâ‘ate ve cem‘iyyete9 kuvveti yitişmezdi ve dünyâ dahı harâb olurdı. Pes 

imdi Hak Te‘âlâ kemâl-i hikmetinden ve gāyet-i kudretinden her bir kişi’i 

bir dürlü hızmete ve bir nev‘ hırfete nasb eylemişdür, elli yıl ve yüz yıl ol 

hızmete ve ol hırfete10 meşgūl olup terk itmez ve dahı zehresi yokdur ki bir 

gün ol işi terk eyleye (N423b) yâ bir san‘ata dahı ikdâm eyleye. Ve çünki ehl-i 

hırfet ve san‘ât bu dünyâ hânekāhında her biri bir işe meşgūl olalar; şöyle 

gerek kim şeyh fermânıyıla ki Hazret-i İzzet’dür, meşgūl olup anuñ emriyi-

1 Hakk’a HM: ─ N.

2 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât, 51/56. 

3 Hak Te‘âlâ Dâvûd Peygamber’e vahy eyledi ki: “Yâ Dâvûd! HM: ─ N.

4 “Bana tâlip olan birini gördüğünde ona hizmetkâr ol.”

5 eltâf-ı ni‘metden HM: eltâf-ı na‘îmden N.

6 rahmetullâhi aleyh HM: rahimehû N.

7 emdâd: Her iki nüshada da “imdâd” yerine “emdâd” şeklinde harekelenmiştir.

8 muhtell HM: müncid N.

9 tâ‘ate ve cem‘iyyete HM: tâ‘atine ve cem‘iyyetine N. 

10 elli yıl ve yüz yıl ol hızmete ve ol hirfete HM: on yıl ve bir yıl ol hızmete N.
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le işleyeler ve Hazret-i Risâlet ki hâdimdür, anda anuñ delâleti ve hidâyeti 

[250b] ve irşâdı birle her biri amel idüp şefekati ve emâneti ve diyâneti pîş 

dutalar. Her hâlde Şerî‘at yolında sâbit-kadem olalar ve kendülerüñ kesbini 

mâl-i harâmdan ve şübheden saklayalar. Şöyle ki, ziyâde olmaya ve eksük 

virmeye ve ol kişinüñ ki harâm mâlı vardur, hergiz anuñıla satubâzâr itme-

ye, meger ki bilmeye. Ve kimse’i kendü san‘atında mağbûn itmeye ve adli 

saklaya ve hîç metâ‘da artuk bahâ gözetmeye, illâ kendü bahâsına vire. Ve 

gıll u gışdan gāyet ihtirâz eyleye ki; Hoca (N424a) aleyhi’s-selâm birgün bâzâra 

vardı, biraz buğday gördi ki satmağ-içün1 dökilmiş. Andan mübârek elini 

buğdaya urdı, buğdayuñ içinde eli yaş oldı. Eyitdi: “Bu nedür?”2 Andan 

buğday issi eyitdi: “Yâ Resûlallâh! Yağmur irişmişdür aña.” didi. Pes Hoca 

aleyhi’s-selâm eyitdi: “Yâ niçün yaşını daşında dutmaduñ, tâ ki her kişi gö-

reydi.” Andan buyurdı ki: 3ــא ــ  א  ــ ــ   Ya‘nî “Her kişi ki benümile ve 

benüm ümmetüm ile hıyânet itse ve mağşûş iş işlese benüm ümmetümden 

degüldür.” Ve andan girü şöyle sa‘y ide ki anuñ kesb ü rencinden bir azîze 

nasîb ve bir dervîşe râhatlık irişe. Rivâyetde gelür ki: Dâvûd Peygamber 

aleyhi’s-selâm münâcât içinde Hak Te‘âlâ’ya eyitdi ki: “İlâhî! Dilerem ki 

benüm uçmakda [251a] hem-nişînüm görem.” Pes Hak Te‘âlâ buyurdı ki: 

“Yarın şehrden taşra çık, (N424b) evvel uğraduğuñ kişi senüñ hem-nişînüñ-

dür.” Çünki Dâvûd aleyhi’s-selâm yarındası şehrden taşra çıkdı, gördi ki bir 

kişi arkasına odun urmış gelür. Pes ilerü vardı, selâm virdi ve anuñ ahvâlin-

den sordı ki “Senüñ Hazret ile mu‘âmeleñ nedür kim anuñıla baña uçmak-

da murâfakat ve mücâleset mertebesin bulduñ?” Andan ol eyitdi: “Hergün 

bir arka yüki odın kendü elümile cem‘ iderem ve arkama urup şehre getü-

rürem ve anı bir akçeye sataram. Bir karı anam vardur. Pes ol akçenüñ iki 

dengini4 aña harc iderem ve iki dengini kendü ayâlümüñ nafakasına harc 

iderem ve iki dengini muhtâclara ve dervîşlere sarf iderem.” Andan Dâvûd 

aleyhi’s-selâm eyitdi: “Var kim saña hakdur enbiyâya refîk olasın.” Ve dahı 

eyitdi: “Gel benüm (N425a) katumda ol. Hergün ben saña bir akçe vireyim. 

Çünki uçmakda benüm refîküm ve sâhibüm olacaksın. Şimdi dâr-ı dün-

1 ki satmağiçün HM: ─ N.

2 mübârek elini buğdaya urdı, buğdayuñ içinde eli yaş oldı. Eyitdi: “Bu nedür?” HM: elini buğdaya urdı, 

buğdayuñ içinde mübârek eli yaş oldı. Eyitdi: “N’oldı?” N.

3 Müslim, Îmân, 164.

4 dengini N: dângini HM; kelimenin aslı “dânegini” şeklindedir.
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yâda dahı benümle yoldaş olgıl.” didi. Andan dervîş eyitdi: “Ben senüñile 

yoldaş olacağum mertebe’i kesb-i yedümile ve dest-i rencümile bulmışam. 

Vaktî ki ben andan elümi çekem anı nice buluram?” didi. “Pes bu tarîk 

üzere bu yüki çekerem ve Hakk’uñ hızmetin ve hem kulları hızmetin ide-

rem; tâ ki ecel irişe, beni bu hâlde bula.” [251b] didi. İmdi Hak Te‘âlâ dahı 

kendü lutfından kulların hemân bu mertebeye delâlet idüp ve bu vazîfe’i1 

anlaruñ ileyinde kor ki; 2﴾ ْ ُ ْ ــ َ ــא َכ َ ــאِت  َ ِّ َ  ْ ــ ِ ا  ــ ُ ِ ْ ا اَ ـُٓـ َ َ ٰا ــ ۪ ــא ا َ َـٓـא اَ ﴿ buyurur 

ki kesb itdügüñüz mâldan nafaka idüñüz ve bunda nafaka, sadaka ma‘nîsi-

nedür. Ya‘nî andan ki kesb idersiz, (N425b) hem kendözüñüze nafaka virüñ ve 

hem dervîşlere sadaka virüñ. Bu ma‘nînüñ te’kidinden hem bir yirde dahı 

buyurur ki: 3﴾ۘ َ ــ
۪ َ ْ َ ا ِ ٓא َ ــ ـ ْ ا ا ــ ُ ِ ْ ــא َواَ َ ْ ِ ا  ــ ُ ُכ َ ﴿ Ve Hoca aleyhi’s-selâm mâlla-

ruñ ve kesblerüñ yigregin dimişdür ki: 4 5ه ــ ــ  ــ כ ــ  כ ا ــ ــא  ــ   إن أ
İmdi çün san‘at ve hırfet ehli bu dünyâ hânekāhınuñ hızmet-kârlarıdur; 

vaktî ki bu zikr itdügümüz şartları yirine getüre, pes Hazret-i Zü’l-Celâl 

ol kendü hâslarına virdügi derece ve mertebeden6 kim anlar7 enbiyâ vü 

evliyâdur -aleyhimü’s-selâm-, hem8 bir nasîb ol cemâ‘ate dahı ki anlaruñ 

hızmet-kârları ve muhibleridür hem virür. Ve her renc kim anlar gördiler 

ve her zahmet kim anlar çekdiler ve her kesb kim itdiler ve her lokma kim 

bir dervîşe virdiler kim ol dervîşanuñıla kuvvet bulup ve anı Hak yolına 

sülûk (N426a) itmekde azık idinüp anuñıla Hak Hazreti’nde bir kurbet ve bir 

derece bulmış idi, anları dahı bunlaruñıla haşr ideler ve anlaruñıla hem-

şerîk olalar. Niteki buyurur: َ ــ ِ ِّ ِّ َ َوا ــ ِّ ِ َ ا ــ ِّ ــ  ِ ْ َ َ  ُ ّ َ ا ــ َ ْ َ أَ ــ
ِ َ ا ــ َ ــَכ  ِ ٓ َ  ﴿أُْو

ــא﴾9 ً ِ ــَכ َر ِ ٓ َ َ أُو ــ ُ َ َ َو ــ ِ ِ א ٓاِء َوا َ َ ــ  Ammâ bu tavâ’if-i [252a] muhtelife َوا

1 bu vazîfe’i HM: bu hak vazîfe N.

2 “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Ken-

dinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin 

ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na mahsustur.” Bakara, 2/267.

3 “Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, 

belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan 

hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun.” Hacc, 22/28.

4 Ve Hoca aleyhi’s-selâm mâllaruñ ve kesblerüñ yigregin dimişdür ki HM: kesbi mâllaruñ ve kesblerüñ 

yigregin ve helâlin dimişdür. Niteki buyurdı N.

5 “Kişinin yediği en temiz şey kendi eliyle kazandığıdır.” Benzer lafızlarla; Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, 
2/42, nr. 1183; Taberânî, Mu‘cemü’s-Sağīr, 1/33, nr. 17. 

6 derece ve mertebeden N: derece’i ve mertebe’iden HM.

7 anlar HM: olur N.

8 hem HM: her N.

9 “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler-

le, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” Nisâ, 4/69.
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cemâ‘ati ki bu kitâbda sekiz sıfat üzerine zikreyledük ve hem sekiz fasılda 

anlaruñ sülûki şerhini beyân eyledük; her bâr ki anlar dahı dileseler ki bu 

erenler meşâribinden ve mukarrebler makāmâtından nasîbleri artuğırak 

ola, pes gerek kim tâ‘atde ve evrâdda ve dahı vezâ’if-i zikirde ve giceler 

uyumamakda ve dünyâ mahabbetinden bâtınların tecrîd itmekde ve az 

yimekde ve kesr-i nefsde ve şehevâtı terk itmekde ve murâkabe-i kalbde ve 

safâ-yı vaktde ve hayrât ve sadakātda arturalar.1 (N426b) Ve dahı ol üç fasılda 

ki tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalb ve tecliye-i rûh fasıllarında beyân eyledük; 

hem anlara ikdâm ve iltizâm göstereler tâkatları yitdükçe ve yakīn bileler ki 

her neye ki zahmet artuk çekerler, andan semere ve fâ’ide artuk hâsıl olur. 

Niteki Hoca aleyhi’s-selâm buyurdı ki: 2 ــ א ــא  ــכ  ر  ــ ــ  ك  ــ  Ya‘nî ا

sevâbuñ zahmetüñe göredür. 

Beyt:  د ر ای    ا

 4 ده ر א  3 א    

Ve eger ittifâk düşüp devlet el virecek olursa bir şeyh-i kâmil ki tabîb-i 

hâzıkdur, anuñıla müşerref ola ki dîn mu‘âlecelerini anuñ sevâb nazarıyıla 

bile yoldaş eyleye ve anuñ himmeti cenâhında ve devleti penâhında bu 

hûn-hâr nefs-i emmârenüñ beriyyesini kat‘ eyleye,5 pes devlet-i ebedî ve 

sa‘âdet-i sermedî hâsıl eyleye. (N427a) Zîrâ ki her menzilde [252b] ve her 

makāmda yüz biñ sâdık ve sıddîk çünki delîlsüz gitdiler, nâzenîn cânların 

yile virdiler ve maksûd Ka‘besinüñ cemâline hergiz yitişmediler. İmdi bu-

nuñ gibi meşâyıh ki hâzık tabîblerdür ve hem delîl olup mürşid olmaklığa 

yarar, egerçi her vaktde ve her zamânda azîzü’l-vücûd ve adîmü’n-nazîr 

olur, ammâ bu rûzigârda bir kezden kibrît-i ahmer ve ankā-yı mağrib6 ol-

mışlardur. Ve dahı aceb andadur ki ol kibrît-i ahmer bu nâdirlığıla ve bu 

azlığıla eger bulınsa şol yirde bulınur ki kara toprakdan, ol dahı kadrsüz ve 

kıymetsüzdür. Ve ol ankā-yı mağrib gurâbdan dahı7 garîb düşüp hürmeti 

1 arturalar HM: artarlar N.

ــ 2 א ــא  ــכ  ر  ــ ــ  ك  ــ ــכ :HM ا ر  ــ ــ  ــ  ــא ا ك  ــ  .N. Ebû Bekr Şemsü’l-E’imme Muhammed b ا

Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, el-Mebsût, 4/25.

3  N: ─ HM.

4 “Ey akıl sahibi, hazine zahmetle elde edilir / Zahmet çekmeden kimse hazine bulamaz.”

5 eyleye HM: eyleyesin N.

6 ankā-yı mağrib HM: ankā-yı mukarreb N.

7 ankā-yı mağrib gurâbdan dahi HM: ankā-yı mukarreb N.
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yokdur. Neden? Ehl-i rûzigâruñ körliginden ve halkuñ dünyâ istiğrâkın-

dan ve ölümden ve âhiret işinden bî-haber olmakdan ve hisâb ve terâzûyı 

ve Sırât’ı ve sevâbı1 ve ikābı ve merci‘i (N427b) ve me‘âdı unutmakdan ki; 
َن﴾2 ــ ُ ِ א َ  ْ ــ ُ ِة  َ ــ

ِ ٰ ْ ِ ا ــ َ  ْ ــ ُ ــא َو َ ْ ــאِة ا َ َ ْ َ ا ــ
ِّ ا  ً ــ

ِ َא َن  ــ ُ َ ْ َ ﴿ Pes kör kişinüñ ka-

tında kuhl ü ağber ne kıymet getüre3 ve cemâl-i âfitâb egerçi görklüdür 

ammâ4 sâhib-sebel anuñ müşâhedesinden mahrûm ve5 mağbûndur. Pes 

kehhâl-i çâbük devletine irişmeyecek olurısa kim anuñ sebelin götüre, hır-

mân kendü tarafındandur.6 Ziyân añadur, anlara degüldür. 

Mısra‘: 7د آب אن  אن ا   را  ز

Ya‘nî kaza ne ziyân, eger cihânı su dutsa. [253a] İmdi böyleyiken Hak 

Te‘âlâ bunuñıla komadı, belki kendünüñ hâsları üzerine gayreti gāyet ol-

duğından ötürü ol kezzâb müdde‘îler ki bu zamânda kendüleri tabîb-i 

hâzık gösterdiler, anlaruñ vâsıtasıyıla8‘izzet tutuğın kendü havâssı yüzi-

ne dutmışdur, tâ ki nâ-mahremler9 nazarından saklanmış kıla ki; (428a)

ي10 א    א   أو

 Uşbu san‘at içre gerçi müdde‘î çokdur velî

 Sîri sûsenden, semenden hârı zîrekler bilür

 Hüzn-i Yûsuf zevkınuñ ol çâşnîsin datmayan11

 Tûtiyâ yilden koku12 göñlekden ol nite bulur

1 ve sevâbı HM: ─ N.

2 “Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedir-

ler.” Rûm, 30/7.

3 kuhl ü ağber ne kıymet getüre HM: kuhl izzete kıymet getüre N.

4 ammâ N: ─ HM.

5 mahrûm ve N: ─ HM.

6 hırmân kendü tarafındandur HM: hemân kendü tarafından N.

د آب 7 ــ ــאن  ــ  ــאن ا ــ ز ــ را   N: د آب ــ ــאن  ــ  ــאن دار ا ــ ز ــ را   HM. “Dünyayı su kaplasa kaza zararı 

ne?”

8 vâsıtasıyla HM: vesîlesiyle N.

9 nâ-mahremler HM: mahremler N.

10 “Benim velilerim gök kubbemin altındadır. Onları ancak ben bilirim.” Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 6/250; 

9/80; Gazzâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 4/357.

11 Hüzn-i Yûsuf zevkınuñ ol çâşnîsin datmayan HM: Hüzn-i Ya‘kūb hüsn-i Yûsuf çâşnisini datmayan N.

12 koku N: kokulu HM.
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Velîkin her sâhib-sa‘âdet ki inâyet1 meyli birle hidâyet sürme-dânından 

derd ü taleb kuhlın2 anuñ cânı gözine çekeler, lâ-cerem merhamet yilin3 

şefekat sahrâsından hâcibliğe viribirler; tâ ki gayret perdesin izzet dergâ-

hından götüre. Andan ol tabîb-i hâzık ki delîl-i dîn ve mürşid-i âlem-i 

yakīndür; anuñ cemâl ü kemâlin4 anuñ nazarına arza (N428b) ide, pes aña 

âşık olup rubûze ola. Ve eger tâlib-i sâdık maşrıkda olsa ve matlûb-ı kâmil 

vatan-ı mağribde5 olsa yâ budur ki tâlibi matlûba yitişdürür yâhûz matlûbı 

tâlibüñ kapusına gönderür.6

Beyt: Devlet-i derd-i dîn saña yâr olursa iy hümâm7

 Derd-i taleb yili esüp saña irerse subh u şâm

 Yâ seni şeyh katına iledeler keşân keşân

 Yâ anı saña getürüp kılalar işüñi tamâm

[253b] Allahumme’c‘alnâ min ibâdike’s-sâlihîne’t-tâlibîne’s-sâlikîne’t-tâbi‘î-
ne bi-Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem ve havâssike’l-mukarrebîne’l-hâ-
dîne’l-mühtedîn va’htim lenâ ve li-ümmeti Muhammedin aleyhi’s-selâm bi-hâte-
meti’l-fâ’izîn ve’nzil ervâhinâ fî hazîreti kudsike ma‘a’l-enbiyâ’i ve’l-mürselîn ve 
sallallâhu alâ Habîbike ve Nebiyyike ve Hayru’l-beriyye min halkıke ve alâ âlihî 
ve ashâbihî fî ahdihî ve hulefâ’ihî min ba‘dihî ve alâ cemî‘i’t-tâbi‘în ve tâbi‘i’t-
tâbi‘în ve alâ cemî‘i’l-müslimîne ve’l-müslimât ve’l-mü’minîne ve’l-mü’minât ilâ 
yevmi’d-dîn. Âmîn, Yâ Rabbe’l-Âlemîn. 

Temmeti’l-kitâb, bi-avnillâhi ve hüsni’t-tevfîk alâ yedi abdi’z-za‘îf er-râcî 
rahmete Rabbihi’l-Latîf, Kāsım bin Hâcı Mahmûd gafarallâhu lehum ve li-kâf-
feti ehli’l-îmâni bi’l-fadli ve’l-keremi ve’l-ihsân.8

1 ki inâyet HM: ─ N.

2 derd ü taleb kuhlın HM: derd taleb-i kuhlın N.

3 yilin HM: yolın N.

4 cemâl ü kemâlin HM: cemâlin kemâlin N.

5 matlûb-ı kâmil vatan-ı mağribde HM: matlûb mağribde N.

6 tâlibi matlûba yitişdürür yâhûz matlûbı tâlibüñ kapusına gönderür HM: tâlib matlûba yetişdüre yâhûd 

matlûbı tâlibüñ kapusına getüre N.

7 hümâm N: hümâ N.

8 Allahumme’c‘alnâ ….….… bi’l-fadli ve’l-keremi ve’l-ihsân HM: Sevvedehu’l-hakīr Muhammed el-Hâfız 
el-ma‘rûf bi’l-İmâm. Hâmiden lillâhi Te‘âlâ ve musalliyen alâ Nebiyyihî N. 
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LÜGATÇE

A

ağ-: yükselmek
ağı: zehir, mec. acı
ağıl: ayın ve güneşin çevresinde görülen 

beyaz halka, hâle
ancılayın: onun gibi
andan ötürü: ondan dolayı
añdur: hatırlatmak
ansuz: onsuz, o olmadan
añul añul: yavaş yavaş; aşama aşama, 

kerte kerte
arık: zayıf, cılız
arıkla-: zayıflamak
arış: arşın
artuğırak: daha çok, daha fazla
assı: yarar, fayda, kazanç
ay-: ayıltmak
ayruk: başka, bir daha

B

baç: vergi, haraç
bağırdak: beşikten düşmemesi için ço-

cuğun üstünden geçirilip bağlanan 
kuşak, beşik bağı

balkı-: parlamak, ışık saçmak
bay: zengin
berkid-: sağlamlaştırmak, pekitmek
bigi: gibi
bile-: kundağa sarmak, beşiğe sarmak, 

kundaklamak
biliş: tanıdık, bildik
birin: birisi
birle: ile
bir oğurdan: hep birden, derhal, bir 

kerecik
biti: mektup, vesika, resmî yazısı
budak: dal, kol

Ç

çalın-: katılmak, mezcedilmek
çaruk: ayakkabı
çav: şöhret, nam; haber
çek-: yüklenmek, üstlenmek 

çepel: kir, pislik
çığşağu: içine taş parçaları konulmuş, 

sallandıkça ses çıkaran bir tür çocuk 
oyuncağı 

çift: tarla, toprak, ekin yeri
çigin (cigni): omuz
çille: çile, meşakkat, eziyet

D

dak dut-: kusur bulmak, kınamak
degin: kadar, dek
degşür-: değiştirmek
degür-: ulaştırmak, yetiştirmek
degzin-: dönmek, devretmek, dolaşmak
deñlü: kadar, denli
depret-: hareket ettirmek, kıpırdatmak
der: ter
derle-: terlemek
dir-: derlemek, toplamak
divşir-: devşirmek, derlemek, bir araya 

getirmek
döleklik: temkinlilik, vakar
dölenmeklik: mutmainlik, dinginlik, 

sakinlik
dutu: rehin
duturuk: ateş tutuşturacak şeyler, çalı 

çırpı vb.
dükeli: bütün, tamamı
dürgerci: marangoz ustası
dürüş-/düriş-: çalışmak, çabalamak, 

gayret göstermek, mücadele etmek 
düşme-: (göz) isabet etmemek, göreme-

mek 
düz-: yaratmak, düzene koymak

E

egin (egnine): sırt, arka
egsi: ucu yanmış olup hafif duman tü-

ten odun
el el: tek tek, teker teker
elikdür-: elde etmek, kazanmak
emcek: meme
esrü-: sarhoş olmak, kendinden geçmek 
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esrük: sarhoş, mec. gaflet içerisinde 
olma, kalp gözü kapalı olma

etmek: ekmek
etmekçi: ekmekçi, fırıncı
evvel bahâr: ilkbahar
eyegü: kaburga kemiği

G

geñez: kolay
geñezlik: kolaylık
geyür-: giydirmek
gez: çatal, digren; mec. bakışın çift gö-

rünmesi
gökçek: güzel
göñlek: gömlek
görk: güzellik, iyi huy
görklü: güzel, iyi
göyün-/göyni-: yanmak
göyündür-: yakmak
gözgü: ayna
gözsüzlik: ileri görüşlü olmama, mane-

vi körlük 
gussa: gam, keder
güccük: küçük

H

hergiz: asla, kesinlikle
hû (Far.): tabiat, huy, ahlak 
hûlan: huy hâline gelmek

I

ıldıra-/ıldura-: parıldamak, ışıldamak
ılduz: yıldız

İ

ikileyin: ikinci kez, ikinci olarak; ondan 
sonra

iley: huzur, kat, ön
iñen: pek, gayet, çok 
irde-: araştırmak, incelemek
irgür-: ulaştırmak, eriştirmek
issi: sahip

K

kanad kak-: kanat çırpmak
kanda: nerede

kankı: hangi
karañu: karanlık
karavaş: hizmetçi, cariye
karındaş: kardeş
keleci: söz, kelam
kendözi: kendisi
kındur-: tahrik etmek, teşvik etmek
kiçi: küçük
kirici: işçi, gündelik çalışan, yevmiyeci
koğ: kıvılcım 
kulan: yaban eşeği 
kulmaş: hilekâr, hileci

M

mamı: ebe

N

natas (Yun.): Yabani ve zararlı otlar-
dan tarlaları temizlemek için sürüp 
yeniden ekilmek üzere dinlenmeye 
bırakma.

neden ötürü: neden dolayı, niçin

O

od: ateş
oğlan: çocuk
oku-: anmak, yadetmek; çağırmak, da-

vet etmek
olok: o zaman, o vakit

Ö

ögürtle-: seçmek, ayırmak
öküş: çok, pek fazla
öñdin: önce
öñdinki: önceki 
örü dur-: ayağa kalkmak
öyken: akciğer
öyürtle-: seçmek, intihap etmek
özge: başka

S

sağış: sayı, adet
sağrak: kadeh, tas, maşraba
satubâzâr: alışveriş
sayru: hasta
segirdim: seğirtme, koşma
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segirdim sal-: hücum etmek, akın et-
mek

señek: tahta su kabı
sı-: kırmak, parçalamak; mec. hezimete 

uğratmak, yenmek 
sınuk (sınugı): kırık, mahzun
sin: mezar, kabir
siñek: sinek
siñir-: sindirmek, hazmetmek
sinle: mezar, kabir
sög-: sövmek, küfretmek
söyin-: sönmek, parlaklığı gitmek
suvar-: sulamak, su vermek
süci: şarap
süñük: kemik

Ş

şereh (Ar.): oburluk
şeşil-: çözülmek, dağılmak

T

tamu: cehennem
tanaz it-: alay etmek, latife etmek
taş: dış, için zıttı
ton: giysi, elbise
tonlık: elbiselik; askere verilen maaş
tulun-: kaybolmak, batmak, gurup et-

mek
tutuk (tutuğı): perde, hacip
tuturuk: Ateş tutuşmak için kullanılan 

çer çöp

U

uçmak: cennet
uğrı: hırsız
ulu: üstün, yüce
uş: işte
uşanmak: dağılmak, parça parça olmak, 

ufalmak
uvak: ufak, küçük
uvat-: ufaltmak, ezmek, kırmak 
uyan: dizgin, yular

Ü

ünde-: davet etmek, çağırmak
üñük: soluk borusu, gırtlak, boğaz

üşen-: sıkınmak, korkmak, tedirgin ol-
mak

üyürtle-: seçmek, iyisini seçmek, tercih 
etmek

üz-: (ilişkiyi) kesmek, koparmak, ayır-
mak

V

vâz gel-: vaz geçmek, feragat etmek
viribi-: göndermek, yollamak

Y

yad: yabancı, ecnebi
yap-: (kapı vb.) kapatmak, örtmek
yap yap: yavaş yavaş, sessizce, usul usul
yarakla-: hazırlamak
yarak yi-: hazırlık yapmak
yarar ki: muhtemel ki, yeter ki
yarındası: yarınki gün, ertesi gün
yatlu: kötü, fena
yavu kıl-: yitirmek, kaybetmek, ortadan 

kaybolmak
yavu kılın-: yok olmak, kaybolmak
yavuz: kötü
yay: yaz, yaz mevsimi 
yayak: yayan
yeg: üstün, baskın
yeynirek: daha hafif
yığlın-: sakınmak, kaçınmak, nefsini 

men etmek
yigle-: üstün tutmak, tercih etmek
yimiş: meyve, yemiş
yiñ: giyecek şeylerin kol kısmı, yen
yiñile: yeni, henüz
yitür-: yetiştirmek, ulaştırmak
yiyle-: koklamak; bk. yiyüle-
yiyni: yeğni, hafif
yiynilik: hafiflik, yeğnilik
yiyüle-: koklamak; bk. yiyle-
yoğıl-: yok olmak, mahvolmak
yören-: gönlü kaplamak, hatıra gelmek
yu-: yıkamak




