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YAHYÂ BİN BAHŞÎ’NİN MENÂKIB-I EMÎR SULTÂN ( MENÂKIB-I 

CEVÂHİR) ADLI ESERİ İNCELEME — METİN 

Bu çalışmada öncelikle Emir Sultan ve onun yaşadığı dönemdeki Bursa 

hakkında ana hatlarıyla bilgi verilmiştir. Daha sonra Menâkıb-ı Cevâhir’in müellifi 

Yahyâ bin Bahşî tanıtılmış ve ona ait olduğu tespit edilen eserler zikredilmiştir.  

Menâkıb-ı Cevâhir’in nüshaları, konusu, yazılış sebebi, kaynakları hakkında 

bilgi verildikten sonra eser, dil ve imlâ özellikleriyle üslûp ve ifade özellikleri açısından 

incelenmiş ve eserde tespit edilen keramet motifleri, folklorik ve toponomik bilgiler 

sunulmuştur. Eserin tarihi önemi açıklandıktan sonra seçilen bir nüshası transkribe 

edilmiştir.  

Bu incelemeler ve tespitler ışığında Menâkıb-ı Cevâhir’in ve Yahyâ bin 

Bahşî’nin Tasavvuf ve Türk İslâm Edebiyatı alanlarındaki yeri ve önemi ortaya 

konmuştur. 

Anahtar Sözcükler 

Emir Sultan                Yahyâ bin Bahşî           Menâkıb-ı Cevâhir     Metin inceleme 
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YAHYÂ BİN BAHŞÎ’S MENÂKIB-I EMİR SULTÂN ( MENÂKIB-I CEVÂHİR) 

RESEARCH AND TEXT 

The text firstly gives information about Emir Sultan and Bursa that he lived in. 

Then the writer of Menâkıb-ı Cevâhir Yahyâ bin Bahşî has introduced and his works are 

mentioned. 

 After giving information about the copies of the text, subject of it, reason for 

writing it and the resources used for writing Menâkıb-ı Cevâhir the work is studied on 

the language, ortography, style and explanation and the miracles, folkloric and 

toponomic information that are found in the text, are presented. After explaining the 

historic importance of the work, aselected copy is transcribed.  

In consequence Menâkıb-ı Cevâhir and Yahyâ bin Bahşi’s pozition and 

importance in Tasavvuf and Turkısh Islam Literature has presented. 

Key words 

Emir Sultan       Yahyâ bin Bahşî         Menâkıbu’l-Cevâhir     Research of text 
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ÖNSÖZ 

Türkistan’dan gelerek Anadolu’ya yerleşmiş şahsiyetlerden birisi Emir 

Sultan’dır. Adı Bursa’yla özdeşleşmiş ve bu şehrin simge simalarından biri haline 

gelmiş olan Emir Sultan Bursa’da yaşadığı dönem içerisinde sosyal, siyasal ve ilmi 

hayatın merkezinde bulunmuş, sevgisiyle, bilgeliğiyle toplumun her kesiminin 

teveccühünü kazanmıştır. Emir Sultan’a duyulan bu muhabbet onun vefatından 

yüzyıllar sonra bile hiç eksilmemiştir. Toplum nezdinde böyle bir konumda bulunan bir 

zât için bugüne değin pek çok şey söylenmiş ve yazılmış olmalıdır. Onun hakkında 

kaleme alınan en önemli eserlerden birisi de Yahyâ bin Bahşî’nin “Menâkıb-ı Cevâhir” 

isimli eseridir.  

Tesir sahasının genişliği açısından Anadolu’nun en önde gelen sûfîlerinden olan 

Emir Sultan hakkında kaleme alınmış muhtemelen ilk Türkçe menâkıbnâme olması 

sebebiyle araştırma konusu olarak “Menâkıb-ı Cevâhir” seçilmiştir. Menâkıb-ı 

Cevâhir’in çeşitli kütüphanelerde kayıtlı nüshaları arasından Süleymaniye Ktp., Hacı 

Mahmud Efendi böl., no: 4559’da kayıtlı olan nüshası seçilmiştir. Bu nüshanın 

seçilmesinin sebebi ise; istinsah tarihi belli olanlar içerisinde eserin telif tarihine en 

yakın zamanda istinsah edilmiş iki nüshadan birisi olması, bu özelliğiyle birlikte 

diğerlerinden daha fazla sayfaya sahip olması ve oldukça güzel bir hatla, harekeli olarak 

yazılmış olmasıdır.   

Araştırmanın giriş kısmında Emir Sultan’ın hayatı hakkında bilgi verilmiş, 

siyasi, edebi, tasavvufi ve mimari açılardan onun yaşadığı dönemin anahatlarıyla bir 

resmi çizilmeye çalışılmıştır. Birinci bölümün ilk kısmında Menâkıb-ı Cevâhir’in 

müellifi Yahyâ bin Bahşî’nin hayatı hakkında elde edilen sınırlı bilgiler muhakemeye 

tabi tutularak sunulmuştur. Bu bölümün ikinci kısmında ise, müellifin kaynaklardan ve 
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kütüphane kayıtlarından ulaşılan eserleri tespit edilmiştir. Bu eserler kısaca tanıtılmış ve 

kayıtlı bulundukları kütüphaneler belirtilmiştir. 

İkinci bölümde eserin nüshaları, konusu, şahıs kadrosu, yazarı, yazılış tarihi ve 

sebebi, kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. Eser, taşıdığı dil ve imlâ özellikleri 

açısından incelenmiş, XVI. yüzyılda kaleme alınmış olmasına rağmen XV. yüzyılın 

karakteristik dil özelliklerini taşıdığı, eserden alınan örneklerle ortaya konmuştur. Yine 

eserden alınan örneklerle eserin üslûp ve ifade özellikleriyle menâkıb türünün 

vazgeçilmez unsuru olan keramet motifleri sıralanmıştır. Eser, diğer Emir Sultan 

menâkıbnâmeleriyle karşılaştırılarak tarihi açıdan önemi ifade edilmiştir. Halk diliyle 

kaleme alınan eserde tespit edilen folklorik unsurlar sıralanmış ve toponomik bilgiler 

aktarılmıştır. Eserin belirtilen yönlerden tahlilinden sonra üçüncü bölümde Süleymaniye 

Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü’nde bulunan 4559 numaralı nüshası 

transkribe edilmiştir. Eserdeki yanlış yazılışlar döneminin ses özelliklerini vermek 

bakımından aynen aktarılmış, tüm çabalara rağmen okunuşunun doğruluğuna tam 

olarak kanaat getirilemeyen kelimeler, yanlarına konulan soru işaretiyle belirtilmiştir. 

Sonuç bölümünde ise, eserin başta tasavvuf ve edebiyat tarihi alanları içindeki 

yeri ve önemi belirtilerek kaynaklık edebileceği diğer alanlar ortaya konmuştur. 

Bu araştırmanın başlangıcından son aşamasına kadar değerli fikirleriyle beni 

yönlendiren danışmanım Prof. Dr. Bilâl Kemikli’ye, tasavvuf sahasıyla tanışmamı 

sağlayarak bu çalışmanın ortaya çıkmasına önayak olan kıymetli hocam Prof. Dr. 

Mustafa Kara’ya, metnin okunması noktasında desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. 

Mefail Hızlı ve Araş. Gör. Dr. Ali İhsan Karataş’a, eser içerisinde geçen hadislerin 

tahrici hususunda bana yardımcı olan Doç.Dr. Salih Karacabey’e, her daim desteğini 

hissettiğim hocam Nuri Gürkan’a, kaynaklar ve Yahyâ bin Bahşî hakkındaki bilgilerini 

benimle paylaşan Araş. Gör. Ali İhsan Akçay’a, tüm dostlarıma ve son olarak da 
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sevgileri ve manevi destekleriyle bu çalışmanın gerçekleştiğini düşündüğüm aileme, 

özellikle de anneme, babama ve eşime sonsuz teşekkürler.  

 

Hatice LİMAN 

Bursa 2008 
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GİRİŞ 

EMİR SULTAN DÖNEMİNDE BURSA 

1368’de devrin önemli ilim merkezlerinden biri olan Buhara’da dünyaya gelen 

Muhammed Şemseddin, ilk tasavvufi eğitimini babası Emir Külâl’den almıştır. 

Babasının vefatından sonra rivayetlere göre rüyasında aldığı ilahi bir emirle hac 

yolculuğuna çıkmıştır.1 Hac görevini ifa edip bir müddet de Medine’de kaldıktan sonra 

Hz. Peygamberin, rüyasında ona Diyâr-ı Rûm’a gitmesini emretmesiyle yola çıkmış, 

yine rivayetlere göre kendisine rehberlik eden nurdan kandillerin2 Bursa’da gözden 

kaybolmasıyla ömrünü bu şehirde geçireceğini anlamıştır.3 Önce Gökdere civarında 

daha sonra da Pınarbaşı’ndaki Gâr-ı Âşıkân denilen yerde ikamet eden Emir Sultan, 

zamanla Bursa halkı tarafından tanınmış ve günden güne sevenlerinin sayısı artmıştır.  

Pek çok menâkıbnâmede anlatıldığı üzere, Yıldırım Bâyezid’in kızı Hundi 

Sultan’a rüyasında bir seyyidle evleneceği söylenmiş, o da şehirlerinde hem seyyid hem 

de ahlâkı ve irfanıyla halkın teveccühünü kazanmış bir kimsenin olduğunu öğrenince 

ona yardımcıları aracılığıyla evlenme teklifinde bulunmuştur. Padişahın kızının bu 

                                                 
1  Osmanzâde Hüseyin Vassaf,  Sefîne‐i Evliyâ,  c.I, Haz. Mehmet Akkuş‐AliYılmaz, Kitabevi 

Yay., İstanbul, 2006, s.344; Baldırzâde Selîsî Şeyh Mehmed, Ravzâ‐i Evliyâ, Haz. Mefail Hızlı‐
Murat Yurtsever, Arasta Yay., Bursa, 2000,  s.75; Mehmed  Şemseddin, Yâdigâr‐ı  Şemsî  I‐II, 
Haz. Mustafa Kara‐Kadir Atlansoy, Uludağ Yay., Bursa ,1997, s.35; Algül, Hüseyin, Bursa’da 
Medfun Osmanlı Sultanları ve Emir Sultan, Marifet Yay., İstanbul, 1982, s.215; Çoruh, Şinasi, 
Emir  Sultan,  Tercüman  1001  Temel  Eser,  İstanbul,  ts.,  s.35,  42; Kepecioğlu, Kamil,  Bursa 
Kütüğü, c.II, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Ktp., Bursa Belgeliği, no: 10842, s.24; Bursalı 
İsmail Beliğ, Güldeste‐i Riyâz‐ı  İrfân ve Vefeyât‐ı Dânişverân ve Nâdiredân, Haz. Abdulkerim 
Abdulkadiroğlu, y.y., Ankara, 1998, s.69; Tanpınar, Ahmet Hamdi, Beş Şehir, Dergâh Yay., 
İstanbul, 2005, s.109. 

2  “Nurdan kandiller ” hakkında farklı bir yorum için bkz. Kemikli, Bilal, “Emir Sultan ve Edebi 
Muhiti”,  Emir  Sultan  ve  Erguvan,  Editör:  Enes  B.  Keskin,  Bursa  Büyükşehir  Belediyesi, 
Bursa, 2007, s.37. 

3  Şemsettin Sami, Kâmûsu’l- A’lâm, c.II, Kaşgar Neşriyat, Ankara, 1996, s.1041; Ayvazoğlu, Beşir, 
“Emir Sultan”, Osmanlı Ansiklopedisi, c.I, İz Yay., İstanbul, 1996, s.136; Saltık, Gazali, Bursa’da 
Emir Sultan ve Kerametleri, y.y., Bursa, 1959, s.16-17; Hayrullah Nedim Efendi, Terceme-i Hâl 
Emir Sultan, Vilayet Matbaası, Bursa, 1302, s.8.  
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teklifini kabul ederek saraya damat olan Emir Sultan, o sırada Rumeli’de bulunan 

kayınpederi Yıldırım Bâyezid’in tepkisini çekmiştir. Başlangıçta bu evliliği 

onaylamayan Yıldırım, Emir Sultan üzerine askerlerini göndermiş fakat damadının 

gösterdiği kerametler sonucu askerler amaçlarına ulaşamamışlardır. Hem bu olay hem 

de o devrin Bursa kadısı, meşhur âlim Molla Fenârî’nin Yıldırım’a Emir Sultan’ın 

faziletlerini anlattığı mektup, Sultan’ın sakinleşmesine vesile olmuştur.4 Olumsuz 

başlayan bu kayınpeder-damat ilişkisi sonraları yerini dostluğa bırakmıştır.5  

Seyyidliği, padişah damadı olması ve halkın gönlünü kazanması gibi özellikleri 

bünyesinde toplayan Emir Sultan, hiç şüphe yok ki yaşadığı dönemin sosyal, kültürel ve 

siyasi hayatı içinde önemli bir yere sahiptir. Yıldırım Bâyezid, Çelebi Mehmed ve II. 

Murad’ın tahtta bulundukları dönemde hayatta olan Emir Sultan, konumu dolayısıyla 

pek çok sosyal, kültürel ve siyasal olayın merkezinde bulunmuş ve hatta bazılarına yön 

vererek o devrin Bursa’sında oldukça etkin bir yere sahip olmuştur. 1429’da Bursa’da 

ortaya çıkan veba salgını neticesinde ahirete göçen Emir Sultan’ın cenaze namazını 

Hacı Bayrâm-ı Velî kıldırmıştır.  

Emir Sultan, toplumsal konumu ve kendisine gösterilen büyük teveccüh 

sebebiyle hakkında en çok menâkıbnâme kaleme alınan sûfîler arasındadır. Bu konuda 

Menâkıb-ı Cevâhir dışında tespit edebildiğimiz eserler şunlardır 6: 

                                                 
4  Yahyâ bin Bahşî, Menâkıb-ı Cevâhir, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi böl., no:4559, s. 8 a; 

Baldırzâde, age, s.78; M. Şemseddin, age, s.37. 
5  Yıldırım, Ulu Cami’nin yapımı tamamlandıktan sonra Emir Sultan’a camiyi gezdirerek bir eksiğin 

olup olmadığını sormuş. Emir Sultan da, “Dört yanına birer meyhane yapılsa daha iyi olurdu.” 
şeklinde bir cevap vermiş. Bu kinayeli sözler karşısında Yıldırım “ Nasıl olur Allah’ın evinin dört bir 
yanına meyhane yapılır mı hiç ?!” diyerek şaşkınlığını ifade etmiştir. Damadı, “Müminin gönlü 
Allah’ın evi değil midir? Onu günahlarla kirletmek reva mıdır? ” diyerek kayınpederinin içki 
alışkanlığından kurtulmasına vesile olmuştur. Bu olay Yıldırım’ın damadıyla olan ilişkisinin ne 
boyutta olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bkz. Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, II. Kitap, Haz. 
Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1999, s.32; Hoca 
Sadeddin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, c.I, Haz. İsmet Parmaksızoğlu, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., 
Ankara, 1999, s.223.  

6  Yahyâ bin Bahşî’nin Menâkıb’ının nüshaları ayrı bir bölümde inceleneceğinden bu sıralamaya dahil 
edilmemiştir. 
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* Menâkıb-ı Emir Sultan (Vesîletü’l- Metâlib) - Zeynelâbidîn b. Hacı Kasım 

(Millet Ktp., Ali Emirî böl., no:1060). 

* Menâkıb-ı Emir Sultan - Müdâmî (Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma 

Kütüphanesi, no:35775/1). 

* Menâkıb-ı Emir Sultan - Nimetullah Efendi (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 

Efendi böl., no:4564, Millet Ktp., no:1112, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, no:3625, 

BEEK, Genel Kit., no:497). 

* Menâkıb-ı Emir Sultan - Mehmed Şevki Efendi (Süleymaniye Ktp., Hacı 

Mahmud Efendi böl., no:3691, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar böl., no:3143/13, 

Süleymaniye Ktp., H.Hüsnü Paşa böl., no:831, Millet Ktp., no: AEsry 1058, BEEK, 

Genel Kit., no:495, 496, 5149/1 ). 

* Menâkıb-ı Emir Sultan - Senâyî Çelebi (Süleymaniye Ktp., Düğümlü Baba 

böl., no:568, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, no:4644). Bu eser 1289’da 

İstanbul’da neşrolunmuştur. 

* Menâkıb-ı Emir Sultan - Hüsamüddin Celîl el-Bursevî (Süleymaniye Ktp., 

Hüsrev Paşa böl., no:185, Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, no:457, BEEK, Genel Kit., 

no:2452/1). 

* Menâkıb-ı Emir Sultan - İsmail Hakkı Bursevî (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa 

böl., no:265). 

Emir Sultan’ın Bursa’ya geldiği dönemde tahtta Yıldırım Bâyezid bulunuyordu. 

Onun saltanatında Aydın, Saruhan, Menteşe, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, 

Menteşeoğulları, İsfendiyaroğulları ve Hamitoğulları beylikleri Osmanlı topraklarına 

katılmış, İstanbul yedi ay boyunca muhasara altında tutulmuş, Anadolu Hisarı 
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yaptırılmış ve Niğbolu zaferiyle de Haçlılara büyük bir darbe vurulmuştur.7 Bu zafer 

sonucunda Yıldırım’a Abbasi Halifesi tarafından “Sultân-ı İklîm-i Rûm” ünvanı 

verilmiştir.8 Ancak Yıldırım Bâyezid’in 1402’de Moğol hükümdarı Timur’la yapılan 

Ankara Savaşı’nda esir alınmasıyla saltanatı sona ermiştir. Hatta Anadolu’yu istila eden 

Timur’un askerleri Bursa’da Emir Sultan, Molla Fenârî ve Mahmûd Cezerî gibi 

dönemin önde gelen âlimlerini de esir alarak Timur’un Kütahya’daki otağına götürmüş 

fakat Timur bu zatları saygıyla karşılayıp serbest bırakmıştır.9 

Babasının vefatını takiben bir müddet taht kavgalarıyla uğraştıktan sonra 

padişahlık makamına geçen Çelebi Mehmed, önce Moğol istilasını fırsat bilip 

Osmanlı’dan ayrılan beylikleri yeniden hakimiyet altına almış, Şeyh Bedreddin isyanını 

bastırmıştır.10 Macar kralı Sigismund’un düzenlediği Haçlı seferi geri püskürtülmüş, ilk 

defa Saray Bosna’ya girilmiştir. Saltanatı süresince yoğun olarak iç isyanlar ve taht 

kavgalarıyla mücadele ederek Anadolu-Türk birliğini yeniden kuran Çelebi Mehmed’in 

vefatından sonra tahta geçen II. Murad devrinde tahtta hak iddia eden Düzmece Mustafa 

daha sonra da Şehzade Mustafa etkisiz hale getirilmiş, İstanbul yeniden kuşatılmış, 

Venediklilerle yapılan deniz savaşı zaferle sonuçlanmış, Eflâk Beyi vergiye bağlanmış, 

Selanik ve Bosna-Hersek Osmanlı hakimiyeti altına alınmış, Varna ve II. Kosova 

savaşlarında Haçlı ordusu mağlup edilerek Osmanlı’nın Balkan hakimiyeti 

kesinleşmiştir.11 Böylece Osmanlı kuruluş devrini tamamlayarak yükseliş devrine adım 

atmıştır. 

Bu dönemde Emir Sultan da bazı siyasi gelişmelerin içerisinde bulunmuştur. 

Şöyle ki Yıldırım’a Niğbolu zaferi sonrasında Abbasi halifesi I. Mütevekkil tarafından  
                                                 
7  Mustafa Nuri Paşa, Netâyicu’l-Vukûât Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, c. I - II, Sad. Neşet 

Çağatay, T.T.K. Yay., Ankara, 1992, s.11; Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, c.I, Ed. 
Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul, 1994, s.17.  

8  Mülazım Abdülkadir, Bursa Tarihi Kılavuzu, Haz. M. Fatih Birgül, L. Ali Çanaklı, Bursa İl Özel 
İdaresi, İstanbul, 2008, s.76, 79. 

9  Hoca Sadeddin Efendi, age, s.295; Gündüz, İrfan, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri, Seha 
Neşriyat, İstanbul, 1989, s.23. 

10  Mustafa Nuri Paşa, age, s.31. 
11  Mustafa Nuri Paşa, age, s. 34, 35, 36, 41, 42; Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, c.I, s. 21, 22. 
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“ Sultân-ı İklîm-i Rûm” unvânı verildiğinde, kendisine Emir Sultan kılıç kuşatmıştır.12 

Çelebi Mehmed’in vefatından sonra yaşanan taht mücadelesinde Emir Sultan’ın 

desteğini alan Sultan Murâd, Çelebi Mustafa’yı mağlup etmiş ve daha sonraları da pek 

çok kez Emir Sultan’ı ziyaret ederek ona duyduğu hürmeti ifade etmiştir.13 

Germiyanoğlu Yakup Bey topraklarını Osmanlı’ya kattığını II. Murâd’a bildirmek için 

Edirne’ye giderken önce Bursa’ya uğrayarak Emir Sultan’ı ziyaret etmiştir.14 Ayrıca 

Emir Sultan 1422’de gerçekleşen İstanbul muhasarasına yüzlerce dervişiyle birlikte 

bizzat iştirak etmiştir.15  

Öte yandan bu dönemde ilmi, edebi, ve mimari açıdan da önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Bursa, tahttaki sultanların ilme, sanata verdiği önem sayesinde ve 

Osmanlı’nın ilk başkenti olmasının da etkisiyle edebi, tasavvufi, ilmi ve mimari açıdan 

oldukça canlı bir hayata sahne olmuştur.  

Emir Sultan’ın sağlığında Süleyman Çelebi Mevlid’ini telif etmiş, Hacı Bayrâm-

ı Velî Bursa’ya gelerek bir müddet Çelebi Mehmed Medresesi’nde ders vermiş, halk 

arasında Somuncu Baba adıyla tanınan Şeyh Hamîd-i Velî16 Bursa’ya göç etmiştir.17 

Bursa kadısı Molla Fenârî, Ahmedî, Kadızâde-i Rûmî, Niyâzî, Ahmed-i Dâî, Molla 

Hüsrev, Ahmed Paşa, Şeyhoğlu Mustafa, Molla Yegân, Molla Gürânî, Hasan Hoca b. 

Yusuf ve Eşrefoğlu Rûmî Emir Sultan’la çağdaş olan âlim ve şairlerden birkaçıdır.18  

                                                 
12  H. Vassaf, age, c.I, s.346; Ş. Sami, age, s.1041; Öztuna, Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar, c.II, T. C. 

Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1996, s.113. 
13  Bahşî, age, s. 19 a; Hoca Sadeddin Efendi, age, c.2, s.127; Gündüz, İrfan, age, s.26; Algül, Hüseyin - 

Azamat, Nihat “ Emir Sultan”, DİA, c.XI, s.147; Akbulut, Rüknettin, Emir Sultan, Bursa Hakimiyet 
Matbaası, Bursa, 1962, s.46. 

14  Hoca Sadeddin Efendi, age, s.166; Âşıkpaşazâde, Osmanoğulları’nın Tarihi, Haz. Kemal Yavuz-
Yekta Saraç, Koç Kültür Sanat Tanıtım, İstanbul, 2003, s.188. 

15  Gündüz, İrfan, age, s.27; Baysun, Cavit, “Emir Sultan”, İA, c.IV, s.262; Ayvazoğlu, Beşir, agm, 
s.137.  

16  Somuncu Baba hakkında ayrıntılı bilgi  için bkz. Akgündüz, Ahmed, Arşiv Belgeleri  Işığında Somuncu 
Baba Şeyh Hâmid‐i Velî ve Neseb‐i Âlîsi, Es‐Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Yay., İstanbul, 1992. 

17  Oğuzoğlu, Yusuf, “ Emir Sultan’ın Yaşadığı Şehir Bursa”, Emir Sultan ve Erguvan, s.24. 
18  Atlansoy, Kadir, “Emir Sultan Dönemi İlim, Kültür ve Sanat Hayatı Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, 

Emir Sultan ve Erguvan, s.27; Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Büyük Osmanlı Tarihi, c.I,  Türk Tarih Kurumu 
Yay., Ankara 1995, s.526. 
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Emir Sultan’ın yaşadığı dönemdeki tasavvufi hayat hakkında bilgi vermesi 

açısından Bursa’da faaliyet gösteren dergâhlardan bazıları şunlardır: Eşrefzâde, 

Üçkozlar, Abdal Murad, Abdal Mehmed, Abdal Musa, Ebû İshâk-ı Kâzerûnî, Baba 

Zâkir, Pars Beg, Çıraklı Dede, Dâvûd Dede, Seyyid Nâsır, Seyyid Usûl, Ali Mest 

Edhemî, Gâr-ı Âşıkân, Nakkaş Ali dergâhları ve Hindîler Kalenderhanesi. 19  

Emir Sultan’ın sağlığından başlayarak uzun yıllar devam eden “Erguvan 

Bayramı” adındaki sûfî geleneği onun tesirini gösterecek en güzel örneklerden biridir. 

XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden bu geleneğe göre her yıl baharla birlikte 

Bursa civarındaki il ve ilçelerden dervişler toplanarak Emir Sultan’ı ziyarete gelip 

sabaha kadar camide ibadet ettikten sonra birer gece de İncirli, Üçkozlar, Üftâde 

dergâhlarında ve Mevlevihane’de misafir olurlarmış. Yaşanan bu coşkuyu Evliyâ Çelebi 

şöyle dile getirmektedir: “Senede bir kerre Emir Sultan hazretlerinin “Erguvan 

Cemèiyyeti” faslı olup cemîèi diyârdan deryâ-misâl âdem cemè olup bir cemèiyyet-i 

Kübrâ olur kim meşhûr-ı âfâkdır, taèrîf ve tavsîfi mümkün değildir. Ancak ol 

cemèiyyet-i azîm rûhaniyet-i Emir Sultan ile olur.”20 Bir nevi derviş bayramı olarak da 

adlandırabileceğimiz bu etkinliğe Bursa halkının da büyük teveccühlerinin olması, bu 

dervişlerin şehirlerine gelmelerini uğur saymaları ve gelmedikleri senenin bereketsiz 

geçeceğine inanmaları “Erguvan Bayramı” olgusunun sosyolojik ve psikolojik 

boyutunu göstermesi açısından oldukça önemlidir.21  

Emir Sultan’ın yaşadığı dönem Bursa’da mimari açıdan oldukça verimli 

geçmiştir. Yıldırım devrinde; Molla Yegân, Subaşı Eyne Bey, Ferhâdiye, Molla Fenârî, 

Vaiziye medreseleri, Ulucami, cami, medrese, imaret, dârü’ş-şifâ ve misafirhaneden 

oluşan Yıldırım Külliyesi, Çelebi Mehmed döneminde; Çandarlı İbrahim Paşa, İbn 

Bezzaz, Şeker Hoca camileri, Dâye Hatun, İshak Şah ve Bâyezid Paşa mescidleri, 

                                                 
19  Bu isimler Yâdigâr-ı Şemsî’deki bilgilerden yola çıkılarak tespit edilmiştir. 
20  Evliyâ Çelebi, age, II. kitap, s.12. 
21  M.Şemseddin, age, s.40; Kara, Mustafa, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, Sır Yay., İstanbul, 2001, 

s.60. 
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Sultâniye ve Bâyezid Paşa medreseleri, Yeşil, Geyve, İpek, Yoğurt hanları, Yeşil, 

Bâyezid Paşa, Devlet Hatun, Süleyman Çelebi türbeleri ve Yeşil imareti, II. Murad 

devrinde ise; At Pazarı, Bedrüddin, Fazlullah Paşa, Hacı İvaz Paşa, Kadem Eri, Kara 

Hasan Paşa, Kirişçi Kızı, Mes’ûd Makramevî, Nakkaş Ali, Oruç Bey, Reyhan, Selçuk 

Hatun, Şehre Küsdü, Şeyh Paşa, Umur Bey, Veledi Yanic, Yiğit Köhne mescidleri, 

Hoca Ali, Hoca İlyas, Hoca Tayyib Hacı İvaz Paşa, Nalbantoğlu, Şerefüddin Paşa, 

Zeyniler camileri, İsa Bey, Hasan Paşa, Fazlullah Paşa, İsa Bey medreseleri, Namazgâh, 

Nalbur, Hacı İvaz Paşa, Kütahya, Şerefüddin Paşa ve Tuz hanları, At Pazarı, Emir 

Sultan, Kaygan, Reyhan ve Tavuk Pazarı hamamlarıyla medrese, cami, imaret, 

muvakkithane, hamam ve misafirhaneden oluşan Murâdiye Külliyesi inşa edilip zengin 

vakıf kaynaklarıyla desteklenmiştir.22 

Padişahlara kılıç kuşatan, 1422’deki İstanbul muhasarasına beraberindeki 

dervişlerle katılan ve taht mücadelelerinde etkin rol oynayan Emir Sultan’la ilgili olarak 

sosyolojik tahlili gerektiren bir olgu da, hiç şüphesiz ki, Emir Sultan Mahallesi’dir. 

Emir Sultan sağken ona yakın olmak isteyenlerin bu civara yerleşmesiyle kurulan 

mahallenin XVI. yüzyılda yapılan sayımlarda Bursa’nın en kalabalık mahallesi olduğu 

görülmektedir.23 Emir Sultan Mahallesi’nde nüfusun yoğunlaşmasının sebepleri 

arasında Emir Sultan’a komşu olma arzusunun yanında, devrin kutbu addedilen bu 

şahsa Osmanlı hanedanının gösterdiği saygı sebebiyle mahalle halkının her türlü 

vergiden muaf tutulmasının da etkisi vardır.24  

                                                 
22  İsimler şu eserlerden tespit edilmiştir: Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve 

II.Sultan Murad Devri, Baha Matbaası, İstanbul, 1972; Baykal, Kâzım, Bursa ve Anıtları, Aysan 
Matbaası, Bursa, 1950; Hızlı, Mefail, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, İz Yay., 
İstanbul, 1998. 

23  Hüdâvendigâr Livası Tahrir Defterleri I, Bursa Kazası Bölümü, Haz. Ömer Lütfi Barkan-Enver 
Meriçli, T.T.K. Yay., Ankara, 1988, s. 1. 

24  Kepecioğlu, Kamil, age, c.II, s.30;  Çetin, Osman,  “Bursa’da Ayrıcalıklı  Bir Mahalle:  Emir 
Sultan”,  Bursa Araştırmaları Dergisi,  sayı:12,  Bursa Araştırmaları Vakfı,  Bursa,  2006,  s.42; 
Osmanlılar’da seyyid ve şeriflere tanınan imtiyazlar hakkında bkz. Kılıç, Rüya, Osmanlı’da 
Seyyidler ve Şerifler, Kitap Yay., İstanbul, 2005. 
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Bahşî’nin Menâkıb’ında devamlı olarak “Seyyidü’s-sâdât”, “Hazreti Mahdûm” 

diye bahsettiği, yalnız Bursa’da değil Anadolu’nun pek çok yerinde halifeleri bulunan 

bu veli, toplumun tüm kesimlerini kucaklamış, her kesimden insanla kurduğu muhabbet 

dolu iletişim sayesinde bulunduğu mekan bir cazibe merkezi haline gelmiş ve bu durum 

yüzyıllar boyu devam etmiştir. Günümüzde de Emir Sultan türbesi Türkiye’nin dört bir 

yanından Bursa’yı ziyarete gelenlerin birinci ziyaretgâhıdır. Ayrıca Bursa’da 

düğünlerde Emir Sultan’ın ziyaret edilmesi gelenek olmuştur.   

Görülüyor ki, Emir Sultan’ın yaşadığı dönem, aynı zamanda Bursa’nın ilmi, 

kültürel ve mimari alanda zirve olduğu bir dönemdir. Yukarıda bahsi geçen pek çok 

şair, âlim ve devlet adamı Emir Sultan’a muhabbetle bağlı kimselerdir ve bu kimselerin 

ortaya koydukları eserlerde Emir Sultan’ın etkisi yadsınamaz. O adeta bir “kültür 

çekirdeği”25 vazifesi görmüş ve etrafında halkalanan sevenleriyle birlikte devrinin 

Bursa’sında ilmi, kültürel ve mimari alandaki canlılığın oluşmasına büyük katkıda 

bulunmuştur. 

 

                                                 
25  “Kültür çekirdeği” kavramı için bkz. Kemikli, Bilal, agm, s.37. 
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1. BÖLÜM: YAHYÂ BİN BAHŞÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

 

1.1. Hayatı  

Kaynaklarda adı Yahyâ b. Bahşî b. İbrâhîm Rûmî Gönenî, Yahyâ b. Yahşî, İbn 

Bahşî, Muhyiddin, Fahreddîn Yahyâ el-Gönânî, Tuzlalı, Kuzlalı, Tuzlavî Yahyâ Efendi 

olarak geçen Bahşî’nin nerede, ne zaman doğduğu bilinmemektedir.26 Kaynaklarda 

Yahyâ b. Bahşî’nin Gönenli olduğu, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla 

Medresesi’nde müderrislik yaptığı ve emekli olduktan sonra Çanakkale’nin Ezine 

ilçesine bağlı Yaylacık köyünde bir tekke27 kurarak hizmet etmeye devam ettiği 

kaydedilmektedir.28 

O dönemin sancaklarından olan Tuzla’da, I. Murâd Hüdâvendigâr tarafından 

yaptırılmış olan medresede görev yapan Bahşî’nin zâhiri ilimleri kimlerden tahsil ettiği 

hususunda bilgi bulunmamaktadır. Fakat Aziz Kılınç makalesinde Kadı Beyzâvî’nin 

                                                 
26   Bahşî’ye nispet edilen bu isimler içerisinden kütüphane kayıtlarında ve kaynaklarda yaygın olarak 

Yahyâ bin Bahşî kullanıldığı için bu araştırmada da ondan bahsedilirken Yahyâ bin Bahşî ve Bahşî 
isimleri kullanılmıştır. 

27  Yaylacık’a yaptığımız ziyarette Bahşî’nin türbedarlığını üstlenen “Tekkeşenler” adında bir ailenin 
olduğu öğrendik. Farsça “Tekkede oturan” anlamına gelen “ Tekkenişîn” kelimesinin bozulmuş hali 
olduğuna kanaat getirdiğimiz “Tekkeşenler” isimli ailenin varlığı, bu tekkenin faaliyetlerinin uzun 
süre devam ettiğini gösterir. “Tekkenişîn” için bkz. Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 
Rehber Yay., Ankara, 1997, s.708.  

28  Mecdî Mehmed Efendi, Şakâyık-ı Nûmâniyye ve Zeyilleri, Çağrı Yay., İstanbul, 1989, s.343; Bursalı 
Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c.I, Bizim Büro Yay., Ankara, 2000, s.199; H.Vassaf, age, c.I, 
s.353; Öngören, Reşat, Osmanlılarda Tasavvuf, İz Yay., İstanbul, 2000, s.221; Baldırzâde, age, 
s.221; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c.V, Haz. Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 
1996, s.1669; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Karesi Meşahiri, Haz. Mehmet Sarı – Ahmet Karaman, 
Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, Balıkesir, 1999, s.70; Bilge, Mustafa, İlk Osmanlı Medreseleri, İ.Ü. 
Ed. Fak. Yay., İstanbul, 1984, s.199; Baltacı, Cahit, XV.-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, İrfan 
Matbaası, İstanbul, 1976, s.93.  
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Bahşî’nin hocası olduğunu söylemektedir.29 Ancak bu bilginin doğru olması tarihsel 

olarak mümkün değildir. Çünkü Kadı Beyzâvî’nin vefat tarihi 1286’dır.30  

Yahyâ bin Bahşî’nin kaynaklarda tasavvufi eğitimi hususunda pek çok şeyhten 

icâzet aldığı, fakat son icazetini Emir Sultan’ın üçüncü halifesi olan Şeyh Lütfullah 

Karamânî’den aldığı kaydedilmektedir.31 Bunun yanında diğer Menâkıb-ı Emir Sultân 

müelliflerinden Şevkî ve Hüsâmüddin Celîl’in rivayetlerine göre; Yahyâ b. Bahşî pek 

çok şeyhin uzun süre hizmetlerinde bulunup icazet aldıktan sonra içinde bulunduğu 

halden memnun olmayarak Emir Sultan’ın Alaşehir’deki halifesi Şeyh Sinan’a 

başvurmuş, Şeyh Sinan da Bursa’ya gidip Emir Sultan’ın kabrini ziyaret etmesini 

tavsiye etmiştir. Bunun üzerine Bahşî Bursa’ya gelerek Emir Sultan’ın kabrini ziyarete 

gitmiştir. Emir Sultan’ı kabrinin üzerinde oturur vaziyette bulan Bahşî, onun elini öpüp 

tevbe etmiş ve Emir Sultan’ın sırtını sıvazlamasıyla gönlü huzur bulmuştur.32 Tasavvuf 

tarihinde herhangi bir büyük şeyhin veya kutbun ruhaniyyetinden irşâd edilenler de 

üveysî sayılmaktadır.33 Bu durumda Bahşî’nin de üveysî sayılması mümkündür. 

Yaşadığı devrin önemli ilim-kültür merkezlerinden olan Çanakkale’nin Ayvacık 

ilçesine Tuzla medresesinde 34 görev yapan Bahşî’nin, talebelerine Kadı Beyzâvî’nin 

                                                 
29  Kılınç, Aziz, “Ezine Yöresinin Folklorik Yapısında Manevi Ziyaret Yerleri”, Hacı Bektaş‐ı Veli      

AraştırmaDergisi,sayı:19, 
http://www.hbektas.gazi.edu.tr/portal/html/modules.php?name=News&file=article&sid=46
1, 20.06.2008. 

 
30  Kadı Beyzâvî için bkz. Yavuz, Yusuf Şevki, “Beyzâvî”, DİA, c.VI, s. 100. 
31  Baldırzâde, age, s.221; Bursalı Mehmed Tahir, age, c.I, s.199; Hüseyin Vassaf, age, c.I, s.70. 
32  Şevkî, Menâkıb-ı Emir Sultân, Süleymaniye Ktp., Hüsnü Paşa böl., no:831, s. 45b-46a; Hüsâmüddin 

Celîl el-Bursevî, Menâkıb-ı Emir Sultân, Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa böl., no:457, s.78 a-b. 
33  Ocak, Ahmet Yaşar, Veysel Karanî ve Üveysîlik, Dergâh Yay., İstanbul, 1982, s.94. 
34  Cami hala ibadet açıktır; fakat caminin batısında, bir dershane ve on hücreden oluşan ve XX. 

yüzyılın başlarına kadar faaliyette olduğu anlaşılan medreseden günümüze hiçbir kalıntı 
ulaşamamıştır. Tuzla I. Murad Cami ve Medresesi için bkz. Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı 
Mimarisinin İlk Devri, Baha Matbaası, İstanbul, 1966, s.355; Bilge, Mustafa, age, s.198; Baltacı, 
Cahit, age, s.92. (Cahit Baltacı bu medreseyi ve camiyi Atâî’ye dayandırarak Yıldırım tarafından 
yaptırıldığını, E. Hakkı Ayverdi’nin verdiği bilginin yanlış olduğunu söylemektedir. Ancak hiçbir 
muhakemeye tabi tutmadan Atâî’deki her bilginin kesin olarak doğru olduğunu söylemek bilimsel 
araştırma anlayışıyla çelişmektedir. Tuzla köyüne yaptığımız ziyarette caminin kitabesinden I. Murad 
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tefsirini mütalaasız okutması ilminin derinliğini gösteren hususlardan biridir. Bahşî’nin 

ilim ve faziletini gösteren bir diğer husus da şudur; Şeyh Lütfullah Efendi Sultan II. 

Bâyezid’in davetine icabet ederken yanında Yahyâ b. Bahşî’yi de götürmüş ve 

padişahın kılınan Cuma namazı sonrasındaki va’z teklifi üzerine Bahşî’nin kürsüye 

çıkmasını istemiştir. Bahşî’nin yaptığı Meryem sûresi konulu va’zın tesiriyle cemaat 

gözyaşlarına boğulmuştur. Bu va’zdan sonra Bahşî, Sultan’ın ihsanlarına nail 

olmuştur.35 

Yahyâ bin Bahşî, Bursa’daki Emir Sultan dergâhının postnişinliğine şeyhi 

Lütfullah Karâmânî’nin oğlu Abdurrahman Efendi geçince bazı kimselerin tahrikiyle 

postnişinlik iddiasında bulunmak üzere Bursa’ya gelmiş fakat bu iddiasında başarılı 

olamamıştır. 36 

Hem bir ilim adamı hem de bir sûfi olarak karşımıza çıkan Bahşî, Menâkıb-ı 

Cevâhir’in son sayfalarında devrinin sûfilerini dünya işleriyle fazlasıyla meşgul, din 

yolunda gayretsiz olduklarını söyleyerek eleştirmiş ve bu sebeple tekkedeki vazifesini 

bırakıp Gönen’e göçtüğünü dile getirmiştir.37  

Bireysel hayatına ilişkin kaynaklarda sınırlı bilgi bulunan Bahşî’nin vefat tarihi 

konusu tartışmalıdır. Şöyle ki; bazı kütüphane kayıtlarında ve kaynaklarda Bahşî’ye ait 

birbirinden farklı pek çok vefat tarihi bulunmaktadır. Fakat bu vefat tarihlerinden H.840 

(1436-37), H.879 (1474-75) ve H.900 (1494-95)’ün tarihsel olarak Bahşî’nin vefat tarihi 

olmasını imkansız kılan birkaç sebep vardır: Birincisi; Bahşî Menâkıb’ı H.932’de 

(1525-26) telif ettiğini söylemektedir. İkincisi; Bahşî Menâkıb’ında eserini Manisa’da 

sancak beyi olan Kanuni Sultan Süleyman’a sunmayı düşündüğünü dile getirmiştir. 

                                                                                                                                               
tarafından inşa edildiğini gördük. Bu sebeple de E.Hakkı Ayverdi’nin caminin bânisinin I. Murâd 
olduğu hakkındaki görüşünün isabetli olduğu kanısına vardık. 

35  Baldırzâde, age, s.221. 
36  İsmail Beliğ, age, s.85; M.Şemseddin, age, s.44. (Bu kaynaklarda postnişinlik iddiasıyla Bursa’ya 

gelen Bahşî’nin bunu ilan etmek için çıktığı kürsüde dilinin tutulduğu ve bu olay üzerine postnişinlik 
iddiasından vazgeçtiği rivayet edilmektedir.) 

37  Bahşî, age, 117 a. 
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Kanuni 1513 (H.918-919)’te sancak beyi olduğuna göre Bahşî’nin vefat tarihinin H.840, 

H.879 veya H.900 olamayacağı da ortadadır. Üçüncüsü ise, Bahşî’nin mürşidlerinden 

birisi olarak zikredilen Şeyh Lütfullah Efendi’nin vefat tarihi H.894 (1488-89)’tür.38 

Bahşî, Şeyh Lütfullah Efendi’nin vefatından sonra postnişinlik iddiasında bulunmuştur. 

Bu durumda Bahşî’nin XVI. yüzyılın ilk yarısında vefat ettiğini söylemek tarihsel ve 

mantıksal olarak daha doğru olacaktır. 

Bahşî’nin kabri Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Yaylacık köyündedir. 

Bahşî’nin kabrinin içinde bulunduğu türbede “ Ulu Sultan” isimli zata ait bir kabir daha 

mevcuttur. Ulu Sultan’ın kim olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla beraber bu 

zatın Bahşî’nin oğlu olduğu veya sahabeden bir zat olduğu şeklinde iki farklı görüş 

mevcuttur.39  

Yahyâ bin Bahşî’nin ailesi hakkında kaynaklardan pek fazla bilgi 

edinilememiştir.40 Bahşî’nin aile fertlerinden haklarında bilgi edinilen yalnızca iki kişi 

mevcuttur. Bunlardan biri Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın hizmetinde bulunmuş, o vefat ettikten 

sonra da Yahyâ bin Bahşî’ye intisab edip sonra da ona damat olan Seyyid Murtaza,41 

diğeri de yine Bahşî’nin damadı olan Edirne Darü’l-Hadis’inde ve Kahire’de ilim tahsil 

eden Haydar bin Mahmûd’dur.42 

Yaylacık sakinlerinden edinilen bilgilere göre Bahşî yalnızca müderris bir sûfî 

değil aynı zamanda toplumsal açıdan o yörede önemli hizmetlerin gerçekleşmesini 

sağlayan bir şahsiyettir. Bahşî’nin yaşadığı dönemde önemli bir geçiş noktası 

                                                 
38  M. Şemseddin, age, s.59. 
39  Bahşî ve Ulu Sultan’ın kabirlerinin içinde bulunduğu türbenin üzerinde yazılı inşa tarihi 1401’dir. Bu 

durumda Ulu Sultan’ın Bahşî’den önce Yaylacık’ta yaşamış bir Allah dostu olması imkan 
dahilindedir.  

40  Yalnızca Sicill-i Osmani’de Bahşî’nin babası hakkında bilgiye rastlanılmıştır. Fakat Yahyâ bin 
Bahşî’nin babası olarak tanıtılan kişinin H.944’de Trablusşam kadısı olduğunun kaydedilmiş olması 
bu zatın Yahyâ bin Bahşî’nin babası olamayacağını gösterir. Çünkü Bahşî Menâkıb’ını H.932’de telif 
ettiğini ve yaşının epeyce ilerlemiş olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca Sicill-i Osmani’deki bu bilgiyi 
destekler mahiyette kaynaklarda hiçbir bilgiye rastlanılmamıştır. Bkz. Mehmed Süreyya, age, c.II, 
s.354. 

41  İ. Beliğ, age, s.437. 
42  İ. Beliğ, age, s.274. 
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konumunda olan Yaylacık’a uğrayan yolcular onun dergâhında ağırlanırmış.43 Hatta o 

bölgeden toplanan verginin bir kısmı bu tür sosyal faaliyetlerin idamesi için dergâha 

bağışlanırmış.  

Bütün bunlar gösteriyor ki Yahyâ b. Bahşî, pek çok talebe yetiştirmiş, yaşadığı 

muhitin maddi, manevi ihyası için çaba sarfetmiş ve birçok eser vücüda getirmiştir. 

Sahip olduğu niteliklerle Tasavvuf ve Türk İslâm Edebiyatı sahalarında önemli bir isim 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.2. Eserleri 

 
Yahyâ bin Bahşî, Temel İslâm İlimleri, Tasavvuf, Arap Dili, Edebiyat 

sahalarında eserler vücûda getirmiş, ilim ve irfanı kendinde cem eylemiş bir sûfîdir. 

 Aşağıda kaynaklardan ve kütüphane kayıtlarından Bahşî’ye ait olduğunu tespit 

edilen eserler sıralanmıştır. Fakat bunların bir kısmının Bahşî’ye aidiyeti tartışmalıdır. 

Bununla birlikte kaynaklarda Bahşî’ye ait olduğu kaydedilen bazı eserlere kütüphane 

kayıtlarında rastlanmamıştır. Kütüphane ve özel koleksiyonların tasnifiyle Bahşî’ye ait 

diğer eserler de gün yüzüne çıkacak, böylece zamanla Yahyâ bin Bahşî külliyâtı da 

genişleyecektir. 

Kütüphanelerde Yahyâ b. Bahşî’ye ait olduğu tespit edilen eserler: 

- Maktel-i İmam Hüseyin 44: Hz.Hüseyin’in şehid edildiği Kerbela olayının 

manzum bir biçimde anlatıldığı bir eserdir. İlk kısmında;  

                               “Elâ yâ eyyühe’l-ihvân salâdur es-salâtu okun 

                                                 
43  Hamam kalıntıları ve yakın zamanda yenilenmiş “Dede Çeşmesi” bu rivayeti doğrulamaktadır. 

Ayrıca yakın zamana kadar civar köylerden insanların erzak getirip bu köyde dağıtması Yaylacık’ta 
Bahşî’ye uzanan sosyal yardımlaşma olgusunun devamı niteliğindedir. Günümüzde de “Fetihler 
Hayır Hizmetleri Vakfı” Yaylacık’ta bir sosyal yardımlaşma merkezi kurarak bölge halkının 
ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Hiç şüphesiz halen devam eden bu hayır-
hasenât faaliyetlerinin Yaylacık merkezli olmasında - yöre halkının deyimiyle - “Yahyâ Dede”nin 
payı büyüktür. 

44  BEEK, Ulucami böl., no: 8074/ 1.  
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                                  Muèattar oluben meclisinüz hoş kokular kokun”  

   Diğer kısmında da “Es-salâtu ve’s-selâm diyin aşkla 

                                                                     Tâ ki meclis dola nûr-ı şevkle” beyitlerinin tekrarlandığı 

terc-i bend tarzında yazılmış bir eserdir. 

- İzhâru’l- Esrâr45: Yalnızca bir yerde Bahşi’ye nisbet edilen bu eser kayıtlarda 

Birgili Muhammed Efendi (öl.981/1573)’ye ait bir Arapça gramer kitabı olarak yer 

almaktadır.46 

- Lemhu Mesâili Nahvîye fî Şerhi Avâmili’l- Birgivîye47: Birgili Muhammed 

Efendi’nin el- Avâmilü’l-Cedîde isimli Arapça gramer kitabına şerhtir. 

- Menâkıb-ı Cevâhir li Hakk-ı Emir Sultan 

- Mevlûd48: Eser mevlid okumanın ve okutmanın faziletlerinden bahseden iki 

hikaye ile başlar. Besmele, istiaze, salât u selâm ve duadan sonra Fî Tahkîk-i Kevni’l-

Külli Min Nûrihi Aleyhisselâm, Fî Keyfiyyeti’l-Hâli Hamlihi Aleyhisselâm, Fî 

Keyfiyeti Velâdeti’n-Nebiyyi Aleyhisselâm, Kasîde Fî Medhi Aleyhisselâm, Fî Ba’zı 

Mâ Veka’a Hîne Tulûi Şemsi’l-Kevneyn, Kasîde Fî Medhi Aleyhisselâm, Kelâmu’n-

Nebî Aleyhisselâm Hîne Mevtihâ ve Hazâ Vefâtu’n-Nebî Aleyhisselâm başlıklı 

bölümler yer almaktadır. 49 

- Şir’atü’l-İslâm Şerhi50: İmam-zâde eş-Şargî (öl.573/1177)’nin Fıkıh konusunda 

kaleme aldığı Şir’atü’l-İslâm isimli eserinin şerhidir. 

                                                 
45  Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 42 Kon 5724/5. 
46     Milli Ktp., Adana İl Halk Ktp., 01 Mü 3947/1, 01 Hk 302/2, 01 Hk 1141/15. 
47  Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., 19 Hk 5299/1; Kastamonu İl Halk Ktp., 37 Hk 1012/10; Milli Ktp., 

Samsun İl Halk Ktp. Koleksiyonu, 55 Hk 164/1; Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Ktp., 11266/2. 
48  Süleymaniye Ktp., Tercüman Gazetesi Ktp., Türkçe Yazmaları, Y-183/1. 
49  Akçay, Ali İhsan, “Emir Sultan’ın Halifelerinden Gönenli Yahyâ b. Bahşî ve Mevlidi”, Emir Sultan 

ve Erguvan, s.71. 
50  Atıf Efendi Yazma Eserler Ktp., 34 Atf 1421; Nuruosmaniye Yazma Eserler Ktp., 34 Nk 2440; 

Konya Karatay Yusufağa Ktp., 42 Yu 89; Köprülü Yazma Eser Ktp., Mehmed Asım Bey 
Koleksiyonu, 34 Ma 158; Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., 19 Hk 478; Kastamonu İl Halk Ktp., 37 
Hk 2531, 37 Hk 1441; Balıkesir İl Halk Ktp., 10 Hk 551, 10 Hk 986. 
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- Ferâidü’l-Leâli51: Fıkıh alanında çeşitli konu başlıkları altında ilmihal tarzında 

yazılmış bir eserdir. Bu eserin Yahyâ bin Bahşî ve Yahyâ Fakih adlarıyla kayıtlı iki 

nüshası tespit edilmiştir. Bununla birlikte müellifinin Şeyh Ali Dede Alâe’d-dîn Ali b. 

Mustafa Bosnevî olduğu kaydedilen ve aynı adı taşıyan bir eser daha tespit edilmiştir.52    

Kütüphane kayıtlarında rastlanmayan fakat kaynaklarda Bahşî’ye ait olduğu 

rivayet edilen eserler şunlardır 53: 

- Dîvân- ı İlâhiyat 

- Envâru’l-Kulûb: Kütüphane kayıtlarında Bahşî’ye ait böyle bir eser tespit 

edilememiştir. Yahyâ bin Mustafa Bursevî (öl.898/1492)54 ve Cemâleddin Mehmed b. 

Mahmûd Aksarâyî (öl.791/1389)55’ye ait Envâru’l-Kulûb adını taşıyan iki eser tespit 

edilmiştir. Ayrıca kayıtlarda bu ismi taşıyan fakat müellifi belli olmayan birkaç esere 

tesadüf edilmiştir. Müellifi hakkında bilgi verilmeyen bu eserlerden birisinin Bahşî’ye 

ait olması da imkan dahilindedir. 

- Menâkıb-ı Şeyh Muhammed bin Îsâ-yı Akhisârî 

- Şerhu’l-Vikâye’ye Haşiye: Ubeydullah b. Mesûd el-Buhârî (öl.747/1346)’nin 

Fıkıh alanında kaleme aldığı Şerhu’l-Vikâye’sine haşiyedir. 

- Sıhah-ı Acemî: Bu eser kaynaklarda Bahşî’ye nisbet edilmesine rağmen 

kütüphane kayıtlarında Birgili Mehmed Efendi’ye ait olduğu kaydedilen Farsça-Türkçe 

sözlüktür.56 

Bahşî, Menâkıb-ı Cevâhir’inde sadece Mevlûd, Menâkıb-ı Hacı İsâ Dede ve 

Risâle-i Envâriyye isimli eserleri telif ettiğini söylemiştir.57 

                                                 
51  BEEK, Ulucami böl., no:1269; Kütahya Vahit Paşa İl Halk Ktp., 43 Va 173. 
52  Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 42 Kon 234. 
53  Bursalı Mehmed Tahir, age, s.199; Hüseyin Vassaf, age, c.1, s.354. 
54  Milli Ktp., Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 3094/8. 
55  Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., 19 Hk 556/16. 
56  Milli Ktp., Adana İl Halk Ktp., 01 Hk 604/1(a). 
57  Bahşî, age, 117 a – b. 



 16

 



 17

 

2. BÖLÜM 

METİN İNCELEME 

2.1.Eserin nüshaları 

Bahşî’nin bu eserinin tespit edilebilen nüshaları kütüphane kayıtlarında üç farklı 

isimle yer almaktadır. 

a- Menâkıb-ı Cevâhir li Hakk-ı Emîr Sultân adıyla kayıtlı olan nüshalar 

1- Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş böl., no:410/1 

2- Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi böl., no: 4559 58 

3- Millet Ktp., Ali Emiri Efendi böl., no:1114 

4- Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi böl., no:4975 

5- Süleymaniye Ktp., Ali Nihat Tarlan böl., no: 138/2 

b- Menâkıb-ı Emîr Sultân adıyla kayıtlı olan nüshalar 

1-Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Isparta İl Halk Ktp. koleksiyonu, 

no: 32 Hk 228 

2-BEEK, no: 5149/1- 495 59 

3- Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi, Nadir Eserler, no:10916 

c- Menâkıbu’l- Cevâhir adıyla kayıtlı olan nüshalar 

1- Milli Ktp., Yazmalar koleksiyonu, no: 06 Mil Yz A 3406 

                                                 
58  İstinsah tarihi H.1004 olan bu nüshanın  fiziksel özellikleri  şöyledir: Boyut  (Dış‐İç): 210x130‐

150x85mm.; yaprak:121; satır:13; yazı türü: nesih; kağıt türü: sarıca. 
59  Bu eser kütüphane kayıtlarında Şevkî’ye ait gözükse de eser üzerinde yapılan incelemede eserin 

müellifinin Yahyâ b. Bahşî olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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2- Milli Ktp., Yazmalar koleksiyonu, no: 06 mil Yz A 3344 

2.2. Eserin konusu 

Lügât manası “övülecek iş, hareket ve meziyetler” olan “menâkıb” kavramı 

hadis mecmualarında ashabın meziyetlerinden bahseden hadislerin yer aldığı kısımların 

başlığı olarak kullanılmıştır. Tarihi şahsiyetlerin hal tercümelerinin yer aldığı eserlere 

de “menâkıb” adı verilmiştir.60 IX. yüzyıldan itibaren sûfîlerin gösterdikleri kerametleri 

nakleden hikayeler anlamında “menâkıb” veya “menkabe” kavramları kullanılmıştır.61 

Herhangi bir tarikata mensup bir velînin menkabelerinin anlatıldığı eserlere “menâkıb” 

veya “menâkıbnâme” denir. Bu tür eserlerin kaleme alınmasındaki temel gaye; esere 

konu edilen velînin müridlerinin yetişmesidir. Velînin ve tarikatın tanıtılması, tarikatlar 

ve şeyhler hususunda soğuk bir tavır takınan ulema nazarında tarikatı ve velîyi kabul 

ettirmek de menâkıbnâme türündeki eserlerin vücûda getirilmesinin diğer gayeleridir.62 

Bu tür eserler resmi tarih kitaplarında pek yer verilmeyen eserin yazıldığı devrin 

toplumsal ve iktisadi hayatı, örf ve adetler, tasavvufî hayat, bazı şahsiyetlerin halk 

üzerindeki etkisini göstermesi açısından büyük öneme sahiptir. Menâkıbnâmeler ciddi 

bir tarihi tenkide tabi tutulması şartıyla Tarih, Edebiyat, Tasavvuf, Sosyoloji, Folklor, 

Psikoloji alanlarında yapılan araştırmaları için önemli bir başvuru kaynağı olma 

özelliğini taşır.63 

Ahmet Yaşar Ocak Menâkıb-ı Cevâhir’i XV. yüzyılda kaleme alınmış, Emir 

Sultan ve çevresindekilerin menâkıbının anlatıldığı, bilhassa tarihi açıdan önemli bir 

eser olarak tanıtmaktadır. Dipnotta da Menâkıb-ı Cevâhir’in Süleymaniye Ktp., Hacı 

Mahmûd Efendi, no: 4559’daki nüshasına atıf yapılmıştır. Bu araştırmaya da konu 

edilen nüshada eserin H.932’de telif edildiği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla Menâkıb-ı 

                                                 
60  Ateş, Ahmed, “Menâkıb”, İA, c.VII, s.701. 
61  Ocak, Ahmet Yaşar, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, T.T.K. Yay., Ankara, 1992, 

s.27.  
62  Ocak, Ahmet Yaşar, age, s.36. 
63  Ateş, Ahmed, agm, s.702. 
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Cevâhir XV. yüzyılda değil XVI. yüzyılda telif edilmiştir. Ayrıca Menâkıb-ı Cevâhir’in 

de kaleme alındığı XVI. yüzyıl menâkıbnâme türündeki eserlerin sayısında büyük artış 

kaydedildiği bir dönemdir.64  

Eser, Emir Sultan ve onun halifelerinden Hacı İsa Dede, Abdi hoca, Ece Baba ve 

Hacı Mustafa Dede’nin menâkıbını konu edinmiştir.65 

2.3. Eserin şahıs kadrosu 

a) Hz. Muhammed 

b) Muhammed Şemseddin Buhari  

c) Hacı İsa Dede, Hacı Mustafa Dede, Zâkir Ali Hoca, Nebi Hoca, Ece Baba, 

Abdi Hoca 

d) Yıldırım Bayezid, Hatun Ana, Sultan Muhammed, Süleyman Beg, Sultan 

Murad, Sultan Mustafa  

2.4. Eserin yazarı, yazılış tarihi ve sebebi 

Eserin yazarı Yahyâ bin Bahşî’dir. Menâkıb-ı Cevâhir’in sonundaki manzûmede 

eserin H.932’de (1525-26) telif edildiği belirtilmektedir. Eserini te’lif ettiği dönemde 

yaşının epeyce ilerlemiş olduğunu belirten Bahşî, sebeb-i telifini şöyle açıklamaktadır: 

“Hamd ol Allah’ın azametine, kudretine ve ihsân-ı keremine kim ol dostlarınun 

menâkıb-ı uzmâlarını ve kerâmetlerini bu bende-i mücrim ü asî beyne’l-‘ibâd efkar-ı 

nâs aynî Yahyâ dilinden zuhûra getürdi ta kim meşgûl olan kimesneler mezkûr 

evliyâlarun menâkıbı lezzetiyle mütelezziz olub gönülleri münevver olalar.” 66  

                                                 
64  Ocak, Ahmet Yaşar, age, s.59. 
65  Bahşî eserinin sonlarında daha önce telif ettiği eserleri zikrederken Hacı İsâ Dede’nin menâkıbını da 

zikretmiştir. Buradan anlaşılıyor ki bu eser daha sonraları Menâkıb-ı Cevâhir’e eklenerek istinsah 
edilmiştir. 

66  Bahşî, age, 115 a. 
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Bahşî bu eserin vücûda gelmesini kendisine nasib ettiği için Allah’a şükrettikten 

sonra adı geçen râvîlerden derlediği menkabeleri insanların Emir Sultan’ı tanımaları ve 

onunla gönül bağı kurmalarını sağlamak amacıyla sunduğunu ifade etmektedir:“ Emîr 

Sultân hazretlerinün nevvera’l-lâhu merkadehu meşreb-i a’lâsını ve kerâmeti ‘uzmâsını 

mezkûrûn râvîlerden me’hûz olan gönül levhinde merkûm idi. Çün ol deryâdan bir katre 

ve güneşten bir zerre zuhûra getürüb bir kitâb idem kim min ba’d bize hâcet olmayub iş 

bu kitâbumuzdan her zamânda intifâ’ idinüb ya’nî âhere mürtebit olmayub anun rûh-ı 

şerîfinden istimdâd ideler kim zîrâ eşref-i evlâd-ı seyyidi’l-mürselîndür ve sultân-ı 

meşâyıh ve kutbu’l-aktâbdur.” 67  

Bahşî, evliyâ ruhlarının anıldıkları yerde bulunacağını ve onların bulundukları 

mecliste rahmet meleklerinin de bulunduğunu, şeytanın asla böyle bir mekana 

giremeyeceğini söylemektedir. Ona göre evliyânın her biri birer cevherdir ve cevherin 

kıymetini de ancak sarrafı anlar. Bu yüzden eserinin gönül gözü kapalı olanlar için 

hiçbir anlam ifade etmeyeceğini, Allah’ın yardımıyla kaleme aldığı eserinin kıymetinin 

sonsuza dek anlatılsa bile bitmeyeceğini ifade etmektedir. 

2.5. Eserin kaynakları 

Bahşî, Emir Sultan’la ilgili menâkıbın büyük bir kısmını Hz. Emir’in 

müridlerinden olan Zâkir Ali Hoca, Ece Baba ve Nebi Hoca’dan rivayet ettiğini 

söylemektedir.68 Bunula birlikte Sinan Beg, Keyvan Subaşı isimli şahıslardan da birer 

menkabe rivayet edilmiştir. Bazen de Bahşî, kaynak belirtmeden “Nakl olunmışdur 

kim” diyerek bir menkabeye geçiş yapmıştır. 

Eserde Bahşî, Emir Sultan’dan sonra en çok bahsi geçen Hacı İsa Dede 

hakkındaki menkabeleri Hacı Mustafa Dede, Yahya Halife, Pir Aziz, Şeyh Hacı Halife 

ve Yaralı Çelebi isimli şahıslardan rivayet etmiştir. Emir Sultan hakkında rivayet edilen 

                                                 
67  Bahşî, age, 68 b. 
68  Bahşî, age, 2 b. 
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bazı menkabelerde olduğu gibi Hacı İsa Dede hakkındaki bazı menkabeler de kaynak 

gösterilmeden  “ Nakl-i sahihle menkûldür.” denilerek rivayet edilmiştir. 

2.6. Dil ve imlâ özellikleri 

XVI. yüzyılda kaleme alınan eser dil tarihi yönünden Klasik Osmanlı Türkçesi 

dönemine girer. Bununla birlikte az da olsa farklılık göstererek Eski Anadolu 

Türkçesi’nin karakteristik özelliklerini taşımaktadır.69 Bu benzerliklerin bazıları 

şunlardır: 

1- İlk hecelerdeki vokal değişmeleri hususunda Eski Türkiye Türkçesi’nde bu 

durum “i” yönündedir. Bugün bizim “e” ile telaffuz ettiğimiz pek çok kelime “i” iledir. 

idüb, “ edip”,  “ Musâhibet idüb”. 

didi, “dedi”, “dervîş didi kim”. 

itmek, “etmek”, “Tâleb itmek”. 

viricek, “ vericek”, “Cevâb viricek”. 

idindi, “edindi”, “Oğul idindi”. 

2- Birinci ve ikinci tekil şahıs zamirlerinin akuzatif ve genitif şekilleri eserde 

“benüm, senün” şeklinde görülmektedir. 

3- Eski Anadolu Türkçesi’nde kuvvetli bir şekilde görülen büyük ünlü uyumu 

eserde de görülmektedir: 

 “turmışduk”, “gerekdür”, “ayırub”, “benzedürsin” 

4- Eserde de Eski Anadolu Türkçesi’nde olduğu gibi b, m, p, v gibi dudak 

ünsüzleri sebebiyle kendilerinde yuvarlak ünlü bulunan kelimeler mevcuttur. 

                                                 
69  Eserin dil ve imla özelliklerini tespitte şu eserlenden yararlanılmıştır: Timurtaş, Faruk K., Osmanlı 

Türkçesi Grameri, İ.Ü. Ed. Fak. Yay., İstanbul, 1983 ve Timurtaş, Faruk K., Eski Türkiye Türkçesi, 
İ.Ü. Ed. Fak. Yay., İstanbul, 1981.  
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“demür”, kapu”, “tapu” 

“Gevde” kelimesindeki “e”, Eski Anadolu Türkçesi’nde olduğu gibi 

yuvarlaklaşmamış şekliyle görülür: 

“Cildüni gevdenden ayırırın.” 

5- Geçmiş zaman ekleri -dum, -düm, -dün, -dun, -duk,-dük, -dunuz, -dünüz 

şeklindedir: 

“döşedün”, “geldüm”, “taamlandırdum”, “varduk”, “getürdünüz” 

6- Emir kipinin birinci çoğul şahıs eki -alum, -elüm, tekil şahıs eki —ayın, -eyin 

şeklindedir: 

“varalum”, “gidelüm”, “varayın”, “öpeyin”, “itdüreyin” 

7- Geniş zaman ekleri -ur, -ür,  şeklindedir: 

“kılur”, “bilür” 

8- Gerundium eklerinden genellikle -u, -ü tercih edilmiştir: 

“tersleyü”, “ağlayu” 

9- Sesliyle biten bir kelimeden sonra sesliyle başlayan bir kelime geldiğinde 

seslilerden birinin düşerek iki kelimenin birleşmesine örnekler mevcuttur: 

“şol”, “nitedür”, “n’ola” 

10- Bazı kelimelerdeki “b”ler bugünkü gibi “p”ye dönmemiştir. 

“başmak”, “bınar”, “bürçek” 

11- Eklerde b -v değişikliği görülmektedir. Bildirmede ve fiil çekiminde 

kullanılan ve birinci şahsı gösteren -van, -ven, -vuz, -vüz ekleri ben ve biz 

zamirlerinden gelmektedir: 

“olavuz” 
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12- İyelik eklerinde Eski Anadolu Türkçesi’nde olduğu gibi birinci ve ikinci 

şahıslarda aradaki ünlü yuvarlak, üçüncü şahısta ise düzdür: 

“başmağum”, “ceddüm”, “atun”, “gözi” 

13- Yön ekleri -ra, -re, -aru, -erü şeklindedir: 

“gerü”, “taşra”, “ilerü” 

14- Sayı isimlerinde ses değişiklikleri görülür: 

“tokuz”, “yigirmi”, “yidi”, “toksan” 

15- Şahıs zamirleri “ben”, “sen”, “o”, “ol”, “biz”, “siz”, “anlar”dır. Şahıs 

zamirlerinin genitif hali yuvarlak vokallidir: “benüm”, “senün”, “anun”, “bizüm”, 

“sizün”, “anlarun” 

16- İşaret zamirleri “bu”, “şu”, “o”, “ol”, “şol”dur. “Bu”nun çoğulu “bular”, 

“Şu”nun çoğulu “şular” , “o” ve “ol”un çoğulu “olar”dır. 

17- Zaman zarfı olarak “imdi”, “girü”, “sonra”, “kaçan”, “çün”,”-a dek”, “-a 

değin”, “-dan beru”, “şol dem”, “ol dem”, “her dem”, “lahzâ”, “gâh”, “bir müddet”, “bir 

gün”, “evvel”, “pes”, “irteki”, “dâim”, “ol vakt”, “vaktâ ki”, “hemândem”, “leylen ve 

nehâr”, “bir gice” kullanılmıştır. 

18- Yer zarfı olarak “karşu”, “ara”, “kande”, “girü”, “berü”, “içerü”, “ilerü”, 

“ırak”, “taşra” gibi kelimeler kullanılmıştır. 

19- Miktar zarfı olarak “nice”, “katre”, “zerre”, “ol kadar”, “şol kadar”, “külli”, 

“yavlak” gibi kelimeler kullanılmıştır. 

20- Bağlama edatı olarak “eger”, “egerçi”, “lakin”, “zira”, “çün”, “çünkim”, 

“meger”, “illa”, “u”, “ü”, “vu”, “vü”, “ve”, “yahud”, “sanki”, “benzer”, “güyâ”, 

“nitekim”, “ki”, “kim” kullanılmıştır. 
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21-Soru edatı olarak “ne”, “nice”, “niçe bir”, “neden”, “niçün”, “kanda”, 

“kankı” “nite” ; işaret edatı olarak “uşda”, “iş bu” kullanılmıştır. 

22- Eski Anadolu Türkçesi’nde görülen geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman, 

geniş zaman ve gelecek zaman fiil çekimleri bu eserle benzer özellikler arzeder. 

“aldum”, “it-me-din”, “ko-dı”, “eyle-dük”, “kıl-du-nuz”, “di-di-ler”, “eyle-miş-

ler”, “vir-miş-düm”, “ko-ma-mış-dur”, “dök-er”, “ayırır-ın”, “azdurur-am”, “sığ-maz”, 

“kaşı-maz”, “ol-ısar”, “kop-ısar”   

23- Aynı benzerlik istek ve şart eklerinde de görülmektedir: 

“vir-se-m”, “yürür-se-n”, “var-a-lum”, “tut-a-vuz”, “ol-a-lar” 

24- Eserdeki emir kipinin fiil çekimi de Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini 

taşır: 

“bulun-ayın”, “ko-gıl”, “kıy-man”, “ol-ma-sun-lar”, “bil-gil” 

2.7. Üslûp ve ifade özellikleri 

1- Menâkıb-ı Cevâhir genel olarak sade bir dile sahip olmakla birlikte yer yer 

Arapça ve Farsça tamlamaların yoğunlaştığı görülmektedir. Eser, çoğunlukla bir halk 

kitabı özelliği arz etse de anlatım nadiren üst seviyede olabilmektedir:  

“Gözlerinün yaşı burnından çeşme gibi akub tâ görünmez oluncaya değin ardına 

dönmeyüb belürsiz oldı.” 70 

“Ne aceb benüm sırr ile olan ayblarum yüzüme urdun, ne hoş benden 

korkmazsın diyücek; biz eyitdük kim, Allah te’alâ bir kulında iki korku komamışdur.” 71 

“Ya Ece Sultan, bizüm saltanatumuz ve îş ü işretümüz ve telezzüz-i 

nefsâniyyemüz kemâl üzeredür; imdi gel, sevdâ-yı abesiyâtdan geçelüm.” 72 

                                                 
70  Bahşî, age, 41 b. 
71  Bahşî, age, 94 b. 
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2- Eserde bahsi geçen zâtların gösterdiği kerametler okuyucuyu sürükler. Hemen 

hemen her menkabeden önce yer alan öğüt verici manzûmeler, metni monotonluktan 

kurtarıp okuyucuyu yeni bir menkabeye hazırlar. Metnin içinde yer alan ikilemeler, 

deyimler, ayet ve hadisler anlatıma renk katar. 

“Andan mezkûrlar gence yetişmiş gibi içerüden içerüye hıfz idüb izhâr 

eylemezler.” 73 

“Mezkûr ulemânun tâkatleri tâk olub...” 74 

“ Ba’dehu ağlayuvarub ağlayugeldüm.” 75 

“ Hergiz kimseye kalk git dimezüz; illâ meger kim kendüsi tersleyü tersleyüvirin 

kovımayub ihtiyâriyle kalkub gide.” 76 

“Andan fikr eyledüm, gördüm ki, derece-i mevtün kenârında tururam; eger 

inmek dilersem pâre pâre oluram.” 77 

“Nitekim Allah tebâreke ve te’alâ Kur’an-ı azîminde buyurmışdur kim ve lâ-

tekûlû limen yuktel fî sebîli’l-llâhi ya’nî ba’zı müfessirîn eyitmiş kim fî sebîli’l-llâh’dan 

murâd dimek oldur kim ömr-i nâzenînin telef kılmayub benüm emrüme sarf iden 

kullaruma dimek olur kim ben anları şehâdet mertebesinde iderin anlar diridür.” 78 

3- Eserin anlatım özelliklerinden biri de müellifin teşhis ve intak sanatlarına 

başvurmasıdır. 

                                                                                                                                               
72  Bahşî, age, 36 a. 
73  Bahşî, age, 48 b. 
74  Bahşî, age, 24 b. 
75  Bahşî, age, 38 a. 
76  Bahşî, age, 42 b. 
77  Bahşî, age, 62 b. 
78  Bahşî, age, 63 b. 
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“Bu katır senden şikâyet idüb eydür kim, hemân benüm üzerüme binüb inmesini 

bilür, ne açluğumda ve ne susuzluğumda ve ne arkacığum açub kaşımaz, âciz oldum 

elinden dir.” 79 

“ Ya kelbcuğaz, bu makâm kelb makâmı degildür .” 80 

4- Yer yer kullanılan küçültme edatları, mübalağalar, bazı hitab biçimleri ve 

lâtifeler samimi bir anlatımın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

“ Didi kim bu tarafa müteveccih olucak, evde masûmca kızcuğazlar var idi.” 81 

“Cânum oğul, bu altı gün içinde sen kande vardun?” 82 

“ Îy gözlerimin nûrı ve îy gönlüm sürûrı oğul, andan sonra hâlün nice oldı?” 83 

“ Î y kuzı, iş bu kimesneyi bilmek dilersen bilgil kim karındaşum Hızır’dur.” 84 

“ Ol benüm şehrümi ve hazînemi düşmanum şeytâna yıkdırub katuma gelürlerse 

cehennemüme idhâl eyleyüb gözler görmedük ve kulaklar işitmedük ve gönülerden 

geçmedük azâblar itsem gerek diyü buyurdı.” 85 

“ Sultân Muhammed dimiş kim, eger ol dervîşi bulub bana getürmezsen cildüni 

gevdenden ayırırın.” 86 

“ Didi kim, babam ol azîzler eyüler mi halleri nitedür? ” 87 

“ Şimdiki zamân şeyhlerinün şeytân sakalına gülmeğe dahi begenmez.” 88 

                                                 
79  Bahşî, age,  40 a. 
80  Bahşî, age, 41 b. 
81  Bahşî, age, 16 b. 
82  Bahşî, age, 76 a. 
83  Bahşî, age, 78 a. 
84  Bahşî, age, 89 a. 
85  Bahşî, age, 48 a. 
86  Bahşî, age, 93 a. 
87  Bahşî, age, 31 b. 
88  Bahşî, age, 24 b. 
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“ Sultânu’s-sâdât hazretleri kendü nefesiyle söylenürdi, kıyman babam urman 

babam diyu; ya’nî Rûm erenleri bu gelenleri helâk itmek dilerlermiş, anlar der-hâst idüb 

kıyman didüği ol idi, dirken hây Saru Yûsuf’um kıydun didi.” 89 

5- Müellif eserini sade bir dille kaleme almasına rağmen bazen sanatlı bir üslûp 

kullanmıştır. 

“ Bu emrin sıhhatini mahdûmdan istifsâr ideyin diyü niyyeti olucak Seyyidi’s-

sâdât ve menba’î’l-‘izzi ve’s-sa’adât hazretleri nevvera’llâhu merkadehu mübarek başını 

murâkabeden kaldurub didi kim...” 90  

“ Şimdiki hâlde bu bâzâr-ı fenâya gelüb mezkûr dellâl ile mülâkî olucak, elinden 

gevherinin alub îcâb-ı dünyeviye ile ‘izzet-i nâsa mübeddel kılurdı.” 91  

6- Müelifin zaman zaman başvurduğu benzetmeler anlatıma ayrı bir güzellik 

katmıştır. 

“ Yâ Mûsâ, zinhâr düşmânunı meyyit görmeyince havfun kesilmesün.” 92  

“ Pîr olmış idi namâzda rükû’la kıyâmı bir idi.” 93  

“Bu nefsün süd emer oğlana benzer 

Anasın emüben yürür emikler” 94 

7- Eserde bahsi geçen velîlerin kerametlerinin anlatmakla bitmeyeceği, yazılsa 

ciltlere sığmayacağı tekrarlanmıştır. 

“İmdi iş bu azîzlerün ba’zı kerâmetlerini takrîr eyledük külliyen menâkıbları lâ 

tuhsâ ve lâ-yu’deddür.” 95 

                                                 
89  Bahşî, age, 11 a. 
90  Bahşî, age, 22 a. 
91  Bahşî, age, 50 b. 
92  Bahşî, age, 23 b. 
93  Bahşî, age, 66 b. 
94  Bahşî, age, 116 a. 
95  Bahşî, age, 112 a. 
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“ Hacı İsâ Dede’nün beyne’l-halâyık olan kerâmeti ve vilâyeti ketb olunsa 

ma’lûm değildir kim cilde sığa.” 96 

8- Eserin anlatım özelliklerinden bir diğeri de müellifin sözü uzatmaktan 

kaçınmasıdır. 

“ Çün tatvîl-i kelâm ‘inde’l-‘ukalâ terk-i edeb olduğı ecilden mezkûr evliyâlarun 

menâkıbı burada ‘ale’l-ihtisâr hayrla yâd eyledük.” 97 

“ Var îy Yahyâ bu halkı sen güzer etme 

Menâkıb söyle artuk söz uzatma” 98 

9- Bahşî yeni bir menâkıba geçeceğini evliyaullah sevgisi, dünya hayatının 

geçiciliği,  bazı ayet ve hadisleri konu alan, didaktik tarzda yazılmış manzûmelerle 

haber verir: 

“ Hevâya uyanun işi harâbdur 

Suyı sanub uzanduğun serâbdur 

Sana farz olanı Hak’dan dut anı 

Sakın aldamasın dünyâ-yı fânî 

Çü söz bu araya irdi hemîndir 

Menâkıb zikr iden gamdan emîndir”99 

Menâkıb içerisindeki pek çok manzûmede olduğu gibi burada da ahirete imanla 

göçmenin bu dünyaya fazla değer vermemekten geçtiğini söyleyerek halkı uyaran 

Bahşî, verdiği öğütlerden kendine de pay biçmeyi unutmaz:  

“ Dizin çökeler anda enbiyâlar 

                                                 
96  Bahşî, age, 104 b. 
97  Bahşî, age, 115 a. 
98  Bahşî, age, 8 a. 
99  Bahşî, age, 12 a. 
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Ki yaprak gibi ditrer evliyâlar 

Bu kaydı Hak te’alâ hoş kayırdı 

Ki Kur’an-ı ‘azîminde buyurdı 

Kala’llâhu te’alâ tense nasîbeke fi’d-dünyâ 

Bunun hakkında didi İbn-i ‘Abbâs 

Ki andan râzî ola Hak’la nâs 

Sebâtı yok didi dünyâ işünin 

Kefen dürür nasîbi her kişinün 

Gel îy mü’min uyar cismüni cânı 

İmân ile giyesin şelle anı 

Ko bu halkı var îy Yahyâ 

Ögüdün vir kendü beşüne”100  

Müellif eserinin birçok yerinde mütevazi, sade ve samimi bir dille hadisleri 

manzûm bir şekilde sunarak yeni bir menâkıba geçiş yapmaktadır:  

“ Yine dinle Rasûlu’llâh’ı îy cân 

Ne buyurdı bu ümmete o sultân 

Şu kim bir mü’minün ol cân u dilden 

Giderse gussasın cân u gönülden 

Te’ala’llâh ana kim gör ne virür 

Kıyâmetde gussasın andan giderür”101 

“ Dur îy Yahyâ söze dilün uzatma 
                                                 
100  Bahşî, age, 28 b.  
101  Bahşî, age, 34 a. 
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Ki ‘aybun çok iken gayrı gözetme”102 

2.8.Eserdeki keramet motifleri 

Eserin menâkıbnâme türünün bir örneği olması sebebiyle doğal olarak keramet 

motifleri epey yoğundur. Müellif, bahsi geçen velilerin bu olağanüstü hallerinin aslında 

çok normal olduğunu bir hadis-i kudsîyi delil göstererek şöyle açıklamaktadır: “Hak 

tebâreke ve te’âlâ hadîs-i kudsîde buyurub didi kim men eóabbenî fe-kad aóbebtehû fe-

izâ aóbebtehû küntü lehû sem’an ve baãaran ve yeden ve lisânen ve bî-yesmâ’ ve bî-

yubãir ve bî-yenùık ve bî-yebùış diyü buyurdı. Eyle ola kim kim bundan me’hûz oldur ki, 

Allah te’alâ’nun ‘avn-i ‘inâyeti ve Hazreti Rasûlu’llâh salla’l-lâhu ‘aleyhi ve sellem 

şefa’âti ile iş bu sa’âdete vâsıl olub ve andan Hazreti Hak’la işidüb Hak’la diyüb ve her 

şeye nazar eyledükde Hakk’ı müşahâde idüb ol ma’kûle kimsenün ahvâli ve ef’âli 

külliyen kerâmet üzerine olur.” 103 

Eserde yer alan keramet motifleri şunlardır: 

1- Emir Sultan’ın kaldığı yerin üstünde gece nurdan bir sütûnun görülmesi. 104 

2- Emir Sultan’ın verdiği paranın bitmemesi. 105 

3- Emir Sultan’ın Hatun Ana’ya attırdığı bir okun içinden kırk ok çıkması. 106 

4- Emir Sultan’ın mana âleminde Rûm erenleriyle görüşmesi. 107 

5- Emir Sultan’ın, meclisine gelenlerin akıllarından geçen soruları onlar 

söylemeden bilmesi. 108 

                                                 
102  Bahşî, age, 120 b. 
103  Bahşî, age, 112 a-b. 
104  Bahşî, age, 5 b. 
105  Bahşî, age, 7 a, 32 b. 
106  Bahşî, age, 9 b. 
107  Bahşî, age, 11 b, 66 a. 
108  Bahşî, age, 12 b. 
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6- Emir Sultan’ın kendi gömleğini Sultan Murad’a giydirmesi sonucu kardeşi 

Sultan Mustafa’yı mağlub etmesi. 109 

7- Emir Sultan’ın başkalarına çok zarar veren Sultan Murad’ın atını terbiye 

etmesi. 110 

8- Bursa’ya geldiğinde Emir Sultân’ı imtihan etmek isteyen devrin alimlerinin 

onun karşısına geldiklerinde dillerinin tutulması. 111 

9- Emir Sultan’ın çatıdan düşmek üzere olan direğin havada asılı kalmasını 

sağlaması. 112 

10- Emir Sultan’ın izni olmadan Şeyhülislam’ı dinlemek için bir dervişin 

Ulucami’ye girmesiyle büyük bir sarsıntı olması ve camiden çıkınca sarsıntının 

kesilmesi. 113 

11- Emir Sultan’ın, türbesini inşa eden ustanın rüyasına girerek türbeyi nasıl 

inşa edeceğini tarif etmesi. 114 

12- Emir Sultan’ın yazdığı muskaların her derde deva olması. 115 

13- Rüyasında Emir Sultan’a tabi olduğunu gören Ece Sultan’ın kırk yıl sonra 

rüyası gerçekleştiğinde Emir Sultan’ın rüyadan haberdar olduğunu söylemesi. 116 

14- Ece Sultan’ın kendisine hediye ettiği tesbihi kaybeden bir kişiye aynı tesbihi 

tekrar cebinden çıkarıp vermesi. 117 

15- Ece Sultan’ın ölüyü diriltmesi. 118 

                                                 
109  Bahşî, age, 19 a. 
110  Bahşî, age, 20 b. 
111  Bahşî, age, 24 b. 
112  Bahşî, age, 26 b. 
113  Bahşî, age, 27 a. 
114  Bahşî, age, 30 b. 
115  Bahşî, age, 33 a. 
116  Bahşî, age, 35 b. 
117  Bahşî, age, 38 a. 
118  Bahşî, age, 39 b. 



 32

16- Ece Sultan’ı ziyarete gelen bir dervişin köpeğinin daha sonra evden kaçarak 

yine Ece Sultan’ın yanına gelmesi. 119 

17- Emir Sultan’ın vefat edeceğini bilmesi. 120 

18- Hacı İsa Dede’nin havanın nasıl olacağını bilmesi. 121 

19- Hacı İsa Dede’nin yemeden, içmeden ve uyumadan uzun süre hayatta 

kalabilmesi. 122 

20- Hacı İsa Dede’nin kendisini imtihan etmek isteyen alimlerin bütün 

sorularına cevap vermesi. 123 

21- Hasta bir derviş için Emir Sultan’ın ruhundan yardım istenilmesi ve o 

dervişin şifa bulması. 124 

22- Emir Sultan’ın halifelerinden Abdi Hoca’nın kendisine inanmayan bir kişiyi 

elinden tutarak başka bir yere götürmesi. 125 

23- Emir Sultan’ın çerağının yağını sürünerek savaşa giden bir askere düşmanın 

zarar verememesi. 126 

24- Savaşta ölümle burun buruna gelen bir askerin Emir Sultân’ın ruhundan 

yardım isteyip düşmandan kurtulması. 127  

25- Hacı İsa Dede’nin Hızır’la görüşmesi. 128  

26- Hacı İsa Dede’nin gayb erenleriyle savaşa katılması. 129 

                                                 
119  Bahşî, age, 42 a. 
120  Bahşî, age, 42 b. 
121  Bahşî, age, 45 a. 
122  Bahşî, age, 46 a. 
123  Bahşî, age, 54 b. 
124  Bahşî, age, 57 b. 
125  Bahşî, age, 60 b. 
126  Bahşî, age, 62 a. 
127  Bahşî, age, 62 b. 
128  Bahşî, age, 70 b. 
129  Bahşî, age, 73 a. 
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27- Hacı İsa Dede’nin parasının azken çoğalması. 130 

28- Hacı İsa Dede’nin ortadan kaybolması. 131 

29- Hacı İsa Dede’nin iki ak kuş tarafından götürülerek Hz. Muhammed’le 

görüştürülmesi ve Efendimizin ona bütün ilimleri öğretmesi. 132 

30- Hacı İsa Dede’nin kendisine bir zamanlar süt ikram eden çobanı daha sonra 

ölüm döşeğindeyken şeytandan koruması. 133 

31- Hacı İsa Dede’nin duasıyla yağmur yağması. 134 

32- Hacı İsa Dede’nin karıştırdığı yemeğin bitmemesi. 135 

33- Murakabe esnasında iç oğlanların Fatih’i öldürmeye kalkıştıklarından 

haberdar olan Hacı İsa Dede’nin o anda Fatih’i kurtarması. 136 

34- Hacı İsa Dede’nin bir esiri zindandan kurtarması. 137 

35- Hacı İsa Dede’nin oğluna kızını vermeyen Ali Fakih’in rüyasına Emir 

Sultan’ın girmesi sonucunda kızını vermeye ikna olması. 138 

36- Hacı İsa Dede’nin elbisesinin eteklerini silkeledikçe altınların dökülmesi. 139 

37- Hacı İsa Dede’nin kendisine hediye edilmek istenen seccadeye başkasına ait 

bir yünün karıştırıldığını bilmesi. 140 

38- Hacı İsa Dede’nin kerametlerini gören bir kâfirin müslüman olması. 141 

39- Hacı İsa Dede’nin boş olan cebinden altınlar çıkarması. 142 
                                                 
130  Bahşî, age, 75 a. 
131  Bahşî, age, 76 a. 
132  Bahşî, age, 76 b, 78 a. 
133  Bahşî, age, 83 a. 
134  Bahşî, age, 94 a. 
135  Bahşî, age, 97 a. 
136  Bahşî, age, 97 b. 
137  Bahşî, age, 100 a. 
138  Bahşî, age, 100 b. 
139  Bahşî, age, 101 a. 
140  Bahşî, age, 101 b. 
141  Bahşî, age, 103 a. 
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40- Hacı İsa Dede’nin hacdayken İstanbul’un fethine katılması. 143 

41- Hacı İsa Dede’nin ne zaman vefat edeceğini bilmesi. 144 

42- Hacı Mustafa Dede’nin kendisine anlatılmadığı halde rüya tabir etmesi. 145 

43- Hacı Mustafa Dede’nin oğlunun ana rahminde iki yıl kalması. 146 

2.9. Eserin tarihi önemi  

              Eser Türk İslam Edebiyatı, Tasavvuf Tarihi, Osmanlı Tarihi açısından 

önemlidir. Çünkü bu eser hem saraya damat olması hem de toplum üzerindeki etki 

sahasının genişliği açısından diğer sûfilerden farklı bir yere sahip olan Emir Sultan 

hakkında kaleme alınmış ilk üç eserden biridir.147 Diğer iki eser Emir Sultan’ın 

halifelerinden Hasan Hoca’nın kaleme aldığı Müzîlü’ş-Şükûk, diğeri de yine Emir 

Sultan’ın halifesi olan Lütfullah Efendi’nin vücuda getirdiği Cenâhu’s-Sâlikîn isimli 

eserlerdir. Hüseyin Algül ve Nihat Azamat bu eserleri Emir Sultan hakkında kaleme 

alınan menâkıbnâmeler arasında göstermişlerse de bu iki eser üzerinde yapılan 

incelemelerde klasik bir menâkıbnâme özelliği taşımadıkları daha çok sohbetnâme 

tarzında kaleme alındıkları görülmüştür.148 Menâkıb-ı Cevâhir’i farklı kılan en önemli 

özellik ise Emir Sultan hakkında menâkıbnâme türünde kaleme alınan ilk eser 

olmasıdır. Bu sebeple de Kübreviyye tarikatının Anadolu’daki ilk temsilcisi olma 

                                                                                                                                               
142  Bahşî, age, 104 a. 
143  Bahşî, age, 105 b. 
144  Bahşî, age, 105 b. 
145  Bahşî, age, 109 a. 
146  Bahşî, age, 110 b. 
147  Diğer Menâkıb-ı Emir Sultân müelliflerinin vefat tarihleri şöyledir: Hasan Hoca-H.845, Lütfullah 

Efendi-H.894, Hüsâmüddîn Bursevî-H.1042, İsmail Hakkı Bursevî-H.1137. Bkz. M. Şemseddin, age, 
s.59; Kara, M., age, s.267, 334. Bu zatlar dışındaki Menâkıb-ı Emir Sultan müelliflerinden Şevkî’nin 
eserinin telif tarihi H.962’dir. Şevkî için bkz. Bursalı Mehmed Tahir, age, c.III, s.73. Müdâmî’nin 
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi kayıtlarında müellif hattı olması muhtemel şeklinde 
geçen eserinin telif tarihi H.947’dir. Nimetullah’ın Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi böl., 
no:4564’de müellif hattı olarak kayıtlı bulunan eserinin telif tarihi H.1017’dir. Zeynelâbidin’in Millet 
Ktp., Ali Emiri böl., no:1060’ta kayıtlı olan eserinin telif tarihi H.950’dir. Bir diğer Menâkıb-ı Emir 
Sultan müellifi olan Senâyî’nin eserinin telif tarihine ulaşılamamıştır. Fakat kaynaklarda Kanûnî’nin 
şehzâdelerinin talimine memur edildiğinin ve H.970’te vefat ettiğinin rivayet edilmiş olması 
sebebiyle Senâyî’nin eserinin Bahşî’nin Menâkıb’ından sonra kaleme alınmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Senâyî için bkz. Bursalı Mehmed Tahir, age, c.II, s.118.  

148  Hüseyin Algül-Nihat Azamat, agm, s.148. 
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vasfını taşıyan ve Bursa’nın Eyyüb Sultan’ı diye anılan Emir Sultan hakkında yapılacak 

araştırmalarda önemli bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşır. Aynı zamanda bu eser 

Emir Sultan ve halifelerinin devlet adamlarıyla olan ilişkilerini ortaya koyarak 

Osmanlı’nın tasavvufa bakış açısını değerlendirmede bir nebze de olsa bize ışık 

tutacaktır.   

2.10. Eserde yer alan dini kaynaklı gelenekler ve folklorik bilgiler 

1- Büyüklerin elini öpüp hayır duasını almak. 149 

2- Allah dostlarının dizine yüz sürmek. 150 

3- Bir malı açık artırmayla satmak. 151 

4- Evlilik teklifi için dünür göndermek. 152 

5- Nişanlanmak. 153 

6- Rüya tabir ettirmek. 154 

7- Babası olmayan çocuğu komşuların defnetmesi. 155 

8- Dilenciye sadaka vermek. 156 

9- İstihareye yatmak. 157 

10- Kızdığı kişinin selamını almamak. 158 

11- Erbaine niyetlenmek. 159 

12-  Hastalıklar için muska yazdırmak. 160 

                                                 
149  Bahşî, age, 5 b, 6 b, 88 b. 
150  Bahşî, age, 34 b. 
151  Bahşî, age, 6 a. 
152  Bahşî, age, 8 b, 100 b. 
153  Bahşî, age, 8 b. 
154  Bahşî, age, 12 b, 35 a. 
155  Bahşî, age, 13 a, 109 b. 
156  Bahşî, age, 15 b, 110 a. 
157  Bahşî, age, 17 b. 
158  Bahşî, age, 27 b. 
159  Bahşî, age, 30 b. 
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13- Sevdiği kişinin arkasını sıvazlamak. 161 

14- Köle ve cariye azat etmek. 162 

15- Nikahta mehir belirlemek. 163 

16- Bir sorununu çözmek için kahine başvurup ona inanan kişinin kafir ve 

eşinin ondan boşanmış sayılması. 164 

17- Dünyevi ihtiyaçlar için devlet adamlarının kapısına gitmenin hoş 

görülmemesi. 165 

18- Devlet adamlarının dervişlere mal mülk hediye etmesi. 166 

19-  Ölüm döşeğinde olan kişinin ağzına pamukla su verilmesi. 167 

20- Sıkıntılı anlarda evliyaların ruhlarından yardım isteme.168 

21- Adak adamak. 169 

22- Çocuğu muallime vermek. 170 

23- Evliyaların mezarının toprağını şifa vesilesi edinmek. 171 

24- İmece usulüyle çalışmak.172 

                                                                                                                                               
160  Bahşî, age, 32 b. 
161  Bahşî, age, 34 b. 
162  Bahşî, age, 36 a. 
163  Bahşî, age, 38 b. 
164  Bahşî, age, 51 b. 
165  Bahşî, age, 52 b. 
166  Bahşî, age, 55 a, 96 b, 98 b, 114 a. 
167  Bahşî, age, 57 a. 
168  Bahşî, age, 57 b. 
169  Bahşî, age, 74 a. 
170  Bahşî, age, 75 b. 
171  Bahşî, age, 106 a. 
172     Bahşî, age, 97 a. 
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2.11. Eserde yer alan toponomik bilgiler 

Eserde adı geçen yerler Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde 

yoğunlaşmaktadır. Ayrıca Mekke, Medine ve Kudüs gibi kutsal şehirlerin ve 

buralardaki mekanların adları da sıkça zikredilmiştir. Emir Sultan ve halifelerinin tesir 

sahasını göstermesi açısında eserde adı geçen diğer yerleri şöyle sıralanabilir: Buhara, 

Hamid ili (Eğirdir), Tuzla, Gönen, Şam, Karaman, Rum, Edirne, Edremid, İznik, 

Mihaliç, Gelibolu, Yemen, Manyas, Biga, Karahisar, Konya, Germiyan, Hıms, Kosova, 

Karabürçek, Edincik, İstanbul, Manisa. 

2.12. Transkripsiyon sistemi 

Yeni Türk alfabesinde bulunmayan harfler şu şekilde gösterilmiştir: 

 é- ء 

Á, À - ا 

æ, å - ث 

Ó, ó - ح 

Ò, ò - خ 

Õ, õ - ذ 

ä, ã - ص 

Ż, ø,  ë, ê - ض 

Ù, ù - ط 

Ô, ô - ظ 

è- ع 

á, à - غ 
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Ú, ú - ق 

Ň, ñ - گ  

ß, ÿ - و 

Í, í - ى 

Eserdeki yanlış yazılışlar aynen aktarılmıştır. Metne müdahale edilerek yanlış 

yazılan kelimeler düzeltilmemiştir. Yalnızca metinde yanlış yazılan ayetler 

düzeltilmiştir. 
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3. BÖLÜM 

METİN — MENÂKIB-I CEVÂHİR 

Emír SultÀn 

HazÀ kitÀb-ı menÀkıb-ı cevÀhir 

Bismi’llÀlhi’r-rahmani’r-rahím 

[1b] Elóamdüli’llÀhi’llezí eùlaèa şumÿse’l-èavÀrifi ve’l-óakÀyıkı bi-neziyyetihi òaãÀyıãı 

iósÀnehÿ fí-úulÿbi’l-Àrifín ve enõeèa küåÿsi õülÀli’l-èavÀrifi ve’l-beúÀyıkı bi-leùÀyifi ve 

imtinÀnehÿ li-cumhÿri’l-muúarrebíne fe-sübóÀne’llezí imtilÀin bi-vÀùini’l-muóibbíne 

min-mevÀhibi úurbihi ve ünsihi ve’bòalí merÀin øemÀiruhum bi-envÀèi tecelliyÀti 

vechehu feãaret nüfÿsihim seyyÀratün fí-menÀõili òıdmetehÿ ve ervÀhehum ùayyaretun 

fí úaøÀin şevúihi [2a] ve úurbihi lÀ-tülhíhim ticÀratun ve lÀ beyèun èan õikrihi ve 

şükrihi’l-mevãÿfu bi’l-èazameti fi’l-ebÀdi ve’l-ÀzÀli lÀ-yuãavviruhÿ ve hum ve òayÀlun 

ve lÀ-yuóaããiruhu óaõõun ve menÀlun ve’l-óamdü li’llÀhi’lleõí enzele èalÀ èabdihi ‘l-

kerím ve şerrefehu bi-ièùÀi’r-risaleti ve’l-faøli’l-èaôími ve eyyedehÿ fí-daèvÀti’n-

nübüvveti ve’l-burhÀni’l-úadími èaleyhi efêalü’ã-ãalÀvÀt ve ekmelü’t-taóiyyÀt ve’t-

teslími ve èalÀ Àlihí ve evlÀdihí ve òulefÀíhí min-baèdihí ve eãóÀbihi’r-rÀşidíne ilÀ 

cennÀti’n-naèími ve ceèalna’llÀhu teèÀlÀ ve iyyÀküm fí-zümretihim bi-luùfihi’l-èamími 

ve selleme teslímen keåíran ilÀ-yevmi’l-mevèÿdü èan úalbi’ã-ãamími.173  

                                                 
173 Ariflerin önde gelen güneşlerini ve hakikatlerini doğduran ve ihsanının tüm niteliğini ariflerin 
gönüllerinde ortaya çıkaran Allah’a hamdolsun. O ki ariflere sunduğu lütuflarıyla onları hatalardan 
soyutlamıştır. Hak âşıklarının gönüllerini kendisine muhabbetle ve türlü türlü tecellilerle dolduran 
Allah’ın şanı ne yücedir. Allah’ın verdiği bu ikramın sonucu Hak âşıklarının ruhları Allah’a yakın olmayı 
ve O’nun hoşnutluğunu kazanmayı sağlayan, nefisleri de Allah’a hizmet yollarında gidip gelen birer araç 
olmuştur. Onları ne ticaret ne de alışveriş Allah’ı zikirden ve O’na şükürden alıkoyabilir. O (Allah) ezel 
ve ebedde azametle nitelendirilmiştir. Hiçbir hayal onu tanımlayamaz. O’nu bir tanım ya da sınır 
kuşatamaz. Şerefli kuluna kitabı indiren, peygamberlik vererek ve ihsanda bulunarak onu şereflendiren ve 
peygamberlik çağrısında onu kadim delillerle destekleyen Allah’a hamdolsun. Selamların ve duaların en 
değerlisi O’na (Hz.Muhammed’e), ailesine, evladına, ondan sonraki halifelerine ve hak yolu izleyen 
ashabı üzerine olsun. Allah’ın her şeyi kuşatan lütfu bizleri de sizleri de onların zümresine dahil eylesin. 
Va’d olunan güne dek samimi bir gönülle onlara çokça salât u selam getirin.   
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            EmmÀ baèd ol óaøreti nübüvvet kemÀli risÀlet-emíni vaóy-i rabbÀní ve mÿãıli   

[2b] kitÀb-ı ÀsumÀní ve mübellià-i menşÿr-i sübóÀní òuvÀce-i enbiyÀ maøhar-ı õÀt-ı 

ve’l-esmÀi muèallÀ ve müzekkÀ, müctebÀ ve mürteøÀ aèní Muóammed-i MuãùafÀ 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem óadís-i şerífinde buyurur kim; “Men mÀte èalÀ hubbi evlÀdí 

mÀte maàfÿren ve meróÿmen ve men mÀte èalÀ buàøi evlÀdí mÀte melèÿnen ve 

maúhÿren.”174 äadaúa rasÿlu’llÀh. èAle’l-òuãÿãu seyyidi’s-sÀdÀt ve menbaèi’l-ilmi ve’s-

seèÀdÀt, sulùÀnü’l-muvaóóidín ve bürhÀni’l-muóaúúıúín iftiòÀr-i Àli ÙÀhÀ ve YÀsín, 

eşref-i evlÀd-i seyyidi’l-mürselín. Aèní Seyyid Muóammed BuòÀrí óaøretlerinüñ 

raómetu’llÀhi èaleyhi nevvera’llÀhu merúadehÿ óín-i óayÀtına vuãÿl bulan èazízlerden 

ÕÀkir èAlí Òoca ve Nebí Òoca ve Ece Baba Óaøreti [3a] Emír’üñ úapucıları idi. Bunlar 

şöyle idi kim, èale’d-devÀm on gün leylen ve nehÀr muãÀhibet idüp kelimÀt itmelü 

olsalar, hergiz Óaøreti Emír kerÀmetinden àayrı kelimÀt itmezlerdi. Raómetu’llÀhi 

èaleyhim ecmeèín meõkÿrÀn èazízler rivÀyet idüp didiler kim bir gün Óaøreti Emír’üñ 

nevvera’llÀhu merúadehu óuøÿr-ı èÀliyesinde ùurmışduú ol lafô-ı dürer-bÀrinden cÀrí 

olup buyurdı kim vaútÀki BuòÀrÀ’da mütemekkin olup buyurdı kim cemíè-i èilm-i 

kemÀline irgürüp buyurdı kim ceddüm úabilinden úad emeraní rabbí uóibbuní yÀ veledí 

diyu emr-i cÀrí olucaú imtiåÀlen li-emri’l-èaôími’s-semèu ve’ù-ùÀèate diyu 

KÀèbetu’llÀh’a varup mücÀvir olup mücÀhede-i [3b] riyÀøete meşàÿl oldı lÀ-yaófÀ èanhü 

şey’ün derecesine vuãÿl bulduúdan soñra tekrÀr ceddüm úabilinden emr cÀrí oldı ki; 

“YÀ veledí úad emera rabbí en teşrife rÿmí.” diyücek imtiåÀlen, “Li-emri’l-èaôím es-

semèu ve’ù-ùaèate bi’r-re’si ve’l-èayn” didi. Yaèní üzerüme farø-ı èayn oldı, pes ol vaút 

Õi’l-óicce ãadedinde idi, seyÀóatle óuccÀc ile Medíne’ye geldük şerrefa’llÀhu teèalÀ. Bu 

ÀrÀda olan kerÀmÀtı ve rivÀyeti Çağa Dağı’nda olan Şeyò SinÀn óaøretlerinüñdür 

raómetu’llÀhi èaleyh, buyurub didi kim, ol mübÀrek senede óacca varmışduk. Óaøreti 

Emír’le KÀèbetu’llÀh’da mülÀúÀt olunub ve muãÀóebet eyleyüb bilece [4a] 

                                                 
174 “Benim evladımı seven kimse rahmet ve mağfiret üzere ölür. Benim evladıma buğzeden kimse de 
lanetlenmiş ve kahredilmiş bir şekilde ölür.” Muhammed Nasıruddîn Elbânî, Silsiletü’l-Ehâdisi’z-Zaèîfa 
ve’l-Mevzuèa, c.X, Mektebetü’l-Maèârif, Riyad, 2000, s.424. 
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Medíne’ye gelmişdük şerrefehÀ’llÀhu. Ve andan Óaøreti Emír nevvera’llÀhu 

merúadehu Óaøreti Rasÿl’üñ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem Ravøa-i Muùahhara’sı 

muúÀbelesinde el kavşurub tapu idüb didi kim, “Es-selÀmü èaleyke yÀ ceddí yÀ 

seyyidi’l-enbiyÀi” diyücek, Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem Ravøa-i 

Münevvere’sinden, “èAleyke’s-selÀm yÀ eşref-i evlÀdí.” didüğini kendü úulaàumla 

işitdüm diyü rivÀyet eyledi.  

Ve Şeyò SinÀn óaøretleri raómetu’llÀhi èaleyh andan daòi gidüb ŞÀm’a gelicek 

andan meşÀyiò-i kibÀrdan bir şeyò erbaèíne oturmışdı. Bir dervíş gönderüb dimiş kim, 

“Òıdmet-i èÀliyelerine varmaduàuma maèõÿr ùutsunlar kim erbaèínümüz [4b] tamÀm 

olmayınca òurÿc idemezüz; ammÀ luùf idüb úadem rence kılup anlar bizi teşríf idüb 

buracuàa gelsünler.” diyücek biz eyitdük kim, “Varuñ babam eydüñ kim birúaç gün 

neõirleri varmış gelmemeğe erbaèín tamÀm olucaú geleler biz cemiè-i èömrümüze neõr 

idüp ùururuz kimseye varmamaàa.” diyücek baèdehu, erbaèín tamÀm olucaú gelüb dest-i 

bÿs kılub beyèat ve inÀbet úılub èavdet eyledi.  

Ve andan Şeyò SinÀn óaøretleri tekrÀr rivÀyet idüb didi kim ŞÀm’dan sefer idüb 

Karaman diyÀrına gelicek Şeyò Óabíb óaøretleri ol vaútin giçiren oàlancıú idi gelüb 

Óaøreti Emír’üñ mübÀrek [5a] elini öpüb oturucaú. Buyurdı kim, “Babam siz bir èÀlim-i 

Àmil vaèô-ı nÀãıó kimesne olusarsız size bir vaãıyyetüm vardur.” diyücek. Anlar daòi, 

“Buyuruñ sulùÀnum.” didükde. Didi kim, “HerbÀr kim vaèôa şurÿèidesiz evvelinde bizi 

õikr idüñ ve hem Àòirinde bizi yÀd eyleyüb andan duèÀya şurÿ èidüñ, evvelinde õikr 

olunduàumuza intifÀè-i sÀmièÿn oldur; kim cümlesinüñ úulÿbına nÿr-ı ilÀhí tenezzül 

idüb münevver olalar, eóÀdíåden ve tefÀåírden her ne cÀrí olursa lafôuñdan øÀyiè 

olmayub èamel ideler ve andan Àòirinde õikr olunsavuz ol óÀøirÿn cemÀèÀt külliyyen 

meróÿm ve maàfÿr olalar.” diyü buyurdı.  

Ve andan rÀví èazízler didi kim ol [5b] vaút kim Óaøreti Maòdÿm’uñ 

nevvera’llÀhu merúadehu Burusa’ya gelüb Bınarbaşı’nda üç servi aàacı úatında bir 
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ãavmaèa vardur. Anda mesÀkin olıcaú. İbtidÀ-i iôhÀr-ı kerÀmet bu oldı kim şehir 

úavminden bÀùını mekşÿf olub ehl-i riyÀøet olan èazízler kim raóimehumu’llÀhu dün 

namÀzı ãadedinde meõbÿre ãavmaèa üzerinde nÿrdan sütÿn görüb ãabÀó olucaú varub 

dest-i bÿs idüb òayr duèÀsın alurlardı.  

Ve andan äarrÀf Òoca ÚÀsım dimekle maèrÿf bir òoca var idi. Bir èaraúıyye 

dikdirüb didi kim “Varayın şol Bınarbaşı’nda ôuhÿr iden evliyÀnuñ òıdmetine ilteyin 

başdaki baña dünyÀ himmetin ide [6a] tÀ kim dünyÀ cihetimüz maèmÿr ola.” diyü niyyet 

idicek. èAraúıyyei óÀøır idüb giderken úudretle ol gün bir úıymetí ùaş mezÀd olub Òoca 

ÚÀsım daòi ùaşı görücek arturmaú üzre oldı. İttifÀú ùaş otuz biñe çıkub Òoca ÚÀsım’uñ 

üzerinde kaldı. Òoca ÚÀsım didi kim “Ne èaceb vÀúièoldı şimdiki óÀlde münceremde 

beş biñ aúçeden àayrı nesnem yoú varayın şol evliyÀya yetişeyin yaótemildür ki dünyÀ 

himmetin ide.” diyü gelüb SulùÀn Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu elin yüzüne sürüb 

ol èarakıyyei naôar-ı èÀliyesinde úodı. HemÀn ÓÀøreti Emír’üñ mübÀrek elini cebine 

ãoúub bir aúçe çıúarub ãunıvirdi. Didi kim “Babam varuñ bu aúçeyi [6b] dünyÀñuza 

úatub sebeplenüñ.” diyücek, tekrÀr dest-i bÿs idüb makÀmına geldi. Bu aúçeyi 

mumlayub ol münceremde olan beş biñ aúçeye úatub mezbÿre ùaşuñ ãÀóibi gelüb otuz 

biñ aúçeyi ùaleb idücek. Fikr idüb didi kim “İş bu óÀøır olan beş biñ aúçeyi vireyin 

mÀèadÀsını òocalardan úarø idem.” diyüb müncereyi ilerü çeküb ãaydı. VaútÀ kim beş 

biñ aúçeyi tamÀm oldı. Daòi yerinde aúçe var. Yine ãaymaàa başladı. ÓattÀ on biñ oldı. 

Yine ãaymaàa başladı. TÀ kim yigirmi bin oldı. Daòi yerinde aúçe var. TamÀm otuz biñ 

aúçeye değin ãayub teslím eyledi. Ol àuããadan daòi òalÀã [7a] olub Óaú teèalÀ óaøretine 

óÀmd idüb sÀkin olucaú bir Yehÿdí bÀzirgÀn çıúagelüb didi kim “YÀ òoca şol alduğuñ 

ùaşı göreyin.” andan görüb didi kim “Ne vireyin?” Òoca ÚÀsım eyitdi kim “Yüz otuz 

biñ aúçe vir.” Andan Yehÿdí didi kim “Úabÿl eyledüm.” Pes anuñ üzerine beyè-i ãaóíó 

úılub irteki gün yüz otuz biñ aúçeyi teslím eyledi. Çünki Óaøreti Maòdÿm’uñ 

nevvera’llÀhu merúadehu èuluvv-i himmeti berekÀtiyle meõkÿruñ beş biñ aúçesi iki gün 
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içinde otuz biñ olub yevmen fe-yevmen üzerine teraúúí olub Óaøreti Maòdÿmuñ 

cÀmièini meõkÿr Òoca ÚÀsım binÀ itmişdür. 

 Baède’z-zemÀn [7b] SulùÀn Muóammed èaãrında raómetu’llÀhi èaleyh uc 

beglerinden SinÀn Beg dirlerdi. Ol gelüp meõbÿr cÀmièüñ úıble cÀnibine ilóÀú eyleyüb 

iki úubbe daòi binÀ eyledi. 

Naôm 

Ne der diñle Rasÿl-i kÀyinÀti                   

O faòr-i èÀlemüñ hem mümkinÀtı 

Şular kim bilmek ister ümmetümi         

 Bileler kim ùutandur sünnetümi 

Çün bir yol úodum kim şemse beñzer    

Münevver gicesi gündüze beñzer 

Yolumdan ùaşra her kim ki baúarsa        

ÓelÀk ola o yoldan kim çıúarsa 

Rasÿlu’llÀh bu úaydı òoş úayırdı            

Óadíåinde bunı böyle buyurdı 

Gel íy mü’min gider senden riyÀyı        

Delíl iden bu yolda evliyÀyı 

Buları her kim sevdi cÀn u dilden           

ÒalÀã oldı be-külli àıll ü àışdan 

Buları kim severse díni yapar            

Kişi her kimi sevse bile kopar 
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Gel imdi evliyÀyı sev göñülden              

Bularuñ sevgüsin bıraúma elden [8a] 

Var íy YaóyÀ bu òalúı sen güzer etme    

MenÀúıb söyle artuú söz uzatma 

MenÀúıb-ı ÒÀtÿn innehu raómetu’llÀhi èaleyh 

İş bu úaøıyyeye mÀdde ve menşe’ bu idi kim Óaøreti Maòdÿm’uñ yaèní 

sulùÀnumuz Emír SulùÀn’uñ nevvera’llÀhu merúadehu daòi Rÿm’a gelmedin ÒÀtÿn Ana 

Burusa’da mütemekkin olmışdı. Meger bir gice vÀúıèasında ÀfitÀb yaèní güneş gelüp 

úoynuna girdi. Andan bu vÀúıèasını taèbír itdürüb didiler kim “äaóíóu’n-neseb-i 

sÀdÀtdan ki ãÀóibü’l-kerÀmÀt ve vilÀyet kimesneyi zevclenseñ gerekdür.” dediler. 

VaútÀki SulùÀnü’s-sÀdÀt Emír SulùÀn óaøretleri nevvera’llÀhu merúadehu Burusa’da 

mütemekkin olub muúarrer olucaú ÒÀtÿn Ana teèaúúul ve tefekkür úılub didi kim 

“HemÀn [8b] ol benüm gördügüm ÀfitÀb-ı seèÀdet iş bu serverdür.” diyüb, dÀyesini 

gönderüb “Bizi cÀriyeliğe úabÿl úılsunlar.” diyücek, bu ùarafdan cevÀb ãÀdır olmadı. 

Andan tekrÀr yine gönderüb cevÀb olmayıcaú. Andan üçünci defèa gönderdükde bir 

ãÀlióÀ úarıcıú var idi. RivÀyet idüb didi kim “VaútÀ kim üçünci dÀye gelüb èarø-ı óÀl 

úılduúda ben óÀøır idüm. Óaøreti Emír nevvera’llÀhu merúadehu buyurdı kim, “Allah 

teèÀlÀ èarş altında melÀiklere nikÀó itdürdi min baèd úabÿl eyledük.” diyücek. Bu 

ùarafdan òod ÒÀtÿn Ana Rÿm ili beglerbegisine nişÀn úonmışdı. Ol ecilden kimesne 

nikÀó idemedi. MevÀlíden èAlí Rÿmí dirlerdi. Óazreti Emír’üñ muóibb ü ãÀdıúı idi. [9a] 

ilerü gelüb ol nikÀó eyledi.  

Ve andan bu meõkÿr òaber SüleymÀn Beg’üñ semèine yetişüb Edirne’de 

úarındaşı SulùÀn Çelebí meróÿma èarø eyleyücek, emr olunmış kim úırú úul göndereler, 

vara Burusa’ya alanı vereni ve mübÀşirlerini fi’l-cümle ùutub maóbÿs úapuya getüreler. 

Eyle olsa bu ùarafdan SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri nevvera’llÀhu merúadehu ÒÀtÿn Ana’ya 
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didi kim “Úarındaşun bize úırú úul gönderdi ki óabsle bizi alub gideler ammÀ anlar bize 

değebilmek muóÀldür meger èuúÿbet-ilÀhiyye vÀúiè olsa gerekdür óattÀ bugünki gün 

şehre girseler gerekdür.” didüği gün úırú úul gelüb ÒÀtÿn Ana’nun serÀyına hücÿm idüb 

tedÀòul eyleyücek, ÒÀtÿn Ana anlarun heybetinden [9b] ditredi. Andan Óaøreti 

Maòdÿm didi kim “Íy ÒÀtÿn ne yavlaú dehşet itdüñüz şol úırban içindeki yayı aluñ bir 

oú daòi çıkaruñ.” Meger Óaøreti Maòdÿm’uñ nevvera’llÀhu merúadehu her zemÀn 

leylen ve nehÀr kepÀde emåÀli bir yayı úurulı ùururdı. áazÀ niyyetine. Andan ÒÀtÿn Ana 

oúı ve yayı alub gelicek buyurdı kim “Gezleyüben atun.” Andan ÒÀtÿn Ana didi kim 

“SulùÀnum biz bunı atamazuz.” andan buyurdı kim “Siz gezleñ oú kendüsi gider.” 

diyücek ÒÀtÿn Ana pençereden úullara úarşu bir oúı kirişe bıraúdığınlayın tamÀm úırú 

yeşil yeleklü oúlar parlayub çıúub úırúına daói ùoúundı. Baèøısı helÀk olub ve baèøısı 

úaçub nÀ-bedíd oldılar.  

Eyle olsa [10a] ÒÀtÿn Ana didi kim “SulùÀnum bunda óikmet ne ola kim bize 

buyurduñuz siz atmaduñuz?” Andan SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri nevvera’llÀhu 

merúadehu buyurdı kim “Biz atmış olsaú hem úullar helÀk olub ve hem nesl-i èOåmÀn 

münúaùıèolsa gerekdi. Anuñçün size óavÀle úılduú kim neslüñüze øararuñuz yoúdur. 

HemÀn úullaradur.” diyü buyurdı.  

Andan bu òaber SüleymÀn Beg’e ve SulùÀn Çelebí’ye vÀãıl olucaú, didiler kim 

“èAn úaribü’z-zamÀn biz Úaraman diyÀrına sefer iderüz ol vaút bi’õ-õÀt kendümüz 

varavuz.” diyüb ferÀàat eylediler. Andan bir zamÀn soñra sefer idüb gelüb Burusa 

úurbine èasker ile úarÀr idücek pes SüleymÀn Beg bir niçe begler birle [10b] hücÿm 

idüb yürüdüler. TÀ kim Óaøreti Emír’i ve Òatÿn Ana’yı óÀbs idüb getüreler. Andan rÀví 

èazízler didiler kim “Ol vaút biz daòi Emír SulùÀn’uñ ÀsitÀne-i şerífinde muntaôır 

ùurmışduú. Gördük kim SüleymÀn Beg ve sÀyir begler be-nÀm pür-sÀz ü seleb gelürler. 

Andan bize yaúín gelicek, Yerağa çayındalar bizi uralar. Buz dağına yapşıdılar yerinden 

yerinden çıúmadı. Úılıca yapşıdılar kınından çıúmadı. Oúa yapşıdılar tír-keşlerinden 
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çıúmadı. AmmÀ bu ùarafdan SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri kendü nefesiyle söylenürdi 

“Úıymañ babam urmañ babam.” diyu yaèní Rÿm erenleri bu gelenleri helÀk itmek 

dilerler imiş. Anlara der-òÀst idüb “Úıymañ.” didüği ol idi. Eyle dirken “HÀy [11a] äaru 

Yÿsuf’um úıyduñ.” didi. Meger Edremid tevÀbièinde äaru SinÀn dirlerdi. Bir dervíş 

bÿstÀn kazaùurur imiş. Bu mÀcerÀya vÀúiè olub dimiş kim “Íy bí-edeb bí-dín sen benüm 

şeyòüme sÿ-i ôan idüb gelürsin. Biz ne píşdeyüz kim senüñ óaúúuñdan gelmeyevüz.” 

diyüb elindeki úazmayı atub Burusa’da SüleymÀn Beg’i bögrüne urdı. Andan SüleymÀn 

Beg atından yıúılub düşdi. Úamu begler üzerine gelicek, SüleymÀn Beg didi kim 

“Meded yetişüñ şeyòe baña úıymasun min baèd sÿ-i ôanna tevbe ideyin.” diyücek, 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri buyurdı kim “Babam sÀyir Rÿm erenlerini menè eyledük. 

AmmÀ Edremid’de äÀru [11b] Yÿsuf’ı menè idemedük. BÿstÀn úazardı. Úazmayla atub 

bögrine urdı. Min baèd aña dermÀn yoúdur.” diyücek götürüb gittiler. Otaàına varınca 

çatlayub öldi. 

 

Naôm 

Rasÿlu’llÀh’a bir gün geldi bir er      

Dizin çökdi öginde gör ne söyler 

èArab fetó eyleyüb açdı bu bÀbı     

EyÀ iki cihÀnuñ ÀfitÀbı 

MetÀ es-saèa diyüb itdi iúÀmet         

Ki yaèní kim úaçan úopar úıyÀmet 

Buyurdı ne yaraúladuñ ãorarsın        

Aña irişmeğe şöyle iversin 

èArab eydür ana dínüñ uãÿli             
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Ki yaèní Óaú teèÀlÀ‘nuñ rasÿli 

èAmelüm yoú durur úurtara beni      

 Ve illÀ severem AllÀh-ı SÀní 

Didi server ne kükçek yaraàun var 

Kişi sevdügi ile bile úopar 

Gel imdi úıl teveccüh evliyÀya         

Niçe bir tÀbiè olursın hevÀya 

[12a] HevÀya uyanuñ işi òarÀbdur             

äuyı ãanub uzanduğuñ serÀbdur 

Saña farø olanı Óaú’dan ùut anı        

äaúın aldamasın dünyÀ-yı fÀní 

Çü söz bu araya irdi hemíndir 

MenÀúıb õikr iden àamdan emíndir 

MenÀúıb  

Andan meõkÿr èazízler rivÀyet idüb didiler kim “Óazreti Emír’üñ nevvera’llÀhu 

merúadehu meclis-i èÀliyesinde kimesne fetó-i kelÀm idüb nuùúa úÀdir olmazlardı. 

Cümle kerÀmetinden birisi daòi bu idi kim, kendüsi murÀúıb oturur idi. Ol óÀøır 

cemÀèatüñ baèøısı rÿ’yÀ taèbír içün ve baèøısı úalbinde niyyeti olub óal olmasına gelmiş 

idi. Ve andan murÀúabeden mübÀrek başını úaldurub eydürdi kim [12b] “Babam bir 

kimesne şu aãıl vÀúıèa görse anuñ tedbíri şöyledür andan bu cins tamÀm olucaú.” 

Eydürdi kim “Babam bir kimsenüñ şu aãıl niyeti olsa şöyle olmaú gerek.” diyü kimesne 

suÀl itmedin, her kişi ber-murÀd olub giderdi.  

MenÀúıb 
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 Ve cümleden birisi Balıkeåir’de İlice Bazarı dimekle maèrÿf köyde èAlí Faúíh 

dimekle meşhÿr vaèz-ı nÀãıó kimesne idi. Meõkÿruñ èÀdetiydi. Yılda bir kez ol 

vilÀyetün ãüleóÀlarına tenbíh úılub, SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine dest-i bÿsa varub, 

cemÀl-i münevverini müşÀhede úılub, òayır duèÀsın alub, girü giderlerdi. Meger meõkÿr 

vÀèiô kitÀb ôahrinde óÀriú-i èÀde bir óadíå [13a] görüb iètimÀd idemedi. Andan fikr-i 

ãÀibi aña mülóaú oldı kim Óaøreti Maòdÿm’uñ nevvera’llÀhu merúadehu óuøÿr-ı 

èÀliyesine vuãÿl bulduúda istifsÀr idüb mütesellí oluna. Andan mevsÿm yitişüb gider 

olucaú Úurt Dede dimekle meşhÿr bir dervíş var idi, ol diyÀrda Óaøreti Emír’üñ 

himmetin almış kişiydi. Ol esnÀlarda meõkÿruñ oàlancuàı òasta oldı ve andan Úurt 

Dede òÀtÿnına didi kim “ÒÀtÿn biz èAlí Òocayla SulùÀn óaøretine gitmeğe èahd 

eyledük. Bu oàlancuàuñ maraô-ı mevtídür, Allahu aèlem vaútÀki emru’llÀh cÀrí ola 

úoñşular defn eylesünler.” diyüb cemÀèat-i keåíre revÀne oldular. VaútÀki dervíşler ol 

vÀdiyi geçüb [13b] ãabÀó namÀzını edÀ idüb evrÀda meşàÿl oldılar. EvrÀd tamÀm olub 

duèÀ olucaú Úurt Dede atından inüb úÀfileyi ùuràurub didi kim “YÀ iòvÀn bizüm 

oàlancuàuñ rÿóunı melÀikler úabø eylemişler, alub gide yürürler. Uşda dünyÀ göğine 

yaúlaşdılar. İmdi bir duèÀ idüñ andan gidelüm.” diyüb duèÀ eylediler. Andan èumÿmen 

óÀøirÿn cemÀèat Dede’ye “el-óükmü li’llÀhi’l-èaôím” diyü èazÀ idüb revÀne oldular. 

Baèdehu Óaøreti Maòdÿm’uñ naôar-ı èÀliyesine vuãÿl bulucaú dest-i bÿsiyle müşerref 

olucak SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri nevvera’llÀhu merúadehu hemÀn Úurt Dede’ye ayaú 

üzerine gelüp “Lebbeyk sulùÀnum” diyücek buyurdı kim [14a] “Sizüñle bir daòi 

muãÀfaóÀ idelüm bu görüşmek èazÀ içün olsun. “İnnÀ li’llÀhi ve innÀ ileyhi rÀcièÿn.”175 

Ölüm babam mersÿm-ı muúannendür ol gitti biz daòi giderüz nitekim vÀrid olmışdur: 

“SübóÀne men teferreda bi’l-èizzi ve’l-beúÀ ve emera èibÀdehu bi’l-mevti ve’l-fenÀ.” 

diyü buyurdı. Andan Úurt Dede gelüb sulùÀnuñ mübÀrek eline yüz sürüb yine teúaèèud 

idicek murÀúıb olub sÀkin oldılar. Meger èAlí Faúíh vÀèiô ol kitÀb ôahrinde gördügi 

óÀriú-i èÀde óadíålere naôar-ı göz müteèallik olsa ãıóóatine iètikÀd idüb inÀbeci ölüñ 

                                                 
175 Bakara sûresi, 156. ayet. “Biz Allah’ aitiz ve sonunda O’na döneceğiz.” 
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cümlesinden birisi budur, diyüb meõkÿr vÀèiôüñ o şübhe ùutduàı óadíåi taúrír eyleyüb 

didi kim “Meger ceddüm Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem [14b] Óarem-i 

Kaèbetu’llÀh’da Mekke kÀfirleri cemè olub didiler kim “Eger sen óaú peyàamber iseñ iş 

bu büyük ùaşa işÀret úılasın, andan ùaş iki şaú olub içinden bir yigit òurÿc eyleye. 

äaruşın mülebbes ve müselleó, èumÿmen Àlet-i esbÀbı müretteb ola. Senüñ risÀletüñe 

şehÀdet idüb tÀ kim biz daòi görüb iètiúÀd idüb müsülmÀn olavuz.” diyücek andan 

ceddüm Rasÿlu’llÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem buyurdı kim; “Bugünki gün bir niçe 

göz óÀøır değil, irte èumÿmen cemè olun inşÀa’llÀh şÀyed ímÀnuñuza sebeb ola.” diyüb 

münteşir oldılar. Andan ol gice CebrÀil èaleyhi’s-selÀm didi kim “Es-selÀmu èaleyke yÀ 

Rasÿla’llÀh inne rabbeke yuúriuke’s-selÀme ve yeòuããuke bi’t-taóiyyeti [15a] ve’l-

ikrÀm.” buyurdı kim; “Benüm óabíbüm ol muècizÀt-ı èazím ecliyçün àam çekmesün. 

èİzzüm ve èaôametüm óaúúıyçün ol ùaleb olunan şahã-ı meõkÿr ùaşun içinde yetmiş 

yıldır ki yaradub terbiyet idüb beslerin. İmdi duèÀ itmek senden, çıúarmaú benden didi.” 

Andan èurÿc idüb maúÀmına gitdi. Andan irteki gün cemèiyyet-i kübrÀ olub mü’min ve 

kÀfir cemè olub andan ceddüm Rasÿl óaøreti èaleyhi’s-selÀm duèÀya şurÿè idicek bi-

iõni’llÀh ol ùaş iñileyüb iki pÀre olub içinden bir yigit ôÀhir olub didükleri üzerine 

ãaruşın mülebbes ve müselleó andan ol yigit Óaúú’un vaódaniyyetine Rasÿl óaøretinüñ 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem risÀletine şehÀdet idücek küffÀruñ [15b] niçe müsülmÀn 

olub ve niçesi sióre óaml eyleyüb küfri ziyÀde oldı. Andan ceddüm buyurdı kim “Bu 

yigidüñ üç gün èömri var. Bugünki gün bunı evlendürüñ. ŞÀyed bir õürriyyÀtı úala.” 

diyücek eyle eylediler. Andan ol yigit üç gün oldı ölmedi, on gün oldı ölmedi, didiler 

kim “YÀ Rasÿla’llÀh óÀşÀ ki sizden kiõb ãÀdır ola. Ol yigit daòi ölmedi.” diyücek Rasÿl 

óaøreti buyurdı kim “Ol emri úarındaşum CebrÀil işÀretiyle didüm, yine andan suÀl 

ideyin.” diyücek CebrÀil gelüb didi kim “YÀ Muóammed ol yigide teeóüli gicesi üç 

çörek itdürüb arpa unundan ãadaúa idüb virdiler. Andan óín-i ifùÀrda bir úurãaya 

bismi’llÀh diyü başlayınca bir sÀyil úapuya gelüb ùaèÀm diledi, ol çöreği virdiler. 

Muóaããal sÀil yine gelüb kendüler açlıàı iòtiyÀr eylediler. [16a] buyurdı kim “YÀ 
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Muóammed èizzüm ve èaôametüm óaúúıyçün ol yigide evvelki ãadaúada on yıl èömür 

virdüm ve ikinci úurãada yigirmi yıl èömür virdüm üçünci úurãada otuz yıl èömür 

virdüm.” didi diyüb èurÿc itdi óadíåi ãaóiódür. “babam olmış işdür.” diyücek meõkÿr 

vÀèiô didi kim “Çün suÀl itmedin benüm müşkilüm óal oldıysa.” MuúÀbeleden bir 

dervíş ayaú üzerine úalúdı kim óacet èarø ide. Aña buyurdı kim “Oturuñ babam anlar 

bizi duèÀdan unutmasunlar. Maèãÿmcalardur. Biz anlaruñ duèÀcısıyuz.” didi. Andan 

cemÀèÀt münteşir olucaú ol dervíşi [16b] eyitdüm ki “Bu ne remz idi kim úalúduñuz.” 

diyücek; didi kim “Bu ùarafa müteveccih olucaú evde maèãÿmca kızçuàazlar var idi. 

Üzerüme emÀnet úoyub didiler kim, “Baba úaçan SulùÀn óaøretlerine vuãÿl bulucaú 

bizüm içün bir duèÀ itdüresin.” ol ecildendür. Ve geldüm şöyle buyurdı  

Naôm 

Yine diñle bu sözi sen íy aèlÀ            

Ki òoşnÿd ola senden Óaú teèÀlÀ 

Şu kim terk ide göñülden riyÀyı        

Ki yaèní seve gerçek evliyÀyı 

GünÀhları ola eşyÀ ãaàışı                   

İşit diñle kim anuñ n’olur işi 

Kim ol sevdügiñün yüzi ãuyına         

Baàışlanur heb anuñ óürmetine 

Gel imdi ãıdú ile sev evliyÀyı            

Ki tÀ bulasın anlardan vefÀyı 

[17a] Müyesser ideler tÀ kim murÀduñ       

Dirile evliyÀ silkinde aduñ 
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Bu dünyÀ óubbunı èaynuña alma       

Bulardan ayrılub yabanda úalma 

Bilürsin kim buña gelen göçerler       

Bu menzilde úonan Àòir göçerler 

Geçer nesnenüñ olmaz iètibÀrı          

Dutamaz kimesne elde àubÀrı 

Gel imdi evliyÀyı sev göñülden          

MenÀúıb geldi diñle cÀn u dilden 

MenÀúıb 

Andan èazízler rivÀyet idüb didiler kim “VaútÀ kim SulùÀn Çelebí meróÿm 

èÀlem-i beúÀya irtihÀl idicek, iki oàlı úalub birisi SulùÀn MurÀd ve birisi SulùÀn MuãùafÀ. 

AmmÀ ki SulùÀn MurÀd İznik’de bulunub ve SulùÀn MuãùafÀ Edirne’de taòta teúaddüm 

idüb [17b] òazíneyi ve èaskeri cemè eyleyüb yürüyüb Miòaliç úurbinde úarÀr úıldı. TÀ 

kim SulùÀn MurÀd’ı ele getürem diyü. Andan bu ùarafdan SulùÀn MurÀd Burusa’da 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine nevvera’llÀhu merúadehu gelüb dest-i bÿsiyle müşerref 

olub didi kim “YÀ enişte, úarındaşum òazíne ve èaskerle benüm úaãduma geldi. Ben 

daòí fürÿmÀnde olub istiòÀre idinüb hıdmet-i èÀliyeñüze geldüm; ki her ne emr iderseñ 

anuñ üzerine olam.” diyücek Óaøreti Emír buyurdı kim “Babam ceddüm Rasÿlu’llÀh 

ãalla’llÀhu èaleyhi [18a] ve sellem iş bu Rÿm’uñ salùanatını verilmesin bize tefvíø 

itmişdür. Biz kime virürsek pÀdişÀh ol olısardur. Eyle olsa biz size virdük. Òayır-bÀd 

üzerine mutaãarrıf olasız inşÀa’llÀh.” diyücek SulùÀn MurÀd meróÿm úalúub dest-i bÿs 

idüb teúaèèüd idicek didi kim “SulùÀnum fevúa’l-óad èademdeyin. Ne òazínem var ve 

ne èaskerüm. Var hemÀn yüz elli nefer Àdemüm var. Bu ecilden òavfum àÀlib bu òuãÿãa 

ne emr idersiz?” diyücek buyurdı kim “Ùuruñ, ãoyunuñ babam.” diyüb mübÀrek [18b] 

göñleğiñi SulùÀn MurÀd’a geydirdi. Andan SulùÀn, tevÀbièini alub revÀne oldı. Andan 
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Miòaliç muúÀbelesinde Eleğikeåír dimekle maèrÿf yirde úarÀr edicek, ol ùarafda SulùÀn 

MuãùafÀ’nuñ úalbine òaşyet ilúÀ eyleyüb ol gice úaçub ãabÀóa dek Gelibolı’ya irişdi. 

Andan ãabÀh olucak ümerÀ-yı èasker cemèolub pÀdişÀhı bulımadılar. èİlmleri lÀóıú oldı, 

kim úaçub gitmişdür. Andan ulu begler Ulubad ãuyın yüzdürüb geçüb zírÀ köpri 

kesilmiş idi. SulùÀn MurÀd’a didiler kim “Hemíşe devletüñ pÀyende ve ömrüñ mezíd ve 

salùanat mübÀrek olsun, kim [19a] òazíne ve èasker hÀlí úalmışdur. Buyuruñ devletile.” 

diyüb alub saèÀdet-i salùanata èurÿc eyleyüb úarÀr eyle olsun.  

SulùÀn MurÀd meróÿm Óaøreti Maòdÿm’uñ nevvera’llÀhu merúadehu èuluvv-i 

himmeti berekÀtiyle üç gün içinde pÀdişÀh oldı. Meõkÿr Ece Baba ki; bevvÀbıydı. 

RivÀyet idüb didi kim; “Bir gün bir òıdmete emrolunmuşdı. Yine geldükde gördüm ki, 

bir kimesne SulùÀn óaøretlerinüñ ãavmaèasına duòÿl ider. HemÀn óayúırub nidÀ itdüm 

ki, meger kim SulùÀn MurÀd imiş. [19b] Çün girü çekilüb didi kim “Nedir dervíş?” ben 

didüm ki “Görelüm icÀzet var mı?” diyücek didi kim “Óaú didüñ dervíş. Terk-i edeb 

úılurduú, raómet saña kim, tenbíh úılduñ.” diyücek. Andan ben içerü girüb gördüm ki 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri ayaà üzerine ùurmış. Didi kim “Babam eyü didüñ, zírÀ 

pÀdişÀhdur ãadr-ı ióøÀr eyle daòi andan gel.” didi diyücek, andan işÀret üzerine ãadr-ı 

ióøÀr eyleyüb çıúub SulùÀn MurÀd’a buyuruñ diyücek, tedÀòul idüb mübÀrek elini dest-i 

bÿs idücek “Babam şol ãadra geçüñ, oturuñ.” diyücek, SulùÀn MurÀd didi kim “äadr 

sizüñdür, buyuruñ.” diyücek Óaøreti Maòdÿm ãadra [20a] geçüb SulùÀn MurÀd 

muúÀbelesinde diz çöküb teúaèèud idicek.  

Andan meróÿm Ece Baba teúrÀr rivÀyet idüb didiler kim “SulùÀn MurÀd’uñ otuz 

biñ aúçeye alınmış bir atı vardı. Her kim ol ata òıdmet itse dişiyle ùutub, ayaàı altına 

alub öldürürdi. Andan SulùÀn MurÀd meróÿm dimiş kim “Bu atı varuñ enişteme iledüñ 

kim, ol bunuñla niôÀm ider.” diyü göndermiş. Andan atı götürüb SulùÀnü’s-sÀdÀt 

óaøretlerine teslím idücek, ben meõkÿr atı alub tímÀr itmeğe meşàÿl olub didüm ki “İş 

bu ata ben òıdmet idiserem èaceb baña daòi øararı yetişe mi?” diyü úalbüme keder vÀúiè 
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oldı. SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri didi kim “Babam varuñ [20b] ol ata eyidüñ kim “Senüñ 

şimdi ki ãaóibüñ Allah teèÀlÀ’nuñ emrine muùíèolub ve fermÀnına maókÿm olmışdur. 

Sen daòi ãaóibüñe tÀbiè olub Óaú teèÀlÀ’nuñ emrine iùÀèat idüb ãıfat-ı zemímeñi terk 

ider misin?” diyüñ. Görelüm ne işÀret ider?” Andan ben daòi varub eyle diyücek, ol at 

üç kere başını egüb yine úaldurdı. Andan gelüb Óaøreti Emír’e nevvera’llÀhu 

merúadehuèarø idücek. Didim kim “babam ol èÀdet-i úabíóasını terk eyledi. Min baèd 

óaøer itmeyüb tímÀr idüñ. Çün andan ãoñra úalbüme hergiz òavf gelmedi. ÓattÀ SulùÀn 

óaøretleri hemÀn Cumèa namÀzına bizedi. Ben her dem òıdmete emr [21a] 

olunduàumda buyururdı. Ol ata binüb varurdum. Bir arada gezegördüm. Híç 

úımıldamaz, ùururdı. Meger kim bir ehl-i bidèat veya bir ışıú uàrayaydı, anuñ üzerüne 

deprenürdi. HelÀkliğine úaãd iderdi. Çarşu òalúı görücek güçle ol ehl-i bidèatı 

úovarlardı, ammÀ bir ehl-i sünnet gelüb geçse aña başın egüb tevÀøÿè iderdi. TÀ kim ol 

ehl-i sünnet geçince. Şol úadar meşhÿr olmuşdı kim çarşu òalúı at ol aradan gidince 

tenbíh idüb bir ehl-i bidèatı uàratmazlar idi.” 

Naôm 

Yine diñle işit bu gizlü rÀzı                 

Ki tefsírinde didi Faòr-i RÀzí 

Şular kim bir èazíze cÀn u dilden         

Sevüben òıdmet ideler göñülden 

[21b] Óaúíúat Óaú rıøÀsını alurlar                 

Ki èinde’l-Óaú olar maúbÿl olurlar 

Olaruñ şemèi bil nÿrı øiyÀdur            

 èAzízi iş bu òalúuñ evliyÀdur 

Gel imdi evliyÀya eyle òıdmet             
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İrişe saña tÀ kim èÀlí himmet 

Bu dünyÀ óubbına gel olma úÀniè        

Ki dünyÀ óubbıdur èuúbÀya mÀniè 

Niçe bir aldanursın bu fenÀya            

Ùüşürür ol seni Àòir èanÀya 

Gele denişme aããuñı ziyÀna                  

MenÀúıb geldi yine gör èayÀna 

MenÀúıb 

Yine meõkÿr èazízler raóimehumu’llÀhu rivÀyet idüb didiler kim; bir vaút 

Óaøreti Maòdÿm’uñ nevvera’llÀhu merúadehu meclis-i şerífinde óÀøır idük. Meger bir 

èÀlimüñ leyle-i mièrÀcdan “æümme denÀ fe-tedellÀ.” 176tefsírinde müşkili var imiş. 

èÁyişe ana raêıya’llÀhu èanhÀ “CismÀniyye ile mièrÀc olundı.” diyü buyurdı. Egerçi 

maóallí iòtilÀf olunsa [22a] bir emrde èadÀlet vÀcibdür bu taúdirce óaú İbn-i èAbbÀs 

úavlinde olmış oldı. Fe-emmÀ “Bu emrüñ ãıóóatini Maòdÿm’dan istifsÀr ideyin.” diyü 

niyyeti olucaú. Seyyidi’s-sÀdÀt ve menbaèi’l-èizzi ve’s-saèÀdÀt óaøretleri nevvera’llÀhu 

merúadehu mübÀrek başını murÀúabeden úaldurub didi kim; “Babam ceddüm Rasÿl 

óaøreti ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem leyle-i mièrÀcda Óaøreti Óaúú’ı celle ve èalÀ daèvet 

olunduàı vaútin bu beden-i ôÀhirle vardı ve bu gözle görüb ve bu dille ùoúsan biñ 

kelimÀt idüb ve bu semèile dinledüğin lÀ raybe fíhi yaèní hergiz şek ve şübhe olunmaàa 

yir yoúdur. ZírÀ babam bi’õ-õÀt kim òilúat-i maólÿúa sebeb olmış ola ki óaúúında “Lev 

lÀke levlÀke  [22b] lemÀ òalaútü’l-eflÀk.”177 diyü emr olunmış ola. Maèa haõÀ bu emrüñ 

åıóóÀtine sÿre-i ve’n-necmi nÀzil olmış ola. ZírÀ babam istibèÀd olunmasun, bir kimesne 

óabíbü rabbü’l-èÀlemín ola ve hem Óaøreti èizzet celle ve èalÀ ve cümle melÀikler 

                                                 
176 Necm sûresi, 8. ayet. “Sonra yaklaştı ve sarktı.” 
177 “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım.”Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c.II, y.y., Beyrut, 1352, s.164. 
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èumÿmen aña ãalÀvÀt getüreler. Çün ol õÀt-ı èaôímüñ müşÀhede-i ôÀhiriyyesine ne 

nisbet ola, kim şimdiki zamÀnda òod kimse bulunur, kim bu cism-i ôÀhiriyye ile ve bu 

baãarla günde yüz kere mièrÀc ider.” diyü buyurdı. Ol èÀlimüñ şübhesi óal oldı. Bundan 

me’òÿõ budur kim, bir kimesne kim úuùbu’l-aúùÀb ola Óaú teèÀlÀ óaøretinüñ celle ve 

èalÀ cümle maòlÿkı üzerine úÀim-maúÀmı olucak. Her zemÀnda Óaøreti Óaú’dan [23a] 

münfekk olunmaz. Anuñ lafô-ı dürer-bÀrinden her ne cÀrí olursa istibèÀd dürüst olmaya. 

Allahu aèlem. 

MenÀúıb 

Yine meõkÿr èazízler raóimehumu’llÀhu rivÀyet idüb didiler kim; bir gün 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu meclis-i èÀliyesinde ùurmış idük 

naãíóata şuruè idüb “Ve mÀ yeèidühumu’ş-şeyùÀnü illÀ àurÿrÀ.”178 ayeti tefsírinüñ buùÿn-

ı nÀ-mütenÀhísinde fetó-i bÀb idüb eydürdi kim, “Babam hergiz àaflete yir yoúdur, 

şeytÀn úuvvetlü kimsedür. èAvÀmı şu yoldan iølÀl ider ve òavÀãı şol yoldan iølÀl ider, 

èulemÀyı şu yoldan iølÀl ider ve meşÀyıòı şu yoldan iølÀl ider. Nitekim işidürsin babam 

Belèam BÀèÿr gibi şol [23b] derecede kemÀl taóãíl idüb meşÀyıò-ı kibÀrdan olmış iken 

Àòir iølÀl eyleyüb imÀnsız gitmelerine sebeb oldı. áÀyet ulu düşmandur babam. Nitekim 

Óaú tebÀreke ve teèÀlÀ celle veèalÀ MÿsÀ peyàÀmbere vaóy idüb buyurdı kim, 

ãalÀvÀtu’llÀhi ve selÀmuhu “YÀ MÿsÀ zinhÀr düşmÀnuñı meyyit görmeyince òavfuñ 

kesilmesün ve şerrinden emín olma.” diyü emr eyledi.” Diyücek óaøirÿn cemÀèatden 

seyÀóat eylemiş kimesne bulunub didi kim “SulùÀnum baèøı meşÀyıòa yetişüb didiler 

kim, egerçi kim şeyùÀn geçen meşÀyıòdan baèøısını iølÀl idüb ôafer buldıysa bize ôafer 

bulımaz. zírÀ meèÀn sÀlifín meşÀyiòuñ rÿó-ı şerífleri bize seneddür. [24a] dirler. 

diyücek.” SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri nevvera’llÀhu merúadehu didi kim “Babam bir gün 

Óasan-ı Baãrí raómetu’llÀhi èaleyh bir yirde èibÀdet iderdi. Gördi kim şeyùÀn bir niçe 

yularlar götürüb giderdi. Didi kim “YÀ melèÿn bu yularlar nedür?” ŞeyùÀn didi kim “YÀ 

                                                 
178 İsrâ sûresi, 64. ayet. “Fakat şeytan onlara bir aldanıştan başka ne va’d eder?” 
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şeyò iş bu yularları bu òalúuñ yÀvuzrÀàınuñ başına urub azùururam. Evvelkilerinüñ 

yirine muókem baàlayub üzerine óavÀle ve díde-bÀn yaèní gözciler úoruz kim, bu 

şe’nime tÀ kim ne vaút olursa óÀøır ola.” diyücek. Şeyò eyitdi kim “YÀ melèÿn iş bu 

yularlaruñdan bize de óiããe var mı?” diyücek. ŞeyùÀn eyitdi kim “Saña daòi ne yular 

gerek?” dimişdür. İmdi babam [24b] şimdiki zamÀn şeyòlerinüñ ekåerine şeyùÀn 

ãaúÀlına gülmeğe daòi begenmez.” diyü buyurdı. Andan meõkÿr èazízler 

raóimehumu’llÀhu rivÀyet idüb didiler kim, vaútÀ kim SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri 

nevvera’llÀhu merúadehu Burusa’ya gelüb teèayyün bulucaú mevÀlí-i èiôÀmdan 

MevlÀnÀ FenÀrí ve ManlÀ YegÀn ve èAlí Rÿmí bunlar emåÀli niçe èalimler müşkil yirler 

ve mesÀil-i àaríbeler cemè eyleyüb èale’l-ittifÀú imtióÀn úaãdına cemè olub meclis-i 

èÀliyesine vuãÿl bulub teúaèèüd idicek, meõkÿr èulemÀnuñ ùÀúatleri ùÀú olub, lisÀnleri 

óarekete úÀdir olmayıcaú, Óaøreti Emír nevvera’llÀhu merúadehu murÀúabeden fÀrià 

olub didi kim “Bir kimsenüñ [25a] medresesi èarş olub, òocası Rabbü’l-èÀlemín ola. 

èAcabÀ ol kimsenüñ cihet-i èilmiyyesinde müdrik olmaduàı yir úaldı mı? Ola eyle olsa 

ol aãıl kimesne ile mübÀóeåe ve muèÀraøa olunması èayb ola babam.” diyücek óaøirÿn 

èulemÀ úalúub dest-i bÿsiyle müşerref olub revÀne oldılar. 

MenÀúıb 

Yine meõkÿr èazízler rivÀyet idüb didiler kim, her-bÀrí ki SulùÀnü’s-sÀdÀt 

óaøretlerinüñ cemÀl-i münevveresini müşÀhede ecliyçün iştiyÀú àÀlib olub varub ùapu 

úılduàumuzleyin, “èAleykümü’s-selÀm babam.” diyüb eydürdi kim, “Bir kimesne ehl-i 

óaúíúat olager bir Àòer es-selÀmü èaleyke diyince bir niçe münzilden úalur. İmdi babam 

[25b] varuñ Allah teèÀlÀ’nuñ emrine imtiåÀl ve nehyinden iótirÀz idüñ.” diyü buyurdı.  

Ve her-bÀr ki naôar-ı èÀliyesine vuãÿl bulurduú úoàÀdan óaãír üzerinde úıbleye 

müteveccih olub, mübÀrek ùudaúları èale’d-devÀm óarekÀtda idi. Ve hergiz murabbaè 

oturduàunı görmedük. VaútehÀ bu beyti dirdi. 

Beyt 
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“Ger yemení der yemení çÿ pe mení      

Ger be seni çÿ pe mení der yemení” 

Yaèní göñlüñ benüm ile olursa Yemen memleketinde iseñ daòi èaãÀm gibi 

öñümdesin ve eger göñlüñ benüm ile degilse èaãÀm gibi öñümde daòi ùursañ Yemen 

memleketindesin dimek olur. 

Naôm  

Yine diñle ki Óaú ne òoş úayırdı          

Zebÿr’ında ki DÀvÿd’a buyurdı 

[26a] Gel imdi sende düşmÀn ol bu nefse      

Ki menè eyle anı her ne dilerse 

Eger sen bu işi böyle úılursañ              

áazÀ-yı ekber oldur ger bilürseñ  

Eger bu işde çekerseñ èanÀyı               

Ki mesned úıl bu yolda evliyÀyı 

Ve ger añlariseñ budur saña yol           

Bu nefsüñ şÿm u şerrinden emín ol 

Gel imdi nefs murÀdından güzer úıl     

Düşerisen mekr-i şeyùÀna óaõer úıl 

Yine diñle ki bir dürlü gevÀhir  

MenÀúıb kim olubdur olda ôÀhir 

MenÀúıb 
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Andan bir èazíz şeyò ÓÀcí BayrÀm’uñ eóibbÀsı rivÀyet idüb didi kim, bir kere 

ÓÀcí BayrÀm óaøretleri raómetu’llÀhi èaleyh Burusaèya gelüb didi kim, “Óaøreti 

Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu òıdmetine dest-i bÿsa varduàınca bile idüm. VaútÀ 

kim ÒÀtÿn Ana’nuñ serÀyı óavlisine duòÿl eyledük. Meger neccÀrlar ol serÀyuñ saúfini 

taèmír iderlerdi. NÀ-gÀh saúfinden [26b] bir üstÿn yaèní direk uçub hevÀda muèallaú 

ùurub yire inmedi.” Andan Şeyò ÓÀcí BayrÀm didi kim, “Bu eånÀda iôhÀr-ı kerÀmete 

èacz yoàidi. ÚÿsÀlar inüb düşse ne lÀzım gelürdi?” diyüb baèdehu ãavmaèasına duòÿl 

idüb dest-i bÿsiyle müşerref olub teúaèèüd idicek. Óaøreti maòdÿm nevvera’llÀhu 

merúadehu buyurdı kim “Babam ol üstÿn ineceği yirde oàlancıúlar oynarlardı. anlara 

øarar yitişmesün içün indirmedük.” diyü buyurdı.  

Andan rÀví èazízler raóimehumu’llÀhu rivÀyet idüb didiler kim, Şeyòu’l-islÀm 

óaøretleri raómetu’llÀhi èaleyh vaútehÀ Burusaèya gelüb Óaøreti Maòdÿm’la 

nevvera’llÀhu merúadehu muãÀóebet idüb andan icÀzet alub [27a] CÀmiè-i Kebír’de 

vaèô iderdi. Yine bir gün vaèôa niyyet idüb óÀøır olmışlardı. Meger SulùÀnü’s-sÀdÀt 

óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu bir dervíşi òıdmete emr idüb bÀzÀra gönderildi. 

Meõkÿr dervíş didi kim “Varayın Şeyòu’l-islÀm’uñ vaèôında bile olub òayr duèÀda bile 

bulunayın.” didi. Andan ol meclise teúaèèüd idücek, hemÀn cÀmiè óarekete gelüb 

zelzele idicek. Bir niçe kimesne ùaşra çıúub gördiler kim, ùaşrada óareket yoú. HemÀn 

cÀmiè oynar. Şeyòu’l-islÀm’a òaber olıcaú, “Ne èaceb?” diyüb murÀúabeye varub 

úaøıyyeye èilmi lÀóıú olıcaú çaàırdı kim, “SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerinüñ òıdmetkÀrı var 

meclisimüzde. Her kim iseñ ùur, kerem eyle ùaşra [27b] yoòsa bizi úırdırduñ.” didi. Eyle 

olsa bu dervíş ùaşra çıúıcaú, hem-Àn-dem camiè sÀkin oldı. Andan meõúur dervíşe 

óayret àalebe idüb, segirtüb Óaøret’üñ óuøÿr-ı èÀliyesine geldi. Vuãÿl bulduúda, sÀbıúÀn 

mübÀrek başını úaldurub redd-i selÀm iderdi. Bu defèa murÀúabeden sÀkin olub selÀmın 

almadı. èUluvv-i himmetinden dervíş bí-òod olub, düşüb, baèdehu èaúlı gelüb didi kim 

“SulùÀñum bilmedüm. Benüm eksükliğüm, maèõÿr ùutuñ, baña úıymañ.” diyücek 

Óaøreti Maòdÿm nevvera’llÀhu merúadehu buyurdı kim “Babam dünyeví, uòreví ne 
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óacetüñüz yirin bulmadı kim, Àòerlerden istimdÀd idesin?” andan buyurdı kim “Babam 

bir úul mevlÀsında [28a] envÀè dürlü nièmetlere müsteàarú iken varub, Àòerden taleb 

itmek hem èaybdur ve hem õenb-i èaôímdür.” diyü buyurdı. 

Beyt  

Rasÿlu’llÀh’a bir gün geldi Cibríl 

Didi kim yÀ Rasÿlu’llÀh anı bil 

Óadíå 

“Óabbebe men aóbebte fe-inneke mufÀraúati ve’fèal mÀ şi’te fe-inneke 

meyyitün.”179 

Beyt  

Ki yaèní her neyi sevseñ bulursın 

Çün andan èÀúıbet sen ayrılırsun 

Ve her ne işleriseñ işle íy yÀr 

Anı õikr eyle kim Àòir ölüm var 

Ve ger bu fÀniye sen cehd idersin 

Úalur dünyÀ yirinde sen gidersin 

Meger kim sevesin sen evliyÀyı 

İki èÀlemde bulasın ãafÀyı 

Ki tÀ kim örtüle bu cümle èaybuñ 

Anuñ óürmetine èafv ola õenbüñ 

Ùurub fikr eyle kim ölseñ gerekdür 

                                                 
179 “Muhakkak sen sana sevdirilenden ayrılacaksın. Dilediğini yap ama muhakkak ki sen bir ölüsün.” 
Kaynaklarda böyle bir hadise rastlanmamıştır. 
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O èÀlí óaørete varsañ gerekdür 

BeàÀyet ulu dergÀhdur o dergÀh 

èAúıllar çÀk olur anda ol ÀgÀh 

[28b] Dizin çökeler anda enbiyÀlar 

Ki yapraú gibi ditrer evliyÀlar 

Bu úaydı Óaú teèÀlÀ òoş úayırdı 

Ki Úur’Àn-ı èÀôíminde buyurdı 

Úala’llÀhu teèÀlÀ “Ve lÀ tense naãíbeke mine’d-dünyÀ.”180 

Bunuñ óaúúında didi İbn-i èÁbbÀs 

Ki andan rÀøí ola Óaú’la nÀs 

æebÀtı yoú didi dünyÀ işüniñ 

Kefen dürür naåíbi her kişinüñ 

Gel íy mü’min uyar cismüñi cÀnı 

İmÀn ile geyesin şelle anı 

Úo bu òalúı var íy YaóyÀ işüñe  

Ögüdüñ vir girü kendü beşüñe 

Bilüm úalmadı ayruú çün ne úılam 

Eyidem iş anuñ va’llÀhu aèlem 

Gel imdi sen yoluñ gözle müdÀmí 

Ki hemrÀh it òavÀãı úo èavÀmı 

Nitekim buyurub ol dín usÿli 

                                                 
180 Kasas sûresi, 77. ayet. “Dünyadan nasibini de unutma.” 
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Ki yaèní Óaú teèÀlÀ’nuñ rasÿli 

“LÀ teùirrü’d-dürere úavvÀói’l kilÀb ve lÀ taèúılü’l-cevÀhir.”181 

Ki kelbüñ aàzına incüler atmaú 

Ve òınzír boynuna gevheri daúmaú 

Vara nÀ-ehle depretme dilüñi 

Neden øÀyiè úılasıñ gevherüñi 

[29a] Dilerseñ kim maúÀmuñ ola aèlÀ 

MenÀúıb söyle dÀim oldur aèlÀ 

MenÀúıb 

Nitekim meõkÿr èazízler rivÀyet idüb didiler kim, SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri 

nevvera’llÀhu merúadehu yaylaú niyyetine müteveccih olduúda, Şeyòu’l-islÀm 

óaøretleri istiúbÀl eyleyüb, hemrÀh olub giderken, úaçan SulùÀniyye yaèní Yeşil 

èimÀretüñ muúÀbelesine gelicek, atını çeküb ÀrÀm eyledi. Meger kim, Óaøreti Maòdÿm 

nevvera’llÀhu merúadehu leylen ve nehÀr bir yayı àÀzÀ niyyetine úurulı ùururdı. Ol yay 

idi kim, ÒÀtÿn Ana gezledüği vaútin úırú yeşil yeleklü oú çıúub úırú úula ùoúunan 

yaydı. Her ne yire müteveccih olunsa meõkÿr yayı bir dervíş ögince götürürdi. Çün ol 

mevøíè-i meõbÿrede ÀrÀm idicek. Buyurdı kim “Babam, getürüñ ol yayı bir oúla.” 

diyücek [29b] dervíş eyle eyledi. Andan buyurdı kim “Babam, Şarú cÀnibine elünüzdeki 

oúı atuñ. İstiòÀremüz olsun ki, her ne yire vÀúiè olursa mezÀrımuz ol ÀrÀda olsun.” 

diyücek, Şeyòu’l-islÀm daòi imtiåÀlen li-emri’l-èaôím üzengi üzerine gelüb meõkÿr 

kepÀde ile ùoldurub atub revÀne oldılar. Ol vaútin türbe-i münevverenüñ yiri ağaçlar ve 

kürler olmışdı. Ùoàrı SulùÀn óaøretleri at ile ol atılan oúuñ üzerine varub, ol ÀrÀya nişÀn 

                                                 
181 “Köpeklerin havlaması incinin değerini düşürmez ve onlar cevherin değerini de bilmezler.” 
Kaynaklarda böyle bir hadise rastlanmamıştır. 
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idüb bildiler kim, oú bu ÀrÀya yitişmesi kerÀmet işidür. ZírÀ mesÀfede üç defèa oú 

pertÀvı ancak yetişür. Andan vaútehÀ ol maúÀm-ı mezÀrı gelüb ãuàa itdürdi.  

Bir gün oturmışdı. Dervíşler işlerlerdi. [30a] Şehirde birúaç yigitler ava çıkmış. 

Giderken gördiler kim, SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri oturub dervíşlerin temÀşÀ iderdi. 

Andan ol yigitler gelüb, mübÀrek elini öpüb muúÀbelesinde ùurucaú, didi kim, “Babam 

èacabÀ size şol òınzír didükleri cismüñüze deger mi?” diyücek. Didiler kim “Òayır 

sulùÀnum. Meger oúlana andan acıyub deprenüb gele ùoúuna.” diyücek, buyurdı kim 

“Babam biz anuñ elinde èÀcizüz yaèní kim, her kişi åıfÀtıyla gelüb el öperler. Red 

idemeziz. Elbetde degerler dimek olur.”  

Baèdehu türbe-i münevvere intiúÀlinden soñra binÀ olundı. AmmÀ binÀ iden 

bennÀya her gice vÀúıèasında görüb “Babam şol ÀrÀyı şöyle yab ve şol ÀrÀyı şöyle yab.” 

[30b] diyü. èAle’d-devÀm binÀ tamÀm olunca nefs-i emr mièmÀr rÿó-ı şerífleri idi. 

MenÀúıb 

Andan soñra bizüm zemÀnumuzda İznikli Şeyò Úuùbe’d-dín oàlı meróÿm ve 

maàfÿr gelüb SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine gelüb, ÀsitÀne-i şerífinde erbaèíne niyyet idüb 

oturucaú. Altı gün olduàunlayın òurÿc idüb, erbaèínden fÀrià olucaú. Dervíşleri didiler 

kim “SulùÀnum ne ola kim erbaèínden tamÀm altı günde òurÿc eyledüñüz?” diyücek. 

Buyurdı kim “èİnda’llÀh bir müstaèôem óÀcetüm var idi. Úırú yıl riyÀøet çeküb ber-

murÀd olmamaú idi. Şimdiki óÀlde Óazreti Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu rÿó-ı 

şerífini vesíle idinüb civÀrında erbaèíne [31a] niyyet idüb, müètekif oldum. Anuñ 

èuluvv-i himmeti berekÀtiyle FeyyÀø’uñ feyøi yetişüb, ol murÀd altı gün içinde 

maúÀmına vuãÿl bulucaú, òurÿc eyleyüb erbaèínden ferÀàat eyledüm. Bi-óamdillÀhi 

ve’l-minne.” diyü buyurdı. 

Naôm 

Yine diñle bu sözi sen iy server 
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Úamÿ sözler üzredür bu rehber 

MeşÀyıólar ki kendü õimmetine  

Gelürler cümle bunuñ òıdmetine 

Bularuñ ùañlama cemèiyyetini 

Bilür ãarrÀf ki gevher úıymetini 

Kişi sevse bulardan birisini 

HemÀn sevmiş olur ol cümlesini 

Birini rÀøı eylerseñ göñülden 

Úamÿsı rÀøı olur cÀn u dilden 

Gel íy mü’min ki terk eyle riyÀyı 

Göñülden sev muèaôôam evliyÀyı 

Ki úÀnÿn şöyledür el bir etek bir 

Ùaríúinde bularuñ böyledür sır 

Didiler ol durur deryÀya düşen 

İki gemi kenarına yapışan 

[31b] BulÀruñ yolını fikr eyle añla 

MenÀúıb geldi yine yaòşí diñle 

MenÀúıb 

Yine èazízler rivÀyet idüb didiler kim, Edhemí dervíşlerden iki dervíş Óaøreti 

maòdÿm’la bile gelmişler idi. Anlaruñ èÀdeti ol idi kim, her günleri ãavmla ve her 

giceleri èibÀdet ile geçürürler idi. Bir òıdmetkÀr dervíşleri vardı kim, haftada bir gün 
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dervÀze idüb, anı iktifÀ idinürler idi. Úaçan kim ol nièm temÀm olduúda yine eyle 

iderler idi.  

Bir gün yine mezbÿre dervíş dervÀzeye giderken SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine 

mülÀúí olub varub, mübÀrek elini öpüb muúÀbelesinde sÀkin olub ùurucaú dervíşlere 

didi kim “Babam ol èazízler eyüler mi? ÓÀlleri nitedür?” diyücek. [32a] Dervíş didi kim 

“Himmetüñ ile sulùÀnum ãıóóat ve selÀmetde duèÀñuza meşàÿllerdür.” diyücek Óaøreti 

Maòdÿm nevvera’llÀhu merúadehu mübÀrek elini cebine ãoúub bir aúçe çıúarub dervíşe 

didi kim “Babam èazízlere bizden duèÀ idüñ, mÀ-dÀm óayÀtda olduúça bu aúçe ile iktifÀ 

idinsünler, Àòerlere muhtÀc olmasunlar.” diyücek. Ol bir aúçeyi dervíş alub revÀne oldı. 

Gelüb èazízlere SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerinüñ selÀmını èarø idicek, ayaà üzerine gelüb 

redd-i selÀm idüb ve “Ne buyurdular?” diyücek, dervíş didi kim, “Bir aúçe virüb didiler 

kim, tÀ ölünce iktifÀ idüb kimseye iótiyÀc olmasunlar.” diyü buyurdı. Meger [32b] ol 

èazízler ellerine hergiz dünyÀ almazlardı. Didiler kim “Var şol pençerede úoàıl. TÀ kim 

tÀ kim vaút-i óÀcetde ióticÀc oluna.” diyücek dervíş eyle úıldı. Úaçan ifùÀr vaútinde 

dervíş varub úaraca üzüm alub anı ifùÀr idinürlerdi. Yine irteki gün ol aúçe yirinde 

bulunub yine eyle iderlerdi. TÀ derece-i mevte değin èale’d-devÀm ol akçeyi her gün 

yirinde bulub iktifÀ idindiler. 

MenÀúıb  

Andan meõkÿr èAlí Òoca raómetu’llÀhi èaleyh rivÀyet idüb didi kim “Bir gün 

Óaøreti Maòdÿm’uñ nevvera’llÀhu merúadehu óuøÿr-ı èÀliyesinde ùururdum. Bir úarı 

gelüb didi kim “SulùÀnum başum aàrısı var. Baña bir nüsòÀ [33a] himmet idüñ.” didi. 

Andan bize işÀret eylediler kim, “Yazıvirüñ babam.” diyü nefes eyledi. Andan meróÿm 

òocam tÀ evlÀdiyye ile’l-inúırÀø her neye kim úalem çala, bi-iõni’llÀh şifÀ bulurdı. ÓattÀ 

anadan bile vücÿda gelmiş ãarèa nüsòa yazsa èÀfiyet bulub ol kimseye Àòir ölünce bir 

daòi vÀúiè olmazdı.”  

MenÀúıb  
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Ve andan bizüm zamÀnumuzda bir dÀnişmend òÀnende vardı. Eyitdük kim 

“ÒÀnendeliği kimden taóãíl eyledüñ, üstÀduñ kimdür?” diyücek. Didi kim “ÜstÀdum 

Emír’dür.” Nevvera’llÀhu merúadehu. Biz didük kim “Niçesine?” Didi kim “Tuzla 

cÀníbinde babam imÀm kişiydi. Birkaç nefer dervíşlerle SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine 

[33b] nevvera’llÀhu merúadehu gidüb, naôar-ı èÀliyesine vuãÿl bulub mübÀrek elini bÿs 

idüb oturucaú. Babama naôar idüb didi kim “Oúuyuvirüñ babam.” Andan başlayub 

ãadÀ-yı DÀvÿd’la bir vechile òÀnendelik itmiş kim, óÀøirÿn cemÀèati bir vechle zÀr u 

giryÀn idüb bí-òod olmışlar ve bundan èaceb ol idi kim, babamuñ külliyen vücÿda gelen 

oàlı ve úızı deñli òÀnende oldular. ÓattÀ hemşírelerimüz vardur. Anlaruñ òÀnendelikde 

irtifÀèí iki biz úadardur.” diyü rivÀyet eyledi. 

Naôm 

İşit yine Rasÿlu’llÀh ne didi 

Bu ümmet úaydını gör nice gördi 

Kişi bir mü’minüñ èaybını görse 

Bilüb daòi anuñ èaybını örtse 

Anı Óaú óaøretine nice ilter 

ÚıyÀmetde èaybların heb örter 

[34a] Yine diñle Rasÿlu’llÀhı íy cÀn 

Ne buyurdı bu ümmete o sulùÀn  

Şu kim bir mü’minüñ ol cÀn u dilden 

Giderse àuããasın cÀn u gönülden 

TeèÀlÀ’llÀh aña kim gör ne virür 

ÚıyÀmetde àuããasın andan giderür 
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Gel imdi bu ögüdi ùutub añla 

MenÀúıb geldi yine anı diñle 

MenÀúıb 

Andan meõkÿr èazízler rivÀyet idüb didiler kim, SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerinüñ 

óín-i óayÀtında nÀyib-i menÀbı vardı. Ece SulùÀn dimekle meşhÿr evliyÀydı. Meger ol 

sabıúan Óamíd ilinüñ begi idi. RivÀyet idüb didi kim “ZamÀn-ı mÀøíde bir gice 

vÀlidemüz ile yaturken vÀúıèa gördüm ki; Burusa’ya varmışın. Anda gördüm birúaç 

nefer kimesneler: “Gelüñ óiãÀr içinde bir velí ôÀhir oldı. Her ne óÀcete kim [34b] 

varsalar, ber-murÀd olub èavdet iderler. Biz daòi varub duèÀsına vÀãıl olalum.” diyü 

giderler. Ben daòi bu cemÀèatüñ ardınca revÀne oldum. VaútÀ kim Burusa’nuñ óiãÀrına 

girüb, andan bir havliye duòÿl eyleyüb ve bir ãavmaèanuñ öñinde úarÀr idüb andan bÀ-

nevbet bu cemÀèat girüb çıúub tamÀm olucaú. Ben daòi iúdÀm eyleyüb içerüye naøar 

idücek, èaúlum zÀyil olub düşdüm. Ve andan yine ièÀde idücek ùÀúatüm ùÀú olub ayaà 

üzre úÀyim olamayub, imekleyü varub mübÀrek dizine yüzüm sürdüm. Andan “Beni 

úabÿl idüñ sulùÀnum.” diyücek. “Úabÿl eyledük babam.” diyüb mübÀrek eliyle arúamı 

sıàadı. Andan yine [35a] èavdet idicek. Uyanub vÀúıèamı anama taèbír itdirdüm. 

Validem didi kim “Oàul Àòir sen ol aãıl müteèaôôim evliyÀya yetişüb himmetin alursın.” 

diyü taèbír eyledi. Ve andan bu úaøiyye üzerine müddet-i medíd úırú yıl olucaú. 

İştihÀrla istimÀè olundı ki, Burusa’da kerÀmet-i kübrÀ ve vilÀyet-i èuômÀ bir velí ôÀhir 

oldı. Andan taàyír-i vaøè idüb, Burusa’da kerÀmet-i kübrÀ gördüm ki, birúaç kimesneler 

eydürler ki; “Gelüñ sulùÀnuñ elin öpüb seèÀdete vÀãıl olalum.” diyüb giderler. Andan 

ben daòi hemÀn èaúablerince müteveccih olub óiãÀr içinde ol óavliye duòÿl eyleyüb ve 

ol ãavmaèa muúÀbelesinde ùurdum. Kim hem-çünÀn vÀúıèamda [35b] görmişdüm ve 

andan bu cemÀèat nevbetle tedÀòul idüb yine èavdet idicek. Ben daòi muúÀbelesinde 

varub, naôarum müteèalliú olubèaúlum øÀyiè oldı. Ayaà üzerine úalúamayub, imekleyü 
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varub mübÀrek dizini öpüb “Bizi úabÿl idüñ sulùÀnum.” diyücek “Úırú yıl oldı babam 

biz sizi úabÿl ideli.” diyü buyurdı.” 

MenÀúıb  

Andan meõkÿr èazízler rivÀyet idüb didiler kim, meõkÿr Ece SulùÀn vaútehÀ 

gelüb SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine dest-i bÿs idüb yine mekÀnına èavdet idicek, òÀtÿnı 

istifsÀr idüb eydürdi kim “èAcabÀ SulùÀn óaøretleri bizi añar mı?” diyücek. “Hayır 

añmadılar.” diyücek. ÒÀtÿn dimiş kim “Biz neden añılalum kim? DünyÀ òabÀåetiyle 

[36a] maòlÿù bir ùÀifeyüz. Anlar pÀkdür, temiz olanı úabÿl iderler. Biz ne lÀyıúuz ol 

sulùÀna?” diyücek. ÒÀtÿn dimiş kim “YÀ Ece SulùÀn, bizüm salùanatumuz ve èíş 

üèişretümüz ve teleõõüõ-i nefsÀniyyemüz kemÀl üzeredür. İmdi gel bu sevdÀ-yı 

èabesiyyÀtdan geçelüm ve bu èíş ü fenÀyı beúÀya istibdÀl idelüm. TÀ kim ol óaørete 

lÀyıú olavuz.” diyücek. Ece SulùÀn didi kim “Ya nice olmaú gerekdür?” òatÿn didi kim 

“Úul ùÀifesi ve cÀriye ùÀifesi külliyen ÀzÀd olalar ve mÀèadÀsını bir gün taèyín idüb her 

cÀnibe münÀdí buyurasın. ÙÀlièine gelüb yaàma idüb bizi pÀk eyleyeler.” Andan vech-i 

meşrÿó üzre úaldılar. Aúçeden ve altundan ve at ve deve úatır ve’l-óÀåıl [36b] cemièí 

mÀ melekden híç nesne úalmayub bir sÀèatde yaàma úılub pÀk eylediler. HemÀn 

postekye úaldı. Post daòi bir post idi kim, üzerinde bir cÀriye otururdı. Eski olduàı 

ecilden begenmeyüb anı úoyub gitmişlerdi. Andan òÀtÿn ol post üzerine oturıúaldı. 

Andan Ece SulùÀn Burusa’ya müteveccih oldı. SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine vuãÿl 

bulduúda rÀví didi kim Óaøreti Emír’üñ muóiblerinden didiler kim “Biz daòi anda 

óaøırduú.” VaútÀ kim Ece SulùÀn gelüb mübÀrek elin bÿs idüb muúÀbelesinde el 

úavşurub durucaú. Buyurdı kim “Babam min baèd varuñ, cemÀèatüñüz alub gelüñ.” 

Diyü emr idicek. TekrÀr dest-i bÿs idüb [37a] revÀne oldı. Bir niçe gün geçüb bir gün 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine nevvera’llÀhu merúadehu buyurdı kim, “Babam, Ece 

geliyürür. İstiúbÀl idüñ.” diyücek. èUmÿmen dervíşler gidüb bir niçe gün gittükden 

soñra òÀtÿnını bir merkebe bindirüb kendüsi yayaú öñüne düşüb gelür. HemÀn ol idi 
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kim, Óaøreti Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu meõkÿrı nÀyib-i menÀb idinüb óín-i 

óayÀtında külliyyen bÀb-ı seèÀdetini aña feyø eyledi. Andan Ece rivÀyet idüb didi kim, 

her-bÀr kim meõkÿr Ece Baba’nuñ òÀtÿnı SulùÀn óaøretlerine el öpmeğe geldükde 

“Ece’nüñ òÀtÿnı geldi sulùÀnum.” diyücek. Emír SulùÀn [37b] dir idi kim “Şeyò geldi 

............ babam.” diyü buyurdı.  

Andan rÀví ZÀkir èAlí raómetu’llÀhi èaleyh rivÀyet idüb didi kim, bir gün Ece 

SulùÀn beni Balıkesr’iye maãlaóata göndermek diliyecek úalbüme bu cÀrí oldı kim, 

“èAcabÀ bu emre varub gelince neyle me’nÿs olub eglenem?” diyücek. HemÀndem 

tesbíóini getürüb elüme sunub didi kim; “İş bu tesbíóümle me’nÿs olub varuñ gelüñ.” 

diyücek. Andan tesbíói alub yüzüme sürüb revÀne oldum. VaútÀ ki Òaùab suyına 

yetişdüm. Gördüm ki su ziyÀde derin. NÀ-çÀr yayaú uàradum. Tesbíó elümde nısfına 

kim vardum, úaøÀyla oynaú úuma [38a] düş geldüm. Suya batıcaú àÀfil olub tesbíhi 

suya aldırdum. Baèdehu aàlayuvarub aàlayugeldüm. Andan Ece SulùÀn’uñ elin öpüb 

muúÀbelesinde úÀyim olucak. Didi kim “YÀ veledí melÀletüñ var. ÓÀlüñ ne oldı?” 

diyücek. Didi kim “SulùÀnum oda uàrayub tesbíói suya aldırdum.” diyücek, didi kim 

“YÀ veledí anuñ içün ne àam çekersin? Biz anı suya değirmedük idi.” diyüb cebinden 

tesbíói çıúarub èarø eyledi.  

Yine meõkÿrèazízler rivÀyet idüb didiler kim, bir gün Ece SulùÀn raómetu’llÀhi 

èaleyh meclisinde óÀøır idük. Bir kimesne aàlayu gelüb didi kim “SulùÀnum sÀbıúan bir 

òoca baña úızın [38b] virüb kendünüñ rızúı muúÀbelesinde yüz biñ aúçe mihr-i müeccel 

nikÀó idüb òÀtÿnum baña baàışlamadın Àòirete intiúÀl itdi. Ve ol mihrden deynüm irå ile 

babasına intiúÀl eyledi. Şimdiki óínde babası daòi fevt oldı. Aña baàışladam dirdüm ol 

daòi fevt olucaú techíz ve tekfín yaraàın eydirler. İki oàulları var. Anlar benden cebrle 

ùaleb itseler gerekdür. EdÀ itmeğe ùÀúatüm yoú. Benüm óÀlüm nice olur?” diyücek. Ece 

SulùÀn buyurdı kim “Gelüñ dervíşler şol kişinüñ úayınatasınuñ meyyiti üzerine varalum 

kim, ber-murÀd ola inşÀa’llÀh.” diyü èumÿmen müteveccih olub varıcaú. Ece SulùÀn 
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geçüb [39a] meyyitüñ katında teèaúúüd idicek. Didi kim “YÀ fülÀn úarındaş.” èUmÿmen 

óaøirÿn cemÀèat heybet aldılar. Andan yine nidÀ idicek meyyit bir kez óareket úıldı. 

Andan bir daòi nidÀ idicek meyyit gözün açub baúub Ece SulùÀn’ı görüb “Ne dirsiz 

sulùÀnum” diyücek. Andan Ece SulùÀn buyurdı kim “İş bu güyegüñe óayf olmış. Gel 

imdi baàışla úızınuñ mihrini.” diyücek. Bu òod bir eóass-i nÀsdan kimesne imiş. “Hele 

görelüm sulùÀnum.” didi. Andan Ece SulùÀn didi kim “Rÿóuñı yedinci úat gökden 

ùönderdük. Eger baàışlarsañ ùur, ãıóóat bul. Yüri bi-iõni’llÀh ve eger úÀyil olmazsañ var, 

git.” diyücek. [39b] Andan yine “Görelüm.” didükde mübÀrek eliyle işÀret eyledi. 

HemÀn yine bir beyÀd ulu oldı. Andan bu kerÀmeti görüb oàlanları ilerü gelüb 

baàışladılar. Ol meórüm gitdi. Diyü rivÀyet eyledi.  

Andan ZÀkir èAlí rivÀyet idüb didi kim, SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine 

nevvera’llÀhu merúadehu baèøı yirlerde naãb olunmış òulefÀsı var didi. Cümleden birisi 

Balıkesir’de Óasan Òoca dimekle meşhÿr èazíz var idi. Raómetu’llÀhi èaleyh. Bir gün 

meõkÿr òalífe dervíşlerle dest-i bÿsa gelüb tekyede úarÀr idüb, andan ikindi namÀzına 

Ece SulùÀn ve bu müsÀfirler èumÿmen namÀzı edÀ idüb yine ricèat idicek. Ece SulùÀn ve 

Óasan [40a] Òoca’nuñ úatırı muúÀbelede ùururdı. Ece SulùÀn göricek didi kim, “İş bu 

úara úatıruñ ãÀóibi kimdür?” Andan Óasan Òoca gördi kim úatır kendünüñdür, didi kim 

“SulùÀnum, iş bu úatır bizümdür.” diyücek. Ece SulùÀn didi kim “YÀ bu úatır senden 

şikÀyet idüb eydür kim, “HemÀn benüm üzerüme binüb inmesini bilür, ne açlıàumda ve 

ne ãusuzluàumda ve ne arúacığum açub úaşımaz. èÁciz oldum elinden.” dir.” Óasan 

Òoca meróÿm didi kim “SulùÀnum, dervíşler èaceb tímÀr iderler.” diyücek. Ece SulùÀn 

eydir “YÀ èabeåe yire keleci mi olur?” Úatır eydir kim “İnanmazlarsa egerüm alsunlar 

kim göreler.” diyüb [40b] andan “Aluñ egerini.” diyü emr idücek. Egeri úaldurdılar. 

Tegeltüsi yapuşa úaldı. Andan bir miúdÀr derisi bile úopdı. Meróÿm Óasan Òoca’ya 

buyurdı kim “Bindügüñ óayvÀnuñ óÀline vuúÿfuñ olmayıcaú, tevÀbièüñe nice ola?” 

diyü buyurdı. Andan didi kim “Óasan’um àayret bu kadar gerekmez. Fevúa’l-óad gerek. 
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Nitekim Óaú tebÀreke ve teèÀlÀ Úur’Àn-ı èaôíminde buyurdı “Ve en leyse li’l- insÀni illÀ 

mÀ seèÀ.” 182 diyü buyurdı.  

Ve yine ZÀkir èAlí meróÿm rivÀyet idüb didi kim, bir gün Ece SulùÀnla mescidde 

namÀzı edÀ eyleyüb ùaşra çıúıcaú. Birúaç nefer dervíşler gelüb elini öpüb ùurucaú. 

Meger bir kelb daòi bile gelmiş [41a] idi. HemÀn kim, Ece SulùÀn’ı görüb yüzüni yire 

sürüb gelicek. Ece SulùÀn saà ayaàın úaldurub ol kelbe ùutuvirdi. Andan ol kelb daòi 

mübÀrek paşmaàınuñ altına yüzünüñ bir yanını sürüb andan çevürüb bir yanın sürüb 

úıçın úıçın gidüb muúÀbelede ùurucaú. Baña didi kim “YÀèAlí” “Lebbeyk sulùÀnum” 

diyücek. Buyurdı kim “İş bu kelbcuğaz üç güne değin müsÀfirüñ olsun.” diyücek 

“èAle’r-re’si ve’l-èayn” diyüb mekÀnuma müteveccih olucaú. Ol kelb arduma uyub bile 

geldi. Andan yataú idivirdüm, ùaèÀmlandırdum. VaútehÀ çıúub gezinüb yine yaturdı. 

Andan irtesi dervíşler èavdet idüb [41b] giderken kelbe ùÿş gelüb, yultarlayub gitmişler. 

Andan Mihalic tevÀbièinde varıcaú, yultardan ãalıvirücek kelbcuğaz hemÀn yine 

dönmiş. Üçünci gün gelüb Ece SulùÀn mescidden ùaşra çıúub, nerdubÀn ayaàına gelicek. 

Ol kelbcuğaz yine muúÀbeleye gelüb, Ece SulùÀn óaøretleri paşmaàın úaldurub óÀøır 

idicek. Ol kelbcuğaz kemÀ-kÀn yüzüni sürüb úıçın úıçın muúÀbelede ùurucaú, buyurdı 

kim “YÀ kelbcuğaz, bu maúÀm kelb maúÀmı degildür, edeb yeridür. Var ãÀóibüñe. 

İnşÀa’llÀh saña bulunacaú yirde bulunavuz.” diyücek. Ol kelbcuğaz yine hücÿm eyleyüb 

mübÀrek paşmaàı altına yüzin sürüb [42a] úıçın úıçın gidüb, gözlerinüñ yaşı burnından 

çeşme gibi aúub tÀ görünmez oluncaya değin ardına dönmeyüb belürsiz oldı. 

Naôm  

Yine diñle rasÿlu’llÀh úayurdı 

Óadíåinde bunı böyle buyurdı 

Ki bir kişi àaøab idüb úaúısa 

                                                 
182 Necm sûresi, 39. ayet. “Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir.” 
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Aña úahr eylemeğe úÀdir olsa 

Eger ùönüb àaøÀbını yudarsa 

Ki yaèní ãuçın anuñ èafv iderse 

ÚıyÀmetde ne olur óÀli añla 

Ne eylükler ider Óaú aña diñle 

Geç imdi sen àaøabuñdan güõer úıl 

MenÀúıb geldi yine bir naôar úıl 

Menaúıb  

Andan meõkÿr èazízler raóimehumu’llÀh rivÀyet idüb didiler kim, bir gün 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri buyurdı kim “Babam biz Rÿm memleketinde bir bisÀù-ı basù 

eyleyübùuruz kim, yaèní bir döşek döşedüñ kim, hergiz kimseye úalú git dimezüz. [42b] 

İllÀ meger kim kendüsi tersleyü tersleyüvirin úovımayub, iòtiyÀriyle úalúub gide.” 

diyücek. SÀmièÿn şÀd olub didiler kim “Bi-óamdi’llÀhi ve’l-minne. ÁsitÀne-i seèÀdetde 

red yoà imiş.”  

Ve andan meõkÿr èazízler didiler kim, Óaøreti Maòdÿm nevvera’llÀhu 

merúadehu bir gün buyurdı kim “Babam “Küllü nefåin õÀiúatü’l-mevt.”183 dür. Elbette 

bu fenÀdan beúÀya biz daòi irtióÀl itsek gerekdür. İmdi bilmiş olasız ki, ôÀhirimüz 

èÀlimlere virdük kim, yir yirin òilÀfet idüb èavÀm-ı nÀsla maòlÿù olub, naãióat idüb òalúı 

êalÀletden hidÀyete ve maèãiyetden èibÀdete delÀlet ve irşÀd eyleyüb òalúuñ ícÀb-ı 

dünyeviyye ile èizzetine maàrÿr olmayalar. Ve andan bÀùınumuzı iki nefer dervíşlere 

[43a] virdük kim, Manyas diyÀrında ôuhÿr olsalar gerekdür. Anlaruñ biri İbrÀhím bin 

Edhem mertebesinde olub ve birisi BÀyezíd-i BisùÀmí mertebesinde olsa gerekdür. 

Raóimehumu’llÀh.”  

                                                 
183 Âl-i İmrân sûresi, 185. ayet. “Herkes ölümü tadacaktır.” 
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Andan meõkÿr èazízler rivÀyet idüb didiler kim, SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerinüñ 

merÀtib-i bÀùıniyyesi teslím olunan kimseler èilmümüz lÀóıú oldı kim, birisi ÓÀcí èİsÀ 

Dede’dür ve birisi anuñ úÀyim-maúÀmı ÓÀcí MuãùafÀ Dede’dür. Raómetu’llÀhi èaleyh. 

ZírÀ anlarda ne kerÀmet iôhÀr oldı ise bunlar da daòi kemÀ-kÀn eyle gördük. Ve hem 

èilmümüz lÀóıú oldı ki, İbrÀhím bin Edhem mertebesinde olan ÓÀcí èİsÀ Dede’dür. 

[43b] Ve BÀyezid-i BisùÀmí mertebesinde olan ÓÀcí MuãùafÀ Dede’dür. Diyü taòãíã 

eylediler. Allahu aèlem.  

áıbbü haõÀ óuøÿr-ı èÀliye gözden maòfí olmaya ki, iş bu ùaríú-i meşÀyıò iki 

dürlüdür. Birisi keşfídür ve birisi keddídür. AmmÀ ol kim keşfídür; aña Óaøreti 

Rasÿl’den ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem èilm-i ledünnídür kim, intiúÀl idüb meèan 

birinden birine, ilÀ yevminÀ haõÀ ve èilm-i ledünní ol èilmdür kim, her şeye naôar 

itdükde esrÀrına vÀúıf olmaú ve òalúuñ göñlüne geleni bilÀ teúrír taèyín olmaú ve 

òalúuñ vÀúıèasını bilÀ iôhÀr taèbír eylemek. Nitekim cins-i èulemÀdan bir pír rivÀyet 

idüb didi kim, Gelibolı’da ãÀóib-i Muóammediye kim Yazıcı oğlıdur [44a] 

raómetu’llÀhi èaleyh anuñ medresesinde müõÀkir idük. Bir gün bir kimse manlÀya gelüb 

didi kim “SulùÀnum ÓÀcí èİsÀ Dede dirler. Bir mükÀşif èazíz geldi şehre. anı ben de 

òÀneme daèvet eyledüm. Luùf idesiz, siz daòi tevÀbièüñüz ile úadem basuñ.” diyücek 

Şeyò daòi “Eyle idelüm.” diyüb revÀne oldular. Andan varub buluşub ùaèÀm yendükden 

soñra bize emr olunub ùaşra çıúub müntaôır olucaú. İçerde manlÀmuz ÓÀcí èİsÀ Dede ile 

òÀlí olub ãoóbete şurÿè idüb fevúa’l-óad eglendiler. Ve andan müfÀreúat idüb Şeyò ùaşra 

gelüb giderken suÀl idüb didük kim “SulùÀnum, iş bu dervíşle ne èaceb [44b] fevúa’l-

óad kelimÀt itdüñüz?” diyücek. ManlÀ buyurdı kim, “İş bu èazíze Allah teèÀlÀ èilm-i 

ledünníyi külliyyen tèalím itmiş. Cins-i maòlÿúdan her ne kim istifsÀr eyledüm, 

cümlesine cevÀb-ı şÀfí virüb mütesellí eyledi.” diyü buyurdı. İmdi bu ùÀife eyledür kim 

Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem buyurmuşdur kim “Men òÀfa’llÀhe lÀ yuòfÀ 
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èanhü.”184 İmdi vaútÀ kim taúvÀ ile èamel-i ãÀliói tekmíline ilóÀú idicek. Allah tebÀreke 

ve teèÀlÀ daòi bunlardan yirlerde ve göklerde nesne iòfÀ úılmadı.  

Nitekim ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ naôar-ı èÀliyesine vuãÿl bulan dervíşler rivÀyet 

eylediler kim, ÓÀcí dede bir kerre bize didi kim “İş bu yiryüzüni görür misiz?” Biz 

eyitdük kim “Belí, görürüz.” Andan [45a] didi kim “Allah teèÀlÀ’nuñ èibÀdinde 

kimesneler vardur. Kim siz bu ùarafını yaèní siz yiryüzüni nice görürseñiz, ol yedi úatını 

eyle görür.” Ve yine didi kim “Şol gökyüzüni görür misiz?” didi. Görürüz didük. Andan 

didi kim “Allah teèÀlÀ’nuñ èibÀdinde kimseler vardur. Kim siz bu ùarafını nice 

görürseñiz, ol yedi katını eyle görür.” diyü buyurdı. Ve baèøí vaút olurdı kim ÓÀcí èİsÀ 

Dede eóbÀbıyle kelimÀt iderken göğe naôar eyleyüb “Bugünki gün levó-i maófÿôda 

yaàmur buyurulmış.” diyü eydürdi ve hem ol gün yaàardı. İmdi buña mükÀşifÀt-ı esrÀr-ı 

ilÀhiyyeye vuúÿf olub vuãÿl bulmaúlıú èilm-i ledünní úuvvetidür. Çün bu èilm baèøılara 

virilmedi. Nitekim baèøí [45b] enbiyÀya virilmedi. AmmÀ bu èilmüñ muúannen úÀnÿnı 

oldur kim, ibtidÀda külliyyen èilm-i ledünní Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve selleme 

virildi. Andan beru her kime kim feyø oldı, ol kimesne dünyÀdan Àòirete intiúÀl idicek 

ol hidÀyet-i esrÀr-ı ilÀhiyyeyi nıãf iderler. Nıãfı kendüsiyle bile gider, nıãfını 

muòtÀrlarından elyaú kimseye Allah teèÀlÀ aña iósÀn ider. Andan bu daòi bu vechle 

meèan ile’l-inúırÀø fe-emmÀ bu ùÀifenüñ iôhÀr-ı kerÀmetle merÀtib-i èÀèlÀsına øarar 

yitişmez. ZírÀ ki mükÀşifÀt-ı esrÀr-ı ilÀhiyye bu ùÀifeye kim riyÀøeti ecliyçün 

virilmemişdür kim, iôhÀr-ı vilÀyetine øarar yitişe. Bunlara “ÒüdÀyí” dirler. Böyle iken 

bu ùÀifenüñ [46a] taúvÀ ile riyÀøet-i ilÀhiyyesi ol meşÀyıò-ı keddîden añılur. Ekåer ve 

aèôamdır. Nitekim ÓÀcí èİsÀ Dedemden mervídür. Kendüsinden istimÀè iden dervíşler 

rivÀyet idüb didiler kim, ÓÀcí èİsÀ Dede didi kim, “Vaút olurdı kim, úırú güne dek 

ãavma niyyet idüb, leylen ve nehÀr yimeyüb ve ãu içmeyüb, andan at çulunı göñlek 

yirine delüb boynuma geçürüb, úırú güne dek úuşaàum çözmeyüb yatmamaàa niyyet 

idüb yine meãÀlióum üzerine èÀmil olub.” Andan otuz gün bu vech üzerine geçdükden 
                                                 
184 “Kim Allah’tan korkarsa ondan korkulmaz.” Aclûnî, age, c.II, s.310. 
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soñra ÓÀcí Dede’ye nidÀ gelüb Óaú’dan emr olur kim “RiyÀøetüñi úabÿl eyledüm. Min 

baèd úuşaàuñı çözüb óuøÿr eyle.” diyücek. “İmtiåÀlen li-emri’l-èaôím [46b] úuşaàumı 

çözdüm. Ol vaútin ol úuşaú altınuñ derisi ol çul ile bile úopardı.” Allahu aèlem.  

Fe-emmÀ meşÀyıòdan keddí olanlar anlardur kim; ùaríú-i ilÀhiyyede úÀyim olub 

üç nefer düşmanlarıyle muóÀrebe ve muúÀtele úılub àÀlib oldular. Yaèní ol aèdÀlarınuñ 

birisi nefsleridür. MurÀdın virmediler. Ve birisi dünyÀdur. Muóabbetin úalblerine duòÿl 

itdürmediler. Ve birisi şeyùÀn-ı èaleyhi’l-laènedür kim, iølÀline ve fesÀdına mÀyil olub 

metbÿè idinmediler. Andan li-vechi’llÀhi bi’l-iòlÀã riyÀøete meşàÿl oldılar. İş bu dünyÀ 

kim Allah teèÀlÀ’nuñ meydÀnıdur. AóbÀbıyla aèdÀlarınuñ òuãÿmetini ve muóÀberesini 

temÀşÀ úılub her zamÀn da naôarı münfekk olmaz. Andan bu meõkÿr [47a] ùÀifeye naôar 

idüb gördi ki; nefslerine èadÀvet kemÀlde úulÿblerine naôar eyledi. Muóabbet-i dünyÀ 

ile mülevveå degil. Andan Allah teèÀlÀ bu ùÀifeye naôar-ı èinÀyet idüb maèrifet 

gönderdi. TÀ kim kendü nefslerin bilüb, meõkÿr aèdÀlaruñ øararı lÀóıú olacaú yirlerde 

óazer eyleyüb leylen ve nehÀr kendü vücÿdına pÀsubÀn olub øabù eyleye. ZírÀ vücÿd-ı 

insÀn èumÿmen anlaruñ her birisi Allah teèÀlÀ’nuñ mıãr-ı cÀmièidür. Mükemmel ve 

müretteb. ZírÀ sÀyir maòlÿú gibi ol dimekle òalú olunmadı. Belkim úudret eliyle úırú 

gün balçıàın yoàurub cemíè-i mevcÿdÀtı birbirinde derc eyleyüb ve òazíne-i gögsinde 

emÀnet úodı. Ve òazíne içinde gevher úodı. Yaèní ímÀn gevheri [47b] ve İslÀm gevheri 

ve èilm gevheri ve ãabır gevheri ve óilm gevheri ve şükür gevheri ve faúr gevheri. İş bu 

úıymeti nÀ-mütenÀhí yedi dane gevheri cins-i insÀnuñ gögsinde emÀnet úodı. Aña göñül 

diyü ad virdi. Nitekim DÀvud peyàamber ãalÀvÀtu’llÀhi èaleyhi ve selÀmuhu sÿÀl idüb 

didi kim “YÀ Rabbi, her bir pÀdişÀhuñ òazÀini vardur. Senüñ daòi òazíneñ nicedür?” 

Óaú tebÀreke ve teèÀlÀ buyurdı kim “YÀ DÀvud, benüm òazínem vardur. èArşdan 

muèaôôamdur ve kürsíden evsaèdur ve cennetden müzeyyendür. İş bu òazínemi yÀ 

DÀvud, mü’min kullarumuñ gögsinde emÀnet úodum ve kendülerini bu mıãr-ı cÀmíèuñ 

yaèní bi-úuãÿr mükemmel şehr-i muèaôôamuñ ve bu òazínemüñ [48a] üzerine pÀsubÀn 

úodum leylen ve nehÀr àÀfil olmayalar, bekleyeler. Düşmanum şeyùÀna şehrümi 
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yaàmalatmayub øarar itdirmeyeler. TÀ kim ben daòi yine úatuma geldükleri vaútin, 

cennetüme idòÀl eyleyüb gözler görmedük ve úulaúlar işitmedük ve göñüllerden 

geçmedük keremler idüb ve dídÀrumı müşÀhede úılduram. Ve illÀ ol benüm şehrümi ve 

bu òazínemi düşmanum şeyùÀna yıúdırub úatuma gelürlerse cehennemüme idòÀl 

eyleyüb gözler görmedük ve úulaúlar işitmedük ve göñüllerden geçmedükèaõÀblar itsem 

gerek.” diyü buyurdı.  

İmdi meõkÿr ùÀife kendü vücÿduna óÀfıô olub düşmanına àÀlib olucaú. Allah 

teèÀlÀ daòi bunlara istièdÀdları miúdarı kerÀmet [48b] iósÀn eyledi. Andan meõkÿrlar 

gence yetişmiş gibi içerüden içerüye óıfô idüb iôhÀr eylemezler. Eger iôhÀr ider olsalar 

ellerinden àÀyib olur. Eyle değildir kim ellerinden alalar. Fe-óÀşÀ Allah teèÀlÀ’nuñ 

iósÀnı şumÿlinden kim virdü ki iósÀnı girü ala. AmmÀ óucub-i úudretle maócÿb iderler 

tÀ kim óicÀbı defè idüb kemÀ-kÀn kerÀmet-i tÀmmesi üzerine maèmÿr olub irtióÀl 

iderler. Çün bu ùÀifenüñ iôhÀr-ı kerÀmet idemedüklerine sır budur. Allahu aèlem.  

Ol bir ùÀife kim ne keşfídür ve ne keddídür. Anlaruñ èibÀdetleri ve mücÀhedeleri 

taúlíden ve riyÀen olub riyÀøetleri ícÀb-ı dünyeviyye ile èizzet-i nÀsa vesíle idinüb [49a] 

èale’d-devÀm Óazreti Óaú’dan istircÀ iderlerdi. Óaú teèÀlÀ murÀd-baòşdur. Çünki bunlar 

òayrın dilemedi. Óazreti Óaú celle ve èalÀ bunlara derece-i óayvÀníde iken yaèní eklí ve 

şurbí ve nevmí ve teleõõüõ-i nefsÀniyye-i kemÀlde iken bir seccÀde-nişín fevt olub 

bunları seccÀde-nişín úıldı. Baèdehu meõkÿrlar ber-murÀd olub ícÀb-ı dünyeviyye ile 

èizzet-i nÀs eline girdi. İmdi muúteøÀ-yı nefsÀniyyeleri kemÀl bulduúdan soñra àayr-i 

mümkin olur buña ki dönüb èamel-i ãalióe ricèat eyleyüb derece-i insÀniyyeye úadem 

baãa. Andan tezdíd-i riyÀzetle derece-i rÿóÀniyyeye vuãÿl bulub muãÀóibet-i ilÀhiyye 

taóãíl eyleye. İmdi bu ùÀifeye kim òasire’d-dünyÀ ve’l-Àòiret dirler. [49b] Yaèní bunlar 

Óaúú’ı ne dünyÀda gördi ve ne Àòiretde görürler. èİndehu aèmÀ fí èimÀhu sivÀe’l-leyli 

evøau’n-nehÀr. Ve bu ùÀifenüñ emåÀli şol èÀlimlere beñzer kim; èilmi àaraø-ı 

dünyÀyiçün oúuyalar. Yaèní óaúúından gelmeyübèabeåe ãarf ideler. Óaøreti Rasÿl 
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ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem buyurubdur “LÀ yekÿnu’l-mer’i èÀlimen óattÀ lÀ yekÿnu bi-

èilmihi.”185 diyu buyurdı. “İmdi taúvÀ ile èamel-i ãÀlióe sarf itmek gerek idi. TÀ kim 

èinda’llÀh maúbÿl olına.” didi. Nitekim Óaú tebÀreke ve teèÀlÀ Úur’an-ı èaôím’inde 

buyurur “YÀ eyyühe’lleõíne Àmenü’t-teúu’llÀhe kÿnÿ meèa’ã-ãÀdıúín.”186 Ve bir ayetde 

dahi buyurdı kim “Fe-men kÀne yercÿ liúÀe rabbihi fe’l-yaèmel èamelen ãÀlióen.”187  

“Pes bunlar èamel-i taúvÀ ile èamel-i ãÀlióe ãarf eylemediler. TÀ kim èinda’llah maúbÿl 

olalar.” didi. [50a] Andan bu dünyÀ bÀzÀrına mevlÀları èilm gevheri ellerine virüb 

gönderüb te’kíd-be-te’kíd buyurdı kim, “ZinhÀr benüm úıymet-i nÀ-mütenÀhí 

gevherümi taúvÀ ile èamel-i metÀèetine tebdíl eyleyüb úatuma gelüñ kim size gözler 

görmedük ve göñüllerden geçmedük keremler ideyin. Ve illÀ kim ol varduàuñuz bÀzÀr-ı 

fenÀda benüm düşmanum vardur. Serheng-i óílebÀz dellÀl-ı ùarrÀr sermÀyeler øÀyiè idüb 

Àdemíler maàbÿn idici. ZinhÀr àÀfil olmañ kim eliñüzden bu èilm gevheri alınub øÀyiè 

eyleyeyüb úatuma metÀèsız gelürseñüz èuúÿbet-i èaôímüme müsteóaú olursız.” diyü 

te’kíd-be-te’kíd ıãmarlamış idi. Andan bu mübtelÀ evvelde niyyeti òayr olmayub àaraø-ı 

dünyÀ içün ùÀlib [50b] olmış idi. Şimdiki óÀlde bu bÀzÀr-ı fenÀya gelüb meõkÿr dellÀl ile 

mülÀúí olucaú elinden gevherini alub ícÀb-ı dünyeviyye ile èizzet-i nÀsa mübeddel 

úılurdı. SÀbıúan meõkÿruñ murÀdı ol idi. Ber-murÀd olub zehri sükker ãanub nÀzenín 

èömri ve úıymeti nÀ-mütenÀhí èilm gevherini telef eyledi. İmdi èÀlim dimek luàatda 

bilici dimekdür. Bu ùÀife mevlÀsınuñ gevherini øÀyiè úılmaàla ol meõkÿr ùÀife ile 

èinda’llÀh cÀhil bulunub èuúÿbete müsteóaú oldılar. Ve andan bu iki ùÀifenüñ 

èalÀmetleri oldur ki; ôÀhiriyye ile mesóÿr olub ümerÀ-yı selÀùín teúarrübinde olur. 

èAle’d-devÀm çün bu ùÀifelere muúteøÀ-yı nefsÀniyyeleri üzerine rièÀyet lÀzımdur. ZírÀ 

bunlar [51a] daòi niôÀm-ı èÀlemdendir. Ve yine meşhÿr óadíådür. Ol vaútin kim Óaøreti 

Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem úıyÀmeti aãóÀbına òaber virüb andan deccÀl õikr 

                                                 
185 “Kişi ilmiyle amil olmadan alim olamaz.” Kaynaklarda hadis olarak rastlanmayan bu ifadenin “Lâ 
yekûnu’l-mer’u ‘âlimen hattâ yekûnu bi-‘ilmihi ‘âmilen.” şekliyle Ebu’d-Derdâ’ya ait olduğu 
kaydedilmiştir. Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, c.IV, Dâru’l-Maèrife, Beyrut, 1391, s.372. 
186 Tevbe sûresi, 119. ayet. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” 
187 Kehf sûresi 110. ayet. “Her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse güzel bir amel işlesin.” 
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oluncaú sÿÀl idüb didiler kim “YÀ Rasÿla’llÀh, ol zamÀnuñ òalÀyıúı deccÀl şerrinden 

nice ola?” diyücek buyurdı kim “Ol emri ben Óaú teèÀlÀ’ya tevfíø eyledimküm 

òalífemdür ümmetüñ nÀãırı ve muèíni olub benüm òavfum àayrı deccÀldendür kim 

ümmetümüñ kendü cinsinden otuz nefer deccÀl ôuhÿr eyleyüb sırr-ı leh Allah teèÀlÀ’nuñ 

Úur’Àn’ına ve benüm şeríèatüme muòÀlif efèÀle meşàÿl olub andan òayr yüzinden 

òalÀyıúı iàvÀ eyleyüb niçeleri kendüye iètiúÀd itdirüb maàbÿn ve maórÿm eyleyeler.” 

İmdi ber-mÿcib-i óadís bu zamÀn ol [51b] zemÀndur. Beyne’l-òalÀyıú ol eksük olmasa 

gerekdir. Fe-emmÀ bu ùÀifede èalÀmet oldur kim kelÀm-ı úadíme óaşre ve neşre inkÀr 

eyleyüb kendü kÀfir-i muùlÀú olmaàla kÀfir-i cinníyi tesòír eyleyüb òalúa muútezÀsı 

üzre bÀùından òaber virüb tesòír eyleyüb iølÀl ider. İmdi bu ùÀifeye èarrÀf dirler. Nitekim 

Şeró-i MeşÀrıú’da Men bÀbınuñ taótında meõkÿrdur. “Benüm ümmetümden bir kimse 

müşkili óal ecliyçün kÀhine veyaèarrÀfa varsa, ol varan kişinüñ úırú gün namÀzı maúbÿl 

olmaya ve eger ol kÀhinün veèarrÀfuñ sözine iètiúÀd idüb giderse kendüsi kÀfir èavratı 

boş ola.” İmdi [52a] bunda øarar yiri fevúa’l-óaddür. áÀfil olmamaú gerekdir. Çün bu 

òuãÿã úaçan bir ùÀifede vÀúiè olsa òufyeten tetebbuè ve tecessüs idüb gözlemek 

gerekdir. Kim ol kişinüñ èilm-i ôÀhirde eli var mı ve andan efèÀli ve aúvÀli Úur’Àn’a 

uyar mı ve óadíåe muvÀfıú mı ya muòÀlif midür veya riyÀøeti ne yoldandur? Andan 

óuúÿúiyyetine bilÀ-reyb şübhe olmayıcaú iètimÀd cÀyizdür. Ve illÀ maúÀmı mühlikdür. 

áÀfil olmamaú gerek. Ve daòi Rasÿl óaøreti buyurmışdur kim, “Nième’l-emíru èalÀ 

bÀbi’l-faúír bi’se’l-faúír èalÀ bÀbi’l-emír.”188 yaèní ne kükçek şol begler kim fuúarÀ 

úapusına vara. Yaèní anlara [52b] iósÀn eyleye. HemÀn varub ziyÀret itmiş gibidür. Ve 

ne yaramaz ol faúíre kim, recÀ-yı dünyeviye ecliyçün begler úapusına vara. Bu iótiyÀc 

kişi mevlÀsına úul olmamasına delíldür. Ve illÀ şol kim Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi 

ve sellem buyurmışdur kim “Sünnete ittibÀè idüb Allah teèÀlÀ’nuñ emrine imtiåÀl ve 

nevÀhísinden ictinÀb idüb kendü èubÿdiyyetinde murÀàıb olub tevekküli ve recÀsı 

                                                 
188 “Fakirin kapısındaki emir ne güzel emir; emirin kapısındaki fakir ne kötü fakirdir.” Aclûnî, age, c.II, 
s.321. 
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mevlÀsına olub ve mevlÀsına lÀyıú úul olabildükden soñra fí’d-dünyÀ ve’l-Àòire óÀşÀ 

kim Allah teèÀlÀ’nuñ iósÀn-ı şumÿlinden anı Àòerlere muótÀc eyleye.” Nitekim Úur’Àn-ı 

èaôíminde buyurdı kim “Eleysa’llÀhu bi-kÀfin èabdehu.”189 yaèní bir kimesne Allah 

teèÀlÀ [53a] óaøretini maèbÿd idinüb ve aña úul olduúdan soñra Allah teèÀlÀ úulına yiter 

degil mi? Ve bir ayetde daòi buyurdı kim “Ve men yetevvekkel èalÀ’llÀhi fe-hüve 

óasbühü .”190 Yaèní kimüñ kim Àòerlerden recÀsı münúaùıè olub teveccühi ve tevekküli 

Allah teèÀlÀ üzerine olmaya ola Allah teèÀlÀ aña yiter. Ve bir ayetde daòi buyurdı kim 

“Ve men yetteúı’llÀhe yecèal lehu maòracen ve yerzuúhu min óayåü lÀ yaótesib.” 191 

Yaèní kim ki Allah teèÀlÀ’dan úorúa, Allah teèÀlÀ daòi anı her àuããasından çıúarub òalÀã 

eyleye ve daòi Allah teèÀlÀ ol kişiye zaómetsiz ve meşaúúatsiz rızú vire. Ve andan 

şeyùÀnuñ ol vaút kim merdÿd ve maùrÿd olduàı óínde Óaøreti Óaúú’a didi kim “Fe-bi-

èizzetike le-uàviyennehum ecmaèín.”192 [53b] Yaèní “Sen beni Ádem içün merdÿd 

úılduñ. Senüñ èizzetüñ óaúúıyçün ben anlaruñ cümlesini iàvÀ ideyin.” diyücek. Óaú 

celle veèalÀ “İnne èibÀdí leyse leke èaleyhim sulùÀn.” 193 diyü buyurdı. Yaèní “YÀ 

melèÿn, şunlar kim Àòerlerden beri olub teveccühi benden yaña úılub benüm úulum 

olanlara sen óükm idemezsin. ZírÀ anlar benüm èinÀyetüm òaúúındadur. Anlara senüñ 

elüñ irmez.” diyü buyurdı. İmdi naôar bizüm úul olıbilmemüzdedür. MÀ-dÀm ki Óaúú’a 

ùoàrı úul olavuz bilÀ-reyb Allah teèÀlÀ bizi Àòerlere muótÀc eylemez inşÀallÀh.  

Nitekim rivÀyet idüb didiler kim. Ol zamÀn kim ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm SulùÀn 

Muóammed ile muãÀóibet eyleyüb [54a] tesòír eyledüği cins-i èulemÀya ve meşÀyıòa 

òoş gelmeyüb ve niçe mevÀlí cemè olub faòrü’l-meşÀyıó Akşemseddín óaøretleri bu 

òuãÿãı ièlÀm idicek re’y-i münírleri aña lÀóıú oldı kim Maómÿd Paşa iúdÀm ideler. Úul 

gönderüb getüre. TÀ kim meõkÿrÀn Óaøreti Şeyò’i imtióÀn idüb miúdÀrını bildüreler. 

                                                 
189 Zümer sûresi, 36. ayet. “Allah kuluna kâfî değil midir?” 
190 Talâk sûresi, 3. ayet. “Her kim Allah’a tevekkül ederse O ona yeter.” 
191 Talâk sûresi, 2.- 3. ayet. “Her kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu sağlar. Onu hatır ve 
hayaline gelmez bir taraftan rızıklandırır.” 
192 Sâd sûresi, 82. ayet. “Öyle ise yüceliğine yemin ederim ki; ben onların hepsini mutlaka aldatıp 
saptırırım.”  
193 Hicr sûresi, 42. ayet. “Gerçekten senin benim kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur.” 
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Andan Maómÿd Paşa’ya bu vechle òaber vÀãıl olucak úul viribidi getürmeğe. Çün bu 

ùarafda otuz úul müderrise tenbíh olundı. TÀ kim mesÀil-i müşkiliyyÀtdan her kişi 

maúdÿrı úadar ióøÀr eyleye. Ve Óazreti Şeyh daòi maèdÿd muãaóóaó biñ mes’ele 

defterile ióøÀr eyledi. Bu ùarafdan ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm gelicek. Meõkÿrun [54b 

]èulemÀ cemèiyyet-i kübrÀ idüb cemè olub ÓÀcí Dede’yi ióøÀr idüb otuz müderris 

nevbet ile başladılar. Küllísinüñ cevÀbına cevÀb-ı şÀfí virüb tesellí bulduúdan soñra 

meróÿm Şeyò defterini eline alub ibtidÀdan intihÀya ol ióøÀr eyledüği biñ mes’eleyi 

istifsÀr idüb küllísine künhile cevÀb-ı şÀfí virüb mütesellí olıcaú. Meróÿm Şeyò didi kim 

“İş bu èazíz Óazreti Óaú’la ittióÀdda imiş. ZírÀ sizüñ sÿÀliñüzden àayrı şol biñ mesÀíl-i 

müşkiliyye kim ióøÀr itmiş idüm. Ekåerinde şübhem var idi. Bi-óamdi’llÀh küllísi 

münòal oldı. İmdi bu maúdÿr-ı beşer degildir. Külliyyen cÀnib-i Óaú’dan alub 

virmedür. Eyle olsa [55a] varuñ Óaøreti Paşa’ya bizden duèÀ idüñ. İş bu èazíz kim 

maúdÿrı kadar mÿcid olub ber-murÀd eyleyüb mekÀnına göndersün.” diyücek óÀøirÿn 

èulemÀ eyle úıldılar.  

Andan Maómÿd Paşa meróÿm bi’t-taèôím ve’t-tekrím daèvet eyleyüb didi kim 

“YÀ ÓÀcí Dede, bizüm noúãÀnumuzı maèõÿr buyuruñ, bilmedük. Min baèd size 

evúÀfdan ve emlÀkdan ol [55b] derecede itdüreyin ki úıyÀmete değin evlÀduña ve 

ensÀbuña ve daòi etbÀèuña ve aúrabÀña ve cümlesine vefÀ eyleyüb daòi ziyÀde olsun.” 

diyücek ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm didi kim “Allah teèÀlÀ celle åenÀühü ve èazze şÀnühü 

kelÀm-ı úadíminde buyurdı kim úala’llÀhu teèÀlÀ “Ve men yetteúı’llÀhe yecèal lehu 

maòracen ve yerzuúhu min óayåü lÀ yaótesib.”194diyü emr eyledükden soñra “İstiúÀlí 

ene ÿfíke rızúuke.” diyü emr eylemişdür. [56a] İmdi Óaú teèÀlÀ’nuñ kefÀleti bize 

yetmedi mi kim sizden tevaúúuè idevüz. Her ne óÀcetümüz olursa Óaøreti Óaú’dan 

dilerüz. Áòerden bize dilek õenb-i èaôímdür. Andan daòi şunı dilek idelüm ki min baèd 

bizi bu araya getürmeye inşÀallÀh.” diyüb gitdi. 
                                                 
194 Talâk sûresi, 2.- 3. ayet. “Her kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu sağlar. Onu hatır ve 
hayaline gelmez bir taraftan rızıklandırır.” 
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Naôm 

Yine diñle óadíå-i cÀvidÀnı 

Ki tefsír içre vardur èayÀnı 

Bu bir meşhÿr óadísdürür ezelden 

RivÀyetdir MaèÀõ ibni Cebel’den  

Didüm bir gün eyÀ óaú dín uãÿli 

Ki yaèní Óaú teèÀlÀ’nuñ rasÿli 

Didüm çün evãıní yaèní ögüt vir 

Buyurdı yÀ MaèÀõ ibni Cebel dir 

Ki úorú Allah’dan her óÀl içinde 

Eger fièlüñde ve ger úÀl içinde 

SÿÀl idüb didüm yine íy muòtÀr 

Naãíóat eyle baña didi tekrÀr  

Buyurdı yÀ MaèÀõ kim eyle iõèÀn 

Úaçan senden gele bir sehv-i èiãyÀn 

èAúÀbince anuñ òayr u èamel úıl 

Ki maóv ola o èiãyÀnuñ anı bil 

[56b] Yine öğüt diledüm bir daòi dir 

Buyurub yÀ MaèÀõ ibni Cebel dir 

Ki èÀdet eyle saña óüsn-i òulúi 

Ki tÀ òoşnÿd idesin cümle òalúı 

Gel imdi bu ùaríúi sen de gözle 
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Ki bu cevherleri cÀnuñda gizle 

Var imdi bu sözüñ úadrin bil íy cÀn  

Ne bilsün gevherüñ úadrini nÀdÀn 

Eger olduñsa bu óÀle rÀàıb 

Ôuhÿra geldi yine bir menÀúıb 

MenÀúıb  

Min baèd SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu kerÀmet-i 

rÿóÀniyyesinden beyÀn idelüm. İş bu úaziyye bizüm zamÀnumuzda vÀúiè olmışdur. Bir 

yıl babamuz ÓÀcí MuãùafÀ didükleri meróÿm óuccÀcla óacca müteveccih olmışlardı. 

Meróÿm ÓÀcí MuãùafÀ her-bÀr ki óacca varsalar yine èavdet idicek otuz ya úırú nefer 

muòtÀrlarından bile gidüb tekrÀr Úuds-i mübÀrek ziyÀretine şerrefehÀ’llÀh alub bile 

giderdi.  

[57a] Andan mÀèadÀ óuccÀca icÀzet virüb ŞÀm’a gönderdi. Çün ol ŞÀm’a 

müteveccih olan óuccÀcda iki nefer dervíşler var idi. Úarındaşlar idi. Birisine ÓÀcí 

İbrÀhím ve birisine ÓÀcí Òalíl dirlerdi. Andan ÓÀcí Òalíl’e zaòír zaómeti èÀrıø olub 

sefer üzre şiddetle øaèf àalebe idüb óattÀ yol nıãfına varınca derece-i mevte yetişdi. 

Úarındaşı ÓÀcí İbrÀhím rivÀyet idüb didi “Úaçan kim èUlÀ didükleri èArab köyüne 

varduú. Anda úÀfile iki gün ÀrÀm eylediler ve ol gün içinde úarındaşum ÓÀcí Òalíl 

derece-i mevte yetişüb endÀmı óareketden úalub recÀm münúaùıè olub panbuú bizle 

aàzına ãucağaz virürin. Meger bir åabÀó [57b] bir kişi úÀfileden ièÀdeye gelüb gördi kim 

derece-i mevte yetişmiş. Baña didi kim “Ne ùurursın! VÀlideñ daòi óayÀtda. İmdi anları 

anda óasretle yaúub sen bunda àurbetde fürúate yanınca àurbetde òod duèÀ maúbÿldür. 

Varub bir òalvet yirde SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine çaàırub zÀríliú eyle. Yaótemildür, 

èuluvv-i himmeti yetişüb úarındaşun ãıóóat bula.” didi. Andan segirtüb úÀfileden ùaşra 

çıúub bir òalvet yire varub ol derece zÀr u giryÀn eyledi kim óattÀ bí-òod olub düşmişin. 
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Andan bir zamÀn geçüb èaúlum ièÀde idücek didüm kim “ÍyvÀh úarındaşum gitdi ola. 

ÚÀfile göçmedin bari defn ideyin.” [58a] diyüb varub gördüm ki ãıóóat bulmış. HemÀn 

yüzümi yüzüne sürüb Allah’a óamd eyledüm.”  

Baèdehu yevmen fe-yevmen ãıóóat üzre olub kemÀ-kÀn eyü oldı. Ol ùarafda ÓÀcí 

MuãùafÀ Dede Úuds-i mübÀrek yolında óuccÀca tenbíh idüb dimiş kim “Úaziyyeden 

òaberüñüz yoú. Bir èaceb óÀl oldı ŞÀm yolında. ÓÀcí Òalíl derece-i mevte úaríb vefÀt 

iderken ulu úarındaşı ÓÀcí İbrÀhím bir òalvet yire varub SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine 

nevvera’llÀhu merúadehu èan úalb-i ãamím tazarruè eyleyüb çaàırdı. andan SulùÀnü’s-

sÀdÀt óaøretleri Allah teèÀlÀ óaøretine tazarruè idüb yigirmi yıl èömr alıvirdi. Andan 

[58b] ÓÀcí Òalíl èÀfiyet bulub òalÀã oldı. Min baèd ÓÀcí Òalíl yigirmi yıl daòi èömür 

sürse gerekdür.” diyücek. Meõkÿr bürÀderleri ve tevÀbièí Manyas’da olurlardı. Bu nefes 

òalÀyıúa münteşir olub her kişi murÀd idinüb óisÀb eylediler. TamÀm yigirmi yıl dürüst 

èömür sürüb andan irtióÀl eylediler. Allahu aèlem.  

Eyle ecel-i müsemmÀ vardur “LÀ yeste’òirÿne sÀèaten.”195 yaèní ne bir sÀèat 

eksik olur ve ne bir sÀèat artıú olur. Ve bir daòi ecel-i muèallaú vardur kim, şol sÀbıúÀn 

meõkÿr yaèní Kaèbetu’llÀh’da şol bir ùaşdan yarılub çıúan yigidüñ èömri üç úurãa ile 

otuz yıl èömür olduàı gibi [59a] Óaú teèÀlÀ ölüleri diriltmeğe úÀdirdür. Úudret iôhÀr 

itmek içün dostlarınuñ tevúièini bahane eyleyüb tekrÀr èömür virse ne èaceb ola? 

Nitekim Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem óadíå-i şerífinde buyurdı kim “Es-

sadaúatü türaddü’l-belÀe ve tezídü’l èömre.”196 ve yine buyurdı kim “äılÿ eróÀmeküm 

zÀda’llÀhu èömriküm.” 197 

                                                 
195 A’râf sûresi, 34.ayet. “ Bir an geri de kalmazlar.” 
196 Bu hadise “Es-sadakatü türaddü’l-belâe. (Sadaka belayı def eder.)” şekliyle Aynî, Umdetü’l-Kârî, 
c.XXIV, Dâru İhyâi’t-Turâs, Beyrut, ts., s.154’te, “Es-sadakatü tezîdü’l-ömre.(Sadaka ömrü uzatır.)” 
şekliyle de Heysemî, Mecmâèü’z-zevâid, c.III, y.y., Kahire, 1407, s.110’da rastlanmıştır.    
197 “Akrabayı ziyaret ömrünüzü artırır.” Bu hadisin “Vesıletü’l-rahimi tezidü’l-èömr.” şeklindeki 
rivayetine rastlanmıştır. Beyhakî, Şuèabu’l-İmân, c.III, Dâru’l-Kütüb-i èİlmiye, Beyrut, 1410, s.245. 
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æümme baèd bizüm zamÀnumuzda vÀúiè olmışdur kim Edremid civÀrında 

BayrÀmcı dimekle maèrÿf yirde bir imÀm kişi var idi. èAbdí òoca dimekle meşhÿr èazíz 

idi. SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerinüñ óín-i óayÀtına vuãÿl bulub himmetin almış kimesne 

idi. Her senede èÀdeti idi bahÀr [59b] eyyÀmında aóbÀba ãalÀ eyleyüb Óaøreti 

Maódÿm’uñ nevvera’llÀhu merúadehu ÀsitÀne-i şerífine ziyÀrete gelürlerdi. Ve Biàa 

úaøÀyÀsı bu dervíşlerüñ güzergÀhı idi. Ve ol zamÀnda nefs-i Biàa’da Erdebil ãÿfíleri var 

idi. Bu Erdebil ãÿfílerinüñ üzerine ÓÀcí Aómed òÀlífe dimekle meşhÿr bir şeyòleri var 

idi. Her-bÀr ki meõkÿr èAbdí halífe dervíşlerle gelüb geçerlerdi. Geçdükçe Erdebil 

ãÿfíleri şeyòlerine teşníè ve tesfíh iderlerdi kim, “èAcabÀ iş bu ùÀife bir fevt olmış 

kişinüñ úabrine varub gelmeden ne aòõ iderler ki?” diyü ùaèn iderlerdi. Andan yine 

meróÿm mevsim olub ziyÀrete varub daòi gelüb nefs-i Biàa [60a] úurbinde úonıcaú yine 

Erdebil ãÿfíleri ÓÀcí Aómed òÀlífe dimişler kim “SulùÀnum, yine ol sefíh dÀnişmend 

ãÿfíleriyle gelüb şehir úurbine úondılar.” diyücek. ÓÀcí Aómed òÀlífe dimiş kim “Gelüñ 

varalum, bu kişiden tetebbuè idelüm, ne aòõ itmişler?” diyüb hücÿm idicek. Ol cÀnibde 

dervíşler görüb èAbdí òocaya didiler kim “YÀ òoca, şol ÓÀcí Aómed òÀlífe didükleri 

Erdebil ãÿfílerileriyle cümle geliyürür.” diyücek meróÿm èAbdí òoca’ya niçün 

geldükleri maèlÿm olıcaú, didi kim “èAceb úatuñuzda devÀt u úalem var mı?” diyücek 

“Vardur sulùÀnum.” diyüb óÀøır eylediler. Andan bir miúdÀr kÀàıda iki kelíme yazub 

elinde ùutdı. [60b] Andan ÓÀcí Aómed òalífe yaúın gelicek, úalúub istiúbÀl eyleyüb 

muãÀfaóadan evvel ol merúÿm kÀàıdı sunuvirüb. Andan ÓÀcí Aómed òalífe kÀàıdı alub 

sol elinde dutub saà elini ãunduúda, meróÿm èAbdí òoca dutub saà ùarafına ãaldı. Ol 

dem Aómed òalífe Geriboğa’da bulunub didi kim “Bu ne èalÀmetidür kim ol kişi elüme 

yapışub işÀret itmekle ben övlelik miúdÀrı yirde deñiz kenarında bulundum? Ya ol baña 

ãunduàı kÀàıd èaceb neyki?” diyüb açub gördi. Eyitmiş kim iken “ÓÀcí Aómed òalífe 

sinn-i èilmüñe rièÀyet itdüm ve illÀ deñizüñ öte yaúasına geçürürdüm.” dimiş andan 

[61a] Aómed òalífe nÀdim olub istiàfÀr úılub revÀne oldı. Andan bir köyde müríd var 

idi. Yayan aña varub óÀlini èarø eyleyüb ol daòi ata bindirüb il yatduúdan soñra 
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mekÀnına eyiltdi. Fe-emmÀ bu cÀnibde ãÿfiyyÿn gördiler kim şeyòleri nÀ-bedíd oldı. 

Eåeri belürmez. Ne göğe gitdüğin bilürler ve ne yire geçdüğin bilürler. Meróÿm èAbdí 

òocaya istifsÀr idicek didi kim “Şeyòüñüzüñ maãlaóatı bulundı. Varıñ àam çekmen, 

ãabÀó mekÀnına gelür.” diyü buyurdı. Baèdehu ÓÀcí Aómed òalífe didi kim “SulùÀnü’s-

sÀdÀt óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu bir dervíşinde bu vechle kerÀmet olıcaú ya 

kendüsinde [61b] nice olsa gerekdir.” diyüb cÀnib-i Erdebil’i menfÿr ve mekrÿh idinüb 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerine tÀbiè olub dervíşlerinden oldı. Raómetu’llÀhi èaleyh. 

MenÀúıb  

Ve yine zamÀnumuzda vÀúiè olmışdur kim Mihalic úurbinde Ùuyóiãar dimekle 

meşhÿr yirde SinÀn Beg dimekle maèrÿf çeribaşı var idi. RivÀyet idüb didi kim, meróÿm 

ve maàfÿr SulùÀn Muóammed devrindeèaskerle Rados’a varub yürüyiş olacaàı gice 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu çerÀàı yaàı bilemce idi. 

èUmÿmen cismüme süründüm. Andan irtesi yürüyüş idüb varub óiãÀra èasker tedÀòul 

idüb [62a] ve yine inhizÀm vÀúiè olub èavdet idücek òalÀyıú dökülüb òandeúe ùolucaú 

ben daòi bile düşüb yaturken gördüm ki küffÀr üzerümüze yürüyüb óarbeyle åancub 

gelür. Andan bir kÀfir baña irişüb óarbeyle urdı. Hergiz cismüme øarar itmedi. ÓattÀ üç 

defèÀ urub øarar idemeyünce yanumdaàını urdı. Óarbe öte yanına geçdi. Andan ben 

úaçub òalÀã oldum diyü rivÀyet eyledi.  

MenÀúıb 

Ve yine KeyvÀn Subaşı dirler bir yigit var idi. RivÀyet idüb didi kim, Mutÿn 

seferinde óiãÀr fetó olub èasker duòÿl itdüği vaútin, ol izdióÀmda ben daòi hücÿm 

eyleyüb óiãÀra ùırmandum. èAceleyle [62b] gitdüm. Bir gedük ùÿş geldi. Çünki nıãfına 

irişdüm. Bir ùaşa vÀúiè oldum kenarına elüm irişdi. Andan fikr eyledüm gördüm ki 

derece-i mevtüñ kenarında ùururam. Eger inmek dilersem pÀre pÀre oluram. Òalúdan 

baña dermÀn yoú ata oàulı bilmez. ÓayÀtumdan nÀ-ümíd oldum çaàırdum ki “YÀ ger 

çekim Emír SulùÀn baña meded úıl. Kim derece-i mevte yetişdüm. Bundan yek dem 
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olmaz.” diyücek yuúaru burçdan bir ridÀ ãaçaàı inüb yüzüme ùoúundı. Bakub gördüm ki 

bi’õ-õÀt yaşıl ãÿf ile mübÀrek başında èimÀme ridÀnuñ bir ucunı dutmış. Andan baña 

“Şol ridÀya yapışuñ babam.” diyü buyurdı. HemÀn kim [63a] ridÀya yapışub ve 

bileğüme muókem ùolayıcaú beni çeküb üç adım miúdÀrı óiãÀr içine düşdüm. Úalúub 

elini öpeyin diyince àÀyib oldı. 

Naôm 

İşit yine rivÀyet sen èÖmer’den 

O díni ôÀhir eyleyen úamerden  

Ki úılsun úadrini Óaú anuñ aèlÀ 

Ve rÀøí olsın andan Óaú teèÀlÀ 

Didi bir gün buyurdı Óaú dín uãÿli  

NamÀza dursa anlar ki òÀlí  

NamÀz úılmaàıla beli bükülse 

Oruc ùutmaúlıàı hem eyle úılsa 

Beli orucla dönse kirişe  

Ki hergiz úÀdir olmasa bir işe 

Úabÿl olmaz èibÀdÀtı bil anuñ 

ÓarÀm yirse eger gider gümÀnuñ  

ÓarÀm yiyen olur óaørete èÀãí 

Ve hem olmaz úabÿl anuñ duèÀsı 

ÓarÀm itme úamu loúmañda birin  

Ki tÀ cümle èibÀdete bula yirin 
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Bu söz naúl oldı çün èÀlí óuøÿra 

MenÀúıb geldi yine òoş ôuhÿra  

[63b] 

MenÀúıb 

İmdi bunlaruñ taãarrufÀt-ı bÀùıniyyeleri tÀ ilÀ yevmi’l-úıyÀmeh muúarrer ve 

muãaóóaódur. ZírÀ enbiyÀlar ãalÀvÀtu’llÀhi èaleyhim ecmeèín. Ve evliyÀlar 

raómetu’llÀhi èaleyhim ecmeèín. èUmÿmen derece-i şehÀdetde giderler ve in mÀte èalÀ 

firÀşihim yaèní döşeklerinde daòi vefÀt iderlerse tÀ kim rÿó-ı şerífleri maóbÿs olmayub 

òalÀyıúa sebebleri ùoúına. Nitekim Allah tebÀreke ve teèÀlÀ Úur’Àn-ı èaôíminde 

buyurmışdur kim “Ve lÀ teúÿlÿ limen yuútelu fí sebíli’llÀhi.”198 yaèní baèøí müfessirín 

eyitmiş kim, fí sebíli’llÀhdan murÀd dimek olur kim; “Şol kimesneler kim èömr-i 

nÀzeníni telef úılmayub benüm emrüme ãarf iden úullaruma dimek olur kim ben anları 

şehÀdet mertebesinde iderin. Anlar diridür kim [64a] zírÀ şehíde ölüm yoúdur.” Nitekim 

Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem buyurmışdur “El-mü’minü lÀ yemÿtÿne bel 

yunúa(leb)ÿne min dÀri’l-fenÀi.”199 yaèní mü’minler ölmez anlaruñ mevti hemÀn bir 

evden bir eve göçer gibidür. Pes olmayıcak evliyÀlara ve enbiyÀlara bi-ùaríú-i evlÀ. 

Nitekim rivÀyet olundı meger kim ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ ÚaraóiãÀr’da bir úonaàı var idi. 

Ol eyitdi kim Úaraman örgülüğü olub külliyyen ÚaraóiãÀr tevÀbiè-i mÀl ü milklerini 

defn idüb óÀzır oldılar kim düşmÀn geldükde úaçub gideler. Benüm daòi bir kÿyde 

òırmenüm var idi. Üzerine müvekkel bir dervíş òıãım var idi. äÀlió ü mütedeyyin. 

Hergiz gündüz ùaèÀmını yimezdi. Aña varub didüm ki [64b] “èUmÿmen òalú óÀøır 

oldılar. Sen daòi bu maóãÿlÀtdan defn úıl kim, gerek olur.” diyücek dervíş didi kim 

“Var ferÀàat eyle kim, ne bu Àraya düşman gelür ve ne ziyÀnuñ olur.” diyücek ben 

didüm ki “Bu söziyle mütesellí olmazın. Meger ki olan esrÀrı baña ièlÀm idesin.” 

                                                 
198 Bakara sûresi, 154. ayet. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin.” 
199 “Mü’min ölmez ancak fenâ yurdundan göçer.” Hadisinin “ İntekalet min dâri’l-fenâ ilâ dâri’l-bekâ.” 
şeklindeki rivayeti tespit edilmiştir. Münâvî, age, c.III, s.53. 
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diyücek. Didi kim “Fí’l-vÀúiè düşman gelür ammÀ irişüb ùönderürler.” diyücek didüm ki 

“Nicesine eyitdi. Úaraman oàlını gördüm èaskerle bu cÀnibe müteveccih olmış. Úonya 

evliyÀlarını ögince alub gelürler.” VaútÀ ki aàz-ı GermiyÀn’da ÓÀcí Dede şol úaftan 

serper gibi ziyÀret turÀbını iki eùrÀfa serpüb ùurı geldi. Eydür ki “BilÀd-ı İslÀm àÀret-mi 

oldı veyÀ [65a] àÀret mi olur? YÀ eblehler!” didi. Andan ol èasker ögince gelen 

evliyÀları úovub Úonya’ya bıraúdı. Andan erenleri gidücek èasker daòi ricèat idüb gitdi. 

İmdi var ferÀàat úıl kim düşman buraya gelmez fi’l-vÀúiè eyle oldı. 

MenÀúıb  

Ve andan Uzun Óasan’a sefer olucaú Mihalic tevÀbièinde bir ãÀlió sipÀhí gelüb 

babamuz ÓÀcí MuãùafÀ’ya raómetu’llÀhi èaleyh didi kim “İş bu SulùÀn Muóammed 

müsülmÀn üzerine sefer ide yürür. Eger Àòiretümüze øararı var ise tímÀrdan ferÀàat 

idelüm.” diyücek. Babam meróÿm didi kim “Yaúın zamÀnlarda Rÿm erenleri SulùÀnü’s-

sÀdÀt óaøretlerine gelüb didiler kim “SulùÀnum, iş bu SulùÀn Muóammed’e furãat 

dilemeğe [65b] ceddiñ Óaøreti Rasÿl èaleyhi’s-selÀma varmaàa himmet olunsa.” 

diyücek. “N’ola babam.” didüğinde hemÀn bir demür úırat óÀøır idüb Emír SulùÀn 

óaøretlerini bindürüb revÀne oldılar. Úaçan kim naôar-ı èÀliyesine vuãÿl buldukda geçüb 

yanına oturucaú ol ùarafda Uzun Óasan’uñ memleketinüñ erenleri daòi èumÿmen gelüb 

oturdılar. SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretleri didi kim “YÀ ceddí, bizüm Muóammed’e himmet 

eyle.” diyücek Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem didi kim “YÀ veledí, furãatı 

aña virdüñ.” diyücek Uzun Óasan memleketinüñ erenleri külliyyen ùaàılub belürsiz oldı. 

HemÀn ol dem emr tamÀm olub SulùÀn óaøretlerin devletile yine maúÀmına getürüb 

èavdet [66a] eyledi. Ve Rÿm erenleri daòi yirlü yirinde úarÀr idüb gitdiler. İmdi varuñ iş 

bu seferden menè olunmañ. AmmÀ bilmiş oluñ kim anlaruñ úanı óelÀl ve rızúı 

óarÀmdur. Óazer idüñ.” diyü buyurdı. 

MenÀúıb  
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áıbbü haõÀ ol rÀvíler ki õikr olınmışdur birine ÕÀkir èAlí dirler. Óaøreti 

Maódÿm’uñ nevvera’llÀhu merúÀdehu óín-i óayÀtına ve óín-i memÀtında õÀkiri idi. 

Şöyle kim biñ nefer kimesne der-heme õikr itseler, meõkÿruñ ãadÀsı cümlesinden 

mümtÀz idi. Şöyle kim on gün leylen ve nehÀr kelimÀt ider olsalar, SulùÀnü’s-sÀdÀt 

óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu kerÀmetinden àayrı kelÀm söylemezler idi. 

Meõkÿr èazízler bizüm kelÀmu’llÀhda üstÀdımuzdur. [66b] Raómetu’llÀhi èaleyh.  

Ve andan Ece dirlerdi. Bu daòi kemÀ kÀn on gün leylen ve nehÀr kelimÀt ider 

olsa Óaøreti Maódÿm’uñ nevvera’llÀhu merúadehu kerÀmetinden àayrı kelimÀt itmezdi. 

Bu meõkÿr Ece Baba’nuñ eviyle hem-civÀr idük. Pír olmış idi. NamÀzda rükÿèla úıyÀmı 

bir idi ve ôÀyıf, yimezdi. Oturduàı yirde úazzÀzlık işleyüb kendü eli emeğin yirdi. 

VaútehÀ naôÀrında varub bir zamÀn oturub kelimÀt iderdün. Hem rivÀyet idüb hem 

gözlerinüñ yaşı ùurmayub aúardı.  

Ve andan rÀví Nebí òoca meróÿm anuñ birle hem-civÀr idük. Dem-be-dem varub 

mübÀrek cemÀlini müşÀhede idüb kelimÀt iderdün. Ol daòi keõÀlik on gün leylen ve 

nehÀr [67a] kelimÀt ider olsa SulùÀn Emír’üñ kerÀmetinden àayrı kelimÀt itmezdi.  

Bir gün babamuz meróÿm ile mescidden eve gelüb óavlí úapusını fetó idince 

meróÿm Nebí òoca daòi èaúabümüzce evi ögine gelmiş ve andan nidÀ eyleyüb didi kim 

“YÀ óÀcí úarındaş.” Andan babam meróÿm didi kim, bir èaceb úaøıyye oldı bu gice. 

SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerini gördüm nevvera’llÀhu merúadehu óayÀtındaki gibi kemÀ-

kÀn oturmışlar murÀúıb biz muúÀbelesinde el úavşurub ùururken èumÿmen ùabaúÀt 

erenleri yaèní ricÀlü’l-àayb aóvÀl-i èÀleme naôÀrı olanlar geldiler. MuúÀbelesinde [67b] 

ùapu idücek. MübÀrek başını úaldurub “èAleykümü’s-selÀm.” diyücek didiler kim 

“SulùÀnum, ÓÀcí MuãùafÀ’nuñ üç ùayıları var. Anları naôar-ı èÀlíñüze getürsek size 

yarÀrı var ise irşÀd itseñüz.” diyücek “N’ola getürüñ babam.” diyüb yine murÀúıb oldı. 

Andan büyük ùayı óÀøır imiş çıkdılar. MübÀrek başını murÀúabeden úaldurdı. Bu ol 

úarındaşuñ idi kim, ana raóminden úırúlardan yazılub iki yılda vücÿda gelmiş idi. 
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Andan evsaù ùayı çıkdılar. MübÀrek başını úaldurub didi kim “Babam varuñ buña 

terbiye idüñ, tímÀr eyleñ kim, bu size gerekdür.” diyücek meõkÿran ricÀlü’l-àayb ol iki 

ùayıyı ãalıvirdiler. Buña tímÀr ve terbiye [68a] içün øabù eylediler. “İmdi bilmiş oluñ 

kim èuluvv-i himmeti úatuñuzda àınÀ oldı.” diyü buyurdı.  

Çün biz bende-i mücrim ol vaútden beru tÀ ilÀ yevminÀ haõÀ iderdük kim, biz 

òod fi’d-dünyÀ ve’l-Àòireti anuñ èÀlí himmetine muótÀcız. èAcabÀ biz anlaruñ nelerine 

gerek olavuz diyü teóayyürde idük. Meger kim sÀbiúÿn èazízler irtióÀl idüb meşreb-i 

aèlÀsından ve kerÀmet-i èuômÀsından taúrír ider kimse úalmayub bizüm taúrírimüze 

muótÀc olsalar gerek imiş. Biz daòi iòtilÀù-ı nÀsdan maófÿô olmayub her kişiye taúrír 

itmek emr-i èaôímdür. AmmÀ üzerimüze farø-ı èayn gibi olmışdur. Maèa haõÀ derece-i 

pírlik daòi vÀãıl olundı. Biz daòi [68b] intiôÀrız kim, èacabÀ bu gün mi gel diyeler yÀòÿd 

yarın mı gel diyeler eyle olsa úable’l-mevt lÀzım oldı kim, Emír SulùÀn óaøretlerinüñ 

nevvera’llÀhu merúadehu meşreb-i aèlÀsını ve kerÀmet-i èuômÀsını meõkÿrÿn rÀvílerden 

me’òÿõ olan göñül levóinde merúÿm idi. Çün ol deryÀdan bir úatre ve güneşden bir 

õerre ôuhÿra getürüb bir kitÀb idem kim min baèd bize óÀcet olmayub iş bu 

kitÀbumuzdan her zamÀnda intifÀè idinüb yaèní Àòere mürtebiù olmayub anuñ rÿó-ı 

şerífinden istimdÀd ideler. Kim zírÀ eşref-i evlÀd-ı seyyidi’l-mürselíndür ve sulùÀn-ı 

meşÀyıò ve úuùbu’l-aúùÀbdur. Nitekim sÀbıúan rivÀyet olınmuşdur. VaútÀ kim Rasÿlüñ 

ãalla’llÀhu èaleyhi [69a] ve sellem Ravøa-i Muùahharası muúÀbelesinde ceddine ùapu 

idüb selÀm virdüği vaútin “èAleyke’s-selÀm yÀ eşref-i evlÀdí.” didüği muúarrerdür. Eyle 

olsa bu òaãlet kifÀyet ider úuùbu’l-aúùÀb olub ve sulùÀnü’l-meşÀyıò olub èumÿmen Rÿm 

erenleri óükmine maókÿm ve fermÀnına musaòòar olmalarına. AmmÀ baèøı yirlerde 

tevÀtür-i aòbÀrla rivÀyet olunur ve illÀ her úaøiyye künhile õikr olunmaú õÀri’l-

vuúÿèdur. İmdi fi’l-óaúíúa biz óikmet-i LoúmÀn’dan aòõ idüb òÀlÀyıúa ifşÀ ider gibiyüz. 

Naôm  

Yine diñle buyurdı şÀh-ı kevneyn 
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SeèÀdet güñlerinde mÀh-ı kevneyn 

RivÀyet itdiler eãóÀb-ı aèlÀ 

Ki rÀøí olsun anlardan 

[69b] Didi ol dem seèÀdet úondı başa 

Şu vaútin cenneti úıldum temÀşa 

Aú incüden serÀy-ı óücreler var 

Çü gördüm bir arada bilgil íy yÀr 

Didüm yÀ Cibríl bunlar kimüñdür  

YÀ bu nice seèÀdet ehlinüñdür 

Didi Cibríl çü ãuverdeñ bunı baña 

Ki dört dürlü úavmdür giren aña 

Birisi bu yidüre òoş ùaèÀmı 

Biri de nerm ide òalúa kelÀmı 

Biri daòi orucı çoú ùutandur 

Bu fÀníyi o bÀúíye satandur 

Biri daòi úılan dûnla namazı 

Íl övünürken iden Óaúú’a niyÀzı 

Gel imdi sen ùaleb eyle buraya 

ÚıyÀmetde giresin ol serÀya 

Niçe bir viresin nefse murÀdı 

Añar mısın úıyÀmetde ãırÀùı 

Gel uyma nefs-i şeyùÀna òaõer kıl 
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MenÀúıb geldi yine òoş naôar kıl 

MenÀúıb 

áıbbü haõÀ SulùÀnü’s-sÀdÀt ve menbaèi’l-èizzi ve’l-kerÀmet óaøretlerinüñ 

nevvera’llÀhu merúadehu bÀùın-ı sırrí [70a] sına úÀyim-maúÀm olan ÓÀcí èİsÀ 

Dede’mdür. Raómetu’llÀhi èaleyh. Anuñ kerÀmet-i èuômÀsına şurÿè idelüm. “Men 

eóabbe úavmen ekåera õikrahu.”200 diyü emr olunmışdur. Yaèní şol kim, bir ùÀifenüñ 

muóibb ü ãÀdıúı olan leylen ve nehÀr anlaruñ õikrinden òÀlí olmamaú olur. Ve yine 

naúl-i ãaóíóle menúÿldür kim bu òuãÿã babamuz ÓÀcí MuãùafÀ rivÀyetidür. 

Raómetu’llÀhi èaleyh. RivÀyet idüb didi kim, ol vaútin kim mÀsivÀdan berí olub ÓÀcí 

èİsÀ Dede’niñ èan úalb-i ãamím òıdmetin iòtiyÀr úılub ale’d-devÀm rıøÀsı üzre òıdmet 

idüb bizi óacca alub bile gitdi. VaútehÀ ki Òıms şehrinde yatub ŞÀm’a müteveccih 

olucaú êuóÀ vaúti idi. [70b] Ol ısızlıú yirlerde úÀfilesiz kimse gidemez. Şiddetle òavf 

yeridür. Çün ol vaút umÿmen óuccÀc baúub gördiler úarşudan bir mehÀbetlü kişi gelür, 

yeşil ãÿf geyer ve èimÀme başında ve bir demür úırata binmiş. Yalıñuz, hem-rÀhı yoú ve 

sÀyis-òÀne yoú. Ol vaút ÓÀcí èİsÀ Dede úÀfilenüñ ögince giderdi. Andan gelüb selÀm 

virüb daòi muèÀnaúa idüb bir zamÀn birbirinüñ boynından ellerin çözmeyüb ùurdılar. 

Andan birbirinden müfÀreúet eyleyüb vedÀèlaşub óuccÀca selÀm virdi. ÚÀfile tamÀm 

oluncaya değin selÀm virüb andan min baèd kimseye görünmeyüb àÀyib olub gitdi. 

[71a] ÓuccÀcuñ be-nÀmlarından birúaç kimesne ilerü gelüb didiler kim “YÀ ÓÀcí èİsÀ 

Dede, iş bunuñ gibi yirde böyle ulÿ muhíb kişi yalıñuz gider. èAcabÀ bu kim ola?” 

diyücek. ÓÀcí èİsÀ Dede buyurdı kim “İş bu kişi úarındaşum Òıøır peyàÀmberdür. 

äabÀó namÀzını Úaèbe’de ve andan işrÀú namÀzını Mescid-i AúãÀ’da úıldılar. Şimdi 

varub sulùÀnum Emír SulùÀn óaøretlerinüñ mezÀr-ı şerífine duèÀ eyleyüb andan öyle 

namÀzını Ayaãofya’da úılsalar gerekdir. Çün bu Àrada èayÀn oldıàına vech oldur kim 

Allah teèÀlÀ óaøretinden bize vÀãıl idecek esrÀr var imiş ol emri taúrír eyleyüb revÀne 

                                                 
200 “Bir kavmi çok seven ondan çokça bahseder.” Hadisinin “Men ehabbe kavmen huşira me’ahum.” 
şeklindeki rivayeti tespit edilebilmiştir. Aclûnî, age, c.II, s.290. 
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oldı imdi [71b] varıñ Allah teèÀlÀ óaøretine óamd idüñ kim, ol bize olan emr sebebine 

naôar-ı èÀliyesine yetişüb müşÀhede úılduñuz.” diyücek meõkÿr úÀfilenüñ ol kelimÀt 

iden muòtÀrları tevÀúúuè idüb didiler kim “èAcabÀ ÓÀcí Dede, ol size olan emri bize 

daòi iôhÀr úılsañuz. TÀ kim úalbümüzüñ òalecÀnı defè olunaydı.” Diyücek, ÓÀcí Dede 

didi kim, “Ol vaút èayÀn gördüñüz bizümle muèÀnaúa ve muãÀfaóa idüb eğlenmedüği 

vaútin buyurdı kim iş bu MuãùafÀ senüñ òıdmetündedür. Allah teèÀlÀ anı saña oàul virdi. 

Hem dünyÀda ve hem Àòiretde oàluñdur nième’l-veled ve hem òayr-ı òalefüñ olsa 

gerekdir.” diyü buyurdı.  

Andan tekrÀr ÓÀcí [72a] MuãùafÀ meróÿm rivÀyet idüb didi kim, vaútÀ kim 

ikinci sefer ÓicÀz nevbetine müteveccih olduú giderken úaçan kim ol meõkÿr mevøièe 

yetişdük. ÓÀcí èİsÀ Dede óuccÀca “İlerü yürüñ.” diyü emr eyleyüb kendüsi girüde bizi 

bilesince alıúoyub bir miúdÀr úÀfileden iètizÀl idücek. Yine evvel ôÀhir olan kimseyi 

gördük kim gelür. Ol óínde babam ÓÀcí èİsÀ baña “İn atuñdan, yayaú ol.” diyü emr 

eyledi. Ben daòi eyle eyledüm. Andan gelüb yine selÀm virüb muèÀnaúa úılıcaú, benden 

yaña naôar idüb buyurdı kim “Allah teèÀlÀ seni iş bu úarındaşuma oàul virüb hem òayr-ı 

òalef úıldı. Min baèd bizüm daòi oàlumuz oluñ.” diyücek babam ÓÀcí [72b] èİsÀ işÀret 

eyledi. Varub mübÀrek eline yüzümi sürüb daòi girü ùurub andan vedÀè eyleyüb àÀyib 

oldı. äalÀvÀtu’llÀhi èaleyh.  

MenÀúıb 

Bi-óamdi’llÀhi ve’l-minne kim, biz eøèafı anlaruñ gibi serverlerüñ silsilesinden 

úıldı kim, kiçi dedemüz ÓÀcí èİsÀ dede olub ve ulu dedemüz Òıøır peyàÀmber ola. 

äalÀvÀtu’llÀhi èaleyh. Bu hidÀyetüñ muúÀbelesinde Allah teèÀlÀ’nuñ iósÀnı şumÿlinden 

mercÿdur ki Allah teèÀlÀ cümle mü’minín-i mü’minÀta günÀhlarımuz èafv eyleyüb 

dünyÀda ve Àòiretde ol maúbÿllerinden ve muòtÀrlarından münfekk eylemeye. 

İnşÀa’llÀhu teèÀlÀ. 

Naôm 
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Yine diñle rasÿlu’llÀh buyurdı 

Bu ümmet úaydını ne òoş úayırdı 

[73a] Buyurub didi kim ola èalÀmet 

Şu vaútin kim yaúín ola úıyÀmet 

ÒalÀyıú sünnetim az ùutar ola 

Ki baór-i maèãıyete batar ola  

MeõÀhibler belüre küllí bidèat 

Belürmesin mi úopısar úıyÀmet 

Bıraàıb sünnetüm bidèat ùutalar 

Úamu àaflet deñizine batalar 

BeàÀyet güç ola sünnet ùutana 

HemÀn beñzer aya elde úor tutana 

Hemíndür söz bu arada ùuralum 

Yine bir òoş menÀúıba girelüm 

MenÀúıb 

Yine naúl-i ãaóíhle menúÿldür kim, her-bÀr ki pÀdişÀh àazÀya giderdi. ÓÀcí èİsÀ 

Dede’müñ mekÀnında úÀyim olub ùururken sügü yÀreleri bir zamÀn işlerdi. Nitekim 

Úosova muóÀrebesinde ricÀl-i àaybla giderken görseydi. Bir kÀfir bir sipÀhiyi baãub 

boàazlamaú úaãd ider. Andan ÓÀcí èİsÀ dedem irişüb ol kÀfiri iki pÀre [73b] úılub ve 

sipÀhiyi úaldurub èaskere ulaşdurdı. Meger ol sipÀhi Biàa ovasında bir kimse imiş. 

Baèdehu bir zamÀn bunuñ üzerine geçüb ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm SulùÀnü’s-sÀdÀt 

óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu fuúÀrasına ãu ãığırı ineği alıvirmek niyyetine 

Biàa ovasına varıcaú. Úudretle ol meõkÿr sipÀhinüñ evine vÀúiè olmışlar. Andan ol 
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sipÀhí firÀsetle bildi kim ol kÀfiri úatl eyleyüb kendüsini ÀzÀd eyleyen kişidür. Andan 

didi kim “YÀ dede, fülÀn vaútin üzerümdeki kÀfiri öldürüb beni ÀzÀd eyleyen değil 

min?” diyücek. Didi kim “Òayır úuzı, bizi àayrı Àdeme benzedürsin.” diyücek sipÀhi 

didi kim “Bi’llÀhi’l-èaôím kendüni  [74a] gizleme kim, benüm neõrüm vardur. TÀ kim 

edÀ idem.” diyücek. ÓÀcí Dede kendüyi iôhÀr idüb ol sipÀhiyi àÀyet aèlÀsından on beş 

baş ãu ãığırı ineği seçüb baàışlayıcaú. Dede meróÿm sürüb SulùÀn Emír’üñ 

nevvera’llÀhu merúadehu Karabürçek nÀm vaúıf kÿyine teslím úıldı kim, fuúÀrÀ intifÀè 

idineler. 

MenÀúıb 

Ve yine babam ÓÀcí MuãùafÀ meróÿm rivÀyet eyledi kim, bir kere ÓÀcí èİsÀ 

Dede raómetu’llÀhi èaleyh óacdan gelüb bindüği atı neõr eylemiş. Baña buyurdı kim 

“Var bu atı beyè eyle. BahÀsın çerÀàa dökelüm kim, fuúarÀya ãarf olunsun.” diyücek 

ben daòi varub beyè eyleyüb beş yüz aúçe bahÀsın naôar-ı èÀliyesine [74b] getürdim. 

“Bu aúçeyi böyle teslím itmekden alub fuúarÀya inek alıvirmek yeğdir åevÀbı münúaùıè 

olmaz.” diyücek aúçeyi kíseye koyub øabù eyledüm. Andan gelüb Manyas tevÀbièine 

gelicek didi kim “Gelibolı’dan berü birúaç yüz beglik ãu ãığırı ineği sürülüb geliyürür 

Edincik úurbine varalum. İneği anlardan alalum.” diyü revÀne olduk. Andan Edincik 

úurbinde Küleflü kÿyi dimekle meşhÿr kÿyde kendüsi ÀrÀm eyledi. Ehl-i úarye ile beni 

gönderüb didi kim “Varuñ ol beglik ineklerden seçüb úuyruàı uzun ola ve boynuzları 

güzel ola ve memeleri iri ola ve tüyleri siyÀh ola ve genc [75a] ola her ne úadar 

bulursañuz seçüñ.” diyücek. Varub ol meşrÿó üzerine seksen baş ãu ãığırı ayırub andan 

òaber viricek “Varuñ emínine gel.” diyücek “BahÀsını alsun.” diyü buyurdı. Andan 

emín gelüb bahÀsını úarÀr idüb óisÀb eyleyüb tamÀm yigirmi beş biñ aúçe gerek oldı. 

AmmÀ aúçe hemÀn beş yüz baña emr idüb didi kim “Íy MuãùafÀ, ol at bahÀsını getür.” 

İş bu ineklerüñ bahÀsı yigirmi beş biñ úarÀr olmış idi kim ãayub aúçe teslím olunıcaú ne 

bir artıú ve ne bir eksük diyü rivÀyet eyledi. 
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Naôm 

Kime kim irişe Óaú’dan èinÀyet 

CihÀn òalúından irmez aña nekbet  

[75b] Deñizi yollar ider odı gülşen 

Taèaccüb itme bu işe ãaúın sen  

Bulunmaz óikmet-i Óaúú’a nihÀyet 

Diyelüm n’oldı çün bÀúí rivÀyet 

Çün kÀmil oldır muòtÀr-ı Aómed 

KerÀmet gösterür bí-óadd-i bí-èad 

Úamu diñleyeniñ mest ola èaúlı 

Girü naúl idelüm bir dürlü naúli 

MenÀúıb 

Yine naúl-i ãaóíhle menúÿldür kim, ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ evvelÀ mevlÿdi 

Manyas’da Elkesi dimekle meşhÿr úaryede vücÿda gelmiş idi. Çünkim èÀlem-i 

ãebÀvetde yaèní ùıfl iken yedi yaşına irişdi. Andan muèallime virdiler taóãíl-i èilm içün. 

Bir niçe gün mülÀzimet eyledi. Lafô-ı elifi óıfô idemedi. Andan muèallim ve daòi 

vÀlideyn èÀciz ü müteóayyir úaldılar ve didiler kim “Hele birúaç gün müdÀvemet 

eylesün. Mercÿdır ki FeyyÀø’uñ  [76a] feyøi yetişüb èilm müyesser ola inşÀa’llÀhu 

teèÀlÀ.” didiler. Meger bir gün muèallime giderken àÀyib oldı. Ne muèallime vardı ve ne 

eve geldi. Tetebbuè idüb híç eåer bilinmedi. Üç gün tamÀm olucaú aúrabÀları ve sÀyir 

cemÀèat cemè olub vÀlideynine èezÀ idüb yas ve efàÀn eylediler. Çün altı gün tamÀm 

olucaú èİsÀ geldi diyü òaber oldı. RicÀl ü nisÀ ve cemÀèat-i keåír cemè olub evlerine 

varduú ve gördük kim èİsÀ’yı vÀlidesi dizi üstine almış hem aàlar hem óÀlin ãorar eydir: 

“CÀnum oàul bu altı gün içinde sen úande varduñ kim, beni mübtelÀ úılub firÀúuñ 
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oduna iórÀú eyledüñ ve hem [76b] ne oldı saña kim şekl-i şemÀilüñ mübeddel ve 

teàayyür olub vücÿduñ nÿra müsteàarú olub ve yüzüñ münevver olmış?” diyücek èİsÀ 

didi kim “YÀ ana, fülÀn gün sen beni òocaya gönderdüñ. Giderken gördüm yolum 

üzerinde iki aú úuşlar oturmışlar. HemÀn kim mÀbeynine vardum. Bu úuşlar úalúub 

beni pertÀb úıldılar çÀú hevÀya aàdılar. Bir zamÀn gitdükden soñra lisÀn-ı faãíóle didiler 

kim “Veledi’l-muòtÀr bilmiş ol kim, SÀní-i óaøret-i risÀletüñ naôarına eyildürüz. İmdi 

àÀfil olma, óÀøır ol kim, èÀlí óuøÿrında terk-i edeb úılma. äÀlÀtuñı ve selÀmuñı şöyle di 

ve şöyle di.” didükden soñra “Òoş vaúÀrla mübÀrek elini öpüb [77a] daòi úıçın úıçın 

gelüb muúÀbelesinde olan ãaffile beraber ùurub ellerüñi úavşurub zinhÀr kelimÀt itme, 

sÀkıt ol.” diyü taèlím eylediler. Ve andan hevÀ yüzinde gördüm ki bir nÿrdan direk. Başı 

dünyÀ göğine vÀãıl olmış, aşaàa ucı bir müstaèôem cemÀèat-i keåírenüñ üzerinde ùurur. 

Andan bu beni götüren úuşlaruñ birisi didi kim “YÀ veledi’l-muòtÀr, şol nÿrdan direk 

kim ôÀhir oldı. Bilmiş ol kim Óaøreti Rasÿl’üñ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem mübÀrek 

başınuñ üzerindedür.” diyüb andan süzülüb ol cemÀèatüñ civÀrında indiler. Andan bu 

úuşlar Àdem şekline mütemeååil olub birisi ögümce ve birisi ardumca yürüyüb ol 

cemÀèate [77b] yetişicek iki şaú olub yol açdılar. “Çünki Óaøreti Rasÿl’üñ ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem èÀlí naôarına yetişdük.” buyurdı. Kim “YÀ melÀiketu’llÀh, getürdüñüz 

mi?” diyücek “Belí, yÀ Rasÿlu’llÀh getürdük.” diyüb hemÀn kim münevver cemÀli ôÀhir 

oldı. Andan el úavşurub, ùapu úılub didüm kim “YÀ Rasÿlu’llÀh, eã-ãalÀtü ve’s-selÀmü 

èaleyke yÀ Rasÿlu’llÀh, eã-ãalÀtü ve’s-selÀmü èaleyke yÀ seyyidi’l-evvelíne ve’l-Àòirín.” 

diyüb varub mübÀrek elini öpüb yüzüme sürdüm. Ve andan diledüm ki úıçın úıçın 

gidem. Nitekim taèlím olunmış idüm. “Otur.” diyü emr olundı. HemÀn Óaøreti Rasÿl’üñ 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem èÀlí naôarı muúÀbelesinde ùurub dizüm çöküb oturdum. 

Buyurdı kim “Bi’s-mi’llÀhi’r-raómÀni’r-raóím.” [78a] ben daòi eyle didüm. Andan 

buyurdı kim “Elif di.” hemÀn kim elif didüm. èUlÿm-ı ôÀhiriyye ve bÀùıniyye cümlesi 

baña keşf oldı. Eger iètimÀd itmezseñüz getürüñ muãóafı oúıyuvireyin, diñleñ.” didi. 

İmtióÀn içün muãóaf getürüb eline virdiler. Her ne yirden olursa açub oúudı ve eyitdi 
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kim “Eger dilerseñüz tefsírin daòi ideyin.” diyücek ol cemÀèat arasında àırı úopub zÀr-ı 

giryÀn eyleyüb varub iki gözlerinden öpdiler. Andan soñra vÀlidesi yine sÿÀl idüb didi 

kim “Íy gözlerümüñ nÿrı ve íy göñlüm sürÿrı oàul, andan soñra óÀlün nice oldı?” èİsÀ 

didi kim “YÀ ana çünkim Óaøreti Rasÿl’üñ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem [78b] himmeti 

ve muècizÀtı ve taèlími ile èulÿm-ı ôÀhir ve bÀùın baña keşf oldı. Andan saà ùarafına 

naôar idüb didi kim “YÀ EbÀ Bekr.” hemÀn Ebÿ Bekr-i raêıya’llÀhu èanhü ayaú üzerine 

gelüb “Lebbeyk yÀ Rasÿla’llÀh.” didi. Andan sol ùarafına naôar idüb didi kim “YÀ 

èÖmer.” ol daòi ayaú üzerine gelüb “Lebbeyk yÀ Rasÿla’llÀh.” didi. Andan buyurdı kim 

“İş bu veled-i ãalíó kim, görürsiz, maúbÿlümdür. Ve vÀcib-i teèÀlÀ’nuñ daòi maúbÿlidür. 

İmdi aluñ bunı dünyÀya ãular baòş olduàı yirde àusl itdürüñ. TÀ kim bunuñ vücÿdına 

değen ãular ümmetümüñ arasına yayıla. Ol ãudan her kimüñ kim bedenine değe ve 

ùaèÀmına úarışa elbetde ol kimesneler [79a] mü’mín olub ve ehl-i cennet olsa gerekdir.” 

diyü buyurdı. Andan ol iki serverler raêıya’llÀhu èanhü beni alub Úuds-i MübÀrek’e 

geldiler. Meger cemíè-i dünyÀya ãular baòş olduàı ol aradaydı. Andan ol iki serverler 

beni alub Úuds-i MübÀrek’de ãaórÀ taşınuñ altında àusl itdürdiler. Andan didüm ki “YÀ 

serverler, iş bu ãu bu arada mı òalú olur yoúsa bir àayrı yirden mi gelür?” diyücek 

didiler kim “Bir àayrı yirden gelür. Eger dilerseñ gel, saña anı daòi gösterelüm.” didiler. 

Beni alub bir ulu aràuñ kenarına revÀne oldılar. Bir zamÀn gidücek gördüm bir 

muèaôôam melek, elinde úudret úoàalarından bir úoàa ùutub bir muèaôôam deryÀnuñ 

kenarında ùurmış. “Bi’s-mi’llÀh.” [79b] diyü bu úudret úuàasını baóre ùaldurub ol aràa 

döker. Andan ol dökilen ãu eksilmedin “Bi’s-mi’llÀh.” diyüb ùoldurur yine döker. Çün 

kim bunı gördüm, andan ol iki serverler eyitdiler “YÀ veledi’l-muòtÀr, çünkim bu 

meleği gördüñ ve öginde olan ol baór-i raómet ki gördüñ, Allah tebÀreke ve teèÀlÀ 

dünyÀyı òalú eyledüği vaútin bu baóri ve bu melek-i muèôôamı òalú idüb bu òıdmet 

üzerine müvekkel úomışdur. TÀ úıyÀmete değin bunuñ şÀnı budur. Cemíè-i dünyÀya ãu, 

iş bu raómet deñizinden baòş olur. Gel imdi Seyyid’imüz katına gidelüm.” diyüb beni 

aldılar. SulùÀn-ı enbiyÀnuñ naôarına getürdiler. Çünkim her emri temÀm oldı. [80a] 
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Andan didi kim “YÀ melÀiketu’llÀh.” Ol beni getüren melÀikeler naôarında ùururlar imiş 

“Lebbeyk yÀ Rasÿla’llÀh.” didiler. Buyurdı kim “Aluñ iş bu ümmetümüñ muòtÀrını, 

yine maúÀmına eyildüñ.” diyü emr idücek. “Es-semèu ve’ù-ùÀèate yÀ Rasÿla’llÀh.” diyüb 

beni alub yine èavdet idücek. Andan ol seksen biñ evliyÀ muúÀbelesinde dívÀn 

dutmışlar. Yine şaúú olub yol virdiler. Çünkim ol aradan çıúduú. Ol melÀikeler yine 

evvelki gibi aú ulu úuşlar ãÿretine girdiler. Beni hevÀ yüzinde götürüb getürdiler. Yine 

alduúları yire indirüb benüm ile vedÀèlaşub anlar yine maúÀmına èurÿc itdiler. Ben 

evimüze geldüm.” didi. İmdi iş bu menÀúıb-ı [80b] èuômÀ ki õikr olundı. Ol vaút ol 

cemÀèatde bile óÀøır olan pírler ve píre-zenler rivÀyetiyle naúl-i ãaóíóle õikr olundı. 

CihÀnuñ yoú åebÀtı çün görürsin  

Neden bu fÀníye maàrÿr olursın 

Eger íåÀr iderseñ bunda varın  

Göresin èÀúıbet Óaúú’uñ dídÀrın 

Ki buyurmışdurur muòtÀr-ı óaøret 

SeòÀvetdür óaúíúat ùaraf-ı cennet 

Girü diñle ne direm saña maèúÿl 

MenÀúıb kim olubdur bunda menúÿl 

Yine naúl-i ãaóíóle menúÿldür kim, meróÿm maàfÿr ÓÀcí èİsÀ Dede 

raómetu’llÀhi èaleyh Manyas diyÀrından hicret idüb Burusa’ya gelüb Óaøreti Emír’üñ 

nevvera’llÀhu merúadehu civÀrında teúÀèüd eyledi. Ve dÀyim èÀdeti şerrefehÀ’llÀh 

Kaèbe seferin itmek idi. Ekåer vaút óacdan gelüb ol yıl, yine giderdi. [81a] Az vÀúiè 

olurdı kim, bir yıl ùurub andan gideydi.  

Çün andan ÕÀkir èAlÀe’d-dín òoca dirlerdi. Bir èazíz var idi. Raómetu’llÀhi 

èaleyh. Óaøreti Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu óayÀtına yetişüb himmetin almış 
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èazíz idi. Ol rivÀyet idüb didi kim, ÓÀcí èİsÀ Dede ile bir kere óac seferinde bile vÀúiè 

olduú. VaútÀ ki şerrefehÀ’llÀhu ùavÀf-ı vedÀè eyleyüb ÓÀcí èİsÀ Dede’yle Óarem’de 

úıçın úıçın aàlayub giderken aàlaması sÀkin olub feraó oldı ve şÀdumÀn çıúdı. Meger ol 

sefer on sekizinci kerre óac idişiydi. Çün andan sÿÀl eyledüm ki “YÀ ÓÀcí Dede, 

Óarem’de çıúarken aàladuàuñ ne idi ve yine şÀdumÀn olduàuñ nedür?” diyücek eyitdi 

“Aàladuàum ol idi kim “èAcabÀ Allah teèÀlÀ [81b] beni bu maúÀm-ı şerífe naãíb idüb 

yüz sürüyigelem mi ki yoúsa Àòir gelişüm mi ola?” diyü aàlardum. Andan Allah teèÀlÀ 

úabilinden òiùÀb geldi kim “LÀ tebkí yÀ èabdí ve lÀ taózen inní úaddertüke baède’l-

yevmi òamse èaşere merrÀtin óaccen mebrÿren ve saèyen.” diyü buyurdı. Niçe şÀdumÀn 

olmayayın.” diyü buyurdı. Andan soñra murÀd idinüb ãaydum, ol úadar yine óac eyledi. 

diyü rivÀyet eyledi. 

Eger uyarduñise cism ü cÀnuñ 

Nuúÿşından ãaúın iş bu cihÀnuñ  

BeúÀ ãanma cihÀnı bil fenÀdur 

Úamu eylükleri renc ü èanÀdur 

Niçe begler ulular geldi geçdi 

Bu fÀní menzilde úondı göçdi 

Sürilüb gitdiler cümle períşÀn 

Bulunmayub ecel derdine dermÀn 

Çü bu söz söylenüben geldi èaúla 

Şurÿè eyleyelüm bir dürlü naúle 

[82a] 

MenÀúıb 
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Yine naúl-i ãaóíóle menúÿldür kim, ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ raómetu’llÀhi èaleyh bir 

menÀúıbı daòi oldur kim, çünkim ÓÀcí èİsÀ Dede ile óacca müteveccih olduú giderken 

Úaraman diyÀrına yetişdük. Meger yol üzerinde bir çÿbÀn úoyun güderdi. İlerü gelüb 

didi kim “YÀ óuccÀc, bir sÀèat ÀrÀm idüñ. İş bu úoyunlarda benüm milk úoyunlarum 

vardur. TÀ kim südüni ãaàam, içesiz. Baña daòi òayır óÀãıl ola.” diyücek èİsÀ Dede didi 

kim “N’ola eyle idelüm.” diyüb bir sÀèat ÀrÀm eylediler. Andan ol çÿbÀn süd ãaàub 

getürdi anı óuccÀc içüb duèÀ eyleyüb gitdiler. Andan [82b] ol vaút hemrÀh olan óuccÀc 

rivÀyet itdiler kim, “Çünkim Kaèbetu’llÀh şerrefehÀ’llÀha varduú. Õí’lóicce bayramına 

dört gün úaldı. Ol gün içinde Beytu’llÀh’ı ùavÀf iderken ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm 

ùavÀfdan ferÀàat idüb oturdı ve murÀúıb olub bir zamÀn eglendi. Biz daòi sÀkıt olub 

“èAcabÀ ne úaøiyye vÀúiè oldı kim?” didük. Andan ÓÀcí èİsÀ Dede raómetu’llÀhi èaleyh 

yine úÀyim olub ùavÀfa şurÿè eyledi. VaútÀ ki ùavÀf tamÀm olub MaúÀm-ı İbrÀhím’de 

ãalÀvÀtu’llÀhi ve selÀmuhu iki rekèat namÀz úılub duèÀdan fÀriè olucaú, sÿÀl eyledük: 

“èAcabÀ ne óikmet idi kim, ùavÀf iderken teúÀèüd idüb oturduñuz?” [83a] diyücek ÓÀcí 

èİsÀ Dede meróÿm didi kim “YÀ óuccÀc, Úaraman diyÀrında ol bir çÿbÀn kim bize süd 

içürmiş idi. Bir hafta idi kim, maraø-ı mevte yetişüb óÀli mükedder olmış. Şimdiki hÀlde 

derece-i mevte yitişüb şeyùÀn ímÀnına úaãd eyledi. Andan ol bí-çÀre enbiyÀlara ve 

evliyÀlara çaàırdı. DermÀn yitişmediler. ZírÀ óÀlet-i sıóóatde anlaruñ óÀlleriyle hÀllenüb 

ve fièilleriyle fièillenmiş degil idi. Andan ol bí-çÀre gördi kim ímÀndan maórÿm úalur. 

Andan didi kim “Íy südüm içenler, ben èÀciz ü bí-çÀreye meded irişüñ. TÀ kim maórÿm 

gitmeyem.” diyücek yetişüb ímÀnını şeyùÀndan òalÀã idivirdüñ. ZírÀ südün içüb 

ùururduú. [83b] Üzerimüzde óaúúı var idi. El-óükmü li’llÀh òalÀs olduú.” didi. Andan 

óuccÀc rivÀyet idüb didi kim “Çünkim yine Úaraman diyÀrına varduú. Ol çÿbÀnı istifsÀr 

eyledük. “Bayrama dört gün úalıcaú vefÀt itdi.” didiler. Çün bu menÀúıb daòi õikr 

olundı. “Men eóabbe úavmen ekåera õikrahu.”201 óadíåiyle èÀmil olub bir menÀúıba daòi 

şurÿè eyidelüm.   

                                                 
201 “Bir kavmi çok seven ondan çokça bahseder.” Hadisin “Men ehabbe kavmen huşira 
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Gel imdi sür yüzüñi evliyÀya 

Ki tÀ irişesin èavn-i ÒudÀ’ya 

Bulardur zíre maúbÿl-i óaøretde 

Bulardan ayrılub yabanda úalma 

Dilerseñ feyø ola cümle murÀduñ  

Bulara muókem eyle iètiúÀduñ 

Bulara híç şey’ sed olmayubdur 

DuèÀsı bunlaruñ red olmayubdur 

Yine naúl olunmışdır ki Óaøreti Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu èabídlerinden 

ãüleóÀ pírler var idi. Baèøısı [84a] òüddÀm ve baèøısı evúÀfa nÀôır idi. Anlar rivÀyet 

idüb didiler kim, bir gün ÓÀcí èİsÀ Dede ile raómetu’llÀhi èaleyh cemè olub oturmışduú. 

EånÀ-yı kelÀmda leùÀif üzerine istifsÀr idüb didük “YÀ ÓÀcı dede, bu úadar Kaèbetu’llÀh 

şerrefehÀ’llÀhu seferin idersiz. Şöyle işidüriz kim, her-bÀrı varub geldükde òayr u 

taãadduúÀtı nÀ-mütenÀhí òarc idersiz. èAcabÀ ne miúdÀr dünyÀ götürürsiz ola?” diyücek 

ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm didi kim “Egerçi kim müşkil yirden sÿÀl itdünüz ve illÀ 

şübheñüz defè itmekden ötüri bir seferimüzi teúrír idelüm. TÀ kim mÀèadÀsını andan èad 

idüb añlayasız.” didi. Kim bir kerre [84b] óac seferinden geldüğüm yıl içinde bir gice 

yatsu namÀzın cemÀèatle úılub daòi eve vardum. Andan tecdíd-i vuøÿ eyleyüb nÀfileye 

meşàÿl oldum. NÀ-gÀh ùaşradan bir ÀvÀz geldi. İbn-i Mesèÿd ÀvÀzına beñzer. 

Raêıya’llÀhu èanh. Yügürüb ùaşra çıúdum. Fi’l-vÀúiè anlar imiş. Andan selÀm virdiler. 

SelÀmın alub “Ne buyurursız?” didüm. Eyitdi “Buyruú Allah teèÀlÀ’nuñdur. èAzze ve 

celle. Ve andan Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem sizi oúurlar.” diyücek “èAle’r-re’si.” 

diyüb revÀne olduú. Bir zamÀn gidüb ol şems-i kevneyn naôarına yetişdük. Gördüm ki 

                                                                                                                                               
me’ahum.”şeklindeki rivayeti tespit edilebilmiştir. Aclûnî, age, c.II, s.290. 
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cümle ãaóÀbeler muúÀbelesinde dívÀn dutmışlar ve çihÀr-ı yÀr rıêvÀnu’llÀhi èaleyhim 

[85a] ecmaèín andan gördüm şems-i kevneyn oturmışlar. Nÿrdan direk mübÀrek başı 

üzerine óavÀle olmış. Yuúaru ucı dünyÀ göğine muttaãıl. Nÿrdan ve nÿr şuèÀèından 

mübÀrek yüzine baúmaàa gözler úamaşur. Andan muúÀbelesine varıcaú ùapu idüb 

didüm kim “Es-ãalÀtu ve’s-selÀmu èaleyke yÀ Rasÿla’llÀh, es-ãalÀtu ve’s-selÀmu èaleyke 

yÀ seyyidi’l-evvelíne ve’l-Àòirín.” diyüb mübÀrek elini öpüb yüzüme sürdüm. Daòi girü 

çekilüb ãaffa berÀber olub muúÀbelesinde el úavşurub ùurdum. Andan buyurdı kim “Íy 

ümmetimüñ muòtÀrı, rabbüm seni bu yıl evine daèvet eyledi. Ne dirsin?” diyücek ben 

eyitdüm ki “Yüzümi yolı [85b] tozuna süreyin. HemÀn senüñ himmetüñ ve şefÀèatüñ 

benümle olsun yÀ Rasÿla’llÀh.” diyücek. MübÀrek ellerini úaldurub duèÀya şurÿè eyledi. 

Cümle aãóÀb-ı Àmín didiler. Andan duèÀ tamÀm olucaú yine hücÿm eyleyüb varub 

mübÀrek elini öpüb daòi muúÀbelesinde ùurucaú. İcÀzet buyrulub yine èavdet idüb 

mekÀnuma geldüm.  

Andan tekrÀr abdest alub yine nÀfileye meşàÿl iken ùaşradan ÀvÀz geldi. Andan 

yügürüb ùaşra çıkub gördüm ki; Óaøreti Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu 

muhtÀrlaından äalióe’d-dín úarındaşum göricek selÀm virdüm ve èaleyk aldı andan didi 

kim “Sizi Emír efendi óaøretleri oúur.” diyücek “èAle’r-re’si ve’l-èayn.” diyü 

müteveccih [86a] olduú. Andan mescide inüb gördüm ki türbe-i muùahharanuñ türbe 

cÀnibinde, mescid içinde yine türbe civÀrında mübÀrek arúasın miórÀba virüb 

oturmışlar. Cümle Rÿm erenleri muúÀbelesinde dívÀn ùutub ãÀf olub oturmışlar. Çünkim 

nazarına yetişdüm. Andan ùapu idüb mübÀrek elini öpdüm, daòi girü çekilüb ãaffa 

berÀber olub el úavşurub ùurdum. Andan didi kim “Ceddüm sizi bu yıl içinde yine Allah 

evine daèvet eyledi babam.” diyücek “Belí sulùÀnum. Himmet iderseñüz. Eyle 

buyurdılar.” diyücek buyurdı kim “N’ola babam òoş vÀúiè olmış. MübÀrek ola òayırla 

varub gelesiz inşÀa’llÀh.” diyü mübÀrek elini [86b] cebine soúub bir aúçe çıúarub didi 

kim, “Babam iş bu aúçeyi aluñ bile òarc idüñ. TÀ kim bizüm yÀdigÀrumuz daòi sizüñle 

bile olsun.” diyücek ben eyitdüm “SulùÀnum, aúçe gerekmez. Baña himmet gerek.” diyü 
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red eyledüm. Ve yine iúdÀm eyledi, tekrÀr yine red eyledüm. Üçünci kez didi kim 

“Babam şimdiki óínde ùaraúlıàıñda iki aúçe vardur. Bunuñla üç olsun, òarçlanuñ varuñ, 

òarçlanuñ gelüñ.” diyücek. Ben daòi nefslerini red itmeyüb ol bir aúçeyi ùaraúlıàıma 

bıraúdum. VÀúıèÀ evvel iki aúçe var idi anuñla üç oldı. Andan mübÀrek elini úaldurub 

duèÀ eyledi. Cümle Rÿm erenleri “Ámín.” didiler. Çünkim [87a] duèa tamÀm oldı. Yine 

mübÀrek elini öpüb yüzüme sürdüm. Andan icÀzet olub mekÀnıma geldim. Çün ol idi 

kim, ÓicÀz seferine müteveccih olduú. Allah teèÀlÀ óÀøır ve naøırdur ki ol üç aúçeden 

àayrı daòi bir aúçe götürmedük. Yollarda ve şehirlerde ve úaryelerde naøarımuza 

müteèalliú fuúarÀyı maèmÿr eyledük. Andan Úuds-i MübÀrek’e varduú şerrefehÀ’llÀh ve 

anuñ fuúÀrasın daòi maèmÿr eyledük. Andan óuccÀc fuúÀrasına develer ùutuvirdük. Ve 

azıúlandırduú ve beriyye fuúÀrasını daòi maèmÿr eyledük. Ve andan Medíne fuúarÀsına 

atlar alıvirdük ve òarçlıàı olmayanlara òarçlıú virdük. Yine Rÿm’a müteveccih olub 

óattÀ eve geleceğümüz [87b] gice iki raómet melÀikleri geldiler. Ellerinde defterleri var. 

Eyitdiler kim “Senüñ iş bu seferüñde olan òayrÀtuñı ve taãadduúÀtuñı “èİnda’llÀh 

maúbÿldür.” cümlesini iş bu deftere úayd eyleyüb getürdüm kim senüñ úatuñda óisÀb 

idevüz tÀ sen daòi bilesin ki ne miúdÀr olmışdur maãrafuñ.” diyüb óisÀb eylediler. 

Gördiler kim üç kerre yüz biñ aúçe òarc olmış. Henüz daòi ol aúçe yerinde idi. Allahu 

aèlem.  

İmdi bundan mÀèÀdÀ beyne’l-òalÀyıú olan kerÀmeti kitÀb olunsa cilde ãıàmaz. 

Eyle olsa bir menÀúıbın daòi õikr idelüm. Andan soñra meróÿm ve maàfÿr SulùÀn 

Muóammed’le olan menÀúıba şurÿè idevüz inşÀallÀhu teèÀlÀ. 

[88a] Gel íy èÀúil naôar eyle bu óÀle 

Neden bunı ùutasın iş muóÀle 

RicÀlüñ himmeti suçlar giderür 

Ulu ùaàları yirinden úoparur 
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Bularuñ aluriseñ himmetini 

ZiyÀde eyleyesin devletüñi 

Bulara irişen Óaúúı bulubdur 

Bular Óakk sırrına maôhar olubdur 

Eger olduñise óubbına meùÀlib  

İşit yine diyelüm bir menÀúıb 

Yine naúl olınmuşdur kim Óaøreti Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu úurbinde 

Şeyò ÓÀcí Òalífe óaøretleri var idi. Raómetu’llÀhi èaleyh. Anlaruñ úayınataları var idi. 

Yaralı Çelebí dimekle meşhÿr èazíz idi. Anlar rivÀyet idüb didiler kim, vÀúıèamda 

vaútehÀ gördüm bir münevver yüzlü aú ãaúallı ulu kişi baña gelüb irşÀd iderdi. Eydürdi 

kim “Íy úuzı, Óaú teèÀlÀ’ya [88b] èibÀdetüñi ve ùÀèÀtüñi şöyle eyle ve andan maèíşetüñi 

ve beyèiñi ve şırañı beyne’l-òalÀyıú şöyle eyle. TÀ kim èinda’llÀh muèÀúab 

olunmayasın.” diyü naãíóat idüb ve telúín iderdi. AmmÀ mecÀlim olmaz idi kim kim 

idüğin istifsÀr eyleyüb bilem. Leylen ve nehÀr bu teóayyürde iken bir gün meãÀlió içün 

Óaøreti Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu mescidi içinden geçüb giderken türbe 

ùarafında mescidüñ kÿşesinde gördüm. Ol benümle baña vÀúıèamda irşÀd iden ulu kişi 

ÓÀcí èİsÀ Dede’yle óuccet idüb oturur. Ben eyitdüm “Elóamdüli’llÀhi øÀhirÀ bu 

serverdür yetişüb gördüm imdi lÀzımdur kim varub elin öpem ve hem kim [89a] idüğin 

bilem.” diyüb ol ùarafa müteveccih oldum. Ben başmaàum çıúarub ilerü yürüyince 

àÀyib oldı. HemÀn ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm oturaúaldı. Andan úalbüm münkesir olub 

ÓÀcí Dede’ye selÀm virdüm ve óÀlümi taúrír eyledüm. Andan kim idüğin sÿÀl idücek, 

ÓÀcí èİsÀ Dede didi kim “Íy úuzı, iş bu kimesneyi bilmek dilerseñ bilgil kim, 

úarındaşum Òıøır’dur. Bizümle bu arada ãoóbet iderdi. Siz üzerine müteveccih olucaú 

bizümle vedÀè idüb daòi úalúub gitdi. İmdi var, Allah’a şükür eyle, bu úadar yetişüb 

gördüñ. AmmÀ zinhÀr àÀfil olmañ. Anuñ irşÀdından tecÀvüz itmeyesin.” diyü [89b] 
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naãíóat eyledi. Çünkim ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ bu menÀúıbı daòi èale’l-icmÀl õikr olundı. 

Min baèd meróÿm maàfÿr SulùÀn Muóammed’le olan menÀúıba şurÿè idelüm inşÀallÀhu 

teèÀlÀ. 

Gel íy èÀúil işit kim bu òuãÿãı 

Didi ol cümle maòlÿúuñ ulusı 

Óadíå-i úudsí içre söylemişdür 

Velíler óÀlini şeró eylemişdür 

Buyurdı Óaú teèÀlÀ eãfiyÀlar  

Benüm şol dostlarumdur evliyÀlar  

Ki bÀb-ı raómetüm altında yaèní 

Ki benden àayrı kimse bilmez anı 

Çü geldi bu söze senden ãadaúat  

Yine diñle menÀúıbdan óikÀyet 

Yine naúl olunmışdur kim ol zemÀn kim meróÿm ve maàfÿr SulùÀn Muóammed 

raómetu’llÀhi èaleyh tecdíd-i salùanatında ekåer evúÀt èaúıl zÀyiè idicek nesne istièmÀl 

itdüği ecilden àayr-ı meşrÿè úaøiyyeye [90a] irtikÀb iderler imiş. Ol zamÀnda Óaøreti 

Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu civÀrında müteúÀèidín èulemÀdan ve ãüleóÀdan Baba 

Òoca ve Óasan Òoca ve SüleymÀn ve èAzze’d-dín Òoca ve İbrÀhím Òoca ve ÓÀcí èİsÀ 

Dede meróÿm raómetu’llÀhi èaleyhim ecmaèín. İş bunlar èilimle ve kerÀmetle maèrÿf ve 

meşhÿr kimesneler idi. Meõkÿr èazízler yevmen mine’l-eyyÀm cemèiyyet idüb didiler 

kim “İş bu SulùÀn Muóammed òulefÀ-i’r-rÀşidín rıøvÀnu’llÀhi èaleyhim ecmaèín ùaríúin 

gözlemezler. áayrı úaøiyyeye irtikÀb ider.” “Diyü istimÀè olundı. Eyle olsa iş bu 

maúÀm-ı şerífden kim naãíóat ùaríúiyle teskín olursa olur ve illÀ èÀlem [90b] fesÀda gitti. 

èAcabÀ ne fikr olunsa?” Didüklerinde re’y-i münírleri şuña mülóaú oldı: “Kim èulÿm-i 
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tefÀsír ve eóÀdíå tetebbuè idüb umÿr-ı salùanata münÀsib ve muvÀfıú úaøÀyÀları õikr 

idüb ve serír-i salùanatda olan kimesneler ne ùaríúle Allah teèÀlÀ’nuñ rıøÀsına ve 

raómetine vÀãıl olurlar ve ne fièille Allah teèÀlÀ’nuñ èiúÀbına ve èaõÀbına müsteóaú 

olurlar. Fi’l-cümle beyÀn idüb bir varaúa úayd idelüm. Ve illÀ kim ãuna mizÀcına ya òoş 

gele veya òoş gelmeye. İótimÀl var kim elem yetişdirmelü ola. èAcabÀ ne fikr olunsa?” 

didüklerinde ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm didi kim, “Siz saèy idüñ ve õikr olunan nesneyi 

bünyÀd idüñ. Biz ãunalum inşÀa’llÀh.” didi. [91a] Meõkÿr èazízler vech-i meşrÿó üzre 

te’líf itdiler.  

Andan ÓÀcí èİsÀ Dede ve úÀim-maúÀmı ÓÀcí MuãùafÀ Dede raóimehuma’llÀh ve 

daòi Karasi sancaàında bir kimse beg dirlerdi. İş bu meõkÿrlar Burusa’dan sefer idüb 

Edirne’ye vardılar. Andan meõkÿrÀn ÓÀcí MuãùafÀ ve Óamza Beg rivÀyet idüb didiler 

kim, vaútÀ kim Edirne’ye varduú. ÓÀcí Dede meróÿm didi kim “Bize úıbel-i Óaú’dan 

kÀàıdsız var emr olundı. ZírÀ Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem didi kim “Var 

bu SulùÀn Muóammed’e şöyle di ve şöyle di.” Didüğin yazsaú niçe bunuñ gibi kÀàıda 

ãıàmaz. Eyle olsa bize kÀàıdsız varmaú emr olundı.” diyüb bizi bilesince [91b] alub 

ÒüdÀvendigÀr óaøretlerinden yaña müteveccih olduú. Meger öyle namÀzına eõÀn 

oúunub andan Úapucılar Mescidi’ne varub namÀza ùurduk. Úudretle òazínedÀrbaşı 

gelüb ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ úatına namÀza ùurdı. NamÀzdan soñra ÓÀcí èİsÀ Dede 

meróÿm didi kim “Ol èÀlemleri yoúdan var eyleyen Allah meróÿm ve maàfÿr SulùÀn 

MurÀd Àòirete intiúÀl idecek vaútüñ úurbinde Óaøreti Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

dilinden bize emr olundı kim “Var, tenbíh telúín eyle kim Allah teèÀlÀ óaøretine sefer 

ideyürür. áÀfil olmasun, óÀøır ve úÀyim olsun.” diyü buyurulduàumuza andan 

Edirne’ye geldük ve dívÀnına varduk.” Òalíl Paşa ve Saruca [92a] Paşa oturmışlar didük 

kim “Úaøiyye şöyledür. Ya tenbíh idüñ veya icÀzet virüñ bize. Girelüm, taúrír idelüm.” 

diyücek anlar istibèÀd ve istikrÀh idüb eyitdiler kim, “İş bu òaberi pÀdişÀh salùanat 

taòtında èíş u èişret iderken ne biz diyebilürüz ve ne seni buluşdururuz.” didiler.  
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Andan birúaç gün geçüb yine dívÀna varduú. “Ol úaøiyyeye üç gün úaldı.” 

didük. Yine rÀøí olmadılar. Çün andan üç gün tamÀm olucaú emru’llÀh cÀrí olub SulùÀn 

MurÀd Àòirete intiúÀl eyledi. “Küllü nefsin õÀiúatü’l-mevt.”202 “İnnÀ lillÀhi ve innÀ 

ileyhi rÀcièÿn”203 dur. Andan Òalíl Paşa bizi daèvet eyledi. Òalvetinde didi kim [92b] 

“ÓÀcí èİsÀ Dede nefesün tamÀm oldı. AmmÀ benüm óaúúıma ne dirsin?” diyücek, biz 

eyitdük kim “Emrle gelmiş bir kimse idük, siz muòÀlifet eyledüñüz eyle olsa size Allah 

teèÀlÀ’nuñ èiúÀbı yetişse gerek. MeåelÀ bu şimdiki pÀdişÀh olacaú kimsenüñ elinde bir 

èaõÀbla öldürseler gerekdür kim, ol èaõÀbla ölmiş kimesne dünyÀda ancaú sen ölseñ 

gerekdür.” didük ve hem eyle oldı. Ol vaútin emr iden kimse şimdiki óÀlde buyurdı kim 

“Var SulùÀn Muóammed’e taríú-i èadli telúín eyle ve nÀ-óaú yire ôulm itmeden óazer 

úılsun. Bildür müstemiè olsun. Olmazsa ve illÀ bir iş iderüz aña kim, cümle dünyÀ [93a] 

pÀdişÀhları andan ögüt ve èibret alurlar.” didi. Daòi sÀkıt oldı. Andan òazínedÀrbaşı 

görüb gÿş urub müstemiè olmışdı. Söz tamÀm olucaú ùurıgelüb revÀne oldı. Varub 

SulùÀn Muóammed’e didi kim “Bir kimesne ile fülÀn yirde namÀz úılduú. Babañuz 

óaúúına şöyle didi ve sizüñ óaúúıñuza şöyle didi.” diyücek SulùÀn Muóammed dimiş 

kim “Eger ol dervíşi bulub baña getürmezseñ cildüñi gevdeñden ayırırın.” diyücek 

òazínedÀrbaşı yügürüb gelüb didi kim “SulùÀnum Dede, ÒüdÀvendigÀr óaøretleri sizlere 

muntaôırdur. Buyuruñ.” diyücek ùurıgelüb revÀne olduú. Varub buluşıcaú óín-i 

muãÀfaóada SulùÀn Muóammed elini [93b] ãalıvirmemiş tÀ kendünüñ eli ditreyüb ve 

gevdesi derlemeyince. Andan tecribe-i ibtidÀsı tamÀm olucaú bir óÀmile ôaàar getürdüb 

didi kim “Dede, iş bu ôaàarı àÀyet severin. èAcabÀ úarnında úaç ineği var ola?” diyücek 

biz eyitdük kim “Dört ineği var ikisi dişi ve ikisi erkekdür.” diyücek fi’l-óÀl úarnını 

yardurub didiğimizleyin ôÀhir oldı. Andan didi kim “Dede, òayli zamÀndır kim 

şehrimüze yaàmur yaàmadı. Bir duèÀ eyleseñ Allah teèÀlÀ bize yaàmur virse.” diyücek 

biz eyitdük kim “EyÀ devletlü pÀdişÀh, maèlÿmuñuzdur kim duèÀ paklığıla maúbÿl olur. 

                                                 
202 Âl-i İmrân sûresi, 185. ayet. “Herkes ölümü tadacaktır.” 
203 Bakara sûresi, 156. ayet. “Biz Allah’a aitiz ve sonunda O’na döneceğiz.”  
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EvvelÀ siz ve biz günÀhlarumuza tevbe idelüm, andan duèÀ eyleyüb taøarruè idelüm. 

[94a] Ümiddür kim maúbÿl ola.” diyücek teslím eyleyüb didi kim “Òoş ola, eyle idelüm 

Dede.” diyücek. Andan meróÿm SulùÀn Muóammed’e tevbe ve telúín eyledük. TamÀm 

tafãíliyle yerine getürdi. Ol óínde üzerimüzde bulut yoà iken duèÀya şurÿè eyledük. Biz 

duèÀyı tamÀm idince Allah teèÀlÀ’nuñ emriyle ve úudretiyle bulut gelüb yaàmur yaàdı. 

Ol imtióÀn daòi tamÀm olucaú min baèd ãoóbete şurÿè eyledük. Ve ne içün ièlÀm 

olunduàumuz didük ve niçe sırr ile itdüği günÀhları ÀşikÀre eyledük. Andan didi kim 

“Dede, ne èaceb benüm sırr ile olan èayblarum yüzüme urduñ, ne òoş benden 

úorúmazsın?” diyücek. Biz eyitdük kim [94b] “Allah teèÀlÀ bir úulında iki úorúu 

úomamışdur. Senden úorúanlar Allah teèÀlÀ’dan úorúmaduàındandur. Ve illÀ şol 

kimseler kim, Allah’dan úorúar, senden nice úorúa kim, Allah teèÀlÀ andan sÀyir 

úorúuları gidermişdür.” didüm. Andan didi kim “Dede, baña himmet eyle.” biz eyitdük 

kim “Sende úabiliyyet yoú. Çün nice himmet idelüm?” diyücek didi kim “İnsÀn òod 

úÀbildür.” biz eyitdük kim “Müvecceh maúÀm úÀbiliyyetüñ cümlesinden birisi budur 

kim, biz sizden istifsÀr ideriz. Bu òalúa niçün cilÀ-yı vaùan itdürüb dürlü dürlü siyÀsetler 

gösterürsiz?” diyücek cevÀbında didi kim “Bizden òavf itsünler içün.” biz eyitdük kim 

[95a] “Ne teèalluú sizden òalú úorúmasına ÀsÀn yol var iken anı úorsız? Ùaríú-i ôulmle 

úorúudursız?” diyücek didi kim “Nice biz eyitdük kim Óaøreti èÖmer raêıya’llÀhu 

èanhü òilÀfet taòtında úuèÿd itdükden soñra bir gün öyle namÀzını úılub yine evine 

giderlerdi. Giderken gördi bir faúír ev yapmaà içün yalıñuz balçıú yoàurur. Çünki 

Óaøreti èÖmer raêıya’llÀhu èanhü ol bir faúíre teraóóüm idüb cübbesini ve ridÀsını 

çıúarub ol balçıú içine girüb yoàururken meger güneş óarÀreti úÀtí idi. Óaøreti èÖmer 

raêıya’llÀhu èanhü mübÀrek arúasına te’åír eyledi, incindi. Andan Óaøreti èÖmer 

raêıya’llÀhu èanhü àaøab ùaríúiyle güneşe naôar eyledi. HemÀndem [95b] güneşüñ nÿrı 

ve óarÀreti zÀyil olub úarardı. Andan Óaøreti èÖmer óuøÿrla balçıàı yoàurub mübÀrek 

ayaúların yuyub ve libÀsın geyüb evine müteveccih olduúda güneş muúÀbelesine gelüb 

gördi kim úararub óarÀreti zÀyil olmış. Bildi kim kendünüñ naôarındandur. Didi kim 
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“YÀ şems úad enãafte óÀlike ve èarrefte úadrike.” Yaèní YÀ güneş, sen óÀliñe inãÀf 

eyleyüb miúdÀruñı bildüñ mi?” diyüb tebessüm idücek, güneş yine kemÀ-kÀn oldı. 

Andan ol gice Óaøreti èÖmer Óaøreti Rasÿli düşinde gördi. Eyitdi kim “YÀ èÖmer, ol 

Allah óaúúiyçün kim beni óaú peyàÀmber gönderdi eger sen güneşe nazar ve meróamet 

úılub tebessüm itmeseñ tÀ úıyÀmete [96a] değin úara ùoàub istifÀde idemese gerek idi.” 

İmdi maúãÿd èÖmer, Allah teèÀlÀ’dan kemÀliyle úorúardı. Güneş òod maòlÿúdan bir 

şeydür. Ve hem Allah daòi siz cümle maòlÿúı úorúutsun. Allah teèÀlÀ güneşi andan 

úorúutdı. İmdi eyÀ devletlÿ pÀdişÀh siz daòi Allah’dan úorúuñ ve hem sizden kimse 

incinmesün.” diyücek SulùÀn Muóammed didi kim ve “Va’llÀhi dedem benüm ol 

vechile ùaríú elümden gelmez.” diyücek. Biz daòi didük kim “ÚÀbiliyyet yoúdurur 

didiğümiziñ aãlı budur ki didük anı.” Daòi teslím eyledi. Andan soñra ãoóbet tamÀm 

oldı. Giderken bir kíse aúçe getürüb bize tekellüf eyledi. Biz eyitdük kim “Biz bunı 

yiyeceğümüze [96b] úatmazız. Çün alub n’idelüm? Eger iósÀn itmek dilerseñ şol 

Óazreti Emír’üñ fuúÀrasına nezr itdüğüñüz kÿyleri virüñ. Biz nesne almazız.” didük. 

Meger ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm tevÀbiè-i Gönen’de iki göz degirmen alub Óazreti Emír 

fuúarÀsına vaúf itmişdi. Bir gün ol degirmeniñ imecesin idüb cemÀèat-i keåíre cemè 

olub işlerdi. ÙaèÀm òuãÿãında hemÀn bir kiçi úaøan aş sekiz yüz nefer cemÀèate úande 

vefÀ eyleye? Meger bu arada Dede’nüñ kerÀmeti ôÀhir ola. Görelüm ne vÀúièolur? 

Diyüb cümle göz ùutmışlardı. Andan aşçı Ece Baba dirler. äuleóÀdan bir èazíz idi. 

Raómetu’llÀhi èaleyhi ol rivÀyet idüb eydür ki, [97a] vaútÀ ki imece tamÀm olub aş 

üzerine gelicek ÓÀcí èİsÀ Dede úazan yanına gelüb saà elini “Bismi’llÀh.” diyüb ol 

úaynayan buàday aşınuñ içine soúub úarışdurdı. Andan “İş bu úazanı indürme, ocaú 

üzerinde iken òalúı taèÀmlandır.” diyücek ben daòi eyle eyledüm. Ol cemÀèat ol úadar 

yidiler. KerÀmet aşıdur diyüb ve götürdiler. Henüz daòi úaøan nıãfına inmedi. Çünkim 

bu kerÀmet tamÀm olucaú ol cemÀèat münteşir olub ùaàıldılar.  

Andan rÀví Ece Baba didi kim ÓÀcí èİsÀ Dede baña buyurdı “Bir çanaú aş alub 

getür. Şol òalvetde senüñle yiyelüm.” diyücek ben daòi eyle eyledüm. Andan yimek 
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[97b] yimeğe meşàÿl olduú. NÀ-gehÀn ÓÀcí èİsÀ Dede óayúırdı ve úaşuàın elinden 

úoyub bir zamÀn murÀúıb oldı. Baña riúúat óavÀle olub aàlamaàa meşàÿl oldum. Çünki 

ol óÀlet defè olub ÓÀcí èİsÀ Dede yine yimeğe meşàÿl olucaú baña didi kim “Niçün 

aàlarsın yimek yirken?” didüm kim “Aàlamam sÀkin olmaz. TÀ ki ne vÀúiè olduàın 

dimeyince.” didüm. Andan didi kim “SulùÀn Muóammed’e iç oàlanları fikr-i bÀùıl úılub 

sÿ-i ôannile úatline úaãd eyleyüb tedÀòül itdiler. Yetişüb anı òalÀã eyledüm.” diyücek 

ben eyitdüm ki “PÀdişÀha gözükdüñ mi?” “Belí, gözükdüñ ve hem Óazreti Emír’üñ 

fuúarÀsına iki kÿy neõr itdürdiler.” [98a] didi.  

İmdi kÿyler ol kÿyler idi kim meróÿm SulùÀn Muóammed bir kíse aúçe taãadduú 

itdüği vaútin ÓÀcí èİsÀ dede meróÿm “Biz bu aúçeyi almazuz.” dimiş idi. “Çün taãadduú 

itmek dilersin Óaøreti Emír’üñ nevvera’llÀhu merúadehu fuúarÀsına neõr itdüğüñüz 

kÿyleri virüñ.” didük idi. Andan SulùÀn Muóammed didi kim “Nice kÿylerdür?” andan 

ÓÀcí èİsÀ dede eyitdi “FülÀn vaútde şöyle vÀúiè olmışdı.” diyücek. Meróÿm SulùÀn 

Muóammed didi kim “Va’llÀhi gerçek eydirüsin vÀúiè olmışdur. Yetişüb øararımu defè 

idüb beni òalÀã eyledüñ. Şimdi òÀùıruma geldi. Neõrim ãaóíó olmışdur. İmdi her úanúı 

kÿyler kim [98b] dilersin berÀtın virsünler.” diyücek. TevÀbiè-i Edincik’de Küleflü kÿy 

dimekle maèrÿf kÿyleruñ berÀtın alub geldi. Şimdiki óÀlde fuúarÀ ol kÿyleruñ óÀãılı ile 

istifÀde iderler.  

Andan ÓÀcí Dede’nüñ úÀyim-maúÀmı olan èazíz ki ÓÀcí MuãùafÀ Dede rivÀyet 

idüb didi kim, ol otuz biñ aúçe ki SulùÀn Muóammed hibe itmişidi. Anı bir oàlana emr 

idüb götürüb ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ yanınca ùaşra iletdiler. Biz anda óÀøır idük. Andan 

ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm èumÿmen óÀøirÿn úapu òalúına meõkÿr otuz biñ aúçeyi baòş 

eyledi. Her kime ki bir avuç virdi didi kim, “İş bu senüñ bir aylıú vaôífeñdir. ZinhÀr 

[99a] bu aylıàı pÀdişÀhdan istemeñ. ZírÀ anuñçün virürüz.” diyücek her kişi ãayub 

gördi. Aylıúları ne ise tamÀm bulundı. Çünkim ol arada bu daòi iôhÀr oldı. Andan yine 

èavdet idüb mekÀnına geldiler.  
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MenÀúıb 

Yine naúl-i ãaóíóle rivÀyet olundı kim ÓÀcí Dede meróÿmuñ èÀdeti ol idi kim, 

her yire úonmaú dilese eydürdi kim “YÀ Rabbi, senüñ rızañ benüm ne yirde sÀkin 

olmaàım ise aña delÀlet eyle.” diyüb külüginüñ dizginin üzerine bıraàub her úanúı eve 

kim külügi varub úarÀr eylese anda sÀkin olurdı. Bir gün bir ùul òÀtÿn kişinüñ evi öñine 

úarÀr itdi. [99b] Andan teúaèèüd idüb didi kim “YÀ úızum, zevcüñ nite öldi?” ÒÀtÿn 

didi kim “YÀ dede, óelÀlüm ùutsaúdur kÀfire, yidi yıldur kim dullıú çekerin. Ne óayÀtda 

idüğin bilürin ve ne memÀtın bilürin.” didi. ÓÀcí èİsÀ Dede bir miúdÀr murÀúıb oldı. 

Didi kim “Senüñ zevcüñ óayÀtdadur. AmmÀ beşÀret olsun saña èan úaríbü’z-zamÀn 

gelür.” diyüb nıãfu’l-leylde ÓÀcí èİsÀ Dede revÀne oldı. Ve ol ãabÀó dÀrü’l-óarbde 

maóbÿs ve merbÿù olan kimesne evine geldi. Andan kÿy òalúı büyük ve küççük cemè 

olub didiler kim “Ol küffÀruñ óabsi girdÀbından ne ùaríúle òalÀã olduñ?” diyücek didi 

kim [100a] “Bu gice kÀfir iúlíminde maóbesòÀnede zencírde giriftÀr idüm. Nıãfu’l-

leylde bir kişi geldi. Úatıra binmiş. Úatırını ùaşrada baàlayub úapuyı depüb iki pÀre 

úılub içerü girdi. Benüm úul gibi boynumda olan zencírlerümi iki pÀre úılub yabana 

bıraàub andan beni yirümden úaldurub ùaşra çıúarub úatırına binüb beni ardına bindürüb 

revÀne oldı. Bir miúdÀr gidüb bir kÿy civÀrına gelüb didiler kim “YÀ kişi, in aşaàa, 

kÿyüñe geldüñ. Yüri oña var.” diyüb àÀyib oldı.” Andan cümle úarye ehli bildiler kim iş 

bu efèÀl bu gice gelüb úonuú olan kişinüñ kerÀmetidür. 

[100b] 

MenÀúıb 

Ve yine rivÀyet idüb didiler kim, vaútÀ kim ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm oàlı ÓÀcí 

Óamza’yı evermek dilediler. Andan meõkÿr vÀèiô èAlí Faúíh’uñ úızı ecliyçün varub 

didiler kim “YÀ úarındaş, sizi düñür idinmeğe geldüm. Yaèní güyegü úabÿl ider misin?” 

diyücek èAlí Faúíh didi kim “Iraú yire, bundan Burusa’ya úız virmezem.” diyücek. ÓÀcí 

Dede’m didi kim “Allah teèÀlÀ viricek nice idersin?” diyü revÀne oldı.  
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Andan ol gice èAlí Faúíh vÀúıèasında SulùÀnü’s-sÀdÀt óaøretlerini görüb dimiş 

kim “Babam fi’l-óaúíúa düñürüñ biziz. Tereddüd yoúdur.” diyücek “Virdüm sulùÀnum.” 

diyü vÀúıèasında iúrÀr eyledi. Ol ãabÀó ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm [101a] çıúagelüb dimiş 

kim “YÀ düñür bu kere daòi virmez misin?” diyücek èAlí Faúíh didi kim “Virdüm 

ammÀ, üç biñ aúçe úalın isterin.” diyücek ÓÀcí èİsÀ dede didi kim “Úabÿl eyledüm. 

İmdi varub vireyin andan gideyin.” diyü oturdılar. Andan ÓÀcí èİsÀ dede meróÿm boşla 

bir eteğini iki eliyle úaldurub silkdükce aúçe oldı şol úadar oldı kim eteği kenÀrlarından 

dökülmeğe başladı. Andan òalı üzerine döküb “Al imdi úızıñuñ úalınunı.” didi.  

Çün ol meclisde óÀøır olan pírler şöyle rivÀyet eylediler; Allahu aèlem andan 

MÿsÀ dede dimekle maèrÿf bir èazíz var idi. ÓÀcí dede’nüñ óayÀtında òıdmetinde 

olurdı. RivÀyet eyledi kim, bir gün [101b] ÓÀcí Dede meróÿm bir kÿyuñ civÀrından 

geçüb giderken gördi kim kÿyden bir òÀtÿn kişi omuzında bir seccÀde segirtüb gelür. 

ÓÀcí èİsÀ dede ÀrÀm eyledi. Gelüb ol òÀtÿn kişi üzengüsin öpüb didi kim “YÀ dede, iş 

bu seccÀdeyi sizüñçün doúudum ki üzerinde namÀz úılasız.” andan ÓÀcí èİsÀ Dede 

meróÿm didi kim “YÀ úızum, eger bunı bizüm içün doúumış iseñ şol bınara giderken 

bulduàuñ yüni buña úatmazduñ. Var al git biz bunı úabÿl úılmazuz.” didi. Meger ol 

òÀtÿn bıñÀra giderken yolda bir pÀre yüñ bulub úatmış idi.  

Gel imdi úıl naôar bu sırra íy yÀr 

Ne iş işleriseñ añ kim ölüm var 

[102a] Çü dünyÀya èazízüm mübtelÀsın 

äevÀb oldur ki óaúúından gelesin 

Ki cemè eyleyüben bunı n’idersin  

Çü mÀluñ bunda úalur sen gidersin 

Alub gideceğüñ bir pÀre bizdür 

Bu sözi añla kim gereklü sözdür 
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Çü õikr itdüm bunuñ remzi hemíndür 

MenÀúıb diñleyen àamdan emíndür 

MenÀúıb 

Yine naúl olınmışdur kim beyne’l-òalÀyıú ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿmuñ èÀdeti ol 

idi kim herbÀr kim ÓicÀz seferinden fÀrià olurdı. Ùaríú-i èÀm olan yolları düzeldüb ve 

niçe derbendleri ıãlÀó iderdi. Andan ÓÀcí èİsÀ dede meróÿm kendüsi rivÀyet eyledi kim, 

“Gelibolı ıårasında Úoàrı ùaàında yol açdururdum. Iràatlar işlerlerdi. Aòşam olıcaú 

anlara ücretin virürdüm. Daòi [102b] aòşam namÀzın Burusa’da Óaøreti Emír’üñ 

mescidinde edÀ iderdüm. äabÀó olucaú cemÀèat ile namÀzı úılub ve òatim duèÀsında 

bile olub ve işrÀú namÀzını edÀ eyleyüb andan yine Úoàrı ùaàında ıràada óÀøır olurdum. 

Bir niçe gün böyle müdÀvemet eyledüm.  

Meger ıràadlardan bir kÀfir her kÿyleri tetebbuè eyleyüb híç birinde bir gice 

gicelememiş olucaú óayret àalebe itdüğinden bizi evine daèvet eyledi. Andan çün kim 

varduú. ÒÀtÿnı ùaèÀm getürüb “Yiñ.” diyücek biz eyitdük kim Óaú teèÀlÀ celle veèalÀ 

buyurmışdur “Yaèní şunlar kim benüm ism-i èaôímüm õikr eylemeyeler, zinhÀr anuñ 

yimeğin yimeñ.” diyü [103a] buyurmışdur. Maèa haõÀ ki Óaú tebÀreke ve teèÀlÀ buyurdı 

“İnneme’l-müşrikÿne necesün.”204pes sizi necis ile taèbír ider. Pes nice yiyelüm? 

Diyücek anlar didi kim “ÓÀcí Dede biz seni anuñçün daèvet itdük kim, her ne 

buyurursañ ùutavuz.” diyücek bunlara àusül erkÀnın tèalím eyledük. Varub àusl idüb 

yine geldiler. Çün andan şehÀdeti telúín eyledük. Er u èavrat barmaú götürüb şehÀdet 

getürdiler. Andan ùahÀreti ve abdest almaúlıàı tèalím eyleyüb èişÀyı úıldurdum. Andan 

ãabÀó namÀzını daòi bile úıldılar. Ve andan vedÀèlaşub biz yine èavdet idüb 

mekÀnumuza geldük.” diyü rivÀyet eyledi.  

MenÀúıb  

                                                 
204 Tevbe sûresi, 28.ayet. “Müşrikler bir pislikten ibarettirler.” 
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Ve yine menúÿldür kim [103b] bir gün ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm Mihalic ile 

Burusa arasında yola ùaş döşerdi. TevÀbiè-i Manyas’dan yidi nefer kimesne araba ile 

Burusa’ya buàday ãatmaàa giderlerdi. RivÀyet eylediler kim, “Yolumuz ÓÀcí èİsÀ 

Dede’ye uàradı. Anuñ úurbinde öküzlerümüz ãalıvirüb ÀrÀm eyledük. Andan ÓÀcí èİsÀ 

Dede’ye varalum, biraz òıdmet idelüm, diyüb varduú gördük kim ÓÀcí èİsÀ Dede 

meşàÿl olub ùaş döşer. èAbÀsını ve úuşaàını ve ùaraúlıàını bir míşe úatında ùurur. Biz 

eyitdük kim “Dede’nüñ ùaraúlıàını görelüm, içinde ne var?” diyüb gördük kim hemÀn 

bir çuvaldız var. Ayruú nesne yoú. Andan [104a] yine yirine úoyub varub mübÀrek elini 

öpüb daòi bir zamÀn òıdmet eyleyüb gider olucaú, ÓÀcí èİsÀ Dede didi kim “Ben size 

bir miúdÀr aúçe virsem, varub úuzı alub yimek içün.” diyücek biz daòi “N’ola, ÓÀcí 

Dede kerem senüñ, iderseñ.” didük. Buyurdı “İmdi varuñ, şol ùaraúlıàı getürüñ.” didi. 

Biz daòi birbirimüze baúışduú. Dede’m ùaraúlıàında nesne var ãanub biz òod anı gördük 

içinde bir çuvalùızdan àayrı nesne yok hele bari getürüb eline ãunuvirdük. Andan eline 

alub “Bismi’llÀh.” diyüb úapaàın açdı. Andan mübÀrek elini altına dutdı. Ol úadar aúdı 

kim mübÀrek eli ùoldı. [104b] Ve andan bize didi kim “ÙÀlièiñüze çoú geldi. Varuñ 

taúsím idüñ.” didi. èArabamuza varduú, taúsím eyledük. Yidi kişi idük. Yüzer aúçe 

óÀãıl oldı.” diyü rivÀyet eyledi.  

İmdi ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ beyne’l-òalÀyıú olan kerÀmeti ve vilÀyeti ketb olunsa 

maèlÿm değildir kim cilde sıàa. Hele fi’l-cümle bu úadar õikr olundı. VefÀtını bu 

menÀúıbla Àòir idelüm inşÀallÀh. 

Eger õecrise òod nefse murÀduñ 

Yazarlar evliyÀ silkinde aduñ 

Eger şehevÀtı terk itseñ merÀmuñ  

Yarın Firdevs-i aèlÀdur maúÀmuñ 

Eger girseñ óaúíúí leõõetine 
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Olasın àarú ÒudÀ’nuñ raómetine 

Eger isterseñ irmek bu òuøÿra 

MenÀúıb geldi yine òoş ôuhÿra 

Yine naúl-i saóíóle menúÿldür kim èAşıú PÀşÀ [105a] oğlı Pír èAzíz 

raóimehuma’llÀhu rivÀyet ider kim, “Ol vaútin kim İslÀmbol àazÀsına varduú. Gördüm 

ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿm anda gelmiş. Ben didüm ki “YÀ ÓÀcí úarındaş, iş bu yıl sizi 

ÓicÀz seferine gitdi diyü istimÀè olundı. Ne oldı kim yine bunda óÀøır olmışsız?” 

diyücek didi kim, “YÀ úarındaş, belí Óaú’dan buyruú oldı kim; “Teveccühüñ olub ve 

òÀliã niyyetüñ olduàı ecilden óaccuñ úabÿl oldı. İmdi iş bu yıl İslÀmbol fetó olunsa 

gerek. Dön, var ol àazÀya bile bulun.” diyü Allah teèÀlÀ buyurdı. Ol ecilden geldüm.” 

didi. Çünkim bu kelÀmı işidüb İslÀmbol fetóine şübhemüz defè olucaú [105b] Allah’a 

óamd eyledük.  

Ve andan didüm kim “YÀ úarındaş, eger bu muóÀrebede biz fevt olursavuz luùf 

idüb meyyitümüzi siz àasl idesiz.” diyücek didi kim “Biz sizi àasl itmek òod müyesser 

değidir. AmmÀ siz bizi àasl idesiz inşÀa’llÀh.” diyü buyurdı. èÁúıbet eyle oldı. Soñ 

seferlerinde bile bulunub bu ùarafa gelürken ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿma òastalık vÀúiè 

oldı. VaútehÀ varub óÀlin sÿÀl iderdük. Bize eydürdi kim “Biz daòi sizüñle hemÀn aàz-ı 

Germiyan’a dek yoldaş oluruz. ZírÀ ùopraàumuz andadur.” didi. Fi’l-vÀúiè ol vaút kim 

çaya yetişdük, úonduú. Ol gice meróÿm ÓÀcí èİsÀ Dede úarındaşum Àòirete intiúÀl itdi. 

Raómetu’llÀhi èaleyh.  

Ve andan [106a] nefesleri yerine gelüb biz àasl eyledük. Óín-i àaslde herbÀr ki 

döndermek dilerdüm, kendüsi ùönerdi. Ve naúl itdüği vaútin ellerini namÀza ùurur gibi 

göğüsi üzerine úomışdı. Óín-i àaslde bize ol kerÀmet daòi iôhÀr eyleyüb kendü ellerini 

yanına indirdi. áasl tamÀm olucaú ellerini úaldurub yine göğsine úodı. Andan meúÀbir 

civÀrında yol kenÀrında defn eylediler. TÀ kim zÀírÿn ÀsÀn ziyÀret iderler. Şimdiki ol 
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diyÀrda, ol diyÀruñ óalÀyıúı anuñ turÀbı cevheriyle müşerref olub istifÀde idünürlerdi. 

ÓattÀ insÀn maraøını ve óayvÀn maraøını turÀbı cevheri bir niçedür.  

Ve ol vilÀyetüñ òalúı rivÀyet idüb didiler kim, [106b] “SÀbıúÀn anùıú şerrinden 

meyyitimüz incinüb çoú elem çekilür idi. HemÀn kim ÓÀcí èİsÀ Dede’nüñ cism-i şerífi 

bu arada defn olalıldan berÿ ùaàdan anùıú inmedi. Ve şerrinden òalÀã olduú.” diyü óamd 

iderler.  

Baèdehu İslÀmbol’a geldüm varub SultÀn Muòammed’üñ elin öpüb otururken 

SultÀn Muòammed benden bir müşkil mes’ele sÿÀl eyledi. Meger kim sÀbıúÀn ol sÿÀl 

itdüği nesneyi ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿmdan sÿÀl idüb esrÀrına vÀúıf olmış imiş. Ben 

òilÀfını cevÀb viricek meróÿm SultÀn Muòammed didi kim “Er imiş ÓÀcí èİsÀ Dede.” 

diyü üç defèÀ kelimÀt idücek ben eyitdüm “Hemíşe ÒudÀvendigÀr óaøretleri ãıóóatde 

olsunlar [107a] ÓÀcı Dede Àòirete intiúÀl eyledi diyücek SultÀn Muòammed didi kim 

“El-óükmü li’llÀh.” ve andan didi kim “Ne yirde defnolundı?” diyücek ben didüm kim, 

“ÓicÀz seferinden gelürken aàz-ı Germiyan’da çayda defnolundı.” diyücek meróÿm 

SultÀn Muòammed didi kim, “Elóamdüli’llÀh benüm memleketümde defn olunmışdur.” 

diyüb daòi dizi üzerine gelüb maózÿn ve müteellim olub gözi yaşını silmeğe başlayıcaú 

hemÀn ben bí-óuøÿr olub duèÀ eyleyüb revÀne oldum.” diyü rivÀyet eyledi. 

Raómetu’llÀhi èaleyhim ecmaèín.  

İmdi bu arada ÓÀcí èİsÀ Dede meróÿmuñ menÀúıbı deryÀdan úaùre ve güneşden 

õerre õikr oldıysa min baèd anuñ [107b] úÀim-maúÀm-ı muòtÀrı ve òayr-ı òalefi kim 

ÓÀcı MuãùafÀ dirlerdi. Yümn içün anuñ menÀúıbından birúaç kelime õikridelüm. TÀ kim 

naôar idüb diñleyenlerün nÿr-ı şevúi ziyÀde ola.  

MenÀúıb  

Naúl olunmışdır kim, ãuleóÀdan bir èazíz şimdiki óÀlde óayÀtdadur rivÀyet idüb 

didi kim, bir gün ÓÀcí èİsÀ Dede’müñ ãoóbetinde óÀøır idük. EånÀ-yı kelÀm Dede didi 

kim “İş bu ÓÀcı MuãùafÀ’yı ben úÀim-maúÀm idinmedüm. TÀ kim mertebesin benden 
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ilerü iletmeyince. MeåelÀ Óaøreti Rasÿl’e buluşdurub mübÀrek elini öpdürüb ve andan 

Òıøır peyàÀmber bizi úarındaş idinüb ùurur idi. Anlar oàul idindiler. Andan didiler kim 

“ÚıyÀmetde evliyÀu’llÀh Rasÿl’e istiúbÀle varılsa gerekdir. Andan ol vaútde kimseye 

ziyÀde [108a] teklifÀt olunmayub her velí èinda’llÀh merÀtibi miúdÀrı ilerü yürüse 

gerekdir.” Ol óínde MuãùafÀ bizden iki adım ilerü yürüse gerekdir. Andan soñra 

ehlu’llÀh cennetde maúÀmlu maúÀmına varıcaú MuãùafÀ’nuñ maúÀmı iki derece benden 

aèlÀ olsa gerekdir didi.”  

MenÀúıb 

Yine menúÿldür kim, meróÿm YaóyÀ òalífe óaøretleri rivÀyet idüb didi kim, “Ol 

vaút Óaøreti Emír’üñ ÀsitÀne-i şerífine yüz sürüb ve muóibb ü ãÀdıúı olucaú òulefÀlarını 

tetebbuè eyleyüb bildüm. Anlar da kendü èilmümden ziyÀde èilm bulunmaduàı ecilden 

bende teslím-i küllí bulunmadı. TÀ kim naãíb olub óacca müteveccih olduú. èAzízler 

DÀvÿd òalífe [108b] ve Gelibolu òalífesi èAlÀe’ddín òalífe ve Temÿr oğlı SinÀn òalífe 

ve ÓÀcı èİsÀ Dede’niñ úÀim-mÀúÀmı ÓÀcı MuãùafÀ Dede óaøretleri raómetu’llÀhi 

èaleyhim ecmaèín. Bu meõkÿrÿn èazízler cemè olub ÓicÀz seferine müteveccih olduú. 

VaútÀ kim Úuds-i mübÀreke varduú. RamÀøÀn gicesi anda bir vÀúıèa gördüm. 

Taèbírinde èÀciz ve müteóayyir úalub êuóÀ vaúti olunca cehd idüb taèbír idemedüm. 

Kimseye daòí dimedüm. Çün êuóÀ vaúti oldı. Gördüm ÓÀcı MuãùafÀ Dede bir dervíş 

göndermiş. Gelüb didi kim “ÓÀcı MuãùafÀ óaøretleri size selÀm ider.” diyücek ayaà 

üzerine gelüb redd-i selÀm eyledüm. “Ne buyururlar?” diyücek ol [109a] dervíş didi kim 

“Eyü vÀúıèa gördiler. MübÀrek olsun.” diyü buyurmış. Kim “Ol merkeb kim 

vÀúıèalarında binmişlerdi. Ol bu dünyÀdur ve arúasında altun eyer kim var idi. Anuñ 

işÀreti kendünüñ èilmiyle èamel eyledüğidür. Ve andan merkeb ayaúlarından altun naèl 

kim var idi. Anuñ işÀreti kendünüñ şerièati muókem olduàıdur. Ve andan ol merkebüñ 

başında altun uyanı var idi. Kendü üzerine binüb dizgin ùutub giderlerdi. Anuñ işÀreti 

oldur kim ùaríú-i müstaúím óaú yoldur kim sülÿk idüb mücÀhede úılub gideyürürsin. 
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Allah teèÀlÀ şaşırmaya inşÀa’llÀh u teèÀlÀ ve hem mübÀrek ola [109b] òoş vÀúıèa 

gördiler.” diyüb ve hem vÀúıèÀmı ve hem taèbírini ãaóíó eyleyücek ben didüm ki “İş bu 

èazízüñ keşf-i kerÀmeti böyle olucaú metbÿèunıñ merÀtibi nice ola”? diyüb teslím-i 

küllíme sebeb bu kerÀmet oldı.” diyü rivÀyet eyledi. 

RecÀ-yı raómet umarsañ ÒudÀ’dan 

Úıl istimdÀd-ı himmet evliyÀdan  

Ki bunlar bÀbı ùurur Óaú yolunuñ 

Delílidür óaúíúat menzilinüñ 

Rasÿl’üñ sünnetin ióyÀ iderler 

Anuñ yolını gözleyüb giderler 

Eger úılduksa bu sırrı iúÀmet 

Diyelüm bir dürlü rivÀyet 

Yine menúÿldür kim tevÀbiè-i Gönen’de Ùula dimekle meşhÿr úaryenüñ imÀmı 

var idi. äuleóÀdan bir èazíz rivÀyet idüb didi kim, “Meger baña bir yıl ÓicÀz seferi 

sevdÀsı vÀúiè oldı. AmmÀ faúrim daòí àÀlib ve illÀ óuøÿrum úalmayub [110a] daòi 

kísemi eline virdüm. Alub mübÀrek elini içine ãoúub úarışdırdı. Yine baña virdi. Andan 

didi kim “Òaraçlan var, òaraçlan gel. AmmÀ zinhÀr ãaymañ.” didi. Andan yine mübÀrek 

elini öpüb revÀne oldum. Andan vüãèatle òarac eyleyüb niçe fuúarÀya taãadduú eyleyüb 

varub geldüm. Çünkim Burusa’ya gelüb didüm kim “Min baède mekÀnumuza iki günlik 

yir úaldı. İş bu aúçemi ãayub göreyim, óÀl nicedür?” diyüb àaflet àalebe eyledi. Ve 

úısmet ancaú idi ola emrile ãayub gördüm yine tamÀmdur yüz aúçe yirinde idi. Andan 

soñra az az eksilüb ol berekÀt elümden gitdi.” diyü aàlardı.  

MenÀúıb  
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Yine naúl olınmışdur kim ÓÀcı MuãùafÀ Dede óaøret [110b] lerinüñ bir oàlı ana 

raóminde iki yıl eğlenmişidi. Ve ol zamÀnda meróÿm maàfÿr ÓÀcı èİsÀ Dede óayÀtda 

idi. Ol meõkÿr oàlan çün kim ana raóminde bir buçuú yıl miúdÀrı eğlenicek ÓÀcı èİsÀ 

Dede óaøretinden “èAcabÀ ne óikmetdür?” diyüb sÿÀl eylediler. Andan ÓÀcı èİsÀ Dede 

meróÿm didi kim “FulÀn yirde fulÀn èazíz kim, úırúlardandur. Yaúín zamÀnda ol èazíz 

Àòirete intiúÀl itse gerekdir. İmdi anuñ yirine ana raóminde iken iş bu oàlanı ana 

raóminde iki yıl tamÀm óabs olsa gerekdir. ZírÀ ol meõkÿr èazízüñ èömri müddeti ol 

vaút tamÀm olub ol èazíz Àòirete naúl itdüği sÀèat iş bu oàlan vücÿda gelse gerekdir.” 

diyücek. TÀbièín tetebbuè [111a] idüb gördiler kim fí’l-vÀúiè ol meõkÿr èazíz iki yıl 

tamÀm olub Àòirete intikÀl eyledi. Ve ol sÀèat ol oàlan vücÿda geldi ve ismini 

Muóammed úodular. Andan meõkÿr Muóammed ãÀlió veèÀlim olub derece-i istièdÀde 

yitişücek, vÀlidi ÓÀcı MuãùafÀ Dede meróÿm Muóammed’i alub óacca vardılar. Andan 

óuccÀc rivÀyet idüb didiler kim “ÓÀcı MuãùafÀ Dede yevmen fe-yevmen ziyÀde istiècÀl 

ider kim àayrı seferlerinde böyle úılınmaz idi. èAcabÀ óikmet ne ola? sÿÀl idüb 

görelüm.” diyüb bir gün òalvet bulub sÿÀl eyleyücek, didi kim “İş bu bilemce olan 

oàlan Àòirete intiúÀl eylese gerekdir. İmdi vÀlidesine irişdirmek ecliyçün èacele [111b] 

iderin.” diyü buyurdı. VÀúıèÀ Àòir eyle oldı. VÀlidesine vuãÿl bulıcaú bir hafta bile olub 

andan intiúÀl eyledi. Raómetu’llÀhi èaleyh.  

Yine menúÿldür kim, óuccÀcdan bir kimse rivÀyet idüb didi kim, beriyyede 

giderken yevmen mine’l-eyyÀm sülÿk-i ùaríúatümde èaczüm fevúa’l-óad olub óayret 

àalebe idüb didüm ki “Varayin ÓÀcı MuãùafÀ Dede’me óÀlümi èarø ideyin. Ola kim 

baña himmet idüb duèÀ eyleye. TÀ kim benüm müşkilimi óal eyleyüb saèÀdete yetişem.” 

diyü varub naôarına yetişüb selÀm viricek ben daòi fetó-i kelÀm itmedin didi kim “Allah 

teèÀlÀ senüñ keşf-i úulÿbuñı fulÀn èazíz tasarrufÀtında úomışdur. İmdi var anuñ 

òıdmetine yitiş kim, murÀd óÀãıl ola inşÀa’llÀh.” diyücek fí’l-vÀúiè [112a] eyle olub ol 

kimsenüñ naôarına yetişüb taóãíl-i murÀd olduúdan soñra meõkÿr èazízi muòtÀr idindi. 

Áòir “ÚÀim-maúÀm oldum.” diyü rivÀyet eyledi.  



 120

İmdi iş bu èazízlerüñ baèøı kerÀmetlerini taúrír eyledük. Külliyen menÀúıbları lÀ 

yuóãÀ velÀ yuèdeddür. ZirÀ Óaú tebÀreke ve teèÀlÀ óadíå-i úudsíde buyurub didi kim, 

“Men eóabbení fe-úad aóbebtehu fe-iõÀ aóbebtehu küntü lehu semèan ve baãaran ve 

yeden ve lisÀnen ve bí yesmaè ve bí yubãir ve bí yenùiú ve bí yebùış.” 205diyü buyurdı. 

Eyle ola kim kim bundan me’òÿõ oldur ki, Allah teèÀlÀ’nuñ èavn-i èinÀyeti ve Óaøreti 

Rasÿl’llÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem şefÀèati ile iş bu saèÀdete [112b] vÀãıl olub ve 

andan Óazreti Óaú’la ittióÀd olub Óaú’la işidüb Óaú’la diyüb ve her şey’e naôar 

eyledükde Óaúú’ı müşÀhede idüb ol maèúÿle kimsenüñ aóvÀli ve efèÀli külliyen 

kerÀmet üzerine olur. Eyle ol aãıl kimsenüñ cemíè-i èömrinde leylen ve nehÀr sırren ve 

cehren ãÀdır olan aóvÀli ve efèÀli ve aúvÀli lÀ yuèaddü ve lÀ yuóãÀ olduàı èaceb olmaya. 

İmdi iş bu saèÀdete müsteàarú olan evliyÀu’llÀh fenÀfí’llÀh olub kendü vücÿdlarını 

bulmaú úanden cemíè-i mÀsivÀyı èadem dutub “LÀ yaòfÀ aleyhi şey’ün.”206 emrine vÀãıl 

olub èÀlem-i mülk-i melekÿtdan ve èÀlem-i ceberÿtdan ve andan fevúa [113a]l-verÀdan 

ve taóte’å-åerÀdan her şey’e kim naôar eylediler Óaú’úı müşÀhede eyleyüb ÓÀú’dan 

àayrı kimseyi görmediler. Eyle olsa bunlaruñ aúãÀ-yı murÀdları Allah teèÀlÀ’nuñ 

rıøÀsıdur. ÙÀlib ve rÀàıb olub rıôÀdan àayrıyı vebÀl añlayub terk eylediler. Nitekim 

óasenÀtü’l-ebrÀr seyyiÀtü’l-muúarrebíndür. Bu úande kim Óaú’dan àayrıdan recÀ idüb 

ümíd ùutalar. Nitekim rivÀyet olunmışdur ÓÀcı èİsÀ dede meróÿm rivÀyet eyleyüb didi 

kim “Bir kere ol şems-i kevneynüñ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem muúÀbelesinde el 

úavşurub ùurmışdum. Andan buyurdı kim “YÀ ümmetümüñ muòtÀrı, Allah tebÀreke ve 

teèÀlÀ óaøretinden [113b] bize emir geldi kim, sizüñçün “Her ne murÀduñuz var ise 

dilesün. vireyin.” diyü emr eyleyücek” ben didüm ki “YÀ Rasÿla’llÀh, benüm dünyÀma 

ve Àòiretüme maóal olanı siz yek bilürsiz ola kim, biz muòÀlifin dileyevüz. YÀ 

seyyidi’l-maòlÿúÀt, bizüm içün siz dileyüvirüñ.” diyücek buyurdı kim “YÀ benüm 

                                                 
205 “ Beni seveni ben de severim ve onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve konuşan dili olurum. 
Onunla işitir, görür, konuşur ve tutarım.” İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, c.I, Dâru’l-Kütübi’l-
‘İlmiye, Beyrut, 1403, s.44; Suyûtî, Dürrü’l-Mensûr, c.VII, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1993, s.353. 
206 Âl-i İmrân sûresi, 5.ayet. “Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.” 
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muòtÀrum, şol kim óaúdır eyle didük ve illÀ siz kendüñüz dimek emr olınmışdur.” 

diyücek biz eyitdük kim “YÀ Rasÿla’llÀh, Allah tebÀreke ve teèÀlÀ óaøretinden şunı 

dilerem ki dünyÀda ve Àòiretde senüñ úapuña ve kendü úapusından àayrı úapuya 

muótÀc eylemeye.” diyücek buyurdı. Kim bÀreka’llÀh eger biz daòi dileyüvirsek eyle 

disek gerek idi.  

Çün iş bu [114a] ecilden idi meõkÿrÀn èazízler dünyÀ pÀdişÀhından vechen 

mine’l-vücÿh recÀ eylemediler. EvúÀfdan ve emlÀkdan ve hedÀyÀlarından ve sÀliyÀndan 

híç birini úabÿl eylemeyüb Allah’dan ve Rasÿlu’llÀh’dan àayrı kimesneden temennÀ ve 

teveúúuè olmaduàı ecilden Allah teèÀlÀ dÀòi naôar-ı èinÀyetini ve nièam-i ôÀhiriyyesini 

ve bÀùınını bunlardan diríà eylemedi. KemÀ úÀla’llÀhu teèÀlÀ “Ve men yetteúi’llÀhe 

yecèal lehu maòracen ve yerzuúhu min óayåü lÀ yaóteãib.”207 Şimdiki óÀlde maúÀmları 

yine ol ùaríú üzre sürülüb geçeyürür.  

İmdi ol meõkÿr èazízler óayÀt-ı dünyeviyyeyi keşf-i kerÀmÀtı vilÀyetle ve 

mücÀhede-i riyÀøet ve èibÀdetle geçürüb [114b] ve bunuñ mÀbeyninde ikisi elli üç kerre 

ÓicÀz seferin itmişlerdi. Ve cihÀd-ı müslimínden her àazÀ ki vÀúiè olurdı, meõkÿr 

evliyÀlar maúÀmlarında iken sügü yÀreleri ve úılıç yÀreleri vÀúiè olub niçe zamÀn 

işlerdi. Andan soñra èÀlem-i beúÀya irtióÀl eylediler. Raómetu’llÀhi èaleyhim ecmaèín. 

Şimdiki óÀlde mezÀr-ı şerífleri eyle zÀirÿn müşerref olub her óÀcet kim dilerler 

maúøıyyu’l-merÀm olurlar. Ve yine èavdet idüb giderler. ZírÀ evliyÀu’llÀh ervÀóına óabs 

yoúdur. TaãarrufÀt-ı rÿóaniyyeleri tÀ úıyÀmete değin kemÀ-kÀn muúarrerdür. Nitekim 

Rasÿl óaøreti buyurur “İõÀ teóayyertum fí’l-umÿri fe’steèínu min ehli’l-úubÿr.”208 çün 

burada ehl-i úubÿrdan murÀd [115a] mezÀr-ı evliyÀu’llÀhdur rÿólarından istimdÀd 

oluna. 

                                                 
207 Talâk sûresi 2.-3. ayet. “Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu sağlar. Onu hatır ve hayaline 
gelmez bir yerden bir rızıklandırır.” 
208 “Bir konuda seçim yapacağınız zaman kabir ehlinden yardım dileyin.” Aclûnî, age, c.I, s.85. 
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 Çün taùvíl-i kelÀm èinde’l-èuúalÀ terk-i edeb olduàı ecilden meõkÿr evliyÀlaruñ 

menÀúıbı bu ÀrÀda èale’l-iótiãÀr òayrla yÀd eyledük. Óamd ol Allah’uñ èaôametine 

úudretine ve iósÀn-ı keremine kim ol dostlarınuñ menÀúıb-ı èuômÀlarını ve 

kerÀmetlerini iş bu bende-i mücrim ü èaãí beyne’l-èibÀd efúar-ı nÀs èayní YaóyÀ 

dilinden ôuhÿra getürdi. TÀ kim meşàÿl olan kimesneler meõkÿr evliyÀlarun menÀúıbı 

leõõetiyle müteleõõiõ olub ve gönülleri münevver olalar. Óadíå: “Úale’nnebiyyü 

èaleyhi’s-selÀm innehu úÀle “Òayru’n-nÀsi men terkü’d-dünyÀ úable en tetrüke ve 

èammir úable [115b] en yedòulehu ve’røi rabbehu telúÀhu.”209 

Ki yaèní bil Rasÿlu’llÀh ne didi 

Bu ümmet úaydını gör nice gördi 

Ögüt fehm eylegil úalmaya pasun 

Òayırlusı şulardur didi nÀsun 

Ki dünyÀ kişiyi terk ider Àòir 

Muúannen nesnedür bu oldı ôÀhir 

Okurdı terk idendür cÀn u dilden 

Ki yaèní sevgüsi gide gönülden 

Daòí úabriñ içün buyurdı saña 

Ki maèmÿr idesin girmeden aña  

Ve hem Óaú’dan ùaleb ider rıøÀyı 

Ki tÀ defè eyleye senden úaøÀyı 

Ve rÀøı kıl Óaú’úı úılma muèallel 
                                                 
209 “İnsanların en hayırlısı dünya onu terk etmeden dünyayı terk eden, dünya sevgisini kalbine 
yerleştirmeden onu ma’mur eden ve Rabb’iyle karşılaşmadan önce O’nu razı edendir.” Bu ifadeye hadis 
kaynaklarında rastlanılmamıştır. Fakat Yahyâ b. Muaz’a ait olduğu kaydedilen “el-mağbûd mine’n-nâs 
men terake’d-dünyâ kable en tetrükehu.”şeklinde bir ifade tespit edilmiştir. Beyhakî, Kitâbü’z-Zühdü’l-
Kebîr, c.II, Müessesetü’l-Kütüb, Beyrut, 1996, s.198. 
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O èÀlí óaørete varmazdan evvel 

Ùut emrini ùuruş sen òıdmetine 

Ki Àòir varısarsın óaøretine 

Ùaleb kıl bunda iken ùuruş íy cÀn 

Ki tÀ olmayasın anda peşímÀn 

Bu èömrüñ furãatı bil elden uçar 

Bulut bigi şu yıl ögince úaçar 

Görürsin kim geçer bu dün ü günler 

Bu èömrüñ kísesinden çıkar Ànlar 

Var imdi úılma taèmír bu beyÀnı 

Seni aldamasun dünyÀ-yı fÀní 

[116a] 

Bu dünyÀ õevúiyle olma mesrÿr 

Naãióatdur dutanlar ola maàfÿr 

Eger nefs muúteøÀsına yürürseñ 

èAceb degil ki sen oda girerseñ 

Bu nefsüñ süd emer oàlana beñzer 

Anasın emüben yürür emikler 

Keserler memeden olur melÀlet 

Ne bulursa yiyüb olur úanÀèat 

ÚanÀèat idüb ol yir ne bulursa 

Eger arpa bulamacı olursa 
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Eger kesilmez ise yürür emer 

Híç uãanmaz memeden şöyle gider 

Çün eksüklik senüñ imiş bil íy cÀn 

Bu nefsüñ òod bir oàlan saña uyan 

İken aómaúlıú idersin íy nÀ-dÀn 

ÚıyÀmetde olursın sen peşímÀn 

Cehennem úaùrÀnın bir kezcük alsañ 

Bu nefs arzÿsı memesine sürseñ 

Daòi emmezdi anı vazgelürdi 

Ùönüben Óaú yola ùÀèat úılurdı 

Gel imdi ol hevÀlar memesin kes 

Yiter emzürdiñ anı büyüdi pes 

Dur bu àaflet uyúusında yatma 

Ki bu gevherleri yÀbÀna atma 

Var íy YaóyÀ ki zinhÀr nefse uyma 

 Bu gevherler sözini híçe ãayma 

[116b] 

Bu nefsüñ muúteøÀsından güõer úıl 

Düşersin bend-i şeyùÀna óaõer úıl 

Çün oldı kÀr-ı dünyÀ hep muèallel 

Bu òalúı úo ögüdüñ tut sen evvel 

Ne umarsın bu fÀníden sen íy yÀr 
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Degil misin bu evde yoúsa mihmÀn 

İken åÀliålik idüb lÀf urma 

MenÀúıb söyle bÀrí yine ùurma 

MenÀúıb 

İmdi bu òuãÿã èizz ü óuøÿra maòfí olmaya. İş bu èÀlem-i tedenníde inúılÀb 

üzerinedür. Çün kim ol meõkÿr evliyÀlar raómetu’llÀhi èaleyhim ecmaèín güõer úılub 

èÀlem-i beúÀya irtióÀl idücek baèdehu rÀví èazízler daòí geçüb raóimehumu’llÀh iş bu 

zamÀnımuzuñ óÀli tebeddül ve teàayyür olub bizüm silsilemüzden olan ãÿfiyyÿn 

seccÀde-nişín olanlar eşàÀl-i dünyeviye ile me’nÿs ùaríú-i diniyyede bí-àayret [117a] 

olduúları ecilden ol meõbÿre maúÀm-ı èÀlíde úarÀr idemeyüb andan rıólet eyleyüb 

úaãaba-i Gönen’den úarÀr eyledükde. Egerçi havÀsı åaúíl yirdür fe-emmÀ aúarãuyıyla 

odunı vÀfirdür. Dervíş maúÀmıdur. Şimdiki óÀlde derece-i pírliğe vusÿl bulub ecel-i 

müsemmÀya giçe yürürüz ki; “Küllü nefsin õÀiúatü’l-mevt”210dür. Cümle mü’minlerle 

òayr üzerine göçüle inşÀa’llÀhu teèÀlÀ.  

Fe-emmÀ sÀbiúÀn zamÀn-ı mÀøíde Rasÿl óaøretinüñ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

mevlÿdini te’líf eyleyüb maømÿnında çihÀr-ı yÀrıñ rıêvÀnu’llÀhi èaleyhim ecmaèín 

òilÀfetlerini ve Óasan’uñ ve Óüseyn’üñ raêıya’llÀhu èanhümÀ òilÀfetlerin ve vefÀtlarını 

èale’l-icmÀl taúrír eyleyüb ve daòi şerÀiù-i İslÀmı Àòirinde õikr eyledüm. Ve andan 

meróÿm [117b] ve maàfÿr SulùÀn Selím’e raómetu’llÀhi èaleyh risÀle te’líf eyleyüb 

meõkÿr kitÀbları şurÿè itmeğe niyyet úılduú. Çün teveccüh-i bÀùınımuzdan SulùÀnu’s-

sÀdÀt óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu bir ãÿrÀàı çekilüb cÀrí olub bende-

òÀnemüze aúub andan olunurdı. Fe-emmÀ anlar òaùùum idi. Ve andan ÓÀcí èİsÀ 

Dede’nüñ menÀúıbı neår üzre te’líf eyleyüb meõkÿr kitÀblar èÀleme münteşir olub bi-

óamdi’llÀhi òalÀyıú intifÀè idinürler. Andan neår üzre bir kitÀb te’líf eyleyüb RisÀle-i 

EnvÀriyye diyü ad virmişdüm. Ve bu meõkÿrÀtuñ te’lífinde SulùÀnu’s-sÀdÀt 
                                                 
210 Âl-i İmrân sûresi, 185. ayet. “Herkes ölümü tadacaktır.” 
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óaøretlerinüñ èuluvv-i himmetiyle kitÀblar tetebbuè idüb ve müùÀlaèalar úılub taèb 

çekilmedi. Belki [118a] fí külli leyletin gönül levóinde merúÿm olub irtesi tesvíd 

olunurdı. Egerçi meõkÿr kitÀblar ôÀhiren bizden ôuhÿr eyledi. AmmÀ maèníde 

SulùÀnu’s-SÀdÀt óaøretlerinüñ bu daòí kemÀl-i keremindendür kim, biz yoúdan bu úadar 

iôhÀr eyledi.  

áibbü haõÀ sÀbiúÀn zamÀn-ı maøide SulùÀn SüleymÀn’a eyyeda’llÀhu ve 

naãarahu’llÀhu edÀma’llÀhu eyyÀmehu Maènisa’da mütemekkin olduàı óínde meõkÿr 

evliyÀlaruñ úıbelinden bize emr yetişüb “İş bu SulùÀn SüleymÀn èan úaríbü’z-zamÀn 

taòt-ı saltanata cülÿs eylese gerekdir. İmdi var, bu maúÀm-ı esfelde iken kitÀbları ilóÀú 

eyle. TÀ kim SulùÀnu’s-SÀdÀt óaøretlerinüñ nevvera’llÀhu merúadehu [118b] 

kitÀblaruñdan meşreb-i aèlÀsını ve kerÀmet-i èuômÀsını ve taãarrufÀtını ve rÿhÀniyyesini 

tefhím idüb Àòerlere mültefit ve mürtebiù olmayub istimdÀd-ı himmeti andan recÀ 

eyleye. TÀ kim her müşkili ÀsÀn olub ve her emrde ber-murÀd olmasına sebeb ola. Ve 

andan bu salùanatı fevúinde AllÀh tebÀreke ve teèÀlÀ èumÿmen dünyÀyı tanãíf eyleyüb 

nıãfını aña iósÀn eyledi.” diyücek ÀsitÀne-i seèÀdetine vuãÿl bulduúda hemÀn kitÀblar 

èarø olunub meõkÿr emr inşÀ olunmasına vech-i óikmet bu oldu kim Allah teèÀlÀ òod 

“LÀ yuòlifu’l-míèÀd.”211dur elbetde emri yerini bulur. áÀyeten mÀ fí’l-bÀb her mü’mine 

bi-evúÀtihÀ ola şimdiki biz bunı işèÀr iderüz. Andan emr [119a] ôuhÿr idücek vilÀyet 

èadd oluna. Ol òod bize virilmedi. “èAbeå yire bizi ùaríúatümüzden şaşırub bí-óuøÿr 

itmelü olunur.” diyü te’òír vaøè olundı. Şimdi bu gevÀhir kim her birisinüñ úıymeti nÀ-

mütenÀhídür. Rÿó-ı şerífinden işÀret olunub tesvíd olundı. MaóøÀ pÀdişÀh-ı cihÀn içün 

kim vaútehÀ naøar-ı èÀliyesi müteèalliú olduúca envÀr-ı ilÀhiyye tenezzül eyleyüb 

úasÀvet úalbine refèolduúca yaèní müteèalliú olduúca envÀr-ı ilÀhiyye tenezzül olub 

maúÀmına nÿr-ı ilÀhiyye tedÀòülide ve andan bu òÀããa daòí muúarrerdür ki meõkÿr 

evliyÀlar kim raómetu’llÀhi èaleyhim ecmaèín bir yirde õikr olunub ve kemÀlÀtı kelimÀt 

olunsa rÿó-ı şerífleri muúÀbelede óÀøır olurlar. [119b] Ve anlar olduàı meclisde raómet 
                                                 
211 Âl-i İmrân sûresi, 9.ayet. “Allah belirlediği süreyi şaşırmaz.” 
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melÀikleri eksik olmayub ve ol meclisde şeyùÀn tedÀòul idemese gerekdir. Nitekim 

SulùÀnu’s-sÀdÀt óaøretleri nevvera’llÀhu merúadehu vaútehÀ bu beyti eydürdi kim  

Beyt 

Ger Yemení der Yemení çÿ pe meni 

Ger be meni çÿ pe meni der Yemení 

yaèní “Eger göñlüñ benümle ise Yemen memleketinde iseñ èaãÀm gibi öñümde 

ùurursıñ. Ve eger göñlüñ benümle degil ise èaãÀm gibi öñümde dursañ daòí Yemen 

memleketindesin.” dimek olur.  

áıbbü haõÀ meõkÿr evliyÀ zamÀn-ı Àòire irüb úaóù-ı ricÀl olduàı ecilden nÀ-çÀr 

olub biz bende-i mücrimi òalef idindiler. Ol [120a] ulÿlaruñ èaúabinde bizüm meåelimiz 

neye beñzer õikr idelüm: 

Nedir óÀlim işit iş bu meåelde  

Ne òoş temåíl ider iş bu maóalde 

Gerekdir bÿsitÀna imdi nÀôır 

Úaçan kim díde-bÀn olmaya óÀôır 

Dikerler bir oyuú ãaónında hÀlí 

Ki yaèní bÿsitÀn olmaya òÀlí  

Görenler anı cümle olur aóõer 

äanurlar anı kim bir şey’e beñzer 

Ne gele anda ne ol kim oyuúdur 

HemÀn görenler yoú yire yokdur 

Var inãÀf eyle óÀlüne íy miskín 

Elüñden nesne gelmez eyle teskín 
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Eyüler adını kendüñe taúma 

Ol ulÿlar yolından bÀrí çıkma 

İlÀhí çün benim èÀãí ve muótÀc 

èİnÀyet gevherin başuma úıl tÀc 

Beni ùoàru yola gidenden eyle  

Rasÿl’e ittibÀè idenden eyle 

Olursa òastalar èÀlemde maúhÿr  

Ùabíb anı komaz rencile mehcÿr 

Ümídüm yoú senüñ luùfundan ayru. 

DevÀ senden bulur kim olsa ãayru 

[120b] Çü èaczim böyledür pes ùuram epsem  

Eyidem iş anuñ va’llÀhu aèlem 

Çü Óaú fetó eyledi baña bu bÀbı 

Ki neår üzre ùüzetdüm bu kitÀbı 

èAvÀmu’n-nÀs içün úılmadım íy cÀn 

Ne bilsün úadrini gevherüñ nÀ-dÀn 

Ki bunuñ úadrine yoúdur nihÀyet 

Ki èad olunsa tÀ devr-i úıyÀmet 

Bu kez semèüme geldi bir işÀret 

Óaúúuñ emrine sen úılàıl rièÀyet 

İlÀhí evliyÀlar óürmetine 

Yitişdirgil o èÀlí òıdmetine 
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Muôaffer eylegil cünd-i èaôími 

Ve maàlÿb ola aèdÀ-yı àarími 

Daòí hem dü cihÀnda ola Ekrem 

Sözüñ òatmi budur va’llÀhu aèlem  

Fí beyÀni aóvÀli muãannifi kitÀb 

Dur íy YaóyÀ söze dilüñ uzatma 

Ki èaybuñ çoú iken àayrı gözetme 

Yüri var òavf-ı Óaú’úı eyle píşe 

Ki cürmüñ an ola kim gele başa 

[121a] Egerçi kim òilÀfetse murÀduñ  

Çürükdür dín içinde iètiúÀduñ 

İşüñ òalú ile àavàÀ vü cedeldür 

Dení dünyÀyiçün dínüñ bedeldür 

èAmel ger olmasa èilm ile yoldaş 

Úuru vaèô ile ancaú aàırur baş 

Ger ola mütteèiô vaèôuñla nefsüñ 

Sözüñden nefèí ola cinn ü insüñ 

Eger dükkÀnuñ olursa maúÀlÀt 

Saña óÀãıl olur ancaú êalÀlet 

Çü èilmi ùÀm idesin ãayd-ı mÀla 

Ecel irdükde devşiresin melÀle 

Var imdi úıl tefekkür àÀfil olma 
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Ögüdüñ ùut sen evvel cÀhil olma 

Ùoúuz yüz otuz iki’de bu bÀbı 

Ki te’líf eyledüm iş bu kitÀbı 

TamÀm oldı kitÀbum diúúat ile 

BuòÀrí şÀhınuñ himmetiyle 

Úad veúaèa’l-ferÀè mÀh-ı rebíèu’l-Àòir tÀríhinüñ bin dört yılında.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yaşadığı dönemin Bursa’sında ilim, siyaset, tasavvuf ve sanat erbabının büyük 

hürmet gösterdiği, kendisine duyulan sevginin hiç azalmayarak bugünlere ulaştığı, 

Bursa’nın sembollerinden biri haline gelmiş, Bahşî’nin deyimiyle seyyidlerin efendisi, 

arifleri kutbu olan Emir Sultan, hakkında en çok menâkıbnâme kaleme alınan sûfiler 

arasındadır.  

Yüzyıllardır halk arasında dilden dile dolaşarak bugüne ulaşan Emir Sultan 

menkabelerinin pek çoğunun kaynağı ve Emir Sultan hakkında kaleme alınan ilk 

menâkıbnâme olması açısından Yahyâ bin Bahşî’nin Menâkıb-ı Cevâhir isimli oldukça 

önemlidir. Günümüzde Emir Sultan hakkında kaleme alınan eserlerin incelenmesi 

sonucu müelliflerin Menâkıb-ı Cevâhir’den yeterince istifade etmedikleri, Yahyâ bin 

Bahşî’den sonra kaleme alınan Menâkıb’ları daha çok tercih ettikleri görülmüştür. 

Bahşî’den sonra yaşayan Menâkıb-ı Emir Sultân müelliflerinin eserlerini vücûda 

getirirken Menâkıb-ı Cevâhir’den esinlenmeleri doğaldır fakat günümüz Türkçesiyle 

kaleme alınan Emir Sultan hakkındaki eserlerde Menâkıb-ı Cevâhir’den 

faydalanılmaması eksikliktir. Kanımızca bu durumun ortaya çıkmasının sebebi bugüne 

kadar Menâkıb-ı Cevâhir hakkında hiçbir çalışma yapılmaması ve dolayısıyla eserin 

tanınmamasıdır.212  

Tam bir halk menâkıbnâmesi özelliği arz eden bu eserin birçok şehirde 

nüshalarının bulunması yaygınlığını göstermesi açısından önemlidir. Dil ve imlâ 

açısından XV. yüzyıl Anadolu Türkçesinin karakteristik özelliklerinin tesbit edildiği 

eser, üslûp ve ifade açısından samimi, akıcı, menkabeler arasında geçişi sağlayan 

manzûmelerle okuyucu monotonluktan kurtaran bir niteliktedir. Bütün bu özelliklerle 

                                                 
212  Emir Sultan hakkında yazılan eserlerde genellikle kaynak olarak seçilen Şevkî’nin Menâkıb-ı Emir 

Sultan’ı Marmara Üniversitesi’nden Mustafa Okan Baba tarafından 1991’de doktora tezi olarak 
hazırlanmış, Senâyi Çelebi’nin Menâkıb-ı Emir Sultan’ı 1289’da İstanbul’da neşrolunmuştur.   
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birlikte içerdiği zengin kerâmet motifleri, folklorik ve toponomik bilgilerle Tasavvuf, 

Edebiyat, Dil, Tarih ve Folklor alanlarında önemli bir başvuru kaynağı olma niteliğine 

sahiptir. 

Bu denli önemi haiz eserin müellifi XV. yüzyılın sonlarıyla XVI. yüzlıyılın ilk 

yarısında yaşamış olan Yahyâ bin Bahşî, Emir Sultan’ın taşradaki halifelerindendir. İlmi 

ve irfanıyla meşhur olan bu zat hem emekli bir müderris hem de pek çok şeyhten icazet 

alan bir sûfîdir. Aynı zamanda birçok eser vücuda getiren Bahşî, çağının önde gelen 

ediblerindendir. Ama ne yazık ki bugüne dek Bahşî ve eserleriyle ilgili kaynaklarda yer 

alan fakat üç beş satırı geçmeyen bilgiler dışında hiçbir akademik çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Bu sınırlı bilgilerle birlikte Bahşî’nin müderrislik yaptığı 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyüyle onun emekli olduktan sonra 

yerleşip tekke kurarak mamûr kılmaya çalıştığı, yine Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı 

Yaylacık köyüne yapılan ziyaretlerde edinilen malumat ışığında Bahşî hakkında şu 

sonuca varılmıştır: Menâkıb’ının sebeb-i telifinde söylediği gibi Bahşî, halkın maddi 

manevi ihyâsını kendine şiâr edinmiş bir Anadolu dervişidir. Kaleme aldığı eserleriyle 

sahip olduğu ilim ve irfanının ışığını yüzyıllar sonrasına ulaştırmayı başaran bu sûfî, 

bununla yetinmemiş pek çok Türk dervişi gibi yaşadığı bölgenin sakinlerinin 

gönüllerini aydınlatmanın yanında yalnız o bölgenin sakinlerinin değil yolcuların da 

yemek, kalacak yer, temizlik gibi temel insani ihtiyaçları karşılanmasına yönelik bugün 

de devam eden faaliyetlerin gerçekleşmesini kendine misyon edinmiştir.213 

Sonuç olarak Yahyâ bin Bahşî sahip olduğu nitelikler, üstlendiği misyon ve 

kaleme aldığı eserler açısından Türk İslâm Edebiyatı ve Tasavvuf alanlarında önemli bir 

isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat Bahşî ve eserlerinin bugüne dek hak ettikleri 

ilgiyi görmemesi bu alanlar için büyük bir eksikliktir. Yahyâ bin Bahşî ve eserleri 

ışıklarıyla bu yüzyılı aydınlatmak için araştırmacıların ilgisine muhtaçtır. 

                                                 
213  Bahşî’nin faaliyetlerinin kolonizatör Türk dervişlerinin faaliyetleriyle benzerliği için bkz. Barkan, 

Ömer Lütfi, Kolonizatör Türk Dervişleri, Hamle Basın Yayın Limited Şirketi, İstanbul, ts., s.53. 
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MENÂKIB-I CEVÂHİR’DE GEÇEN KİŞİ ADLARI İNDEKSİ 

 

A 

Abdi Hoca: 59 a-b, 60 a-b, 61 a 

Adem (Hz. Adem): 53 b 

Akşemseddin: 54 a 

Alâe’d-dîn Halife: 108 b 

Ali Fakih: 12 b, 14 a, 100 b, 101 a 

Ali Rûmî: 8 b, 24 b 

Âşık Paşa: 104 b 

Âyişe ana: 21 b 

B 

Baba Hoca: 90 a 

Bâyezid-i Bistâmî: 43 a-b 

Bel’am Bâ’ûr: 23 a  

C 

Cebrail: 14 b, 15 b, 28 a, 69 b 

Ç 

Çihâr-ı yâr: 84 b 

D 

Dâvûd (Hz. Dâvûd): 25 b, 33b, 47b 

Dâvûd Halife: 108 a 

E 

Ebû Bekir (Hz. Ebû Bekir): 78 b 

Ece Baba: 2b, 19 a, 20 a, 34 a, 35 b, 36 

a-b, 37 a-b, 38 a-b, 39 a-b, 40 a-b, 41 a-

b, 66 b, 96 b, 97 a 

Erdebil sûfîleri: 59 b, 60 a 

F 

Fahr-i Râzî: 21 a 

H 

Hacı Ahmed Halife: 59 b, 60 a-b, 61 a 

Hacı Bayram-ı Velî: 26 a-b 

Hacı Halil: 57 a, 58 a-b 

Hacı Hamza: 100 b 

Hacı İbrahim: 57 a, 58 a 

Hacı İsa Dede: 43 a, 44 a-b, 45 a, 46 a, 

53 b, 54 a-b, 55 a-b, 64 a-b, 70 a-b, 71 b, 

72 a-b, 73 a-b, 74 a, 75 b, 76 a-b, 78 a, 



 140

80 b, 81 a, 82 a-b, 83 a, 84 a, 88 b, 89 a-

b, 90 a-b, 91 a-b, 92 b, 96 b, 97 a-b, 98 

a-b, 99 a-b, 100 b, 101 a-b, 102 a, 103 a-

b, 104 a-b, 105 a-b, 106 b, 107 a-b, 108 

b, 110 b, 113 a, 117 b 

Hacı Mustafa Dede: 43 a, 56 b, 58 a, 65 

a, 67 b, 70 a, 71 b, 72 a, 74 a, 75 a, 91 a, 

98 b, 107 b, 108 a-b, 110 a, 111 a-b 

Halil Paşa: 91 b, 92 a 

Hamza Beg: 91 b 

Hasan (Hz.): 117 a 

Hasan-ı Basri: 24 a 

Hasan Hoca: 39 b, 40 a-b, 90 a 

Hatun Ana: 8 a-b, 9 a-b, 10 a-b, 26 a, 29 

a 

Hızır (a.s.): 72 b, 89 a, 107 b 

Hoca Kasım: 5 b, 6a, 7a 

Hüseyin (Hz.): 117 a 

İ 

İbn-i Abbas: 22 a, 28 b 

İbn-i Mes’ûd: 84 b 

İbrahim bin Edhem: 43 a 

İbrahim Hoca: 90 a 

İznikli Şeyh Kudbeddin: 30 b 

K 

Keyvan Subaşı (?): 61 b 

Kurt Dede: 13 a-b 

L 

Lokman (a.s.): 69 a 

M 

Mahmûd Paşa: 54 a, 55 a 

Mevlânâ Fenârî: 24 b 

Monlâ Yegân: 24 b  

Muhammed (s.a.v.): 2 b, 4 a, 7 b, 11 b, 

14 a-b, 15 a-b, 16 a, 17 b, 22 a, 28 a, 33 

b, 34 a, 42 a, 43 b, 44 b, 45 b, 49 b, 51 a, 

52 a-b, 59 a, 64 a, 65 b, 68 b, 69 a, 72 b, 

75 b, 77 a-b, 78 a-b, 79 b, 80 a, 84 b, 85 

a, 91 a-b, 95 b, 107 b, 112 a, 113 a-b, 

114 a-b, 115 b, 117 a, 120 a-b 

Muhammed Buhârî (Mehmed 

Şemseddin, Emir Sultan, Sultânü’s-

sâdât, Hazreti Mahdûm): 2 b, 3 a-b, 4 a-

b, 5 b, 6 a, 7 a, 8 a-b, 9 a, 10 a-b, 11 a, 

12 a-b, 13 a, 14 a, 16 b, 17 b, 19 a-b, 20 

a-b, 21 b, 22 a, 23 a, 24 a-b, 25 a, 26 a-b, 

27 a-b, 29 a-b, 30 a-b, 31 b, 32 a-b, 33 a, 
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34 a, 35 b, 36 b, 37 a, 39 b, 42 a-b, 43 a, 

56 b, 57 b, 58 a, 59 a-b, 61 a-b, 62 b, 65 

a-b, 66 a, 67 a, 68 b, 69 b, 71 a, 73 b, 74 

a, 80 b, 83 b, 85 b, 88 a-b, 90 a, 96 b, 97 

b, 102 b, 108 a, 117 b, 118 a, 119 b, 121 

a 

Muhammed (Sultan): 7 b, 53 b, 61 b, 65 

a-b, 87 b, 89 b, 90 a, 91 a, 92 b, 93 a, 94 

a, 96 a, 97 b, 98 a-b, 106 b, 107 a,  

Muhammed (Hacı Mustafa Dede’nin 

oğlu): 111 a 

Mu’az bin Cebel: 56 a-b 

Murâd (Sultan): 17 a-b, 18 a-b, 19 a, 20 

a-b, 91 b, 92 a 

Musa (Hz.):  23 b 

Musa Dede: 101 a   

Mustafa (Sultan): 17 a, 18 b  

N 

Nebi Hoca: 2 b, 66 b, 67 a 

Ö 

Ömer (Hz.): 63 a, 78 b, 95 a-b, 96 a 

P 

Pir Aziz: 105 a 

S 

Salihe’d-din: 85 b 

Saru Yusuf: 11 a-b 

Saruca Paşa: 91 b 

Selim (Sultan): 117 b 

Sinan Beg: 7 b, 61 b 

Sultan Çelebi: 9 a, 10 a-b, 17 a 

Süleyman Hoca: 90 a 

Süleyman Beg: 9 a, 10 a, 11 a 

Ş 

Şeyh Hacı Halife: 88 a 

T 

Temuroğlu Sinan Halife: 108 b 

U 

Uzun Hasan: 65 a-b 

Y 

Yaralı Çelebi: 88 a 

Yahyâ (Bahşî): 8 a, 28 b, 115 a,116 a, 

120 b 

Yahyâ Halife: 108 a 

Yazıcıoğlu: 43 b 

Z 
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Zâkir Ali Hoca: 2 b, 32 b, 37 b, 39 b, 40 

b, 41 a, 66 a 

Zâkir ‘Alâe’d-dîn Hoca: 81 a 
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MENÂKIB-I CEVÂHİR’DE GEÇEN YER ADLARI İNDEKSİ 

 

A 

Ayasofya: 71 a 

B 

Balıkesir: 12 b, 37 b, 39 b 

Bayramcı: 59 a 

Bınarbaşı: 5 b 

Biga: 59 b, 73 b 

Buhara: 3 a 

Burusa: 5 b, 8 a, 9 a, 10 a, 11 a, 17 b, 24 

b, 26 a-b, 34 a-b, 35 a, 36 b, 80 b, 91 a, 

102 b, 103 b, 110 a 

C 

Câmi’-i Kebîr: 27 a 

Ç 

Çağa dağı(?): 3 b 

D 
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Duyhisar: 61 b 

E 

Edincik: 74 b, 98 b 

Edirne: 9 a, 17 a, 91 a-b 

Edremid: 11 a, 59 a 

Eleğikesir: 18 b 

Elkesi: 75 b 

Erdebil: 61 b 

G 

Gelibolı: 18 b, 43 b, 74 b, 102 a, 108 b 

Geriboğa(?): 60 b  

Germiyan: 64 b, 105 b, 107 a 

Gönen: 96 b, 109 b, 117 a 

H 

Hamid ili: 34 a 

Hatab suyu: 37 b 

Hıms: 70 a 

Hicaz: 87 a, 102 a, 105 a, 107 a, 108 b, 

109 b, 114 a 

İ 

İlice Bazarı: 12 b 

İslâmbol:105 a, 106 b 

İznik: 17 a 

K 

Ka’be: 3 a-b, 14 b, 58 b, 71 a, 80 b, 81 a, 

82 b, 84 a-b 

Karahisar: 64 a 

Karaman: 4 b, 10 a, 64 a-b, 82 a, 83 a-b 

Kapucılar mescidi: 91 b 

Karabürçek: 74 a 

Koğrı dağı : 102 a 

Konya: 64 b, 65 a 

Kosova: 73 a 

Kudüs: 58 a, 79 a, 87 a, 108 b 

Küleflu(?): 74 b, 98 b 

M 

Makâm-ı İbrahim: 82 b 

Manisa: 118 a 

Manyas: 43 a, 58 b, 74 b, 75 b, 80 b, 103 

b 

Medine: 3 b, 4 a 

Mescid-i Aksâ: 71 a 

Mihaliç: 17 b, 18 b, 41 b, 61 b, 65 a, 103 

b 
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R 

Ravza-i Mutahhara: 4 a, 69 a 

Rûm: 8 a, 18 a, 42 a, 87 a 

Ş 

Şam: 4 a, 57 a, 58 a, 70 a 

T 

Tula köyü(?): 109 b 

Tuzla: 33 a 

U 

Ulubad suyı: 18 b 

Y 

Yemen: 25 b, 119 b 

Yerağa çayı(?): 10 b  
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EK 1: MENÂKIB-I CEVÂHİR’İN İLK VE SON SAYFASI 
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EK 2: YAHYÂ BİN BAHŞÎ’NİN MÜDERRİSLİK YAPTIĞI 

TUZLA’DAKİ I.MURÂD HÜDÂVENDİGÂR CAMİİ 
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EK 3: TUZLA I. MURÂD HÜDÂVENDİGÂR CAMİİ HAZİRESİ 
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EK 4: TUZLA I. MURÂD HÜDÂVENDİGÂR CAMİİ KİTABESİ 
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EK 5: YAHYÂ BİN BAHŞÎ’NİN YAYLACIK’TA BULUNAN KABRİ 
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EK 6: YAHYÂ BİN BAHŞÎ’NİN YAYLACIK’TA KURDUĞU 

TEKKENİN BÖLÜMLERİNDEN OLAN HAMAMIN 

KALINTILARI 

 

EK 7: YAHYÂ BİN BAHŞÎ’NİN YAYLACIK’TA KURDUĞU 

TEKKENİN BÖLÜMLERİNDEN YAKIN ZAMANDA 

RESTORE EDİLMİŞ “DEDE ÇEŞMESİ” 
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EK 8: YAYLACIK CAMİİ VE YAHYÂ BİN BAHŞÎ’NİN TÜRBESİ 
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